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Αθήνα, 11/05/2021 
 

 
Θέµα: «Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτών 2021: Ηµέρα Μνήµης - Τιµής – 

Αγώνα» 

 

Είναι γεγονός ότι το 2020, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την κοινωνική 

αναγνώριση των Νοσηλευτών από ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό παγκοσµίως. 

Καθώς διανύσαµε ένα χρόνο και πλέον σε καθεστώς  αποµόνωσης και 

αυστηρών περιοριστικών µέτρων για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας από 

την πανδηµία, διαπιστώνουµε ότι αφενός η κοινωνία αναγνώρισε το έργο µας, 

αφετέρου η πολιτική ηγεσία, δυστυχώς,  εξακολουθεί να µην το αναγνωρίζει και 

να απαξιώνει επιδεικτικά τις προσπάθειες όλων των Νοσηλευτών να κρατήσουν 

όρθιο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 

 

Μαζί µε όλες τις καθηµερινές δυσκολίες και το έντονο ψυχοσωµατικό 

άγχος, τα οποία βιώνουν οι Νοσηλευτές, έως και τις ανθρώπινες απώλειες λόγω 

του COVID – 19, το τελευταίο διάστηµα, έκπληκτοι οι Νοσηλευτές βιώνουν και 

την αξεπέραστη ελληνική κουλτούρα της Πολιτικής Ηγεσίας, η οποία αρχικά 

τους αποθεώνει ως «ήρωες» και ανάλογα της ωφελιµιστικής κατάστασης 

µαταιώνει το έργο τους, µε τη διαχρονική τάση της συντριπτικής 

καταστροφολογίας. Επιπλέον, καθώς η εµβολιαστική εκστρατεία βρίσκεται σε 

πλήρη εξέλιξη, ορισµένοι επιλέγουν να εκφράζουν την ντροπή τους προς τους 

Νοσηλευτές, διότι η χώρα µας βρίσκεται στην προτελευταία θέση της 

εµβολιαστικής κάλυψης, σύµφωνα µε προφανώς, αµφισβητούµενα στατιστικά 

στοιχεία, µεταξύ των Νοσηλευτών, σε σύνολο 16 ευρωπαϊκών χωρών. Η τάση 



πολτοποίησης όλων των Νοσηλευτών, αποτελεί µια άνευ προηγουµένου 

ανεκδιήγητη συµπεριφορά, απέναντι σε όλους τους επιστήµονες και 

επαγγελµατίες υγείας. 

 

Αλήθεια…  
Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση για τον κατακερµατισµό των 

Υπηρεσιών Υγείας και τη διαχρονική υποστελέχωση του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας;  

Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση για τη µειωµένη χρηµατοδότηση 

του Εθνικού Συστήµατος Υγείας;  

Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που έχουν ξενιτευτεί στο 

εξωτερικό 3.000 Νοσηλευτές, επειδή δεν υπάρχουν κίνητρα αξιοπρεπούς 

απασχόλησης στη χώρα µας;  

Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που η Πρωτοβάθµια Φροντίδα 

Υγείας δεν λειτούργησε ποτέ, όπως έπρεπε… και λειτουργεί υποτυπωδώς µε τη 

σηµερινή της µορφή; 

Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που οι Νοσηλευτές δεν 

υπάγονται στα Β.Α.Ε.; 

Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που εξακολουθούν οι 

Νοσηλευτές να µην έχουν δικό τους Κλάδο στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, όπως 

έχουν οι Ιατροί, Φαρµακοποιοί, Ψυχολόγοι κ.α.; 

Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που ακόµα δεν έχουν 

µονιµοποιηθεί όλοι οι συµβασιούχοι, παραµένοντας θύµατα ψηφοθηρίας; 

Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που οι συνθήκες εργασίας στο 

Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι επισφαλείς; 

Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση για τη διαχρονική απαξίωση των 

Νοσηλευτών; 

 

Εφόσον, όµως ακόµη η πολιτική ηγεσία έχει το θράσος και κοιτάει 

κατάµατα τους Νοσηλευτές, καθώς κόβει τις κορδέλες… µη έχοντας ίχνος 

ευθιξίας απέναντι στις πολιτικές δεσµεύσεις τους… τότε: «η ντροπή… και 

ντροπή έχει και χαρά τον που την έχει…». 

 

Η Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτών, δεν αποτελεί ηµέρα γιορτής, αλλά 



Ηµέρα Μνήµης για τους συναδέλφους υγειονοµικούς που έχασαν τη µάχη µε το 

COVID – 19, Ηµέρα Τιµής για όλους τους Νοσηλευτές οι οποίοι συνεχίζουν να 

υπηρετούν τους συνανθρώπους µας, άοκνα και µε ανιδιοτέλεια, στις Υπηρεσίες 

Υγείας και Ηµέρα Αγώνα για το Νοσηλευτικό Επάγγελµα, µέχρι να 

ικανοποιηθούν τα διαχρονικά αιτήµατά µας. 

  

 Στον πολιτικό εµπαιγµό και τις προκλητικές δηλώσεις, απαντάµε µε 

συνδικαλιστικό αγώνα, χωρίς µικροπολιτικές παρωπίδες, όντες υπέρ του 

διαλόγου και εµµένοντας στις θέσεις µας: 

 
1. Ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε. 
2. Δηµιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. 
3. Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων (επικουρικού προσωπικού και 

Ο.Α.Ε.Δ.). 
4. Μονιµοποίηση των ειδικευοµένων Νοσηλευτών. 
5. Άρση της αναστολής των κανονικών αδειών. 
6. Χορήγηση ειδικών κινήτρων και ειδικών ευνοϊκών ρυθµίσεων για τους 

Νοσηλευτές. 
 

 

 Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 

 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
                                  
                                                                   

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


