Αθήνα, 4 Μαΐου 2017
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της ΕΨΕ
Θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι σκοπεύω να θέσω υποψηφιότητα για μια
θέση μέλους του ΔΣ της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
Διανύουμε μία εποχή,στην οποία η μακροχρόνιαοικονομική και, κατ’
επέκταση, κοινωνική και θεσμική κρίση μαστίζει την ελληνική κοινωνία και κυρίως
τις ευάλωτες ομάδες της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κατ’ εξοχήν οι ψυχικά
πάσχοντες.
Οι προσεχείς εκλογές για το ΔΣ της ΕΨΕ μπορούν να δώσουν σε όλους μας
μια ευκαιρία ανανέωσης και επίτασης των προσπαθειών και πρωτοβουλιών της
εταιρείας μας προς όφελος όλης της κοινωνίας.
Καθώς, χάρη στην πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού της, η ΕΨΕ
είναι πλέον και επαγγελματική ένωση, μας παρέχεται πλέον ευρύτερο πεδίο
παρέμβασης σε επιστημονικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Η φτώχεια, η ανεργία, η γήρανση του πληθυσμού, η περιθωριοποίηση
μεγάλου μέρους του λαού, ο μνημονιακός περιορισμός των παροχών υγείας με
πρωταρχικό θύμα την ψυχική υγεία, η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας κάθε
ψυχιάτρου, ασχέτως του αν εργάζεται σε ΕΣΥ, Πανεπιστήμιο, Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, ΚΨΥ, ως ιδιώτης, κλπ, η δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται
οι νέοι συνάδελφοι μας που εκπαιδεύονται για την απόκτηση της ειδικότητας τους,
οι εκατοντάδες νέοι που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό για εύρεση αξιοπρεπούς
εργασίας, όλα αυτά απαιτούν ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΝΟΗ εντός του ΔΣ της ΕΨΕ.
Η μακροχρόνια ενασχόληση μου με τα κοινά, τόσο στα πλαίσια ποικίλων
Επιστημονικών Εταιρειών(ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής
Ιατρικής Εταιρείας Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέλος του
Προεδρείου του Κλάδου Ιδιωτικής Ψυχιατρικής της ΕΨΕ, μέλος στην Ελληνική
Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, μέλος στηνΕλληνική Εταιρεία Κλινικής
Ψυχοφαρμακολογίας, μέλος στηνΕλληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά
Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών, επικουρικό μέλος της Ελληνικής
Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης),όσο και σε ευρύτερους χώρους
ιατρικού ενδιαφέροντος (ΙΣΑ, ΣΕΥΠΠΕΔΥ, στο ΔΣ του οποίου είμαι μέλος επί
μακρόν), με έχει βοηθήσει να αποκτήσω διοικητικές, οργανωτικές και
επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες θεωρώ πως θα με βοηθήσουν να
υπηρετήσω τους στόχους και τις προσδοκίες της ΕΨΕ και όλων των μελών της από
τη θέση του μέλους του ΔΣ της.
Στην Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας [ΕΛΙΕΑΚΑΠ] χάρη στις προσπάθειές μας, τόσο τις δικές μου, όσο και των
άλλων μελών του ΔΣ, αλλά και όλων των ενεργών μελών, κατορθώσαμε σε
διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών να δημιουργήσουμε ένα σώμα 500
συναδέλφων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, να διοργανώσουμε Πανελλήνια
Συνέδρια και ποικίλες επιστημονικές εκδηλώσεις, να επιμορφώσουμε

συναδέλφους, να είμαστε μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του
Υπουργείου Εργασίας και Ασφάλισης για την ανανέωση του Ε.Π.Π.Π.Α. που
καθορίζει τα ποσοστά αναπηρίας στα γνωστά σε όλους μας ΚΕ.Π.Α. και ΑΣΥΕ, να
γίνουμε, ήδη από τον τρίτο χρόνο ύπαρξης μας, ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας (EUMASS), κλπ. Παρόμοια δραστηριοποίηση και προσπάθεια
επίτευξης κοινών στόχων σας υπόσχομαι στην περίπτωση που θα με εκλέξετε ως
μέλος του ΔΣ της ΕΨΕ.
Σημαντική είναι η επί 20ετίας συνεισφορά και εμπειρία μου στο χώρο της
νοητικής υστέρησης, του αυτισμού και συναφών διαταραχών, όπου μέσα από εν
μέρει αντίξοες συνθήκες προσπαθώ να συμβάλλω ως ψυχίατρος ή και
επιστημονικός διευθυντής στη φροντίδα ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού. Οι
ανάγκες αυτών των ανθρώπων συχνά παραβλέπονται από τον κεντρικό κρατικό
σχεδιασμό της ψυχικής υγείας και χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης τόσο σε
ιατρικό, όσο και σε κοινωνικό και ευρύτερο επίπεδο. Ο τομέας αυτός της
ψυχιατρικής αξίζει, οπωσδήποτε να τυγχάνει αυξημένης προσοχής εκ μέρους της
ψυχιατρικής κοινότητας. Είμαι πεπεισμένος, πως η παρουσία μου στο επερχόμενο
ΔΣ της ΕΨΕ θα μπορέσει να συμβάλλει και προς αυτήν την κατεύθυνση.
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