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Προς

Κο Ιωάννη ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 
Πρόεδρο Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων 
Αθηνών – Πειραιώς 

Με την επιστολή μου αυτή, σε απάντηση δικής σας με παραλήπτες και τους βουλευτές 
Δωδεκανήσου, απευθύνομαι τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των 
παροικιακών μας Σωματείων όσο, και κυρίως, στους συμπατριώτες μας στο λεκανοπέδιο, 
ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής ότι ανέκαθεν, απ’ όποιο πόστο κι αν υπηρέτησα και υπηρετώ 
μέχρι σήμερα τον τόπο μας, σεβόμουν και σέβομαι το έργο, την ανεκτίμητη προσφορά και 
τη συμβολή των Δωδεκανησίων όπου γης, πολλώ μάλλον αυτών που ζουν στο κέντρο 
λήψης αποφάσεων της χώρας μας. 

Ένας σεβασμός και ένας θαυμασμός που τον αξίζει ο καθένας εξ αυτών, μιας και αποτελεί 
κι έναν κρίκο στην αλυσίδα που διατηρεί ζωντανούς τους δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα 
του. Αποτέλεσμα αυτής της σχέσης που δεν πρόκειται να διαρραγεί, έξω και πέρα από 
πρόσωπα, ήταν η διαρκής ηθική και έμπρακτη πρωτίστως στήριξη από την πλευρά μας, είτε 
ως Νομαρχία είτε ως Περιφέρεια σήμερα. Μια στήριξη, την «επιεικώς θλιβερή» όπως την 
χαρακτηρίζετε, που δεν έμεινε ποτέ στα λόγια, εκφράστηκε και εκφράζεται κατά καιρούς με 
πολλαπλούς τρόπους, μεριμνώντας ακόμα και για τη «στέγαση» συλλογικών οργάνων που 
εκπροσωπούν τους συμπατριώτες μας, ακόμα και των Δωδεκανησίων φοιτητών. 

Η υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουμε σε συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης, με 
αποψιλωμένο οικονομικά τον θεσμό της Περιφέρειας, προκειμένου να μείνουν οι 
Δωδεκανήσιοι γαντζωμένοι στα νησιά τους, αποτελεί και ένα χρέος προς τους 
συμπατριώτες μας, όπου αυτοί ζουν, παλεύουν και δημιουργούν. 
Ένα χρέος που θα εκπληρώνουμε στο βαθμό του δυνατού, εξαντλώντας τα ελάχιστα 
περιθώρια που έχουμε και υπό τους ασφυκτικούς πλέον περιορισμούς των μηχανισμών 
δημοσιονομικού ελέγχου.

Παρακαλώ να μεταφέρετε στους συμπατριώτες μας  τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου. 

Γιάννης ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 
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Πειραιάς , 20 Νοεμβρίου  2012

Προς : Βουλευτές Δωδεκανήσου
           Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου 
           κ.  Γιάννη Μαχαιρίδη

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

           Το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, κατά την συνεδρίαση της 9/11, 
αποφάσισε όπως υπενθυμίσει προς εσάς το αίτημά μας για οικονομική 
ενίσχυση, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα για την καλύτερη δυνατή 
υλοποίηση του έργου μας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο γενικά για τη 
χώρα μας αλλά και ειδικότερα για τα νησιά μας, λόγω και της γεωγραφικής 
θέσης τους. 
            
          Οι περισσότεροι από εσάς, έχετε γίνει αποδέκτες παρόμοιων 
επιστολών, κατά το παρελθόν, η ανταπόκριση στις οποίες υπήρξε επιεικώς 
θλιβερή… Μάλιστα,  ορισμένοι  εξέφρασαν την έκπληξή τους,  όταν 
πληροφορήθηκαν, ότι τον περασμένο Ιούλιο, η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα στη 
Δωδεκανησιακή εστία, αφού το χαράτσι που μας επιβλήθηκε, δεν ήταν δυνατό 
να πληρωθεί εμπρόθεσμα. Για την επίλυση του θέματος, πετύχαμε ένα 
διακανονισμό, με ευνοϊκούς όρους, χάρη σε διαπροσωπικές σχέσεις μελών 
του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας. 

        Σε αντίθεση με την οικονομική μας κατάσταση, η διάθεση για εθελοντική 
προσφορά τόσο των μελών του ΔΣ, όσο και  αξιόλογου ποσοστού 
συμπατριωτών της παροικίας μας, συντελεί καθοριστικά στο να επιτελούμε το 
έργο επ΄ ωφελεία της παροικίας μας και των νησιών μας, στα μέτρα των 
δυνατοτήτων μας. Όπως μάλιστα θα έχετε διαπιστώσει, προσπαθούμε με 
κάθε τρόπο να προβάλλουμε θέματα Δωδεκανησιακού ενδιαφέροντος, λόγω 
του ότι βρισκόμαστε στο κέντρο των αποφάσεων του Αθηνοκεντρικού μας 
κράτους. Όμως, στην προσπάθειά μας αυτή, δεν επιθυμούμε, με κανένα 
τρόπο,   να «καθοδηγούμαστε» από κανένα «χορηγό»..

         Με τη βεβαιότητα, ότι αντιλαμβάνεστε το δίκαιο του αιτήματός μας, 
ζητούμε την οικονομική σας ενίσχυση,  προκειμένου να  εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας μας   

Με τιμή,

            Ο Πρόεδρος           Ο  Γεν. Γραμματέας
     

Φραγκούλης Ιωάννης                        Δημήτρης Ήσυχος
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