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Ηράκλειο, 18/04/2020 

                                    

                                               ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Συνάδελφοι, 

αυτό το Πάσχα είναι εντελώς διαφορετικό. Βρισκόμαστε  στην μέση μιας μεγάλης 

υγειονομικής κρίσης.  Στην μέση ενός πολέμου με τον Covid 19,  έναν αόρατο εχθρό, που 

ως γιατρούς, μας έφερε στην πρώτη γραμμή.  

          Στις έκτακτες αυτές συνθήκες, όλοι οι γιατροί, εμείς, από όποια θέση κι αν 

βρίσκομαστε, εργαζόμαστε αγόγγυστα, με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με 

έναν και μόνο σκοπό να εξέλθουμε, όλοι μαζί ως κοινωνία, υγιείς και δυνατοί.  

        Οι γιατροί του κρατικού τομέα στα νοσοκομεία, “εξαργυρώνουν” καθημερινά την 

αυταπάρνηση και την προσήλωση τους στο καθήκον, με τον κίνδυνο να νοσήσουν, με ότι 

αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.  

        Κι οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα, όλων των ειδικοτήτων, την ίδια στιγμή, με κίνδυνο 

της υγείας τους κι αυτοί, και με μεγάλο οικονομικό κόστος, κρατούν τα ιατρεία τους 

ανοικτά.  Ιατρεία ανοικτά με πόρτες κλειστές, το σύνθημα, οι ελευθεροι επαγγελματίες 

ιατροι απαντούν, αξιολογούν, δεχόνται και κατευθύνουν τους συμπολίτες μας, δίνοντας 

λύσεις στα προβλήματα υγείας τους. Υποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό τα εξωτερικά 

ιατρεία και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των κρατικών Νοσοκομείων. 
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Λειτουργούν ως πρώτη γραμμή ανάσχεσης  συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην 

αποτροπή της διάδοσης του Covid-19 και στην αποσυμφόρηση  των Νοσοκομείων.   Στο 

ίδιο μήκος κύματος και οι γιατροί των Κέντρων Υγείας της περιφέρειας καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια να αποφορτίσουν το Σύστημα Υγείας.  

        Κρατικός και ιδιωτικός τομέας σε απόλυτη συνεργασία για το κοινό καλό. Όλοι μαζί 

αποδεικνύουμε καθημερινά πως είμαστε γιατροί, και όχι πάροχοι όπως συστηματικά τα 

τελευταία χρόνια μας ονόμαζαν. Φροντίζουμε την υγεία των συμπολιτών μας, δεν 

παρέχουμε απλά υπηρεσίες. Εμείς δεν έχουμε πελάτες. ‘Εχουμε  ασθενείς. Έφταναν 

πενήντα ημέρες ασύμμετρου υγειονομικού πολέμου για να διαλυθούν μύθοι και 

ιδεοληψίες ετών. Αποδειχθηκε για παράδειγμα ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει 

καταλυτικά το σύστημα υγείας, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό. 

Αποδείχθηκε, επίσης, ότι η πρωτοβάθμια υγεία στα μεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας που 

ασκείται από τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς είναι και αξιόπιστη και 

αποτελεσματική. Παρακαταθήκη μας από αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση η αναγνώριση και 

η εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Αισθάνομαι περήφανος που είμαι γιατρός, ένας απο εσάς, 

την δύσκολη αυτή περίοδο.  

Συνάδελφοι,  

        σ' αυτόν τον «υπερ υγείας» πόλεμο, που οι δυνατοί του κόσμου στην αρχή 

υποτίμησαν, η Χώρα μας έβαλε πρώτα τη ζωή.  Η επόμενη ημέρα  θα είναι δύσκολη. 

Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της μετά κορονοϊό εποχής. Να 

αξιοποιήσουμε την παρακαταθήκη μας, την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη της 



κοινωνίας, προασπίζοντας την επιστημονική και επαγγελματική μας  αξιοπρέπεια 

παραμένοντας πάντα στην πρώτη γραμμή για την υγεία των συμπολιτών μας.  

         «Οταν η συνέχεια γίνεται ζόρικη, οι ζόρικοι συνεχίζουν», είχε πει κάποτε ο John F. 

Kennedy. Σε τέτοιες στιγμές που τα γεγονότα τρέχουν,  εμείς συνεχίζουμε να αξιοποιούμε 

τον χρόνο, πάντα συνεπείς λόγων και έργων.  

   ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

                                                   ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ...! 
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