Ανοιχτή επιστολή προς τα μέλη της ΕΨΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η τελευταία πενταετία ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για την εταιρεία και
το περιοδικό μας. Λόγω των οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν, το
περιοδικό αναγκάστηκε να μετακομίσει από το φυσικό του χώρο (οδός Διονυσίου
Αιγινήτου 17, Αθήνα) –όπου μετά από προσπάθειες ετών οργανώθηκε η λειτουργία
του περιοδικού- σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο λειτουργικά χώρο.
Εντούτοις, παρά τα πολλά προβλήματα που προέκυψαν στη διάρκεια των
τελευταίων ετών το περιοδικό συνέχισε αδιάκοπα την λειτουργία του και την
ανοδική του πορεία στον Ελληνικό και το διεθνή χώρο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην ομαλή
και συνεχώς αναβαθμισμένη πορεία του περιοδικού με την υποβολή εργασιών
προς το περιοδικό, τους κριτές των εργασιών, όλα τα μέλη της Συντακτικής
Επιτροπής και τη Γραμματεία της ΕΨΕ. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη γραμματέα του
περιοδικού κ. Μ. Λουκίδη, η οποία σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (σημαντική
μείωση του ωραρίου και του μισθού της) υπερέβαλε τον εαυτό της προκειμένου το
περιοδικό να συνεχίσει να λειτουργεί και να προοδεύει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από πολλά χρόνια προσφοράς προς την ΕΨΕ από
διάφορες θέσεις, αποφάσισα να μην συμμετέχω στο προσεχές Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους συναδέλφους να
αναδείξουν τις διοικητικές και οργανωτικές τους ικανότητες και να συνεχίσουν τη
δημιουργική πορεία της ΕΨΕ.
Στις προσεχείς εκλογές θα είμαι υποψήφιος στην Εξελεγκτική επιτροπή της
εταιρείας, προκειμένου να βρίσκομαι κοντά στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο και
με την εμπειρία μου να βοηθήσω την εταιρεία όπου και όταν μου ζητηθεί. Ακόμη,
επιθυμώ να παραμείνω και αυτή την τριετία στη Συντακτική Επιτροπή του
περιοδικού. Πιστεύω ότι πλαισιωμένος από αξιόλογους και εργατικούς
συναδέλφους θα μπορέσω να συμβάλλω στη περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη του
περιοδικού μας που προβάλλει την Ελληνική ψυχιατρική και πέραν της Ελληνικής
επικράτειας.
Η ψήφος σας στο πρόσωπό μου θα αποτελέσει για εμένα μεγάλη τιμή και
υποχρέωση για συνέχιση των προσπαθειών μου στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης
προόδου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
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