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                                                                       ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Υγείας 
 κ. Παν. Κουρουμπλή 

2. Υπουργό Αναπληρωτή Υγείας 
κ. Ανδρέα Ξανθό   

 

ΘΕΜΑ: Επάνδρωση Περιφερειακού Ιατρείου Αντικυθήρων. 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Υπουργέ Αναπληρωτά 
 
Το νησί των Αντικυθήρων κατοικείται από 25 ηρωικούς ακρίτες, στην πλειοψηφία τους υπερήλικες. 
Κατά τη θερινή περίοδο ο πληθυσμός αυτός αυξάνεται με αποτέλεσμα κατά τον Αύγουστο οι κάτοικοι 
να αγγίζουν τους 300, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Επιπλέον, από τον προσεχή Μάιο ξεκινάει 
και επίσημα το πενταετές πρόγραμμα για την ανέλκυση των νέων θησαυρών του πασίγνωστου 
Ναυαγίου των Αντικυθήρων και στο μικρό νησί θα βρίσκεται πολυμελής διεθνής επιστημονική ομάδα 
και η μη μόνιμη παρουσία ιατρού θα προκαλέσει σωρεία αρνητικών δημοσιευμάτων σε πολλές χώρες 
του κόσμου καθώς και πληθώρα αρνητικών σχολίων, ενώ η δραστηριοποίηση δυτών απαιτεί συνεχή 
ιατρική παρουσία στο νησί.   
 
Το νησί διαθέτει Περιφερειακό Ιατρείο, σχετικά καλά εξοπλισμένο, ενώ ήδη παραδόθηκε και νέο κτήριο 
(εξεταστήριο), πέραν του ήδη υπάρχοντος κτηρίου που εξυπηρετεί τον εκάστοτε υπηρετούντα ιατρό και 
ως χώρος κατοικίας.  
 
Δυστυχώς, όμως, η ιατρική εξυπηρέτηση των κατοίκων του ακριτικού νησιού δεν είναι εξασφαλισμένη, 
αφού τους τελευταίους μήνες δεν αποστέλλεται ιατρός στα Αντικύθηρα, με αποτέλεσμα οι ακρίτες – 
ήρωες κάτοικοι του νησιού να βιώνουν έναν πρωτοφανή ιατρικό αποκλεισμό που ουδέποτε υπήρξε 
ξανά, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια.  
 
Πιστεύουμε ότι σε μικρά απομακρυσμένα νησιά όπως τα Αντικύθηρα, όπου οι ανάγκες παροχής της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι εξαιρετικά αυξημένες, θα έπρεπε να τοποθετούνται μόνιμα ένας 
γενικός παθολόγος και ένας νοσηλευτής, ώστε να αποφεύγεται η πολύμηνη παντελής απουσία 
αγροτικού Ιατρού κυρίως τους χειμερινούς μήνες, αφού οι διαρκείς μειώσεις μισθών των αγροτικών 
ιατρών έχουν ως αποτέλεσμα να κηρύσσονται διαρκώς άγονοι οι σχετικοί διαγωνισμοί κάλυψης των 
αγροτικών ιατρείων. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο επαναφοράς του επιτυχημένου 
θεσμού των στρατευσίμων ιατρών, που επί πολλά χρόνια εξυπηρέτησε ακριτικά νησιά όπως τα 
Αντικύθηρα.   
 
Με βάση τα ανωτέρω, σας παρακαλώ να παρέμβετε προσωπικά ενισχύοντας το ιατρικό δυναμικό του 
Νοσοκομείου Κυθήρων και να δώσετε εντολή για την εκ περιτροπής αποστολή Ιατρού στα Αντικύθηρα 
από το Νοσοκομείο Κυθήρων με στόχο να μην παραμείνει το μικρό νησί χωρίς Ιατρό ούτε για μία 
ημέρα.  

Με Τιμή, 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 


