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Συνάδελφε  Νοσηλευτή  -  τρια ,  

Μετά  την  ενορχηστρωµένη  και  συκοφαντική  επίθεση  που  δέχτηκα  από  
τη  λεγόµενη  οµάδα  «των  Σωτήρων  της  Νοσηλευτικής!!!»,  είµαι  
αναγκασµένος  εκ  των  πραγµάτων  να  σας  πληροφορήσω  για  τα  
ακόλουθα:  

Οι  συνήθεις  ύποπτοι  θρασύδειλοι  «κοµµατάρχες» που  άγονται  
και  φέρονται  στους  χώρους  του  Νοσοκοµείου  του  Ρίου ,  προσπαθώντας  
να  εκµεταλλευτούν  τις  τραγικές  ελλείψεις  σε  προσωπικό ,  µοιράζοντας  
σε  απογοητευµένους  συναδέλφους  θέσεις  σε  ευνοϊκά  τµήµατα ,  
αδυνατώντας  πλέον  να  χειραγωγήσουν  την  πλειοψηφία  των  
Νοσηλευτών ,  άρχισαν  να  καταφεύγουν  σε  παράνοµες  και  
συκοφαντικές  ενέργειες .  

Χαλκεύοντας  και  χρησιµοποιώντας  προσωπικά  δεδοµένα ,  
προσπάθησαν  να  δηµ ιουργήσουν  εσφαλµένες  εντυπώσεις ,  µε  απώτερο  
στόχο  να  πλήξουν  δια  του  προσώπου  µου ,  τη  µοναδική  
αντιπροσωπευτική  οµοσπονδία  των  Νοσηλευτών ,  την  ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ .  
Επ’ αυτού  και  χωρίς  να  χρειάζεται  να  δώσω  καµ ία  εξήγηση ,  σας  
γνωστοποιώ  ότι  όλο  το  αναφερόµενο  διάστηµα ,  µου  έχει  περικοπεί  το  
νοσοκοµειακό  επίδοµα  των  350 € ,  γεγονός  που  τεχνηέντως  
αποκρύπτεται  από  τους  αχρείους  τούτους  συκοφάντες .  
Λειτουργώντας  λοιπόν  ως  εντεταλµένοι  των  κοµµατικών  προϊσταµένων  
τους  και  έχοντας  χάσει  κυριολεκτικά  την  ψυχραιµ ία  τους ,  πιστεύουν  
ότι  µε  τέτοιες  ανέντιµες  µεθόδους ,  θα  κάµψουν  το  αγωνιστικό  φρόνηµα  
των  Νοσηλευτών .  



Επιστρατεύουν  νέα  ήθη ,  αυτά  της  λάσπης  και  του  ψεύδους .  Δεν  
θέλουν  να  καταλάβουν  ότι  θα  µείνουν  µόνοι  γιατί  ο  νοσηλευτικός  
κόσµος  δεν  µπαίνει  κάτω  από  κοµµατικές  σηµαίες .  

Αλήθεια  οι  λιγοστοί  συνάδελφοι  που  τους  ακολούθησαν  στις  
πρόσφατες  εκλογές  του  Σωµατείου ,  τέτοια  εντολή  τους  έδωσαν ;  

Έχουν  άραγε  να  επιδείξουν  κάποια  επιτυχία  για  το  
Νοσηλευτικό  κλάδο  ώστε  να  τους  ακολουθήσει  ή  απλά  απολαµβάνουν  
την  νιρβάνα  της  εξουσίας;  

Συνάδελφοι ,  οι  άθλιοι  αυτοί  κηφήνες ,  διεκδίκησαν  τη  ψήφο  
σας  και  θα  συνεχίσουν  να  το  κάνουν  για  ίδιον  όφελος .  Το  παρελθόν  
τους  το  αποδεικνύει  περίτρανα!!!  

Ξεπούλησαν  χωρίς  δισταγµό  το  κλάδο  τους  στα  γρανάζια  του  
κοµµατικού  µηχανισµού  παίρνοντας  ο  καθένας  το  αντάλλαγµά  του .  

Η  µεγάλη  πλειοψηφία  των  Νοσηλευτών  και  όχι  µόνο ,  τους  
ξέρει  καλά  και  δεν  θα  τους  ακολουθήσει  ακολουθεί .  Είµαι  βέβαιος  ότι  
το  ίδιο  θα  πράξει  και  στο  µέλλον .  
Είναι  πλέον  ηλίου  φαεινότερο ,  ότι  βρίσκονται  κάτω  από  τις  διαταγές  
αδίστακτων  συνδικαλιστικοπατέρων  για  να  αποτρέψουν  την  είσοδο  της  
Οµοσπονδίας  ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ  στο  τριτοβάθµ ιο  συνδικαλιστικό  όργανο  
την  ΑΔΕΔΥ ,  προσπαθώντας  να  αποδυναµώσουν  στο  πρόσωπό  µου  το  
Σύλλογο  των  Νοσηλευτών  Αχαΐας  που  πλέον  έχει  γιγαντωθεί .  

Για  άλλη  µ ια  φορά  θα  αποτύχουν!!! 
Τέλος  είµαι  υποχρεωµένος  µετά  από  αυτές  τις  ανήθικες  ενέργειες  εις  
βάρος  µου ,  χωρίς  ίχνος  αλήθειας ,  να  προσφύγω  σε  κάθε  ένδικο  µέσο  
που  διαθέτω  για  να  υπερασπιστώ  και  την  αξιοπρέπειά  µου  αλλά  και  το  
κύρος  του  Συλλόγου  των  Νοσηλευτών  που  εκπροσωπώ .  Στην  
κατεύθυνση  αυτή ,  ήδη  έχουν  δροµολογηθεί  οι  διαδικασίες  κατά  των  
υπαιτίων  της  αήθους  αυτής  επίθεσης ,  για  τα  αποτελέσµατα  των  οποίων  
θα  πληροφορηθείτε  άµεσα .  
 
Με  τιµή ,  
Αρβανίτης  Γιώργος  

Πρόεδρος  ΣΥ .ΝΟ .  Αχαΐας  


