
 

Σαο πεξηκέλακε, ζαο θαισζνξίδνπκε θαη ζαο ππνδερόκαζηε κε ραξά, κε 

πνιιά αλάκεηθηα αηζζήκαηα θαη άιιεο ηόζεο ζθέςεηο: 

 Αηζζήκαηα επγλσκνζύλεο γηα όι’ απηά ηα ζπνπδαία επεξγεηήκαηα 

πνπ θάλεηε επί ηόζα ρξόληα ζην λεζί καο ( παηδηθή ραξά, Γήπεδν 

5ρ5, Νεπηαγσγείν, Οδνληηαηξείν ) 

 Αηζζήκαηα ζαπκαζκνύ γηα ηηο πξνζέζεηο ζαο, ηα θίλεηξα ζαο, ηελ 

ελεξγεηηθόηεηα ζαο θαη ηελ αζηείξεπηε δηάζεζε ζαο γηα θνηλσληθή 

πξνζθνξά 

 Αηζζήκαηα απνξίαο γηα ην πώο κηα κηθξή νκάδα κπνξεί θαη θάλεη 

ηόζα πνιιά ελώ έλα νξγαλσκέλν, επίζεκν θξάηνο θάλεη ηόζα ιίγα 

 Αηζζήκαηα αζθάιεηαο, γηαηί θάζε θνξά πνπ έξρεζηε, λνκίδνπκε 

όηη δελ ζα αξξσζηήζνπκε –αθνύ όηαλ είζηε εδώ, ν γηαηξόο είλαη 

δίπια! 

 Αηζζήκαηα αγάπεο γηαηί, ύζηεξα από ηόζν δξόκν πνπ έρνπκε 

δηαλύζεη καδί, ζαο ζεσξνύκε δηθνύο καο αλζξώπνπο, θαη θάζε 

θνξά πεξηκέλνπκε λα ζαο ππνδερηνύκε θαη λα ζαο θαισζνξίζνπκε 

 

Αιιά καο πξνβιεκαηίδεηε θηόιαο: 

 Γηαηί ηα θάλεηε όια απηά; 

 Γηαηί εζείο, θηαζκέλνη επαγγεικαηίεο –ν θαζέλαο ζηελ εηδηθόηεηα 

ηνπ- αθήλεηε πίζσ ζαο ηε δεζηαζηά ηνπ ζπηηηνύ ζαο, ηελ άλεζε 

ηνπ γξαθείνπ ζαο, ηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα ηνπ ηαηξείνπ ζαο θαη 

ζαιαζζνδεξλόζαζηε γηα λα πάηε λα εμεηάζεηε αλζξώπνπο πνπ 

νύηε θαλ γλσξίδεηε, λα θηηάμεηε παηδηθέο ραξέο γηα παηδηά πνπ δελ 

είλαη θαλ δηθά ζαο, λα θξνληίζεηε κηθξέο θνηλσλίεο κε ηηο νπνίεο 

δελ ζαο ζπλδέεη θαλέλαο δεζκόο αίκαηνο; 

 Πώο βξίζθεηε ην ρξόλν –αλάκεζα ζην λνζνθνκείν ην πξσί θαη ζην 

ηαηξείν ην βξάδπ νη πεξηζζόηεξνη- γηα λα ηξέρεηε, λα δεηάηε 

πξνζθνξέο γηα αθαιάησηεο γηα ην ηάδε λεζί, ρνξεγίεο γηα 

λεπηαγσγεία ζην δείλα λεζί, δσξεηέο γηα 5ρ5 γηα ηελ παξαθάησ 

βξαρνλεζίδα; 

 

Απηό πνπ έρεηε ζην κπαιό ζαο πξέπεη λα ην κνηξαζηείηε καδί καο. Δηόηη 

–έηζη λνκίδνπκε- πσο ην πην κεγάιν επεξγέηεκα απ΄ όια όζα έρεηε λα 

πξνζθέξεηε ζηελ Σίθηλν –θαη ζηελ θάζε Σίθηλν- νύηε κεηξηέηαη, νύηε 

θνζηνινγείηαη: 

Είλαη έλα κάζεκα γηα κηα δηαθνξεηηθή ζηάζε δσήο. Είλαη κηα πξόηαζε 

γηα έλα δηαθνξεηηθό ζύζηεκα αμηώλ. 

 

Απηό ην δύζθνιν κάζεκα ζέινπκε λα ην κάζνπκε θαη –πηζηεύσ πσο 

κηιάσ εθ κέξνπο όισλ ησλ παηξησηώλ- απηό ζα είλαη γηα καο θαη γηα ηα 

παηδηά καο ην κεγαιύηεξν ζαο δώξν. 

Σαο επραξηζηνύκε, ζαο θακαξώλνπκε θαη ζαο αγαπάκε. 

  

 


