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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Αντιποίηση του Τίτλου του Νοσηλευτή από τον Πρόεδρο του ΕΣΑΝ»

Με έκπληξη οι Νοσηλευτές της χώρας, είδαν τον επαγγελµατικό τους τίτλο για
µια ακόµη φορά να ποδοπατείται βάναυσα στο βωµό µικροπολιτικών και εκλογικών
σκοπιµοτήτων, αυτή τη φορά όµως όχι από πολιτικά κόµµατα, αλλά από τον ίδιο τον
πρόεδρο του ΕΣΑΝ κ. Τζιάλλα, τον άνθρωπο δηλαδή που υποτίθεται ότι διορίστηκε στη
θέση αυτή για να πράξει ακριβώς το αντίθετο: Να διαφυλάξει το κύρος των Νοσηλευτών,
αναπτύσσοντας τη νοσηλευτική επιστήµη και τέχνη.
Ο εν λόγω κύριος, ενώ υποτίθεται ότι διαβουλεύεται µε φορείς και ενώσεις,
προκειµένου να εκφέρει άποψη για τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού χάρτη στην
νοσηλευτική εκπαίδευση και να συντελέσει στον καθορισµό των επαγγελµατικών και
εκπαιδευτικών κατηγοριών, την ίδια στιγµή στο ψηφοδέλτιό του στο νοσοκοµείο όπου
ανήκει, µετονοµάζει τους συµµετέχοντες σε αυτό «ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών»,
κυνικά και απροκάλυπτα σε «ΔΕ Νοσηλευτές».
Τα ερωτήµατα που γεννώνται από αυτή την άκρως απροκάλυπτη και εξοργιστική
ενέργεια, είναι πάµπολλα και πιεστικά, ειδικά για όσους Νοσηλευτές πίστεψαν ότι ο εν
λόγω «εκλεκτός» Νοσηλευτής της Αριστοτέλους θα έδινε λύσεις σε χρόνια θεσµικά
ζητήµατα του κλάδου. Όµως αυτός, όχι µόνον δεν προσέφερε κάτι καινούργιο, αλλά µε
τρόπο κυνικό, στο βωµό µιας παλαιοκοµµατικής τακτικής δεν δίστασε να θυσιάσει τον
επαγγελµατικό µας τίτλο, προσφέροντάς τον ως αντάλλαγµα για κάποιες ψήφους σε µια
άλλη κατηγορία εργαζοµένων και ενώ ξέρει καλά τις εύθραυστες ισορροπίες και τα
τεράστια προβλήµατα που έχουν ανακύψει, από τη σύγχυση που εσκεµµένα κάποιοι
καλλιεργούν.
Έχουµε στο παρελθόν καταδικάσει την …νεολογιστική τάση του κ. Τζιάλλα και των
συµπλεόντων µε αυτόν στο ΕΣΑΝ, όταν ανακαλύπτουν ανύπαρκτους «ενιαίους κλάδους»
για να ρίξουν στάχτη στα µάτια των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, δεν περιµέναµε όµως ότι ο
εν λόγω κύριος θα έφτανε σε τέτοιο σηµείο, να απεµπολήσει «αντί πινακίου φακής» τον
τίτλο που έχει θεσµοθετηθεί από το 1985 (Ν. 1579) στον οποίον και ο ίδιος ανήκει…
Προς επίρρωση των γραφοµένων, παραθέτουµε το ψηφοδέλτιο, το οποίο ο ίδιος
έχει αναρτήσει στην προσωπική του σελίδα και τον παραδίδουµε στην κρίση των
συναδέλφων Νοσηλευτών µε την παρότρυνση να παραιτηθεί το ταχύτερο δυνατόν από τη

θέση του προέδρου του ΕΣΑΝ, θεωρώντας ότι όσο παραµένει εκεί, κάνει ζηµιά στον
κλάδο.
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