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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με αφορµή το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ» της 21/11/2020 και το 

άρθρο του δηµοσιογράφου Πέτρου Κατσάκου µε τίτλο: «Εθελοντισµός, ο φερετζές του 

νεοφιλελευθερισµού»  το οποίο «επιτίθεται» στους Νοσηλευτές από άλλες υγειονοµικές 

περιφέρειες, οι οποίοι «τόλµησαν» να µεταβούν στη δοκιµαζόµενη Θεσσαλονίκη 

προκειµένου να συνδράµουν τους συναδέρφους τους που ξεπερνούν καθηµερινά τον 

εαυτό τους στις ΜΕΘ των Νοσοκοµείων, το 2ο ΠΤ της ΕΝΕ, εκφράζοντας την 

απόλυτη δυσαρέσκεια και αντίθεσή του στο περιεχόµενο του ως άνω 

δηµοσιεύµατος και τον απόλυτο σεβασµό στους συναδέρφους Νοσηλευτές, 

επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

 Την ώρα που οι νοσηλευτές στην Θεσσαλονίκη, την περιοχή µε την ασφυκτική 

πληρότητα των Νοσοκοµείων και το υψηλότερο επιδηµιολογικό φορτίο, δίνουν 

καθηµερινά τον αγώνα τους εναντίον του αοράτου εχθρού, έναν αγώνα άνισο, µε το 

νοσηλευτικό προσωπικό να εργάζεται ασθενές, εξουθενωµένο και αριθµητικά 

αποδεκατισµένο, η εφηµερίδα Αυγή επέλεξε ακριβώς αυτή την  κρίσιµη ώρα  για να 

επιδείξει µικροψυχία και να εκτοξεύσει µικροκοµµατικά σκοπούµενη χολή, 

βάλλοντας κατ΄ουσίαν κατά των  νοσηλευτών  που εθελοντικά αποφάσισαν να 

µεταβούν στη Θεσσαλονίκη να προσφέρουν πολύτιµο έργο. 

 Λησµονεί ο δηµοσιογράφος ότι οι συγκεκριµένοι νοσηλευτές δεν είναι αστέρες 

που είχαν ανάγκη «από τους προβολείς της δηµοσιότητας», αλλά επιστήµονες υγείας 

που τιµούν στην  πράξη τον όρκο τους και εργαζόµενοι του ΕΣΥ που άφησαν τα 

σπίτια τους και τους οικείους τους, στέλνοντας ηχηρό µήνυµα ανθρωπιάς και 
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αυταπάρνησης στην ελληνική κοινωνία, µήνυµα ελπίδας για το µέλλον και 

αλληλεγγύης προς τον  συνάδελφο νοσηλευτή. 

  Για αυτό ακριβώς το µήνυµα που δίνουν µε τις πράξεις τους, οι συνάδελφοι 

είναι αξιέπαινοι, καθώς αυτή είναι και η ουσία του εθελοντισµού και της αλληλεγγύης.  

Οι εθελοντές Νοσηλευτές επέδειξαν πίστη στον όρκο και στο ιερό τους καθήκον για 

φροντίδα του πάσχοντος συνανθρώπου, κάτι που προφανώς σκόπιµα αγνοεί ο 

συντάκτης του άρθρου, µε το άρθρο να χαρακτηρίζεται από άγονη κριτική  και κατ' 

επιλογή µικροκοµµατισµό. 

 Οι νοσηλευτές δεν καλύπτουν τα λάθη και τις παραλείψεις κανενός αλλά είναι 

σκληρά εργαζόµενοι πολίτες που στηρίζουν το ΕΣΥ. Στοιχεία όπως οι προσλήψεις 

και η κρατική χρηµατοδότηση προκύπτουν επισήµως και κάθε πολίτης µπορεί να 

γνωρίζει µε πληρότητα και σαφήνεια πόσες µόνιµες προσλήψεις έχουν γίνει τα 

τελευταία χρόνια και πόσο η κάθε κυβέρνηση έχει στηρίξει το ΕΣΥ.  

  Καµία κυβέρνηση δεν είναι άµοιρη ευθυνών και θα κριθεί από την ιστορία, 

αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι παρέχεται το δικαίωµα άσκησης µικροπολιτικής πάνω 

στις πλάτες εργαζοµένων που αποτελούν υπόδειγµα επαγγελµατισµού και ήθους. Η 

µικροπολιτική και η µικροψυχία  δεν έχουν καµία θέση τις κρίσιµες αυτές ώρες και δεν 

πρέπει επ’ ουδενί να συσχετίζονται µε την αξιοθαύµαστη  κίνηση των συναδέλφων 

νοσηλευτών που θέλησαν να βοηθήσουν τους συµπολίτες µας στην  πρώτη γραµµή 

της µάχης. 

 Ως  2 ΠΤ της ΕΝΕ, διαµαρτυρόµαστε για την απρόκλητη, άδικη  και 

προσβλητική επίθεση κατά των συναδέρφων µας,  τιµούµε τον επαγγελµατισµό 

και τον αλτρουισµό τους και καλούµε την εφηµερίδα Αυγή να στηρίξει τέτοιου 

είδους ενέργειες και κινήσεις από οποιαδήποτε κατηγορία εργαζοµένων και αν 

προέρχoνται, ανασκευάζοντας άµεσα.  

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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