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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Τη Δευτέρα 19/11, το ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ µε ειρηνική και συνάµα δυναµική παρέµβαση, 

εισήλθε στο γραφείο του διοικητή του Γ.Ν. Γ. Γεννηµατάς κ. Β. Κεκερή, προκειµένου να 

διαµαρτυρηθεί για την παράνοµη απόφαση που ο ως άνω αναφερθείς, προσφάτως εξέδωσε και µε 

την οποία καθαιρέθηκε και υποβιβάστηκε άνευ αιτιολογίας, η κ. Γ. Νταβώνη από Διευθύντρια της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε προϊσταµένη τµήµατος. Να σηµειώσουµε, ότι η αξιολόγηση της 

προαναφερθείσας από τον διοικητή ήταν άριστη και µάλιστα συνοδευόταν από εγκωµιαστικά 

σχόλια για τις διοικητικές της ικανότητες… 

Αξίζει να σηµειωθεί δε, ότι στην επίσκεψή µας εκεί, γίναµε µάρτυρες της αµηχανίας του κ. 

Κεκερή και της παντελούς του αδυναµίας να υποστηρίξει την επίµαχη απόφαση µε πειστικά 

επιχειρήµατα που να αντέχουν έστω σε µια στοιχειώδη κριτική. Κατόπιν των επίµονων ερωτήσεών 

µας και ύστερα από την αποδόµηση της απόφασής του, η οποία είναι καταφανώς 

αυτοαναιρούµενη µιας και επικαλείται το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016 (το οποίο απαγορεύει 

ακριβώς αυτό που ο ίδιος έπραξε), η απάντηση που πήραµε από τον κ. Κεκερή για την πραγµατική 

αιτία της προκλητικής τούτης «καρατόµησης», ερείδεται δήθεν σε πιέσεις που δέχτηκε, άσχετες µε 

την διοικητική επάρκεια της κ. Νταβώνη… 

Βεβαίως δεν µπορούµε να µην αναφερθούµε και στην «επική» εµφάνιση στο γραφείο του 

διοικητή, της προέδρου του σωµατείου εργαζοµένων και της ΕΙΝΑΠ κ. Παγώνη, η οποία 

επιχείρησε ατυχώς να θέσει κάτω  από τις … ξεπουπουλιασµένες πλέον συνδικαλιστικές της 

φτερούγες τον κ. Κεκερή και που  προφανώς αγνοεί ότι δεν διαθέτει διττή φύση ιατρού – θεού, 

ώστε  να έχει την κυριαρχία επί ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως είναι η Νοσηλευτική. Έτσι, η εν 

λόγω κυρία, ήλθε, είδε και απήλθε… 

Κάτι παρόµοιο συνέβη και µε έτερο «αγωνιστικό» στέλεχος του σωµατείου εργαζοµένων 

του νοσοκοµείου, τον κ. Παπάζογλου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, µε ύφος έπαρσης και 

αλαζονείας (που δεν κράτησε για πολύ) επιχείρησε να ενδυθεί αφενός τη λεοντή του ήρωα που θα 

«σώσει» τον διοικητή και αφετέρου τον µανδύα του «ιδιοκτήτη» του ιδρύµατος, εγκαλώντας µας, 



γιατί ήρθαµε να υπερασπιστούµε µια νοσηλεύτρια που αδικείται κατάφωρα, την οποία βέβαια ο 

ίδιος είχε χρέος να υπερασπίσει, αν δεν διέθετε κοµµατικά παραµορφωτικά γυαλιά… 

Το συµπέρασµα από το «Γ. Γεννηµατάς» λοιπόν, είναι ότι ετερόκλητοι άνθρωποι, 

προερχόµενοι από αντιδιαµετρικά αντίθετους κοµµατικούς χώρους, συνάπτοντας ανίερες 

συµµαχίες, έχουν δηµιουργήσει µια ασφυκτική ατµόσφαιρα κηδεµονίας στη διοίκηση του 

νοσοκοµείου, χωρίς να ασχολούνται µε τα πραγµατικά προβλήµατα που µαστίζουν τους 

νοσηλευτές της βάρδιας, αλλά επιδιώκουν µόνο την εύνοια και την εξέλιξη των «ηµετέρων» και των 

αυλικών τους.  

Με βάση τα παραπάνω, η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να 

ακυρώσει την επίµαχη απόφαση του κ. Κεκερή και να προχωρήσει άµεσα σε τυπικές κρίσεις µε 

τρόπο αξιοκρατικό και δίκαιο, ώστε να δώσει την απάντηση σε όλους εκείνους τους διοικητές των 

νοσοκοµείων που όταν λαµβάνουν τέτοιες άδικες αποφάσεις και πιέζονται να δώσουν εξηγήσεις, 

βρίσκουν ως άλλοθι τις …πιέσεις από την Αριστοτέλους.  

Επιπλέον, η οµοσπονδία µας, δηλώνει ότι οι προσβλητικές συµπεριφορές και οι επικρίσεις 

που εκτόξευσαν εναντίον των µελών του διοικητικού της συµβουλίου τα προαναφερθέντα άτοµα 

του οικείου σωµατείου εργαζοµένων, µόνο ως έπαινος µπορεί να εκληφθούν . Γιατί η αξία όσων 

αγωνίζονται, πολλαπλασιάζεται από τις ύβρεις εκείνων που τους αντιµάχονται.   

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι τα συνδικαλιστικά σωµατεία πρέπει να έχουν σαν σκοπό την 

προάσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και όχι να αποτελούν προµετωπίδα των 

αυθαιρεσιών των διοικήσεων. 

Θα επανέλθουµε εφόσον χρειαστεί, µε µαχητικότητα, ευγένεια και δυναµισµό.  

 

Το ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ 


