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                                                                                                                     ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αντικύθηρα, 16-02-2015  

                   ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                                                                                Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

Προς: Υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή 

Αριστοτέλους 17, 10433, Αθήνα 

(δια του Δήμου Κυθήρων).  

 

Κοιν (διά του Δήμου Κυθήρων):  

1. Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα Δούρου 
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων κ. Παν. Χατζηπέρο 

3. Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο» 
4. 2

η
 Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου 

5. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
6. Ένωση των Απανταχού Αντικυθηρίων «Ο Άγιος Μύρων» 

 

Θέμα: Πολίτες δεύτερης κατηγορίας οι ακρίτες των Αντικυθήρων.  

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Το νησί των Αντικυθήρων παραμένει εδώ και μήνες χωρίς γιατρό. Το Περιφερειακό Ιατρείο του 

νησιού καθώς και το νέο του κτήριο που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, παραμένουν κενά και οι 

μόνιμοι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες αισθάνονται δικαιολογημένα πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 

Οι σχετικές προκηρύξεις για την κάλυψη του Ιατρείου του νησιού με αγροτικούς γιατρούς 

αποβαίνουν διαρκώς άγονες, κυρίως λόγω των μεγάλων μισθολογικών μειώσεων που έχουν 

υποστεί οι αγροτικοί γιατροί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι υπηρετούντες ιατροί στα Αντικύθηρα 

απολαμβάνουν δωρεάν στέγασης, δεν υποχρεούνται σε καταβολή ενοικίου καθώς και σε 

πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, ενώ μετακινούνται δωρεάν με τα πλοία της γραμμής.  

 

Επανειλημμένα έχουμε θέσει το ζήτημα της έλλειψης γιατρού στην πολιτική ηγεσία, αλλά και στην 

αρμόδια ΔΥΠΕ καθώς και στο υπεύθυνο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων. Πριν λίγο καιρό 

διαβάσαμε έκπληκτοι – και χωρίς να έχουμε καμία προηγούμενη ενημέρωση επί του θέματος – 

ότι «αποφασίστηκε» να έρχεται ο γιατρός στα Αντικύθηρα κάθε Δευτέρα με το τοπικό πλοίο και 

να εξετάζει τους κατοίκους για 1 ώρα, αφού προηγουμένως οι κάτοικοι φροντίσουν να βρίσκονται 

στο ιατρείο του νησιού. Με λίγα λόγια «γιατρός express» εν έτει 2015! Φυσικά η φαεινή αυτή ιδέα 

δεν εφαρμόστηκε, αφού λίγες μέρες μετά την πανηγυρική της δημοσιοποίηση, το τοπικό πλοίο 

διέκοψε τα δρομολόγιά του για την ετήσια δίμηνη ακινησία του. Στη συνέχεια μάθαμε (από τα 

τοπικά ΜΜΕ) ότι ο «γιατρός – express» θα επισκέπτεται το νησί με το πλοίο της γραμμής του 

Πειραιά κάθε Σαββατοκύριακο. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα αρρωσταίνουμε μόνο από το πρωί 

του Σαββάτου και μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, αφού τις υπόλοιπες μέρες εναποθέτουμε τις 

ελπίδες μας μόνο στο Θεό. Δυστυχώς, ούτε και αυτό εφαρμόστηκε. Την Πέμπτη τα ξημερώματα 

ήρθε η γιατρός από το Νοσοκομείο Κυθήρων στο νησί μας με το δρομολόγιο του πλοίου από 

Πειραιά (εκτελέστηκε την Πέμπτη εκτάκτως) και έφτασε στο νησί στις 05:00. Το μεσημέρι της ιδίας 

ημέρας (13:30) επρόκειτο να αναχωρήσει πάλι προς Κύθηρα (συνολική παραμονή ιατρού στα 

Αντικύθηρα μόλις 8 ώρες!) αλλά λόγω καιρού το πλοίο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει στο λιμάνι 

μας. Επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο από τα Αντικύθηρα προς τα Κύθηρα ήταν το 

βράδυ της Κυριακής. Τι λογικότερο λοιπόν, από το να παρέμενε η γιατρός στο νησί μας 2,5 

επιπλέον ημέρες, δηλαδή από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.  
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Αυτό φαίνεται δεν μπορούσε να γίνει και έτσι στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για να αναχωρήσει 

τελικά η γιατρός από το νησί μας τα ξημερώματα του Σαββάτου με το πλοίο για την Κρήτη. Όπως 

ενημερωθήκαμε, ακολούθησε το εξής δρομολόγιο: 

 Αντικύθηρα  Κίσσαμος ακτοπλοϊκώς 

 Κίσσαμος  Χανιά με ταξί 

 Χανιά  Αθήνα αεροπορικώς 

 Αθήνα  Κύθηρα αεροπορικώς 

Και έτσι, μάταια οι κάτοικοι των Αντικυθήρων περίμεναν να συναντήσουν τη γιατρό το πρωί του 

Σαββάτου.  

 

Η τακτική αυτή μας κάνει όλους να απορούμε. Γιατί τέτοια κινητοποίηση προκειμένου να φύγει 

άρον άρον η γιατρός από το νησί; Τι κακό θα συνέβαινε αν η γιατρός παρέμενε στα Αντικύθηρα 

για 2 ακόμη μέρες, τη στιγμή μάλιστα που όλες της οι δαπάνες για τις μέρες αυτές ήταν απόλυτα 

καλυμμένες, μέχρι και η σίτιση; Ολόκληρο νοσοκομείο, διαφημισμένο μάλιστα ως ένα από τα 

πλέον σύγχρονα, δεν είχε τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τη γιατρό στην εφημερία της με 

κάποιον άλλον συνάδελφό της; Δεν είχε τη δυνατότητα να δικαιολογήσει την παραμονή της 

γιατρού στα Αντικύθηρα λόγω μη προσέγγισης του πλοίου (ανωτέρα βία); Και τελικά, η απορία 

ΟΛΩΝ των Αντικυθηρίων είναι μία: η ιατρική εξυπηρέτηση του νησιού είναι έργο ή πάρεργο; 

Φυσικά, ουδεμία ευθύνη αναζητούμε ή παράπονο εκφράζουμε προς το πρόσωπο της 

συγκεκριμένης γιατρού που είναι εξαιρετικά συμπαθής στο νησί μας και πάντα ευγενέστατη και 

πρόθυμη. Εκφράζουμε όμως την έντονη δυσαρέσκειά μας για όσους δίδουν τέτοιες εντολές και 

κυρίως για την βιασύνη και τη σπουδή με την οποία αυτές εκτελούνται, ερήμην φυσικά της 

χειμαζόμενης τοπικής κοινωνίας που εδώ και μήνες βιώνει έναν άνευ προηγουμένου ιατρικό 

αποκλεισμό.  

 

Ζητάμε: 

1. ΑΜΕΣΗ αποστολή ιατρού στα Αντικύθηρα σε μόνιμη βάση και όχι περιστασιακά. 

2. ΑΜΕΣΗ νομοθετική ρύθμιση για την επαναφορά του θεσμού των στρατευσίμων 

ιατρών που εξυπηρέτησαν άψογα το νησί μας μέχρι το 1991. Ανάλογο αίτημα έχει 

εκφράσει προς τον Υπουργό Άμυνας τόσο ο Δήμαρχος Κυθήρων όσο και ο 

Μητροπολίτης.  

3. Να μην λαμβάνεται ΚΑΜΙΑ απόφαση που μας αφορά άμεσα ή έμμεσα χωρίς 

προηγούμενη συναίνεση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή 

εκπροσωπείται.  

 

 

Με τιμή, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 

 


