
 

 
 

 

Το ΔΣ της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, μετά από προσεκτική μελέτη και 
καταγραφή των όσων ευτράπελων συμβαίνουν εσχάτως στο ΤΕΙ Αθήνας και 
ειδικότερα στα Τμήματα Νοσηλευτικής Α΄ και Β΄, αναφορικά με την επιλογή 
εργαστηριακού και μόνιμου προσωπικού, επισημαίνει τα ακόλουθα: 

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΣΤΟ ΤΕΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Οι αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας που πρέπει να αποτελούν 
θεμελιώδεις αξίες για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχουν δεχτεί μέγιστο πλήγμα από 
κάποιους ιθύνοντες, αλλά και  από τους χειρισμούς των υπευθύνων που 
απαρτίζουν ορισμένα από τα εκλεκτορικά σώματα.  

Χωρίς να τηρούνται καν τα προσχήματα, άξιοι συνάδελφοι με ευδόκιμη 
προϋπηρεσία και αξιοζήλευτα βιογραφικά, τέθηκαν εκτός της διαδικασίας 
επιλογής, μόνο και μόνο επειδή ορισμένοι, θεώρησαν ότι μπορεί να απειληθεί το 
επί σειρά ετών κατεστημένο σύστημα της ευνοιοκρατίας και να διασαλευτεί η -
κακώς εννοούμενη- εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω Τμημάτων.  
 Αν κάποιος ρίξει μια ματιά στους διαμορφωθέντες συσχετισμούς και 
γνωρίζει ελάχιστα από το παρασκήνιο της νοσηλευτικής κοινότητας, θα μείνει 
έκθαμβος μπροστά στον «ιστό» που θα αντικρύσει, τόσο για την αμοιβαιότητα των 
διαπλεκόμενων σχέσεων, όσο και για τον αξιοθαύμαστο τρόπο της περίπλοκης και 
άψογης εξύφανσης των επιμέρους συσχετισμών, σε ένα πολυδαίδαλο και 
αλληλοεξαρτώμενο συμπαγές –τουλάχιστον μέχρι πρότινος-μέτωπο. 
 Βεβαίως, το «σύστημα» για να συντηρηθεί, έχει εφεύρει μια σειρά από 
τεχνάσματα, ώστε να αποθαρρύνει και να στιγματίσει για το υπόλοιπο της καριέρας 
του, κάθε επίδοξο αμφισβητία της κρίσης των εκλεκτόρων, εμπλέκοντάς τον σε 
έναν κυκεώνα νομικών όρων και νομικίστικων εφευρημάτων και εξουθενώνοντάς 
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τον ηθικά και οικονομικά, αν τυχόν αποτολμήσει να σκεφτεί τη δικαστική 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων του. 

Στην προσπάθειά του αυτή, το «καθεστώς» επιστρατεύει τις εφεδρείες που 
έχει φροντίσει να εκθρέψει και να ανανεώσει με θαυμαστή συνέπεια όλα αυτά τα 
χρόνια, χρησιμοποιώντας με το χειρότερο τρόπο κάποιους εκπροσώπους 
κομματικών φοιτητικών παρατάξεων, συχνά έναντι «πινακίου φακής». Αυτό, 
μπορεί να μεταφράζεται σε εύνοια κατά τη φοίτηση, σε ανοχή παράτυπων 
συμπεριφορών, σε βοήθεια κατά την περίοδο των εξετάσεων, σε  
υπερβαθμολόγηση γραπτών που σε άλλη περίπτωση θα «κοβόταν» και σε κάθε 
άλλη μορφή «διευκολύνσεων».  

Όλα τα παραπάνω, στοιχειοθετούν μια ζοφερή πραγματικότητα που 
ελάχιστοι τολμούσαν να καταγγείλουν και ακόμα λιγότεροι μπορούσαν να 
υπομείνουν. 

Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εν λόγω ανακοίνωση του Δ.Σ της ΕΝΕ, 
έχουν κατατεθεί στη Δικαιοσύνη από κάποιους θιγόμενους. Οι δε αποκαλύψεις και 
οι καταγγελίες που λαμβάνουμε καθημερινά, λαμβάνουν τη μορφή χιονοστιβάδας. 

Ο νόμος της σιωπής που κάποιοι έχουν επιβάλλει στο ΤΕΙ της Αθήνας 
σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν, παρασυρόμενος από την δίκαιη οργή όλων 
όσων, παρότι έχουν τα προσόντα για να προσληφθούν και να εξελιχθούν, 
παραμένουν αναγκαστικά παρατηρητές της διαπραττόμενης αθλιότητας, όπου 
βασιλεύει η αναξιοκρατία, ο κομματισμός και η εξύφανση ομιχλωδών 
αλληλεξαρτήσεων. 

Το απόστημα των Τμημάτων της Νοσηλευτικής και όσων το συντηρούν στο 
ΤΕΙ της Αθήνας, ήρθε η ώρα να σπάσει. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας τέλος, διαβεβαιώνει όλους τους νοσηλευτές 
της χώρας, ότι θα φροντίσει να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσον για το σκοπό αυτό 
και σύντομα θα επανέλθει, με τα ονόματα όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή την 
επαίσχυντη συμπαιγνία, αναφέροντας συγκεκριμένες περιπτώσεις αδικοπραξιών 
σε βάρος συναδέλφων.  

Μέχρι τότε, διαβεβαιώνουμε όλους τους Νοσηλευτές, ότι η ΕΝΕ με τη δική 
τους βοήθεια, θα προσπαθήσει να αποτελέσει το ανάχωμα στις όποιες αυθαιρεσίες 
της καταγγέλλονται. 

 
   

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
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