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Σάμος 27 Ιούνη 2018  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

κ. Υπουργέ, 
 Με αφορμή την επίσκεψή σας στο ακριτικό, ταλαιπωρημένο και ξεχασμένο νησί 
μας, θέλουμε να σας εκθέσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι της 
Σάμου. 
1) Στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου υπάρχουν ελλείψεις διοικητικού, ιατρικού, νοσηλευτικού 
και τεχνικού προσωπικού και ας γράφετε στον τοπικό τύπο ότι δύο ειδικότητες γιατρών 
για πρώτη φορά έχουν υπερκάλυψη. 
Εμείς μιλάμε για ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων και κατά δεύτερο λόγο για τις μονήρεις 
θέσεις που δεν είναι δυνατόν να καλύπτουν τις ανάγκες 365 μέρες το χρόνο. 
2) Δεν υπάρχουν βασικά διαγνωστικά μηχανήματα για μαγνητικές τομογραφίες, 
στεφανιογραφίες, γαστροσκοπήσεις κ.α. 
3) Τα ραντεβού που δίνονται στους ασθενείς υπερβαίνουν τον μήνα και σε μερικές 
ειδικότητες τους 3 και 4 μήνες. 
4) Οι νοσηλευόμενοι με παραπεμπτικά γιατρών του νοσοκομείου μεταβαίνουν με ιδιωτικά 
αυτοκίνητα ή τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα μη συμβεβλημένα και 
οι ασθενείς πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους τις εξετάσεις. Εάν δεν έχουν τα 
χρήματα τότε οι εξετάσεις απλά δεν γίνονται με ότι συνεπάγεται αυτό για τους ασθενείς. 
5) Το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου υπολειτουργεί, όπως και τα περισσότερα αγροτικά 
ιατρεία που είναι δίχως γιατρούς. 
 Όλες αυτές οι ελλείψεις μας δημιουργούν τεράστια προβλήματα μέχρι σημείου να 
φτάνουμε και στην φυσική μας εξόντωση, αφού ένα ταξίδι στην Αθήνα θέλει 1000 ευρώ 
όταν έχει το εισιτήριο με αεροπλάνο 160€. 
Επίσης να λάβετε υπόψιν ότι ο πληθυσμός του νησιού υπερδιπλασιάζετε με τον τουρισμό 
το καλοκαίρι και το νοσοκομείο περιθάλπει και ασθενείς από άλλα νησιά της ευρύτερης 
περιοχής. 

Το χειρότερο απ’ όλα αυτά είναι και η καθημερινή περίθαλψη των 4000 
μεταναστών που είναι εγκλωβισμένοι στη Σάμο, με ιδιαίτερες ανάγκες περίθαλψης και 
χωρίς να υπάρχει πλήρως εξοπλισμένη δομή υγείας στο ΚΥΤ. Το πρόσφατο κρούσμα της 
φυματίωσης που ταλαιπώρησε την τοπική κοινωνία (φοβούμενη ακόμα και την απλή 
επίσκεψη στο νοσοκομείο) και το νοσοκομείο, ανέδειξε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα 
και την ανάγκη που υπάρχει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και εξετάσεις μέσα στο 
ΚΥΤ. 

Οι συνταξιούχοι του νησιού ζητάμε τα αυτονόητα. Σεβασμό στα «περήφανα 
γηρατειά», σεβασμό στην απαίτησή μας να θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. 

Η στοχοποίηση των συνταξιούχων με όλα αυτά, αλλά και με τις νέες περικοπές στις 
συντάξεις και τις φορολογικές επιβαρύνσεις μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους και σας 
καλούμε σαν υπουργό της κυβέρνησης να πάρετε μέτρα που θα αντιστρέψουν την 
ζοφερή, απελπιστική και τραγική κατάσταση που μας έχετε φέρει. 

 
Οι Διοικήσεις των Σωματείων 

 


