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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

   Δια των Μ.Μ.Ε ο Δήμοσ Κάςου ενημερώθηκε για το λυπηρό ςυμβάν τησ 
επείγουςασ μεταφοράσ ςτην Ρόδο ςυμπατριώτη μασ με ςοβαρό καρδιολογικό 
πρόβλημα. 
   Η Δήμαρχοσ Κάςου και το Δημοτικό υμβούλιο εκφράζει τισ ευχέσ τησ για 
γρήγορη ανάρρωςη ςτον αςθενή και τουσ οικείουσ του . 
    Σο γεγονόσ ότι τον αςθενή τον ςυνόδευςε μέχρι το αεροδρόμιο τησ Ρόδου ο 
δικόσ μασ ιατρόσ και αφού τον παρέδωςε ςτο αςθενοφόρο του νοςοκομείου το 
ελικόπτερο τον έφερε  πίςω ςτην Κάςο, επίςησ το πληροφορηθήκαμε από το 
διαδίκτυο διότι καμία ςχετική αναφορά και πληροφόρηςη δεν είχαμε ούτε 
εκ μέρουσ του Ιατρείου Κάςου ούτε από το οικογενειακό περιβάλλον του 
αςθενούσ. 
Ανάλογα περιςτατικά δυςτυχώσ έχουν επαναληφθεί ςτο παρελθόν κατ' 
 εξακολούθηςη και θα επαναλαμβάνονται όςο η Κάςοσ θα εξυπηρετείται από 
ένα και μοναδικό γιατρό και το ΕΚΑΒ θα ςυνεχίζει να είναι υποςτελεχωμένο. 
    Επί αυτήσ τησ βάςησ η Δημοτική αρχή έχει δώςει μάχεσ με  διαμαρτυρίεσ και 
παρεμβάςεισ ,με έγγραφα και προςωπικέσ επαφέσ τησ Δήμαρχου, προσ κάθε 
εμπλεκόμενο φορέα, οι οποίεσ επέφεραν το επιθυμητό αποτέλεςμα . 
      Με την παροχή δωρεάν διαμονήσ και επίδομα ςίτιςησ ,καταφέραμε ςε 
ςυνεργαςία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επαρχείο         Καρπάθου -
Κάςου ,ώςτε η προκήρυξη τησ θέςησ του δεύτερου γιατρού να γίνει πιο 
ελκυςτική, και είμαςτε ςτην ευχάριςτη θέςη ,μετά από τόςα χρόνια, να 
αναμένουμε ςτο άμεςο μέλλον την εγκατάςταςη του δεύτερου γιατρού ςτο νηςί 
μασ. 
    Με την πλήρωςη τησ θέςησ ,ανάλογα περιςτατικά δεν θα επαναληφθούν και 
το νηςί τησ Κάςου δεν θα μείνει ςτο μέλλον ούτε ένα λεπτό χωρίσ γιατρό. 
Ο αγώνασ τησ Δημοτικήσ αρχήσ ,όςων αφορά τον τομέα τησ υγείασ δεν 
ςταματάει εδώ ,οι προςπάθειεσ και οι διαμαρτυρίεσ θα ςυνεχίζονται μέχρι η 
Κάςοσ να αποκτήςει καινούριο αςθενοφόρο και να ςτελεχωθεί και η κενή θέςη 
τησ νοςηλεύτριασ ςτο Π.Π.Ι Κάςου. 
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