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Στο έλεος του Θεού έχει εγκαταλείψει η κυβέρνηση τα νησιά της παραμεθορίου, σε 

όλα τα επίπεδα αφού πλέον δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα όχι μόνο για την 

βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων αλλά ακόμα και για την ίδια τους της 

ζωή! Την ώρα που τα νησιά της Δωδεκανήσου παλεύουν για να σηκώσουν το βάρος 

των μεταναστευτικών ροών και τον εγκλωβισμό χιλιάδων μεταναστών και 

προσφύγων, οι ακρίτες αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα και στον τομέα της 

υγείας τα οποία συνεχώς επιδεινώνονται. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αδιαφορίας και της αναλγησίας του υπουργείου 

Υγείας, είναι η περίπτωση της Τήλου, η οποία παραμένει χωρίς γιατρό επειδή η θέση 

είναι δεσμευμένη και με «μαϊμουδιές», όπως καταγγέλλει η δήμαρχος κ. Μαρία 

Καμμά- Αλειφέρη, καταφέρνει να παίρνει αποσπάσεις σε άλλες μονάδες υγείας! Το 
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παράλογο της υπόθεσης όμως συνεχίζεται, αφού, ενώ υπήρχε η δημόσια 

διαβεβαίωση του προηγούμενου υπουργού Υγείας ότι η συγκεκριμένη γιατρός ή θα 

επιστρέψει στη θέση της ή θα ελευθερώσει αυτήν προκειμένου να έρθει κάποιος 

άλλος γιατρός, βγαίνει μία απόφαση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας 

και Στερεάς Ελλάδας για την απόσπασή της στο Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ για 1 έτος η οποία 

μάλιστα απόφαση (Α2α/42968/23-12-2015) φέρει την υπογραφή του ίδιου του κ. 

Ξανθού και η οποία δεν έχει καν αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (!) όπως προκύπτει από 

την αποκαλυπτική αλληλογραφία της δημάρχου Τήλου με το υπουργείο Υγείας και 

την οποία φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα η «δημοκρατική». 

Κι ενώ η θέση του διευθυντή του ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ είναι δεσμευμένη εδώ και χρόνια από 

την γιατρό, που όμως δεν υπηρετεί στο νησί, ταυτόχρονα η τελευταία προκήρυξη για 

τοποθέτηση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία κατέστη πάλι άγονη για το νησί. 

Μάλιστα πριν από μερικές ημέρες μία γυναίκα κάτοικος του νησιού υπέστη 

εγκεφαλικό και περίμενε για ώρες το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ προκειμένου να 

διακομισθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όχι γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο ελικόπτερο 

αλλά γιατί δεν υπήρχε γιατρός για να την συνοδεύσει στη Ρόδο! 

Αποκαλυπτική για την κατάσταση που επικρατεί στην Τήλο, όπως και σε άλλα νησιά 

της Δωδεκανήσου, είναι η επιστολή της δημάρχου κ. Μαρίας Καμμά – Αλειφέρη 

προς τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό. 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

«Προς:  Υπουργό Υγείας 

κ. Ανδρέα Ξανθό 

Θέμα: «Παραλόγου …συνέχεια» 

Κύριε Υπουργέ 

Το παράλογο με την υγειονομική κάλυψη του νησιού της Τήλου καλά κρατεί! 

Η Τήλος είναι το μοναδικό νησί της ελληνικής επικράτειας του οποίου την 

υγειονομική κάλυψη με γιατρό και νοσοκόμα την έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η 

Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου! Αυτό βέβαια παραπέμπει σε τριτοκοσμικές περιοχές 

που τρέχουν οι οργανώσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφού δεν υπάρχει 

κρατική μέριμνα ή δεν υπάρχουν πόροι… βέβαια στην δική μας περίπτωση δεν 

μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και σας εξηγούμε το γιατί. 

Η θέση του Διευθυντή του ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ είναι κατειλημμένη εδώ και πολλά χρόνια 

από την ιατρό ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΜΑΡΙΑ Δ/τρια Γενικής Ιατρικής. Ο μισθός της μαζί με τα 

σχετικά επιδόματα φανταζόμαστε –παραμεθορίου, θέσης ευθύνης!- της 

καταβάλλονται για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους ακρίτες της Τήλου. Όχι 

όμως αυτό δεν συμβαίνει! Εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη δημόσιος υπάλληλος με 



την ανοχή του υπουργείου σας δεν βρίσκεται στην υπηρεσία της αλλά με τρίμηνες 

μετακινήσεις-αποσπάσεις, μαϊμουδιές τις χαρακτηρίζουμε εμείς, έκανε τον γύρω τις 

Ελλάδας! 

Και τώρα ξαφνικά, και ενώ υπήρχε και του προκατόχου σας η δημόσια διαβεβαίωση 

ότι ή θα επιστρέψει στη θέση της ή θα ελευθερώσει αυτήν προκειμένου να έρθει 

κάποιος άλλος γιατρός, βγαίνει μία απόφαση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την απόσπαση της κας Μαλισιόβα στο Κ.Υ. 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ για 1 έτος, αφού όμως προηγουμένως έχει εκδοθεί η υπ αρ. πρωτ. 

Απόφαση Α2α/42968/23-12-2015 την οποία έχετε υπογράψει εσείς Υπουργέ και η 

οποία δεν έχει καν αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ! 

Αναρωτιόμαστε λοιπόν μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτός ο εμπαιγμός σε βάρος των 

νησιωτών μας που με αξιοπρέπεια αντιστέκονται στις δυσκολίες της απομόνωσης και 

την εγκατάλειψη από την Πολιτεία; 

Μέχρι πότε θα ανέχονται να τους συμπεριφέρονται σαν να είναι πολίτες τρίτης και 

τέταρτης κατηγορίας? 

Ούτε καν Αγροτικός γιατρός δεν υπάρχει στο νησί και η τελευταία προκήρυξη για 

τοποθέτηση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία, πάλι άγονη ήταν για το νησί μας 

και αυτό σήμερα το μάθαμε και εμείς και οι υπηρεσίες του υπουργείου σας αφού 

τους ενημερώσαμε εμείς! 

Χθες όμως πάλι μία γυναίκα κάτοικος του νησιού μας η οποία υπέστη εγκεφαλικό, 

περίμενε για ώρες το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομισθεί στο 

νοσοκομείο της Ρόδου και για ποιο λόγο λέτε? Όχι γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο 

ελικόπτερο αλλά γιατί δεν υπήρχε γιατρός να την συνοδεύσει στη Ρόδο και εάν ο 

γιατρός των Γιατρών του Κόσμου την συνόδευε, θα έμενε το νησί μας χωρίς γιατρό! 

Ως εδώ όμως φτάνει και η αντοχή μας και η υπομονή μας! 

Ιατρεία, κτήρια και εξοπλισμός ακόμη και τηλεϊατρική, όλα με δικούς τους πόρους τα 

έκαναν οι λιγοστοί κάτοικοι της Τήλου! Σχολεία και γενικότερα δημόσια κτήρια όλα 

κατασκευάστηκαν από δωρεές και προσπάθειες του δήμου και των κατοίκων. 

Μέχρι πότε όμως θα ανεχτούμε και αυτά τα λιγοστά που μέχρι πρότινος μας 

πρόσφερε η Πολιτεία να μας τα στερήσει και αυτά? 

Ακόμη και τα περιβόητα κέντρα για την υποδοχή πρώτης υποδοχής προσφύγων που 

βλέπουμε κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων να διαδραματίζονται σκηνές απείρου 

κάλλους, εμείς εδώ το φτιάξαμε μόνοι μας και έχουμε φιλοξενήσει πάνω από 5.500 

πρόσφυγες, έχοντας πάρει επαίνους για την προσπάθεια αυτή από τον ελληνικό και 

διεθνή τύπο και όλα αυτά χωρίς την συνδρομή της ελληνικής πολιτείας! 

Περιμένοντας την απάντησή σας 



Με εκτίμηση αλλά και αγανάκτηση 

Μαρία Καμμά Αλειφέρη 

Δήμαρχος Τήλου». 
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