
Δυο κουβέντες από τον Γιάννη…

Καλοί μου παππούδες, γιαγιάδες και γονείς, καλά μου μικρά

αδερφάκια και αγαπημένοι μου φίλοι!

Χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις γιατί έτσι αισθάνομαι τους

ηλικιωμένους του νησιού και τους μεσήλικες που έχουν την ηλικία των

γονιών μου. Τα παιδιά του Σχολείου και τους νέους ανθρώπους του

νησιού που είναι κοντά στη δική μου ηλικία.

Κατ’ αρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας, τη

φροντίδα σας και τη ζεστασιά σας. Είναι πολλά τα πράγματα για τα οποία

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν και θα χρειάζονταν πολλές

σελίδες για να τα γράψω εδώ. Το ότι φεύγω από εδώ και νοιώθω ότι

πλέον, εκεί στο ακριτικό Καστελλόριζο έχω μια μεγάλη οικογένεια ίσα με

300 άτομα, νομίζω ότι λέει πολλά. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη

από όποιον στενοχώρησα, λύπησα ή απογοήτευσα.

Παρακάτω θα ήθελα να αναφέρω σε γενικές γραμμές τι καινούργιο

και καλό έγινε  στο Ιατρείο στο διάστημα αυτό, που υπηρετήσαμε

σταθερά με το καλό μου συνάδελφο, Μπασάρ Μούσσα, τους Οπλίτες

Φαρμακοποιούς, Οδοντιάτρους, Ιατρούς αλλά και Στρατιωτικούς Ιατρούς

που προσέφεραν φιλότιμα τις υπηρεσίες τους ακόμη και μέσα στο Ιατρείο

ελλείψει Νοσηλευτικού Προσωπικού.

Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτός ο απολογισμός είναι οι εξής:

Πρώτον, για να γνωρίζετε και εσείς οι ίδιοι, τι συμβαίνει στο Ιατρείο του

νησιού σας. Σε ποια κατάσταση παραδίδεται και ποιες είναι οι

δυνατότητές του εάν στελεχωθεί με το κατάλληλο και ικανό σε αριθμό

Προσωπικό. Δεύτερον, για να φανεί ότι ακόμη και στους καιρούς αυτούς,

που είναι πολύ δύσκολοι για την Ελλάδα, είναι δυνατό, μέσα από τη

συνεργασία και την καλή διάθεση, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε και



να βελτιώνουμε τον «μικρόκοσμό» μας, όπως το Ιατρείο του νησιού μας.

Ακόμη περισσότερο και το ίδιο το νησάκι μας, που είναι ένας λίγο

μεγαλύτερος μικρόκοσμος.

Πόσες φορές οι τεχνίτες του νησιού, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος,

ξυλουργοί και οικοδόμοι προσέφεραν αφιλοκερδώς την εργασία τους και

το μεράκι τους; Αρκετοί ξενοδόχοι, δώρισαν σεντόνια και μαξιλαροθήκες.

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο δεν άφησε ποτέ το Ιατρείο χωρίς μελάνια και

χαρτί.

Οι επαφές που κάναμε με μερικές φαρμακαποθήκες και εταιρείες

ιατρικών ειδών, και μόνο στο άκουσμα του Καστελλορίζου, έδειξαν

μεγάλη προθυμία να δωρίσουν πολλά από τα είδη τους στο Ιατρείο μας.

Σημαντικό ήταν το ποσό που συγκεντρώθηκε από ντόπιους και

ομογενείς αλλά κυρίως αλλοδαπούς ασθενείς, που έμειναν

ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν στο Ιατρείο και δώρισαν

ένα χρηματικό ποσό, ή δώρισαν απευθείας κάποιο είδος.

Τέλος, τους μήνες που η προσφυγική ροή ήταν μεγάλη, το Ιατρείο

μας στάθηκε ένας χώρος φροντίδας και παρηγοριάς για πολλούς

αναγκεμένους συναθρώπους. Στα πλαίσια αυτά, προσέγγισαν το Ιατρείο

μας πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δωρίζοντας τόσο αναλώσιμα

υλικά, όσο και πάγιο εξοπλισμό που θα παραμείνει στο Ιατρείο για πάντα.

Παράλληλα, ορισμένοι άνθρωποι συγκινημένοι από την αλληλεγγύη που

έδειξε το Ιατρείο προς τους πρόσφυγες, δώρισαν χρηματικά ποσά

προκειμένου να αξιοποιηθούν σε έργα υποδομής και αγορά εξοπλισμού.

Συνοψίζοντας, πολλά έργα έγιναν και πολλά είδη αποκτήθηκαν από

άμεσες δωρεές, ενώ επίσης πολλά αυτό-χρηματοδοτήθηκαν από το ίδιο το

Ιατρείο, δηλαδή, από μικρές και μεγάλες χρηματικές δωρεές. Για

παράδειγμα, τα νήματα που χρησιμοποιούμε για τα ράμματα, όσο και αν

θεωρούνται αυτονόητα, τα αγοράσαμε με χρήματα που συγκεντρώσαμε

από δωρεές πολλών.



Ενδεικτικά εδώ μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής βασικά:

- Συντήρηση των μηχανημάτων Γενικής Αίματος και Βιοχημικού – Η

επαναλειτουργία τους εξαρτάται από τη στελέχωση του Ιατρείου.
- Απόκτηση 2 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, 1 φορητού

ηλεκτροκαρδιογράφου, συσκευής ποσοτικής μέτρησης καρδιακών

ενζύμων
- Δημιουργία Φαρμακείου με όλα τα βασικά φάρμακα και είδη

πρώτης ανάγκης.
- Απόκτηση ψυκτικού θαλάμου σωρού (ψυγείο νεκρού)
- Τοποθέτηση κλιματιστικών σε 3 χώρους του Ιατρείου
- Εγκατάσταση δεξαμενών και πιεστικού ώστε το Ιατρείο να διαθέτει

πάντοτε νερό
- Συντήρηση της ηλεκτρογεννήτριας του Ιατρείου
- Απόκτηση στοιχειώδους οικιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του

προσωπικού του Ιατρείου αλλά και του Ιατρείου του ίδιου

(πλυντήριο ρούχων, φουρνάκι, σίδερο, βραστήρας)
- Απόκτηση αναπηρικών αμαξιδίων και βακτηριών (πατερίτσες)
- Διαμόρφωση Θαλάμου Βραχείας Νοσηλείας με 2 κλίνες για

αξιοπρεπή νοσηλεία ασθενούς.

Και όλα αυτά από δωρεές και προσωπική εργασία πολλών! Γιατί από το

Ιατρείο αυτό, όλοι θα χρειαστεί να ζητήσουμε βοήθεια. Είτε για κάτι

μικρό, είτε για κάτι πολύ σοβαρό. Είτε μένουμε μόνιμα, είτε για κάποιους

μήνες το χρόνο.

Το Ιατρείο του νησιού είναι δύσκολο να συντηρείται αξιοπρεπώς από τα

κονδύλια και τη μέριμνα του Κράτους. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την

Ελλάδα δυστυχώς. Εάν θέλετε ένα Ιατρείο, όμορφο και χρηστικό,

συνεχίστε να συνεισφέρετε προσωπικά ο καθένας. Η εισφορά αυτή δεν

είναι απαραίτητα χρηματική.



Εάν θέλετε, ρωτήστε τον εκάστοτε Ιατρό για τις ανάγκες που έχει το

Ιατρείο και αναλάβετε την αγορά ενός συγκεκριμένου είδους. Προσφέρετε

την τέχνη που γνωρίζετε και  λίγο από το χρόνο σας για ένα μερεμέτι ή ένα

μικρό μαστόρεμα. Προσφέρετε κάποιο είδος που διαθέτετε στο σπίτι σας

ή στην επιχείρησή σας (καθαριστικά, χαρτιά υγείας, σεντόνια, μαξιλάρια,

μαξιλαροθήκες).

Τέλος, θα ήθελα από εδώ να ζητήσω από τους τοπικούς άρχοντες,

αλλά και από όλους τους νησιώτες (μιας και οι άρχοντες εκλέγονται από

όλους), να έχουν μια ευαισθησία παραπάνω για το Ιατρείο. Να

προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα και να αντλήσουν

χρήματα από το Ταμείο του Δήμου για το Ιατρείο. Θα μπορούσαν να

έχουν γίνει πολύ περισσότερα και σημαντικότατα πράγματα εάν ο Δήμος

μπορούσε να λειτουργεί εύρυθμα.

Η αναφορά σε φορείς και ιδιώτες που συνέβαλαν, παραλείπεται

καθότι η λίστα είναι μακρά και περιλαμβάνει από πολύ μεγάλες και

γενναιόδωρες μέχρι μικρές αλλά πολύ συγκινητικές δωρεές.

Εύχομαι ο Θεός να δίνει δύναμη σε όλους σας και προκοπή στο νησί.

Δώστε παιδεία και μόρφωση στα παιδιά και τότε θα δει προκοπή ο τόπος.

Με αυτά τα λίγα λόγια σας αποχαιρετώ. Θα είμαι πάντα στη διάθεση των

ανθρώπων του νησιού, ώστε να προσφέρω όπως μπορώ από όπου θα

βρίσκομαι.  

Καλή αντάμωση και… η Παναγιά μαζί μας!

Γιάννης Ράντος

Αγροτικός Γιατρός

Καστελλόριζο, Νοέμβριος 2016


