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…την μήνιν των
Νοσηλευτών

Όταν δεν υπάρχει κοινή λογική, αποκλεί-

εται ακόμα και η διαφωνία: Μπορείς να

διαφωνήσεις, όταν έχεις κοινή βάση κατα-

νόησης εννοιών, θέσεων ή αρχών και από

κάποιους γίνονται  αποδεκτές, ενώ άλλοι

τις απορρίπτουν. Μπορείς να διαφωνή-

σεις και στον ορισμό εννοιών, θέσεων ή

αρχών, αλλά έχεις κοινή την αντίληψη

του τι θέλεις να οριστεί. Προϋπόθεση, η

από κοινού νόηση, μια βάση κοινής λογι-

κής για να υπάρξει διαφωνία.

Έκπληξη προκαλεί η διαπίστωση και,

αν και είναι εμφανής, ερμηνεύεται δύσκο-

λα η ευκολία της διολίσθησης των πολι-

τικών στην αφέλεια. Νομίζει κανείς ότι,

εκούσια υποκρίνονται και παριστάνουν

τους αφελείς, για να τον ξεγελάσουν. Αν

κάποιος μελετήσει προσεκτικά την συμπε-

ριφορά τους, θα διαπιστώσει ότι η πολι-

τική διαπλέκεται οργανικά με την αφέ-

λεια. Προπάντων αυτό τον καιρό και ειδικά

στον τόπο μας.

Στον σχεδιασμό του νόμου…τον πρώ-

το λόγο είχε  η ανικανότητα, η σκοπιμό-

τητα  και τα  έξωθεν πειθήνια κελεύσμα-

τα των κομματικοεξαρτώμενων συνδικαλιστών

που επιχειρούσαν να νεκραναστήσουν

τις καταδικασμένες νοοτροπίες και πρα-

κτικές που μολύνουν την Νοσηλευτική

κοινότητα. Η δε υπουργός, απολύτως υπο-

ταγμένη στις μεθόδους και στις πρακτι-

κές του παλαιοκομματικού προτύπου δια-

κυβέρνησης, ενέδωσε μεγαλοπρεπώς

στις πιέσεις τους, αψηφώντας επιδεικτι-

κά τις κατατεθειμένες  προτάσεις της

Ένωσής μας, παρόλο που μας διαβεβαί-

ωνε για το αντίθετο.

Στο καλό  κ. Ξενογιαννακοπούλου,

Καλώς ήρθες κ. Υπουργέ!

««ΗΗ
ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ
μετά από 15 χρό-
νια αδιάλειπτης

παρουσίας στα κοινά του
χώρου της υγείας και ύστε-
ρα από 10 επιτυχημένα πανελ-
λήνια νοσηλευτικά συνέ-
δρια, αποφάσισε φέτος να
διοργανώσει και να διεξα-
γάγει το 11ο Πανελλήνιο
Επαγγελματικό και Επιστη-
μονικό της Συνέδριο, στη
Λάρισα. Την πόλη που απο-
τέλεσε την αφετηρία του συλ-
λόγου μας και επισφράγι-
σε με αποφασιστικότητα τη
νοσηλευτική αυτοοργάνω-
ση και αυτοεκπροσώπηση
στα πλαίσια του 1ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου μας το
1998».Με τα λόγια αυτά ξεκι-
νά την ανακοίνωση – κάλε-
σμα προς όλους τους νοση-
λευτές, ο πρόεδρος της
ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ, κ. Αριστείδης Δάγλας.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη χώρας μας και οι συνε-
χείς ανατροπές σε όλους τους τομείς (επαγγελματικό,
επιστημονικό, εργασιακό) αναμένεται να απασχολή-
σουν σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες του 11ου Συνεδρί-

ου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ. Θα
δοθεί η ευκαιρία σε μεγά-
λο αριθμό συνέδρων, να
καταθέσουν τις απόψεις, τις
σκέψεις και τους προβλη-
ματισμούς τους, γύρω από
όλα αυτά τα θέματα που αφο-
ρούν όλους και επηρεάζουν
σε σημαντικό βαθμό την
καθημερινότητα μας.

«Η Λάρισα ως σημείο
συνάντησης νοσηλευτών,
συναδέλφων,φίλων και συνα-
γωνιστών, θεωρούμε ότι θα
δώσει την ευκαιρία σε όλους
μας για ακόμα μια φορά, να
διαμορφώσουμε μια κοινή
συνισταμένη δράσης και
αγωνιστικότητας, έχοντας
πάντα στο νου μας τη δύσκο-
λη οικονομική συγκυρία
που θα κληθούμε άμεσα να
αντιμετωπίσουμε. Σας περι-
μένουμε,λοιπόν,στην όμορ-

φη πρωτεύουσα της Θεσσαλίας», καταλήγει ο κ. Δάγλας.
Στον παρόν φύλλο της εφημερίδας, μπορείτε να βρείτε
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το 11ο Συνέδριο
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

�

Σελ. 10-19

�

Σελ. 4-5

Σας περιμένουμε 
στη Λάρισα! 

ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: 11ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό και Επιστημονικό Συνέδριο



ΛΛ ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΑΑ   

ΕΕξξώώδδιικκηη  δδιιααμμααρρττυυρρίίαα  
Μετά από καταγγελία μελών της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής

Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας που

εργάζονται στο Π.Ν. Λάρισας, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ παρενέβη εξωδί-

κως, προκειμένου να καταβληθούν τα χρηματικά ποσά που οφεί-

λονται στους συναδέλφους. «Σε άλλη περίπτωση, θα ακολουθή-

σουμε τη δικαστική οδό. Με βάση το παραπάνω, καλούμε τα μέλη

μας να μας καταγγείλουν παρόμοιες περιπτώσεις, ώστε να ακο-

λουθήσει παρέμβαση της ομοσπονδίας μας», τονίζει στη σχετι-

κή της ανακοίνωση το Δ.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ. Ακολουθεί το κεί-

μενο από την Εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία. «Η ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ

αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, συσταθεί-

σα και λειτουργούσα με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1264/1982

περί εκδημοκρατισμού του συνδικαλιστικού κινήματος. Μεταξύ

των σκοπών της συγκαταλέγεται και η μελέτη, προστασία, διεκ-

δίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, συνδι-

καλιστικών και λοιπών συμφερόντων των μελών των Σωματείων

που την συγκροτούν. Περαιτέρω, εκ των διατάξεων του άρθρου

16 του Νόμου 3205/2003…
Σελ. 9

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΚΚ ΑΑ     

ΩΩΔΔΙΙΝΝΕΕΝΝ  ΟΟΡΡΟΟΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΤΤΕΕΚΚΕΕΝΝ……
1. Η Ε.Ν.Ε. θα πρέπει να παραμείνει ως

ο πλέον επίσημος φορέας για την μοριο-

δότηση επιστημονικών προγραμμάτων

και εκδηλώσεων σχετιζομένων με την

νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη χάριν

της απαιτουμένης ασφαλούς επιστημο-

νικής καθοδήγησης των νοσηλευτών σε

εκδηλώσεις που ωφελούν εν τοις πράγ-

μασι τους ίδιους, ενώ εξυπηρετούν ταυ-

τόχρονα τις αληθείς υπηρεσιακές ανά-

γκες του φορέα απασχόλησής τους, που

τους χορηγεί εξάλλου την σχετική άδεια

του άρθρου 59 του Δημοσιοϋπαλληλι-

κού Κώδικα. 2. Η προτεινόμενη αναπρο-

σαρμογή του εφάπαξ χρηματικού ποσού

της εγγραφής από τα 20 ευρώ σε 5 ευρώ

και του ετησίως καταβαλλομένου χρη-

ματικού ποσού της ανανέωσης της εγγρα-

φής από 45 ευρώ σε 24 ευρώ, ενώ εμφα-

νίζεται ευνοϊκή για τον νοσηλευτή ενόψει

της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης,

εντούτοις αποβαίνει καταστροφική για

την οικονομική βιωσιμότητα της Ε.Ν.Ε..

3. Στο άρθρο 6§6 του επίμαχου νομο-

σχεδίου επιχειρείται η μεταρρύθμιση

των διατάξεων του άρθρου 8§4 του

Νόμου 3252/2004 περί του τρόπου εκλο-

γής των Αντιπροσώπων των περιφερει-

ακών τμημάτων. Στο τρίτο εδάφιο της

σχετικής διάταξης…
Σελ.4-5

Σεπτέμβριος 2010

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΡΡοοΐΐδδηηςς
Ο Εμμανουήλ Ροΐδης γεννήθηκε την 28 Ιουλίου 1836 στην

Ερμούπολη της Σύρου. Το 1841, η οικογένεια του μετακόμισε

στην Ιταλία. Σε ηλικία δεκατριών ετών και ενώ στο μεταξύ οι

γονείς του είχαν εγκατασταθεί στο Ιάσιο, ο Ροΐδης επέστρε-

ψε στην Ερμούπολη. Το 1855 αποφοιτώντας εγκαταστάθηκε

στο Βερολίνο για θεραπεία στο πρόβλημα της βαρηκοΐας, που

είχε εμφανιστεί από τα μαθητικά του χρόνια και συνέχισε να

τον ταλαιπωρεί σε όλη τη ζωή του. Το 1866 ολοκλήρωσε την

συγγραφή του μυθιστορήματος «Πάπισσα Ιωάννα», έργο μέσα

από το οποίο σατιρίζει τον κλήρο της Δυτικής Εκκλησίας κατά

την περίοδο του Μεσαίωνα. Η υπόθεση του έργου είναι ένας

θρύλος του 9ου αι. αρκετά διαδεδομένος στην Ευρώπη, για

μια γυναίκα που κατάφερε να ανέλθει στον παπικό θρόνο,

έμεινε έγκυος και γέννησε κατά τη διάρκεια μιας λιτανείας,

όπου και πέθανε. Ο Ροΐδης είχε πρωτοακούσει την ιστορία στη

Γένοβα, όταν ήταν παιδί και, επειδή του είχε κάνει μεγάλη

εντύπωση, έκανε εκτεταμένη έρευνα σε βιβλιοθήκες στην

Αθήνα και στη Γερμανία και συγκέντρωσε πλούσιο υλικό για

την περίοδο στην οποία διαδραματίζεται το έργο...

Σελ. 22-23

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πΕ.Ν.Ε.πίγραφαίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα
περιεχόμενα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   

ΑΑννάάγγκκηη  άάμμεεσσηηςς  ππααρρέέμμββαασσήήςς  
«Κατ’ επανάληψη έχει απασχολήσει την ομοσπονδία μας η προκλητική συμπεριφορά

του προέδρου του Δ.Σ. του Δρομοκαΐτειου κ. Ν. Τσική, οι ενέργειες του οποίου μαρτυ-

ρούν υπέρμετρη αλαζονεία και κραυγαλέα υποτίμηση κάθε έννοιας δικαίου, αναφο-

ρικά με τη λειτουργία του εν λόγω ιδρύματος.

Παρότι πρόκειται περί κληροδοτήματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ., σε καμία περίπτω-

ση δε νομιμοποιείται να αγνοεί τα  ισχύοντα για όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μιας και

το προσωπικό του εν λόγω ιδρύματος προσλαμβάνεται και καλύπτεται οικονομικά εξο-

λοκλήρου από το  ελληνικό κράτος, όπως εξάλλου και κάθε άλλη λειτουργική δαπά-

νη που προκύπτει (συντήρηση κτιρίων κ.τ.λ).

Συγκεκριμένα, ο κ. Ν. Τσικής, από ετών έχει αφαιρέσει από το λογότυπο και από

τη σφραγίδα του Δρομοκαΐτειου την ονομασία της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και

λειτουργεί ως πρόεδρος κάποιου αυτόνομου, αυτοδιοικούμενου και αυτοτελούς ιδρύ-

ματος, υπό την ανοχή τόσο της διοίκησης της οικείας ΥΠΕ, όσο και των ηγεσιών του

Υπουργείου Υγείας από το 2005 μέχρι και σήμερα…
Σελ. 6

ΠΠ .. ΔΔ ..   

ΠΠααρράάδδοοξξοο  φφααιιννόόμμεεννοο......  
Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., αφού διαπίστωσε ότι η εφαρμογή των διατάξεων της κοινοτικής οδη-

γίας 36/2005 που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 38/2010, θα

δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους πτυχιούχους του Τμήματος Νοσηλευτικής

Σπάρτης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εξαιτίας του ότι, το εν λόγω Τμήμα δεν

περιλαμβάνεται στις αναγνωρισμένες ανώτερες και ανώτατες σχολές των ευρωπαϊ-

κών κρατών, απέστειλε το παρακάτω έγγραφο στο Υπουργείο Παιδείας, ειδοποιώντας

ταυτόχρονα και τη Διεύθυνση του τμήματος, προκειμένου να δοθεί άμεση λύση. Αξί-

ζει να σημειωθεί ότι παρότι το κείμενο της οδηγίας 36, είχε συνταχθεί πριν από 5 χρό-

νια (2005), δεν έτυχε της δέουσας προσοχής από τους αρμοδίους του Υπουργείου Παι-

δείας, αλλά και από τους τότε αυτοαποκαλούμενους εκπροσώπους των νοσηλευτών,

με αποτέλεσμα να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο  ένα κείμενο που αν δεν τροποποι-

ηθεί άμεσα, οι νοσηλευτές που αποφοιτούν από τη Σπάρτη, δεν θα…

Σελ. 8

ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣ  --  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ.  Ε.Ν.Ε  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ
--  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΜΜ..  ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙΔΔΗΗΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102

16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002
Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
Δημήτριος Πιστόλας

Ταμίας
Ελένη Αλμπάνη

Οργανωτική Γραμματέας 
Λάμπρος Μπίζας

Αναπληρωτής Γραμματέας 
Δημοσθένης Σαληκίδης
Αναπληρωτής Ταμίας
Κωνσταντία Μπελαλή

Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Δραχτίδης

Μέλος Δ.Σ.
Γεωργία Μπλάντα

Μέλος Δ.Σ. 
Γεώργιος Δόντσιος

Μέλος Δ.Σ. 
Ευτέρπη Βασιλειάδου

Μέλος Δ.Σ.
Νικόλαος Σαββίδης

Μέλος Δ.Σ.
Απόστολος Κωτσής

Μέλος Δ.Σ. 
Αντώνης Θεοδωρίδης

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΟΟ  

Δημήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ  
ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 8376

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.





Ειδικότερα οι προτάσεις μας όπως αυτές
κατατέθηκαν:
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Η Ε.Ν.Ε.θα πρέπει να παραμείνει
ως ο πλέον επίσημος φορέας για
την μοριοδότηση επιστημονικών

προγραμμάτων και εκδηλώσεων σχετι-
ζομένων με την νοσηλευτική επιστήμη
και τέχνη χάριν της απαιτουμένης ασφα-
λούς επιστημονικής καθοδήγησης των
νοσηλευτών σε εκδηλώσεις που ωφε-
λούν εν τοις πράγμασι τους ίδιους, ενώ
εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις αληθείς
υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα απα-
σχόλησής τους,που τους χορηγεί εξάλ-
λου την σχετική άδεια του άρθρου 59
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

22
Η προτεινόμενη αναπροσαρμογή
του εφάπαξ χρηματικού ποσού
της εγγραφής από τα 20 ευρώ σε

5 ευρώ και του ετησίως καταβαλλομέ-
νου χρηματικού ποσού της ανανέωσης
της εγγραφής από 45 ευρώ σε 24 ευρώ,
ενώ εμφανίζεται ευνοϊκή για τον νοση-
λευτή ενόψει της υπάρχουσας οικονο-
μικής κρίσης, εντούτοις αποβαίνει κατα-
στροφική για την οικονομική βιωσιμότητα
της Ε.Ν.Ε..

33
Στο άρθρο 6§6 του επίμαχου νομο-
σχεδίου επιχειρείται η μεταρρύθ-
μιση των διατάξεων του άρθρου

8§4 του Νόμου 3252/2004 περί του τρό-
που εκλογής των Αντιπροσώπων των
περιφερειακών τμημάτων.Στο τρίτο εδά-
φιο της σχετικής διάταξης αναφέρεται ότι
«οι ψηφίσαντες μπορούν να εκφράσουν
την προτίμησή τους με αριθμό σταυρών
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών
των οργάνων που εκλέγονται κατ’ανώ-
τατο όριο».

Κατά πρώτον η ανωτέρω διάταξη αφο-
ρά προφανώς τους ψηφοφόρους – εκλο-
γείς και όχι τους «ψηφίσαντες», όπως εκ
παραδρομής έχει τεθεί.

Κατά δεύτερον, εκ της ανωτέρω δια-
τάξεως δεν προκύπτει τελικώς ο συγκε-
κριμένος, κατ’ ανώτατο όριο, αριθμός

σταυρών που δύναται να θέσει ένας
εκλογέας επί του ψηφοδελτίου της προ-
τιμήσεώς του. Κι αυτό γιατί το άρθρο 8
του Νόμου 3252/2004 ρυθμίζει τα της
εκλογής των μελών της Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων, ο αριθμός των οποίων
δεν είναι, ωστόσο, γνωστός πριν την
έναρξη της ψηφοφορίας,αφού προσδιο-
ρίζεται μετά το πέρας της εκλογικής δια-
δικασίας και με την αναλογία του άρθρου
7§1 του Νόμου 3252/2004, ήτοι ανά 50
ψηφίσαντες 1 αντιπρόσωπος.

44
Ομοίως στο άρθρο 6§6 του επί-
μαχου νομοσχεδίου επιχειρείται
η καθιέρωση της λειτουργίας εκλο-

γικών τμημάτων σε όλα τα νοσοκομεία
της χώρας.Η ρύθμιση αυτή αφενός επι-
βαρύνει υπέρμετρα τον προϋπολογισμό
της Ε.Ν.Ε.και την εκλογική δαπάνη,αφε-
τέρου γεννά πρακτικές δυσχέρειες, ιδίως
σε νοσοκομεία με μικρό αριθμό απα-
σχολουμένων νοσηλευτών.

Ειδικότερα,διά της εισηγούμενης τρο-
ποποίησης του άρθρου 17§7 του Νόμου
3252/2004 καθιερώνεται ο ορισμός Πρω-
τοδίκη των Πολιτικών Δικαστηρίων και
στις τριμελείς εφορευτικές επιτροπές. Η
λογική της ανωτέρω διατάξεως βαίνει
προς την σωστή κατεύθυνση, επιβαρύ-
νει,ωστόσο,υπερβολικά το οικονομικό
κόστος της εκλογικής διαδικασίας, ενό-

ψει της υποχρεωτικής καταβολής της
προβλεπομένης αμοιβής στους αντιπρο-
σώπους της Δικαστικής Αρχής.Η δαπά-
νη αυτή, σε συνδυασμό με την προτει-
νόμενη λειτουργία εκλογικών τμημάτων
σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ήτοι
σε 140 περίπου νοσοκομεία, είναι εξαι-
ρετικά δυσβάσταχτη για τον οικονομι-
κό προϋπολογισμό της Ε.Ν.Ε..

Υπ’αυτό το πρίσμα προτείνεται η σχε-
τική δαπάνη να επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό, σε διαφορετική, δε,
περίπτωση,να απαλειφθεί η διάταξη περί
της λειτουργίας εκλογικών τμημάτων σε
όλα τα νοσοκομεία,διατηρουμένης κατά
τα λοιπά σε ισχύ της διάταξης του άρθρου
8Λ6, που προβλέπει ότι σε κάθε εκλο-
γικό τμήμα ψηφίζουν μέχρι 500 νοση-
λευτές.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η
λειτουργία εκλογικών τμημάτων με ελά-
χιστο αριθμό εγγεγραμμένων και εξοι-
κονομούνται σημαντικά κεφάλαια. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι για την εκλογική
αποζημίωση των 140 Πρωτοδικών με
βάση την ΥΑ 5896/65 από 13-2-2009
(ΦΕΚ 263), υπολογίζεται ότι πρέπει να
δαπανηθούν τουλάχιστον 15.000 ΕΥΡΩ,
χωρίς να υπολογιστούν τα έξοδα μετά-
βασης και διαμονής στις νησιωτικές
περιοχές όπου δεν υπάρχουν Πρωτο-
δικεία (Λέρος, Ικαρία, Κάλυμνος κτλ).

Επίσης, αναφορικά με τις προανα-
φερθείσες πρακτικές δυσχέρειες κατά
την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης,
αξίζει να υπογραμμισθούν οι περιπτώ-
σεις νοσοκομείων με εξαιρετικά μικρό
αριθμό νοσηλευτών,λ.χ. το νοσοκομείο
των Κυθήρων με 6 νοσηλευτές, της Ικα-
ρίας με 7, της Κύμης με 10, της Καρύ-
στου με 7, των Καλαβρύτων με 9, της
Νάξου με 9 ή της Γουμένισσας με 13
νοσηλευτές.Στα νοσοκομεία αυτά,ο αριθ-
μός των απασχολουμένων νοσηλευτών
φτάνει μόνο για να συσταθούν μόλις και
μετά βίας οι εφορευτικές επιτροπές με
τα αναπληρωματικά τους μέλη, τους στε-
ρείται, όμως, η αντικειμενική δυνατότη-
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ΩΔΙΝΕΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΚΕΝ…

…την μήνιν των
Νοσηλευτών

ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΣΣκκοουυττέέλληηςς,,
πρόεδρος Ε.Ν.Ε.

«Το μόνο βέβαιο είναι
ότι, αυτοί που κινού-
σαν τα νήματα της τρα-
γικής υπουργικής
μαριονέτας, θα ανα-
γκαστούν να καταλά-
βουν έτσι κι αλλιώς, ότι
στο χώρο των νοσηλευ-
τών δεν έχουν καμία
απολύτως δύναμη»



τα να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλε-
γούν στα όργανα διοίκησης, δεδομέ-
νου ότι, τα μέλη της εφορευτικής επι-
τροπής δεν μπορεί ταυτοχρόνως να
είναι και υποψήφιοι…

Γι’ αυτό προτείνουμε να αντικατα-
σταθεί η πρόβλεψη για λειτουργία εκλο-
γικών τμημάτων σε όλα τα νοσοκομεία
και να ισχύσει το άρθρο 8§6 όπως ανα-
φέρουμε ανωτέρω.

55
Διά της εισηγούμενης τροποποί-
ησης των άρθρων 8§4 και 17§6
του Νόμου 3252/2004 επιχειρεί-

ται η μεταρρύθμιση του εκλογικού συστή-
ματος για την ανάδειξη αιρετών οργά-
νων διοίκησης της Ε.Ν.Ε., διά της
κατάργησης του ενιαίου ψηφοδελτίου,
που τυγχάνει της καθολικής αποδοχής
του σώματος των νοσηλευτών και της
καθιέρωσης μιας παραταξιακής λογι-
κής. Εν προκειμένω χωρούν οι ακό-
λουθες σκέψεις:

Μεταξύ των γενικών κατευθυντή-
ριων αξόνων του εκλογικού συστήμα-
τος  της Ε.Ν.Ε. είναι και η καθιέρωση
ενιαίου ψηφοδελτίου (άρθρα 8§5 και
17§6 του Νόμου 3252/2004),όπου ανα-
γράφονται τα ονόματα τόσο των συν-
δυασμών, όσο και των μεμονωμένων
υποψηφίων.Η καθιέρωση του ενιαίου
ψηφοδελτίου ενισχύει τους συνεκτι-
κούς δεσμούς μεταξύ των νοσηλευτών,
οι οποίοι παραμένουν, ωστόσο, ελεύ-
θεροι στην έκφραση των απόψεών τους
και την ανακήρυξή τους ως υποψη-
φίων, είτε ως μεμονωμένα φυσικά πρό-
σωπα, είτε ως συνδυασμοί προσώπων
με ομοειδείς αντιλήψεις και θέσεις.Και
στις δύο περιπτώσεις η διεκδίκηση της
ψήφου των εκλογέων – νοσηλευτών
γίνεται επί ίσοις όροις για όλους τους
υποψηφίους.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο εκλογι-
κό σύστημα με το ενιαίο ψηφοδέλτιο
ενισχύει τον αμιγώς κλαδικό χαρακτή-
ρα της Ε.Ν.Ε., ως επαγγελματικού συλ-
λόγου όλων των νοσηλευτών, αποτρε-
πομένων ούτως των σκληρών
αντιπαραθέσεων που θα προκαλούσε
η παραταξιακή λογική. Με άλλα λόγια,
τα προβλήματα και τα αιτήματα των νοση-
λευτών είναι κοινά και έχουν ανάγκη
από ένα κοινό μέτωπο δράσης,ώστε να
αποφεύγεται η πολυδιάσπαση,που δημι-
ουργείται αναπόφευκτα από την εγκα-
θίδρυση παραταξιακών συνειδήσεων.
Οι ανωτέρω σκέψεις απηχούν τις θέσεις
της συντριπτικής πλειοψηφίας των νοση-
λευτών,οι οποίοι αποδέχονται εν συνό-

λω το παρόν εκλογικό σύστημα.
Αξίζει, επίσης,να υπογραμμισθεί,ότι

το υπάρχον εκλογικό σύστημα έχει ήδη
εφαρμοσθεί με απόλυτη επιτυχία κατά
την εκλογική διαδικασία του Ιουνίου
του έτους 2007. Με αφορμή, δε, τις ως
άνω αρχαιρεσίες και την κατ’ ένσταση
αμφισβήτηση της συνταγματικότητας του
ενιαίου ψηφοδελτίου, το Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε, μεταξύ
άλλων, ως συνταγματικές τις επίμαχες
διατάξεις περί της καθιέρωσης ενιαίου
ψηφοδελτίου,απορρίπτοντας τους αντι-
θέτως προβαλλόμενους ισχυρισμούς
των ενισταμένων (Βλ. ενδεικτικώς την
υπ’ αριθμ. 5/2008 Απόφαση του Διοι-
κητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).

Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις
κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση αναλ-
λοίωτου του υπάρχοντος εκλογικού
συστήματος για την ανάδειξη των αιρε-
τών οργάνων διοίκησης της Ε.Ν.Ε.,όπως
αυτό καθιερώνεται από τις σχετικές δια-
τάξεις του Νόμου 3252/2004.

66
Διά του άρθρου 6Λ12 του επίμα-
χου νομοσχεδίου επιχειρείται η
διασύνδεση της περιφερειακής

οργάνωσης της Ε.Ν.Ε. με την διοικητι-
κή διάρθρωση της χώρας, όπως αυτή
προβλέπεται στο πρόγραμμα «Καλλι-
κράτης». Η διάταξη αυτή έχει ως άμεσο
αποτέλεσμα την αύξηση των Περιφε-
ρειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε. από επτά
(7) σε δέκα τρία (13).

Εν προκειμένω προτείνεται η απο-
σύνδεση των Περιφερειακών Τμημά-
των της Ε.Ν.Ε., τόσο από τον θεσμό
των Υγειονομικών Περιφερειών, όσο
και από την εν γένει διοικητική διάρ-
θρωση της χώρας. Δεν νοείται και δεν
δημιουργεί την απαιτούμενη ασφά-
λεια δικαίου η συνεχής αυξομείωση
των Περιφερειακών Τμημάτων ενός
επαγγελματικού συλλόγου με αιρετή
διοίκηση.

Υπογραμμίζεται, δε, ότι οι παραπά-
νω μεταβολές δημιουργούν μείζονα
προβλήματα στην Ε.Ν.Ε., τόσο σε επί-
πεδο οικονομικού προϋπολογισμού,
όσο και σε επίπεδο προσωπικού,δοθέ-
ντος ότι στο άρθρο 34 του Νόμου
3252/2004 προβλέπονται συγκεκριμέ-
νες θέσεις απασχόλησης σε κάθε Περι-
φερειακό Τμήμα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και δοθέ-
ντος ότι, ουδείς επαγγελματικός σύλ-
λογος επηρεάζεται, όσον αφορά την
δομή του,από την διοικητική διάρθρω-
ση της χώρας, η Ε.Ν.Ε. προτείνει την

καθιέρωση συγκεκριμένου αριθμού
Περιφερειακών Τμημάτων, με βάση το
πλέον ασφαλές κριτήριο του γεωγρα-
φικού προσδιορισμού και με δεδομέ-
νη την εξομάλυνση των συγκοινωνια-
κών δυσχερειών,με τους νέους οδικούς
άξονες της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού.
Έτσι, με βάση και το Κεφάλαιο Γ΄ του
Καλλικράτη περί «Σύστασης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης» και ειδικότερα
το άρθρο 6 περί ενιαίων αποκεντρω-
μένων μονάδων,προτείνουμε τα Περι-
φερειακά Τμήματα της Ε.Ν.Ε. να είναι
επτά (7) και να διαμορφωθούν ως εξής:
Κεντρικής,Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη,
Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου με
έδρα τα Ιωάννινα, Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας (πλην Αττικής) με έδρα
τη Λάρισα, Πελοποννήσου και Ιονίων
νήσων με έδρα την Πάτρα, Κρήτης με
έδρα το Ηράκλειο,Αττικής με έδρα την
Αθήνα και τέλος Πειραιώς & Νήσων
Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.

Με τα νέα δεδομένα λοιπόν υπο-
γραμμίζεται, ότι η μείωση του εφάπαξ
ποσού εγγραφής και του ποσού της ετή-
σιας ανανέωσης εγγραφής σε συνδυα-
σμό με την αύξηση των Περιφερειακών
Τμημάτων της Ε.Ν.Ε. από 7 σε 13 δημι-
ουργεί με μαθηματική ακρίβεια ακαρι-
αίο οικονομικό μαρασμό του νομικού
προσώπου της Ε.Ν.Ε., ενόψει της σημα-
ντικής αύξησης των λειτουργικών δαπα-
νών (μισθοδοσία προσωπικού, υλικο-
τεχνική υποδομή κλπ).

Ενδεικτικά αναφέρουμε ως παρά-
δειγμα, το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων
Νήσων που θα προκύψει σύμφωνα με
το νέο σχεδιασμό, το οποίο θα έχει 341
μέλη και ετήσια έσοδα (341 Χ 24) 8.184
ΕΥΡΩ.Από αυτά σύμφωνα με το Νόμο
3252/2004 θα πρέπει να αποδώσει τα
μισά στην Κεντρική Διοίκηση και με τα
υπόλοιπα 4.092 ΕΥΡΩ θα πρέπει να
καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες στέγα-
σης, επικοινωνίας,μισθοδοσίας 2 υπαλ-
λήλων και λοιπών υλικοτεχνικών ανα-
γκών, πράγμα αδύνατον.

Αυτές ήταν οι επισημάνσεις μας και,
δυστυχώς, για λόγους μικροκομματι-
κής εκμετάλλευσης,αγνοήθηκαν.Είμα-
στε σίγουροι ότι, η συγκυρία θα μας
δικαιώσει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι,
αυτοί που κινούσαν τα νήματα της τρα-
γικής υπουργικής μαριονέτας, θα ανα-
γκαστούν να καταλάβουν έτσι κι αλλιώς,
ότι στο χώρο των νοσηλευτών δεν έχουν
καμία απολύτως δύναμη. Κοντός ψαλ-
μός αλληλούια…
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«Τα προβλήματα
και τα αιτήματα των
νοσηλευτών είναι
κοινά και έχουν
ανάγκη από ένα κοι-
νό μέτωπο δράσης,
ώστε να αποφεύγε-
ται η πολυδιάσπαση,
που δημιουργείται
αναπόφευκτα από
την εγκαθίδρυση
παραταξιακών συνει-
δήσεων»



««ΚΚ
ατ’ επανάληψη έχει απασχο-
λήσει την ομοσπονδία μας
η προκλητική συμπεριφορά

του προέδρου του Δ.Σ. του Δρομο-
καΐτειου κ. Ν. Τσική, οι ενέργειες του
οποίου μαρτυρούν υπέρμετρη αλαζο-
νεία και κραυγαλέα υποτίμηση κάθε
έννοιας δικαίου, αναφορικά με τη λει-
τουργία του εν λόγω ιδρύματος.

ΠΠααρρόόττιι  ππρρόόκκεειιττααιι  ππεερρίί  κκλληηρροοδδοοττήή--
μμααττοοςς,,  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..,,  σσεε  κκααμμίίαα
ππεερρίίππττωωσσηη  δδεε  ννοομμιιμμοοπποοιιεείίττααιι  νναα  ααγγννοο--
εείί  τταα    ιισσχχύύοονντταα  γγιιαα  όόλλαα  τταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα
ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ,,  μμιιααςς  κκααιι  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ
εενν  λλόόγγωω  ιιδδρρύύμμααττοοςς  ππρροοσσλλααμμββάάννεεττααιι
κκααιι  κκααλλύύππττεεττααιι  οοιικκοοννοομμιικκάά  εεξξοολλοοκκλλήή--
ρροουυ  ααππόό  ττοο    εελλλληηννιικκόό  κκρράάττοοςς,,  όόππωωςς
εεξξάάλλλλοουυ  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλληη  λλεειιττοουυρργγιικκήή
δδααππάάννηη  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ((σσυυννττήήρρηησσηη
κκττιιρρίίωωνν  κκ..ττ..λλ))..

Συγκεκριμένα, ο κ. Ν. Τσικής, από
ετών έέχχεειι  ααφφααιιρρέέσσεειι  ααππόό  ττοο  λλοογγόόττυυπποο
κκααιι  ααππόό  ττηη  σσφφρρααγγίίδδαα  ττοουυ  ΔΔρροομμοοκκααΐΐττεειι--
οουυ  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  ττηηςς  22ηηςς  ΥΥΠΠΕΕ  ΠΠεειιρρααιι--
ώώςς  κκααιι  ΑΑιιγγααίίοουυ  κκααιι  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  ππρρόό--
εεδδρροοςς  κκάάπποοιιοουυ  ααυυττόόννοομμοουυ,,  ααυυττοοδδιιοοιι--
κκοούύμμεεννοουυ  κκααιι  ααυυττοοττεελλοούύςς  ιιδδρρύύμμααττοοςς,,
υπό την ανοχή τόσο της διοίκησης της
οικείας ΥΠΕ,όσο και των ηγεσιών του
Υπουργείου Υγείας από το 2005 μέχρι
και σήμερα.

Επιπλέον, αγνοώντας με τρόπο απα-

ράδεκτο τη ζοφερή πραγματικότητα
της τραγικής έλλειψης νοσηλευτικού
προσωπικού σε συνδυασμό με την
ιδιαιτερότητα της φύσης του ιδρύμα-
τος που διοικεί, ππρροοββααίίννεειι  σσεε  ααυυθθααίί--
ρρεεττεεςς  μμεετταακκιιννήήσσεειιςς  εερργγααζζοομμέέννωωνν  ααππόό
ττηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  σσεε  κκααθθήή--
κκοονντταα  ππααννττεελλώώςς  ααλλλλόόττρριιαα..  ΕΕππίί  ππααρραα--

δδεείίγγμμααττ ιι ,,   μμεε  ττηηνν  υυππααρρ..  ππρρωωττ..
1122116633//666655449933--1100//99//22001100  εεννττοολλήή  ττοουυ,,
έέννααςς  ΦΦύύλλαακκααςς  ΑΑσσθθεεννώώνν  μμεετταακκιιννεείίττααιι
σσττοο  ττηηλλεεφφωωννεείίοο  ττοουυ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  κκααιι
ττρρεειιςς  ΒΒοοηηθθοοίί  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν,,  ααπποομμαακκρρύύ--
ννοοννττααιι  ααππόό  τταα  ννοοσσηηλλεευυττιικκάά  ττοουυςς  κκααθθήή--
κκοονντταα  κκααιι  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσεε  δδιιοοιικκηηττιι--
κκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  δδηηλλααδδήή  σσεε    θθέέσσεειιςς
ππααννττεελλώώςς  ξξέέννεεςς  μμεε  ττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  γγιιαα
ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοσσλλήήφφθθηηκκαανν  κκααιι  μμιισσθθοο--
δδοοττοούύννττααιι  ααππόό  ττοο  δδηημμόόσσιιοο……

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ κατόπιν της δια-
πίστωσης των επαναλαμβανόμενων
αυθαιρεσιών του ΔΣ του Δρομοκαΐτει-
ου και της άχρωμης παρουσίας της
διοίκησης που διορίζεται από το Υπουρ-
γείο Υγείας, θεωρεί αυτονόητη την ανα-
γκαιότητα της απόλυτης ένταξης του εν
λόγω νοσοκομείου στο Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας.

Μέχρι να γίνει αυτό, πιστεύουμε
ότι, η επιστροφή στα καθήκοντά τους,
των υπαλλήλων που ανήκουν στη
Νοσηλευτική Υπηρεσία, είναι επιβε-

βλημένη, τόσο από τα πράγματα, όσο
και από τη στοιχειώδη επαγγελματική
ηθική, εκτός και αν οι ενέργειες του
κ.Ν. Τσική διέπονται από τους νόμους
άλλου κράτους. Αναμένουμε για τις
δικές σας ενέργειες», αναφέρει η επι-
στολή της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, που απε-
στάλη πριν από λίγες μέρες στον υπουρ-
γό Υγείας και τη Διοικήτρια της 2ης
ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

ΗΗ  εεππιισσττοολλήή  ααυυττήή  σσττάάθθηηκκεε  ηη  ααφφοορρ--
μμήή  γγιιαα  νναα  κκααττααθθέέσσεειι  σσττηη  ββοουυλλήή,,  σσχχεε--
ττιικκήή  εερρώώττηησσηη,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΣΣυυνναα--
σσππιισσμμοούύ  κκααιι  ββοουυλλεευυττήήςς  ΑΑ’’  ΑΑθθήήννααςς,,  κκ..
ΑΑλλέέξξηηςς  ΤΤσσίίππρρααςς..  

«Σύμφωνα με έγγραφο-καταγγελία
της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ (Πανελλήνια Συν-
δικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπον-
δία του Εθνικού Συστήματος Υγείας)
με Αρ. Πρωτ: 447 της  16/09/2010 στο
ΔροΒοκαΐτειο Νοσοκομείο, παρατη-
ρούνται συνεχείς αυθαιρεσίες από τη
Διοίκηση, που παρεμποδίζουν την
εύρυθμη λειτουργία του.

ΜΜεε  δδεεδδοομμέέννηη  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  κκααιι  ττηηνν  ιιδδιιααιιττεε--
ρρόόττηητταα  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς,,  έέχχοουυνν  κκααττααγγρραα--
φφεείί  μμεετταακκιιννήήσσεειιςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ααππόό  ττηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα,,  σσεε  κκααθθήήκκοο--
νντταα  ππααννττεελλώώςς  ξξέένναα  μμεε  ττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο,,
γγιιαα  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοσσλλήήφφθθηηκκαανν  κκααιι  μμιισσθθοο--
δδοοττοούύννττααιι  ααππόό  ττοο  δδηημμόόσσιιοο»»,,  ττοοννίίζζεεττααιι
σσττοο  κκεείίμμεεννοο  ττηηςς  εερρώώττηησσηηςς,,  σσττοο  οοπποοίίοο
ααννααφφέέρροοννττααιι  κκααιι  τταα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ππεερριι--
σσττααττιικκάά  ααυυθθααιιρρεεσσίίααςς,,  πποουυ  κκααττααγγρράάψψαα--
μμεε  ππααρρααππάάννωω..  Ο κ. Τσίπρας ερωτά τον
υπουργό:

11 «Θα προβείτε σύντομα στην απόλυ-
τη ένταξη του ΔροΒοκαΐτειου Νοσο-

κομείου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας;

22Θα γίνουν οι δέουσες παρεμβάσεις,
προκειμένου να επιστρέψουν οι 4

υπάλληλοι στη Νοσηλευτική υπηρεσία
στην οποία ανήκουν και στα καθήκο-
ντα για τα οποία προσλήφθηκαν, με
δεδομένη την ανάγκη επάρκειας Νοση-
λευτικού Προσωπικού στο συγκεκρι-
μένο νοσοκομείο;».
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 

Ανάγκη άμεσης 
παρέμβασής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  
ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στον «Ρυθμό» των εκλογών
Εν όψει των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεμ-

βρίου 2010, όσοι Νοσηλευτ ές επιθυμούν να γνωστοποιήσουμε

την υποψηφιότητά τους, παρακαλούμε όπως μας αποστείλουν σχε-

τικό ενημερωτικό σημείωμα, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστο-

σελίδα της Ε.Ν.Ε..
ΑΑππόό  ττηη  σσύύννττααξξηη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ 

«Συνένοχα τα στελέχη 
της ΠΟΕΔΗΝ»

«Με αφορμή τη δακρύβρεχτη ανακοίνωση (υπό τον κακοποιημένο τίτλο του

Μάρκες «το προαναγγελθέν ενός θανάτου», αντί «το χρονικό ενός προαναγ-

γελθέντος θανάτου»), που εξέδωσε η ΠΟΕΔΗΝ για το θάνατο της άτυχης ασθε-

νούς του Ευαγγελισμού και μετά τις διαπιστώσεις των συντακτών της για τις

τραγικές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού από τα Ψυχιατρικά Τμήματα,

το ερώτημα που αναπόφευκτα γεννάται στα χείλη όλων όσων γνωρίζουμε την

αλήθεια είναι αμείλικτο:

Τι έχει κάνει η ΠΟΕΔΗΝ για τα καμώματα του ταμία της και ταυτοχρόνως

προέδρου του σωματείου της στο Δρομοκαΐτειο, όταν ο τελευταίος ανέχεται

(για να μην πούμε συναποφασίζει) αλλεπάλληλες μετακινήσεις νοσηλευτι-

κού προσωπικού σε θυρωρεία, τηλεφωνικά κέντρα και κάθε είδους διοικη-

τικά πόστα;

Αν θέλουν, λοιπόν, οι κύριοι της ΠΟΕΔΗΝ να βοηθήσουν στην εύρεση

νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, ας ψάξουν τις μετατάξεις και

μετακινήσεις που προκάλεσαν τόσα χρόνια και ας τους φέρουν όλους πίσω

στα Τμήματα».



Το ««ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς»», το επί-
σημο επιστημονικό περιοδικό της ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς εισέρχεται στο δδεεύύττεερροο  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθμισης δημιουργήσαμε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.nursingjournal.gr στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστημο-
νικού περιοδικού,από την αρχή λειτουργίας του έως σήμερα,θα
είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω της διεθνούς του διάστασης θα
υπάρχει και αντίστοιχη αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

Όσοι, όμως, από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν αντίγρα-
φο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
μπορούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που
θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συμβολικό τίμημα, που
αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και  στα ταχυδρομικά
έξοδα της αποστολής. Έτσι, ηη  ττιιμμήή  εεκκάάσσττοουυ  ττεεύύχχοουυςς  ππεερριιοο--
δδιικκοούύ  οορρίίσσττηηκκεε  σστταα  εεππττάά  εευυρρώώ  ((77pp))  κκααιι  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι
μμπποορροούύνν  νναα  τταα  ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι  ττααχχυυδδρροομμιικκώώςς,,  εείίττεε  ξξεεχχωωρριι--
σσττάά,,  εείίττεε  ααννάά  έέττοοςς,,  ααφφοούύ  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  ππρροοσσκκοομμίίσσοουυνν  ήή
ααπποοσσττεείίλλοουυνν  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ττηη  σσχχεεττιικκήή  ααππόόδδεειιξξηη
εεππώώννυυμμηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  EEUURROOBBAANNKK,,  σσττοο  λλοογγαα--

ρριιαασσμμόό  μμεε  ααρριιθθμμόό  00002266..00000022..6655..00220011003355440022  ((μμεε  ααιιττιιοολλοογγίίαα
««ΓΓιιαα  ττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς»»))..
Επίσης, θα μπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γρα-
φεία της Ε.Ν.Ε.,καταβάλλοντας το παραπάνω τίμημα μετρητοίς.

ΤΤοο  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  λλοοιιππόόνν,,  σσττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  αανναα--
γγννώώρριισσήήςς  ττοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΠΠοολλιιττεείίαα  ωωςς  ττοο  εεππίίσσηημμοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
εεππιισσττηημμοοννιικκόό  ππεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  ππααρρααμμέέννεειι  ππιισσττόό  σσττοουυςς
ππρρωωττααρρχχιικκοούύςς  ττοουυ  σσττόόχχοουυςς::

• Την προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης
• Την συμβολή στην ποιότητα φροντίδας ατόμων, ομά-

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονι-
κών νοσηλευτικών θεμάτων

• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και   
• Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας

και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-
βάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην
Ελλάδα. ΤΤοο  ππεερριιοοδδιικκόό  έέχχεειι  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττοονν  ΔΔιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό  ΚΚααττάάλλοογγοο  ΕΕκκδδόόσσεεωωνν  σσεε  σσεειιρρέέςς  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  μμεε
IISSSSNN  11779911--99000022..  
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ΤΤ
οο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ααφφοούύ  δδιιααππίί--
σσττωωσσεε  όόττιι  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  δδιιαα--
ττάάξξεεωωνν  ττηηςς  κκοοιιννοοττιικκήήςς  οοδδηηγγίίααςς

3366//22000055  πποουυ  εεννσσωωμμααττώώθθηηκκεε  σσττηηνν
εελλλληηννιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  μμεε  ττοο  ΠΠΔΔ  3388//22001100,,
θθαα  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  ττεερράάσσττιιοο  ππρρόόββλληημμαα
σσττοουυςς  ππττυυχχιιοούύχχοουυςς  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΣΣππάάρρττηηςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιι--
σσττηημμίίοουυ  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ,,  εεξξααιιττίίααςς  ττοουυ
όόττιι,,  ττοο  εενν  λλόόγγωω  ΤΤμμήήμμαα  δδεενν  ππεερριιλλααμμ--
ββάάννεεττααιι  σσττιιςς  ααννααγγννωωρριισσμμέέννεεςς  ααννώώττεε--
ρρεεςς  κκααιι  ααννώώττααττεεςς  σσχχοολλέέςς  ττωωνν  εευυρρωω--
ππααϊϊκκώώνν  κκρρααττώώνν,,  ααππέέσσττεειιλλεε  ττοο  ππααρραακκάάττωω
έέγγγγρρααφφοο  σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΠΠααιιδδεείίααςς,,
εειιδδοοπποοιιώώννττααςς  ττααυυττόόχχρροονναα  κκααιι  ττηη  ΔΔιιεεύύ--
θθυυννσσηη  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα
δδοοθθεείί  άάμμεεσσηη  λλύύσσηη..  

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι το
κείμενο της οδηγίας 36, είχε συντα-
χθεί πριν από 5 χρόνια (2005), δεν
έτυχε της δέουσας προσοχής από τους
αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας,

αλλά και από τους τότε αυτοαποκα-
λούμενους εκπροσώπους των νοση-
λευτών, με αποτέλεσμα να ενσωματω-
θεί στο εθνικό δίκαιο  ένα κείμενο
που αν δεν τροποποιηθεί άμεσα, οι
νοσηλευτές που αποφοιτούν από τη
Σπάρτη, δεν θα αναγνωρίζονται σε
καμία ευρωπαϊκή χώρα. Ακολουθεί
το κείμενο της επιστολής.

«Προσφάτως ετέθη σε ισχύ το Προ-
εδρικό Διάταγμα 38/2010 (Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με
την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων, ΦΕΚ Α΄ 78/2010), δια του
οποίου ενσωματώνονται στην ελλη-
νική έννομη τάξη οι διατάξεις της Οδη-
γίας 2005/36.

Στο προσαρτώμενο Παράρτημα
V.2. με τίτλο «Νοσοκόμοι υπεύθυνοι

για γενική περίθαλψη» γίνεται ανα-
φορά αφενός στο πρόγραμμα σπου-
δών του νοσηλευτή (κακώς αναφε-
ρόμενου ως «νοσοκόμου») υπεύθυνου
για γενική περίθαλψη, αφετέρου παρα-
τίθενται οι τίτλοι εκπαίδευσης που
χορηγούνται στα διάφορα Κράτη –
μέλη, οι οργανισμοί, ήτοι τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα που χορηγούν τους
εν λόγω τίτλους, καθώς και οι επαγ-
γελματικοί τίτλοι που έχουν καθιε-
ρωθεί και χρησιμοποιούνται σε κάθε
Κράτος – μέλος.

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ωωσσττόό--
σσοο,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ττίίττλλωωνν  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς
κκααιι  ττωωνν  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  οορργγααννιισσμμώώνν  πποουυ
ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύνν  δδεενν  έέχχεειι  σσυυμμππεερριιλληη--
φφθθεείί  ττοο  ππττυυχχίίοο  ττηηςς  ππααννεεππιισσττηημμιιαακκήήςς
σσχχοολλήήςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ττηηςς  ΣΣππάάρρττηηςς
κκααιι  ττοο  οομμώώννυυμμοο  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΠΠεελλοο--
πποοννννήήσσοουυ..  

ΤΤοο  ππααρράάδδοοξξοο  ααυυττόό  φφααιιννόόμμεεννοο  δδηημμιι--

οουυρργγεείί  ππλλήήθθοοςς  ππρροοββλληημμάάττωωνν  σσττοουυςς
ααπποοφφοοίίττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ττοουυ  σσυυγγκκεε--
κκρριιμμέέννοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ,,  δδοοθθέέννττοοςς
όόττιι  ττοο  ππττυυχχίίοο  ττοουυςς  δδεενν  ττυυγγχχάάννεειι  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκήήςς  ααννααγγννώώρριισσηηςς  σσττιιςς  λλοοιιππέέςς
χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς..  Με
άλλα λόγια οι απόφοιτοι της Νοση-
λευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Σπάρτης αδυνατούν να ασκήσουν το
νοσηλευτικό επάγγελμα σε άλλο ευρω-
παϊκό κράτος, αφού το πτυχίο που
κατέχουν δεν τους προσφέρει και την
ταυτόχρονη αναγνώριση των επαγγελ-
ματικών τους προσόντων.

ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς
εεππιιθθυυμμεείί  νναα  ααννααδδεείίξξεειι  δδιιαα  ττοουυ  ππααρρόό--
ννττοοςς  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ππρρόόββλληημμαα,,  εευυεελλ--
ππιισσττώώννττααςς  σσεε  μμιιαα  άάμμεεσσηη  εεππίίλλυυσσήή  ττοουυ,,
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααρρθθεείί  ττοο  ααδδιιέέξξοοδδοο  εειιςς
ττοο  οοπποοίίοο  μμοοιιρρααίίωωςς  ππεερριιέέρρχχεεττααιι  έέκκαα--
σσττοοςς  ααππόόφφοοιιττοοςς  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΣΣχχοο--
λλήήςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΣΣππάάρρττηηςς»»..

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.

Παράδοξο φαινόμενο... 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει τις Νοσηλεύτριες κ.κ.

Ευαγγελία Κοτρώτσιου, Μαίρη Γκούβα και Μαρία Νού-

λα με αφορμή την εκλογή τους στις θέσεις των Διευ-

θυντριών των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοι-

ας των ΤΕΙ Λάρισας, Ιωαννίνων και Λαμίας αντιστοίχως.

Η ανάδειξη των παραπάνω Νοσηλευτριών στις επιτε-

λικές αυτές θέσεις, αποτελεί την καλύτερη επιβρά-

βευση της άκρως επιτυχημένης επιστημονικής τους

διαδρομής και ανοίγει το δρόμο της ανόδου και άλλων

συναδέλφων στο δύσβατο δρόμο της εκπαιδευτικής

ιεραρχίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.
Παροχή νομικών 
συμβουλών στα μέλη
Το Π.Σ. του 6ου Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε.

ενημερώνει τα μέλη του ότι έχει τη δυνατότητα να τους

παρέχει νομικές συμβουλές  μετά από υποβολή ερω-

τημάτων στη  ηλεκτρονική διεύθυνση: enne6@otenet.gr

ή στο Fax: 2610426215.

Ο νομικός σύμβουλος κάθε Τρίτη και ώρες από

14:00 - 16:00 θα είναι στη διάθεση των μελών στην

έδρα του 6ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. στην Πάτρα. Διεύθυνση:

Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών, 1ος όροφος. Τηλ.

Επικοινωνίας: 2610423830.

ΤΤ
ην καταχρηστική πειθαρχική δίωξη συν-

δικαλιστή για δηλώσεις του στην τηλεό-

ραση, που θίγει με απαράδεκτο τρόπο τη

συνδικαλιστική ελευθερία,

καταγγέλλει με ερώτησή του

προς τον υπουργό Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο βου-

λευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙ-

ΖΑ, κ. Βασίλης Μουλόπουλος.

Συγκεκριμένα, στις 13 Ιου-

λίου 2010 ο κ. Αριστείδης Δάγλας,

Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ και

Γενικός Γραμματέας της ένω-

σης Νοσηλευτών Ελλάδος, εμφα-

νίστηκε σε εκπομπή της κρατι-

κής τηλεόρασης, επισημαίνοντας

τα προβλήματα στη δημόσια

υγεία και ασκώντας κριτική στην

ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. «Ο κ. Δάγλας

καταγγέλλει με επιστολή του προς εσάς κ. υπουρ-

γέ, πως κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία ενα-

ντίον του από τη διοίκηση της 2ης Υγειονομι-

κής Περιφέρειας, εξαιτίας της αναφερθείσας

δημόσιας τοποθέτησής του, ως αιρετού συνδι-

καλιστή. Όμως,  τα σοβαρά

προβλήματα που μαστίζουν τη

δημόσια υγεία δεν λύνονται

με καταστολή», καταλήγει ο

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ.

Μουλόπουλος ερωτά: 

1
«Τι ενέργειες προτίθε-

ται να λάβει προκειμέ-

νου να σταματήσει η πειθαρ-

χική δίωξη στο βαθμό που

γίνεται ως έμμεσος εκβια-

σμός αντιπολιτευόμενου συν-

δικαλιστή;

2
Τι μέτρα προτίθεται να

λάβει προκειμένου να ανα-

ζητηθούν οι διοικητικά και πολιτικά υπεύθυνοι

για αυτή την προσβολή στην ελευθερία του

λόγου;».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΑΓΛΑ 

«Έμμεσος εκβιασμός»
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ΜΜ
εεττάά  ααππόό  κκααττααγγγγεελλίίαα
μμεελλώώνν  ττηηςς  ΠΠααννεελλλλήή--
ννιιααςς  ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττιικκήήςς

ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς
ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΥΥγγεείί--
ααςς  πποουυ  εερργγάάζζοοννττααιι  σσττοο  ΠΠ..ΝΝ..
ΛΛάάρριισσααςς,,  ηη  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  ππααρρεε--
ννέέββηη  εεξξωωδδίίκκωωςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ
νναα  κκααττααββλληηθθοούύνν  τταα  χχρρηημμααττιικκάά
πποοσσάά  πποουυ  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσττοουυςς
σσυυννααδδέέλλφφοουυςς..  ««ΣΣεε  άάλλλληη  ππεερρίί--
ππττωωσσηη,,  θθαα  αακκοολλοουυθθήήσσοουυμμεε  ττηη
δδιικκαασσττιικκήή  οοδδόό..  ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο
ππααρρααππάάννωω,,  κκααλλοούύμμεε  τταα  μμέέλληη
μμααςς  νναα  μμααςς  κκααττααγγγγεείίλλοουυνν  ππααρρόό--
μμοοιιεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  ώώσσττεε  νναα  αακκοο--
λλοουυθθήήσσεειι  ππααρρέέμμββαασσηη  ττηηςς  οομμοο--
σσπποοννδδίίααςς  μμααςς»»,,  ττοοννίίζζεειι  σσττηη  σσχχεεττιικκήή
ττηηςς  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς
ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ  --  ΕΕΣΣΥΥ..  ΑΑκκοολλοουυθθεείί
ττοο  κκεείίμμεεννοο  ααππόό  ττηηνν  ΕΕξξώώδδιικκηη
δδήήλλωωσσηη  ––  δδιιααμμααρρττυυρρίίαα..  

«Η ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ αποτε-
λεί δευτεροβάθμια συνδικαλι-
στική οργάνωση,συσταθείσα και
λειτουργούσα με βάση τις δια-
τάξεις του Νόμου 1264/1982 περί
εκδημοκρατισμού του συνδικα-
λιστικού κινήματος.Μεταξύ των
σκοπών της συγκαταλέγεται και

η μελέτη, προστασία, διεκδίκη-
ση και προαγωγή των επαγγελ-
ματικών, οικονομικών, συνδι-
καλιστικών και λοιπών
συμφερόντων των μελών των
Σωματείων που την συγκροτούν.

Περαιτέρω, εκ των διατάξε-
ων του άρθρου 16 του Νόμου
3205/2003,όπως σήμερα ισχύ-
ει, τίθεται το θεσμικό πλαίσιο για
την παροχή υπερωριακής εργα-
σίας, ήτοι εργασίας παρεχομέ-
νης πέραν των ωρών της υπο-
χρεωτικής απασχόλησης, ενώ
καθιερώνεται η καταβολή αμοι-
βής για την παραπάνω εργασία,
το ύψος της οποίας προσδιορί-
ζεται από τις διατάξεις της παρα-
γράφου 4 του ως άνω άρθρου.

Οι παραπάνω διατάξεις του
άρθρου 16 του Νόμου 3205/2003
αποτελούν, επί της ουσίας, την
εξειδίκευση των διατάξεων του
άρθρου 29Λ2 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα,σύμφωνα
με τις οποίες «εφόσον έκτακτες
και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανά-
γκες το επιβάλλουν,ο υπάλλη-
λος οφείλει να εργαστεί και πέρα
από το χρόνο εργασίας ή σε μη

εργάσιμες ημέρες. Στην περί-
πτωση αυτή καταβάλλεται στον
υπάλληλο αποζημίωση σύμφω-
να με τις ισχύουσες διατάξεις».

Σε συνέχεια των ανωτέρω
παρατηρήσεων σας επισημαί-
νουμε, όόττιι  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  έέχχοουυνν
κκααττααββλληηθθεείί  σσττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
ππρροοσσωωππιικκόό  τταα  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά
πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττηηνν  ααμμοοιιββήή
ττηηςς  υυππεερρωωρριιαακκήήςς  εερργγαασσίίααςς  πποουυ
ππααρραασσχχέέθθηηκκεε  ττοονν  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο
ττοουυ  έέττοουυςς  22000099  κκααιι  ττοο  ππρρώώττοο
ττρρίίμμηηννοο  ττοουυ  έέττοουυςς  22001100..      

ΑΑφφοορρμμήή,,  δδεε,,  γγιιαα  ττηηνν  σσύύνντταα--
ξξηη  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς  εεξξωωδδίίκκοουυ  δδηηλλώώ--
σσεεωωςς  εείίννααιι  ηη  μμηη  εειισσέέττιι  κκααττααββοο--
λλήή  σσττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  κκααιι  σσττιιςς
ννοοσσηηλλεεύύττρριιεεςς,,  πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύ--
ννττααιι  σσττοο  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκόό  ΓΓεεννιι--
κκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΛΛάάρριισσααςς  ττοουυ
χχρρηημμααττιικκοούύ  πποοσσοούύ,,  πποουυ  ααννττιι--
σσττοοιιχχεείί  σσττηηνν  ααμμοοιιββήή  γγιιαα  ττηηνν
ππααρροοχχήή  υυππεερρωωρριιαακκήήςς  εερργγαασσίίααςς
κκααττάά  ττοονν  μμήήνναα  ΝΝοοέέμμββρριιοο  ττοουυ
έέττοουυςς  22000099,,  κκααθθώώςς  κκααιι  κκααττάά  ττοουυςς
μμήήννεεςς  ΜΜάάιιοο,,  ΙΙοούύννιιοο,,  ΙΙοούύλλιιοο  κκααιι
ΑΑύύγγοουυσσττοο  ττοουυ  έέττοουυςς  22001100..  

Η καθυστέρηση καταβολής
των παραπάνω χρηματικών

ποσών για τις προαναφερθεί-
σες χρονικές περιόδους καθι-
στά το νομικό πρόσωπο του
νοσοκομείου, ως εργοδότη,
υπερήμερο έναντι του νοση-
λευτικού προσωπικού,ενώ γεν-
νά αξίωση του τελευταίου για
την νόμιμη διεκδίκηση των
ανωτέρω χρηματικών ποσών.

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι
προκειμένου να εξασφαλισθούν
οι οφειλόμενες αποδοχές υπε-
ρημερίας,οι εργαζόμενοι έχουν
το δικαίωμα να προβούν σε επί-
σχεση εργασίας.Ως γνωστόν,η
επίσχεση εργασίας αποτελεί μια
εκ των προβλεπομένων οδών
για την εξασφάλιση ληξιπρόθε-
σμων αξιώσεων έναντι εργοδο-
τών από μισθούς,αποδοχές και
άλλες παροχές οφειλόμενες σε
παρασχεθείσα εργασία, όπως
συμβαίνει εν προκειμένω.

Επειδή το Π.Γ.Ν.Λάρισας,ως
εργοδότης,έχει ήδη καταστεί υπε-
ρήμερο έναντι των απασχολου-
μένων νοσηλευτών και νοση-
λευτριών εν σχέσει με την καταβολή
των χρηματικών ποσών, που
αντιστοιχούν στην αμοιβή για

την παροχή υπερωριακής εργα-
σίας κατά τον μήνα Νοέμβριο
του έτους 2009, καθώς και κατά
τους μήνες Μάιο,Ιούνιο, Ιούλιο
και Αύγουστο του έτους 2010.

Επειδή, προκειμένου να
καταβληθούν τα ανωτέρω χρη-
ματικά ποσά στους δικαιούχους
αυτών θα πρέπει να προηγη-
θεί η έγκριση της σχετικής δαπά-
νης από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα (Επίτροπος).

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ
κκααιι  μμεε  ττηηνν  ρρηηττήή  εεππιιφφύύλλααξξηη  ππααννττόόςς
εεννννόόμμοουυ  σσυυμμφφέέρροοννττόόςς  μμααςς::
-Διαμαρτυρόμεθα εντόνως για
την μη εισέτι καταβολή στο
νοσηλευτικό προσωπικό των
ανωτέρω χρηματικών ποσών
για την παρασχεθείσα υπερω-
ριακή εργασία στα προαναφερ-
θέντα χρονικά διαστήματα
- Αιτούμεθα όπως προβείτε άμε-
σα σε κάθε εκ του Νόμου προ-
βλεπόμενη ενέργεια προκειμέ-
νου να καταστεί εφικτή η καταβολή
των οφειλομένων υπερωρια-
κών αμοιβών στους δικαιού-
χους αυτών».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΟ Π.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Εξώδικη διαμαρτυρία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  
6ου Π.Τ.

Το Π.Σ. του 6ου Π.Τ. της Ένωσης

Νοσηλευτών  Ελλάδος ομόφωνα

εκφράζει τις ευχαριστίες του στην

κα  Πουλοπούλου Μαρία, Νοση-

λεύτρια Π.Ε., Διευθύντρια Νοση-

λευτικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Π.

Ρίον., για την ευγενική προσφορά

της προσωπικής της  βιβλιοθήκης

στην Ε.Ν.Ε.. Από τη πλευρά του  το

Π.Σ. διαβεβαιώνει ότι, η εν λόγω

βιβλιοθήκη θα αποτελέσει  την

αρχή μιας προσπάθειας, ώστε με

τον εμπλουτισμό της να διαμορ-

φωθεί ένας θύλακας γνώσης στη

διάθεση των Νοσηλευτών - μελών

του 6ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.. 

ΑΑ
ναφορικά με την υπαριθμ. 140/3-9-2010 Ημερήσια

Απόφαση της διοικήτριας του Οφθαλμιατρείου Αθη-

νών, που ορίζει τη μετακίνηση του Νοσηλευτή ΤΕ κ.

Δ. Σ. στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων και στη γραμ-

ματεία της Διεύθυνσης της Ιατρικής Υπηρεσίας του ιδρύμα-

τος, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επισημαίνει τα ακόλουθα: Η μετακίνη-

ση Νοσηλευτών και η ανάθεση σε αυτούς αλλότριων καθηκόντων,

αντιβαίνει σαφώς στις διατάξεις του Π.Δ. 351/1989 «Περί επαγ-

γελματικών Δικαιωμάτων των Νοσηλευτών», αλλά και στην

δυσμενή πραγματικότητα των νοσοκομείων μας που δυσλει-

τουργούν υπό την τραγική έλλειψη νοσηλευτών. 

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι, οι νοσηλευτές είναι από-

φοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε καμία περί-

πτωση δε μπορεί να μεταχειρίζονται ως επικουρικό ή ανει-

δίκευτο προσωπικό για την κάλυψη των πάσης φύσης

αναγκών του νοσοκομείου.

Τέλος, θεωρούμε αυτονόητη την απόσυρση της άστοχης

αυτής απόφασης, προκειμένου να αποκατασταθεί, τόσο το

κύρος του νοσηλευτή που θίγεται, όσο και η κοινή λογική που

εν προκειμένω τίθεται εν αμφιβόλω», αναφέρει η επιστολή

της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, που απεστάλη προς όλους τους εμπλεκό-

μενους φορείς.

ΣΤΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Παράνομη η ανάθεση 
αλλότριων καθηκόντων
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Θέλετε κόρη;
Κόψτε το…αλάτι!
Πηγή:TA NEA

Οι μητέρες που θέλουν κόρη,
πρέπει να αποφεύγουν το πολύ
αλάτι και να ακολουθούν μια
διατροφή πλούσια σε φασόλια
και σκληρά τυριά, συνιστούν
επιστήμονες από το Πανεπιστή-
μιο του Μάαστριχτ,στην Ολλαν-
δία. Σε μελέτη που πραγματο-
ποίησαν διαπίστωσαν, ότι τα
κατάλληλα τρόφιμα σε συνδυα-
σμό με το σεξ τις κατάλληλες
μέρες, όχι τις ημέρες αμέσως
πριν ή αμέσως μετά την ωορ-
ρηξία, μπορεί να αποτελέσουν
κλειδί για την απόκτηση κόρης! 

Βλαβερές 
οι συνέπειες 
του σολάριουμ
Πηγή: enet.gr 

Το τεχνητό μαύρισμα συνδέε-
ται στενά με την εμφάνιση μελα-
νώματος προειδοποιούν Αυστρα-
λοί επιστήμονες, έπειτα από
τριετή έρευνα που πραγματο-
ποίησαν.Σύμφωνα με την έρευ-
να διαπιστώθηκε ότι, τα τρία
τέταρτα των περιπτώσεων μελα-
νώματος σε άτομα ηλικίας 18-
29 οφείλονται στην τεχνητή
ηλιοθεραπεία με σολάριουμ,
ενώ ο κίνδυνος μελανώματος
διπλασιάζεται σε άτομα κάτω
των 20 χρόνων.

Σκλήρυνση 
κατά πλάκας -
Μεταβάλλεται ανά-
λογα με τις εποχές
Πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ 

Η δραστηριότητα της σκλήρυν-
σης κατά πλάκας παρουσιάζει
εποχικές μεταβολές και μπορεί
να αυξηθεί -για άγνωστους
λόγους- στη διάρκεια των θερ-
μότερων και πιο ηλιόλουστων
μηνών της άνοιξης και του καλο-

καιριού, όπως διαπίστωσε για
πρώτη φορά μια νέα έρευνα
Αμερικανών νευρολόγων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν,
μέσα από τομογραφίες,ότι από
τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο
παρατηρούνταν δύο έως τρεις
φορές περισσότερες αλλοιώ-
σεις στους εγκεφάλους των
ασθενών, σε σχέση με τους
υπόλοιπους μήνες του έτους.

Τροφικές αλλεργίες,
κατά φαντασίαν 
και μη 
Πηγή:TΟ ΒΗΜΑ 

Ένας στους πέντε ενήλικες
πιστεύει ότι πάσχει από κάποια
αλλεργία, που σχετίζεται με
την κατανάλωση ορισμένων
τροφών. Αυτό προκύπτει από
στατιστικές έρευνες, αποδει-
κνύοντας, είτε την ενόχλησή
μας σε συγκεκριμένες τροφές,
που διαφέρουν για τον καθέ-
ναν, είτε την αυθυποβολή από
περιστατικά που συνδέσαμε

με τρόφιμα που είχαμε κατα-
ναλώσει. Εν τούτοις, έχει απο-
δειχθεί με διαγνωστικά τεστ
ότι, μόνο 1% με 2% αυτών των
ατόμων είναι πραγματικά αλλερ-
γικό σε κάποιο τρόφιμο.

Εντόπισαν 
τα γονιδιακά ίχνη
της ημικρανίας 
Πηγή:TΟ ΒΗΜΑ 

Διεθνής επιστημονική ομάδα
εντόπισε γονιδιακούς παρά-
γοντες που συνδέονται με την
ημικρανία.Οι ερευνητές μελέ-
τησαν γενετικά δεδομένα 50.000
ατόμων από τη Φινλανδία, τη
Γερμανία και την Ολλανδία και
διαπίστωσαν ότι η συγκέντρω-
ση γλουταμικού οξέος παίζει
ρόλο στον μηχανισμό των ημι-
κρανιών, οι οποίες ταλαιπω-
ρούν μία στις έξι γυναίκες και
έναν στους δώδεκα άνδρες.Οι
ερευνητές ανακάλυψαν ότι, μια
παραλλαγή του γονιδίου ΑΜL1
(χρωμόσωμα 8) ρυθμίζει τα

επίπεδα του γλουταμικού οξέ-
ος στις συνάψεις του εγκεφά-
λου αυξάνοντας έτσι σημαντι-
κά τις πιθανότητες να παραχθούν
ημικρανίες.

Κρέας: τροφή 
για... σκέψη
Πηγή: www.alfavita.gr

Σύμφωνα με πρόσφατες παλαι-
οντολογικές και βιο-ανθρωπο-
λογικές έρευνες, η συστηματι-
κή εισαγωγή του κρέατος στη
διατροφή των προγόνων μας
ήταν απαραίτητη προϋπόθεση
για την εκρηκτική εξέλιξη του
εγκεφάλου μας.Από καιρό ήταν
γνωστό ότι,η ευφυΐα και η περί-
πλοκη κοινωνική συμπεριφο-
ρά ενός ζωικού είδους, όχι
μόνο σχετίζονται στενά αλλά
και αντανακλώνται στα διατρο-
φικά του ήθη.Πράγματι, η ευε-
λιξία και η πολυπλοκότητα στη
διατροφική συμπεριφορά ενός
οργανισμού αποτελεί για τους
ειδικούς έναν ιδιαίτερα ασφα-

λή δείκτη για την αποτίμηση
και τη συγκριτική αξιολόγηση
της νοημοσύνης του.

Τα 8 «σημάδια»
του καρκίνου
Πηγή:TΟ ΒΗΜΑ 

Βρετανοί ειδικοί δημοσίευσαν
έναν κατάλογο οκτώ συμπτω-
μάτων, τα οποία εκ πρώτης όψε-
ως μπορεί να μοιάζουν ανε-
ξήγητα αλλά στην πραγματικότητα
μπορεί να είναι σημάδια μελ-
λοντικής εμφάνισης καρκίνου.
Σε αυτήν περιλαμβάνονται:αίμα
στα ούρα, πρωκτική αιμορρα-
γία, αιμόπτυση, εξογκώματα
στο στήθος, δυσκολία στην
κατάποση,αιμορραγία σε γυναί-
κες που είναι στην εμμηνό-
παυση, μη φυσιολογικά απο-
τελέσματα εξετάσεων στον
προστάτη και αναιμία.

Η «συνταγή» της
γυναικείας υγείας 
Πηγή:TΟ ΒΗΜΑ

Λίγο κρέας, λίγη μπίρα και με
μέτρο η σοκολάτα συνιστούν
τρεις διαφορετικές μελέτες που
δείχνουν τον δρόμο προς έναν
γερό γυναικείο οργανισμό.

Ερευνητές από το Χάρβαρ-
ντ ανακάλυψαν ότι, η κατανά-
λωση κόκκινου κρέατος από
τις γυναίκες δύο φορές την ημέ-
ρα αύξαινε τον κίνδυνο καρ-
διοπάθειας κατά 30% σε σύγκρι-
ση με την κατανάλωση μισής
μερίδας κόκκινου κρέατος ημε-
ρησίως. Άλλη μελέτη που διε-
ξήχθη από ειδικούς στη Βοστό-
νη έδειξε ότι,η μαύρη σοκολάτα
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνι-
σης καρδιακής ανεπάρκειας
αρκεί να καταναλώνεται με
μέτρο. Τέλος, σύμφωνα με μια
άλλη έρευνα, οι γυναίκες που
πίνουν πέντε ή περισσότερες
μπίρες την εβδομάδα αντιμε-
τωπίζουν διπλάσιες πιθανότη-
τες εμφάνισης ψωρίασης.

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμη
μικρά & ενδιαφέροντα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Τυπορυχείο… 

Ελιξίριο 
μακροζωίας 
για τους Έλληνες 
ο καφές
Πηγή:TA NEA

Η κατανάλωση ενός ή δύο φλιτζα-
νιών καφέ την ημέρα μπορεί να απο-
τελεί το μυστικό για πολλά και καλά
χρόνια ζωής.Μια πρωτότυπη ελλη-
νική έρευνα στη «νήσο της μακρο-
ζωίας», την Ικαρία, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι, αυτή η ποσότητα
μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρ-
διοπάθειας, ακόμα και σε άτομα που
ήδη έχουν υπέρταση. Σύμφωνα με
τη μελέτη, που παρουσιάστηκε στο
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας,
ο καφές βελτιώνει την ελαστικότη-
τα των αρτηριών, γεγονός που μπο-
ρεί να αποτρέψει την ανάπτυξη στε-
φανιαίας νόσου.
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελΕ.Ν.Ε.ξελίξειίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Επιμέλεια:Μαρία Αθανασοπού-
λου, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,
Υποψήφια διδάκτωρ του Πανε-
πιστημίου Αθηνών,Γ.Ν.Μ «Έλε-
να Βενιζέλου»

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΚΚααρρδδιιοολλοογγιικκόό
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα
Το 16ο Πανελλήνιο Καρδιολο-
γικό Νοσηλευτικό Συνέδριο
«Αγωνιώντας για το μέλλον: Η
οικονομία της καρδιάς μας»
διοργανώνεται στην Αθήνα,στις
21-22 Οκτωβρίου 2010, στο
ξενοδοχείο «Intercontinental»,
υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας.Πλη-
ροφορίες: κ. Τριανταφύλλου,
210 7703052, 210 8030175,
6936971664.

>>  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΦΦόόρροουυμμ  γγιιαα  ττοο
ΔΔιιααββήήττηη  κκααιι  ττηηνν  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίαα
Το Ινστιτούτο Διαβήτη και Παχυ-
σαρκίας οργανώνει το Διεθνές
Φόρουμ για το Διαβήτη και
την Παχυσαρκία στις 21 -23
Οκτωβρίου 2010 στο Ξενοδο-
χείο «Hilton», Αθήνα. Πληρο-
φορίες: 210 6889130,www.idof
2010.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα
ττηηνν  ΥΥγγεείίαα  κκααιι  ττηηνν  ΑΑσσφφάάλλεειιαα
ττηηςς  ΕΕρργγαασσίίααςς
Το Ελληνικό Ίδρυμα Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργασίας
(ΕΛΙΝΥΑΕ) οργανώνει το 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο για την
Υγεία και την Ασφάλεια της
Εργασίας, στις 29-30 Νοεμβρί-
ου 2010 στο Ξενοδοχείο «Hilton»,
Αθήνα, Πληροφορίες: τηλ:
2103634944, www.elinyae
congress2010.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  
ΟΟρρθθοοππααιιδδιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο
Το 66ο Πανελλήνιο Ορθοπαι-
δικό Συνέδριο πραγματοποι-
είται στις 13 - 16 Οκτωβρίου
2010 στο Ξενοδοχείο «Athens
Hilton», Αθήνα. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες: C.T.M.
International, τηλ:210-3244932,
fax: 210-3250660, e-mail:
eexot2010@ eexot2010.gr,
www.eexot2010.gr.

>>  ΠΠααμμππεελλοοπποοννννηησσιιαακκόό  
ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  σσττηηνν  ΠΠάάττρραα
Η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλά-
δας-Πελοποννήσου και η Παθο-
λογική Κλινική Πανεπιστημί-
ου Πατρών πραγματοποιεί το
9ο Παμπελοποννησιακό Ιατρι-
κό Συνέδριο,στις 22 - 24 Οκτω-
βρίου 2010 στο Συνεδριακό &
Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστη-
μίου Πατρών,στην Πάτρα.Πλη-
ροφορίες:ΚΕΓΜ – Congressworld,
τηλ:210-7210052,7210001, fax:
210-7210051,e-mail: reception@
congressworld.gr, www.congr
tessworld.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
γγιιαα  ττηη  ΦΦττώώχχεειιαα  κκααιι  
ττιιςς  σσυυννέέππεειιέέςς  ττηηςς
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Η φτώχεια και οι συνέπειες:
Ψυχικές  συμπεριφορές & Δια-
ταραχές σε εφήβους και ενή-
λικες» πραγματοποιείται, στις 8-
10 Οκτωβρίου 2010,στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Triaena Tours & Congresses,
E-mail:congress@triaenatours.gr,
Website:www.triaenatours.gr.

>>  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΠΠααιιδδιιααττρριικκήήςς
ΑΑιιμμααττοολλοογγίίααςς  ––  ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς
σσττηηνν  ΚΚαασσττοορριιάά  
Συνέδριο Παιδιατρικής Αιμα-
τολογίας – Ογκολογίας πραγ-
ματοποιείται στις 9 Οκτωβρίου
2010, Καστοριά στο Ξενοδο-
χείο Limneon Resort.Για περισ-
σότερες πληροφορίες: Tηλ.
66945597848 E-mail: info@
gkad.gr,Website:www.belife.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΑΑθθηηρροοσσκκλλήήρρωωσσηηςς  
σστταα  ΙΙωωάάννννιινναα
Η Ελληνική Εταιρεία Αθηρο-
σκλήρωσης οργανώνει το 4Ο

Πανελλήνιο συνέδριο αθηρο-
σκλήρωσης στις 13-16 Οκτω-
βρίου 2010, Ιωάννινα στο Ξενο-
δοχείο «Du Lac».Για περισσότερες
πληροφορίες: Website: www.
atherosclerosis.gr.org.

>>  ΣΣυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη  
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηη  ΝΝεεφφρροολλοογγίίαα
Η Νεφρολογική Κλινική Ιατρι-
κής Σχολής Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης & η Νεφρο-
λογική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διορ-
γανώνουν το  8ο Σεμινάριο
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαί-
δευσης στη νεφρολογία,

«Ανοσοτροποιητική φαρμα-
κευτική αγωγή στις νεφρικές
παθήσεις και τη μεταμόσχευ-
ση»,στις 21-23 Οκτωβρίου 2010,
στο Συνεδριακό Κέντρο Διά-
σελο,Μέτσοβο. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες: Website:
www.cmenephrology.gr.

>>  ΠΠααγγκκρρήήττιιοο  ΙΙααττρριικκόό  
ΣΣυυννέέδδρριιοο  σστταα  ΧΧααννιιάά
Το 15ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέ-
δριο πραγματοποιείται στις 29-
31 Οκτωβρίου 2010,στα Χανιά
στο Ξενοδοχείο «Minoa Palace
Resort and Spa», Πλατανιάς
Χανίων.Για περισσότερες πλη-

ροφορίες Netpro - PC&Arts
Τηλ.:28210 40690,28210 81210,
Website: http://www.pagritio
iatriko2010.com.

Διεθνή Συνέδρια 

>1st INTERNATIONAL DIABETES
& OBESITY FORUM στις 21-23
Οκτωβρίου 2010,Αθήνα στο Ξενο-
δοχείο «Hilton». Πληροφορίες:
Tηλ.:210 6889100 Fax:210 6844777.
Website: www.idof2010.com.

>2nd International Conference
on Violence in the Health Sector
from Awareness to sustainable
action στις 27-28 Οκτωβρίου
2010 στο «0De Meervaart»,
Αμστερνταμ, Ολλανδία. Πλη-
ροφορίες: http://www.oud
consultancy.nl/Violence-
Healthsector/violence/invitation-
viole.html.

> Acute cardiac care 2010 στις
16 - 19 October 2010, Copen-
hagen, Denmark. Πληροφο-
ρίες:Secretariat - Acute Cardiac
Care Tel.:33-4-92-94-76-00,Fax:
33-4-92-94-76-01.

> 2010 Cardiometabolic health
congress στις 20-23 October
2010,Boston,MA,United States
Πληροφορίες: Jennifer Meola
Tel.: 877-571-4700 Fax: 866-
218-9168.E-mail: jen@cardiometa
bolichealth.org.

> 2nd Ιnternational pain
symposium  στις 26-28 October
2010,Riyadh,Saudi Arabia.Πλη-
ροφορίες:Secretariat:Academic
and Training Affairs,CME Section.
Tel.: 00-966-1442-7238 Fax:00-
966-1442-4153, E-mail: web-
symposia@kfshrc.edu.sa.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. που εργάζε-
ται στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ» ζητά αμοιβαία μετάτα-
ξη με νοσηλευτή/τρία Τ.Ε.
που εργάζεται σε νοσοκομείο
της Λάρισας. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 6942013609.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. του Γενικού
Νοσοκομείου Καλαμάτας
ζητά αμοιβαία μετάταξη με
νοσηλευτή/τρια νοσοκομείου
της Πάτρας. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6979936308.

Τ.Ε. νοσηλευτής που υπηρετεί

στο Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» στον Πει-
ραιά, επιθυμεί αμοιβαία μετά-
ταξη με συνάδελφο που υπη-
ρετεί σε οποιοδήποτε νοσοκο-
μείο ή Κέντρο Υγείας, στο Νο-
μό Ηλείας. Στοιχεία επικοινω-
νίας:  6972736570, 2621

071098, thodoris1983@
yahoo.gr.           

Τ.Ε. νοσηλεύτρια επιθυμεί αμοι-
βαία μετάταξη από το Κρατικό
Νοσ/μείο της Νίκαιας σε οποιο-
δήποτε της Θεσ/νίκης. Τηλ.:
6977083071. 

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Εμμανουήλ Ροΐδης γεννήθη-
κε την 28 Ιουλίου 1836 στην
Ερμούπολη της Σύρου. Το

1841,η οικογένεια του μετακόμισε στην
Ιταλία. Σε ηλικία δεκατριών ετών και
ενώ στο μεταξύ οι γονείς του είχαν εγκα-
τασταθεί στο Ιάσιο, ο Ροΐδης επέστρε-
ψε στην Ερμούπολη.

Το 1855 αποφοιτώντας εγκαταστά-
θηκε στο Βερολίνο για θεραπεία στο
πρόβλημα της βαρηκοΐας,που είχε εμφα-
νιστεί από τα μαθητικά του χρόνια και
συνέχισε να τον ταλαιπωρεί σε όλη τη
ζωή του.

Το 1866 ολοκλήρωσε την συγγρα-
φή του μυθιστορήματος «Πάπισσα Ιωάν-
να», έργο μέσα από το οποίο σατιρίζει
τον κλήρο της Δυτικής Εκκλησίας κατά
την περίοδο του Μεσαίωνα. Η υπόθε-
ση του έργου είναι ένας θρύλος του
9ου αι.αρκετά διαδεδομένος στην Ευρώ-
πη, για μια γυναίκα που κατάφερε να
ανέλθει στον παπικό θρόνο, έμεινε
έγκυος και γέννησε κατά τη διάρκεια
μιας λιτανείας,όπου και πέθανε.Ο Ροΐδης
είχε πρωτοακούσει την ιστορία στη Γένο-
βα,όταν ήταν παιδί και, επειδή του είχε
κάνει μεγάλη εντύπωση, έκανε εκτετα-
μένη έρευνα σε βιβλιοθήκες στην Αθή-
να και στη Γερμανία και συγκέντρωσε
πλούσιο υλικό για την περίοδο στην
οποία διαδραματίζεται το έργο.Επέμει-
νε ιδιαίτερα σε αυτή τη διάσταση του
μυθιστορήματος, γι' αυτό και το εξέδω-
σε με τον υπότιτλο «Μεσαιωνική Μελέ-
τη». Kαι πράγματι το έργο είναι πιστό-
τατο στην απεικόνιση της εποχής του
(οι πόλεις, τα ταξίδια, τα μοναστήρια, οι
συνήθειες, αποδίδονται με εξαιρετική
ακρίβεια).Το βιβλίο αφορίστηκε από
την Ιερά Σύνοδο (αφορισμός που άρθη-
κε αργότερα) αλλά με τις συνεχείς πέντε
εκδόσεις του, κατάφερε να καταξιώσει
διεθνώς τον Ροΐδη,ο οποίος τα επόμε-
να χρόνια συνεργάστηκε με γαλλόφω-
νες εφημερίδες, ενώ το 1870 έγινε και
διευθυντής της εφημερίδας Grèce .

Τον Ιανουάριο του 1875 και για 18
μήνες εξέδιδε με τον Θέμο Άννινο το
εβδομαδιαίο περιοδικό,χιουμοριστικό
στην αρχή,σατιρικό κατόπιν,«Ασμοδαί-
ος», μέσα από τις σελίδες του οποίου
είχε τη δυνατότητα να σχολιάζει την
δημόσια και πολιτική ζωή της Ελλά-
δας, καθώς και να συμμετέχει ενεργά
σε αυτήν. Υπέγραφε με τα ψευδώνυμα
«Θεοτούμπης», «Σκνίπας» και πολλά άλλα
παρόμοια, τα περισσότερα μιας μόνο
χρήσεως,αφού τα ψευδώνυμα αυτά φαί-
νεται πως,ήταν συνήθως αναγραμματι-
σμοί φράσεων, που τόνιζαν κάτι που
είχε αναφερθεί στο αντίστοιχο άρθρο.

Την περίοδο 1890-1900 δημοσίευ-
σε το μεγαλύτερο μέρος του καθαρά
αφηγηματικού του έργου,που περιλαμ-
βάνει αρκετά διηγήματα.Μέχρι το τέλος
της ζωής του συνεργαζόταν με πολλά
λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες
της εποχής στα οποία δημοσίευε διη-
γήματα και κριτικά άρθρα.

««ΙΙσσττοορρίίεεςς  μμεε  ΖΖώώαα»»
Οι «Ιστορίες με Ζώα» του Εμμανουήλ
Ροΐδη, είναι μια συλλογή με διηγήμα-
τα που ο συγγραφέας έγραψε σε μεγά-
λη σχετικά ηλικία και έχουν ως ήρωές
τους, τα πιο προσφιλή στον άνθρωπο

ζώα: τον κόκορα, τον σκύλο, τη γάτα,
το άλογο και τον πίθηκο.Ένας βασικός
άξονας αναφοράς στο έργο του Ροΐδη
είναι η σχέση ανθρώπου και ζώων. Ο
συγγραφέας ήταν φιλόζωος και με τις
ιστορίες αυτές προσπαθεί να δείξει ότι
τα ζώα σε τίποτα δεν υστερούν των
ανθρώπων,αντιθέτως ο άνθρωπος πολ-
λές φορές φαίνεται πολύ κατώτερος
συγκρινόμενος με τα ζώα.

Στην αρχή της «Ιστορίας Ορνιθώ-
νος»,αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εξ όσων
ηυτύχησα ή εδυστύχησα να γνωρίσω
είμαι,πιστεύω,ο μόνος άνθρωπος όστις,
αν τον ονόμαζονζώον δεν θα εθεώρει
τούτο ως προσβολήν. Όσον συνανα-
στρέφομαι τα ζώα, τόσον μάλλον πεί-
θομαι, ότι δεν υπάρχει μεταξύ αυτών
και των ανθρώπων καμία διαφορά, ως
ηθέλησαν παραδοξολόγοι τινές να ισχυ-
ρισθώσιν, αλλά μόνον ότι τα πράγμα-
τα, κατά τα οποία διαφέρομεν από τα
ζώα,δεν αποδεικνύουν όλα την ανθρω-
πίνηνυπεροχήν».Μέσα απ’αυτές τις ιστο-
ρίες ο Ροΐδης με το γνωστό ειρωνικό
του ύφος θέλει να δείξει την κτηνωδία
της ανθρώπινης κοινωνίας και να δώσει
ένα φιλοζωικό μήνυμα στους αναγνώ-
στες του. Η παρομοίωση του κόκορα
με τον άπιστο σύζυγο, η συγκινητική
ιστορία του σκύλου Πλούτωνα που ζητά
τον πεθαμένο ιδιοκτήτη του, η ανεξάρ-
τητη φύση της γάτας Σεμίρα και η ανθρώ-
πινη συμπεριφορά του πίθηκου Θωμά
του Δημήτριου Κούστε δίνει στον Ροΐδη
τη δυνατότητα να αναδείξει τη μικρο-
πρέπεια της ανθρώπινης κοινωνίας και
τον κατατάσσει ως ένα από τους πρώ-
τους και πιο ένθερμους υποστηρικτές
της δαρβινικής θεωρίας στην Ελλάδα.

Απολαύστε ένα απόσπασμα από την
«Ιστορία μιας γάτας» και θαυμάστε την
απαράμιλλη αφηγηματική ικανότητα του
Ροϊδη, χωρίς περαιτέρω σχόλια:

Η χαριτόβρυτος εν τούτοις Σεμίρα(σ.σ.
η γάτα) είχε θανάσιμον εντός του Λυκεί-
ου εχθράν.Αύτη ήτο η από τινων μηνών
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ
Ιστορίες ζώων και 

ανθρώπων...Ιστορίες ζωής...  

Ο Ροΐδης με το γνωστό ειρωνικό του ύφος
θέλει να δείξει την κτηνωδία της ανθρώπινης
κοινωνίας και να δώσει ένα φιλοζωικό μήνυ-
μα στους αναγνώστες του. 
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εκτελούσα έργα οικονόμου. Προτιμών
να σιωπήσω το όνομα της γυναικός ταύ-
της αρκούμαι να είπω ότι την είχον μετα-
βαπτίσει 'Λάμιαν' οι μαθηταί. Πατρίδα
είχε την Ύδραν και ηλικίανφθινοπωρι-
νήν.Αλβανή προφανώς το γένος,με ανά-
στημα δίπηχυ και ώμους αχθοφορικούς,
ωμοίαζεΛιάπηνγυναικοφορεμένον.Προς
συμπλήρωσιν της περιγραφής της αρκεί
να προσθέσω ότι από τας περιζητήτους
υπό των αρχαίων ομοιότητας της γυναι-
κός προς γαλήν,δεν είχεν η Λάμια παρά
μίαν,όχι βεβαίως την ευκαμψίαν, την λει-
ότητα, την χάριν ή το ρόδινον χρώμα
του χείλους,αλλά μόνον ικανώς πυκνόν
μύστακα υπεράνω αυτού(…).

Τα τελευταία ταύτα είχε προγράψει
ο φόβος της μαστιζούσης ήδη τας Αθή-
νας ασιατικής ή μάλλον αγγλογαλλικής
χολέρας, τα δε ψωμία εφεύρε προς επί-
δειξιν οικονομικής δεινότητος η Λάμια
να κλείη επιστρέφοντα εκ του φούρ-
νου επί τρεις ή τέσσαρας ημέρας εις
υψηλόνερμάριον δια να 'δαμάσουν',ως
αι πέρδικες και οι φασιανοί, ευλόγως
παρατηρούσα ότι τρώγεται πολύ ολιγώ-
τερος άρτος όταν είναι ξηρός. Η εφεύ-
ρεσις αύτη και ο περιορισμός των αλλα-
γών υποκαμίσου εις δύο την εβδομάδα
μετέβαλον εις αγανάκτησιν την ευθυ-
μίαν των μαθητών,οίτινες συνελθόντες
εις μυστικόν συνέδριον απεφάσισαν
παμψηφεί ν' αναθέσωσι την εκδίκησιν
αυτών εις την Σεμίραν.

Προς κατανόησιν της εκδικήσεως
ταύτης πρέπει να είπωμεν, ότι η τόσον
σεμνή εκείνη παρθένος,η καλύπτουσα,
οσάκις μετέβαινεν εις την αυλήν,με την
χείρα τους οφθαλμούς δια να μη τους
σκανδαλίσωσιν οι άθλοι του πετεινού,
εζήλευεν εν τούτοις τας όρνιθας εις το
βάθος της ψυχής της. Από εικοσιπέντε
τουλάχιστον ετών ουδέν άλλο ωνειρεύ-
ετο παρά τας απολαύσεις έρωτος θεμι-
τού και υπό της εκκλησίας ευλογημέ-
νου. Αφού εδαπάνησεν όλον τέταρτον
αιώνος υφαίνουσα ιστούς προς άγραν
συζύγου, εξηκολούθει ακόμη να υφαί-
νη η ακούραστος εκείνη αράχνη. Πλην

της ήδη υμνηθείσηςσεμνότητος πολλά
άλλα επεδείκνυε προς επιτυχίαν του
ποθουμένου προσόντα, εργατικότητα,
ολιγάρκειαν,μαγειρικήντέχνην,χειροτε-
χνήματα και νοικοκυρωσύνην,δραστη-
ριώτερον όμως πάντων τούτων δελέα-
σμαενόμιζε την επίδειξιν της κλίνης της.

Αληθές είναι ότι η κλίνη αύτη, αν
και ολίγον αρχαϊκή,ήτο πράγματι αξιο-
θέατος, σιδηρά, ευρύχωρος, μ' επίχρυ-
σον άνω της κεφαλής ζεύγος ασπαζο-
μένων τρυγόνων.Ακόμη πλουσιώτερα
ήσαν τα στρωσείδια.Τας άκρας της άνω
σινδόνος εστόλιζε κόκκινος μαίανδρος
και άλλος πλατύτερος τα παραπετάσμα-
ταα τα εφαπλώματα ήσαν μεταξωτά και
το εκ πτερού σκέπασμα των ποδών
άνωθεν κεντητόν με υπόραμμα εκ χρυ-

σίζοντος ατλαζίου. Εις δε τον τοίχονε-
θάμβωνε την όρασινχρυσάργυρος Πανα-
γία μ' ερυθράν κάτωθεν κανδήλανα
ουδ' έλειπαν τα βάγια, τα φυλακτά, οι
σταυροί και η κογχύλη του Παναγίου
Τάφου.Αλλά το προ πάντων διακρίνον
την κοίτην εκείνην από πάσαν άλλην
είναι, ότι ουδείς ουδέποτε ούτε νύκτα
ούτε ημέραν επ' αυτής ανεπαύθη (…).
Ως καταλληλότατος προς τούτο εθεω-
ρείτο από τινος χρόνου υπ' αυτής ο
παντοπώλης του Λυκείου, χήρος μισο-
καιρίτης, τον οποίον εδέχετο την Κυρια-
κήν μετά την λειτουργίαν εις τον νυμ-
φώνα της προς τακτοποίησιν του
λογαριασμού της εβδομάδος, αφίνου-
σα δια το ασκανδάλιστονορθάνοικτον
και τον χειμώνα την θύραν (…).

Ο λόγος της τοσαύτης κατά του χαρι-
τοβρύτου τούτου πλάσματος (σ.σ της γάτας)

έχθρας της οικονόμου ήτο, ότι ως όλαι
αι γάται και μάλλον πάσης άλλης υπερη-
γάπα η ιδική μας την ζέστην και το άπλω-
μα εις τα μαλακά.Τούτων το άκρον άωτον
δεν ηδύνατο να εύρη παρά μόνον εις την
μεγαλοπρεπή εκείνην κλίνην (…).

Την αξιομνημόνευτον εκείνην εσπέ-
ραν ο υποδειχθείς δια λαχνού συνωμό-
της, ωφελούμενος της στιγμής, καθ' ην
υπέβαλλεν η οικονόμος την συνήθη
έκθεσίν της εις τον διευθυντήν,εισήρχε-
το λαθραίως εις τον κοιτώνα της, έπρατ-
τεν εκεί υπό το φως της κανδήλας τα
προαποφασισθέντα και κατώρθωνε να
εξέλθη απαρατήρητος.Οι άλλοι παρέμε-
νον εις τον διάδρομον και το εστιατό-
ριον, διότι επλησίαζεν η ώρα του δεί-
πνου.Πριν ή σημάνη τον κώδωνα αυτού

ήνοιξεν η Λάμια κατά το σύνηθες την
θύραν του κοιτώνος της δια να παρατη-
ρήση αν ήσαν εν τάξει τα πάντα,και ιδίως
τα αυριανά της στολίδια.Αλλ' εις το μέσον
της κλίνης υψώνετο θεόρατος και ολο-
στρόγγυλος ο λόφος,ο σημαίνων ότι το
τρισκατάρατονζώον εύρε και πάλιν τρό-
πον να χωθή υπό το σκέπασμα.Η Αλβα-
νήεδάγκασε το χείλος της και εκοίταξεν
ημάς αγρίως. Χωρίς ουδέ λέξιν να είπη
απέβαλε τα συρτά της κουντούρια και
σφίγγουσα δια της μιας χειρός το σκου-
πόξυλον και δια της άλλης την καρδίαν
της, δια να κατασιγάση τους παλμούς
αυτής,επροχώρησεν επί των άκρων των
γυμνών της ποδών, αθόρυβος και τρο-
μερά ως φάντασμα,προς την κλίνην.Ήδη
ευρίσκετο προ αυτής, και ο λόφος έμε-
νεν ασάλευτος. Η ταλαίπωρος Σεμίραε-
κοιμάτο, ως φαίνεται, την φοράν ταύτην

με τα σωστά της.Η βαρεία ράβδος υψώ-
θη και κατέπεσεν επί του μαλακού και
αναπάλλοντος αυτής σώματος άπαξ, δις,
πλειστάκις, απειράκις, ως κόπανος πλυ-
ντρίας. Μόνον κατά την τελευταίαν στιγ-
μήν ηκούσθη ένήσυχονμιάουμιάου.Αλλά
τούτο εφαίνετοκαταβαίνον εξ ύψους.
Πάντων οι οφθαλμοί εστράφησαν προς
το μέρος εκείνο και ορθή επάνω εις το
ράφι, χασμωμένη ως αν είχε διακοπή ο
ύπνος της και κάμπτουσα ως τόξον την
ράχιν, επεφάνη εις τους εκπλήκτουςθε-
ατάς υγιής και ανέπαφος η Σεμίρα.

Τί λοιπόν εκοπάνιζεν η Λάμια επί
τόσην ώραν και με τόσην λύσσαν; Ότε
υπό απαισίου κατεχομένη προαισθήμα-
τος απέσυρε με τρέμουσαν χείρα το σκέ-
πασμα, απεκαλύφθη υπ' αυτό αντί του
πτώματος γαλής, το ελεεινόνλείψανον
γυναικείου πίλου, του πίλου της επιού-
σης, το οποίον δια των ιδίων αυτής χει-
ρών είχε μεταβάλει εις άμορφονπήτταν,
βελούδου, χαρτονίου, ανθέων και πτε-
ρών.Ουδέ του Θυέστου,όταν ανεκάλυ-
ψεν ότι έφαγε τα τέκνα του, υπήρξε,
πιστεύω,η κατάπληξις μεγαλειτέρα.Αλλ'
η Λάμια δεν ήτο εκ των γυναικών εκεί-
νων αι οποίαι λιποθυμούν, αλλ' ώρμη-
σεν ωρυομένη να μας δείρη όλους,χωρίς
εξαίρεσινουδ' αυτού του κ. Φαβρικίου.

Εις πολλάς και πρότερον και έκτοτε
έτυχε να παρευρεθώ αγρίας σκηνάς και
να ίδωαποθηριωθείσας υπό της οργής
φυσιογνωμίας,αλλ' ουδεμίαν ενθυμού-
μαι φοβερωτέραν της Αλβανής εκείνης
με το λυθέν τσεμπέρι της, τας χυτάς εις
τους ώμους της ψαράς τρίχας,με σπίθας
εις τους οφθαλμούς και αφρούς εις το
στόμα.Θέλων να την καθησυχάσηανήγ-
γειλεν ο αγαθός διευθυντής ότι θα προ-
βή την επιούσαν εις ανακρίσεις προς
ανακάλυψιν και τιμωρίαν του ενόχου.
Αι ανακρίσεις ενηργήθησαν, αλλ' αδύ-
νατον υπήρξε να ευρεθή ο τοποθετήσας
υπό το σκέπασμα τον κοπανηθένταπί-
λον. Τούτο δικαιούμεθα να θεωρήσω-
μεν ως μέγα δι' αυτόν ευτύχημα, διότι
τρεις ημέρας έπειτα ανεσύρετο νεκρά εκ
του φρέατος η δυστυχής Σεμίρα.

Ο συγγραφέας ήταν φιλόζωος και με τις ιστο-
ρίες αυτές προσπαθεί να δείξει ότι τα ζώα σε
τίποτα δεν υστερούν των ανθρώπων, αντιθέ-
τως ο άνθρωπος πολλές φορές φαίνεται πολύ
κατώτερος συγκρινόμενος με τα ζώα.
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