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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
κ. Πάνο Καμμένο 

 

 

Η συμμετοχή σας στην Κυβέρνηση μας γεμίζει με αισιοδοξία πως θα υπάρξουν καλλίτερες 
μέρες, κυρίως για την πολύπαθη νησιωτική Ελλάδα, που είναι βέβαιη για τα αισθήματά σας 
προς αυτήν, τα οποία εξάλλου σας έχουν καταστήσει φίλο και συμπαραστάτη των νησιών 
από πολύ παλιά. Ενθυμούμαστε τους αγώνες σας για αξιοπρεπή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, 
ενώ οι ακρίτες κάτοικοι των Αντικυθήρων ακόμα διηγούνται την επίσκεψή σας με 
ελικόπτερο στο μικρό νησί πριν 20 περίπου χρόνια, μια από τις λιγοστές επιτόπιες και 
ουσιαστικές επισκέψεις πολιτικών στα ολιγάνθρωπα Αντικύθηρα.  
 
Το νησί μας, όπως και τόσα άλλα, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα πληθυσμιακής 
συρρίκνωσης (μόλις 25 μόνιμοι κάτοικο το χειμώνα). Τους τελευταίους μήνες, για πρώτη 
φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, το νησί δεν έχει γιατρό, αφού λόγω των πολλών μειώσεων 
αποδοχών οι αγροτικοί ιατροί δεν επιθυμούν να μεταβούν σε ένα τόσο απομακρυσμένο 
νησί. Λόγω των νέων ενάλιων ερευνών στο χώρο του Ναυαγίου των Αντικυθήρων που 
ξεκίνησαν τον 2014 με διεθνή επιστημονική ομάδα, ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται από 
την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο και αγγίζει τα 200-300 άτομα. Η μόνιμη παρουσία γιατρού 
στο νησί μας δεν μπορεί συνεπώς να είναι πολυτέλεια, αλλά υποχρέωση του Κράτους 
απέναντι στους ακρίτες του. 
 
Σας προτείνουμε λοιπόν να εισηγηθείτε με θέρμη στην Κυβέρνηση και στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΥΕΘΑ την επαναφορά του θεσμού της παροχής υπηρεσίας στα 
απομακρυσμένα νησιά στρατευσίμων ιατρών, όπως συνέβαινε πριν κάποια χρόνια. 
Βλέπουμε όλοι ότι ο θεσμός του αγροτικού ιατρού δεν αποδίδει, αφού έχουμε τόσα κενά 
αγροτικά ιατρεία στην Επαρχία, παρά τις επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις του Υπουργείου 
Υγείας. Μόνο με την έλευση στα μέρη αυτά στρατευσίμων ιατρών θα μπορέσουν οι τοπικές 
κοινωνίες να αμβλύνουν το δικαιολογημένο αίσθημα ανασφάλειας που νοιώθουν σήμερα, 
και παράλληλα το ΥΕΘΑ και ο Στρατός να αποδείξουν για ακόμη μία φορά την τεράστια 
κοινωνική τους προσφορά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Ο Δήμος μας 
αναλαμβάνει πλήρως την δωρεάν στέγαση του ιατρού στα Αντικύθηρα, την πλήρη 
απαλλαγή του από ανελαστικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, Internet) ενώ ήδη μέσα 
στους επόμενους μήνες θα εξοπλίσουμε πλήρως το νέο σύγχρονο κτήριο του ιατρείου του 
νησιού που πριν λίγο καιρό αποπερατώθηκε.  
 
Είμαι σίγουρος ότι η φιλοπατρία που σας διακρίνει θα σας ωθήσει στο να εξετάσετε το 
ζήτημα με προσοχή, καθώς η κατάσταση που το νησί αυτό βιώνει τους τελευταίους μήνες 
δεν έχει προηγούμενο και φυσικά ουδένα εκ των κρατούντων τιμά.  
 
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο πολυεύθυνο και εθνικά κρίσιμο έργο σας και είμαστε στη 
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, ευχαριστώντας εκ των προτέρων.  

 
Με Τιμή, 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 


