
 

«6 Οκτώβρη. Μέρα ΝΤΡΟΠΗΣ για τη ΠΟΕΔΗΝ. Ο Πρόεδρος και η πλειοψηφία, 

ξεπουλάνε τις θέσεις και τις αρχές της Ομοσπονδίας για να γλύψουν τα καλόπαιδα 

του Άδωνι και του Βορίδη της Ε.Ν.Ε» 

Οι αθλιότητες του Προέδρου και της πλειοψηφίας (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) της ΠΟΕΔΗΝ δεν έχουν 

τέλος!!! Χωρίς ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ θεσμικού Οργάνου της Ομοσπονδίας, αποφάσισαν να 

στηρίξουν με στάση εργασίας!!! τη κινητοποίηση της Ε.Ν.Ε ενάντια στο Σχέδιο Νόμου για τον 

εκδημοκρατισμό και τη διάρθρωση της Ε.Ν.Ε, και άλλες διατάξεις για το Νοσηλευτικό 

προσωπικό στις 6 Οκτώβρη στο Υπουργείο Υγείας. 

Καλεί η ΠΟΕΔΗΝ σε μια κινητοποίηση απέναντι σε ένα Σχέδιο Νόμου που υλοποιεί τα 

διαχρονικά αιτήματα της Ομοσπονδίας!!!!. Αιτήματα που η σημερινή Ηγεσία της Ε.Ν.Ε 

ΟΥΔΕΠΟΤΕ στήριξε, έχοντας τις πλάτες της Ν.Δ και των Υπουργών της. 

Απέναντι στην ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ που διεκδικούσε η ΠΟΕΔΗΝ και υλοποιεί το Σ/Ν, η Ε.Ν.Ε και 

ο Βορίδης νομοθετούσαν ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ. 

Απέναντι στα παραταξιακά ψηφοδέλτια που διεκδικούσε η ΠΟΕΔΗΝ και υλοποιεί το Σ/Ν, η 

Ε.Ν.Ε και ο Γεωργιάδης νομοθετούσαν ΕΝΙΑΙΟ και αποκλεισμούς 

Απέναντι στη περιφερειακή διάρθρωση που πρότεινε η ΠΟΕΔΗΝ και υλοποιεί το Σ/Ν, για τη 

πιο δημοκρατικά αντιπροσώπευση, η Ε.Ν.Ε με τις πλάτες του Βορίδη, νομοθετούσε λίγα 

τμήματα(5) για να κυριαρχούν οι μηχανισμοί. 

Απέναντι στη Σύσταση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού που διεκδικούσε η 

ΠΟΕΔΗΝ και υλοποιεί το Σ/Ν, η Ε.Ν.Ε πρότεινε κλάδο ΜΟΝΟ ΠΕ-ΤΕ. 

Δεκάδες είναι οι καταγγελίες όλα αυτά τα χρόνια , που η Ομοσπονδία έκανε ενάντια στη 

Διοίκηση της Ε.Ν.Ε. Στις προσπάθειες των υπαλλήλων του Άδωνι και του Βορίδη, να 

χειραγωγήσουν τους Νοσηλευτές , η ΠΟΕΔΗΝ βρέθηκε απέναντι , υπερασπιζόμενοι τους 

εργαζόμενους από τις απειλές , τα εξώδικα και τους εκβιασμούς που μεθόδευε η Ε.Ν.Ε για να 

κρατήσει το μαγαζάκι της. Καταγγελίες για τα «μαϊμού» μεταπτυχιακά, τα οικονομικά της 

Ε.Ν.Ε, τα προγράμματα που τους έδινε το Υπουργείο Υγείας, οι καταγγελίες για μηχανισμούς 

παραγωγής μοριοδοτήσεων  για τη διεκδίκηση θέσεων κ . α 



 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ξαφνικά, εξαφανίζονται και η ΠΟΕΔΗΝ στηρίζει τη Διοίκηση της Ε.Ν.Ε !!!(αυτή που 

12 χρόνια τώρα σαν Ομοσπονδία είμαστε στα «μαχαίρια» ) σε μια κινητοποίηση που είναι 

ενάντια στο Σ/Ν για τον εκδημοκρατισμό της Ε.Ν.Ε. Ένα Σ/Ν που υλοποιεί της θέσεις της 

ΠΟΕΔΗΝ για τις αναγκαίες αλλαγές στη Ε.Ν.Ε από το 2005!!!. 

Είναι προφανές, ότι επιβεβαιωνόμαστε για άλλη μια φορά, όταν είχαμε μιλήσει για «υπόγειες 

διαδρομές» του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ και των υπαλλήλων του Άδωνι-Γεωργιάδη που είναι 

στη Διοίκηση της Ε.Ν.Ε 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) δεν έχουν κανένα 

ενδοιασμό ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΑΡΧΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ-ΑΞΙΕΣ της Ομοσπονδίας για να κρατήσουν τη 

καρέκλα τους στο επικείμενο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ.  

Δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να στηρίξουν ΟΛΟΥΣ αυτούς που 12 χρόνια τώρα υβρίζουν, 

λοιδορούν και συκοφαντούν την Ηγεσία της Ομοσπονδίας και τους Συνδικαλιστές των 

Σωματείων της ΠΟΕΔΗΝ!!!  

Στηρίζουν την Ηγεσία της Ε.Ν.Ε , που έφτιαξε ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ , απέναντι 

στη ΠΟΕΔΗΝ και ζητούσε να πάρει τη θέση της ΠΟΕΔΗΝ στην ΑΔΕΔΥ!!!! 

Απέναντι στο κατήφορο που έχει πάρει ο Πρόεδρος και η πλειοψηφία (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) εμείς σαν 

παράταξη στηρίζουμε τις διαχρονικές θέσεις της ΠΟΕΔΗΝ και διεκδικούμε τη ψήφιση του Σ/Ν 

για την Ε.Ν.Ε!!! και τις ρυθμίσεις για το Ενιαίο Κλάδο και τη ρύθμιση για τις Θέσεις Ευθύνης. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΒΟΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ!!! 

Υ.Γ 1: Είναι θλιβερή η εικόνα του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ. Για να κρατήσει τη καρέκλα του, 

πετάει στα σκουπίδια τις θέσεις και τις αρχές της Ομοσπονδίας και συμμαχεί με τους υβριστές 

του (τη Διοίκηση της Ε.Ν.Ε), που 12 χρόνια τώρα το τι έχουν πει για αυτόν- ΤΟΝ ΙΔΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ- δεν μπορεί να γραφτεί στο κείμενο. Ας καταλάβει, έστω και τώρα, ότι για ΚΑΜΙΑ 

ΚΑΡΕΚΛΑ δεν αξίζει να πουλήσεις τα ιδανικά σου και τις αξίες σου για να την αποκτήσεις…. 

Υ.Γ 2 : Πιστεύαμε ότι με τη Μήνυση στην ΟΙΕΛΕ και την επαναφορά των «ακαταλόγιστων» στις 

φυλακές , για το Πρόεδρο και η πλειοψηφία θα έπιαναν  πάτο . Τώρα ποια , με τη στήριξη 

στην Ε.Ν.Ε, αποφασίζουν να πάνε  και πιο κάτω από το πάτο. Και ξέρουμε όλοι τι είναι μετά….. 


