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

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ
2014: ΕΤΟΣ «ΑΛΑΛΟΥΜ»
Την πραγµατική οικονοµική
κατάσταση της χώρας, την ζούµε
καθηµερινά όλοι οι Έλληνες και
τη βλέπουµε, παρατηρώντας
τους συνανθρώπους µας που
παραπονούνται για τα κάθε λογής οικονοµικά «φιρµάνια» που
κυριολεκτικώς τους «εγκλωβίζουν» σε ένα αδιέξοδο. Τα πενιχρά έσοδα είναι φύσει και θέσει
αδύνατον να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις που προστίθενται παραλόγως από το κράτος, αφού
δεν υπάρχει λογική επί των δεδοµένων τους –περισσότεροι φόροι γαρ µε ολιγότερα έσοδα–, οπότε καταλήγεις
στην λέξη «αλαφιασµένοι». Αυτή την εικόνα βλέπει κανείς καθηµερινά. Άνθρωποι άλλοι νευριασµένοι, αγενείς, άλλοι κατηφείς ή αµίλητοι, αναζητούν
τρόπο για να βρουν τον ιθύνοντα αλλά και την λύση και, τέλος, µε υποταγή και
«ευπειθώς αναφέροντες», προσπαθούν να υπακούσουν, µη τυχόν και τους
«αρπάξει» –αν προσπαθήσουν να «σηκώσουν το κεφάλι»–, κάποιο από τα «δόκανα» που έχουν τοποθετηµένα γύρω τους, κάποιοι «Μωϋσήδες», εφαρµόζοντας τις... εντολές «Θεών».
Προσπαθούν παρ’ ό,τι βλέπουν και νοιώθουν, πως ολοένα το αδιέξοδο έρχεται όλο και πιο κοντά και πιέζει... πιέζει...
Αγωνιωδώς κοιτάνε µε ορθάνοιχτα αυτιά και µάτια τα µέσα ενηµέρωσης
µέχρις υπνωτισµού και «αποχαύνωσης», ελπίζοντας ότι η ελπίδα θα πεθάνη
τελευταία και µην τυχόν γίνει κάτι και τους δώσει µια… ψευδαίσθηση, πως θα
βγουν από τον εφιάλτη της πραγµατικότητας! Και βέβαια, όλα αυτά, που µε
υστερικό τρόπο τούς παρουσιάζουν –πλην της τραγικότητας των συµβάντων–
για το τι συµβαίνει γύρω από τη χώρα τους (αναταραχές κρατών, κατακλυσµοί, εγκλήµατα, αυτοκτονίες και τόσα άλλα που όντως συµβαίνουν στην
σφαίρα της γης µας), καταλήγουν πως είναι πολύ χειρότερα από τα δικά
τους… Έτσι, «αποσυντονισµένοι», πέφτουν στο υπάρχον «αλαλούµ» της καθηµερινότητας, σε συζητήσεις κενές και χωρίς νόηµα ή αποτέλεσµα, ασυνεννοησίες, αντιµαχίες και άλλα παρόµοια, ενώ οι αλλοδαποί «Θεοί» πανηγυρίζουν για τον «µακιαβελιστικό» τρόπο σκέψης που εµπαίδωσαν οι ντόπιοι
«Μωϋσήδες» και που εφαρµόζοντάς τον, µετέτρεψαν τον κόσµο σε µία παγκόσµια Βαβέλ, µοιράζοντας πότε υποσχέσεις και πότε απειλές στους δούλους τους, µέσα σ’ ένα ατέρµονο και αέναο «αλαλούµ».
Όσο και να προσπαθή ο καθένας, να βρη τα αίτια ή τον «υπεύθυνο» της όλης κατάστασης, πάντα συναντά κάποιον που είναι «άνετος» µε τα γεγονότα,
«βολεµένος» από την δική του σκοπιά –αφού είναι φοβισµένος ή δειλός ή αδιάφορος– που θα του αναπτύξη θεωρίες περί του «συµβαίνει κι αλλού», «άδικη κοινωνία», τι να κάνη κανείς «έτσι όπως είναι η κατάσταση» κατακρίνοντας τις πράξεις των όποιων «κακών» ή επαίροντας των «καλών»... Και
άντε να βρη ο αναζητών τον υπεύθυνο µετά από όλα αυτά για να συνέλθη
από το αλαλούµ!
Και το αδιέξοδο σφίγγει, συνεχώς ΜΑΣ σφίγγει… Μας «µικραίνει», µας αφαιρεί τα πάντα από την εργασία, την πίστη, την εκπαίδευση, το ήθος, την τιµή,
την αξιοπρέπεια, το είναι ΜΑΣ, την δική µας οντότητα και από την Χώρα µας,
υλικά και ηθικά.
Τελικά ξέρει κανείς τι θα µείνη από εµάς; Ένα 25% (κατά την non-paper οδηγία του 2005 από το Landtag, που έχει σταλεί µέσω των οικείων τραπεζών
σ΄ όλες τις Γερµανικές επιχειρήσεις) συν... το «ΑΛΑΛΟΥΜ»!
ΕΤΟΣ 2014. ΕΤΟΣ ΑΛΑΛΟΥΜ... Ας συντονισθούµε επιτέλους, εάν µας θέλουµε ολόκληρους!...

ΕΡΓΟ - ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ
ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σύρος, 7/2/2014
Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαµπος
Κόκκινος µε τα
στελέχη του Περιφερειακού Συνδυασµού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» στα
πλαίσια των επισκέψεών
τους
στα νησιά των Κυκλάδων και της
∆ωδεκανήσου περιόδευσε στο νησί της Τήνου.
Η εικόνα εγκατάλειψης του λιµενικού έργου στη
Χώρα της Τήνου δηλαδή στην είσοδο του νησιού της Μεγαλόχαρης είναι κάτι παραπάνω από εµφανής. Το
έργο σταμάτησε το 2009 και παρά το
γεγονός ότι κατά καιρούς ανακοινώνονται πρωτοβουλίες για επανέναρξη

του έργου, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει
πέντε (5) χρόνια μετά. Οι ευθύνες μετατίθενται μεταξύ Γενικής Γραμματείας Λιμένων, ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προσφάτως ανακοινώνονται
προγραμματικές
συμβάσεις μεταξύ
Λιμενικού Ταμείου
Τήνου, ∆ήμου Τήνου, ΟΛΠ….
Το τραγικό είναι
ότι το ηµιτελές έργο υποκρύπτει κινδύνους για τα καράβια και τους επιβάτες τους που εισέρχονται ή απέρχονται από την Τήνο (ειδικά όταν υπάρχει κακοκαιρία) και είναι προκλητική – εγκληµατική η µέχρι σήµερα αδιαφορία από αυτούς που χαρακτηΣυνέχεια εις την 2α σελ.
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Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 191η ΕΠΕΤΕΙΟ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ
(30.01.1823-30.01.2014)

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
«ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ»

• Η ∆ΙΣΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
Στον Πανίερο Ναό της Ευαγγελιστρίας Τήνου τελέσθηκε το πρωί Πανηγυρική ∆ισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, συνιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κορίνθου κ. ∆ιονυσίου και Σύρου-Τήνου κ.
∆ωροθέου Β΄, με τη συμμετοχή Εφημερίων της ιεράς νήσου, παρουσία
του ∆ημάρχου Τήνου και ∆ημοτικών
Συμβούλων, του Αντιπροέδρου και
των μελών της ∆ιοικούσης το ΠΙΙΕΤ
Επιτροπής, του Περιφερειακού Συμβούλου Τήνου, της Περιφερειακής
Συμβούλου ∆ημοτικής Εκπαίδευσης,
του ∆ιοικητή του Α.Τ. Τήνου, του Λιμενάρχη Τήνου, εκπροσώπων του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ηγουμένης
και Μοναχών της Μοναστικής Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Κεχροβουνίου,
του Προέδρου του Συλλόγου των εν
Αθήναις Τηνίων, Προέδρων και μελών
τοπικών Συλλόγων και Φορέων και
πλήθους πιστών Τηνίων και προσκυνητών από τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα,
τη Σύρο, τη Χίο και άλλες περιοχές
της Πατρίδος μας.
Το θείο Λόγο εκήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κορίνθου κ. ∆ιονύσιος, ο οποίος αναφέρθηκε στο θαυμαστό γεγονός της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνος. Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος κ. ∆ωρόθεος Β΄ εχειροθέτησε Αναγνώστες δύο
νέους, οι οποίοι φιλοπόνως διακονούν
το Ιερό Ίδρυμα και
το ιερό Βήμα του
Ναού της Ευαγγελιστρίας, τους γονείς
των οποίων συνεχάρη και ευχαρίστησε.
Ακολούθως, η ιερά Εικόνα μεταφέρθηκε λιτανευτικώς προς την προτομή
του αοιδίμου Επισκόπου Τήνου Γαβριήλ, επί της Αρχιερατείας του οποίου ευρέθη η Ιερά Εικόνα, όπου ετελέσθη επιμνημόσυνη δέηση και κατετέθη στέφανος εκ μέρους του
Προέδρου της ∆ιοικούσης το ΠΙΙΕΤ
Επιτροπής, Μητροπολίτου Σύρου-Τήνου κ. ∆ωροθέου Β΄.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια της Αίθουσας του Προσχολικού Κατηχητικού Σχολείου Τήνου.
Ο Σεβασμιώτατος κ. ∆ωρόθεος Β΄
στη σύντομη προσλαλιά του ευχαρίστησε όλους, όσοι συνήργησαν στην
ανακαίνιση και τον εξωραϊσμό της Αίθουσας καθώς και όλους τους Κληρικούς και Λαϊκούς Συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως στο έργο της Κατηχητικής ∆ιακονίας παιδιών προσχολικής ηλικίας και απένειμε την ευαρέσκεια της Εκκλησίας προς τους παρι-

σταμένους Ευεργέτες, που χορήγησαν σε μεγάλο βαθμό την ολοκλήρωση του έργου.
• ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ, ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΝ
ΧΑΛΚΙ∆Α, ΤΗΝ ΧΙΟ, ΤΗΝ ΣΥΡΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ
Ακριβώς την ώρα της προ 191 ετών Ευρέσεώς Της, περί την 2.30
µ.µ., πραγµατοποιήθηκε η κατά το έθος Λιτανεία της Ιεράς και Θαυµατουργού Εικόνος της Μεγαλόχαρης
στην πόλη της Τήνου, στην ίδια µε
τότε διαδροµή, προεξαρχόντων των
Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτών Κορίνθου κ. ∆ιονυσίου και Σύρου-Τήνου κ. ∆ωροθέου Β’ και του ιερού
Κλήρου, συλλιτανευόντων των τα
πρώτα φερόντων, της Ηγουµένης και
Μοναζουσών της Ιεράς Μονής Κεχροβουνίου, µαθητών των Σχολείων
όλων των βαθµίδων και πλήθους Τηνίων πιστών και ευσεβών προσκυνητών από διάφορα µέρη της Ελλάδος.
Από την εξέδρα της Παντανάσσης,
ο Σεβασμιώτατος κ. ∆ωρόθεος Β’ ομίλησε για την αξία και τη σημασία της

προσκυνήσεως των Ιερών Εικόνων
των Αγίων και της Θεοτόκου, κατά τη
διδασκαλία της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και Πατέρων της Εκκλησίας και
τόνισε την πνευματική δύναμη και ευλογία που αρύονται οι πιστοί από την
προσκύνησή τους, εκφράζοντας την
πίστη τους προς το Θεό και την ελπίδα τους προς την Παναγία.
Επανελθούσης της ιεράς Εικόνος
στον Πανίερο Ναό του Ιερού Ιδρύματος, τελέσθηκε τρισάγιο επί των τάφων των κτητόρων και κατετέθη στέφανος εκ μέρους της ∆ιοικούσης το
ΠΙΙΕΤ Επιτροπής από το Μέλος της κ.
Αλέξανδρο Μέγκουλα.
Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής κ. Ευάγγελος Παρασκευάς-Γκύζης ανέγνωσε, κατά το έθος, συνοπτικό απολογισμό των δραστηριοτήτων του Ιερού Ιδρύματος κατά το παρελθόν έτος 2013, τονίζοντας
Συνέχεια εις την 2α σελ.

∆ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟ∆ΙΑΚΟΜΙ∆ΩΝ
Τήνος, 3/2/2014
Ο ∆ήμος Τήνου παρουσίασε την 311-2014, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, τον απολογισμό λειτουργίας επί ένα χρόνο (όλο το 2013) της υπηρεσίας παροχής ιατρικής βοήθειας (σε
έκτακτες ανάγκες) προς τους κατοί-
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κους της Τήνου και παράλληλα το ιστορικό της δημιουργίας αυτού του
Προγράμματος, από το ∆ήμο. Ενός
Προγράμματος που έχει συμπληρωματική – επικουρική λειτουργία ως
προς το ΕΚΑΒ και που βρήκε μιμητές
μια σειρά νησιωτικών και όχι μόνο ∆ήμων, που κινήθηκαν με βάση την εμπειρία του ∆ήμου Τήνου. Παράλληλα με το ∆ήμαρχο Τήνου, οι κ.κ. Γεώργιος Κώτσαλος, Γεώργιος Μαυρέλης
και Γεώργιος Σκαρμούτσος, από
πλευράς ασφαλιστικής εταιρείας, αναφέρθηκαν στην εμπειρία του πρώτου
αυτού χρόνου.
Στο οικονομικό μέρος του απολογισμού εντύπωση προκάλεσε το ουσιαστικό (μετά την αφαίρεση των χορηγιών και της έκπτωσης που προβλέφθηκε από την σύμβαση ως επιστροφή ασφαλίστρου) κόστος της πρώτης
χρονιάς, μόλις στα 18.000 ευρώ.
Στο ουσιαστικό μέρος, οι πολίτες
πληροφορήθηκαν ότι με βάση τις παροχές της υπηρεσίας, κατά το 2013:
63 Τηνιακοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα.
Συνέχεια εις την 2α σελ.

Παρέµβαση του βουλευτή Κυκλάδων Νίκου Συρµαλένιου στην Ολοµέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση
του Σ/Ν για την ΠΦΥ
«Η κυβέρνηση δεν έχει στόχο την
αναβάθμιση και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, αλλά τη βαθμιαία υποβάθμισή της και τη στήριξη της ιδιωτικής υγείας», δήλωσε ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος, στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια της
Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Ο Ν. Συρμαλένιος δήλωσε, μεταξύ
άλλων: «Τα παραπάνω φαίνονται καθαρά εάν μελετήσει κανείς τις δαπάνες, τις διαρκώς μειούμενες δαπάνες
για δημόσια υγεία. Ήδη η Εθνική Σχολή ∆ημόσιας Υγείας λέει ότι από το
2009 έως το 2012 έχουμε μείωση κατά 40% των δαπανών υγείας. Αντίστοιχα η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων λέει ότι έχουμε μείωση
των δαπανών για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κατά 45% μέσα σε έναν
μόλις χρόνο, από το 2012 έως το
2013, ενώ αντίστοιχα εκτοξεύονται
προς τα πάνω οι δαπάνες για την ιδιωτική υγεία, θέτοντας τη χώρα μας λίγο
κάτω από τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής όσον αφορά τις δαπάνες αυτές».
«Μεταφέρετε τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας στις ∆ΥΠε και σωστά
κάνετε, γιατί τις εντάσσετε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως οι ∆ΥΠε,
ως αποκεντρωμένες υγειονομικές περιφέρειες θα έπρεπε, στο πλαίσιο πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης –
εάν υπήρχε, γιατί έχουν ισοπεδωθεί
αυτές οι πολιτικές – να υπαχθούν στις
αρμοδιότητες των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, όπως προέβλεπε και ο
Καλλικράτης το 2010. Αυτή η πολιτική
δεν υλοποιήθηκε ποτέ, γιατί στο πλαίσιο των μνημονιακών πολιτικών ενισχύθηκε ο έλεγχος από το συγκεντρωτικό κεντρικό κράτος».
«Θεσμοθετείτε τον οικογενειακό
γιατρό, μια σωστή ιδέα, η οποία υποτίθεται ότι είχε θεσμοθετηθεί και παλαιότερα, αλλά ουδέποτε ουσιαστικά
λειτούργησε. Και σας ρωτώ: στη νησιωτική Ελλάδα πώς θα λειτουργήσει
ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού,
όταν δεν υπάρχουν καν γιατροί, για να
καλύψουν τις υπάρχουσες δομές;
Ποιους γιατρούς θα φέρετε να παριστάνουν τους «οικογενειακούς γιατρούς» στα μικρά νησιά, στα είκοσι
τέσσερα νησιά των Κυκλάδων, στα είκοσι, είκοσι τέσσερα της ∆ωδεκανήσου, στα άλλα των Ιονίων Νησιών;
Ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι
θα έρθουν και θα είναι οικογενειακοί
γιατροί, όταν δεν υπάρχουν γιατροί
ούτε στα Κέντρα Υγείας ούτε στα περιφερειακά ιατρεία ούτε στις υπηρεσίες υγείας στα νησιά;»

06/02/2014
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μπορείτε να δείτε το βίντεο της οµιλίας στο Link:
http://youtu.be/62y5zMaazUQ
www.syrmalenios.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ (ΠΕΣΠΕΝ)
«ΚΛΕΙΣΤΗ» ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Του Ταµία της ΠΕΣΠΕΝ
καπτ. Χρ. ΣΥΡΙΓΟΥ
Εκ προοιµίου την χαρακτηρίζουµε
«κλειστή» διότι είµαστε βέβαιοι ότι δεν
πρόκειται να την ανοίξει, είτε είναι ανοικτή, είτε κλειστή. Προφανώς µας έχει γράψει στα παλαιότερα των υποδηµάτων του. ∆ι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
την απευθύνω προς τους συναδέλφους
µου πλοιάρχους, όλους αυτούς που θυσίασαν µία ολόκληρη ζωή για το µεγαλείο της πατρίδας µας και της Εθνικής
µας Οικονοµίας. Σε όλους αυτούς τους
συναδέλφους µου που µε τίµησαν µε
την ψήφο τους και όχι µόνο στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ένωσης µας,
τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς.
κ. Πρόεδρε της Κυβέρνησης,
Η Τάξη των Συντ/χων Πλοιάρχων και
γενικά των Ναυτικών έχει δεινοπαθήσει
τα µέγιστα µε τα µέτρα λιτότητας, περικοπές στις συντάξεις, αύξηση συµµετοχής στα φάρµακα, χαράτσια, ιατρικά
έξοδα, φόρους κλπ.
Εµείς οι Συνταξιούχοι Πλοίαρχοι που
µαζί µε τους Έλληνες πλοιοκτήτες δηµιουργήσαµε το θαύµα της Μεγάλης
Ελληνικής Ναυτιλίας του 1970-1990, αισθανόµαστε σαν στυµένες λεµονόκουπες. Όµως είµαστε συνηθισµένοι στις
φουρτούνες και το ότι επιζήσαµε, σηµαίνει ότι είµαστε καλοί Πλοίαρχοι.
Αντίθετα, οι Κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, απέδειξαν ότι, δεν είναι κα-
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«Στα ελάχιστα νησιά που υπάρχει
σήμερα ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ καταργείτε και το
ΙΚΑ. Για παράδειγμα, στην ιδιαίτερη
πατρίδα μου, στη Μήλο, όπου έγινε
και μια τεράστια πορεία για τον πληθυσμό του νησιού, με πάνω από χίλια
άτομα στους πέντε χιλιάδες κατοίκους, πρόσφατα, σε ένα κατεξοχήν
βιομηχανικό νησί, καταργείτε το ΙΚΑ.
Το μετατρέπετε, όπως και σε άλλα νησιά, σε ασφαλιστικό ΚΕΠ και βάζετε
τους ανθρώπους, πέρα από τη ∆ΟΥ
που καταργήσατε, να πηγαίνουν με δικά τους έξοδα σε άλλα νησιά, στη Σύρο ή και στον Πειραιά, για να εξυπηρετηθούν.»
«Στη νησιωτική Ελλάδα η κατάσταση της δημόσιας υγείας καθημερινά
καταρρέει και η εικόνα που έχουμε είναι δραματική. Έχω καταγράψει σε
εννέα σελίδες τα προβλήματα των είκοσι τεσσάρων νησιών μας στις Κυκλάδες, τις ενέργειες που έχουμε κάνει ως ΣΥΡΙΖΑ και τις απαντήσεις που
έχουμε πάρει από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου. ∆εν υπάρχει γιατρός
στην Ανάφη, στη Θηρασιά, στη Σίκινο,
στη Φολέγανδρο. Γιατροί υπάρχουν
μόνο με αποσπάσεις των δεκαπέντε,
είκοσι ημερών. Η συγχώνευση των νοσοκομείων Σύρου και Νάξου δεν περπατάει όταν υπάρχει θάλασσα μεταξύ
νησιών. Η Σαντορίνη έχει ένα νοσοκομείο, το οποίο κτίστηκε και στοίχισε 14
εκατομμύρια ευρώ. Η όλη υπόθεση έχει «κολλήσει» στο Υπουργείο Οικονομικών, που μαζί με το Υπουργείο
Υγείας είναι εποπτεύοντες φορείς της
ΑΕΜΥ. Περιμένουμε εδώ και μήνες να
δούμε την κατάληξη όσων υποτίθεται
ότι είχαμε συμφωνήσει στο Υπουργείο
Υγείας».
«Σε ό,τι αφορά τα άλλα Κέντρα
Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία,
το προσωπικό είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Υπάρχει ένας γιατρός πού και
πού, αναγκασμένος να κάνει εφημερίες εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, τριάντα μέρες το μήνα. Τέλος, οι διακομιδές διεξάγονται σε τριτοκοσμικές συνθήκες και αναγκάζετε
τους δήμους να υπογράφουν συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες, οδηγώντας επομένως και τις δομές και τους
δήμους στα χέρια των ιδιωτών».
«Αυτό το σύστημα υγείας θέλετε να
κτίσετε, αυτήν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θέλετε να κτίσετε κατ’ εικόνα και ομοίωση των ιδεών σας, της
αποθέωσης της αγοράς και των ιδιωτικών συμφερόντων. Καταψηφίζουμε
και με τα δύο μας χέρια», κατέληξε ο
Ν. Συρμαλένιος.

λοί καπετάνιοι, γιατί έριξαν έξω το σκάφος που λέγεται «ΕΛΛΑΣ».
∆εν είµαστε περήφανα γηρατειά. Είµαστε ακόµη µάχιµοι. Σκύψτε κοντά
µας όπως η µάνα στα παιδιά της και µη
µας ταλαιπωρείτε άλλο. Έχουµε δύναµη και είµαστε χιλιάδες. Μπορεί να
κρατάµε µαγγούρα, αλλά η µαγγούρα
είναι για να µας στηρίζει και για να τιµωρεί αν χρειασθεί. Ειλικρινά φθάσαµε
στα όρια µας, µη µας σπρώχνετε στα άκρα, γιατί στη φουρτούνα, προκειµένου
να σώσουµε το σκάφος «ΕΛΛΑΣ» που
κινδυνεύει, κάνουµε γενική αβαρία και
πετάµε στην θάλασσα ό,τι σαβούρα υπάρχει πάνω σ’ αυτό.
Είχαµε αναφερθεί στα προηγούµενα
τεύχη µας (του ΠΕΣΠΕΝ, Συνταξιούχος
Πλοίαρχος), για την δίκη των «λευκών
κολάρων» και ότι θα αποτελέσει την απαρχή της κάθαρσης της «κόπρου του
Αυγείου». Θέλουµε να πιστεύουµε ότι
οι Έλληνες δικαστές θα συνεχίσουν το
έργο τους και δεν θα επιρρεασθούν από τα ξένα κέντρα αποφάσεων. Νοµίζουµε ότι έφθασε ο καιρός και µας δίνεται η ευκαιρία να ξεκαθαρίσει µία και
διά παντός όλη αυτή η τεράστια «πολιτική µπόχα» που δηµιούργησε το σύστηµα της διαφθοράς. Μια διαφθορά
που εκ των αποτελεσµάτων της δηµιούργησε τα µνηµόνια, τα χαράτσια
και όλα τα σχετικά συµπαραµαρτούντα
που οδήγησαν τον Ελληνικό λαό στην
ολοκληρωτική εξαθλίωση.
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