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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, δεν έδρασε ποτέ 
αποκλειστικά ως συνδικαλιστικό όργανο, αλλά πάντοτε προσπαθούσε να δρα συνεκτικά για τους 
Εργαζομένους και να στέκεται δίπλα τους σε κάθε περίσταση και κάθε πρόβλημα, ακόμη και αν αυτό  ήταν 
προσωπικό – οικογενειακό, πάντοτε με διακτηρικότητα και σεβασμό. 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων – πολλές φορές σε συνεργασία με την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Νοσοκομείου 
– συνέδραμαν αθόρυβα και διακριτικά, στο μέτρο του δυνατού, πολλούς συναδέλφους που βρέθηκαν στη 
δίνη σοβαρών προβλημάτων υγείας. Κάποιες περιπτώσεις όμως, ιδιαιτέρως σύνθετες και πολύπλοκες, 
ξεφεύγουν από τα όρια των δυνατοτήτων βοήθειας από τον Σύλλογο και την Εκκλησιαστική Επιτροπή. 

Μια τέτοια περίπτωση συναδέλφου που δυστυχώς έχασε τη μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή, 
κλήθηκε ο Σύλλογος να αντιμετωπίσει, και το έπραξε  με την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Όμως η 
συνθετότητα  του προβλήματος, ο πόνος και η δυστυχία των ανθρώπων είναι τόσο μεγάλη, που η ουσιαστική 
συνδρομή τους επιβάλλει και τη δική σας βοήθεια… τη βοήθεια που θα προκύψει από το υστέρημα του 
καθενός, που όμως θα συνδράμει ουσιαστικά ανθρώπους που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη στήριξης. 

Για το λόγο αυτό Σύλλογος Εργαζομένων αποφάσισε – σε πλήρη ομοφωνία από τα παρευρισκόμενα μέλη 
του Δ.Σ. – να συστήσει μια ερανική επιτροπή, με σκοπό τη συγκέντρωση χρηματικής βοήθειας για τους 
συγκεκριμένους ανθρώπους. Πληροφορίες για το τι και πως – οι οποίες όπως είναι κατανοητό δεν μπορούν 
να συμπεριληφθούν σε μια δημόσια ανακοίνωση – είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε επιθυμεί  να 
συνδράμει.  Ο Σύλλογος Εργαζομένων επισταμένως ερεύνησε τη σοβαρότητα του περιστατικού και 
επισκόπησε το εύρος της ανάγκης. Και για το λόγο αυτό απευθύνει έκκληση σε κάθε συνάδελφο να 
συνδράμει κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του, την οικογένεια της συναδέλφου που πλήττεται και 
αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης. 

Ο έρανος θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2021, από αντιπροσωπεία του Συλλόγου 
Εργαζομένων, το δε χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα 
του ανήλικου τέκνου της συναδέλφου και εκπροσώπων του Συλλόγου. 

Η συμμετοχή μας στην ανακούφιση του πόνου αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, είναι ίδιο της φυλής 
μας και της κουλτούρας μας. Σας καλούμε να αποδείξουμε πως ακόμη και στις τραγικές δυσκολίες των 
καιρών μας, μένουμε ανθρωπιστές και φιλάνθρωποι! 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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