
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό:    Γεννικθκε  το 1977, μεγάλωςε  και  κατοικεί ςτθ Νζα Φιλαδζλφεια.  

Ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ του ςτθν Ιατρικι και  το αγροτικό του ςτθν Θειραςιά. Η 

επιςτθμονικι του εργαςία ςυνεχίηεται ςτο Γενικό Κρατικό Νοςοκομείο Σφρου «Βαρδάκειο 

και Πρώιο» ςτθ Χειρουργικι Κλινικι , κατόπιν ςτθν Χειρουργικι Κλινικι του  Γενικοφ 

Κρατικοφ Νοςοκομείου Πατθςίων , αμζςωσ μετά ςτο  Γενικό Κρατικό Νοςοκομείο  Ακθνών 

«Γ. Γεννθματάσ»  ςτθν Νευρολογικι και Νευροχειρουργικι Κλινικι  κακώσ και ςτθν  

Παιδονευροχειρουργικι Κλινικι του Γενικοφ Νοςοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».   

Σιμερα εργάηεται ςτο Γενικό Κρατικό Νοςοκομείο Νικαίασ – Πειραιά  «Ο Άγιοσ 

Παντελειμων» ςτθν  Νευροχειρουργικι Κλινικι.  Είναι  μζλοσ του ςυντονιςτικοφ τθσ 

ςυνδικαλιςτικισ παράταξθσ «Μέτωπο Νοςοκομειακών Γιατρών» , αντιπρόςωποσ ςτθν 

Ομοςπονδία Ενώςεων Νοςοκομειακών Γιατρών Ελλάδοσ (ΟΕΝΓΕ ) , αντιπρόςωποσ τθσ 

ΟΕΝΓΕ ςτθν ΑΔΕΔΥ  και  ςυντονιςτισ τθσ Νομαρχιακήσ Επιτροπήσ Υγείασ Αττικήσ του 

ΥΡΙΖΑ. 

Γιατί ςυμμετέχω ςτη Δφναμη Πολιτών :  Γιατί αποτελεί  τμιμα μιασ μεγάλθσ ςυλλογικισ 

προςπάκειασ για λαϊκι χειραφζτθςθ.  Γιατί είναι  αναπόςπαςτο κομμάτι των μικρών και 

μεγάλων κοινωνικών αγώνων που ο λαόσ μασ ζδωςε και δίνει για μια κοινωνία με 

δικαιοςφνθ, ελευκερία, αξιοπρζπεια και προκοπι. Γιατί ςε μια περίοδο που βιώνουμε τθν 

ςυςτθματικι αποδόμθςθ του κοινωνικοφ κράτουσ και ειδικότερα των δθμοςίων 

υγειονομικών και προνοιακών δομών, ο αγώνασ για ζνα δθμόςιο δωρεάν και κακολικό 

Μάλλιοσ Ιωάννθσ 
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ςφςτθμα Υγείασ πρζπει να ςτθριχτεί από κάκε «μετερίηι».  Η  Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ζχει - 

και με κεςμικι κατοχφρωςθ πλζον – ςπουδαίο ρόλο να διαδραματίςει ςτθν παροχι 

Υπθρεςιών Υγείασ δίνοντασ παράλλθλα τθν μάχθ για τθν διαςφάλιςθ και βελτίωςθ των 

δθμοςίων δομών.  Γιατί αρνοφμαι να αποδεχτώ πωσ ο ρόλοσ μιασ δθμοτικισ αρχισ μπορεί 

να περιορίηεται ςε ρόλο παρακολουκθτι όταν θ μία μετά τθν άλλθ κλείνουν οι 

υγειονομικζσ δομζσ τθσ περιοχισ.  Η υγειονομικι υποβάκμιςθ που επζφερε το κλείςιμο του 

Νοςοκομείου Πατθςίων, παρά τουσ αγώνεσ του λαοφ του Διμου μασ αλλά και των όμορων 

Διμων,  είναι ζνα ζγκλθμα που πρζπει να λάβει απάντθςθ. Γιατί Υγεία ς  ζνα κοινωνικό 

ςφνολο που φτωχοποιείται βίαια και αποςτερείται βαςικών αγακών όπωσ φαγθτοφ 

ρεφματοσ ςτζγθσ φαρμάκων κ.α. δεν πρόκειται  ποτζ να υπάρξει.  

Είναι απόλυτθ ευκφνθ μιασ δθμοτικισ αρχισ να διαςφαλίςει πωσ κανζνασ ςυνάνκρωποσ 

μασ δεν κα είναι μόνοσ ςτθν κρίςθ. Είναι υποκριτικό να ανάγουμε ςε πρώτθ προτεραιότθτα 

το  -υπαρκτό-  πρόβλθμα τθσ κακαριότθτασ και τθν ίδια ςτιγμι να αδιαφοροφμε για το 

γεγονόσ πωσ ςυμπολίτεσ ζχουν φτάςει να ςιτίηονται ςτουσ κάδουσ των απορριμμάτων. 

Γιατί Υγεία ςε ζνα διαρκώσ υποβακμιηόμενο περιβάλλον επίςθσ δεν μπορεί να 

διαςφαλιςτεί. Η περιβαλλοντικι θκικι δεν είναι μια ευγενικι ευαιςκθςία κάποιων,  είναι 

όροσ επιβίωςθσ όλων μασ και ςτθ λογικι αυτι πρζπει να ςυντάςςεται και να πράττει μια 

δθμοτικι αρχι. Και θ παραμικρι ςυηιτθςθ για παραχώρθςθ μζρουσ του δάςουσ μασ ι θ 

αλλαγι τθσ χριςθσ του από δαςικό πνεφμονα ςε οτιδιποτε άλλο ικελε ηθτθκεί,  μου 

φαίνεται αδιανόθτθ και προκλθτικι. 


