
 

 

 

 

 

Εθνικούς ευεργέτες αποκάλεσε τους Ακρίτες του Καστελλόριζου ο Πρόεδρος του Εθνικού 

Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών κος Γιώργος Πατούλης κλείνοντας το 9o Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου 

στο Καστελλόριζο με θέμα: «Η φροντίδα Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές και ευπαθείς 

ομάδες»  

Το συνέδριο των 160 Δήμων μελών του Δικτύου που ξεκίνησε εν πλω και ολοκλήρωσε τις 

εργασίες του 7 και 8 Ιουνίου 2013 Δήμο Μεγίστης, έστειλε από το νοτιανατολικότερο άκρο της 

Ελλάδας, το Καστελλόριζο σε όλο το αυτοδιοικητικό κίνημα του κέντρου και της περιφέρειας ένα 

μήνυμα αλληλεγγύης και υψίστης εθνικής σημασίας, προσδιορίζοντας ως αδήριτη ανάγκη για τη 

λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Περίθαλψης στις απομακρυσμένες και 

παραμεθόριες περιοχές τη δημιουργία πυλώνων στήριξης, σε τέσσερις κυρίως άξονες:  

1) την άμεση στελέχωση όλων των μικρών νησιών με εξειδικευμένους γιατρούς 

(παθολόγους – γενικούς γιατρούς – παιδιάτρους) μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις που θα 

εξασφαλίσουν συγκεκριμένα συστήματα μοριοδότησης και υποχρεωτικής πλήρωσης των 

θέσεων,  

2) την ανά τρίμηνο επιδοτούμενη επίσκεψη ιατρικού κλιμάκιου εξειδικευμένων γιατρών 

από μεγαλύτερα νησιά με νοσοκομειακή μονάδα σε μικρότερα  

3) την άμεση εφαρμογή συστημάτων τηλεϊατρικής με την κατάλληλη εκπαίδευση των 

γιατρών στο υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου και βοηθεια εξειδικευμένων γιατρών εκ 

μακρόθεν. 

4) την Κάρτα Πρόληψης και Υγείας για τους κατοίκους κάθε απομακρυσμένου δήμου, 

ώστε να γνωρίζουν οι ομάδες γιατρών που κατά καιρούς επισκέπτονται τις εν λόγω 

περιοχές τα προβλήματα υγείας ανά κάτοικο. 



Ο συμβολισμός της διεξαγωγής του 9o Πανελλήνιου Συνέδριου του Δικτύου ηταν καθοριστικός 

στον αγώνα για τη θωράκιση της Υγείας, τόσο σε επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, όσο και σε 

πανελλαδικό επίπεδο «Σήμερα, μετατρέπουμε την αδυναμία εύρεσης πόρων από το κράτος σε 

ένα σπουδαίο κίνημα στην ιατροκοινωνική φροντίδα που λέγεται εθελοντισμός, αλληλεγγύη και 

αγάπη για το συνάνθρωπο. Αυτό υπηρετούμε όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του μετερίζι.» 

δήλωσε ο Πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ, πρόεδρος του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών και Δήμαρχος Αμαρουσίου κος Πατούλης 

Στα πλαίσια του συνεδρίου, ένωσαν τις δυνάμεις τους οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών και Ρόδου, 

οι οποίοι με 16 εθελοντές γιατρούς 7 διαφορετικών ειδικοτήτων εξέτασαν τους κατοίκους 

του νησιού και εκτός των άλλων έκαναν ΔΩΡΕΑΝ αιματολογικές-βιοχημικες-

ορμονολογικες εξετασεις. Σημαντική για την όλη προσπάθεια ηταν η στήριξη από την 

Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Μεγίστης.  

Παράλληλα, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, 

τον ΕΟΦ και τον ΣΚΑΙ συγκέντρωσαν φάρμακα για το Καστελλόριζο, κατά τη δράση «όλοι 

μαζί μπορούμε και στην υγεία». Επρόκειτο για μία ζωτικής σημασίας συλλογή φαρμάκων  - σε 

ένα Καστελλόριζο που δεν έχει ούτε φαρμακείο και πολλές φορές ούτε μόνιμο γιατρό, γιατί 

ακόμη και ο διορισμός ενός αγροτικού γιατρού δεν είναι σήμερα πια δεδομένος για το νησί. Οι 

κάτοικοι πρέπει να φτάσουν ως τη Ρόδο για να πάρουν τα φάρμακά τους!!! 

Υποστηρικτής και αρωγός της δράσης της συλλογής φαρμάκων ήταν ο Πρόεδρος του ΕΟΦ κος 

Τούντας καθως και ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ. Στο συνέδριο συμμετείχαν ο εφημέριος του 

Καστελλόριζου Πατέρας Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κος Χατζηδιάκος, 

ο Πρόεδρος του Ιατρικού του Συλλόγου Ρόδου κος Μαντάς, ο Αν Δήμαρχος Μεγίστης κος 

Αχλαδιώτης, ο Δήμαρχος Λειψών κος Μπενέτος, ο Δήμαρχος Νισύροιυ κος 

Καρακωνατατίνος, ο Δήμαρχος Παξών κος Μπογδάνος, ο Δήμαρχος Δράμας κος 

Χαρακίδης, ο Δήμαρχος Μεσσήνης κος Αναστασσόπουλος, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κος 

Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Ραφήνας κος Χριστόπουλος, ο Δήμαρχος Γλυφάδας κος 

Κοκκόρης, ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής ΚΕΔΕ κος Σιώμος, καθώς 

επίσης ο Πρόεδρος του ΕΟΦ κος Τούντας, η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΣΦΕΕ κα 

Τουμπανάκη, και η Γεν Διευθύντρια της ΠΕΦ κα Κασμοπούλου, ο Διοικητής της 7
ης

 ΥΠΕ 

κος Γρηγοράκης, ο Διοικητής του ΕΛΠΙΣ κος Γιάνναρος και η Εκπρόσωπος τη Ομογένειας 

της Ελληνική Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρκης κα Κομνηνού. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


