Αγαπητοί συνάδελφοι.
Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την υποψηφιότητα μου για την
θέση του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ).
Βρισκόμουν και βρίσκομαι κοντά στην ΕΨΕ και συμμετέχω ενεργά στα δρώμενα της
στηρίζοντας τις δραστηριότητες της τα τελευταία 20 χρόνια. Οι δημοσιεύσεις μου στην
«Ψυχιατρική» και η συνεχής και αδιάληπτη παρουσία μου με εργασίες και παρουσιάσεις
σε όλα τα Πανελλήνια Συνέδρια της Εταιρείας μας και σε διάφορες οργανωτικές θέσεις από
το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο μέχρι σήμερα πιστεύω το πιστοποιούν. Συμμετείχα στην
ίδρυση του Κλάδου Ψυχιατροδικαστικής αλλά και του κλάδου Βίαιων Συμπεριφορών της
ΕΨΕ στους οποίους συμμετείχα ως Πρόεδρος αλλά και ως Γραμματέας πριν παραδώσω
την σκυτάλη σε άξιους συναδέλφους και συνεργάτες. Παραμένω βέβαια Γραμματέας του
Κλάδου Ηθικής και Δεοντολογίας. Το ενδιαφέρον μου λοιπόν δεν είναι πρόσφατο αλλά
συνεχές και σταθερό. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η υποψηφιότητα μου.
Ο ρόλος του Αντιπροέδρου της Εταιρείας συνιστάται κατά την γνώμη μου πρώτα απόλα
στην ενδυνάμωση του ΔΣ και η στήριξη του Προέδρου και των συλλογικών αποφάσεων
μέχρι την υλοποίηση τους. Η ΕΨΕ έχει πλέον βγει από μία δύσκολη για τα οικονομικά της
περίοδο. Η ανόρθωση των εσόδων και ο έλεγχος των δαπανών πρέπει να πιστωθεί ακέραια
στο προηγούμενο ΔΣ που σε δύσκολες συνθήκες επέτυχε και πλέον παραδίδει μία ισχυρή
και χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες Εταιρεία.
Η ΕΨΕ είναι η Εταιρεία που από την ίδρυση της εκπροσωπεί όλους τους ψυχιάτρους που
ασκούν την ειδικότητα αυτή στην Ελλάδα. Πάντοτε υπήρξε υποστηρικτική και
ενθαρρυντική προς άλλες Εταιρείες. Η ΕΨΕ δεν χρειάζεται να κάνει καμία υποχώρηση και
κανένα συμβιβασμό στο θέμα αυτό. Οι άλλες Εταιρείες ενισχύονται από την αιγίδα της και
όχι το αντίστροφο.
Αν τα μέλη με τιμήσουν με την προτίμηση τους για την θέση του Αντιπροέδρου θα
προσπαθήσω να στηρίξω πρωτοβουλίες και ιδέες που ήδη έχω συζητήσει και με τον
Πρόεδρο της ΕΨΕ, με μέλη του απερχόμενου ΔΣ αλλά και πολλούς συναδέλφους και για
τις οποίες πιστεύω υπάρχει συναίνεση. Είναι απαραίτητο η Εταιρεία μας να σταθεί
δυναμικά στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ειδικότερα:
Α. Ενδυνάμωση της δια βίου μάθησης για τους ψυχιάτρους και ομογενοποίηση της
ψυχιατρικής εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας με συνεπακόλουθη εδραίωση
του κύρους και της αξιοπιστίας των ψυχιάτρων. Η εκπαίδευση και ενημέρωση δεν μπορεί
να είναι πεδίο αποκλειστικά των φαρμακευτικών εταιρειών. Η ΕΨΕ πρέπει να έχει
σημαίνοντα και καταλυτικό ρόλο στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται αναφορικά με
την απόκτηση της ειδικότητας της Ψυχιατρικής.
Β. Ενίσχυση της παρουσίας και της δράσης στην ΕΨΕ των νέων συναδέλφων και των
ψυχιάτρων που εργάζονται εκτός Αθηνών. Η ΕΨΕ δεν αφορά μόνο την Αθήνα και
εδραιωμένους ψυχιάτρους και αυτό πρέπει να φαίνεται και στο εύρος των εκδηλώσεων
αλλά και στην αντιπροσώπευση στο ΔΣ και τους Κλάδους της Εταιρείας. Προς αυτήν την
κατεύθυνση πέρα από θεσμικές πρωτοβουλίες, το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό όπλο που
πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο. Η ιστοσελίδα της ΕΨΕ πρέπει να αναβαθμισθεί
και να γίνει πιο άμεση και διαδραστική. Να γίνει πεδίο ανταλλαγής απόψεων και
προβληματισμού.
Γ. Η ΕΨΕ πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της δράσης για την υπεράσπιση της θέσης
και του κύρους των Ψυχιάτρων αλλά και στην μάχη κατά του στίγματος της ψυχικής
διαταραχής. Ανεξάρτητη, πρέπει να αρθρώνει λόγο επιστημονικό και τεκμηριωμένο όπως

πρόσφατα έγινε στην ημερίδα για τον ρόλο του Ψυχοθεραπευτή που είχα την τιμή να
συμμετέχω στην διοργάνωση (μαζί με την ΕΨΕ) από την πλευράς της Β’ Πανεπιστημιακής
Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.
Πρέπει η εσωστρέφεια να καταστεί παρελθόν. Η ΕΨΕ χωρά όλους όσους νοιάζονται για την
Ψυχιατρική στην Ελλάδα και θέλουν να προσφέρουν στην κατεύθυνση αυτή.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε στην ανάγνωση της επιστολής αυτής.
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