
 

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ ΕΣΝΕ 

 
Αγαπητοί κύριοι,  
 
Δια της παρούσης υποβάλλω την παραίτησή μου ως μέλος ΔΣ του ΕΣΝΕ, απόφαση που έρχεται ως συνέπεια των αρχών μου και 
της πορείας μου στο χώρο της Νοσηλευτικής. Στόχος του επαγγέλματός μας πρέπει να είναι η ενότητα. Μόνο ενωμένη και 
ενδυναμωμένη η Νοσηλευτική θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών και θα παλέψει για την κοινωνική και επαγγελματική 
της άνοδο.  
 
Δυστυχώς όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό συντηρείται ένα κλίμα ψυχροπολεμικό. Αγωνιστήκαμε όλοι μαζί σύλλογοι και σωματεία 
για την δημιουργία του ΝΠΔΔ. Κι όταν αυτό μετά από μακρόχρονους αγώνες το πετύχαμε, καταναλώνουμε ατέλειωτο μελάνι 
εναντίον του φορέα μας, οδηγώντας σε ένα συνεχή διχασμό και κατακερματισμό που πλήττει ουσιαστικά την Νοσηλευτική.  
 
Έχω εδώ και αρκετό καιρό διαχωρίσει τη στάση μου, ως μέλος ΔΣ του ΕΣΝΕ, θεωρώντας απαραίτητο τον σεβασμό απέναντι στη  
λειτουργία της ΕΝΕ ως φορέα του επαγγέλματος, και προσπαθώντας από το δικό μου μετερίζι να προωθήσω την συνεργασία 
προς όφελος της Νοσηλευτικής κοινότητας. Η στάση μου όμως έγινε αιτία να παραγκωνιστώ από τη θέση του Αρχισυντάκτη του 
Νοσηλευτικού Δελτίου, επειδή δεν δέχτηκα να δημοσιεύω κείμενα ενάντια στην ΕΝΕ και ορισμένες φορές μπλόκαρα στο 
τυπογραφείο κείμενα που χωρίς την έγκρισή μου είχαν τοποθετηθεί στα τρέχοντα φύλλα. Σημειωτέον ότι η θέση του αρχισυντάκτη 
ήταν η μόνη που είχα δεχτεί, γιατί  παρά τον αυξημένο αριθμό ψήφων με τις οποίες τιμήθηκα από τα μέλη μας, δεν θέλησα, λόγω 
προσωπικών απόψεων, να δεχτώ κανένα από τα αξιώματα του ΔΣ.  
 
Όσο ο καιρός προχωρεί αισθάνομαι ότι παραγκωνίζομαι, λόγω της ανοιχτής και δηλωμένης στήριξης μου στην ΕΝΕ. Αποτέλεσμα 
είναι να μην έχω ενημερωθεί τηλεφωνικά, γραπτά ή ηλεκτρονικά για κείμενα που έχουν υπογραφεί από το ΔΣ και τα οποία αν και 
δεν φέρουν την υπογραφή μου φέρουν όμως λογότυπο στο οποίο περιλαμβάνεται το όνομά μου. Συγκεκριμένα αναφέρω την 
παραπομπή του ΔΣ της ΕΝΕ στο ανώτατο πειθαρχικό, κείμενο με το οποίο διαφωνώ και το οποίο πλήττει ουσιαστικά την 
αξιοπρέπεια ενός ιστορικού συνδέσμου. Έχοντας συμμετάσχει στον ΕΣΝΕ ως μέλος ΔΣ επί δώδεκα χρόνια, θεωρώ άδικο για τον 
Σύνδεσμο να εγκλωβίζεται  σε στείρες αντιπαραθέσεις και αντί να παράγει ουσιαστικό έργο για την νοσηλευτική να έχει θέσει ως 
μόνο του μέλημα την αλλαγή προσώπων στο ΔΣ της ΕΝΕ. Επιτέλους ας μάθουμε να παράγουμε έργο και να εργαζόμαστε για την 
άνοδο του επαγγέλματος και χωρίς να εκλεγόμαστε. Γιατί η Νοσηλευτική είναι ιδέα και μας ξεπερνά. Επιθυμώ να διαχωρίσω 
άμεσα και ανοιχτά τη θέση μου από διασπαστικές κινήσεις, όπως η νεοεμφανισθείσα «Νοσηλευτική Αφύπνιση», την οποία 
πληροφορήθηκα αν και μέλος ΔΣ από την ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση επιλέγω το δρόμο του «εμείς», από το δρόμο του «εγώ». 
Και συγκεκριμένα το ρόλο του «εμείς μπορούμε», αντί του «εγώ πρέπει να είμαι οπωσδήποτε παντού». 
 
Επειδή για σειρά ετών αγωνίζομαι προς όφελος της Νοσηλευτικής, θεωρώ ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή οι κινήσεις και δράσεις 
του ΔΣ του ΕΣΝΕ δεν με εκφράζουν. Έτσι προτού να φθαρεί εντελώς το όραμα προτιμώ να αποχωρίσω από τη θέση μέλους ΔΣ 
του ΕΣΝΕ και υποβάλλω ενώπιον σας την παραίτησή μου. Η στήριξη του επαγγελματικού μας φορέα είναι μονόδρομος και είναι το 
μέλλον της Νοσηλευτικής. Θεωρώ πέραν οποιασδήποτε δεοντολογίας το να αναστείλλουμε αυτή την εξέλιξη. Εξάλλου όποιος θέλει 
να εκλεγεί, μπορεί να το πετύχει μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. Η συνεχής όμως και έμμονη αντίδραση προς ό,τι καλό 
δημιουργεί τούτος ο τόπος με βρίσκει αντίθετη ως επαγγελματία και ως άνθρωπο. Έτσι, συνεπής στις προσωπικές μου απόψεις, 
επιμένοντας να κοιτάζω μόνο μπροστά και όχι πίσω, αποχωρώ από μέλος του ΔΣ, ζητώντας την άμεση αντικατάστασή μου. 
 

Με τιμή, 
 

Μαρία Γ. Γκίκα 
 
                       


