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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προετοιμασία επετειακών των απανταχού Δωδεκανησίων

          Την  27/2  πραγματοποιήθηκε  τηλεδιάσκεψη  με  την  συμμετοχή
συμπατριωτών από τις τρείς  Ομοσπονδίες Δωδεκανησίων, Αττικής, Ρόδου
και Αμερικής, με κύριο θέμα συζήτησης την προετοιμασία των εκδηλώσεων
για τον εορτασμό της 73ης επετείου της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου και
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 
           Η εν λόγω τηλεδιάσκεψη, τρίτη κατά σειρά μέσα στο 2021,  δίνει την
ευκαιρία  στους  απανταχού  Δωδεκανήσιους  να  ανταμώνουνε,  έστω  και
διαδικτυακά  και  να  αλληλοενημερώνονται  για  θέματα  που  αφορούν  στα
νησιά μας.   Λόγω διαφοράς ώρας,  οι  προγραμματιζόμενες  τηλεδιασκέψεις
δεν περιλαμβάνουν ταυτόχρονα τις τρεις ηπείρους, Αμερική, Αυστραλία και
Ευρώπη.  σε κάθε περίπτωση, οι πρώτες εντυπώσεις όλων όσων συμμετείχαν
μέχρι σήμερα, ήταν εξαιρετικές, γεγονός, που  ενθαρρύνει  όλους μας για να
συνεχίσουμε  την  πραγματοποίηση  τηλεδιασκέψεων  σε  τακτά  χρονικά
διαστήματα,  παράλληλα  με  τη  διαρκή  ενημέρωση  των  απανταχού
Δωδεκανησίων, μέσω της νέας ιστοσελίδας www.dodekanisos.com.gr

           Στην χθεσινή (27/2) τηλεδιάσκεψη, αρχικά απηύθυναν χαιρετισμό και
προέβησαν σε δηλώσεις στήριξης των προσπαθειών μας : 

- ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, Κωακής καταγωγής, κ.
Γιάννης Χρυσουλάκης, 

- ο  νέος  αντιπεριφερειάρχης  Ενέργειας  κ.  Κάλλιστος  Διακογεωργίου,
μέχρι πρότινος εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτισμού 

- ο  νέος  εντεταλμένος  σύμβουλος  Πολιτισμού  κ.  Γιάννης  Κρητικός,
μέχρι πρότινος εντεταλμένος σύμβουλος Παιδείας

Στη συνέχεια έγινε μια αναλυτική συζήτηση με θέμα την προετοιμασία
των αποκλειστικά διαδικτυακών εκδηλώσεων, λόγω της πανδημίας,  που θα
συνδιοργανωθούν  από  τους  απανταχού  Δωδεκανήσιους.  Αποφασίστηκε  η
πραγματοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

- Κυριακή 7/3, 11πμ: Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου 
Στρατιώτη, από ολιγομελή έστω αντιπροσωπεία, εάν μας δοθεί η σχετική 
άδεια, που ζητήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

- Σάββατο 6/3, 8μμ:  Σύντομες ομιλίες συμπατριωτών μας, εκ μέρους 
των Ομοσπονδιών Αττικής, Ρόδου και εξωτερικού και να κληθούν για έναν 
σύντομο χαιρετισμό, ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου και οι Δήμαρχοι των 
νησιών μας, 
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- Να παρουσιαστούν διαδικτυακά, μέσω του νέου πόρταλ  
www.dodekanisos.com.gr  , όλες οι προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις των 
απανταχού  Δωδεκανησίων

- Σάββατο 27/3, 8μμ:  Πολιτιστική εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική επανάσταση του 1821, η οποία θα περιλαμβάνει ομιλία  του 
καθηγητή κ. Δημήτρη Αλεξανδράκη,  προέδρου του GREEK AMERICAN 
COMMUNITY COLLEGE, με θέμα τον Εμμανουήλ Ξάνθο τον Φιλικό.  

Στην τηλεδιάσκεψη, συμμετείχαν:
 

- Από την Αμερική, οι : κ. Δημοσθένης Τριανταφύλλου  (πρόεδρος του 
American Institute for Dodecanesian Studies),  κ.  Αδαμαντία  Μαρή
(Ομοσπονδία  Δωδεκανησιακών  Σωματείων  Αμερικής),  κ  Γιώργος
Μαστρομανώλης  (πρόεδρος  συλλόγου  Κασιωτών  Αμερικής),   Δημήτρης
Αλεξανδράκης  (καθηγητής  συνεργάτης  Νισύριου  Δημοσθένη
Τριανταφύλλου),  κ.  Νίκος  Σοφός  (πρόεδρος  συλλόγου  Κώων),  κ.
Χρυσόστομος Μιχαλάκης (πρόεδρος Συλλόγου Ροδίων Αμερικής)

- Από την Ελλάδα,  οι : κ. Μανώλης Κολεζάκης (πρόεδρος Ένωσης 
Ροδίων Αττικής), κ. Ρούλα Σαχίνη (γραμματέας Ένωσης Ροδίων Αττικής), κ.
Δημήτρης Καλαμπόκας (γραμματέας Συλλόγου Πατμίων Αττικής), κ. Πόπη
Κατσουράκη  (πρόεδρος  Συλλόγου  Τηλίων  Ρόδου),  κ.  Μαρία  Βάλλα
(πρόεδρος  Συλλόγου  Καλυμνίων  Ρόδου),  κ.  Νικήτας  Κατσουράκης
(χοροδιδάσκαλος  στη  Ρόδο),  κ.  Βασίλης  Χαλκίτης  (δημοσιογράφος  στη
Ρόδο) και  οι  πρόεδροι  των  Ομοσπονδιών  Δωδεκανησιακών  Σωματείων
Αττικής και Ρόδου κκ Γιάννης Φραγκούλης και Νίκος Κωνσταντινίδης

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας
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