Προς
Τους συναδέλφους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την επιστολή αυτή σας ενημερώνω ότι θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς
εκλογές για την θέση Εκπροσώπου των γιατρών στο Δ.Σ. του ΠΓΝΠ.
Εργάζομαι στο ΠΓΝΠ από την έναρξη λειτουργίας του το 1989 από ειδικευόμενος
μέχρι την σημερινή μου θέση Διευθυντού ΕΣΥ. Στα 30 σχεδόν χρόνια εδώ έχω
αγωνιστεί και συνεχίζω να αγωνίζομαι, από θεσμικές θέσεις (Ε.Ι.Ν.Α., Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.,
ΑΔΕΔΥ, Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικού Συλλόγου και ΥΠε, Επιστημονικά Συμβούλια
κ.α.) με γνώμονα το δίκαιο του κάθε εργαζόμενου και του κάθε γιατρού ενώ
ταυτόχρονα έχω αντιταχθεί στην κάθε ανήθική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά
και στην όποια διοικητική ή άλλη αυθαιρεσία. Οι αλλεπάλληλες επανεκλογές μου
στις παραπάνω θέσεις θεωρώ ότι αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη των
συναδέλφων όλα αυτά τα χρόνια και αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για μένα
αλλά και μεγάλη ευθύνη στην οποία θεωρώ ότι ανταποκρίθηκα τιμώντας την
εμπιστοσύνη τους.
«Παραδοσιακά» ο μοναδικός «ανταγωνισμός» για την θέση αυτή ήταν αν θα την
καταλάβει γιατρός του ΕΣΥ ή γιατρός ΔΕΠ. Ένα δίλημμα περισσότερο τεχνητό για τη
συσπείρωση των ψηφοφόρων παρά ουσιαστικό αφού το ζητούμενο ήταν πάντα να
εκπροσωπείται το σύνολο των γιατρών του ΠΓΝΠ και ο εκπρόσωπος να μεταφέρει
τη βούληση αυτών αλλά και να εναντιώνεται σε κάθε προσπάθεια της όποιας
Διοίκησης να αποφασίζει αυθαίρετα για τα ιατρικά θέματα.
Στα τόσα χρόνια λειτουργίας του θεσμού, έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι όλων των
πεποιθήσεων που άλλοτε υπερασπίζονταν δυναμικά αυτούς που τους είχαν εκλέξει
κι άλλοτε συνεργάστηκαν είτε ανερυθρίαστα με την εκάστοτε Διοίκηση σαν δεκανίκι
της είτε στηρίζοντάς την με λιγότερο εμφανή αλλά εξ ίσου αποτελεσματικό τρόπο.
Οι λόγοι των τελευταίων ήταν διάφοροι αλλά η επίγευση της ιδιοτέλειας ήταν
πάντα η ίδια.
Αναρωτιούνται κάποιοι συνάδελφοι για την "διπλή" υποψηφιότητα γιατρών του
ΕΣΥ για την θέση του εκπροσώπου των γιατρών στο Δ.Σ. του ΠΓΝΠ.
Ενώ ήταν ευρέως γνωστό ότι θα ήμουν υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές
εκπροσώπου των γιατρών στο Δ.Σ. μαθαίνω τυχαία ότι έχει μεθοδευτεί

παρασκηνιακά η διαδικασία προώθησης άλλου υποψηφίου με ένα και μοναδικό
σκοπό... την αποτροπή της πιθανής εκλογής μου για λόγους μάλλον προσωπικούς
αφού στην πολυετή ενασχόλησή μου με τα κοινά και τους αγώνες των γιατρών έχω
κερδίσει την εκτίμηση ακόμα και συναδέλφων με τους οποίους μας χωρίζουν οι
πολιτικοϊδεολογικές μας απόψεις.
Στις προηγούμενες εκλογές για εκπρόσωπο των γιατρών στο Δ.Σ. είχα ήδη
καταθέσει υποψηφιότητα όταν μου ζητήθηκε από αρχαιότερο συνάδελφο να την
αποσύρω αφού επιθυμούσε να είναι αυτός υποψήφιος. Σεβόμενος την αρχαιότητα,
την μακρόχρονη φιλία και τις παράλληλες πορείες/συμπόρευση στους αγώνες μας
δέχθηκα και στήριξα την εκλογή του. Το ίδιο πιθανότατα θα είχα κάνει και τώρα…
σεβόμενος και πάλι μια μακρόχρονη φιλία πάνω από όλα. Έτσι έχω μάθει να
ιεραρχώ τις προτεραιότητές μου.
Για την επιλογή να προωθηθεί άλλη υποψηφιότητα χωρίς να έχει προηγηθεί
συζήτηση μαζί μου (ως άμεσα ενδιαφερόμενος) είμαι ευγνώμων γιατί μου άνοιξε,
έστω βίαια, τα μάτια σε όσα μάλλον εθελοτυφλούσα τόσα χρόνια βλέποντας,
ακούγοντας και μη θέλοντας να τα πιστέψω. Ευγνωμονώ γιατί ένα βάρος που είχα
διαγράφθηκε από μόνο του. Μένει μόνο η πικρία και... η γνώση.
Στις επόμενες μέρες και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου πιθανώς να υπάρξει
πόλεμος λασπολογίας και ανάλογων μεθοδεύσεων. Αφού δεν έχουν να μου
καταλογίσουν κάτι το ηθικά μεμπτό θα επιδιώξουν πιθανώς να με σπιλώσουν με
δόλιο τρόπο για να πετύχουν το σκοπό τους... όχι την εκλογή του έτερου
υποψηφίου αλλά την ΜΗ εκλογή μου. Δεν θα ανταποκριθώ σε τέτοιες προκλήσεις
γιατί δεν είναι της δικής μου ηθικής.
Για την εκλογή σε μια θεσμική θέση που δεν πρέπει να έχει κομματικές αγκυλώσεις
αλλά απαιτεί κυρίως ηθικές αρχές και εντιμότητα, θα προσπαθήσουν να την
κομματικοποιήσουν για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους. Αντιπαλεύω
κομματικούς μηχανισμούς και πολιτικές σκοπιμότητες που δεν μπορούν να με
εκφράζουν και δηλώνω ότι κατά την δική μου αντίληψη, η θέση του εκπροσώπου
έχει μοναδικό σκοπό την έκφραση της βούλησης των γιατρών με ήθος και
εντιμότητα και ουδεμία σχέση έχει με μικροπολιτικούς ή άλλους στόχους.
Θα με κατηγορήσουν ότι "διασπώ τους ψήφους των γιατρών του ΕΣΥ", ότι "έτσι
ενισχύω τον υποψήφιο του ΔΕΠ", ότι διαιρώ τον πολιτικό «χώρο» και άλλα
ανάλογα.
Απαντώ μόνο με το ότι η δική μου υποψηφιότητα ήταν γνωστή στους
περισσότερους συναδέλφους εδώ και πολλούς μήνες κι ότι πολλοί απόρησαν

μαθαίνοντας για την νέα υποψηφιότητα.
Απαντώ ότι αντίπαλος δεν είναι οι σεβαστοί άλλοι υποψήφιοι - άλλωστε η ψήφος
των γιατρών θα κρίνει το αποτέλεσμα.
Απαντώ ότι ο πολιτικός «χώρος» δεν είναι ενιαίος κι ότι αυτοί που τον επικαλούνται
ως επιχείρημα έχουν αποχωρήσει από τον κάποτε κοινό χώρο.
Απαντώ ότι αντίπαλοί μου είναι η εμπάθεια και η ιδιοτέλεια, η μισαλλοδοξία και ο
ευελπιστούμενος παραγοντισμός. Και στη μικρή κοινωνία που λέγεται ΠΓΝΠ, οι
«μόνιμοι κάτοικοι» γνωριζόμαστε πολλά χρόνια κι όλοι ξέρουμε περισσότερα από
όσα λέμε.
Απαντώ ότι οι απόψεις ουδέποτε καθορίστηκαν από κομματικές «γραμμές» άλλωστε ποτέ δεν υπήρξα μέλος κανενός κόμματος - αλλά από τις προσωπικές μου
ηθικές αρχές και αίσθημα δικαίου. Αυτά και μόνο.
Η υποψηφιότητά μου είναι δεδομένη και δεν υποκύπτω σε "φιλικές" και
υστερόβουλες παροτρύνσεις για απόσυρση. Τους αγώνες μου τους δίνω μέχρι
τέλους, καθαρά και έντιμα. Το αποτέλεσμα το κρίνει πάντα η ψήφος των γιατρών.
Χωρίς υπόνοιες για τους ετέρους υποψήφιους, η θέση εκπροσώπου των γιατρών
στο Δ.Σ. δεν είναι για μένα μια καρέκλα αλλά μια νέα θέση μάχης. Δεν αποτελεί
αντικείμενο πρεστίζ αλλά νέα χαρακώματα.
Δεσμεύομαι να τιμήσω για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη σας με εντιμότητα και
ήθος.

Σας ευχαριστώ,
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