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Ενημερώθηκαν χτες από το ∆ημοτικό Λιμενικό ταμείο Νάξου, οι καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται 
στην παραλία της Χώρας, γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες αφορούν στις πέργκολες και συγκεκριμένα 
στα (ακυρωθέντα πλέον) -με βάση την τελευταία απόφαση του Ειρηνοδικείου Νάξου- Πρωτόκολλα ∆ιοικητικής 
Αποβολής (απόφαση που έφερε στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας, κατ’ αποκλειστικότητα, προ 
ημερών, η «Κ». Τους επισημάνθηκε ότι εφεξής θα καταβάλλουν το τίμημα για την χρήση των «προβολών» τους 
επί της παραλίας στο ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου. Και ακόμη ότι, εν όψει του θέρους του 2019 και με βάση 
τον σχεδιασμό που ολοκληρώνει εντός των επομένων εβδομάδων η Αρχιτεκτονική Επιτροπή (του Πολεοδομικού 
Γραφείου Νάξου, το οποίος ως γνωστόν υπάγεται στον ∆ήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων), επιδίωξη του 
∆.Λ.Τ. Νάξου είναι ο κεντρικός παραλιακός δρόμος της Χώρας (που είναι όμορος των καταστημάτων Μαζικής 
Εστιάσεως) και πιο λειτουργικός αλλά και πιο ελκυστικός να καταστεί…

.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ 
"ME THN MATIA"

TΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ,

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 2019…

Νίκος Φωστιέρης: 
Απάντηση στις ύβρεις 
για ανηθικότητα , 
ασυνέπεια έχουν δώσει 
οι συμπατριώτες μου 
με τις τρεις αναδείξεις 
ως Δήμαρχο Αμοργού, 
αλλά και η επί 38 
χρόνια υπηρεσία μου 
στο Πολεμικό Ναυτικό

Από τον πρώτο 
γύρο θα εκλέγονται 
όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι στο νέο 
"Καλλικράτη"

Μητροπολίτης 
Σύρου: Όχι στον 
όρο "Μακεδονία", 
όχι όμως, και στα 
συλλαλητήρια...

Προτείνονται διευθετήσεις 
των κόμβων αεροδρομίου 
και Ραντεβού
Κυκλοφοριακό: Δύο από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της πόλεως Νάξου 
είναι: α) ο κόμβος στο ύψος του παλαιού θερινού κινηματογράφου και, 
β) ο κόμβος στο έμπα-έβγα του κρατικού αερολιμένα Νάξου. 
Οι δύο εν λόγω κόμβοι έχουν ήδη απασχολήσει τους αρμοδίους 
(εκλεγμένους) δημοτικούς παράγοντες.
Παρεμβάσεις στις περιοχές αυτές ενδέχεται να γίνουν εντός των 
επομένων μηνών και πάντως πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι.
-Στους δύο αυτούς κόμβους υπάρχει πρόβλημα…
-Η «περίπτωση παλαιού σινεμά» ξεπερνιέται…
-Η «περίπτωση αεροδρομίου» εν πολλοίς εξαρτάται από την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας του ΚΑΝΞ Νάξου…                                      ΣΕΛΙΔΑ 3

Φάλαινα στον Σαρωνικό: 
Μιλάμε για διάσωση ή 
για κακοποίηση με
αποτέλεσμα τον θάνατο;
 
Το Καταφύγιο Θαλάσσιας 
Ζωής Αιγαίου εξηγεί γιατί 
έγιναν όλα λάθος αλλά και 
πώς το κέντρο στο Αιγαίο θα 
επιτρέψει στην Ελλάδα να 
αναλάβει σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην περίθαλψη και ευ-
ζωία των προστατευόμενων 
θαλάσσιων ειδών.
Σελ. 6 & 7

Δεν προσκάλεσαν τον πρόεδρο 
της Ένωσης Ξενοδόχων
Σαντορίνης στη συζήτηση
με τον Υπουργό Τουρισμού

“Απορούμε γιατί η Ενωση Ξενοδό-
χων Σαντορίνης, που εκπροσωπεί 
τον ισχυρότερο φορέα του κυρι-
ότερου κλάδου του νησιού, δεν 
προσεκλήθη στη συνάντηση με τον 
Υπουργό Τουρισμού, προκειμένου να 
εκφράσει τις απόψεις της για θέματα 
όπως η υλοποίηση του στρατηγικού 
σχεδιασμού για τον βιώσιμο τουρι-
σμό της Σαντορίνης” σημειώνεται 
στην επιστολή διαμαρτυρίας προς 
τον δήμαρχο Α. Σιγάλα. Σελ. 3

Σε λίγο τα νησιά 
μας δεν θα μπορούν 
να καλύψουν τις 
υγειονομικές τους 
ανάγκες 

Σήμα κινδύνου με πολλούς αποδέκτες 
εκπέμπει η πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Κυκλάδων, Παναγιώτα 
Βούλγαρη. Την ώρα που η μάχη στα 
νοσοκομεία της Σύρου, της Νάξου και της 
Σαντορίνης είναι άνιση, η πολιτεία οφείλει 
να δώσει κίνητρα για να στελεχωθούν όλα 
τα νησιά των Κυκλάδων, επισημαίνει η 
πρόεδρος, τονίζοντας ότι οι υγειονομικοί 
έχουν ξεπεράσει τα ανθρώπινα όριά τους. 
Συνέντευξη στις σελίδες 8 & 9
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Συνέντευξη
στον Ëάμπρο Δεμερτζή.

Προ δύο μηνών ο διοικητής 
του νοσοκομείου  της Σύρου, 
ο κ. Ζουλοφός σε συνέντευξη 
που μας παραχώρησε ανέφε-
ρε μερικά στοιχεία τα οποία 
θέλαμε και να τα θέσουμε 
υπόψη σας. Για παράδειγμα 
ότι δεν υπάρχουν κενά αναι-
σθησιολόγου στο νοσοκομείο, 
δεν υπάρχουν προβλήματα στο 
νοσοκομείο της Νάξου, δεν 
υπάρχουν κενά από τις ανα-
στολές και τις μετακινήσεις 
προσωπικού στο νοσοκομείο 
της Σύρου. Θέλω την δική σας 
θεσμική απάντηση. 

Θåùñώ üôé Ý÷åôå äώóåé Þäç ôçí 
áðÜíôçóç. Γéá íá ãßíïíôáé áõôÝò 
ïé ìåôáêéíÞóåéò êáé íá ðáßñíïõí 
óõíáäÝëöïõò áðü ôï Ýíá íçóß 
óôï Üëëï õðÜñ÷ïõí êåíÜ ðïõ 
ðñÝðåé íá êáëõöèïýí. Γéá áõôü 
áêñéβώò üôáí õðÜñ÷åé ìéá ðáí-
äçìßá, ìðïñåß íá ðñïêýøïõí 
ðñüóèåôåò áíÜãêåò, áëëÜ èåù-
ñώ üôé ïé áíÜãêåò áõôÝò õðÞñ-
÷áí áðü ðñßí, õðÜñ÷ïõí ÷ñüíéá 
ôώñá, åßíáé õðïóôåëå÷ùìÝíá 
üëá ôá íçóéÜ ìáò. Ιäéáßôåñá üôáí 
áíáöåñüìáóôå óôá ìåãÜëá íï-
óïêïìåßá Σýñïõ, ΝÜξïõ, Σá-
íôïñßíçò, èåùñïýóá üôé áõôÜ 
äåí åß÷áí áíÜãêç ìåôáêéíÞóå-
ùí ãéá íá ëåéôïõñãÞóïõí. Εäώ 
βëÝðïõìå óõ÷íÝò ìåôáêéíÞóåéò 
õãåéïíïìéêïý ðñïóùðéêïý êáé 
éáôñώí. Βåβáßùò ç äéáäéêáóßá 
ìåôáêßíçóçò åßíáé íïìüôõðç 
äéáäéêáóßá, ùóôüóï ôï íá áðï-
äõíáìώíåéò Ýíá êåíôñéêü íïóï-
êïìåßï êáé íá óôåëå÷ώíåéò Ýíá 
Üëëï åßíáé äýóêïëï. Τï íïóïêï-
ìåßï ôçò Σáíôïñßíçò  åßíáé êÜôé 
ìåôáξý äçìïóßïõ êáé éäéùôéêïý 
ôïìÝá, áðáó÷ïëåß éáôñïýò êáé 
ôïõ äçìïóßïõ êáé ôïõ éäéùôéêïý 
öïñÝá. Άñá Ý÷åé ìéá  ðéï åõÝ-
ëéêôç äïìÞ, èá ìðïñïýóå ðïëý 
ðéï åýêïëá íá óôåëå÷ùèåß ìå 
ðñïóùðéêü. 

Μιας και αναφερθήκαμε στην 
Σαντορίνη, θα θυμάστε και 
εσείς ότι είχαμε λιποθυμίες 
γιατρών μέσα στο νοσοκομείο 
της Σαντορίνης  επειδή ήταν 
πάρα πολλές οι ώρες. 

ΥðÜñ÷åé öüñôïò óå áõôÜ ôá íç-
óéÜ êáé éäéáßôåñá óôçí Σáíôï-
ñßíç, ôï êáëïêáßñé åêôïξåýåôáé 
åêáôïíôáðëÜóéá ï ðëçèõóìüò 
óå ó÷Ýóç ìå ôïí ÷åéìώíá. Οðüôå 

êáôáëáβáßíåôå åßíáé ïé áíÜãêåò 
ðïëëáðëÜóéåò, βÜæïõí ðëÜôç 
ïé óõíÜäåëöïé óôçí Σáíôïñßíç, 
ïé õãåéïíïìéêïß, ôï ðñïóùðéêü 
üëï, áëëÜ õðÜñ÷ïõí êáé üñéá 
ðïõ ìðïñåß íá áíôÝξåé Ýíáò ïñ-
ãáíéóìüò. Γé’ áõôü ðñÝðåé, ðñéí 
íá ðåéíÜóïõìå íá ìáãåéñÝøïõ-
ìå. Γéáôß ôá íçóéÜ ìáò åßíáé ìéá 
éäéáßôåñç êáôçãïñßá, Ý÷åé ôéò 
éäéáéôåñüôçôåò ôçò íçóéùôéêüôç-
ôáò ðïõ óçìáßíåé üôé åäώ ßóùò 
êïóôßæåé ðáñáðÜíù ç õãåßá 
ðñïêåéìÝíïõ íá áðïëáìβÜíïõí 
óôïé÷åéùäώò ßäéá áóöÜëåéá ðïõ 
Ý÷åé Ýíáò ðïëßôçò áêüìá êáé 

ìéáò Üëëçò åðáñ÷éáêÞò ðüëçò 
çðåéñùôéêÞò. Η íçóéùôéêüôçôá 
åßíáé êïóôïβüñá. Κáëýðôïõìå 
êáé ôïõò éðôÜìåíïõò êáé ôéò áå-
ñïìåôáöïñÝò. 

Που εντοπίζετε εσείς περισ-
σότερο τις ελλείψεις, τα κενά, 
τις ανάγκες που υπάρχουν  
στις Κυκλάδες; 

ΠñáãìáôéêÜ èá ðù üôé üëá ôá 
ΚõêëáäïíÞóéá Ý÷ïõí áíÜãêåò. 
ΑíáöåñèÞêáìå óôá íïóïêï-
ìåßá ðïõ åßíáé ïé ìåãáëýôåñåò 
äïìÝò, êáô’ åðÝêôáóç üìùò 

êáé ôá êÝíôñá õãåßáò Ý÷ïõí 
áíÜãêåò. Ιäéáßôåñá óå íïóç-
ëåõôéêü êáé éáôñéêü ðñïóùðéêü. 
Οé ìéêñüôåñåò äïìÝò åðßóçò, 
õðÜñ÷ïõí íçóÜêéá ðïõ Ý÷ïõí 
Ýíáí áãñïôéêü êáé áí ôïí Ý÷ïõí, 
üðïôå ðáßñíåé Üäåéá ìðïñåß íá 
õðÜñ÷åé ðñüβëçìá. Η äéïßêçóç 
èá óðåýóåé íá êáëýøåé êáôÜ ôï 
äõíáôüí ôï êåíü, êáé ç ôïðéêÞ 
êáé ç 2ç ΥΠΕ. Θá ðñïóðáèÞóåé 
íá ëýóåé ôï ðñüβëçìá åêåß ðïõ 
åßíáé ðéï ïξý. Δåí ðáýåé üìùò 
üôáí áðïäõíáìώíåé Ýíáí éó÷õ-
ñüôåñï öïñÝá íá äçìéïõñãåßôáé 
áíÜãêç, äåí ðåñéóóåýåé êáíåßò, 

éäéáßôåñá ôώñá ìå ôçí ðáíäç-
ìßá. Δåí ðåñßóóåõå ðïôÝ, ðüóï 
ìÜëëïí ôώñá ðïõ ïé áíÜãêåò 
Ý÷ïõí áõξçèåß. 

Θα ήθελα να σχολιάσετε το 
θέμα των αναστολών και το 
δεύτερο αλλά και σύμφωνα 
με τις διεθνείς πρακτικές και 
τους κανονισμούς που έχει 
για την κάλυψη των ιατρικών 
αναγκών μια περιοχής, πώς 
θα χαρακτηρίζατε την περιοχή 
των Κυκλάδων, από πλευράς 
υγειονομικής κάλυψης;

Δåí èÝëù íá áäéêÞóù ôá ðÜñá 
ðïëëÜ ÷ñüíéá ðñïóðáèåéώí êáé 
ôùí óõíáäÝëöùí ôïõ äçìïóß-
ïõ öïñÝá ðïõ ðñïóðÜèçóáí 
íá óôåëå÷ώóïõí éäéáßôåñá ôï 
íïóïêïìåßï, áëëÜ êáé ôá êÝ-
íôñá õãåßáò. Όìùò ç óçìåñéíÞ 
êáôÜóôáóç ç ïðïßá äåí èá ôï 
êñýøïõìå, Ý÷åé ïξõíèåß êõ-
ñßùò ëüãù ôçò ðáíäçìßáò ìáò 
βñßóêåé áðïäõíáìùìÝíïõò. 
Δåí èá Þìïõí åõ÷áñéóôçìÝíç 
íá ðù üôé êáëÜ åßíáé ôá ðñÜã-
ìáôá óôéò ΚõêëÜäåò, äåí åßíáé 
êáëÜ èÝëïõìå íá åßíáé êáëý-
ôåñá. Γéáôß áëëÜæåé ðÜñá ðïëý 
ôï ðëçèõóìéáêü êáèåóôώò, 
õðåñβïëéêÜ äõóáíÜëïãá óå 
ó÷Ýóç ìå ïðïéïíäÞðïôå Üëëï 
ôüðï. Άñá ðñÝðåé ç ðñüβëåøÞ 
ìáò íá õðÜñ÷åé êáé ãéá áõôÝò 
ôéò ðåñéüäïõò ôïõ êáëïêáéñéïý 
ðïõ áõξÜíïíôáé õðåñβïëéêÜ ïé 
áíÜãêåò. Τïí ÷åéìώíá ðñéí ôçí 
ðáíäçìßá ðåñßðïõ ôá êáôáöÝñ-
íáìå. ΠÜíôá õðÞñ÷áí êáé èá 
õðÜñ÷ïõí áíÜãêåò óôá íçóéÜ. 
Εßíáé ç ðñïóβáóéìüôçôá ðïõ 
êÜíåé ìåãáëýôåñï ôï ðñüβëçìá. 

Υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί 
που λένε ότι για να καλύπτεται 
υγειονομικά μια περιοχή απαι-
τούνται προϋποθέσεις. Για τις 
Κυκλάδες τον νούμερο ένα 
προορισμό της χώρας τουρι-
στικά, με τα εκατομμύρια των 
επισκεπτών, με τις ανάγκες 
που έχει το εθνικό σύστημα 
υγείας, λόγω της πανδημίας 
βλέπουμε γιατρούς να κάνουν 
υπερωρίες στα εμβολιαστικά 
κέντρα και να μην πληρώνο-
νται. Ξέρω πως γίνετε υπερ-
προσπάθεια. Οι υγειονομικοί 
ξέρουμε πως ξεπερνούν τα 
όρια τους, όμως θέλω να μας 
θέσετε και τα διεθνή στάνταρ 
της ιατρικής. 

Σßãïõñá äåí åßìáé êáèçãçôÞò 

Παναγιώτα Βούλγαρη: Αδειάζουν τα νησιά μας από γιατρούς
ΣÞìá êéíäýíïõ åêðÝìðåé ç ðñüåäñïò ôïõ Ιáôñéêïý Σõëëüãïõ ΚõêëÜäùí ìå ðïëëïýò áðïäÝêôåò. Τçí ώñá ðïõ ç ìÜ÷ç óôá íïóïêïìåßá ôçò Σýñïõ, 
ôçò ΝÜξïõ êáé ôçò Σáíôïñßíçò åßíáé Üíéóç, ç ðïëéôåßá ïöåßëåé íá óôáèåß óôá ýøïò ôùí ðåñéóôÜóåùí êáé íá äώóåé êßíçôñá íá óôåëå÷ùèïýí üëá 
ôá íçóéÜ ôùí ΚõêëÜäùí. «Σå ëßãï êáéñü ôá íçóéÜ ìáò äåí èá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá êáëýðôïõí ôéò õãåéïíïìéêÝò ôïõò áíÜãêåò» åðéóçìáßíåé 
ç ðñüåäñïò ôïõ Ιáôñéêïý Σõëëüãïõ ΚõêëÜäùí Πáíáãéώôá Βïýëãáñç, ôïíßæïíôáò üôé ïé õãåéïíïìéêïß Ý÷ïõí ξåðåñÜóåé ôá áíèñώðéíá üñéÜ ôïõò.
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íá βáèìïëïãÞóù, ïýôå êáé 
êñáôéêüò öïñÝáò íá ãíùñßæù 
áõôÜ ðïõ óáí ðïëéôåßá èá Ýðñå-
ðå íá öñïíôßæåé. Έ÷ù üìùò ôçí 
åéêüíá êáé ìðïñώ íá óáò ðù üôé 
ðñïβëÞìáôá Ý÷ïõìå óå üëá ôá 
íçóéÜ, áõôü ôï áíôéìåôùðßæïõìå 
÷ñüíéá ôώñá. Ο óõãêåñáóìüò 
ôçò ðñïóðÜèåéÜò ìáò íá βïç-
èÞóïõìå êÜèå öïñÜ ôï íçóß ðïõ 
Ý÷åé áíÜãêç, êáôáëáβáßíåôå üôé 
ìáò öÝñíåé üëïõò óå ìéá áãù-
íßá, óå ìéá äõóêïëßá. Ωóôüóï 
äåí ãíùñßæïõìå ôüóï êáëÜ ôéò 
ëåðôïìÝñåéåò ôçò êÜèå ðåñéï-
÷Þò. ΚÜèå öïñÜ ðïõ èá ðáñïõ-
óéáóôåß ðñüβëçìá äåí õðÜñ÷åé 
ïìïéïãÝíåéá. Τï íá ìçí ìðïñώ 
íá åðéêïéíùíÞóù äéá æώóçò 
ìå ôïõò óõíáäÝëöïõò ôçò ΜÞ-
ëïõ, ôçò Κéìώëïõ, ôçò Σåñßöïõ 
áöïý áðáéôåßôáé çìåñÞóéï ôá-
ξßäé, ìå äéáíõêôÝñåõóç, êÜíåé 
áêüìá ðéï äýóêïëï ôï Ýñãï ôùí 
õãåéïíïìéêώí. Οé äå ìåôáêéíÞ-
óåéò üôáí ãßíïíôáé βéáóôéêÜ êáé 
áéöíßäéá êáôáëáβáßíåôå ðüóï 
ðéï äýóêïëï êÜíåé ôï Ýñãï åíüò 
óõíáäÝëöïõ ïéêïãåíåéÜñ÷ç, 
åíüò ãéáôñïý ìå åìðåéñßá, -ãéáôß 
áõôïß ìåôáôßèåíôáé-, ï ïðïßïò 
êáëåßôáé óå ìéá ßóùò ìÝñá íá 
βñåèåß óå Üëëï íçóß.   

Ως πότε όμως η υπερπροσπά-
θεια και το φιλότιμο των υγει-
ονομικών μας θα καλύπτουν; 
Κάποια στιγμή θα λυγίσουν, 
δεν μπορεί άνθρωποι είναι. 
Δεν θα πρέπει και η πολιτεία 
κάτι να κάνει; 

Εìåßò ðåñéìÝíïõìå áðü ôçí ðï-
ëéôåßá, áðïóôÝëëïõìå ðïëý óõ-
÷íÜ ôá áéôÞìáôÜ ìáò, ðñïóðá-
èïýìå. Δåí ìðïñώ íá ðù üôé 
Ý÷ïõìå êáôáöÝñåé ðïëëÜ ðñÜã-
ìáôá. Δåí Ý÷ïõìå êáôáöÝñåé 
áõôÜ ðïõ èá èÝëáìå ðñïêåéìÝ-
íïõ íá åßìáóôå åõ÷áñéóôçìÝíïé 
êáé íá íïéώèïõìå áóöáëÝóôå-
ñïé óå áõôü ôïí äýóêïëï ôüðï. 
Η ðñïóðÜèåéá äåí óôáìáôÜåé 
êáé ç êéíçôïðïßçóç ðïõ Ýãéíå 
ãéá áõôüí ôïí ëüãï Ýãéíå, ãéá íá 
ôïíßóïõìå ôçí óïβáñüôçôá. Νá 
ôïíßóïõìå üôé åßíáé ï ôüðïò ðïõ 
áðïäßäåé ôüóá Ýóïäá  óôï êñÜ-
ôïò ìáò. 

Ο ιατρικός σύλλογος στηρίζει 
τα αιτήματα των εργαζομένων 
του νοσοκομείου της Σύρου. 
Έτσι δεν είναι; 

Βåβáßùò, ôá áéôÞìáôá ðÜíôá 
óôçí õãåßá åßíáé êïéíÜ. Δåí 
õðÜñ÷åé êÜðïéïò ðïõ íá ìçí 
èÝëåé íá Ý÷åé õãåßá óôïí ôüðï 
ôïõ, íá Ý÷åé äõíáôüôçôá äçìü-
óéáò õãåßáò. Εäώ íá ôïíßóù êáé 
ôçí óõìβïëÞ ôùí éäéùôώí óôçí 
ðáíäçìßá. Η åξùíïóïêïìåéáêÞ 
éáôñéêÞ, ãßíåôáé êáôåξï÷Þí áðü 
ôïõò ãéáôñïýò ôçò ãåéôïíéÜò, 
ôïõò éäéώôåò ãéáôñïýò. Κáèüôé 
ôçí ðñùôïβÜèìéá áêüìá äåí ôçí 
Ý÷ïõìå äåé, áõôÞ ôçí ðåñéβüçôç 

ðñùôïβÜèìéá ðïõ äéáôõìðáíß-
æïõí ðüóá ÷ñüíéá. Τώñá åãώ 
ôõ÷áßíåé íá Ý÷ù êáé ôçí åéäéêü-
ôçôá ôçò ðñùôïβÜèìéáò ãåíéêÞò 
ïéêïãåíåéáêÞò éáôñéêÞò, êï-
íôåýù íá βãù óôçí óýíôáξç êáé 
áêüìá ç ãåíéêÞ ïéêïãåíåéáêÞ 

éáôñéêÞ äåí Ý÷åé åöáñìïãÞ óôçí 
÷ώñá ìáò. Έðñåðå íá õðÜñ÷åé 
ðáíôïý ðñùôïβÜèìéá õãåßá êáé 
áí õðÞñ÷å ðáíôïý, ïé åìβïëéá-
óìïß èá ãßíïíôáí áðïêëåéóôéêÜ 
óôçí ðñùôïβÜèìéá. Τώñá áðï-
óðïýìå óõíáäÝëöïõò, äéåõèõ-

íôÝò êëéíéêώí ãéá íá βïçèÞóïõí 
ôï åìβïëéáóôéêü êÝíôñï. Εßíáé 
áäéáíüçôï ôï ðñùôïβÜèìéï 
Ýñãï íá ôï åêôåëïýí ãéáôñïß ôïõ 
äåõôåñïβÜèìéïõ íïóïêïìåßïõ. 
Αõôü ðñáãìáôéêÜ åßíáé êáçìüò 
ìïõ, ôï åßðáìå óå üëïõò ôïõò 

õðïõñãïýò êáé óôïí äéïéêçôÞ.  
Εßíáé ðñùôïβÜèìéá öñïíôßäá 
õãåßáò ï åìβïëéáóìüò. ΥðÜñ-
÷ïõí ôá ðñùôïβÜèìéá üñãáíá, 
ôá êÝíôñá õãåßáò, ôá ðñώçí 
ΙΚΑ. Τï ΚÝíôñï õãåßáò Εñìïý-
ðïëçò, Ýðñåðå áðïêëåéóôéêÜ íá 
åðéöïñôéóôåß ôïí åìβïëéáóìü, 
ìå ôçí óõíäñïìÞ ôùí éäéùôώí 
βåβáßùò áöïý åßíáé áðïäåêá-
ôéóìÝíï. Εßíáé Üäåéï áðü ãéá-
ôñïýò. Βåβáßùò íá óõìβÜëïõí 
ïé éäéώôåò ðñïêåéìÝíïõ íá ðñï-
÷ùñÞóåé ï åìβïëéáóìüò. Ωóôü-
óï ôï íá áðïóðïýí ãéáôñïýò, 
äéåõèõíôÝò áðü ôá íïóïêïìåßá 
ðñïêåéìÝíïõ íá åêôåëïýí ôïí 
åìβïëéáóìü èåùñώ üôé åßíáé 
êáé õðïβÜèìéóç ôùí õðçñåóé-
ώí. Έíáò ãéáôñüò ôïõ äåõôå-
ñïβÜèìéïõ íïóïêïìåßïõ  üðùò 
åßíáé ôï íïóïêïìåßï ôçò Σýñïõ, 
ôçò Σáíôïñßíçò, ôçò ΝÜξïõ, 
åßíáé ÷ñÞóéìïò åêåß ðïõ ôïí 
èÝëù, ü÷é íá ôïí ìåôáöÝñù íá 
ìïõ êÜíåé ôï Ýñãï ôçò ðñùôï-
βÜèìéáò. Μå ðïíÜåé éäéáßôåñá 
ãéáôß Þôáí áõôü ðïõ Ýêáíá óáò 
åéäéêüôçôá, ìå ðïíÜåé éäéáßôåñá 
ðïõ óôçí ÷ώñá ìïõ, ìåôÜ áðü 
ôüóá ÷ñüíéá äåí Ý÷åé åöáñìï-
óôåß ç ðñùôïβÜèìéá öñïíôßäá 
õãåßáò. Κáé Þñèå ç ðáíäçìßá 
íá ìáò äåßξåé áêñéβώò áõôÞ 
ôçí áíÜãêç. Ήñèå ç ðáíäçìßá 
íá ìáò äåßξåé üôé ÷ñåéáæüìáóôå 
äçìüóéá ðñùôïβÜèìéá. ΑõôÞ 
ôçí äçìüóéá ðñùôïβÜèìéá ðïõ 
äåí Ý÷ïõìå åìåßò, ôçí Ý÷åé áíá-
ëÜβåé ï éäéùôéêüò ôïìÝáò, ìå ôï 
äéêü ôïõ êüóôïò êáé ôï äéêü ôïõ 
óôáõñü êáé áõôüò. ΑëëÜ ÷ùñßò 
äçìüóéï íïóïêïìåßï ðïõ èá 
ðÜíå ôá βáñéÜ ðåñéóôáôéêÜ, ðïõ 
èá ðÜåé áõôüò ðïõ äåí ìðïñåß 
íá Ý÷åé ôçí åëÜ÷éóôç ðñüóβáóç 
óå Ýíáí éäéώôç; 

Υπάρχει η ανάγκη να δοθούν 
περισσότερα κίνητρα από την 
πολιτεία για να στελεχωθούν 
τα νησιά μας που δεν έχουν 
τους γιατρούς για να υπάρχει 
αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας έτσι ώστε να μην χρει-
άζονται να κατευθύνονται κα-
τευθείαν μέσα στα νοσοκομεία 
τα μεγάλα; 

ΧñåéÜæïíôáé êßíçôñá ðïõ èá 
βïçèÞóïõí -åßôå óå ôáêôéêü 
åðßðåäï, êÜðïéá βïÞèåéá óôïí 
÷ώñï åßôå êÜðïéá ìüñéá- ðïõ 
èá åξáóöáëßóïõí óôïõò óõ-
íáäÝëöïõò áõôïýò ìåôÜ íá 
Ý÷ïõí êÜðïéá êáëýôåñç ôý÷ç 
óå Ýíá êåíôñéêü íïóïêïìåßï. 
ΧñåéÜæïíôáé êÜðïéá êßíçôñá íá 
óðñώξïõí ôïõò ãéáôñïýò óôç 
íçóéùôéêÞ ΕëëÜäá. Αõôü åßíáé 
ôï ðéï äýóêïëï êïììÜôé. ΠñÝðåé 
íá ïìïëïãÞóù üôé ìåôÜ áðü ôü-
óïõò ãéáôñïýò ðïõ Ý÷ïõí öýãåé 
óôï åξùôåñéêü ßóùò ðñáãìáôéêÜ 
áñ÷ßóïõìå íá äõóêïëåõüìáóôå 
óôï íá βñïýìå óõíáäÝëöïõò 
ãéá íá Ýñèïõí íá æÞóïõí óôá 
íçóéÜ. 
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