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Θέμα: Δράσεις συνεργασίας των απανταχού Δωδεκανησίων

               Αγαπητέ συμπατριώτη, 

                Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, επικοινωνούμε μαζί σας, μετά και την
πρόσφατη  επιτυχημένη  διαδικτυακή  εκδήλωση  για  την  73η επέτειο  της
Ενσωμάτωσης  της  Δωδεκανήσου προκειμένου να  σας  ενημερώσουμε  για   τα
κυριότερα  θέματα,  που  απασχολούν  τους  απανταχού  Δωδεκανήσιους.
Επιγραμματικά λοιπόν, έχουμε τα ακόλουθα:

             α. Ανάγκη διάσωσης των Δωδεκανησιακών Αρχείων       
                     Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος Δωδεκανησιακών Αρχείων του
Πολιτιστικού  Ιδρύματος  Δωδεκανήσου  «Κλεόβουλος  ο  Λίνδιος»,  της
Δωδεκανησιακής Λαογραφικής και  Ιστορικής Εταιρείας (Δ.Ι.Λ.Ε.)  και  λοιπών
Δωδεκανησιακών εκδόσεων, που φυλάσσονται  δυστυχώς  με επισφαλή τρόπο
στην παροικία μας.  Υπάρχει άμεση ανάγκη ανάληψης ενεργειών καταγραφής,
ψηφιοποίησης  (μετά  από  εξασφάλιση  σχετικής  άδειας,  για  όσα  έντυπα
απαιτείται, ώστε να μην υπάρξει κώλυμα, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων) και
αξιοποίησης του όγκου των πολλαπλών  αντιτύπων πολλών εκδόσεων. Για την
αξιοποίηση αυτού του ομολογουμένως πολιτιστικού πλούτου, πρόθεσή μας είναι
η αποστολή σειρών αντιτύπων σε σχολικές και λοιπές βιβλιοθήκες  νησιών μας,
καθώς και σε βιβλιοθήκες Δωδεκανησιακών Σωματείων του εξωτερικού. Είναι
ευνόητο, ότι τα οφέλη από μια τέτοια δράση είναι προφανή και σημαντικότατα.  

              β.  Ανάγκη επανέναρξης  δράσεων συνεργασίας με απόδημους
Δωδεκανήσιους
         Λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, οι Ομοσπονδίες μας μαζί 
με τους λοιπούς Δωδεκανησιακούς πολιτιστικούς φορείς, αποκαταστήσαμε μια 



συστηματική διαδικτυακή επικοινωνία με τους απόδημους συμπατριώτες μας.  
Σημαντικότατο ρόλο στην προσπάθειά μας, έχει διαδραματίσει η δημιουργία της 
πανδωδεκανησιακής ιστοσελίδας (www  .  dodekanisos  .  gr  ), η οποία, φιλοδοξούμε 
να συμβάλει στην άμεση αλληλοενημέρωση των απανταχού Δωδεκανησίων, ενώ
παράλληλα θα προβάλει σε όλο τον πλανήτη, όλα τα θέματα που αφορούν στα 
νησιά μας, με προφανέστατα οφέλη. Είναι πολύ σημαντικό ότι παρέχεται η 
δυνατότητα στον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, να μεταφράσει αυτόματα , όλες
τις αναρτήσεις σε πολλές ξένες γλώσσες. 

        Η  μέχρι  σήμερα  επικοινωνία  μας  με  τους  φορείς  των  απόδημων
Δωδεκανησίων,  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πραγματοποίηση  της  διαδικτυακής
εκδήλωσης, που συνδιοργανώσαμε την 6/3, για τον εορτασμό της 73ης επετείου
της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου. Επιπλέον, προγραμματίζουμε την επόμενη
διαδικτυακή  μας  εκδήλωση,  για  τον  εορτασμό  των  200  χρόνων  από  την
Εθνεγερσία  του  1821,  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  το  Σάββατο  27/3,  με  ώρα
έναρξης την 8μμ. 

        Κατά την διάρκεια των τακτικών μας τηλεδιασκέψεων με τους απόδημους
συμπατριώτες μας, είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε επιθυμίες και προτάσεις
τους  και  θεωρούμε  σκόπιμο  να  μοιραστούμε  μαζί  σας,  αρχικά  τα  ακόλουθα
αιτήματα:

- την επανέναρξη  των καλοκαιρινών σχολείων για παιδιά απόδημων,
προκειμένου  να  γνωρίσουν  τα  νησιά  μας,  τα  ήθη  και  τα  έθιμά  μας  (Οι
Δωδεκανησιακοί σύλλογοι που εδρεύουν μέσα στη χώρα μας, θα συνδράμουν
στη φιλοξενία των παιδιών, σε δεντροφυτεύσεις με το συμβολισμό που έχει αυτή
η  δράση,  σε  διδασκαλία  χορών,  σε  εκμάθηση  γλωσσικών  ιδιωμάτων,  στη
σύσφιξη των σχέσεων φιλίας και συναδέλφωσης, κλπ) 

- την  επανέναρξη  των  συνεδρίων  των  αποδήμων,  που
πραγματοποιήθηκε  τρεις  συνεχείς  χρονιές  στην  Ρόδο  (αρχές  Αυγούστου  2007.
2008 και 2009), με πολύ μεγάλη επιτυχία. 

- τον επαναπατρισμό ομογενών  και  κεφαλαίων, θεσπίζοντας επενδυτικά
κίνητρα 

-    το νομικό και φορολογικό καθεστώς ομογενών
-   την ανταλλαγή πνευματικών και πολιτιστικών δράσεων
- το δικαίωμα ψήφου αποδήμων ομογενών
-  την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διδασκαλίας της Ελληνικής

γλώσσας
 -    Επίσκεψη  παιδιών  ομογενών  στα  νησιά  μας  την  περίοδο  των

διακοπών.      

http://www.dodekanisos.gr/


          Με  την  βεβαιότητα  ότι  συμμερίζεστε   την  αναγκαιότητα  για  την
πραγματοποίηση των παραπάνω αναφερομένων, θέλουμε την έμπρακτη στήριξή
σας.  Από  την  πλευρά  μας,  προγραμματίζουμε  στο  άμεσο  μέλλον,  την
λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας, αρχικά μέσω τηλεδιάσκεψης, σε μέρα και ώρα,
που θα συμφωνήσουμε 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
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