
ΣγΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΙΛΩΝ

Ικαρßα Τηλ. 6942781956

Προò την ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν.Ε.

Κοινοπ.: Υπουργεßο Ναυτιλßαò, Υπουργεßο Υγεßαò & Πρüνοιαò, Νοσοκομεßο Ικαρßαò

ΔÞμοò Ικαρßαò, Επαρχεßο Ικαρßαò, ΒουλευτÞ κ. ΣεβαστÜκη , ΜΜΕ

Οι τρεßò αιμοκαθαρüμενοι απü τη περιοχÞ του Αγ.Κηρýκου που μετα-
κινοýνταιπροòτο Νοσοκομεßο ΣÜμου βρÝθηκαν στη δυσÜρεστη θÝση

με τα δρομολüγια των πλοßων üπωò εßναι σÞμερα να βρßσκονται σΕα

σπßτια ιßαι στιò δουλειÝò τουò 1,5 ημÝρα την εβδομÜδα και την

υπüλοιπη να διαμÝνουν στη ΣÜμο με ο,τι αρνητικü συνεπÜγεται αυτü.

Η επιβÜρυνση αυτþν των ανθρþπων στον οικονομικü, επαγγελματικü

και ψυχολογικü üπωò αντιλαμβÜνεσεε τομÝα εßναι εξοντωτικÞ .

Το πρüβλημα εντοπßζεται αποκλειστικÜ στιò προσεγγßσειò των πλοßων

απü ΣÜμο προò Αγ. ΚÞρυκο .

Μελετþνταò τα δρομολüγια του σκÜφουò σαò Θεοτüκοò κρßναμε üτι με

τιò παρακÜτω μικρÝò κατÜ την ÜποψÞ μαò τροποποLÞσειò θα μποροý-
σαν οι αιμοκαθαρüμενοι να βιþσουν τιò τρεßò ανÜ εβδομÜδα αιμοκα-

θÜρσειò τουò κÜτω απü πραγματικÜ ανθρþπινεò συνθÞκεò .

Οι προτεινüμενεò απü εμÜò αλλαγÝò εßναι οι παρακÜτω :

1. Τη ΠÝμπτη το Θεοτüκοò Þεýγονταò απü Καρλüβασι σειò ].5:00 να

πιÜνει πρþτα Αγ. ΚÞρυκο κατ μετÜ ΧρυσομηλιÜ, Θýμαινα και

Φοýρνουò που προβλÝπεται για αυτÞ την ημÝρα. ΔηλαδÞ να

προστεθεß εδþ μια προσÝγγιση στον Αγ. ΚÞρυκο .

2. Το ΣÜββατο ( που ωò γνωστüν εξυπηρετοýσε κυρßωò τιò αθλητικÝò

ομÜδεò του Νομοý σεη διÜρκεια των πρωταθλημÜτων ) αντß να

αναχωρεß απü το Καρλüβασι στιò 7:00 το πρωß να αναχωρεß στιò

15:00 προò Αγ. ΚÞρυκο, Θýμαινα, Φοýρνουò . Προσεγγßσειò που

οýτωò Þ Üλλωò Þταν μÝσα στο πρüγραμμÜτου αποφεýγονταò

Ýτσι και Ýνα περιττü ßσωò ΣαββατιÜτικο πÞγαινε - Ýλα μεταξý



Φοýρνων - Ικαρßαò -ΣÜμου που üπωò προαναφÝρθηκε εξυπη-

ρετοýσε τLò μετακινÞσειò των αθλητικþν ομÜδων .

Πισòεýουμε üτι οι προτεινüμενεò τροποποιÞσειò α}ιλÜζουν σε πολý

μικρü βαθμü τιò παρεχüμενεò υπηρεσßεò απü το πλοßο σαò για αυτÝò
τιò δυο ημÝρεò, δεν επιβαρýνουν τη γραμμÞ με επιπλÝον μßλια και
δßνουν μια ανÜσα ζωÞò για τα συγκεκριμÝνα μÝλη του ΣυΜüγου μαò
Σαò παρακαλοýμε να αντιμετωπßσετε με κατανüηση το αßτημÜ μαò
ερχüμενοι βÝβαια σε συνεννüηση με τουò αρμüδιουò φορεßò .
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Η Πρüεδροζ .fuffi6uou ΝεÞροπαθþν Ικαρßαò
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