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ΠΡΟΣ: Τον Διοικητικό Α/ντή Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 

Ενταύθα 

Τα τελευταία χρόνια, κατά καιρούς, ακούστηκαν και ακούονται, 
πολλά σχόλια woo mo τα ΜΜΕ όσο και από τον ημερήσιο ΤΥΠΟ εις 
βάρος των Νοσοκομειακών γιατρών της χώρας μας. 

Ευτυχώς όμως, όλα αυτά που ακούστηκαν και ακούονται, είναι η 
εξαίρεση και όχι ο κανόνας, που είναι εντελώς αντίθετος αυτών και εξη-
γούμαι γιατί: 

Α) Υπήρξα μέλος της ΑΑΕΔΥ, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικής 
Επιτροπής και Γενικός Σύμβουλος αυτής, επί σειρά ετών, άνω των 
δέκα<10> και ως εκ τούτου γνωρίζω πολύ καλά τα τεκτενόμενα στα 
Νοσοκομεία της χώρας μας, τα προβλήματά τους, αλλά και πώς ασκούν 
τα καθήκοντά τους οι Νοσοκομειακοί γιατροί. 

Β) Είχα την ατυχία να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
περίπου ένα χρόνο, λόγω της κλονισμένης μου υγείας, στις Πανεπιστη-
μονικές Κλινικές, Καρδιολογική, Παθολογική, στο Τμήμα Τεχνφίού 
Νεφρού και κυρίως στο Περιτοναϊκό Τμήμα αυτού. Έτσι γνώρισα, από 
κολ>τά και πολύ καλά, Καθηγητές, γιατρούς, ειδικευόμενους γιατρούς, 
νοσηλευτικό προσωπικό και τις αντιξοότητες που συναντούν στην εκτέ-
λεση του λειτουργήματος τους και δυστυχώς με πενιχρές αμοιβές. 

Παρ' όλα αυτά, εντυπωσιάστηκα από την επιστημονική τους 
κατάρτιση, ευσυνειδησία, ανιδιοτέλεια, εργατικότητα, υπομονή, αγάπη 
και οικειότητα προς τους ασθενείς τους, δημιουργώντας έτσι το κλίμα 
μιας αγαπημένης οικογένειας, που βοηθά κατά πολύ, την ταχύτερη 
ανάρρωσή τους. 

Είμαι όμως υποχρεωμένος να σταθώ στο Τμήμα Περιτοναϊκής του 
Τεχνητού Νεφρού, όπου και νοσηλεύτηκα τον περισσότερο χρόνο. Το 
τμήμα αυτό, υπό την υποδειγματική καθοδήγηση του Δ/ντή του, κατά-
ξιωμένου, λαμπρού επιστήμονα κ. Λιακόπουλο Βασίλειο, Νεφρολόγο 
Επίκουρο Καθηγητή του Α.Π.Θ. και^αγαστή συνεργασία του με παν-
άξιους επίσης καταξιωμένους Επιστήμονες Νεφρολογίας κ.κ. Σιούλη 
Αθανάσιο, Δ/ντή ΕΣΥ, Σαββίδη Νικόλαο, Επιμελητή Β', Γεροπούλου 
Ευαγγελία, Επιμελήτρια Β', των Ειδικευομένων γιατρών κ.κ. Καρπέτα 
Αντώνιο,Μπίκο Αθανάσιο, Πτηνοπούλου Αναστασία, Νικητίδου Όλγα, 
Δεμιρτζή Ευαγγελία, την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Προσωπικού 
κ. Σταματοπούλου Ευθυμία, που διακρίνεται εκτός από την Επιστημονι-
κή της κατάρτιση, εργατικότητα και για την απεριόριστη αγάπη προς 
τους ασθενείς, και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, αποτελεί, κατά την 



ταπεινή μου γνώμη, ένα από τα καλύτερα Τμήματα που λειτουργούν στα 
Νοσοκομεία της Πατρίδας μας. 

Θα ήταν, μεγάλη μου παράλειψη, να μην αναφερθώ και στον 
επίσης καταξιωμένου επιστήμονα κ. Πλιάκο Χριστόδουλο, καθηγητή 
Καρδιολογίας του Α.Π.Θ. που η επιστημονική του κατάρτιση , καλοσύνη 
πραότητα και οικειότητα, προς τους ασθενείς του, συζητείται ευμενέστα-
τα σ' όλο το Νοσοκομείο. 

Συγχαίρω, όλους τους προαναφερθέντες, τους ευχαριστώ, από τα 
βάθη της ψυχής μου, γιατί εκτός από το «ζην» μου προσέφεραν 
ποιότητα ζωής, το «ευ ζην» για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής που μου 
απομένουν. 

Τους εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός, να τους έχει υγιείς, αυτούς και 
τις οικογένειές τους, για να μας προσφέρουν το πολυτιμότερο αγαθό της 
ζωής, που είναι η ΥΓΕΙΑ μας. 

Επίσης εύχομαι στους γιατρούς μας, να καθέξουν ανώτατες θέσεις 
στα Πανεπιστήμια, τόσο της χώρας μας, όσο και του εξωτερικού, γιατί 
είναι λαμπροί, φτασμένοι επιστήμονες καριέρας και θα διαπρέψουν στον 
Τομέα τους. 

Κοινοποίηση : 1) Δ/ντή Α' Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 
ΑΧΕΠΑ κ. Νικολάΐδη 

2) κ. Πλιάκο Χριστόδουλο, καθηγητή Καρδιολογίας ΑΠΘ 
3) Δ/ντή Τεχνητού Νεφρού κ. Λιακόπουλο Βασίλειο , 

Νεφρολόγο, Αέκτορα του Α.Π.Θ 
4) Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΑΧΕΠΑ 

κ. Κοντσιαντά Κοκόνη 
5) κ. Σιούλη Αθανάσιο, Δ/ντή ΕΣΥ 
6) κ. Σαββίδη Νικόλαο, Επιμελητή Β', ΑΠΘ 
7) κ. Γεροπούλου Ευαγγελία, Επιμελήτρια Β', ΑΠΘ 
8) κ. ΚαρπέτηίΑντώνη, ειδικευόμενο Νεφρολογίας 
9) κ. Μπίκο Αθανάσιο, ειδικευόμενο Νεφρολογίας 

10) κ. Δεμερτζή Ευαγγελία, ειδικευόμενη Νεφρολογίας 
11) κ. Πτηνοπούλου Αναστασία ειδ/μενη Νεφρολογίας 
12) κ. Νικητίδου Όλγα, ειδικευόμενη Νεφρολογίας και 
13) κ. Σταματοπούλου Ευθυμία, Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη του Τμήματος Περιτοναϊκής ΑΧΕΠΑ 

ΒΑΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 


