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Από τον Μιχάλη Ρούσσο                                                                                              

Προς το Συντονιστικό για το Νοσοκομείο Σαντορίνης 

Αφού σας ευχαριστήσω ως ασθενής και σας συγχαρώ ως πολίτης ευχόμενος να 

αγκαλιάσουν την προσπάθειά σας όλοι οι κάτοικοι της Σαντορίνης και των γύρω 

νησιών, θέλω να σας καταθέσω και τα παρακάτω. 

Σπίτια. Όπου και να υπαχθεί το νοσοκομείο μας χρειάζονται σπίτια. Αυτά ή 

πρέπει να τα χτίσουμε ή να βρούμε χρήματα να πληρώνουμε τα ενοίκια. Για 

τον σκοπό αυτό, εκτός από το ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα ίδρυμα, πρέπει 

να ξεκαθαριστεί από τον Δήμο: το ένα ευρώ από το εισιτήριο του τελεφερίκ θα 

το εισπράττει για λογαριασμό του Νοσοκομείου; ΝΑΙ ή ΟΧΙ;                                        

Αυτό πρέπει να ζητήσουμε να αποφασισθεί με δημοψήφισμα. 

Κάλπικη Δημοκρατία.  Κατά τον συγγραφέα Καργάκο όταν ο Λαός περιορίζεται 

να εκφράζει τη γνώμη του μόνο μία φορά κάθε τετραετία από κάλπη σε κάλπη, 

κάλπικη Δημοκρατία έχουμε κατά τη γνώμη του και γι’ αυτό καθιερώθηκαν τα 

δημοψηφίσματα. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο χαρακτηρισμός πάντως  ο 

νομοθέτης προβλέπει κατά τη διάρκεια της τετραετίας από κάλπη σε κάλπη τη 

διενέργεια δημοψηφισμάτων για σοβαρά θέματα όπως στην προκειμένη 

περίπτωση του ενός ευρώ.  

Δημοψήφισμα Στο Δημοψήφισμα ο ψηφοφόρος δεν ενεργεί δια των 

αντιπροσώπων του, αλλά έρχεται ο ίδιος και λέει άμεσα τη γνώμη του για 

συγκεκριμένο θέμα, έχουμε δηλαδή άμεση Δημοκρατία. Γι’ αυτό ο Νομοθέτης 

στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στο άρθρο 216 προβλέπει και τοπικά 

Δημοψηφίσματα. «Οι δημοτικές και κοινοτικές Αρχές προκειμένου να λάβουν 

απόφαση για σοβαρά θέματα που ανήκουν στη σφαίρα αρμοδιοτήτων τους 

μπορούν να διεξάγουν τοπικό δημοψήφισμα….»  Πιστεύω ότι το θέμα του ενός 

ευρώ είναι σοβαρό θέμα.  

Απόφαση τελεφερίκ. Πάρθηκε απόφαση από το Συμβούλιο του τελεφερίκ να 

αυξηθεί το εισιτήριο κατά ένα ευρώ και να αποδίδεται στο Νοσοκομείο. Στη 

συνέχεια καταργήθηκε. Ερωτάται: Είχαν το δικαίωμα να καταργήσουν την 

απόφαση και να στερήσουν τους γιατρούς από τους ασθενείς; Τυπικά το είχαν. 

Ουσιαστικά όμως και ηθικά δεν το είχαν, κατά την άποψη μου. Έπρεπε να 

ερωτηθεί ο Λαός με δημοψήφισμα για ένα τόσο σοβαρό θέμα το οποίο στερεί 

από τους ασθενείς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. 

Τμήμα νεφρού. Σε αυτό νοσηλευόμαστε περίπου 20 ασθενείς. Με 14.000 ευρώ 

τα οποία έδωσαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων  για δύο χρόνια από το τελεφερίκ 

στο σωματείο νευροπαθών και κυρίως από συνεισφορές του κόσμου λύθηκε το 

πρόβλημα της στέγης για δύο χρόνια με αποτέλεσμα να έχει έλθει μία άριστη 

ιατρός η οποία είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Με την ιατρό αυτή και με τις 

τρεις νοσηλεύτριες, μολονότι βεβαίως απαιτείται ενίσχυση, το τμήμα νεφρού 

λειτουργεί άριστα. Ευχαριστούμε τους προέδρους των κοινοτήτων. 
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Για τους ναυαγοσώστες δίδεται ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Ευχόμαστε 

τα 14.000 ευρώ να γίνουν ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, όπως για τους 

ναυαγοσώστες έτσι και για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. 

Να ζητήσουμε λοιπόν να γίνει δημοψήφισμα, όπως προβλέπει ο νόμος, με το 

ερώτημα: από το εισιτήριο του τελεφερίκ να αποδίδεται ένα ευρώ για τις ανάγκες 

του  νοσοκομείου ΝΑΙ ή ΟΧΙ ; 

Κατοικίες, Εκκλησάκι Αγ. Λουκά, Ελικοδρόμιο. Το οικόπεδο του νοσοκομείου 

μας είναι 30 στρέμματα. Μπορούμε επομένως στο οικόπεδο του Νοσοκομείο με 

ειδικούς όρους δόμησης, όπως κάναμε και στο κλειστό Γυμναστήριο, να 

χτίσουμε κατοικίες, το εκκλησάκι του Αγίου Λουκά του Ιατρού, που ήταν 

επιθυμία της Ηγουμένης, και ένα ελικοδρόμιο. Να ζητήσουμε η έδρα ενός 

ελικοπτέρου να είναι η Σαντορίνη και να ευρίσκεται μόνιμα στο ελικοδρόμιο 

του Νοσοκομείου. Έτσι θα αποτελέσουν μια θαλασσινή πολιτεία η Σαντορίνη 

και τα γύρω νησιά. Το ελικόπτερο μόλις σηκωθεί π.χ. από τη Φολέγανδρο σε 10 

λεπτά είναι πάνω από το Νοσοκομείο μας.  

Απόσχιση του Νοσοκομείου μας. Το νοσοκομείο μας πρέπει, κατά την γνώμη 

μου, να αποκτήσει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Τούτο μπορεί να 

συμβεί είτε με την δημιουργία μιας νέας ΑΕΜΥ με δημόσιο χαρακτήρα και 

έδρα την Σαντορίνη (στην νέα αυτή ΑΕΜΥ θα υπάγεται μόνο το ΓΝ Θήρας) είτε 

με την απόσχιση του Νοσοκομείου στο ΕΣΥ ως Αυτοδιοικούμενου Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. (Παραθέτω στο τέλος το ιστορικό του Γενικού 

Νοσοκομείου Σάμου).                                                   

Αξιοπιστία.  Η έλλειψη διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του 

Νοσοκομείου μας, και η προσπάθεια να το λειτουργήσουν με μπλοκάκια έχει 

ως συνέπεια την έλλειψη εμπιστοσύνης. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί και 

νοσηλευτές είναι πολλοί. Διστάζουν όμως να έλθουν διότι επικρατεί αβεβαιότητα 

ως προς τις συνθήκες εργασίας (στέγαση, εξομοίωση με τους γιατρούς του ΕΣΥ, 

αναγνώριση προϋπηρεσίας κλπ.)    

Λύση.  1.- Με απόσχιση κλάδου να πάει το Νοσοκομείο μας  σε     

Αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο .                                                                 

2.- Να γίνει Δημοψήφισμα για το ένα ευρώ από το εισιτήριο του τελεφερίκ και 

αν πει ο κόσμος ΝΑΙ να εκδοθεί σχετικό διάταγμα όπως έγινε με τους αγωγιάτες                                                                                                    

3.- Να γίνει ίδρυμα με τον ίδιο σκοπό στο οποίο θα μπορεί να καταθέτει 

χρήματα όποιος θέλει.                                                                                     

4.- Να ζητήσουμε από το κράτος, το οποίο υπερφορολογεί τα νησιά επίδομα 

στέγης.  

Με όλα αυτά θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο Νοσοκομείο μας και όσοι 

αποφασίσουν να έρθουν να εργαστούν θα ξέρουν με σιγουριά τις συνθήκες 

εργασίας τους. Έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έλθουν οι γιατροί οι οποίοι 

απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Νοσοκομείου και ότι θα έχουμε στη 

Σαντορίνη πρόσβαση στο αγαθό της υγείας το οποίο υποχρεούται να παρέχει 

στους πολίτες της κάθε ευνομούμενη πολιτεία.                
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Το ιστορικό του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου: 

« 

 

Ιστορικό Περίγραμμα Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» 

1. Βρίσκεστε εδώ:   

2. Αρχική 

3. Το Νοσοκομείο 

4. Ιστορικό Περίγραμμα Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» 

 

Ιστορικό Περίγραμμα Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» 

Η υλοποίηση της ιδέας ίδρυσης Νοσοκομείου στη Σάμο οφείλεται στον Ηγεμόνα της 

Αυτόνομης Σαμιακής Πολιτείας Κωνσταντίνο Φωτιάδη (1874-1879) και ξεκίνησε 

ύστερα από πολυάριθμη συγκέντρωση Σαμίων, στη μεγάλη αίθουσα του Ηγεμονικού 

Μεγάρου, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 1874, οπότε και συγκροτήθηκε σχετική 

Ερανική Επιτροπή υπό τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου Γαβριήλ Κατσαρό και 

τους Δημήτριο Οικονόμου, Σταύρο Νικολαΐδη, Ιωάννη Καφετζιδάκη, Σταύρο 

Ιωσηφίδη, Παναγή Μιχαλιτζάνο και Νικόλαο Σταματιάδη. 

Το Νοσοκομείο κτίσθηκε σε μεγάλο οικόπεδο, στη συνοικία Κούτρα του Λιμένος 

Βαθέος, που δώρισε ο επιχειρηματίας της Σμύρνης, Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος, σε 

τοπογραφικά σχέδια και μελέτη του αρχιτέκτονα, από τη Σμύρνη, Μιχαήλ 

Βοσκαδάκη. 

Την Κυριακή  2 Μαρτίου 1875 πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική τελετή κατάθεσης 

του θεμελίου λίθου του κτιρίου του Νοσοκομείου: «Ηγεμονεύοντος Σάμου 

Κωνσταντίνου Φωτιάδου συνδρομή των Σαμίων και άλλων φιλοικτιρμόνων ανδρών, 

ανεγειρόμενον εν Σάμω νοσοκομείω, ο θεμέλιος ούτος λίθος κατετέθη μηνί Μαρτίου β΄ 

έτει αωοε΄ (1875)». 

Τα εγκαίνια του κτιρίου του Πολιτικού Νοσοκομείου Σάμου πραγματοποιήθηκαν την 

Τετάρτη 27 Ιουλίου 1877, ημέρα της εορτής του Προστάτη του Αγίου Παντελεήμονα 

και άνοιξε τις πύλες του «προς πάσα άρρωστο, κάθε εθνότητας, φύλου, θρησκείας». 

https://nosokomeiosamou.gov.gr/index.php
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Οι αυξημένες ανάγκες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών επέβαλαν την κατασκευή 

ενός νέου νοσηλευτηρίου  και γι΄ αυτό τον σκοπό επιλέχθηκε η θέση Αγροκήπιο, 

δυτικά της πόλης του Λιμένα Βαθέος, ένας πευκόφυτος έρημος λόφος χωρίς σπίτια, 

ιδιοκτησίας του Δήμου Σαμίων, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αθανάσιου Τσίγκου, το 

1939. 

Με το Διάταγμα της 5ης Μαΐου 1948 (Φ.Ε.Κ. 125/τ.Α΄/1948) το εν λόγω νομικό 

πρόσωπο ονομάζεται Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», στο οποίο 

συγχωνεύεται το ήδη λειτουργούν Νοσοκομείο « Ο Άγιος Παντελεήμων» ως Κλινική 

Φυματιώντων.                                   

Τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου πραγματοποιήθηκαν 

την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 1948, οπότε και μεταφέρθηκε η εικόνα του Αγίου 

Παντελεήμονα από το παλαιό κτίριο.   
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Η ονομασία του σε Πολιτικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» οφείλεται 

στο ότι στο χώρο της ανέργεσης του υπήρχε ένα μικρό εξωκκλήσιο στο όνομα του 

Αγίου, που ήταν ιατρός, αθλοφόρος  και ιαματικός. 

Η λειτουργία του στηρίχθηκε στον Νόμο 975/1900 της Ηγεμονίας, στην επιχορήγησή 

της, καθώς και στις πάσης φύσεως ενισχύσεις της Σαμιακής κοινωνίας, επεκτάθηκε 

στα ανατολικά του το 1890, ενώ του  παραχωρήθηκε και το κτίριο του παρακείμενου 

Ηγεμονικού Τυπογραφείου. Σήμερα, στη θέση του βρίσκεται η Περιφερειακή 

Ενότητα Σάμου, δωρεά του ίδιου του Νοσοκομείου.  

Το Πολιτικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» λειτούργησε ως νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μέχρι το Διάταγμα της 2ης Μαρτίου 1938 (Φ.Ε.Κ. 

82/τ.Α΄/1938), οπότε το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου άρχισε να λειτουργεί πλέον ως 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τον αναγκαστικό Νόμο 965/1937, με 

πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Μητροπολίτη Σάμου – Ικαρίας 

Ειρηναίο Παπαμιχαήλ, Διευθυντή Δημοσίου Ταμείου Σάμου, πρωτοδίκη Κυριάκο 

Ματσούκη, δικηγόρο Αχιλλέα Θαλασσινό και ιατρό Φωκίωνα Μανταφούνη. 
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Η μετεξέλιξη του στη συνέχεια, ως Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Σάμου, πλέον, 

διέπεται από το Νομοθετικό Διάταγμα 2592/1953. 

Το 1961 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ναϊδρίου του Αγίου Παντελεήμονα, με 

πρωτοβουλία και εισφορές του Συλλόγου Προσωπικού του Νοσοκομείου, που 

 
ιδρύθηκε το 1955, σε σχέδια και επίβλεψη του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών 

της Νομαρχίας Σάμου Απόστολου Ρακατζή. Η θεμελίωσή του πραγματοποιήθηκε 
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στις 12 Απριλίου 1960 και τα εγκαίνιά του στις 10 Ιουλίου 1961 από τον 

Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών Παντελεήμονα Α΄ Χρυσοφάκη. 

Ακολούθως, με τον Νόμο 1397/1983 λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου με την ονομασία Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος 

Παντελεήμων». 

Το 1994 ολοκληρώθηκε η κύρια επέκταση του σημερινού κτιρίου του Νοσοκομείου 

και το 2000 η διαρρύθμιση του παλιού κτιρίου. 

Στη συνέχεια, με τον Νόμο 2889/2001 λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας 

 
και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) Βορείου Αιγαίου, με την ονομασία Γενικό Νοσοκομείο 

Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», ενώ με τον Νόμο 3329/2005 επανήλθε ως 

αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την τελευταία ονομασία 

του. 



9 
 

 
Σήμερα η λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» 

διέπεται από Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ. 3281/τ.Β΄/2012, 

 1289/τ.Β΄/2013, 1907/τ.Β΄/2017, 5261/τ.Β΄/2018) και αναπτύσσει εκατόν είκοσι 

(120) κλίνες. Διαθέτει Παθολογική, Παιδιατρική, Καρδιολογική, Χειρουργική, 

Ορθοπεδική, Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Χειρουργεία, Βιοχημικό - Αιματολογικό – 

Ανοσολογικό – Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Σταθμό Αιμοδοσίας, 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο (αξονικό τομογράφο, ψηφιακό μαστογράφο, 

υπερήχους, ακτινοσκοπικό και ακτινολογικό μηχάνημα), Εξωτερικά Ιατρεία 

(διαφόρων ειδικοτήτων), Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τμήμα Ημερήσιας 

Νοσηλείας (χημειοθεραπειών), Κοινωνική Υπηρεσία, Διαιτολογικό – Διατροφικό 

Τμήμα, Φυσικοθεραπευτήριο, Φαρμακείο. 

Επιπλέον, διαθέτει ως αποκεντρωμένες μονάδες του, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

(Κ.Ψ.Υ.) και  το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών 

Νοσηλευτών, καθώς και ως ενσωματωμένη μονάδα το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και 

Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.). 
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Ακόμη, στην ιδιοκτησία του, επί της παραλιακής οδού του Βαθέος, βρίσκεται το 

συγκρότημα των διαμερισμάτων ιατρών και νοσηλευτών. 

Επιπρόσθετα, είναι διασυνδεδεμένο με το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας 

Ικαρίας, υπό κοινό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

Βαθύ Σάμου, 15 Οκτωβρίου 2019 
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