
                        
                                                                                                  Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

                                                                                                                                                          

Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2014

Μόλις πριν 4 ημέρες ένας άτυχος νεαρός 34 ετών, πατέρας 4 παιδιών, έχασε τη ζωή του σε ένα 
θλιβερό τροχαίο δυστύχημα στη Σάμο. Το Ε.Κ.Α.Β. στο νησί δεν μπόρεσε να καλύψει το 
περιστατικό αφού το ένα ασθενοφόρο (ανά βάρδια) βρισκόταν καθοδόν προς το αεροδρόμιο, για 
την παραλαβή περιστατικού αεροδιακομιδής. Το ίδιο βράδυ, αργά από το γραφείο μου στο Ε.Κ.Α.Β., 
εξέδωσα μία συλλυπητήρια επιστολή όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή ειλικρινά ένοιωθα την ανάγκη 
να συμπαρασταθώ στη μάνα, στη γυναίκα και στα παιδάκια του αδικοχαμένου νέου..., 
επειδή ένοιωθα την ανάγκη να τους πως πόσο άδικο είναι να συμβαίνουν τέτοιου είδους γεγονότα 
εν έτει 2014..., επειδή ένοιωθα την ανάγκη να τους εξηγήσω τις μεγάλες προσωπικές (και μόνο) 
προσπάθειες που έχω καταβάλει, για να υπάρχει προνοσοκομειακή φροντίδα στη Σάμο άλλα και σε 
πολλές άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα...

Πριν αναλάβω την θέση ευθύνης του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. έχω υπηρετήσει το Πολεμικό Ναυτικό, 
όπου με αφοσίωση, συνέπεια, αξιοπρέπεια και ήθος κατάφερα να φθάσω στο βαθμό του 
Αντιναυάρχου. Έχοντας μια σημαντική πορεία στο Πολεμικό Ναυτικό και αφού βρέθηκα σε θέσεις 
ευθύνης είτε ως κυβερνήτης, είτε ως διοικητής ομάδων πλοίων του Στόλου είτε σε άλλες 
διακεκριμένες επιτελικές θέσεις, τελικά πριν 21 μήνες (περίπου) μου ανατέθηκε η υπεύθυνη θέση 
του Προέδρου ενός από τους πιο μάχιμους Οργανισμούς, αυτόν του Ε.Κ.Α.Β..                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ύστερα από 21 μήνες στον Οργανισμό, θέλω να μάθουν όλοι ότι το Ε.Κ.Α.Β. στηρίζεται και 
ευδοκιμεί χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού του, αφού οι                                  
Ιατροί, Νοσηλευτές και οι διασώστες βρίσκονται σε μία διαρκή & καθημερινή υπέρβαση για την 
κάλυψη των κενών που υπάρχουν στην παροχή των υπηρεσιών υγείας. Από τη θέση του Προέδρου 
προσπάθησα πολύ να τους ακολουθήσω, σε αυτή την ατέρμονη προσπάθεια για καλύτερη παροχή 
προνοσοκομειακής φροντίδας για όλους τους πολίτες της Ελλάδας, αλλά δυστυχώς αντιμετώπισα 
πληθώρα δυσκολιών και κακόβουλων παρεμβάσεων. Το χειρότερο όλων; Ενώ δεν είχα τη δέουσα 
συμπαράσταση πλέον άρχισα να εισπράττω τόσο την αμφισβήτηση όσο και τον ωμό διοικητικό 
παραγκωνισμό από άτομα που πολύ αμφιβάλω ότι επιθυμούν την ευημερία του Ε.Κ.Α.Β.… 
Επί τόσους μήνες ήμουν στο γραφείο μου από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 9:00 το βράδυ. 
Κάθε Σαββατοκύριακο ήμουν μέσα στο συνεργείο της Αθήνας για να δω τα προβλήματα των 
ασθενοφόρων και να δώσω άμεσες λύσεις, αποφεύγοντας την γραφειοκρατία. 
Επισκέφτηκα όλα τα παραρτήματα και τους τομείς ανά την Ελλάδα, καταγράφοντας αναλυτικά τις 
ανάγκες τους έτσι ώστε να δώσω (δυστυχώς με ιδία μέσα) λύσεις. Προσπάθησα πάρα πολύ να 
επιλύσω προβλήματα κάλυψης προσωπικού, κάνοντας εσωτερικές μεταθέσεις σε τομείς για να 
καλυφθούν οι βάρδιες σε περιοχές της περιφέρειας και παρόλα αυτά εισέπραξα πληθώρα 
αντιδράσεων, ένθεν και ένθεν! Εν τω μεταξύ, διαπιστώνοντας τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο στόλος του Ε.Κ.Α.Β., ανέλαβα την πρωτοβουλία πραγματοποίησης κάποιων 
σημαντικών ενεργειών στήριξης του Οργανισμού μέσω δωρεών από Κοινωφελή Ιδρύματα 
(ενδεικτικά αναφέρω τα ιδρύματα "Σταύρος Νιάρχος" & Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση).
Ακολουθώντας τις αρχές μου, δεν κατέθεσα τα όπλα και πέτυχα να ξεμπλοκάρει ο περιβόητος 
διαγωνισμός των 167 ασθενοφόρων και 19 κινητών μονάδων μέσω ΕΣΠΑ, και αφού αντιμετώπισα 
έναν οχετό ενστάσεων, αντιδράσεων και κακόβουλων σχολίων τελικά κατάφερα να τον φθάσω στο 
στάδιο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 
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Επειδή λοιπόν όλες οι αποφάσεις στη ζωή μου διέπονται από τις αρχές της συνείδησης, της 
αξιοπρέπειας αλλά και του αισθήματος ευθύνης και επειδή δεν έχω μάθει να επιτελώ 
κατευθυνόμενους ρόλους, ζητώ προσωπικά συγγνώμη από την οικογένεια του εκλιπόντος στη 
Σάμο, και θέτω στη διάθεση του Υπουργού Υγείας την παραίτηση μου δίνοντας, ίσως, κατ’ αυτόν 
τον τρόπο το έναυσμα στους ιθύνοντες για την άμεση επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με 
την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β. σε όλη την Ελλάδα.

Κατόπιν των παραπάνω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρωθυπουργό της χώρας κο Αντώνη 
Σαμαρά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντας μου την υπεύθυνη θέση της Διοίκησης 
του Οργανισμού και παράλληλα να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλο το προσωπικό 
του Ε.Κ.Α.Β. και ιδιαίτερα στους άξιους μαχητές που λέγονται Διασώστες.

Κλείνω αυτή την επιστολή με τα λόγια του Άρθουρ Σοπενχάουερ: 

«Τιμή είναι η εξωτερική συνείδηση. Συνείδηση είναι η εσωτερική τιμή».

Δημήτριος Β. Παπαγιαννίδης
      Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α
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