Ι∆ΡΥΤΗΣ - EK∆ΟΤΗΣ: 1950-1980 † ΙΩΑΝ. ΣΠ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ 1980-2012: ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ κ.κ. ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ,
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ!
∆εν είναι δυνατόν να απαριθµήσουµε τις πολυάριθµες ποικίλες εκδηλώσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν όλες µε επιτυχία στα νησιά
µας το καλοκαίρι που έφυγε. Eίναι
δυνατόν όµως να βγάλουµε τα ενθουσιώδη συµπεράσµατά µας όπως και
πολλοί άλλοι που έµειναν και έζησαν
έστω και λίγες ηµέρες το καλοκαίρι
στα πανέµορφα Κυκλαδονήσια µας…
Οι νησιώτες μας από τους ∆ήμους
τους μέχρι και τα πιο μικρά πανηγυράκια στο κάθε νησί, έχουν αποδειχθή άριστοι γνώστες αλλά και λάτρεις των
κάθε είδους ποιοτικών και δη επιτυχών
διοργανώσεων. Η εμφανής αγάπη
τους και προτίμησή τους στην κάθε είδους καλλιτεχνία, σε κάθε είδος πνευματικών εκδηλώσεων, η επιθυμία για προσφορά σε ό,τι
καλύτερο που
θα χαροποιήση, θα ξεκουράση, θα αναζωογονήση θα
ικανοποιήση υλικά και πνευματικά τον κάθε ντόπιο ή επισκέπτη τους
κατά την διάρκεια των διακοπών και όχι μόνον, με γνώμονα την πατροπαράδοτη
φιλοξενία με τα απαραίτητα ντόπια φιλέματά τους σε κάθε γιορτή ή εκδήλωση, αλλά και το κυριώτερο, την διατήρηση των παραδόσεων και όχι μόνον
του κάθε νησιού, αντικατοπτρίζουν για άλλη μια φορά-, μια πλήρη εικόνα
των χαρισματικών νησιωτών μας, οι οποίοι εφέτος συνέθεσαν ένα μοναδικό
και αξιοζήλευτο παζλ που απετέλεσε
τον καλύτερο τουριστικό πόλο έλξεως
ελλήνων και ξένων που δεν θα μπορούσε τουλάχιστον για εφέτος, καμία
χώρα να ανταγωνισθή...
Αυτό και άλλα πολλά από την ιστορία, τον πολιτισμό, την λαογραφία κ.ά.,
μακραίωνα όλα στις Κυκλάδες μας, ίσως είναι αυτά που “μπαίνουν στα
ρουθούνια” του κάθε Τροϊκανού ή μισέλληνα που λαχταρούν πότε θα έλθουν να... οικιοποιηθούν γη και ανθρώπους και όλο πιέζουν καταστάσεις, πολιτικούς, την όποια κυβέρνηση που
“χαλαρή” και απασχολημένη να αλληλοκατηγορή ο ένας τον άλλον, χάνει
τον “μπούσουλα” δεχόμενη τα πάντα.
Και το αποτέλεσμα, το “πληρώνει” ο
λαός και βέβαια οι πιο “ευάλωτοι”, που
μένουν στα απομακρυσμένα μέρη όπως τα νησιά μας.
Φθάσαμε σε έναν αιώνα που θα έπρεπε να υπάρχη ακόμη και τον χειμώνα τακτική ακτοπλοϊκή συγκοινωνία,
πλοία ακόμη και υδροπλάνα για να εξυπηρετούν τον αυξημένο εδώ και αρκετά χρόνια πληθυσμό των Κυκλάδων
μας, αλλά και όλα τα απαραίτητα εύλογα μέσα για να ζή, απλά να ζη και
τον χειµώνα, και δεν το έχει! Ακούγονται εξαγγελίες έργων και έργα δεν
βλέπουν! Αντί αυτού, προβλήματα παντού, ελλείψεις ακόμη και στα κατ’ όνομα νοσοκομεία των νησιών μας, ανύπαρκτα πλοία όπως και καλά λιμάνια,
λιγώτερα σχολεία, εξαφανίζονται υπηρεσίες, μια ζωή κατιούσα δηλαδή για
τους νησιώτες μας και συνεχώς αμφίβολη για το πώς και εάν θα ζουν την επόμενη μέρα!.. Ποιών, αυτών που το
καλοκαίρι επωμίζονται να σηκώσουν
τον κρατικό προϋπολογισμό με τον
τουρισμό, -ακόμη και τα κρουαζιερόπλοια φεύγουν αν δεν είναι καλό το λιμάνι-, προβάλοντας ήθη, έθιμα, τον πολιτισμό της Χώρας, τον ίδιο τον τόπο
τους, που ένας Θεός ξέρει πώς κατα-

φέρνουν και τα προβάλουν, αφού τα
οικονομικά εκλείπουν και σε αυτούς
τους αναγκαίους τομείς προς προβολή της Χώρας μας!...
Το αποτέλεσμα για τους χαρισματικούς νησιώτες μας, παρά τις υποσχέσεις και τα “θα”, είναι πως, ∆ΕΝ υπάρχουν προϋποθέσεις για να ζουν μια
φυσιολογική ζωή και τον χειμώνα! Και
ποιός ξέρει μέχρι πότε!
Παρά ταύτα, παρά τους χαλεπούς
καιρούς και τις δύσκολες συνθήκες, οι
νησιώτες μας πρωτοστατούν σε πολλούς τομείς, εντός και εκτός των νησιών μας -και οι πολλοί από αυτούς ξενητεμένοι λόγω ανυπαρξίας συνθηκών
σωστής διαβίωσης-, όμως αποδεικνύοντας ότι έχουν «κότσια» και όταν θέλουν να πετύχουν κάτι δεν
τους φοβίζει τίποτα... Ούτε οι
συνθήκες, αλλά
ούτε οι παράλογοι εκβιασμοί
που επωφθαλμιούν την μοναδική σε ομορφιά
και χάρες Ελλάδα μας, τα πανέμορφα
νησιά
μας. Και μην ξεχνάμε πως χάρις στους νησιώτες μας έρχεται ο τουρίστας το καλοκαίρι και οι
αρμόδιοι που το πιο πολύ μόνο μιλούν... θα πρέπει να το λάβουν υπ’ όψιν τους αυτό και πως η Χώρα μας θα
μπορούσε να “σταθή πιο γρήγορα στα
πόδια της” εάν τα νησιά μας είχαν τις
απαραίτητες υποδομές...
Είναι άκρως αναγκαία μια ευνοϊκότερη μεταχείριση των νησιών μας από
το κράτος τον χειμώνα, με έστω τις βασικές μεταρρυθμίσεις και μέσα που θα
τα έβγαζαν από την απομόνωση και θα
διευκόλυναν την επικοινωνία τους,
συνδέοντας παντοίως τα νησιά μας με
τα πέριξ αυτών, κυρίως ακτοπλοϊκά, ενώ θα τους έδιδε την ευκαιρία να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά
περισσότερα και επί παντός καιρού...
Είναι αποδεδειγμένο πως μπορούν να
προσφέρουν πολλά περισσότερα και
να βοηθήσουν στην ανάπτυξη σε πολλούς τομείς όλης της Χώρας, αφού όλα ξεκινούν από την κυκλαδίτικη ψυχή,
που πρωτοστατεί και στα νησιά μας
και απανταχού της γης παρά τα φυσικά και άλλα εμπόδια που όλοι τα έχουν
ζήσει και τα ζουν…
Αγαπητοί εκπρόσωποι και όσοι αρµόδιοι επ’αυτών και κυρίως Κυκλαδίτες, προσέξατε τα νησιά µας και τους
Κυκλαδίτες µας!..
Ε. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
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H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
∆ΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ν. Αιγαίου συµµετέχοντας συνεχώς ενεργά
στην επίλυση των πολλών προβληµάτων
που υπήρχαν αλλά και έχουν δηµιουργηθή επί προσθέτως στα νησιά των Κυκλάδων, απέστειλε πλείστες επιστολές και
πραγµατοποίησε πλείστες συναντήσεις
και δια του Αντιπροέδρου της και ∆ηµάρχου Σύρου κ. Ιωάννη ∆εκαβάλλα µε
παράγοντες της Χώρας. Μερικές σηµαντικές είναι οι ακόλουθες:
•17/10/2013. Συνάντηση µε τον
Υπουργό Υγείας κο Άδωνι Γεωργιάδη.
Συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας κο
Άδωνι Γεωργιάδη πραγµατοποίησε χθες
16 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία αιρετών
της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Νοτίου Αιγαίου, µε επικεφαλής τον αντιπρόεδρό της κο Γιάννη ∆εκαβάλλα ∆ήµαρχο Σύρου – Ερµούπολης, μετά από
αίτημά τους, για να συζητηθούν με την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
δημόσιες δομές υγείας, στα νησιά μας
στις Κυκλάδες και στα ∆ωδεκάνησα.
Η Π.Ε.∆. Νοτίου Αιγαίου καταγράφοντας αναλυτικά και ανά νησί τη στελέχωση και τις υποδομές των μονάδων υγείας
διαπίστωσε ότι αν εξαιρέσουμε τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών, αυτές έχουν
πολύ μεγάλα προβλήματα, τόσο υποστελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και οικονομικά προβλήματα
συντήρησης και προμηθειών. Οι ελλείψεις
αυτές έχουν δημιουργήσει ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους νησιώτες μας,
για το λόγο αυτό θα πρέπει η πολιτεία συνυπολογίζοντας και το αίσθημα απομόνωσης, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και ειδικότερα τα μικρά νησιά μας,
να πάρει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα
που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της υγειονομικής τους κάλυψης.
Αναγνωρίζουμε ως αιρετοί τη δύσκολη
οικονομική κατάσταση, αλλά θα πρέπει να
αναγνωριστεί επίσης η γεωφυσική ιδιομορφία του χώρου μας και η συνεισφορά
του νότιου αιγαίου στο Α.Ε.Π. της χώρας
μας.
Οι βασικές προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από την αντιπροσωπεία των αιρετών στον Υπουργό ήταν:
• Οικονομικά και θεσμικά κίνητρα (σε
αγροτικούς και ιατρούς γενικής ιατρικής
(π.χ. επί πλέον μοριοδότηση για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ).
• Όσοι υπηρετήσουν για 3 χρόνια σε
νησιά να μπαίνουν άμεσα στην ειδικότητα.
• Εξασφάλιση στέγης στους γιατρούς
των νησιών.
• Υιοθέτηση Νοσοκομείων κ΄ Κ.Υ. από
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.

Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ο.Π.Ε.Α.,
ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ∆Η.ΑΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΘΕΜΑ: ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Η/Α 04-11-2013
Αγαπητέ Υπουργέ,
Νιώθω την ανάγκη να σας εκφράσω
ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥ αλλά και των χιλιάδων συµπατριωτών µου για την ΑΠΑΡΑ∆ΕKΤΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ. Αυτό που
συµβαίνει σήµερα, δεν είχε συµβεί ούτε
πριν 40 χρόνια.
Είναι ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟ, ένα Kράτος µέλος
της Ε.Ε. να παρουσιάζει τέτοια εικόνα
που ίσως βλέπουµε µόνο ΣΕ ΤΡΙΤΟΚΟ-

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Α∆ΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
ΘΕΜΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ – ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΖΩΕΣ!
Η/Α 04-11-2013 Κύριε Υπουργέ,
Συµµερίζοµαι την αγωνία των Εναποµεινάντων Ιατρών του Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ για την υγεία των κατοίκων του νησιού. Είµαι µόνιµος κάτοικος Μήλου και δυστυχώς διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για την κάλυψη των
εφηµεριών για ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ. Οι τέσσερις γιατροί που
υπηρετούν (2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ από τους οποίους πρόκειται να φύγει ο ένας και 2 ΓΕ-

Συνέχεια εις την 7η σελ.

Συνέχεια εις την 7η σελ.

των Κιονίων
Στην παραλία
συνεχίζει
το TinosBeach
α
μια μακροχρόνι
οξενίας
παράδοση φιλ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www.kykladikonfos.gr µε το πλούσιο περιεχόµενό της

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

15.10.2013
Την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης των
πόρων, προκειμένου να μην περικοπούν
δρομολόγια τόσο στις γραμμές της ∆ωδεκανήσου όσο και των Κυκλάδων εξέφρασε
στην τοποθέτηση του στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ο Περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης. Ο
Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, που υπήρξε πάντοτε στυλοβάτης της εθνικής οικονομίας, απαιτεί να διατεθούν επιπλέον πόροι για
την κάλυψη των άγονων γραμμών οι οποίοι είναι ελάχιστοι σε σχέση με τα επιπλέον έσοδα που εισπράχθηκαν φέτος λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος στα νησιά μας.
«Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιεικώς απαράδεκτης διαχρονικά πολιτικής
της πολιτείας απέναντι στον νησιωτικό χώρο αποτελεί η διάθεση δισεκατομμυρίων
για Οδικά δίκτυα στην Ηπειρωτική Ελλάδα» τόνισε ο κ. Μαχαιρίδης. Συνεχίζοντας
την τοποθέτησή του είπε πως θα πρέπει
να γίνει πλέον συνείδηση ότι πέραν των
άλλων είναι και εθνική υποχρέωση της
πολιτείας να αφουγκραστεί την κραυγή
του νησιώτη ο οποίος βιώνει καθηµερινά
στο πετσί του την απαξίωση και σηµείωσε ότι καταπατήθηκαν τόσο οι πρόνοιες
του Συντάγµατος όσο και των ευρωπαϊκών κανονισµών που προβλέπουν σαφώς ειδική µέριµνα για τα νησιά καθώς
και άσκηση ειδικών πολιτικών σε αυτά.
«Τα νησιά του Αιγαίου όπως η Κάρπαθος µε το ∆ιαφάνι, η Θηρασιά και η Ανάφη, το Αγαθονήσι και το Καστελλόριζο
δεν µπορούν να εκλιπαρούν εσαεί την ελεηµοσύνη του κεντρικού κράτους. Είμαστε Ακρίτες που εισφέρουμε στην εθνική
οικονομία και δεν επαιτούμε αλλά απαιτούμε να μην συμβάλλετε σαν όργανο με
τις αποφάσεις σας στον μαρασμό των νησιών μας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης στη
διάρκεια του λόγου του. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μαχαιρίδης πρότεινε τα εξής:
Την εβδομαδιαία ακτοπλοϊκή σύνδεση
της Κάρπαθου και της Κάσου με τον Πειραιά.
Την προσέγγιση από το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Ρόδος-Ηράκλειο, τουλάχιστον στο ένα δρομολόγιο του, και του
λιμανιού στο ∆ιαφάνι.
Την εξακολούθηση της διασύνδεσης
της Ανάφης µε τον Πειραιά.
Να µην υπάρξει µείωση στην τακτικότητα των δροµολογίων για τις Κυκλάδες
και τα ∆ωδεκάνησα καθώς είναι οι ελάχιστες δυνατές για την εξασφάλιση της επιβίωσης των νησιών.
Πρότεινε ακόµη πως θα µπορούσε µέρος από τα έσοδα των διοδίων στα Οδικά δίκτυα να διατεθεί για τις άγονες
γραµµές ώστε να µην υπάρξουν περικοπές δροµολογίων, λέγοντας ότι δεν µπορεί η πολιτεία να επιδοτεί απλόχερα το
Μετρό, τον Προαστιακό, τις αστικές συγκοινωνίες , τα ΚΤΕΛ και να κάνει ‘οικονοµία’ µόνο στις άγονες γραµµές της νησιωτικής χώρας. Επιπλέον τόνισε πως
ζητούµενο είναι και ο συντονισµός των
µεταφορικών µέσων, ακτοπλοϊκών και αεροπορικών. Παραδείγµατος χάριν δεν
εξυπηρετεί επιδοτούµενα πλοία να είναι
δροµολογηµένα και να εκτελούν δροµολόγια την ίδια ηµέρα που εκτελούν τα ελεύθερα πλοία.
Σημείωσε ακόμη πως μπορούμε και
πρέπει να προγραμματίσουμε τα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων ούτως ώστε να
μην υπάρχει ημέρα που να μην υπάρχει μεταφορικό μέσο το οποίο να εξυπηρετεί τη
μετακίνηση των νησιωτών. Τέλος, ο Περιφερειάρχης επέμεινε ότι θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός των
δρομολογίων για την επόμενη τουριστική
περίοδο με ανάρτησή του στο διαδίκτυο
και μη τροποποιούμενος ώστε να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο ο προγραμματισμός των επισκεπτών των νησιών
μας καθώς ο τουρισμός, όντας η βαριά
μας βιομηχανία, αναμένεται τον επόμενο
χρόνο να παρουσιάσει αύξηση πάνω από
15% που όμως απαιτεί τη γνωστοποίηση
του ακτοπλοϊκού χάρτη και των πλοίων

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
Βουλευτής Ν. Κυκλάδων - ΠΑΣΟΚ
Αναφορά Προς Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: Προβλήµατα λειτουργίας του
Κέντρου Υγείας Πάρου
Σας αναφέρω την επισυναπτόµενη επιστολή του Περιφερειακού Συµβούλου Νοτίου Αιγαίου κυρίου Μπιζά προς τον
Υπουργό Υγείας και την Γενική ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας – ∆ιεύθυνση Προσωπικού Ν.Π –Τµήµα Α’, τους βουλευτές
του νοµού και τους ∆ηµάρχους Πάρου
και Αντιπάρου µε θέµα την έλλειψη παιδίατρου και νοσηλευτικού προσωπικού
στο Κέντρο Υγείας Πάρου
12/09/2013
Ο Αναφέρων Βουλευτής
Παναγιώτης Ρήγας
***
Πάρος 09/09/2013
ΠΡΟΣ: - ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Άδωνι
Γεωργιάδη - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. – ΤΜΗΜΑ
Α΄ - ΚΟΙΝ. : - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ∆ΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΟΥ- ∆ΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ- Μ.Μ.Ε. - ΘΕΜΑ : Προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Πάρου
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Με αφορµή την απάντηση του Υπουργείου Υγείας προς το Συντονιστικό των
Φορέων Πάρου-Αντιπάρου στις 8.8.13 µε
α.π. Υ10α/Γ.Π.οικ.75268 , σας γνωρίζω ότι το περιεχόµενο της σχετικής σας απάντησης δεν δίνει λύση στο χρόνιο πρόβληµα που αντιµετωπίζει το Κ.Υ. Πάρου. Από
το τέλος του 2010 τα παιδιά των νησιών
µας Πάρου και Αντιπάρου δεν έχουν δη-
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ΟΙ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ
Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
Με ερέθισµα και αφορµή το καλαίσθητο έντυπο της δράσης µε τίτλο
«Aegean Cuisine», όπου ένας χάρτης
των Κυκλάδων µε την για κάθε νησί επ’
αυτού σηµείωση των καλύτερων εστιατορίων, αλλά και τη µικρή µου εµπειρία
από τον Σιφνιό «Τσελεµεντέ», που συµβουλεύονταν όλες οι νοικοκυρές της εποχής που ήµουν µαθητής –ανάµεσα
στις οποίες και η µητέρα µου- διέκρινα
µια τάση κι ένα Κυκλαδίτικο ταλέντο για
το καλό φαγητό, αυτό που έχει καθιερωθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για
καλές διακοπές. Εδώ οι Κυκλάδες είχαν, έχουν και διατηρούν τον πρώτο
λόγο, αφού ο ίδιος ο Τσελεµεντές δεν
είναι ο τίτλος ενός χοντρού βιβλίου µε
πάµπολες συνταγές εδεσµάτων, όπως
πολλοί πιστεύουν, αλλά ένας επώνυµος Σιφνιός αρχιµάγειρας µε πολλή
φαντασία και µεράκι ο οποίος τον έγραψε µε γνώµονα την προσωπική του
πείρα.
Γι αυτό άλλωστε και η ιδιαίτερα διακεκριμένη Σιφνέικη κουζίνα, αλλά και το
εκεί πήλινο «τσικάλι», δηλ. το τσουκάλι
που στο σιφνέικο φούρνο βγάζει κυριολεκτικά γαστριμαργικούς αγγέλους: από
ρεβιθάδα κι αμυγδαλωτά, μέχρι γιουβέτσι. Συνεχίζοντας σε αυτή την πολυετή
παράδοση και προς ενίσχυση και επαλήθευσή της, ξεφυλλίζω τον φετινό καλαίσθητο δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά)
«Οδηγό της Σαντορίνης» -ή όπως επί το
ελληνικότερο φιγουράρει στο εξώφυλλο
«Santorini, Island Guide 2012-2013»- όπου παρατηρώ ότι σχεδόν οι μισές από
τις 270 σελίδες του είναι αφιερωμένες
στην τοπική γαστριμαργία. Αρχίζοντας
από την φάβα και το ντοματάκι με όλες
τις δυνατές χρήσεις και αποχρώσεις του
(από σάλτσα μέχρι ντοματοκεφτέδες)
και καταλήγοντας στα υπέροχα Σαντορινιά κρασιά, με όλες τις τόσο πετυχημένες ονομασίες τους (Ασσύρτικο, Νυχτέρι, Αθήρι, Βισάντο, Μαυράθηρο κλπ).
Αναλογίζομαι λοιπόν πόσα προσφέρει
αυτή η τοπική γαστριμαργία στον Τουρισμό και την γενικότερη Οικονομία της
σύγχρονης τουριστικής ναυαρχίδας, τη
Σαντορίνη. Πολύ περισσότερο που η γειτνίασή της με την πατρίδα μου, τη Νιό,
την καθιστά νησιωτικό προάστιο της, με
αμφίπλευρη ωφέλεια και για τα δυο νησιά: Τη Σαντορίνη για τη μοναδικότητα
του τοπίου της και τη Νιό για τις πανέ-

μορφες παραλίες της.
Αυτήν την αθέλητη περί την επώνυμη
γαστριμαργία ζήλεια μου, ήρθε να «καλμάρει» μια ευχάριστη έκπληξη που δοκίμασα όταν άνοιξα τον κατάλογο ενός από τα πιο πετυχημένα μεζεδοπωλεία της
Αθήνας, το «Χοχλιδάκι» στο Νέο Ψυχικό.
Εκεί λοιπόν φιγουράρουν πρωτοσέλιδα
όλα τα Νιώτικα τυριά και μάλιστα με ιδιαίτερα κολακευτικό πρόλογο, αλλά και
σύντομη ιστορία για το κάθε είδους Νιώτικο τυρί που διαθέτει το κατάστημα:
Μυζήθρα, Ξινό, Σκοτύρι και Γραβιέρα.
Ζήτησα έναν κατάλογο, αλλά δε μου δόθηκε γιατί ήταν έντεχνα κολλημένος πάνω σε ξύλο. Ερώτησα όμως ποια σχέση
είχε το μαγαζί με τη Νιό και πώς εισήχθησαν στο μενού Νιώτικα τυριά. Η απάντηση: σύντομη, περιεκτική και ελπιδοφόρα: «Μας άρεσαν οι γεύσεις τους και
ιδιαίτερα η αλμύρα τους, η οποία -όπως
εξηγείται και στον κατάλογο- οφείλεται
στην τροφή των ζώων που άμεσα επηρεάζεται από την γειτνιάζουσα θαλασσινή αλμύρα. Με αυτά τα δεδομένα, έχει
πλέον ωριμάσει η δημιουργία Λαϊκής
Αγοράς στην Χώρα, κάτι που «κάπου
σκόνταψε» και πρέπει να γίνει πραγματικότητα προκειμένου να δοθεί κίνητρο
στους καλλιεργητές, αλλά και όφελος
στους καταναλωτές. Εξάλλου, τα τοπικά
προϊόντα αποτελούν πάντοτε και μέσο
διαφήμισης και προβολής του κάθε νησιού που τα παράγει.
Από την άλλη πλευρά, καμάρωσα την
τάση «επιστροφής στη Νιώτικη γη» με
την αυξανόμενη καλλιέργεια της ελιάς
(φέτος θάχουμε και λιοτρίβι), των μποστανιών με νοστιμότατα πρώιμα προϊόντα, αλλά και το γεγονός ότι «απ’ άκρου
εις άκρον» το νησί γέμισε μελίσσια, που
μας δίνουν το μοναδικό σε γεύση και
χρώμα Νιώτικο μέλι, προϊόν ονομαστής
ποιότητας.
Εξάλλου, δεν θα ξεχάσω ποτέ τις εντυπώσεις των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, οι οποίοι με
αφορμή μια τότε εκεί Ολομέλεια, γεύτηκαν τα εξαιρετικά κηπευτικά και τυριά
της Σύρου, στο εξοχικό σπίτι του τότε
τοπικού Προέδρου Μανώλη Βαρθαλίτη
με τη σφραγίδα και το ταλέντο της συζύγου του, κυρίας Τέτας, όπως επίσης
και τις εντυπώσεις των Ευρωπαίων ∆ικηγόρων όταν ανέβηκαν στην Άνω Σύρο
και βρέθηκαν μπροστά στη φεγγαρόλου-
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ΑΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ως ανταποκρίσεις-ενηµερώσεις από τα νησιά µας, βλέπουµε µε ειλικρινή λύπη πως πολλά αδυνατούµε
να τα συµπεριλάβουµε παρά την πρόθεση και επιθυµία µας. Ενηµερώνουµε όµως τους αναγνώστες µας πως είµεθα αναγκασµένοι να µειώνουµε τις σελίδες µας, διότι µας τις καθορίζουν, αφ’ ενός τα ολοένα αυξανόµενα ταχυδροµικά έξοδα που εξαρτώνται από το βάρος του εκάστοτε τεύχους και αφ’ ετέρου τα µειωµένα έσοδα από περικοπές και αδυναµία πολλών να µας συµπαρασταθούν οικονοµικά. ∆ίνοντας προτεραιότητα στα πιο επείγοντα λοιπόν, µε γνώµονα την ενηµέρωση και δη –ας µας επιτραπή αυτό– κυρίως αυτών που
δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το ∆ιαδίκτυο (Internet - για όσους µπορούν στην ιστοσελίδα µας θα διαβάσουν πολλά και περισσότερα νέα), µεταφέρουµε πολλές ειδήσεις µας
για το προσεχές τεύχος.
«K.Φ.»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ
Είναι βέβαιον πως οι συµπατριώτες µας Κυκλαδίτες και ιδιαιτέρως εκ καταγωγής οι Τήνιοι ντόπιοι και απανταχού διαµένοντες, αντιλαµβάνεσθε τους ευνόητους λόγους που το
παρόν τεύχος µας εξεδόθη µε αρκετή καθυστέρηση.
Εµείς ευχαριστούµε θερµά όλους όσους -και τον καθένα ιδιαιτέρως-, προσφέρετε την
ετήσια συµπαράσταση, µέρισµα του οβολού σας, συµπαραστατούµενοι στην συνέχιση της
έκδοσης µε κατανόηση. Το παρόν τεύχος µας σύµφωνα µε το «µη χείρον βέλτιστον» καθυστέρησε ως προς την περιοδικότητα, όµως, όπως πάντα, εκδίδεται µε αγάπη και προσφορά ψυχής για την συνέχιση του έργου του, πιστό στο 64ετές καθήκον του προς όλους εσάς του αγαπητούς φίλους αναγνώστες Κυκλαδίτες ή µη. Ιδιαιτέρως ευχαριστούµε θερµά
τους τρεις Κυκλαδίτες µας, απανταχού της χώρας Μητροπολίτες, που µας προσεφέρατε
τον οβολό σας κατά δύναµιν του κοινωνικού -αναγκαιοτάτου για το ποίµνιό σας, έργου
σας, παρά την επιφόρτισή του, κατανοώντας γι’ αυτό το λόγο όσους δεν ηδυνήθησαν.

EΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Η ΣΙΦΝΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΟΝΗΣΩΝ (ΟΣΥΜΙΚ

Μας το πληροφορεί ηλεκτρονικά ο Παριανός Τύπος (www.psts.gr) όπου σήµερα ο ∆ήµαρχος έδωσε συνέντευξη καταγγέλοντας το «χάλι» της αποµόνωσης του
νησιού τον φετεινό χειµώνα από πλοία, ενός νησιού 2500 κατοίκων, που χαρακτηρίζεται από τα πλέον επισκέψιµα το θέρος, αλλά και περί ελλείψεως ιατρών, αφού µόνον ένας παθολόγος υπάρχει στο
Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου για ολόκληρο το νησί και βέβαια δεν δύναται να καλύψη τις ανάγκες τόσων κατοίκων και µάλιστα όπως λέει ο ∆ήµαρχός του κ. Ανδρ.
Μπαµπούνης εκ των οποίων τα 500 είναι
παιδιά, ενώ οι κενές θέσεις που υπάρχουν
είναι δύο θέσεις αγροτικών ιατρών, µια
θέση παιδιάτρου και µια θέση ιατρού γενικής ιατρικής. Όσο για το ακτοπλοϊκό,
τρείς φορές την εβδο άδα φθάνει πλοίο
(από 1η Οκτωβρίου) του οποίου το ταξείδι προς Πειραιά διαρκεί περί τις 7 έως 8
ώρες! Όπως µας πληροφορεί ο ηλεκτρονικός συνάδελφος βγήκαν Αποφάσεις
Λαϊκής Συνέλευσης για την υγεία των κατοίκων της Σίφνου και για το ακτοπλοϊκό
που είναι:
Αποφάσεις Λαϊκής Συνέλευσης:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 1) Άµεση συνάντηση
του συντονιστικού για την υγεία µε τον αρµόδιο υπουργό. 2) Συζήτηση µε τον υπουργό για την πρόσληψη τριών νέων ειδικοτήτων για το περιφερειακό ιατρείο 3)
Συνέχιση ∆ηµοσιοποιήσεως του θέmατος
για την υγεία στα Μ.Μ.Ε 4) Μηνυτήρια αναφορά κατά όλων των αρµόδιων υπηρεσιών προκειµένου να τεθούν προ των ευθυνών τους οι υπηρεσίες σε σχέση µε τη
δηµόσια υγεία των κατοίκων της Σίφνου όπως δήλωσε συγκεκριµένα ο ∆ήµαρχος.
5) Να εξετασθεί η δυνατότητα σύµβασης
µε ιδιωτική εταιρεία για εποχική κάλυψη
των κενών θέσεων
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ 1) Κηρύσσεται ανεπιθύµητο το πλοίο Άγιος Γεώργιος 2)
Σύσταση ενδεκαµελούς συντονιστικού
οργάνου που θα αποφασίσει το είδος και
την ορφή των κινητοποιήσεων 3) Επαναδροµολόγηση του πλοίου Αδαµάντιος Κοραής

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Στις 20 Αυγούστου 2013 ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας µας, Πασχάλης Συρίγος, επισκέφτηκε στο
Υπουργείο Υγείας τον υπουργό, κ.
Άδωνι Γεωργιάδη και του εξέθεσε
την αγωνία και τους προβληµατισµούς των κατοίκων των νησιών µας
και ιδιαίτερα των Μικρών νησιών,
σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία
των νησιών. Με τον Πρόεδρο συνεργάστηκαν οι κ.κ. ∆ηµ. Αλβανός∆/ντης Κέντρου Υγείας Ίου-,ο Αλεξ.
Βασιµπόσης-∆/ντης Κέντρου Υγείας
Αµοργού- και ο Σταύρος Αρουτζίδης
– Αγροτικός ιατρός Σικίνου. Τονίσαµε στον υπουργό ιδιαίτερα, την έλλειψη ιατρών µε ειδικότητα παθολόγου ή γενικού ιατρού και λοιπού υγειονοµικού προσωπικού στα περιφερειακά ιατρεία. Επισηµάναµε ακόµη, ότι υπάρχουν περιφερειακά
ιατρεία στα µικρά νησιά που δεν
υπάρχει γιατρός έστω και χωρίς ειδικότητα και ζητήσαµε τη θέσπιση
οικονοµικών
και λοιπών κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών, µε
ή χωρίς ειδικότητα. Επίσης, ζητήσαµε την οργάνωση των διακοµιδών,
ώστε να παρέχεται άµεση και ασφαλής µεταφορά των ασθενών.
Υποβάλαµε στον κ. Υπουργό τις
παρακάτω προτάσεις:
1η : Να παραχωρείται στους αγροτικούς γιατρούς των µικρών νησιών
ως κίνητρο, δωρεάν κατοικία.
Πρόταση 2η: Να υπάρχει µοριοδότηση η οποία να συµβάλει στην επιστηµονική τους εξέλιξη.
Πρόταση 3η: Να υποστηριχτεί και
να ενισχυθεί η εντοπιότητα των γιαΣυνέχεια εις την 2α σελ.

