Πέθανε ο γιατρός και αγωνιστής Νίκος Λ. Μουσελίμης
Πέθανε την Κυριακή 24 Οκτώβρη 2021, ο συμπατριώτης μας, γιατρός και αγωνιστής, Νίκος Λ. Μουσελίμης. Γεννημένος στο Ραχούλι Παραμυθιάς το 1937, αποτελεί το πρώτο από τα επτά τέκνα μιας φτωχής οικογένειας.
Παρά τις δυσκολίες της εποχής, κατάφερε να σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε
το 1966. Εκείνα τα χρόνια εντάχθηκε στην Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη και ήρθε σε επαφή με το κομμουνιστικό
κίνημα. Αντιμέτωπος με την άρνηση του στρατιωτικοφασιστικού καθεστώτος στην Ελλάδα, να ειδικευτεί στην παθολογία- επειδή κρίθηκε ως «μη νομιμόφρων»- τον ανάγκασε να προσπαθήσει μεταναστεύσει στη Γερμανία, αλλά πριν,
έζησε για λίγες μέρες τις συνθήκες φιλοξενίας στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης (3 βράδυα στην απομόνωση) και στη
συνέχεια στα υπόγεια της Μπουμπουλίνας, από όπου και αφέθηκε ελεύθερος να φύγει για Γερμανία.
Δεν του αρκεί η ειδικότητα της παθολογίας, που απέκτησε μετά την απασχόλησή του σε νοσοκομεία της Γερμανίας.
Συνεχίζει με δεύτερη ειδικότητα την Καρδιολογία (κλασική και επεμβατική) και με διατριβή στον ίδιο τομέα στην πόλη
Λύμπεκ. Ακολουθεί ο διορισμός του, αρχικά ως επιμελητής και στη συνέχεια ως υποδιευθυντής, σε Καρδιολογικό
Κέντρο 400 κλινών του ακαδημαϊκού νοσοκομείου της Φραγκφούρτης. Μία από τις πολλές κορυφαίες στιγμές αποτελεί
και το παγκόσμιο συνέδριο καρδιολογίας στη Μόσχα το 1982 όπου παρουσιάζει την εργασία του σε 5.000 καρδιολόγους.
Ο Νίκος Μουσελίμης, υπήρξε ένας σεμνός και ανιδιοτελής αγωνιστής. Υπήρξε πάνω απ’ όλα άνθρωπος με βαθιά
παιδεία, που υπηρέτησε την επιστήμη του και τη δημοκρατία, με γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων και γενικότερα των ανθρώπων του μόχθου και της δουλειάς. Από το 2004, ως συνταξιούχος πια, ζει στην Αθήνα. Εκτός από
την συμμετοχή του στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία- υπήρξε και υποψήφιος με την ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ο
Νίκος αρχίζει τη συγγραφή του δικού του έργου με τίτλο «Η διαχρονικότητα της ελληνικής φιλοσοφίας … και “εξ
Ανατολής το φως” ένας λανθασμένος συσχετισμός», το οποίο κυκλοφόρησε το 2019 από τις εκδόσεις «ΕΛΙΚΡΑΝΟΝ».
Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ τον αποχαιρετά με μεγάλο σεβασμό για την εντιμότητά του και τη γενναιότητα με την
οποία έδωσε το τελευταίο δίμηνο τη μάχη για τη ζωή. Εκφράζουμε ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά
του και τους δικούς του ανθρώπους.
Η Κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Οκτώβρη 2021 στις 16:00 στον Άγιο Νικόλαο Ραχουλίου.

