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Ολοκληρωμένα
Πληροφοριακά
Συστήματα Υγείας
Τα
τελευταία χρόνια, οι προσπάθειες υλοποίΕ.Ν.Ε.πίγραφα
ησης και εφαρμογής νέων Πληροφοριακών

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ιστορικό
το συνέδριο
Ε.Ν.Ε.γραψαν
στην Πάτρα
Η προσχώρηση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ ήταν το κυρίαρχο θέμα

Ε.Ν.Ε.ργειες
την Πάτρα χτύπησε

Σ

φέτος η καρδιά της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, όπου
πραγματοποιήθηκε το 10ο
συνέδριο της ομοσπονδίας, με τη συμμετοχή χιλίων
και πλέον νοσηλευτών/τριών
απ’ όλες τις γωνιές της χώρας
και την έντονη παρουσία
φοιτητών και σπουδαστών
Νοσηλευτικής.
Στα πλαίσια του 10ου
συνεδρίου, διεξήχθησαν
και οι εκλογές της ομοσπονδίας, μεταξύ των αντιπροσώπων των 25 πρωτοβάθμιων σωματείων που

Ε.Ν.Ε.

την αποτελούν, μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας, αλληλεγγύης και έντονου προβληματισμού,για τα πάμπολλα

Ε.Ν.Ε.κρίθη

προβλήματα του κλάδου,
που παραμένουν άλυτα από
την Πολιτεία, γεγονός που
υπαγόρευσε την ομόφωνη

απόφαση των παρευρισκομένων, για την έναρξη
αγωνιστικής δράσης.
Η Γενική Συνέλευση των
Αντιπροσώπων, εκτός από
την τυπική διαδικασία της
εκλογής εφορευτικής επιτροπής, για τις επικείμενες
εκλογές της επομένης και
την έγκριση του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού, είχε την τύχη να
λάβει την ιστορική ομόφωνη απόφαση για την είσοδο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην
ΑΔΕΔΥ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
σελ. 12-14
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ΚΙΝHΣΕΙΣ ΣΕ...ΟΜΙΧΛΩΔΕΣ ΤΟΠΙΟ

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας...
(επανα)επικύρωσης!
ία γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι έντονες αντιδράσεις, προκαλούν με τη σειρά τους την (λογική)

Μ

ανάκλησή τη αποδοχής της, από τον
πρώην υπουργό Υγείας, κ. Δημήτρη
Αβραμόπουλο. Η εν λόγω γνωμοδότηση, επανέρχεται με...ομιχλώδη τρόπο στην επικαιρότητα και προαναγ-

γέλλεται η επαναεπικύρωσή της, από
τη νέα υπουργό Υγείας, κ. Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου...Η αντίδραση
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
υπήρξε άμεση...
σελ. 6-7

L

Συστημάτων (ΠΣ) και Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας έχουν ενταθεί αρκετά, σε
σχέση με το παρελθόν, κυρίως, μέσα από τα
έργα του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Κεντρικό σημείο αναφοράς των μέχρι
σήμερα δράσεων, αποτελούν τα γνωστά έργα
οριζόντιας δράσης των «Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΟΠΣΥ)», στις
Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ)
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), τα οποία
χρηματοδοτούνται από το Γ’ ΚΠΣ και εποπτεύονται απο την κοινωνία της πληροφορίας. Επιπλέον, τον τελευταίο καιρό οι αυξανόμενες
απαιτήσεις στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης έχουν ωθήσει και άλλα νοσηλευτικά
ιδρύματα, που δεν συμμετέχουν στα συγκεκριμένα έργα, στην αναζήτηση και υιοθέτηση
νέων πληροφοριακών συστημάτων υγείας προκειμένου να καταστεί εφικτή η αποτελεσματικότερη οργάνωση και υποστήριξη των καθημερινών, εσωτερικών τους λειτουργιών. O
αυξανόμενος αριθμός των έργων Πληροφορικής στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης
και το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον των νοσηλευτών προς τις νέες τεχνολογίες Πληροφορικής, δημιουργούν αναμφισβήτητα μια σαφή
και ουσιαστική ανάγκη αξιολόγησης της εν
λόγω προόδου.
σελ. 4-5
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ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
H E.Ν.Ε.
σας ευχεται Καλα
Χριστουγεννα
& Ευτυχισμενο
το Νεο Ετοσ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ

Δυναμικές διεκδικήσεις
Σελ. 8

Συνεργασία μεν, αλλά...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ορίστηκαν τα μέλη του ΚΕΣΥ

3 o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό
Συνέδριο Ε.Ν.Ε.

Σελ. 9

Μία σκέψη αλληλεγγύης...

Σελ. 10-11
Σελ. 6
Σελ. 22-23

2

Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόμενα

Ε.Ν.Ε.ΧΕΙΡΟ

Μία σκέψη
αλληλεγγύης...
Με αφορμή τις μέρες των Χριστουγέννων, όλοι μας, είτε εξαιτίας μιας περιοδικά επανερχόμενης εθιμοτυπίας, είτε
επειδή νιώθουμε, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μια ενοχική ανάγκη να ανοίξουμε τ’ αυτιά και τις καρδιές μας σ’ αυτά που, πιθανόν, δεν μας
αγγίζουν τις περισσότερες μέρες του
χρόνου, καθώς μας παρασύρει το ρεύμα της καθημερινότητας, θεωρώ, ότι
πρέπει να δώσουμε λίγη σημασία στο
διπλανό μας, που μας χρειάζεται. Και
δεν εννοώ τη συνηθισμένη και εν πολλοίς ξεθωριασμένη φιλανθρωπία όπου
οι προσφέροντες περιμένουν να πάρουν
περισσότερα απ’ αυτά που έδωσαν, αλλά
αυτό που εμείς θεωρούμε ως υπέρβαση της συνηθισμένης μας συμπεριφοράς: Ένα βλέμμα κατανόησης, εκεί που
σε άλλη περίπτωση ούτε καν θα κοιτούσαμε, μια σκέψη αλληλεγγύης σ’
αυτούς για τους οποίους μέχρι χτες αδιαφορούσαμε, μια κουβέντα συμπαράστασης σ’ αυτούς που τη χρειάζονται.
Και να ‘στε σίγουροι, ότι είναι πολλοί…
Διατρανώνοντας για ακόμη μια φορά
τη λατρεία μου για το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, επέλεξα ένα
ηθογραφικό διήγημα… Σελ. 22-23
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Ε.Ν.Ε.ργειες

ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Δυναμικές διεκδικήσεις

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Την Τετάρτη 2/12/09 πραγματοποιήθηκε κατάληψη των γραφείων της Διοικήτριας του
Νοσοκομείου Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη», κας Αγγελικής Αβούρη, από μέλη της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, διαμαρτυρόμενα για την μετακίνηση σε διοικητικές θέσεις τεσσάρων νοσηλευτών του νοσοκομείου. Οι τέσσερις αυτοί νοσηλευτές αντιστοιχούν στο 1/5 του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις νοσηλευτών
στα νοσοκομεία τείνουν να ξεπεράσουν σε μέγεθος την ένταση του κύματος πανδημίας της νέας γρίπης ΑΗ1Ν1. H ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ τονίζει προς κάθε κατεύθυνση, ότι η προάσπιση των συμφερόντων των νοσηλευτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύστασής της. Ως εκ τούτου, όπου οι προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις της -που κινούνται
στα πλαίσια του Δικαίου- συναντούν την αδιαλλαξία των διοικήσεων των νοσοκομείων, θα παρεμβαίνει άμεσα και δυναμικά, επιδιώκοντας την εφαρμογή της κείμενης
νομοθεσίας υπέρ των μελών της. Την ίδια ώρα που το πληγωμένο ΕΣΥ καλείται να αντισταθεί στη πανδημία της γρίπης, που πλήττει τη χώρα αλλά και όλο τον κόσμο, παρατηρείται τρομακτική έλλειψη νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία… Σελ. 8

Ε.Ν.Ε.ργός

Ορίστηκαν τα μέλη του ΚΕΣΥ

Ε.Ν.Ε.χειρο

Με απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου ορίστηκαν τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ( ΚΕΣΥ). Η σύνθεση του ΚΕΣΥ αποτελείται από τους: 1. Καλοκαιρινό Εμμανουήλ, Χειρουργό, Πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή
του τον Παπαπαναγιώτου Παναγιώτη, Βιοπαθολόγο. 2. Αλεξανδρόπουλο Κων/νο, Ψυχίατρο, Γενικό Γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπο του
Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή του τον Κορμά Παναγιώτη, Ορθοπαιδικό. 3. Παγώνη Ματίνα,
Παθολόγο, ως εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), με αναπληρωτή της τον Μπασκόζο Ιωάννη, Ενδοκρινολόγο. 4. Κατσίκη Αθανάσιο, Πρόεδρο της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (E.O.O.), ως εκπρόσωπo της E.O.O.), με αναπληρωτή του τον Χασάπη Ευστράτιο, μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 5. Βαγιωνά Δημήτριο, Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού.… Σελ. 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το χρονικό μιας
(επανα)επικύρωσης

Συνεργασία μεν, αλλά...

Μία γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η
οποία υποστηρίζει ότι, «νοσηλευτές, υπηρετούντες με σχέση
δημοσίου δικαίου στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ασκούν νομίμως
τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς τους, ανεξαρτήτως αν έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Ε.», προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι έντονες αντιδράσεις, προκαλούν με τη σειρά τους
την (λογική) ανάκλησή τη αποδοχής της, από τον πρώην υπουργό Υγείας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η εν λόγω γνωμοδότηση, επανέρχεται με...ομιχλώδη τρόπο στην επικαιρότητα και
μέσω του διαδικτυακού χώρου της ΠΟΕΔΗΝ, αναγγέλλεται η
επαναεπικύρωσή της, από τη νέα υπουργό Υγείας, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου... Η αντίδραση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος υπήρξε άμεση. Με επιστολή της προς την κ.
Ξενογιαννακοπούλου, εξηγεί ότι, η πιο άνω γνωμοδότηση
παραγνωρίζει ευθέως τις διατάξεις του Νόμου 3252/2004 περί
συστάσεως της Ε.Ν.Ε. και ζητά συνάντηση με την ηγεσία του
υπουργείου, για να ξεκαθαριστεί του θέμα… Σελ.6-7

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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www.enne.gr

Αναφορικά με την υποχρέωση εκτέλεσης προφορικών ιατρικών
εντολών επισημαίνονται τα ακόλουθα: Η συνεργασία μεταξύ του
νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού θεωρείται απαραίτητο στοιχείο και βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων. Ωστόσο, οι δύο ανωτέρω κλάδοι απασχολουμένων, διαθέτουν διακριτές αρμοδιότητες και ξεχωριστό ρόλο κατά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας
και υγείας προς τους ασθενείς. Ειδικότερα, το έργο των νοσηλευτών ΤΕ και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα περιγράφονται
στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Κάθε φορά,
λοιπόν, που διατυπώνεται προφορικώς μια ιατρική εντολή προς
νοσηλευτή, το περιεχόμενο της οποίας δεν συνάδει με τον συνήθη κύκλο των υπηρεσιακών καθηκόντων των νοσηλευτών, δέον
να ζητείται η έγγραφη διατύπωσή της, προς απόδειξη του ακριβούς περιεχομένου της. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25Λ3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «αν
η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει… Σελ. 15
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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.

Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης», το επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος εισέρχεται στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθμισης δημιουργήσαμε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.nursingjournal.gr στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστημονικού 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 αντίγραφο 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, η τιμή εκάστου τεύχους περιοδικού ορίστηκε στα επτά ευρώ (7p) και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να τα προμηθεύονται ταχυδρομικώς, είτε ξεχωριστά, είτε ανά έτος, αφού προηγουμένως προσκομίσουν ή
αποστείλουν στα γραφεία της Ε.Ν.Ε. τη σχετική απόδειξη
επώνυμης κατάθεσης στην τράπεζα EUROBANK, στο λογα-

ριασμό με αριθμό 0026.0002.65.0201035402 (με αιτιολογία
«Για το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης»).
Επίσης, θα μπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γραφεία της Ε.Ν.Ε., καταβάλλοντας το παραπάνω τίμημα μετρητοίς.
Το Περιοδικό της Ε.Ν.Ε., λοιπόν, στην κατεύθυνση της αναγνώρισής του από την Πολιτεία ως το επίσημο νοσηλευτικό
επιστημονικό περιοδικό της χώρας, παραμένει πιστό στους
πρωταρχικούς του στόχους:
• Την προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης
• Την συμβολή στην ποιότητα φροντίδας ατόμων, ομάδων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας
• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονικών νοσηλευτικών θεμάτων
• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και
• Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας
και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην
Ελλάδα. Το περιοδικό έχει καταχωρηθεί στον Διεθνή
Συλλογικό Κατάλογο Εκδόσεων σε σειρές στο Παρίσι με
ISSN 1791-9002.

4

Ε.Ν.Ε.κα

Δεκέμβριος 2009

editorial

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Η συμβολή του ανθρώπινου
H

Δημήτρης Σκουτέλης,
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

εργαστήρια. Ιδιαίτερη έκπληξη προκαστον τομέα των διοικητικοοικονομιΕ.Ν.Ε.ργειες
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
κών υπηρεσιών (π.χ. λογιστήριο, οικο- λεί το γεγονός ότι, παρά τη γεωγραφική

αξιολόγηση της διείσδυσης των
ΤΠΕ στα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και η διερεύνηση
των ανασταλτικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχή εφαρμογή τους στο
εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομείων, ως αντικείμενα μελέτης, έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια αρκετούς
επιστήμονες και κυβερνητικούς φορείς
στο χώρο της Υγείας.Ταυτόχρονα,έχουν
δώσει το έναυσμα για τη διεξαγωγή
πολυάριθμων εμπειρικών ερευνών σε
διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.Σε ορισμένες από αυτές,όπως για παράδειγμα
στις ΗΠΑ,ανάλογες έρευνες έχουν καθιερωθεί και διεξάγονται ετησίως σε εθνικό επίπεδο για τη συνεχή συλλογή έγκυρων στατιστικών δεδομένων.Τα αποτελέσματα
των αξιολογήσεων αυτών θεωρούνται
υψίστης σημασίας για την υποστήριξη
λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο και την οριοθέτηση κατάλληλων δράσεων που θα προάγουν και
θα επιταχύνουν την υιοθέτηση καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.
Στην Ελλάδα, η σημαντική απουσία
αντίστοιχων εμπειρικών μελετών,σε ό,τι
αφορά στη διεξοδική αξιολόγηση και
τεκμηριωμένη καταγραφή του βαθμού
διείσδυσης των ΤΠΕ στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, εμποδίζει την οποιαδήποτε προσπάθεια εξαγωγής πολύτιμων συμπερασμάτων, σχετικά με την
υφιστάμενη κατάσταση στα νοσοκομεία,
αλλά και την αποτελεσματικότητα των
όποιων εθνικών δράσεων.
Η διαπίστωση αυτή λειτούργησε ως
θεμελιώδες κίνητρο, για να διεξαχθεί
μια έρευνα, προκειμένου να καταστεί
εφικτή η διεξοδική επιμέτρηση του βαθμού διείσδυσης των ΤΠΕ στα δημόσια
νοσοκομεία του ΕΣΥ, στους παρακάτω
βασικούς επιχειρησιακούς τομείς:
 στον τομέα της διαχείρισης των ασθενών (π.χ. γραφείο κίνησης, γραμματεία
εξωτερικών ιατρείων),
 στον τομέα της κλινικής φροντίδας
των ασθενών (π.χ. ιατρική και νοσηλευτική πράξη, χειρουργεία, μονάδες
εντατικής θεραπείας, κτλ.),
 στον τομέα της υποστήριξης των κλινικών τμημάτων (π.χ.αιματολογικά εργαστήρια ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια,
φαρμακεία, κτλ.) και, τέλος,



νομικό τμήμα, νοσήλια, κτλ.)
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, τα συγκεκριμένα συστήματα
χρησιμοποιούνται ευρέως από το αντίστοιχο προσωπικό, ενώ οι βασικότερες
διαδικασίες, οι οποίες υποστηρίζονται
ηλεκτρονικά περιλαμβάνουν:
 την έκδοση των εισιτηρίων και εξιτηρίων των ασθενών από και προς τις
κλινικές των νοσοκομείων,
 την καταγραφή των δημογραφικών
δεδομένων και την ταυτοποίηση του
κάθε ασθενή,
 την παρακολούθηση της κίνησης των
ασθενών εντός του νοσοκομείου,
 καθώς επίσης και τη διαχείριση των
ραντεβού στα εξωτερικά γραφεία.
Δυστυχώς, στον τομέα της κλινικής
φροντίδας των ασθενών,τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν ότι,οι περισσότερες δρα-

μορφολογία της Ελλάδας,μόνο το 14,3%
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγματος διαθέτει συστήματα και τεχνολογίες τηλεϊατρικής για την υποστήριξη
των ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές.Ωστόσο,ακόμα και στις περιπτώσεις
που τα συστήματα αυτά είναι διαθέσιμα,
η χρήση τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Όσον αφορά στην υιοθέτηση
πληροφοριακών συστημάτων στήριξης
κλινικών αποφάσεων, αυτή φαίνεται να
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.Τέλος,σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μοναδική
εφαρμογή Πληροφορικής,η οποία εμφανίζεται ως «περισσότερο αποδεκτή» από
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
είναι η διαδικτυακή σύνδεση του νοσοκομείου με εξωτερικές ιατρικές βάσεις
δεδομένων (π.χ. MEDLINE).
Σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη των
κλινικών τμημάτων,από τα στοιχεία που
συλλέχθηκαν φαίνεται πως, -με εξαίρεση τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια- τα
περισσότερα νοσοκομεία έχουν καταφέρει επιτυχώς να υιοθετήσουν διάφορα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές,προκειμένου να μηχανογραφήσουν
σε μεγάλο βαθμό τις βασικότερες δραστηριότητες που άπτονται στον τομέα των
εργαστηρίων και του φαρμακείου.Συγκεκριμένα, η υιοθέτηση πληροφοριακού
Συστήματος από το φαρμακείο των νοσοκομείων συγκέντρωσε το απόλυτο ποσοστό (100%).Ωστόσο,το παραπάνω εύρημα μετριάζεται από την περιορισμένη
διαθεσιμότητα συστημάτων γραμμωτού
κώδικα (bar-code) που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών και σχετίζονται με διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής
των εισερχόμενων και εξερχόμενων
φαρμάκων (11,4%). Ένα αρκετά υψηλό
ποσοστό νοσοκομείων (68,6%) έχει υιοθετήσει εργαστηριακά πληροφοριακά
συστήματα (LIS), τα οποία, σύμφωνα με
τους δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν, καλύπτουν στις περισσότερες περιπτώσεις τις βασικές διαδικασίες
(πχ. τη λήψη αποτελεσμάτων από τον
αναλυτή, την καταγραφή εξετάσεων και
αποτελεσμάτων, κτλ). Ωστόσο, η λήψη
των παραπεμπτικών για εξετάσεις και
αντίστοιχα η αποστολή /διαθεσιμότητα
των αποτελεσμάτων προς τις κλινικές

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

«Η υιοθέτηση και χρήση κλινικών πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα των
Ε.Ν.Ε.χειρο
υπηρεσιών φροντίδας
των ασθενών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη»
στηριότητες που άπτονται στην ιατρική
και τη νοσηλευτική πράξη διεξάγονται
ακόμα και σήμερα υπό έντυπη μορφή,
καθώς τα περισσότερα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα υστερούν σημαντικά
στην υιοθέτηση κλινικών πληροφοριακών συστημάτων.Ειδικότερα στη νοσηλευτική πράξη,μόνο το 28,5% των νοσοκομείων δήλωσε, ότι έχει εγκαταστήσει
κάποιο νοσηλευτικό πληροφοριακό
σύστημα στις υπάρχουσες κλινικές για
την καταγραφή κλινικών παρατηρήσεων, σχετικά με την πορεία/εξέλιξη της
υγείας των ασθενών. Οι πιο συνήθεις
λειτουργίες, που υποστηρίζονται ηλεκτρονικά,περιλαμβάνουν μόνο την καταγραφή της συνταγογράφησης των φαρμάκων προς τους ασθενείς,τη διαχείριση
των διαιτολογίων,την καταγραφή κάποιων στοιχειωδών κλινικών παρατηρήσεων, καθώς επίσης και την ηλεκτρονική αποστολή των παραπεμπτικών για
αιματολογικές εξετάσεις στα αντίστοιχα
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δυναμικού στα ΟΠΣΥ
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

του νοσοκομείου διενεργείται ηλεκτρονικά μόνο από το 21,4% των νοσοκομείων. Τέλος, η υιοθέτηση συστημάτων
αρχειοθέτησης και μεταφοράς ιατρικών
εικόνων (PACS) στα ακτινοδιαγνωστικά
εργαστήρια,η οποία επί της ουσίας αποτελεί μια από τις πιο δαπανηρές επενδύσεις πληροφοριακών συστημάτων
υγείας στα νοσοκομεία, βρίσκεται ακόμα σε ιδιαίτερα αρχικό στάδιο (8,6%).
Σε αντίθεση με τους παραπάνω τομείς
εστίασης, στο διοικητικο-οικονομικό
τομέα,τα ποσοστά υιοθέτησης και ο βαθμός χρήσης πληροφοριακών συστημάτων είναι αρκετά υψηλά. Τα συγκεκριμένα συστήματα είναι,κυρίως,λειτουργικού
επιπέδου και χρησιμοποιούνται για τη
διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων
στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων
(>90%) δήλωσε ότι έχει υλοποιήσει έως
σήμερα σημαντικό εύρος διοικητικών
συστημάτων,όπως για παράδειγμα συστήματα λογιστηρίου, διαχείρισης υλικών,
οικονομικής διαχείρισης και χρέωσης
των ασθενών.Τα συστήματα αυτά,καλύπτουν με μεγάλη επάρκεια ένα μεγάλο
αριθμό επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και διαδικασιών λειτουργικού επιπέδου (διαδικασίες γενικής λογιστικής,
νοσήλια,εισπρακτέους και πληρωτέους
λογαριασμούς,κτλ.).Ωστόσο,τα συστήματα διοικητικής πληροφόρησης (MIS)
έχουν υιοθετηθεί μόνο από το 37,1%

«Μόνο το 28,5% των
Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

νοσοκομείων δήλωσε, ότι έχει εγκαταστήσει κάποιο νοσηλευτικό πληροφοριακό
σύστημα στις υπάρχουσες κλινικές για
Ε.Ν.Ε.
την καταγραφή κλινικών παρατηρήσεων,
σχετικά με την
πορεία/εξέλιξη της
υγείας των ασθενών»

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

των νοσοκομείων, παρά το γεγονός ότι
θεωρούνται υψίστης σημασίας για την
παρακολούθηση των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο, καθώς και για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
Αναμφισβήτητα, τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν με απόλυτη σαφήνεια ότι στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας υπάρχει ένα αρκετά
μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην υιοθέτηση
διοικητικών συστημάτων και κλινικών
συστημάτων πληροφορικής. Ο βαθμός
υιοθέτησης και χρήσης διοικητικοοικονομικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλός σε λειτουργικό επίπεδο,ενώ
ουσιαστικά παρατηρείται χαμηλότερη επικέντρωση σε στρατηγικό επίπεδο.
Η υιοθέτηση και χρήση κλινικών
πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα
των υπηρεσιών φροντίδας των ασθενών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι
κλινικές εφαρμογές, όπου αυτές είναι
διαθέσιμες, παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα χρήσης,καταδεικνύοντας ότι μέχρι
στιγμής οι επαγγελματίες υγείας (πχ.
ιατροί και νοσηλευτές) αλλά και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των νοσοκομείων, έχουν καθυστερήσει σημαντικά
να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα
επικείμενα οφέλη των συστημάτων
αυτών. Ως εκ τούτου η αξιοποίηση και
ενσωμάτωσή τους στις καθημερινές λει-

τουργίες των ιατρικών τμημάτων δεν
έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.
Μέσα από την ανάλυση ειδικών συσχετίσεων ανάμεσα σε συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης, βρέθηκε ότι, η χαμηλή
στελέχωση των μονάδων Πληροφορικής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες στην
υιοθέτηση ΤΠΕ στα δημόσια νοσοκομεία. Ο μέσος όρος των εργαζομένων
στις συγκεκριμένες μονάδες φτάνει μόλις
τα 3 άτομα. Από τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας, διαπιστώνουμε ότι,
παρόλο που ο συνολικός βαθμός υιοθέτησης και χρήσης πληροφοριακών
συστημάτων στα περισσότερα δημόσια
νοσηλευτικά ιδρύματα βρίσκεται ακόμα
σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, η γενικότερη εικόνα έχει αρχίσει να μεταβάλλεται σαφώς προς το καλύτερο.Το τεράστιο
ψηφιακό χάσμα που υπήρχε παλαιότερα ανάμεσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα
της Ελλάδας και τα νοσηλευτικά ιδρύματα των λοιπών ανεπτυγμένων χωρών
της ΕΕ, έχει αρχίσει να μειώνεται σημαντικά σε αρκετούς τομείς.Ωστόσο,η συνεχιζόμενη αξιολόγηση, σε εθνικό επίπεδο,της διείσδυσης των ΤΠΕ στα νοσηλευτικά
ιδρύματα, μέσα από τη συλλογή έγκυρων στατιστικών δεδομένων, αποτελεί
θέμα μείζονος σημασίας και επιτακτική
ανάγκη για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και την οριοθέτηση κατάλληλων δράσεων στο άμεσο μέλλον.

Ε.Ν.Ε.χειρο
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Το
χρονικό Ε.Ν.Ε.
μιας προαναγγελ
Ε.Ν.Ε.ντύπω
ία γνωμοδότηση από
το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους, η οποία
υποστηρίζει ότι, «νοσηλευτές,
υπηρετούντες με σχέση δημοσίου δικαίου στα Νοσοκομεία
του ΕΣΥ, ασκούν νομίμως τα
καθήκοντα του κλάδου και της
ειδικότητάς τους, ανεξαρτήτως
αν έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Ε.»,
προκαλεί έντονες αντιδράσεις.
Οι έντονες αντιδράσεις, προκαλούν με τη σειρά τους την (λογική) ανάκλησή τη αποδοχής
της, από τον πρώην υπουργό
Υγείας, κ. Δημήτρη Αβραμό πουλο. Η εν λόγω γνωμοδότηση, επανέρχεται με...ομιχλώδη
τρόπο στην επικαιρότητα και μέσω του διαδικτυακού χώρου της
ΠΟΕΔΗΝ, αναγγέλλεται η επαναεπικύρωσή της, από τη νέα
υπουργό Υγείας, κ. Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου...
Η αντίδραση της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος υπήρξε
άμεση. Με επιστολή της προς
την κ. Ξενογιαννακοπούλου,
εξηγεί ότι, η πιο άνω γνωμοδότηση παραγνωρίζει ευθέως
τις διατάξεις του Νόμου 3252/2004
περί συστάσεως της Ε.Ν.Ε. και
ζητά συνάντηση με την ηγεσία
του υπουργείου, για να ξεκαθαριστεί του θέμα.
«Αφορμή για την σύνταξη και
αποστολή της παρούσης στάθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 954/2011-2009 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), με ευφάνταστο θέμα τις
«παράτυπες ενέργειες της δοτής
Διοίκησης της Ε.Ν.Ε.», που δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ (www.poedhn.gr)
και επισυνάπτεται προς δική σας
διευκόλυνση.
Στο ως άνω επίμαχο έγγραφο, πέραν των όσων ψευδών,
ανακριβών, συκοφαντικών και
αναπόδεικτων ισχυρισμών παρατίθενται για τον τρόπο λειτουργίας

Μ

Ε.Ν.Ε.ργός

και δράσης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), αναφέρεται χαρακτηριστικώς ότι,
«η γνωμοδότηση επανεπικυ ρώνεται με νέα απόφαση της
Υπουργού Υγείας κας Ξενο γιαννακοπούλου μετά από παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ».
Από τα συμφραζόμενα γίνεται αντιληπτό, ότι οι συντάκτες
του εγγράφου αναφέρονται στην
υπ’ αριθμ. 107/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία καταλήγει στο πρωτοφανές
συμπέρασμα ότι, «νοσηλευτές
υπηρετούντες με σχέση δημοσίου δικαίου στα Νοσοκομεία
του ΕΣΥ, ασκούν νομίμως τα
καθήκοντα του κλάδου και της
ειδικότητάς τους, ανεξαρτήτως
αν έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Ε.».
Η ως άνω γνωμοδότηση παραγνωρίζει ευθέως τις διατάξεις
του Νόμου 3252/2004 περί συστάσεως της Ε.Ν.Ε., ενώ αγνοεί
επιδεικτικά τον ρόλο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που λειτουργούν ως επαγγελματικοί σύλλογοι και προ βλέπουν την υποχρεωτική εγ γραφή στα μητρώα τους, του συνόλου των εργαζομένων που
ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, με άμεσο
και πρωταρχικό σκοπό την περιφρούρηση και θεσμική περιχαράκωση των επαγγελμάτων
αυτών. Επισημαίνεται ότι,η νομιμότητα και η συνταγματικότητα
της σύστασης παρόμοιων επαγγελματικών συλλόγων έχει αναγνωριστεί και από την σταθερή
νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας (Βλ. ενδεικτικώς τις
ΣτΕ 2260/1982 και 3354/1988).
Κατόπιν των ανωτέρω και
δοθέντος ότι, η Ε.Ν.Ε. αποτελεί
τον επαγγελματικό σύλλογο των
νοσηλευτών, ερωτάται η ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας,αν όντως
έχει κάνει αποδεκτή την υπ’
αριθμ. 107/2009 Γνωμοδότηση

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, κατά τα αναφερόμενα
στο ανωτέρω έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ.Υπογραμμίζεται ότι,η τυχόν
αποδοχή της ως άνω contra
legem γνωμοδότησης, θα απαξιώσει πλήρως τον ρόλο της
Ε.Ν.Ε.και θα δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση και ανασφάλεια δικαίου, στην ήδη πολύπαθη νοσηλευτική κοινότητα
των δημόσιων νοσοκομείων.
Με τις σκέψεις αυτές και την
σαφή επαναδιατύπωση του αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. για άμεση
συνάντηση με την νέα ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας αναμένουμε, Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, για τις δικές σας ενέργειες»,
αναφέρει η επιστολή της Ε.Ν.Ε..
Ακόμη πιο σκληρή
η ανακοίνωση
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Όταν η προαναγγελία της αποδοχής, έγινε...απλά αποδοχή,
το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής
Ομοσπονδίας ΕΣΥ, κα τήγγει λε την ενέργεια αυτή, τονίζο ντας ότι, τέτοιες «ύποπτες» κινήσεις, προσβάλλουν και απειλούν
την ενότητα των νοσηλευτών.
«Το Δ.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
με αφορμή την άκριτη αποδοχή της υπ. αριθμόν 107/2009
απόφασης του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους από την
Υπουργό Υγείας κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου, εκφράζει τη
δυσαρέσκεια και την έντονη αντίθεσή του, τόσο με το διάτρητο
περιεχόμενο της γνωμοδότησης, όσο και με την προχειρότητα, με την οποία υιοθετήθηκε
από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και έγινε αποδεκτή από την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Απορίας άξιο, βέβαια, είναι
γιατί και κάτω από ποιο καθεστώς η Γενική Διεύθυνση Υγείας επανέφερε ένα θέμα, που μόλις
προ διμήνου είχε κλείσει…
Και εννοούμε με αυτό, ότι η
εν λόγω ομιχλώδης γνωμοδότηση είχε αρχικά γίνει αποδεκτή από τον προκάτοχο της κ.
Μ. Ξενογιαννακοπούλου, κ. Δ.
Αβραμόπουλο, στις 26-6-2009!!!
Βεβαίως, η σοβαρότητα με
την οποία αντιμετωπίστηκε η
υπόθεση από τον πρώην Υπουργό Υγείας,δεν διεκδικεί σε καμία
περίπτωση δάφνες πολιτικής
και διοικητικής υπευθυνότητας,
κάτι που αποδείχτηκε με την
ανάκληση της αποδοχής της
επίμαχης γνωμοδότησης από
τον ίδιο στις 28-9-2009…
Μάλιστα, ενώ η εν λόγω ανάκληση, ανεξήγητα, δεν είχε αποσταλεί στην Ε.Ν.Ε., αλλά είχε ως
αποδέκτη μόνον το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου, η αποδοχή της γνωμοδότησης από
την νυν Υπουργό απευθύνεται

από την Γενική Διευθύντρια Υγείας με τρόπο, μάλλον, διθυραμβικό, στην Ε.Ν.Ε., στις Υ.ΠΕ. και
σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας,
μην…τυχόν και δεν καταστεί
γνωστή άμεσα τοις πάσι και παρά
το γεγονός ότι, είχε ήδη προαναγγελθεί από τις 20-11-2009
στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ!!!
Ο συντάκτης μάλιστα,αναφέρει
συγκεκριμένα: «Όμως, η γνωμοδότηση επανεπικυρώνεται με
νέα απόφαση της Υπουργού Υγείας, κας Ξενογιαννακοπούλου,
μετά από παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ»,θέτοντας,προφανώς,νέους
κανόνες χρηστής διοίκησης στο
δημόσιο βίο της χώρας και δίνοντας μια άλλη εκδοχή στη ρήση
του πρωθυπουργού, περί ανοιχτής διακυβέρνησης…
Διαπιστώνουμε έτσι, ότι οι
Νοσηλευτές της χώρας έχουν
καταστεί θύματα ενός φαιδρού
πολέμου εντυπώσεων, όπου το
αυτ ονόητ ο έχει παραχωρήσει
τη θέση του στην απροκάλυπτη
προσπάθεια χειραγώγησης του
επίσημου επαγγελματικού φορέα
του κλάδου, της Ε.Ν.Ε., από
γνωστούς συνδικαλιστικούς
«παράγοντες», που διατείνονται,
ότι επηρεάζουν την πολιτική
της νέας ηγεσίας του Υπουρ γείου Υγείας και κομπάζουν,
ότι το συνδιοικούν…
Αναρωτιόμαστε, μάλιστα, με
ποια κριτήρια η κυρία Υπουργός θέτει της προτεραιότητες της;
Μήπως έλυσε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον
τομέα της και αποφάσισε να
ασχοληθεί με την πλήξη της ενότητας των Νοσηλευτών, τη στιγμή που το Ε.Σ.Υ.καταρρέει από
τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού και την ώρα που οι
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
υπολειτουργούν,ενόψει της πανδημίας της νέας γρίπης; Μήπως
θα έπρεπε να καλέσει τους Νοσηλευτές σε συνάντηση, όπως
κάνουν όλοι οι Υπουργοί Υγείας στα κράτη της Ευρωπαϊκής
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ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ...ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

θείσας...(επανα)επικύρωσης!
Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.
Ένωσης,όταν αναλαμβάνουν το
νευραλγικό αυτό πόστο;
Το περιεχόμενο της γνω μοδότησης αυτής, ότι δηλαδή
η εγγραφή στην Ε.Ν.Ε. (Ν.Π.Δ.Δ),
για τους νοσηλευτές του δημοσίου τομέα δεν αποτελεί υποχρέωσή τους, είναι σαφές ότι,
προσκρούει στο 3ο άρθρο του
Ν. 3252/2004, από το οποίο
φαίνεται ξεκάθαρα το υποχρεωτικό της εγγραφής όλων των
νοσηλευτών στον επίσημο επαγγελματικό τους φορέα. Εξάλ λου, η διασταλτική ερμηνεία
της εν λόγω γνωμοδότησης,
αποτελεί τη θρυαλλίδα της αμφισβήτησης της αναγκαιότητας της
ύπαρξης όλων των επιμελητηρίων (Ιατρικοί Σύλλογοι, Δικηγορικός Σύλλογος, ΤΕΕ κτλ),
με ότι αυτό συνεπάγεται.
Άραγε η κυρία Υπουργός,
θα έσπευδε το ίδιο άκριτα να
υιοθετήσει παρόμοια γνωμοδότηση για τον ιατρικό κλάδο,
ακυρώνοντας κατ’ ουσία τους
Ιατρικούς Συλλόγους;
Από τα παραπάνω, βεβαίως,
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, το
σενάριο αυτού του θεάτρου του
παραλόγου, που έχει στηθεί σε

Ε.Ν.Ε.ργός

βάρος των νοσηλευτών,έχει έναν
και μοναδικό στόχο: να πλήξει
την ενότητα του κλάδου των 26.000
Νοσηλευτών – μελών της Ε.Ν.Ε.
και να επιτρέψει σε ορισμένους
κύκλους γνωστών συμφερόντων,
να αλλοιώσουν τον αμιγή ομοιοεπαγγελματικό της χαρακτήρα,
με προφανή οφέλη…
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ τονίζει,
ότι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, ήταν το όνειρο όλων των
νοσηλευτών της χώρας επί σειρά ετών και η ίδρυσή της αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της
ελληνικής νοσηλευτικής.
Ως εκ τούτου, θα αγωνιστεί
με όλες της τις δυνάμεις, προκειμένου οι όποιες ύποπτες και
ιδιοτελείς προσπάθειες, από
όπου κι αν αυτές προέρχονται,
να πέσουν στο κενό.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι, η
σοβαρότητα των εκάστοτε διοικούντων, προσδιορίζεται επακριβώς από την ποιότητα αυτών,
που επιλέγουν ως συνομιλητές,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
επιτυχία του έργου που οι πολίτες τους έχουν εμπιστευτεί…»,
τονίζει η ανακοίνωση – καταγγελία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΥΔΟΛΩΣ
ΤΟΝ ΑΝΑΙΡΕΙ

Υποχρεωτική
η
εγγραφή
Ε.Ν.Ε.κρίθη
όλων των νοσηλευτών
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, με αφορμή το θόρυβο που έχει τεχνηέντως
προκληθεί τελευταία, σχετικά με την
υποχρέωση εγγραφής των νοσηλευτών του
δημοσίου τομέα στα μητρώα της, επισημαίνει τα ακόλουθα:
Όπως είναι γνωστό, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) λειτουργεί, υπό την
μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των
νοσηλευτών. Εκ της φύσεως αυτής της Ε.Ν.Ε.,
προκύπτει η αυτονόητη υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα της του συνόλου όσων
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή. Η υποχρέωση αυτή εγγραφής και ετήσιας ανανέωσής της αποτυπώνεται ρητώς
και στις διατάξεις των άρθρων 3§2 και 4§1
του Νόμου 3252/2004.
Με βάση τα πιο πάνω, η Ε.Ν.Ε. επανα-

Η

λαμβάνει, ότι η υποχρέωση εγγραφής στα
μητρώα της βαρύνει το σύνολο των νοσηλευτών, ενώ κατά την ρητή διάταξη του άρθρου
31§3 του ανωτέρω Νόμου, η άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, χωρίς εγγραφή στην
Ε.Ν.Ε. συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι η υπ’ αριθμ. 107/2009
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, ουδόλως αναιρεί το περιεχόμενο
των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, τις
οποίες άλλωστε και μνημονεύει στο κείμενό
της. Με άλλα λόγια, το πόρισμα της παραπάνω γνωμοδότησης αφορά αποκλειστικώς
το ειδικό ζήτημα της κατοχύρωσης του δικαιώματος συμμετοχής στις κρίσεις του νοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς να αλλοιώνει
την νομοθετικώς επιβεβλημένη υποχρέωση
εγγραφής, όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτών στα μητρώα της Ε.Ν.Ε..
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ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»
ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.
Δυναμικές
διεκδικήσεις

ην Τετάρτη 2/12/09 πραγμα τοποιήθηκε κατάληψη των γραφείων της Διοικήτριας του
Νοσοκομείου Σπηλιοπούλειο «Αγία
Ελένη», κας Αγγελικής Αβούρη, από
μέλη της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, διαμαρ τυρόμενα για την μετακίνηση σε διοι κητικές θέσεις τεσσάρων νοσηλευ τών του νοσοκομείου.
Οι τέσσερις αυτοί νοσηλευτές αντι στοιχούν στο 1/5 του νοσηλευτικού
προσωπικού του νοσοκομείου, την
ίδια ώρα που οι ελλείψεις νοσηλευ τών στα νοσοκομεία τείνουν να ξεπε ράσουν σε μέγεθος την ένταση του
κύματος πανδημίας της νέας γρίπης
ΑΗ1Ν1.
H ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ τονίζει προς κάθε
κατεύθυνση, ότι η προάσπιση των συμφερόντων των νοσηλευτών αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο της σύστασής της.
Ως εκ τούτου, όπου οι προφορικές
και γραπτές παρεμβάσεις της -που
κινούνται στα πλαίσια του Δικαίουσυναντούν την αδιαλλαξία των διοικήσεων των νοσοκομείων, θα παρεμβαίνει άμεσα και δυναμικά, επιδιώκοντας την εφαρμογή της κείμενης
νομοθεσίας υπέρ των μελών της.
Την ίδια ώρα που το πληγωμένο
ΕΣΥ καλείται να αντισταθεί στη πανδημία της γρίπης, που πλήττει τη χώρα
αλλά και όλο τον κόσμο, παρατηρείται
τρομακτική έλλειψη νοσηλευτών στα
δημόσια νοσοκομεία, η οποία δείχνει
να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί και η
κατάθεση ερώτησης στη βουλή από
τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ν. Χανίων,
κ. Μανώλη Σκουλάκη, με αριθμ. Πρωτ,
Αρ. Πρωτ.: 1876 - 2/12/2009, ο οποίος αναφέρει πως, ακόμα και μετά τις

Τ

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

4/10/09, ημέρα των τελευταίων εθνικών εκλογών, πραγματοποιήθηκαν
τουλάχιστον 54 μετατάξεις νοσηλευτικού προσωπικού σε διοικητικές, κυρίως,
θέσεις, από διοικήσεις συγκεκριμένων Υ.ΠΕ..
Κι αυτό, παρά το υπ .αρ. ΔΥ1δ/ΓΠ
ΟΙΚ 135096/12-10-2009 έγγραφο της
Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου αποφασίστηκε η αναστολή
των υπηρεσιακών μεταβολών στις Υγειονομικές Περιφέρειες και στους φορείς
αρμοδιότητάς τους (νοσοκομεία, Κέντρα
Υγείας, μονάδες κοινωνικής φροντίδας,

Τίποτα που να μας πείσει για τον
διαφορετικό τρόπο σκέψης της νέας
ηγεσίας.
Αντ’ αυτού βλέπουμε, απλώς, να έχει
αλλάξει απόχρωση ο κομματισμός και
οι καινούργιοι κομματικοί-συνδικαλιστικοί συμβουλάτορες της νέας ηγεσίας,
να έχουν επιβάλει ένα τεχνητό εμπάργκο στην επικοινωνία της με όλους τους
υπόλοιπους συνδικαλιστικούς φορείς,
πλην όσων διαθέτουν τις απαραίτητες
κομματικές συστάσεις.
Θεωρούμε πως, η στάση της νέας
ηγεσίας βρίσκεται σε εντελώς λάθος
δρόμο, πως οι κομματικές συμπεριφορές, είτε των προηγούμενων ετών, είτε

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Όπου οι προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις
της -που κινούνται στα πλαίσια του Δικαίουσυναντούν την αδιαλλαξία των διοικήσεων
των νοσοκομείων, θα παρεμβαίνει άμεσα και
δυναμικά, επιδιώκοντας την εφαρμογή της
κείμενης νομοθεσίας υπέρ των μελών της.
κ.λ.π.), είτε αφορά ΝΠΔΔ είτε ΝΠΙΔ.
«Δυστυχώς, 60 μέρες μετά την αλλαγή διακυβέρνησης της χώρας, την ίδια
ώρα που το κύμα πανδημίας της νέας
γρίπης ετοιμάζεται να πλήξει το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, το ΕΣΥ
παραμένει βυθισμένο σε βαθιά κρίση,
ανήμπορο να αντιδράσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών.
Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγεσίας, είχαμε εκφράσει από το βήμα αυτό τους προβληματισμούς μας, για τα όσα συμβαίνουν
στον πολύπαθο χώρο της υγείας.
Δυστυχώς, στο διάστημα που μεσολάβησε, τίποτα δεν άλλαξε.

των προηγούμενων δεκαετιών, είναι εις
βάρος της δημόσιας υγείας.
Διαπιστώνεται, επίσης, παραμονές
του 2010, πως αυτό που απασχολεί τη
νέα ηγεσία του ΥΥΚΑ, είναι περισσό τερο η ενίσχυση της κομματικής βεντέτας των προσφάτως αφυπνισμένων
συνδικαλιστικών συμβουλατόρων της,
παρά η επικοινωνία και η συνεργασία
με όλους τους φορείς, που εκπροσω πούν το χώρο της υγείας.
Το ΕΣΥ είναι βαθιά πληγωμένο από
ανάλογες συμπεριφορές του παρελθόντος, οι οποίες, δυστυχώς, δείχνουν
να επαναλαμβάνονται.
Αυτό το βαθιά πληγωμένο ΕΣΥ,καλεί-

ται να αντιμετωπίσει το κύμα πανδημίας, που το απειλεί.
Θέλουμε παρόλα αυτά, να ελπίζουμε πως, θ’ αντέξει, κόντρα στις όποιες
απαισιόδοξες ενδείξεις.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα
πρέπει να γίνει κατανοητό, πως το
φιλότιμο και μόνο των εργαζομένων,
δεν είναι αρκετό, πλέον, για να στη ρίξει το ΕΣΥ, η δε συνεχής επίκλησή
του, μοιάζει με τεράστια υπεκφυγή
και αδιαφορία για τις ανάγκες τους,
οι οποίες κακοποιούνται, παραμε λούνται και διαστρέφονται βάρβαρα
τα τελευταία χρόνια.
Ας έχουν υπ’ όψιν οι εκάστοτε κυβερνώντες, πως η συνεχής και χρόνια
παραμέληση των αναγκών αυτών, αντανακλά στην ίδια την κοινωνία, η δε
καταφυγή σε κομματικά-συνδικαλιστικά υποπόδια, δημιουργεί τις συνθήκες της νέας έκρηξης.
Πολύ περισσότερο δε, όταν το πλήγμα και η επιβάρυνση που αναμένεται
να δεχθεί το ΕΣΥ εξαιτίας της νέας γρίπης, θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερα τη δραματική κατάσταση που
επικρατεί σ’ αυτό.
Μακάρι, μαζί με τα συντρίμμια του
κομματισμού, που θα αφήσει η επέλαση της πανδημίας, να μην αντικρίσουμε και τα συντρίμμια του ίδιου του
ΕΣΥ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.
Την είδηση της κατάληψης, αναμετάδωσαν διάφορες ιστοσελίδες ενημέρωσης και blogs του διαδικτύου. Ενδεικτικά: www.inews.gr, www.zougla.gr,
www.kathimerini.gr, www.cebil.gr,
www.onlinepress.gr, www.macedonia
blogs.gr, troktiko.blogspot.com,
taxalia.blogspot.com.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι - Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄
Υπεύθυνη: Μπαμπάτσικου Φωτεινή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Σαπουντζή Δέσποινα
Καθηγήτρια

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη:
Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία
Επίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄
Υπεύθυνη: Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια

Δεκέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.πίγραφα
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Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟρίστηκανΕ.Ν.Ε.
τα μέλη του ΚΕΣΥ

Ε.Ν.Ε.ντύπω
ε απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης,
κ. Μαριλίζας Ξενογιαννακο πούλου ορίστηκαν τα μέλη του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
(ΚΕΣΥ). Η σύνθεση του ΚΕΣΥ
αποτελείται από τους:
Καλοκαιρινό Εμμανουήλ,
Χειρουργό, Πρόεδρο του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπο
του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή του
τον Παπαπαναγιώτου Παναγιώτη, Βιοπαθολόγο.
Αλεξανδρόπουλο Κων/νο,
Ψυχίατρο, Γενικό Γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή του τον Κορμά Παναγιώτη, Ορθοπαιδικό.
Παγώνη Ματίνα, Παθολόγο, ως εκπρόσωπο του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), με αναπληρωτή
της τον Μπασκόζο Ιωάννη,
Ενδοκρινολόγο.
Κατσίκη Αθανάσιο, Πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (E.O.O.),
ως εκπρόσωπo της E.O.O.), με
αναπληρωτή του τον Χασάπη
Ευστράτιο, μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
Βαγιωνά Δημήτριο, Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.),
ως εκπρόσωπο του Π.Φ.Σ. με
αναπληρωτή του τον Αντωνόπουλο Χρήστο.
Βιρβιδάκη Κυριάκο,Δήμαρχο Χανίων, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), με αναπληρώτριά
του την Μπελώνη - Αράπη Παναγιώτα, Δημοτικό Σύμβουλο Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Μπατάκη Νικόλαο,ως εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
(Γ.Σ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του
τον Φερέτη Αθανάσιο.
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Γκουλιούμη Θεοχάρη,μέλος
του Δ.Σ. της Πανελλήνιας
Συνομοσπονδίας Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών
(ΠΑΣΕΓΕΣ), ως εκπρόσωπο
της ΠΑΣΕΓΕΣ, με αναπληρωτή του τον Σκουλαρίκη Φώτη,
Οικονομολόγο, Υπάλληλο της
Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Μαργαρώνη Κωνσταντίνο,
ως εκπρόσωπο της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών,Βιοτεχνών,Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Φραγκούλη
Κωνσταντίνο.
Κόλλια Παναγούλα, ως
εκπρόσωπο των κάτωθι αναφερομένων φορέων:
α. Ένωση Ελλήνων Χημικών
β. Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων
γ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών
δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
με αναπληρωτή της τον Τομαρά Ιωάννη, ομοίως.
Μπούρο Δημοσθένη,Καθηγητή Ιατρικού Τμήματος
του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης, ως εκπρόσωπο των Ιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της
Χώρας, με αναπληρωτή του τον
Ζώρα Οδυσσέα, Αναπληρωτή
Καθηγητή Ιατρικού Τμήματος
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Δημητρακόπουλο Ιωάννη, Αναπληρωτή
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Ε.Ν.Ε.χειρο
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Καθηγητή στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπο των Οδοντιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.
της Χώρας, με αναπληρωτή του
τον Παπαδογεωργάκη Νικόλαο, Αναπληρωτή Καθηγητή
στο Τμήμα Οδοντιατρικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μαράκο Παναγιώτη,Καθηγητή στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ως εκπρόσωπο των
Φαρμακευτικών Τμημάτων των
Α.Ε.Ι.της Χώρας,με αναπληρωτή
του τον Ρούσση Βασίλειο,Καθηγητή στο Τμήμα Φαρμακευτικής
του ιδίου Πανεπιστημίου.
Χόρτη Νίκο, μέλος του
Γενικού Συμβουλίου της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ως εκπρόσωπο της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αναπληρώτριά
του την Τσιόπου Μαρία, Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Παθολογικής Κλινικής στο Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
Σκουτέλη Δημήτριο, Πρόεδρο της Ένωσης Νοσηλευτών – τριών Ελλάδος (E.Ν.Ε.),
ως εκπρόσωπο της E.Ν.Ε., με
αναπληρωτή του τον Πιστόλα
Δημήτριο.
Δάγλα Αριστείδη, Γενι κό Γραμματέα της Ένωσης Νοσηλευτών – τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), ως εκπρόσωπο
της E.Ν.Ε., με αναπληρωτή του
τον Μπίζα Λάμπρο.

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Πλοίαρχο (ΥΙ) Μενούτη
Βασίλειο ΠΝ του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, ως εκπρόσωπο των
Υγειονομικών Υπηρεσιών των
Ενόπλων Δυνάμεων, με αναπληρωτή του τον Ταγματάρχη (ΥΙ)
Κολιό Μιχαήλ του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ.
Μπραβάκο Νικόλαο,Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
με αναπληρώτρια την Πολυχρονοπούλου-Ρούτση Αγγελική, Προϊσταμένη Τμήματος στη
Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων.
Κατσικάρου Σταυρούλα,
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,με αναπληρωτή της τον
Κουφάκη Αντώνιο, Προϊστάμενο Τμήματος στη Διεύθυνση
Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.
Αμπατζόγλου Θεόδωρο, Διοικητή του Ι.Κ.Α.
- Ε.Τ.Α.Μ., με αναπληρωτή του
τον Κυρζόπουλο Δημήτριο,
Υποδιοικητή του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
Παπαγεωργόπουλο Ελευθέριο,Διοικητή του Ο.Γ.Α.,
με αναπληρωτή του τον Ζαχαράκη Κωνσταντίνο, Υποδιοικητή του Ο.Γ.Α.
Δρ.Σερέτη Ανδρέα,Διευθυντή Νευροχειρουργικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
με αναπληρωτή του τον Βέργαδο Ιωάννη,Αναπληρωτή Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντή
Β΄ Πανεπιστημιακής
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Οφθαλμολογικής Κλινικής του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Δρ. Δατσέρη Ιωάννη,
Διευθυντή Τμήματος
Πυρηνικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με αναπληρωτή του τον Λιονή Χρήστο,
Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σελβιαρίδη Παναγιώτη,
Καθηγητή Νευροχειρουργικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Καθηγητή Νευροχειρουργικής
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»,
με αναπληρωτή του τον Μαυρέα Βενετσάνο,Καθηγητή Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Λαοπόδη Βασίλη, Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.),
ως εκπρόσωπο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.,
με αναπληρωτή του τον Γιαννόπουλο Γεώργιο, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
Γιόγιακα Βασίλη,Νομάρχη Θεσπρωτίας,ως εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας,
με αναπληρωτή του τον Δακή
Γεώργιο, Νομάρχη Κοζάνης.
Κρεμαστινού Τζένη,
Καθηγήτρια του Τομέα
Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.),ως εκπρόσωπο της Ε.Σ.Δ.Υ.,με αναπληρωτή
της τον Κοντό Βασίλειο, Καθηγητή του Τομέα Κτηνιατρικής
Δημόσιας Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ.
Φωτεινόπουλο Γεώργιο,
Νομικό, Πρόεδρο του
Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.).
H θητεία των μελών του ΚΕΣΥ
είναι τριετής.
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¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îﬁ

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ &

MÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜
∫˘Ú›Â˜ Î·È ∫‡ÚÈÔÈ,
Œ¯Ô˘ÌÂ Î¿ıÂ ÏﬁÁÔ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ﬁÙÈ, ÙÔ «3Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î·È 2Ô ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îﬁ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎﬁ, E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ Î·È EÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ» Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· ·ﬁ ÙÈ˜ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘
¤ˆ˜ Î·È 3 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ «Hotel Grand Sera»i, ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ Ì›· Ó¤· Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ì›· ÂˆÊÂÏ‹ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ‰ÈÎ·ÈÒÛÂÈ ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ Ì·˜. ∏ Û˘ÓÂ¯‹˜
·‰È¿ÎÔÙË Î·È Ú·Á‰·›· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Â›Ó·È ‰‡Ô ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ô ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ÁÈ· Ó· ·ÛÎ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙË
ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙ‹ÌË. ™Ùﬁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎﬁÓ· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ì·˜ ‰¤¯ÂÙ·È Û˘ÓÂ¯Â›˜
ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈﬁÓ ﬁÏ· Ù· Ì¤ÏË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈﬁ Ì·˜, ÒÛÙÂ Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ˘„ËÏﬁÙ·ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜ ‰È‰·ÎÙÈÎﬁ, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ, ÎÏÈÓÈÎﬁ Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ﬁÓÙˆ˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ Ï·ﬁ. ΔÔ ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ, Û' ﬁÏÔ˘˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ·ÓÈ‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ﬁÚ·Ì· ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ› Ë
ŒÓˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË˜.
∫·ÏÔ‡Ì·ÛÙÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, ¿Óˆ ·' ﬁÏ·, ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ÌÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË, ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË, ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÂ› Î·È Ó· ÚÔ·¯ıÂ› ÙÔ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎﬁ Â¿ÁÁÂÏÌ·.
ºÈÏÔ‰ÔÍÔ‡ÌÂ ÏÔÈﬁÓ ﬁÙÈ Î·È ÙÔ 3Ô Û˘Ó¤‰ÚÈﬁ Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÙﬁÛÔ ÛÙËÓ ÂÈÌﬁÚÊˆÛË ﬁÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ù˘¯ÒÓ Î·È Ï‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ﬁÏÔ˘˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏﬁ ÙË˜. ¶·ÚﬁÓÙÂ˜ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙË˜ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÎÂ› Ó· ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÌﬁÓÔ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·ﬁÎÙËÛË˜
ÁÓÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Ó¤·˜ ÁÓÒÛË˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·Ï¤ÍÂÈ˜, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙÚ¿Â˙Â˜, workshops,
ÎÏÈÓÈÎ¿ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·Î¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËıÂ› Î·È ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·ﬁ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÒÛÙÂ Ó· Ì·˜
ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ÎÏ›Ì· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘˜, ÙﬁÛÔ ·ﬁ ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ﬁÛÔ Î·È ·ﬁ ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÈÙ¤ÏÂÛË˜ ÙÔ˘ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó 23 ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛË˜ Î·È ‚Ú¿‚Â˘ÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË
ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì·˜. ¶ÔÏÏ¤˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÛÙ· Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜, ÙÈÌËÙÈÎ‹˜, ‰ÈÂıÓÔ‡˜, ÙÔÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘. ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ
Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹. ™·˜ ÚÔÛÎ·ÏÔ‡ÌÂ ÏÔÈﬁÓ Ó· ‚·‰›ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ‚‹Ì·Ù· Ô˘Û›·˜ Î·È ﬁ¯È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡, ÂÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛËÏˆÌ¤ÓÔÈ
ÛÙÔ ÛÙﬁ¯Ô ÙË˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹˜ Î·È ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË˜ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Ì¤Û· ·ﬁ ¤Ó· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ ‰ÚÒÌÂÓÔ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ﬁÙÈ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜
ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¡· ¤¯ÂÙÂ ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÌÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰È·ÌÔÓ¤˜ Û·˜ ÛÙ· ﬁÌÔÚÊ· °È¿ÓÓÂÓ·, ÛÙËÓ ﬁÏË ÌÂ ÙÔ Ï·ÌÚﬁ ·ÚÂÏıﬁÓ Î·È ÙÔ
·ÈÛÈﬁ‰ÔÍÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
O ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢.™ Δ∏™ ∂¡∂ ∫∞π Δ∏™ √ƒ°∞¡øΔπ∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™
¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÎÔ˘Ù¤ÏË˜

™À¡Δ√¡π™Δ∂™ √ƒ°∞¡øΔπ∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ¢π∂£¡∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏
¶ƒ√∂¢ƒ√™:
™ÎÔ˘Ù¤ÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
ª∂§∏:
∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
∞Ú‚·Ó›ÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ÁÁÂÏÈÎ‹
¢ﬁÓÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¢Ú·¯Ù›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ª·ÓÙ˙·Ó¿˜ ªÈ¯¿ÏË˜

ª·ÏÈﬁ˙ÔÁÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ª¿ÚÎ·˜ ™˘ÌÂÒÓ
ªÚ·¯·Ù›ÓË ∫·ÏÏÈﬁË
¡ÙﬁÙË˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜
√ÚÊ·Óﬁ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
¶ÈÛÙﬁÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
¶ÔÓÙÈÛ›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

Carrigy Anne
De Sousa Maria
Augusta
Ehrenfeld Mally
Hazel Tony
Jurado Gonzalez
Maximo
Kathy Apple
Le Boeuf Dominique
Nicusor Timofte

∂¶π™Δ∏ª√¡π∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

Δ√¶π∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

Mircea
Papadopoulos Irena
Papastavrou Evridiki
R. van Teijlingen
Edwin
Rocco Gennaro
Sasic Dragan
Sasso Loredana
Silvestro Annalisa
Simunec Dragica

Willcocks Steve
¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘
ª·ÚÈ¿ÓÓ·
∫Ô˘‚ÂÏÈÒÙË˜
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜
ª›˙·˜ §¿ÌÚÔ˜
¶·˘Ï¿ÎË˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
ƒﬁÎ· μ·ÛÈÏÈÎ‹
ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∂Ï¤ÓË

μÏ¿¯Ô˘ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
°È¿ÁÎÔ˘ ∂˘Ù˘¯›·
°È¿ÓÓÔ˘ ™ˆÙËÚ›·
°ﬁÁÔÏÔ˘ ∂Ï¤ÓË
¢·‚‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
¢¤ÓÙÛÈÎ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¢ÚÔ‡‚Ë ∞ÓÙÈÁﬁÓË
∫·ÙÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
∫ÔÓÙÔ¿ÓÔ˘ ∞ÁÏ·˝·

∫Ô‡Ê·ÏË˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜
∫Ú¤ÙÛË- °Î·Ó¿Ï·
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·
¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ˘ÛﬁÛÙÔÌÔ˜
™ÈÒ¯Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
™ÙÂÚÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˜
ºÏÔ‡‰· μ·ÛÈÏÈÎ‹
•ËÚÔÌÂÚ›ÙË ∞ÓÙˆÓ›·
Ã·ÛﬁÁÈ· ¶·Ó·ÁÈÒÙ·

Δπª∏Δπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

∑˘Á¿ ™ÔÊ›·

ªÂÏ·Ï‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·

∫Ô˘Ù‹˜ Ã·Ú›Ï·Ô˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ÀÁÂ›·˜, Δ∂π ∞ı‹Ó·˜

£ÂÔ‰ˆÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘
°ÂˆÚÁ›·

ª›˙·˜ §¿ÌÚÔ˜

∫˘ÚÈﬁÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜, ∫ÔÛÌ‹ÙˆÚ ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ÀÁÂ›·˜

¡Ô‡Ï· ª·Ú›·

πˆ·ÓÓ›‰Ô˘ º·›‰Ú·

¡Ù·ÊÔÁÈ¿ÓÓË ÃÚ˘ÛÔ‡Ï·

ª·ÓÈ·‰¿ÎË˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿

ª∂§∏:
∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·

∫·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡ ∞ıËÓ¿

¶ÚÂ˙ÂÚ¿ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜

∞ÔÛÙÔÏ¿Ú· ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹

∫·ÛÙ¿ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·

™·ÏËÎ›‰Ë˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓË˜

°¤Ú·ÏË ª·Ú›·

∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË

™·Ú›‰Ë ª·Ú›·

°ÎÂÛÔ‡ÏË ∂˘Ù˘¯›·

∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·

™Ù·Ì·Ù¿ÎË ¶ÂÙÚÔ‡Ï·

°Î›Î· ª·Ú›·

∫Ô‡ÎÈ· ∂˘ÌÔÚÊ›·

Δ˙È¿ÏÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

°ÎÔ‡‚· ª·Ú›·

∫Ô˘Ú¿ÎÔ˜ ªÈ¯¿ÏË˜

¢¿ÏÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

ª·Ì¿ÙÛÈÎÔ˘ ºˆÙÔ‡Ï·

¶ƒ√∂¢ƒ√™:
¢¿ÁÏ·˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜

ªﬁÛÈ·ÏÔ˜ ∏Ï›·˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ London School of Economics,
μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∂ÈÎÚ·ÙÂ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫
ª·ÏÙﬁÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ª∂£ Î·È ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ∂∫¶∞, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ª∂£
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ ∫∞Δ
ªÔÓ¿ÙÛÔ˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ∂∫¶∞
¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜, °ÂÓÈÎﬁ˜ °È·ÙÚﬁ˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞∂ªÀ

£∂ª∞Δπ∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™
ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË

ñ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÀÁÂ›·

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁ›·˜

ñ ∂Â›ÁÔ˘Û· ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¢›Î·ÈÔ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜ Î·È μÈÔËıÈÎ‹

ñ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¢ËÌﬁÛÈ· ÀÁÂ›· - ∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·

ñ μÈÔ˚·ÙÚÈÎ‹ ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÀËÚÂÛ›Â˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ æ˘¯ÈÎ‹˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ª·˙ÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ

ñ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ¡ÔÌÈÎ¿ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿

ñ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ °ÂÚÔÓÙÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜

ñ £¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘

ñ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ

ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¶·È‰È·ÙÚÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î ¢ÈÔ›ÎËÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁÂ›·˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ª∂£

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ªÂÙ·ÌÔÛ¯Â‡ÛÂˆÓ

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜

¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜

1. √È ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Â›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ Â›ÙÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ˆ˜
ÂÍ‹˜:
A. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿: ∏ ÂÚ›ÏË„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÛÙ·ÏÂ› ÌÂ e-mail ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË
ene2010@ene2010.gr ÌÂ ÂÈÛ˘Ó·ÙﬁÌÂÓÔ
i. ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÌÏËÚˆÌ¤ÓÔ, ÙÔ
ÔÔ›Ô ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ ∂¡∂
(www.enne.gr) Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
(www.ene2010.gr)
ii. ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ ·Ú¯Â›Ô word Ô˘ ı·
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, Ù· Î¤ÓÙÚ·
ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜
B. ª¤Ûˆ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘: ∏ ÂÚ›ÏË„Ë
ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ˘Ô‚ÏËıÂ› on-line Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ www.ene2010.gr, ﬁÔ˘ ı·
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ﬁÏÂ˜ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ Û·˜.
2. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜
ÚÔıÂÛÌ›·˜ (30/01/2010) ‰Â ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜.
3. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÌÂ Ê·Í ‹
Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿ ¢∂¡ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜.
4. √È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Ì›· ÂÚÁ·Û›· ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÂ‰ÚÔÈ (Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ).
5. ∫¿ıÂ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ Ì›·˜
(1) ÌﬁÓÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜.
6. ™ÙËÓ ·Ó·ÛÎﬁËÛË ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
¿Óˆ ·ﬁ 3 Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·
¿Óˆ ·ﬁ 7 (·ÈÙÈÔÏÔÁËÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ı·
ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È).
7. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜
Û·˜, Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ı· ·ÔÛÙÂ›ÏÂÈ
‚Â‚·›ˆÛË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÛÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Û˘ÁÁÚ·Ê¤·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙË˜
Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ‚Â‚·›ˆÛË˜ ÂÓÙﬁ˜ ÌÈ·˜ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙÔ
ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 210 8055393.
8. Δ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ
ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ˘Â˘ı‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÙÔ ·ÚÁﬁÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ 08/03/2010.
9. ∞ﬁÛ˘ÚÛË ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
˘Ô‚ÏËıÂ›, Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ ÌﬁÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜
ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ 30/01/2010.
∂°°ƒ∞º∏
ª¤ÏË ∂¡∂
*∞ÓÂÚÁÔÈ ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜
ºÔÈÙËÙ¤˜
ÛÂ ÚÒÙÔ Ù˘¯›Ô

10. ªÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ,
‰Â ı· Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ Ë ·ﬁÛ˘ÚÛË ·˘ÙÒÓ.
11. √È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, Â›Ó·È ÊÚﬁÓÈÌÔ Ó· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó Î·È
ÙËÏÂÊˆÓÈÎ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ··ÓÙËÙÈÎﬁ Ì‹Ó˘Ì·.
12. H ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÈÏ¤ÔÓ
ÏËÚÔÊÔÚ›·.
™À°°ƒ∞º∏ - ™À¡Δ∞•∏: ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ ﬁÙÈ ÔÈ ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ CD ¶ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ
ﬁˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËıÂ›, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ
Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÈÛÙ¿ ÙÈ˜ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜.

6. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ‹ Ù· ÔÓﬁÌ·Ù·
ÙÔ˘ ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ.

√¢∏°π∂™ ™À°°ƒ∞º∏™ ¶∂ƒπ§∏æ∂ø¡
1. ∏ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ˆ˜
ÂÍ‹˜:
ñ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
ñ ™ÎÔﬁ˜
ñ ¢Â›ÁÌ· Î·È ª¤ıÔ‰Ô˜ ªÂÏ¤ÙË˜
ñ ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ñ ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
∏ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ·Ó·ÛÎﬁËÛË˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ñ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
ñ ™ÎÔﬁ˜
ñ ∞Ó·ÛÎﬁËÛË μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜
ñ ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ Î¿ıÂ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂ
¤ÓÙÔÓË ÁÚ·Ê‹ (bold) Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙË˜.
¶.¯. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹, ™ÎÔﬁ˜, ÀÏÈÎﬁ Î·È Ì¤ıÔ‰Ô˜, ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·:
¢. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜ (poster),
ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
(·Ó·ÛÎﬁËÛË ‹ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·) Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.
2. ΔÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ
ÙÈ˜ 300 Ï¤ÍÂÈ˜.
3. ΔÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÂ Ù˘ÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
A4 (21ÂÎ. x 29,7ÂÎ.) ÌÂ ÂÚÈıÒÚÈ· 2,54 ÂÎ. Â¿Óˆ-Î¿Ùˆ
Î·È 3,17 ÂÎ. ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ¿ (Â›Ó·È ÔÈ Ù˘ÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÂÓﬁ˜ ·Ú¯Â›Ô˘ word).
4. ΔÔ Î¿ıÂ ÎÂ›ÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙË
ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ Arial 11 pt., Ó· Â›Ó·È ÌÔÚÊÔÔÈËÌ¤ÓÔ ÛÂ
ÌÔÓﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÛÙÔ›¯ÈÛË (justified).
5. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜, ¤ÓÙÔÓË ÁÚ·Ê‹ (bold) Î·È
ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÛÙÔ›¯ÈÛË.

1. ¡ÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ Δ∂, °ÂÓÈÎﬁ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜,
¶¿ÙÚ·˜

Œˆ˜ 01/02

Œˆ˜ 26/03

∞ﬁ 27/03

60.00 €
¢øƒ∂∞¡

80.00 €
¢øƒ∂∞¡
Œˆ˜ 01/02

90.00 €
¢øƒ∂∞¡
∞ﬁ 02/02

¢øƒ∂∞¡

30.00 €

ΔÔ ¢ÈÎ·›ˆÌ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ (ÂÁÁÚ·Ê‹) ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ∞ÏÏ·Á¤˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 23Ë
∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010

*Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ì›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·, Ô‡ÙÂ ÛÂ ¿ÏÏÔ ÙÔÌ¤·

¢π∞ª√¡∏
•∂¡√¢√Ã∂π√
Grand Serai (5*)
Epirus Palace (5*)
Du Lac (4+*)
Frontzou Politeia
Brettania Hotel
Nantin Hotel
Akti Hotel
Krikonis Suites
King Pyrros Hotel
Palladion
Lakkas
Kentrikon Hotel
Alexios
Byzantio
Egnatia
Olympic

ªÔÓﬁÎÏÈÓÔ
496.00 €
530.00 €
530.00 €
532.00 €
516.00 €
477.00 €
477.00 €
482.00 €
457.00 €
446.00 €
406.00 €
385.00 €
447.00 €
-

¢›ÎÏÈÓÔ
496.00€
496.00 €
496.00€
487.00€
480.00€
472.00€
452.00€
447.00 €
432.00€
421.00€
406.00€
406.00€
397.00 €
359.00€
402.00€
496.00€

7. Δ· ÔÓﬁÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹, ÌÂ Â˙ÔÎÂÊ·Ï·›Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜, Î·È Ó·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚÒÙ· ÙÔ ﬁÓÔÌ· ÔÏÔÁÚ¿Êˆ˜ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ (.¯. ∞ÓÙÒÓË˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜).
8. ™ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Î¿ıÂ ÔÓﬁÌ·ÙÔ˜ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÂÎı¤ÙË,
Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÚÈıÌﬁ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙËÓ
È‰ÈﬁÙËÙ·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ﬁÏË
ÙÔ˘ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË:
∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜1, ∂ÈÚ‹ÓË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘2, ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘1

2. ¡ÔÛËÏÂ˘Ù‹˜
πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

¶∂,

¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îﬁ

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô

9. ΔÔ ﬁÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ› Ó·
·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ó· Â›Ó·È ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÌ¤ÓÔ
(Underlined).
¶.¯. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜1, ∂ÈÚ‹ÓË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘2,
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘1
10. To ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜
Û˘ÓÙÌ‹ÛÂÈ˜, ›Ó·ÎÂ˜ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÌÂ ÙÔÓ ﬁÚÔ ﬁÙÈ
·˘Ù¿ ‰Â ı· ÚÔÂÍ¤¯Ô˘Ó ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ÛÙÔ›¯ÈÛË˜ ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ﬁÙÈ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ‰Â ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÈ˜ 300 Ï¤ÍÂÈ˜
Û˘ÓÔÏÈÎ¿.
11. ∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ÌË
·Ô‰Ô¯‹˜ ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
·Ú·¿Óˆ ﬁÚÔ˘˜.
12. °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚﬁÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÙˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘ﬁ„Ë ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ë ÂÈı˘Ì›·
ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘.
13. ∏ ÙÂÏÈÎ‹ Ù·ÍÈÓﬁÌËÛË ÛÂ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓﬁÙËÙ· Î·ıÒ˜ Î·È
Ô ÙÂÏÈÎﬁ˜ ÙÚﬁÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ı·
Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜, Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹
∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.
∞¡∞ƒΔ∏ª∂¡∂™ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™ (Poster)
ŸÏ· Ù· Ï·›ÛÈ· ·Ó¿ÚÙËÛË˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÈıÌËÌ¤Ó· Î·È ı·
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂ ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛËÌÂ›Ô ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎﬁ˜/·ÚÈıÌËÙÈÎﬁ˜
Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜. ∏ ·Ó¿ÚÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Î·È ı·
Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ˘ÏÈÎ¿ Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·
ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î¿ıÂ ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓË˜
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È: 100 ÂÎ. ‡„Ô˜ x 70 ÂÎ.
Ï¿ÙÔ˜.

√È ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓÂ˜ ÙÈÌ¤˜:
ñ Â›Ó·È Î·Ù' ¿ÙÔÌÔ, ÛÂ ÌÔÓﬁÎÏÈÓÔ ‹ ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
ñ Â›Ó·È ÁÈ· Û‡ÓÔÏÔ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡ÛÂˆÓ (30/4, 1/5 Î·È 2/5)
ñ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Úˆ˚Óﬁ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿
ñ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊﬁÚÔ˘˜ Î·È º¶∞ 19%
™ËÌÂ›ˆÛË: ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (·ÂÚÔÔÚÈÎ¿ ‹ ·ÎÙÔÏÔ˚Î¿)
Tƒ√¶√™ ¶§∏ƒøª∏™
∏ ÏËÚˆÌ‹ ÙË˜ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÙË˜ ¢È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÙË˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
¤Ó·Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚﬁÔ˘˜:
∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ Alpha TÚ¿Â˙· ÛÂ ‰È·Ù·Á‹ «Δ&Δ EXECUTIVE A.E.» ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ: 166002320000105
∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ΔÚ¿Â˙· ÛÂ ‰È·Ù·Á‹ «Δ&Δ EXECUTIVE A.E.» ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ: 18247014451
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ıÂÛË˜ ÛÂ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙÚ·¤˙Ë˜, ·Ú·Î·ÏÂ›ÛıÂ ﬁˆ˜
·ÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ıÂÙËÚ›Ô˘ ÌÂ Ê·Í, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ï‹ÚÂ˜
ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Û·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÙËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙÔ˘
™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘.
√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË
ΔËÏ¤ÊˆÓÔ
™Ù·ıÂÚﬁ/∫ÈÓËÙﬁ
∂È‰ÈÎﬁÙËÙ·
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô/ÿ‰Ú˘Ì·
Δ›ÙÏÔ˜ £¤ÛË˜

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

√ÚÁ¿ÓˆÛË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·:
T&T Executive
§ÂˆÊ. ∫ËÊÈÛ›·˜ 193 & π. ¢Ô‡ÛË 24, 151 24 ∞ı‹Ó·,
ÙËÏ.: +30 210 80 55 393, fax: +30 210 69 84 294
e-mail: tnt@tntexecutive.gr, www.tntexecutive.gr

Grand Serai Hotel
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ο

Ιστορικό το 10Ε.Ν.Ε.ντύπω
ΣυνέδριοΕ.Ν.Ε.της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην Πάτρα
την Πάτρα χτύπησε φέτος η
καρδιά της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,
όπου πραγματοποιήθηκε το
10 ο συνέδριο της ομοσπονδίας, με τη
συμμετοχή χιλίων και πλέον νοσηλευτών/τριών απ’ όλες τις γωνιές της
χώρας και την έντονη παρουσία φοιτητών και σπουδαστών Νοσηλευτικής.
Στα πλαίσια του 10ου συνεδρίου,
διεξήχθησαν και οι εκλογές της ομοσπονδίας, μεταξύ των αντιπροσώπων
των 25 πρωτοβάθμιων σωματείων
που την αποτελούν, μέσα σε κλίμα
συναδελφικότητας, αλληλεγγύης και
έντονου προβληματισμού, για τα
πάμπολλα προβλήματα του κλάδου,
που παραμένουν άλυτα από την Πολιτεία, γεγονός που υπαγόρευσε την
ομόφωνη απόφαση των παρευρισκομένων, για την έναρξη αγωνιστικής δράσης.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η
πλειοψηφία του οποίου ανανεώθηκε
ριζικά μετά τη μαζική συμμετοχή των
περιφερειακών πρωτοβάθμιων σωματείων, με όραμα και όρεξη για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, έθεσε με τρόπο αποφασιστικό τη διαχωριστική
γραμμή, που χωρίζει την ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ, από τον παρωχημένο συνδι καλισμό «παλαιάς κοπής», που εκπροσωπούν οι κομματικοεξαρτώμενοι
συνδικαλιστές της ΠΟΕΔΗΝ.
Στα ενδιαφέροντα στρογγυλά τραπέζια, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία, όχι
μόνο να ακούσουν τις αναλύσεις επίκαιρων ζητημάτων,όπως λ.χ.για την εκπαίδευση, το νοσηλευτικό
επάγγελμα, την υγιεινή και
την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους, αλλά και
να τοποθετηθούν επ’ αυτών
και να προτείνουν λύσεις.
Στο στρογγυλό τραπέζι των
επαγγελματικών θεμάτων κατά
την πρώτη μέρα του συνεδρίου,
η κατάμεστη αίθουσα έσφυζε από
δίψα για συμμετοχή από το ακροατήριο, που μετουσιώθηκε σε χειροπιαστές προτάσεις, για τη χάραξη της
μελλοντικής πορείας της ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ. Το εν λόγω θεματικό τραπέζι,

Σ

«Η κατάμεστη αίθουσα έσφυζε από δίψα για συμμετοχή από το
ακροατήριο, που μετουσιώθηκε σε χειροπιαστές προτάσεις, για τη
χάραξη της μελλοντικής πορείας της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ»
Από τις αρχαιρεσίες του συνεδρίου προέκυψε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο

Ε.Ν.Ε.ργός

Συζήτηση με τους συναδέλφους.

Το ενδιαφέρον του κοινού για επαγγελματικά θέματα ήταν έκδηλο.

Η προϊσταμένη της ΜΤΝ Ρίου Πατρών τοποθετείται.

Πρόεδρος: Δάγλας Αριστείδης
Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα»
Αντιπρόεδρος: Σκουτέλης
Δημήτριος, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
Γεν. Γραμματέας: Ορφανός Νίκος,
Γ.Ν. Σπάρτης
Αν. Γραμματέας: Μπίζας Λάμπρος,
Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
Ταμίας: Δραχτίδης Γεώργιος,
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
Αναπληρωτής Ταμίας:
Αρβανίτης Γιώργος, Π.Π.Ν.Π. Ρίου
Μέλη: Μαντζανάς Μιχάλης,

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Ή Αγία Όλγα»
Μπαλιόζογλου Γιώργος,
Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
Κουτσιπετσίδης Βαΐτσης,
Γ.Ν. Ρεθύμνου
Αβραμίδης Γιώργος, Ψ.Ν.Α. Δαφνί
Αλμπάνη Λένα, Γ.Ν. Πατρών
Καραμανδάνειο
Νιανιόπουλος Κωνσταντίνος,
Π.Ν. Λάρισας
Κοσκινάς Παναγιώτης,
ΙΚΑ Τρίπολης

Μπακέλας Ιωάννης, Γ.Ν. Αγρινίου
Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος,
Π.Ν. Ηρακλείου Κρήτης
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Μπελαλή Κωνσταντία,
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
Καστάνη Κωνσταντίνα, ΕΠΑΣ
Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Μουστάκη Μαρία, Δ.Ν.Α «Η Ελπίς»
Βιδάκη Μελπομένη, Γ.Ν.
«Σπηλιοπούλειο»
Σπυριδοπούλου Ελένη,
Γ.Ν. «Τζάνειο»

θεσμός πλέον στα συνέδρια της ομοσπονδίας,έχει ιδιαίτερη σημασία,καθώς
επαναπροσδιορίζει τη σχέση μεταξύ
των επαγγελματιών νοσηλευτών και
των εκπροσώπων τους, δίνοντας την
ευκαιρία για άμεση λήψη αποφάσεων.
Η Γενική Συνέλευση των Αντι προσώπων, εκτός από την τυπική διαδικασία της εκλογής εφορευτικής επιτροπής, για τις επικείμενες εκλογές
της επομένης και την έγκριση του
οικονομικού και διοικητικού απολογισμού, είχε την τύχη να λάβει την
ιστορική ομόφωνη απόφαση για την
είσοδο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μέσα
σε πανηγυρικό κλίμα, οι αντιπρόσωποι απ’ όλη τη χώρα, ένιωσαν υπερήφανοι για την κρυστάλλινη και διάφανη διαδρομή της ομοσπονδίας μας
και συμφώνησαν απολύτως,ότι το επιστέγασμα όλης της μέχρι τώρα πορείας της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,θα είναι η εκπροσώπηση των νοσηλευτών στο ανώτατο
τρίτο επίπεδο του συνδικαλισμού, με
την προσχώρησή μας στην ΑΔΕΔΥ.
Επιπλέον, με δεδομένη τη βού ληση των νοσηλευτών για ίδρυση
ολοένα και περισσότερων πρωτο βάθμιων συλλόγων, αποφασίστηκε
ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ώστε να
προβλεφθεί η δημιουργία περιφερειακών τομέων με γεω γραφικά κριτήρια, στα οποία
θα υπάγονται τα ανάλογα πρωτοβάθμια σωματεία. Έτσι, οι
νοσηλευτές της περιφέρειας
θα εκπροσωπούνται με μεγαλύτερη ευχέρεια και με τρόπο περισσότερο οργανωμένο, μιας και η πρόβλεψη της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για πανελλαδική
κάλυψη, δικαιώνεται καθημερινά
σε όλα τα επίπεδα.
Το απόγευμα της πρώτης μέρας,
ακολούθησε η τελετή έναρξης, την
οποία παρακολούθησαν και πολλοί
όρθιοι νοσηλευτές, καθώς είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Η κ. Λένα
Αλμπάνη,πρόεδρος του ΣΥ.ΝΟ Αχαΐας
ανέλαβε την παρουσίαση των προσκεκλημένων. Το συνέδριο τίμησαν
με την παρουσία τους, ο εκπρόσωπος

Ο κ. Σκουτέλης σχολιάζει την πρόταση του κ. Δάγλα για είσοδο της ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ.

Το κλίμα της συναδελφικότητας ήταν συγκινητικό.

Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Καψαμπέλης και οι κ. κ. Κοτσώνης, Θεοδωρόπουλος και Γρηγορόπουλος.
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Η κ. Αλμπάνη, τελετάρχης του συνεδρίου και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ο πρόεδρος της ΕΝΕ κ. Σκουτέλης απευθύνει χαιρετισμό.
της μητρόπολης πατέρας Γεώργιος, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ
κ. Καψαμπέλης,ο Γενικός Γραμματέας της ΑΔΕΔΥ κ . Η λ ι ό πουλος, ο Αντινομάρχης Υγείας του νομού κ . Φ ε σ ι ά ν , ο
βουλευτής της Ν.Δ κ. Τριανταφυλλόπουλος, ο διοικητής του
Γ.Ν. «Άγιος Ανδρέας» κ. Κοτσώνης, ο διοικητής του Καραμανδάνειου κ. Θεοδωρόπουλος
και ο διοικητής του Γ.Ν. Αγρινίου κ. Γρηγορόπουλος.
Επίσης, στις εκδηλώσεις του
συνεδρίου παρέστησαν πολλές
διευθύντριες νοσηλευτικών
υπηρεσιών από όλη τη χώρα,
που με τις τοποθετήσεις τους
μετέφεραν την πολυετή εμπειρία τους στους νεώτερους συναδέλφους, οπλίζοντάς τους με
δύναμη για τη συνέχεια.
Ξεχωριστή ήταν η παρουσία
της προέδρου του Συλλόγου
«Αγκαλιάζω» της Πάτρας κ.Παπαξανθάκη, συνταξιούχου καθηγήτριας Νοσηλευτικής του ΤΕΙ

Πάτρας,της οποίας ο λόγος συγκίνησε ολόκληρο το ακροατήριο
και έδωσε το στίγμα της ανιδιοτελούς προσφοράς και στήριξης
στο συνάνθρωπο που πάσχει.
Την επομένη, οι εργασίες
των στρογγυλών τραπεζιών
ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και
πραγματοποιήθηκαν με κατάμεστες αίθουσες.
Η διάλεξη του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλιόπου λου με θέμα «Ασφαλιστικό
σύστημα: ΒΑΕ και διαδοχική
ασφάλιση», τράβηξε σε μαγνή της την προσοχή του ακροα τηρίου και έθεσε το θέμα στη
σωστή του βάση, αποφεύγο ντας τις τετριμμένες αναφορές
και τις κενολογίες των συνδι καλιστών «παλαιού τύπου», όταν
μιλάνε για τέτοια ζητήματα.
Σημαντικά ήταν τα όσα ακούστηκαν στο τραπέζι για την
«αναγκαιότητα της ενιαίας νοσηλευτικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα», το οποίο αποτελού-

Η κ. Ζυγά, υπό το βλέμμα των συγκαθήμενων τοποθετείται.

«Τα δέκα από τα
δεκαπέντε μέλη
του Δ.Σ. προέρχονται από
σωματεία της
περιφέρειας,
δίνοντας μια
άλλη διάσταση
στη χάραξη της
συνδικαλιστικής
δράσης της ομοσπονδίας»
νταν, από την καθηγήτρια Νοσηλευτικής του τμήματος της Σπάρτης κ. Ζυγά, τον καθηγητή στο
ίδιο τμήμα κ. Πραζεράκο, την
καθηγήτρια νοσηλευτικής ΤΕΙ
Πάτρας κ. Θεοδωρακοπούλου,
τον κ. Στεφανόπουλο, καθηγητή εφαρμογών στο ίδιο τμήμα και τους φοιτητές των αντίστοιχων σχολών κ.κ.Πασχαλίδη
και Μπακογιάννη.

Εξίσου σημαντικό ήταν το
στρογγυλό τραπέζι των νομικών θεμάτων με ομιλητές τους
νομικούς κ.κ. Παραρά, Βαθάκου και Λεπίδα, όπου αναδείχτηκαν πολλές πτυχές της άσκησης του νοσηλευτικού
επαγγέλματος.
Κατατοπιστικότατος για τη
νέα γρίπη ήταν ο κ. Πάνος,
επίκουρος καθηγητής παθο λογίας και λοιμωδών νοση μάτων του Π.Ν. Ρίου Πατρών,
ο οποίος παρουσίασε αναλυ τικότατα όλα τα νέα δεδομένα,
σε ένα ακροατήριο που τον
καταχειροκρότησε.
Την ίδια μέρα, παράλληλα,
πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής, οι οποίες έγιναν σε
κλίμα ομοψυχίας και απόλυτης συνεννόησης.
Τα δέκα από τα δεκαπέντε
μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από

σωματεία της περιφέρειας, δίνοντας μια άλλη διάσταση στη
χάραξη της συνδικαλιστικής
δράσης της ομοσπονδίας και
θεμελιώνοντας ένα αντιπροσωπευτικότατο σύστημα εκπροσώπησης των νοσηλευτών
όλης της χώρας.
Το βασικό εξαγόμενο του
συνεδρίου, ήταν η ομόφωνη
απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης για είσοδο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ, κάτι που
μονοπώλησε τις συζητήσεις
μεταξύ των νοσηλευτών.
Σε γενικές γραμμές, το 10ο
συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
ήταν απολύτως επιτυχημένο
από κάθε άποψη, σε πείσμα
όλων εκείνων που αντιμάχονται την κλαδική συσπείρωση
και ομόνοια των νοσηλευτών.
Την αποφώνηση του συνεδρίου έκανε ο πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Αριστείδης Δάγλας, ανανεώνοντας το ραντεβού για το
Νοέμβριο του 2010 στη Λάρισα.
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Συνεργασία
μεν,
αλλά...
Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.

ναφορικά με την υποχρέωση εκτέλεσης προφορικών ιατρικών εντολών επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η συνεργασία μεταξύ του
νοσηλευτικού και του ιατρικού
προσωπικού θεωρείται απα ραίτητο στοιχείο και βασική
προϋπόθεση για την εξασφά λιση της εύρυθμης λειτουργίας
των νοσοκομείων. Ωστόσο, οι
δύο ανωτέρω κλάδοι απασχολουμένων, δι αθέτ ουν δι ακρι τές αρμοδιότητες και ξεχωρι στό ρόλο κατά την παροχή
υπηρεσιών φροντίδας και υγείας προς τους ασθενείς.

Α

Ε.Ν.Ε.ργός

Ειδικότερα, το έργο των
νοσηλευτών ΤΕ και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα
περιγράφονται στις διατάξεις
του Προεδρικού Διατάγματος
351/1989. Κάθε φορά, λοιπόν,
που διατυπώνεται προφορικώς μια ιατρική εντολή προς
νοσηλευτή, το περιεχόμενο της
οποίας δεν συνάδει με τον
συνήθη κύκλο των υπηρεσιακών καθηκόντων των νοσηλευτών, δέον να ζητείται η
έγγραφη διατύπωσή της, προς
απόδειξη του ακριβούς περιεχομένου της. Υπενθυμίζεται
ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις

Ε.Ν.Ε.χειρο

του άρθρου 25§3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «αν
η διαταγή είναι προδήλως αντι-

χωρίς αναβολή». Εντεύθεν, η
εκτέλεση των ιατρικών εντολών εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25§3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνοΕ.Ν.Ε.κρίθη
μη, ο υπάλληλος οφείλει να μην
την εκτελέσει και να το αναφέρει
χωρίς αναβολή».
συνταγματική ή παράνομη, ο
υπάλληλος οφείλει να μην την
εκτελέσει και να το αναφέρει

μό από την νομιμότητά τους,
ήτοι από την συμφωνία τους
ή μη με το ισχύον δίκαιο.

Οι ίδιες παρατηρήσεις
χωρούν και για τον κλάδο των
Βοηθών νοσηλευτών ΔΕ, των
οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα περιγράφονται από τις
διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 210/2001.
Σε κάθε περίπτωση, τονί ζεται ότι, η εκτέλεση έστω και
παράνομων εντολών θεωρεί ται επιβεβλημένη, όταν αυτό
υπαγορεύεται από λόγους εξαιρετικούς και επείγοντες ή άλλως,
υπέρτερου συμφέροντος, οι
οποίοι, όμως, θα πρέπει να
είναι υπαρκτοί και να μνημονεύονται στη σχετική εντολή.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
1. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση, που χορηγούνται από την
έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, στο
οποίο θα ασκήσει τη Νοσηλευτική,
β. επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου
Νοσηλευτικών Τμημάτων όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 και 4 του Νόμου
3252/2004-ΦΕΚ 132,
γ. επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής
ταυτότητας και άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλεύτριας/ή (αν έχει εκδοθεί),
δ. επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου
και άδεια διαμονής-εργασίας από την Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας ( για τους μη Έλληνες πολίτες),
ε. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες με την αναγραφή του ονοματεπώνυμου,
στ. Απόδειξη κατάθεσης (χωρίς προμήθεια) με το ποσό των 65 ευρώ από
την Τράπεζα που διατηρεί λογαριασμό
το αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα,
ζ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής (π.χ.
νοσηλευτική ειδικότητα, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες).
2. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση, που χορηγούνται από την
έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, στο
οποίο θα ασκήσει τη Νοσηλευτική,
β. επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών (με τη Σφραγίδα της Χάγης -APOSTILLE-, αν η χώρα
έκδοσής του έχει αποδεχθεί την Διεθνή Σύμβαση της Χάγης),
γ. επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασης του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών (και της σφραγίδας APOSTILLE),
από την Μεταφραστική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο,
δ. επικυρωμένο αντίγραφο Ισοτιμίας τίτλου σπουδών από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές (αν έχει εκδοθεί) ή Πιστοποιητικό Εγγραφής σε ισχύ από τον αντίστοιχο
Νοσηλευτικό Σύλλογο, σύμφωνα με την
νομοθεσία της χώρας προέλευσής του,
ε. Πιστοποιητικό Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης,
στ. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης,
από την οικεία Σχολή ή αρμόδια αρχή
της χώρας προέλευσης,
ζ. επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου
και άδειας διαμονής-εργασίας από την
Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυ-

νομίας (αν δεν είναι Έλληνες πολίτες),
η. επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες πολίτες και άδειας άσκησης επαγγέλματος
Νοσηλεύτριας /ή (αν έχει εκδοθεί),
θ. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες με την αναγραφή ονόματος
όπισθεν,
ι. Απόδειξη κατάθεσης (χωρίς προμήθεια) με το ποσό των 65 ευρώ από την
Τράπεζα, που διατηρεί λογαριασμό το
αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα.
ια. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής (π.χ.
νοσηλευτική ειδικότητα, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες).
3. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση, που χορηγούνται από την
έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, στο
οποίο θα ασκήσει τη Νοσηλευτική,
β. επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου διπλώματος ή τίτλου σπουδών (με την σφραγίδα APOSTILLE, αν η
χώρα έκδοσης έχει αποδεχθεί την Διεθνή Σύμβαση της Χάγης),
γ. επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασης του ξενόγλωσσου τίτλου σπου-

δών (και της σφραγίδας APOSTILLE) από
την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή εξουσιοδοτημένο
δικηγόρο,
δ. επικυρωμένο αντίγραφο Ισοτιμίας
τίτλου σπουδών από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές (αν έχει εκδοθεί) και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης από
την οικεία Σχολή ή αρμόδια αρχή της
χώρας προέλευσης,
ε. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή
Πιστοποιητικό 10ετούς Γενικής Εκπαίδευσης,
στ. επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου
και άδεια διαμονής-εργασίας από την Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας (για τους μη Έλληνες πολίτες),
ζ. επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες πολίτες και άδειας άσκησης επαγγέλματος
Νοσηλεύτριας /ή (αν έχει εκδοθεί),
η. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες με την αναγραφή ονόματος
όπισθεν,
θ. Απόδειξη κατάθεσης (65 ευρώ) στον
λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος και αντίγραφα τίτλων σπουδών που
αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής (π.χ.
νοσηλευτική ειδικότητα, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες).

16

Δεκέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.πιστήμη
μικρά & ενδιαφέροντα

Τυπορυχείο…
Ε.Ν.Ε.ξελίξει
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Αποστολάρα Παρασκευή, Δρακοπούλου Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη

Νέες ελπίδες
για τη θεραπεία
του πάρκινσον
και της σκλήρυνσης
κατά πλάκας
Πηγή: www.cosmo.gr
Παράθυρο ελπίδας για την
αντιμετώπιση εκφυλιστικών
νόσων του νευρικού συστήματος, όπως το πάρκινσον και
η σκλήρυνση κατά πλάκας,
ανοίγουν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της μιτοχονδριακής Ιατρικής.
Σύμφωνα με τον διακεκριμένο καθηγητή νευρολογίας Salvatore Di Mauro, «σειρά ερευνών αποδεικνύει ότι,
αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή
ορισμένες αξιόλογες στρατηγικές, που σε πρώτη φάση είναι
αποτελεσματικές σε πειραματόζωα και, πιθανώς, θα μπορούν να εφαρμοστούν πολύ
σύντομα και στον άνθρωπο».

Έμβρυο από τρεις
βιολογικούς γονείς
δημιούργησαν
Ιάπωνες
επιστήμονες
Πηγή: http://www.doctors.in.gr
Ιάπωνες επιστήμονες έκαναν
ένα ουσιαστικό βήμα για να
δημιουργήσουν ένα «έμβρυο
με τρεις γονείς», καθώς γονιμοποίησαν επιτυχώς ένα ωάριο,
που προερχόταν από δύο βιολογικές μητέρες. Τα «διπλά» αυτά
ωάρια, δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί στην πράξη για
αναπαραγωγή, έχουν όμως
γονιμοποιηθεί με σπέρμα και
έχουν αρχίσει την αναπαραγωγή ενός εμβρύου μέχρι τα
πρώτα στάδια στο εργαστήριο.

Η τεχνική απευθύνεται, κυρίως,
σε πιο μεγάλης ηλικίας γυναίκες, που θέλουν να αυξήσουν
τις πιθανότητες γονιμοποίησης.

Το βρεφικό κλάμα
διαφέρει ανά…
χώρα καταγωγής
Πηγή: http://www.kathimerini.gr

Μην ξυπνάτε
τα παιδιά
την Κυριακή
Πηγή: http://www.tovima.gr
Ερευνητές μελέτησαν παιδιά
ηλικίας 5-15 ετών που το Σαββατοκύριακο κοιμούνταν λίγο
περισσότερο από το κανονικό
και διαπίστωσαν ότι, τα παιδιά
αυτά είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν παχυσαρκία, σε σχέση με τα παιδιά
που ξυπνούσαν, όπως και τις
καθημερινές. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι, η ξεκούραση του
Σαββατοκύριακου είναι πολύ
σημαντική για τα παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας, για
να αναπληρώσουν τον απαραίτητο χρόνο ξεκούρασης, που
χάνουν κατά την πολυάσχολη
καθημερινότητά τους.

Έρευνα δείχνει πως, ανάλογα
Ε.Ν.Ε.πιστήμη
με τον ήχο κάθε γλώσσας, διαμορφώνεται και το κλάμα του
νεογέννητου. Ερευνητές ανέλυσαν τα κλάματα 60 υγειών νεογέννητων από τη Γαλλία και τη
Γερμανία σε ηλικία 3 έως 5 ετών.
Ο τρόπος που έκλαιγαν, ήταν
πλήρως διαμορφωμένος από
τη μητρική τους γλώσσα.Τα «γαλλικά» μωρά είχαν την τάση να
κλαίνε με «αυξανόμενο» τόνο,
ενώ τα «γερμανικά» με έναν «πτωτικό» τόνο,όπως είναι και ο ήχος
κάθε της γλώσσας αντίστοιχα.

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Το αργό βάδισμα
Ε.Ν.Ε.ργώ
πληγώνει την υγεία
Πηγή: http://www.alfavita.gr/
worldnews
Οι ηλικιωμένοι που περπατούν
αργά, αντιμετωπίζουν τριπλά-

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

σιο κίνδυνο να πεθάνουν από
καρδιά, σε σχέση με όσους
βαδίζουν με πιο γρήγορο ρυθμό, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη γαλλική επιστημονική έρευνα. Αν και δεν είναι ξεκάθαρο
γιατί αυτό συμβαίνει, οι ερευνητές συστήνουν στους γιατρούς να ελέγχουν κατά καιρούς την ταχύτητα βαδίσματος,
ιδίως, των γηραιότερων ασθενών τους,για να έχουν μια πιθανή έγκαιρη ένδειξη κυκλοφορικών
και
αγγειακών
προβλημάτων.

μελέτησαν περισσότερες από
200 όμοιες (μονοζυγωτικές)
και ανόμοιες δίδυμες αδελφές, ηλικίας 59 έως 81 ετών.
Διαπίστωσαν ότι, οι διαφορές
στο γκριζάρισμα των μαλλιών,
που είχαν οι όμοιες δίδυμες
(με τα ίδια γονίδια) ήταν ελάχιστες, ενώ μεταξύ των διαφορετικών διδύμων υπήρχαν
αρκετές διαφορές.

Πηγή : Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

φορέων του AIDS καταγράφουν τα επιδημιολογικά στοιχεία του υπουργείου υγείας
και συγκεκριμένα αναφέρουν
πως, στους δέκα πρώτους μήνες
έγιναν 462 νέες διαγνώσεις της
εν λόγω ασθένειας. Οι ηλικίες
στις οποίες καταγράφονται τα
περισσότερα κρούσματα είναι
μεταξύ 25 και 44 ετών. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι, πέρα
από την αύξηση των κρουσμάτων AIDS παγκοσμίως,
αυξάνονται και τα λεγόμενα
ξεχασμένα μεταδοτικά νοσήματα, όπως η σύφιλη.

Ε.Ν.Ε.κριθη

Σημαντική αύξηση
των κρουσμάτων
Ε.Ν.Ε.ws
του AIDS
http://www.alfavita.gr/
Γιατί κάποιες γυναί- Πηγή:
worldnews
κες δείχνουν
Σημαντική αύξηση των νέων
μικρότερες;

Ε.Ν.Ε.ποχή

Οι διατροφικές συνήθειες και
το στρες δεν είναι τελικά οι
βασικοί παράγοντες που γκριζάρουν τα μαλλιά, καθώς, σύμφωνα με νέα μελέτη, τα γονίδια της γυναίκας είναι ο
κυρίως…ύποπτος. Ερευνητές

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Οφθαλμολογική
εξέταση μπορεί να
εντοπίζει πρώιμα
τον αυτισμό

Πηγή: United Press International,
www.healthview.gr

Η διαδικτυακή
εγκληματικότητα
Ε.Ν.Ε.ργειες
Ε.Ν.Ε.πίγραφαΑμερικανοί επιστήμονες
αναβλάπτει...

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

φέρουν ότι, η μέτρηση της
ανταπόκρισης του οφθαλμού
στο φως, θα μπορούσε να
συμβάλλει στην πρώιμη διάγνωση του αυτισμού και αυτό
βελτιώνει σημαντικά τις αναπτυξιακές εκβάσεις στα παιδιά με αυτισμό. Οι ερευνητές
βρήκαν ότι, η ανταπόκριση
της κόρης του οφθαλμού στη
μεταβολή του φωτός, είχε
92,5% ακρίβεια στη διάκριση
των παιδιών με αυτισμό, από
αυτά με συνήθη ανάπτυξη.

Πηγή: www.tvxs.gr
Η εγκληματικότητα μέσω του
διαδικτύου αποτελεί κίνδυνο
για την οικονομία, την απασχόληση και την υγεία, σύμφωνα με την Ιντερπόλ. Η Ιντερπόλ έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα
816.000 ιστοσελίδες που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, όσον αφορά την
πώληση και προώθηση ψευδοφαρμάκων, με μόνο 72 από
αυτές τις υποθέσεις να έχουν
εξιχνιαστεί.

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Βάλτε ποικιλία
στη δίαιτα
για να μην
τη βαρεθείτε

Εχθρός
της τερηδόνας
Ε.Ν.Ε.μπνεύσει
το κόκκινο κρασί

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Πηγή: http://www.alithia.com.cy

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»
Αν κάνετε δίαιτα και θέλετε να
«σπάσετε» τη ρουτίνα η λύση
είναι τα ισοδύναμα των τροφίμων. Όπως αναφέρει γνωστός διαιτολόγος, με μερικές
απλές αντικαταστάσεις από τις
ομάδες τροφίμων, μπορείτε να
δώσετε ποικιλία στη διατροφή
σας, κάνοντας έτσι τη δίαιτα πιο
εύκολη και πιο ελκυστική. Τα
ισοδύναμα των τροφίμων είναι
μια «μονάδα μέτρησης», η οποία
χρησιμοποιείται από τους διαιτολόγους, για να μπορούν οι
ασθενείς, να ακολουθούν με
μεγαλύτερη ελευθερία το διαιτολόγιό τους.

Ο ανέκφραστος
θυμός «σκοτώνει»
την καρδιά
Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»
Οι άντρες που δεν εκφράζουν
τον θυμό τους, όταν τους αδικούν στην δουλειά, διατρέχουν
διπλάσιο κίνδυνο να πάθουν
έμφραγμα,προειδοποιούν Σουηδοί ερευνητές. Σε μελέτη που
πραγματοποίησαν με 2.755 εργαζόμενους στην Στοκχόλμη, διαπίστωσαν ότι, ο ανέκφραστος
θυμός έχει ισχυρή σχέση με
την καρδιοπάθεια. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι, ο θυμός μπορεί να προκαλέσει έντονες σωμα-

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
έρευνας ένα ποτήρι κόκκινο
κρασί τη μέρα την τερηδόνα
κάνει πέρα! Ερευνητές από το
Πανεπιστήμιο της Πάβια διαπίστωσαν ότι, το κόκκινο κρασί περιέχει χημικές ουσίες, που
δεν αφήνουν τα βλαβερά βακτήρια να κολλήσουν πάνω στα
δόντια. Αρκεί η κατανάλωση
ενός ποτηριού την ημέρα για
να διατηρούνται τα δόντια υγιή
και να μην έχουν ανάγκη για
σφραγίσματα.

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ws

Ελπίδες για μελλοντική θεραπεία του
Συνδρόμου Down

Τα καγκουρό «κατέχουν» το μυστικό της πρόληψης
του καρκίνου του δέρματος;
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, http://stm.
sciencemag.org

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή
Αύξηση των επιπέδων του νευ-

Στον τρόπο με τον οποίο τα καγκουρό επανορθώνουν τις βλάβες στο DNA τους, μπορεί να
κρύβεται το μυστικό της πρόληψης του καρκίνου του δέρματος, σύμφωνα με αυστραλούς και
αυστριακούς ερευνητές, οι οποίοι ερευνούν ένα ένζυμο επανόρθωσης του DNA. Το ένζυμο
αυτό, συναντάται στα καγκουρό, αλλά όχι σε ανθρώπους και είναι πολύ αποτελεσματικό στην
επιδιόρθωση μιας βλάβης, που σχετίζεται με πολλές μορφές καρκίνου του δέρματος.

τικές πιέσεις και αντιδράσεις,
όταν δεν εκφράζεται και,κυρίως,
αύξηση της αρτηριακής πίεσης,
που τελικά προκαλεί βλάβες
στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Ανακαλύφθηκε
γενετικό σφάλμα,
που οδηγεί

ορισμένα παιδιά
Ε.Ν.Ε.κα
σε παχυσαρκία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, http://health.
ana-mpa.gr
Η παχυσαρκία έχει συσχετιστεί
με το στιλ ζωής, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν γενετική αιτιολογία.Σύμφωνα με μια
νέα επιστημονική έρευνα του

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

πανεπιστημίου Κέιμπριτζ,Μερικά παιδιά γίνονται ιδιαίτερα
παχύσαρκα, επειδή δεν διαθέτουν ορισμένα τμήματα του DNA.
H απουσία από το χρωμόσωμα 16 ορισμένων τμημάτων του
γενετικού κώδικα, δημιουργεί
προβλήματα, επειδή, μεταξύ
άλλων, αφαιρεί ένα γονίδιο το
οποίο ελέγχει την όρεξη.

ροδιαβιβαστή νορεπινεφρίνης,
θα μπορούσε να θεραπεύσει τα
συμπτώματα του «συνδρόμου
Ντάουν» και να οδηγήσει σε βελτίωση των νοητικών λειτουργιών, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα,
που βασίστηκε σε πειράματα με
ποντίκια. Τα πειράματα έδειξαν
ότι,τα πειραματόζωα εμφάνισαν
βελτίωση στις εγκεφαλικές λειτουργίες τους.Το φάρμακο,κατά
τους ερευνητές, είχε άμεσο μεν
αποτέλεσμα, αλλά η ευεργετική
επίδρασή του δεν διήρκεσε πολύ.

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ν.Ε. σε όλη την Ελλάδα
ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΛΙΑΓΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΙΔΑΚΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΩΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ,
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΟΓΑΝΚΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΙΩΓΑ ΑΓΛΑΪΑ, ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ, ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΕΜΑΝΕ-ΛΑΖΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΚΕΣΙΔΟΥ-ΚΟΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΛΙΟΥ-ΠΛΕΞΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΕΡΩΠΗ, ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ, ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ-

ΜΥΚΗΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΥΤΣΟΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑΔΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΡΑΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΜΠΑΓΙΑΤΗ-ΛΕΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΑΪΜΑΔΗ, ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ, ΝΗΣΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ-ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ -ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΪΑ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΗ-ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ, ΠΙΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΥΡΓΙΛΗ-ΜΠΙΣΚΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΡΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΙΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΝΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΕΡΡΥΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΟΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΖΩΪΤΣΑ, ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΧΑΪΔΩ, ΤΣΑΜΠΙΡΑ-ΤΣΑΠΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ, ΤΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΣΟΛΚΑΣ ΘΩΜΑΣ,
ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΗ, ΧΑΒΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Γραμμή Στήριξης παιδιών και εφήβων
«Στην Ελλάδα, η αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών
σε παιδιά και εφήβους είναι
ανεπαρκής, λόγω έλλειψης
σχετικών δομών και η πρόληψη στον συγκεκριμένο τομέα
σχεδόν ανύπαρκτη. Και αυτό,
τη στιγμή που οι επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν
ότι, το 10%-20% των παιδιών
και των εφήβων εκδηλώνουν
ψυχικές διαταραχές, εκ των
οποίων το 10% αφορά σοβαρά και χρόνια προβλήματα.
Στο πλαίσιο της πρόληψης
των προβλημάτων ψυχικής
υγείας σε νέους, ξεκίνησε η
λειτουργία της «Γραμμής Στήριξης παιδιών και εφήβων 116
111» της ΕΨΥΠΕ. Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, επιστημονικός υπεύθυνος της
ΕΨΥΠΕ, κ. Γιάννης Τσιάντης,
κατά την παρουσίαση της νέας
γραμμής, πρόκειται για έναν
κοινό ευρωπαϊκό αριθμό, τον
οποίο μπορεί να καλέσει, χωρίς
χρέωση, από σταθερό ή κινη-

Ε.Ν.Ε.ργός

χρόνια η ΕΨΥΠΕ, μετατρέπεται
Ε.Ν.Ε.κρίθη
σε τηλεφωνική υπηρεσία, που

Ε.Ν.Ε.χειρο

τό τηλέφωνο, παιδί ή έφηβος
έως 18 ετών, όταν έχει ανάγκη στήριξης, συμβουλών και
βοήθειας. Ο αριθμός λειτουργεί
από Δευτέρα έως και Παρα-

σκευή και ώρες από τις 2 μ.μ.
έως τις 8.30 μ.μ. με την προοπτική να διευρυνθεί η λειτουργία του και τις πρωινές
ώρες.

Με την έναρξη λειτουργίας
της γραμμής 116 111, αυτόματα η «γραμμή-Σύνδεσμος 801
801 1177», που έχει θέσει σε
λειτουργία εδώ και τέσσερα

απευθύνεται αποκλειστικά σε
γονείς και ενήλικες, οι οποίοι
θέλουν να ενημερωθούν για
προβλήματα ψυχικής υγείας
παιδιών και εφήβων. Άλλωστε,
γονείς και εκπαιδευτικοί αποτελούσαν την πλειονότητα όσων
κάλεσαν τον συγκεκριμένο
αριθμό από τον Ιούνιο του 2005
-οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία
του- έως και τον περασμένο
Νοέμβριο. Το συγκεκριμένο
διάστημα η γραμμή απάντησε
σε περίπου 13.500 κλήσεις. Οι
μισοί από τους γονείς που τηλεφώνησαν έθεσαν ερωτήματα
για χειρισμό συμπεριφορών
των παιδιών τους, ενώ το 15%
εξέφρασε ανησυχία για την
ψυχική υγεία των παιδιών. Το
20% των εφήβων που κάλεσε
τη γραμμή ανέφερε συναισθηματικές δυσκολίες και το
ίδιο ποσοστό μίλησε για δυσκολίες στη σχέσεις με συνομηλίκους», γράφει η εφημερίδα
«Καθημερινή».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Δαπανώ άρα... υπάρχω...
«Σύμφωνα με την ειδική έκθεση «Ηealth at a Glance»
του ΟΟΣΑ, δαπανήσαμε το 2007 σχεδόν 5,5 δισ.
ευρώ ή αλλιώς το 2,4% του ΑΕΠ μόνο για φάρμακα, γεγονός που συνεπάγεται ότι, κάθε Έλληνας
πλήρωσε 500 ευρώ, μόνο για αυτόν τον σκοπό! Ακόμη, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη υψηλότερη
θέση στις δαπάνες Υγείας, που προέρχονται απευθείας από τον κορβανά του νοικοκυριού, ενώ το
10% των χαμηλότερων εισοδημάτων δηλώνει ότι,
στερήθηκε ιατρικές υπηρεσίες ελλείψει χρημάτων.
Το κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά τις δαπάνες για την Υγεία πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα τους αρμοδίους, καθώς τα ευρήματά της είναι
απογοητευτικά για την Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται «Βig Spender», δηλαδή σπάταλη χώρα. Παρ΄
ότι στο σύνολο των συνολικών δαπανών η χώρα
μας κινείται ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο
του ΟΟΣΑ, με περίπου 2.000 ευρώ κατά κεφαλήν

δαπάνες, μεταξύ 1997 και 2007 ο μέσος όρος αύξησής τους κινείται με 6,6%, εξέλιξη που «αναδεικνύει» την Ελλάδα, ως την 4η ταχύτερα αναδυόμενη αγορά για φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες.
Επίσης, η χώρα μας δαπανά το 9,6% του ΑΕΠ σε
υπηρεσίες Υγείας, εκ των οποίων το 1/3 είναι ιδιωτικές, μερίδιο που τη φέρνει σε μία από τις υψηλότερες θέσεις του ΟΟΣΑ, μαζί με τις ΗΠΑ, την Κορέα

και την Ελβετία(!), ενώ σε επίπεδο νοικοκυριού, οι
δαπάνες προσεγγίζουν το 12% των συνολικών εξόδων. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, η Ελλάδα είναι πρώτη στο κόστος επί του ΑΕΠ καθώς φθάνει στο 2,4%
(2007), κάτι που μεταφράζεται στο ιλιγγιώδες ποσό
των 5,5 δισ. ευρώ, ενώ σε κατά κεφαλήν δαπάνη
είναι τρίτη στον ΟΟΣΑ με 500 ευρώ- περίπου το 1/5
αφορά τον ιδιωτικό τομέα της Υγείας.
Αναφορικά με τη συμμετοχή του Δημοσίου στις
δαπάνες Υγείας η χώρα μας είναι πέμπτη από το
τέλος με 60,3%. Αντίθετα, την πέμπτη υψηλότερη
θέση διαθέτει η Ελλάδα στις λεγόμενες out-of pocket
δαπάνες, οι οποίες έρχονται απευθείας από την τσέπη του πολίτη και αφορούν σχεδόν το 40% των συνολικών εξόδων υγείας- μάλιστα, ως ποσοστό της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών εκτινάσσονται
στη δεύτερη θέση του ΟΟΣΑ με 5,9%», αναφέρει
στο δημοσίευμά της η εφημερίδα «Το Βήμα».

Δεκέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφημερίδες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»

Ε.Ν.Ε.
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Παιδιά ενός
Θεού...
Ε.Ν.Ε.ργόςκατώτερου
Ε.Ν.Ε.κρίθη

«Εντατικές» ανάγκες
«Την επιτακτική ανάγκη να στελεχωθεί η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, ώστε να καλυφθεί ένας νομός με
πληθυσμό 230.000 κατοίκων, ενόψει
και της επιδημίας της γρίπης, επισημαίνουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος
Μωραΐτης, Νίκος Καραθανασόπουλος
και Μπάμπης Χαραλάμπους, με ερώτησή τους προς την υπουργό Υγείας,
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. «Για
πολλά χρόνια, υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, παρέμεινε κλειστή η
ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, παρότι υπήρξε προμήθεια όλου
του εξοπλισμού για τη λειτουργία της,
που προερχόταν από χρήματα του
ελληνικού λαού. Αυτό οφείλεται στο
ότι όλες οι κυβερνήσεις, δεν προέβαιναν στην πρόσληψη του απαραίτητου για τη λειτουργία ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού. Οδεύανε
και οδεύουν στην κατεύθυνση υποβάθμισης του δημόσιου Νοσοκομείου για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης
της επιχειρηματικής δράσης, μέσα και
έξω από αυτό, αφού από το σύνολο
των κρεβατιών των ΜΕΘ, τα μισά ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Πριν λίγους
μήνες και κάτω από την πίεση των
κατοίκων άρχισε να λειτουργεί η ΜΕΘ,

αλλά με πολλά προβλήματα, συγκεκριμένα με μόνο 3 κρεβάτια, από τα
6 που διαθέτει, λόγω έλλειψης ιατρών
και νοσηλευτικού προσωπικού. Στη
ΜΕΘ υπηρετούν μόνο 3 γιατροί από
τους 7 που είναι απαραίτητοι μαζί με
τον διευθυντή και 8 νοσηλεύτριες από
τις τουλάχιστον 18 που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των 6 κρεβατιών. Η λειτουργία της ΜΕΘ κάτω από
αυτές τις συνθήκες εναπόκειται στην
αυτοθυσία των ιατρών και των νοσηλευτριών. Είναι σίγουρο ότι η μη πλήρης λειτουργία της στοίχισε και στοιχίζει καθημερινά ανθρώπινες ζωές,
είτε από τραυματισμούς - μιλάμε για
έναν οδικό άξονα Αντιρρίου - Ιωαννίνων απέραντο σφαγείο - είτε από περιστατικά που έχρηζαν άμεσης βοήθειας, δεδομένου ότι η περιοχή της
Δυτικής Ελλάδας είναι από τις χειρότερες σε κάλυψη κρεβατιών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», τονίζουν
οι βουλευτές του ΚΚΕ και ζητούν να
γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
όλων των ειδικοτήτων, για την πλήρη
ανάπτυξη του Νοσοκομείου με βάση
τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής»,
τονίζεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ριζοσπάστης».

«Παιδιά ενός κατώτερου Θεού είναι οι
καρκινοπαθείς της περιφέρειας. Για να
υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή να νοσηλευτούν, πρέπει να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα μέχρι το πλησιέστερο νοσοκομείο.
Ο «σχεδιασμός» του δημόσιου συστήματος Υγείας δεν...προβλέπει καθόλου
καρκινοπαθείς για τη Δυτική Μακεδονία,
τη Στερεά και τα νησιά του Ιονίου, όπου
δεν υπάρχουν καν ογκολογικά τμήματα.
Αντίθετα, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν το 89,9% των ογκολογικών κρεβατιών της χώρας και το
74,6% των κρεβατιών για χημειοθεραπείες. Ενδεικτικό της ανισότητας είναι
ότι για κάθε κάτοικο της Αττικής αντιστοιχούν 25 φορές περισσότερα ογκολογικά κρεβάτια σε σύγκριση με έναν
κάτοικο νησιού του Αιγαίου!
Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν,
μεταξύ άλλων, από μελέτη που διεξήγαγε ομάδα στελεχών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), υπό τον
καθηγητή κ. Γιάννη Κυριόπουλο, με θέμα
«Διαστάσεις των ανισοτήτων πρόσβασης
στις υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Η
περίπτωση των καρκινοπαθών».

Ε.Ν.Ε.χειρο

Η ερευνητική ομάδα κάνει λόγο για
ποσοτική και ποιοτική ανισότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες στο κέντρο και στην
περιφέρεια. Εκτός από την έντονη ανισότητα στη γεωγραφική κατανομή της τριτοβάθμιας περίθαλψης των καρκινοπαθών, διαπιστώθηκε και ανισότητα ως προς
το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών: α)
τα νοσοκομεία της Αττικής είναι -κατά
κανόνα- καλύτερα εξοπλισμένα σε σύγκριση με τα νοσοκομεία της περιφέρειας. β)
Τα ειδικά αντικαρκινικά νοσοκομεία είναι
καλύτερα εξοπλισμένα σε ογκολογική
τεχνολογία από τα γενικά νοσοκομεία που
διαθέτουν ογκολογικές δομές. γ) Τα πανεπιστημιακά γενικά νοσοκομεία είναι καλύτερα εξοπλισμένα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα γενικά νοσοκομεία, ως προς την
ογκολογική τεχνολογία και, ιδιαίτερα, σε
ό,τι αφορά τις απεικονιστικές τεχνολογικές εφαρμογές (ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας). δ) Τα
ιδιωτικά θεραπευτήρια διαθέτουν, στις
περισσότερες περιπτώσεις, πληρέστερη
ογκολογική τεχνολογία σε σύγκριση με
τα δημόσια», αναφέρει απόσπασμα από
εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

Ελλάδα χαμηλών... προσδοκιών
«Από μακροζωία δεν φαίνεται να τα
πηγαίνουμε καλά, καθώς το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ελλάδα (79,5 έτη), είναι μεν υψηλότερο από
τον αντίστοιχο μέσο όρο στον ΟΟΣΑ
(79), ωστόσο υπολείπεται σημαντικά
σε σχέση με αρκετές ευρωπαϊκές και
μη χώρες. Σε σχέση με την Ιαπωνία, η
οποία έχει το υψηλότερο προσδόκιμο
ζωής στον κόσμο (82,6 έτη), η Ελλάδα υπολείπεται περισσότερα από 3
χρόνια. Αντίθετα, το προσδόκιμο ζωής
στην Ελλάδα στην ηλικία των 65 ετών
είναι χαμηλότερο (19,6) από τον αντίστοιχο μέσο όρο του ΟΟΣΑ (20,2 έτη).
Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιό-

τητα από τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με
την έκδοση «Health at a
Glance 2009», η οποία
περιλαμβάνει ανάλυση
των στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με
την υγεία από όλες τις
χώρες του ΟΟΣΑ. Τα ευρήματα που αφορούν την
Ελλάδα παρουσίασε ο Γιάννης Τούντας, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην
Επιτροπή του ΟΟΣΑ για την υγεία.
Όσον αφορά το προσδόκιμο επι-

βίωσης στην ηλικία των 65 ετών, εξήγησε ότι, ο δείκτης αυτός σχετίζεται
με την πρόσβαση και τις
δυνατότητες του συστήματος υγείας, καθώς και
με τον τρόπο ζωής πριν
και μετά την ηλικία των
65 ετών.
Επίσης, αξιοσημείωτα χαμηλά (15%) εμφανίζονται τα ποσοστά των
παιδιών 11-15 ετών, που
έχουν έστω και μέτρια
φυσική δραστηριότητα σε καθημερινή βάση στην Ελλάδα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι

20,2% και σε κάποιες χώρες είναι εντυπωσιακά υψηλότερος, όπως στη Σλοβακία (42%) και στην Ιρλανδία (31%).
Αισθητά υψηλότερο στην Ελλάδα,
σε σχέση με τον μ.ό. του ΟΟΣΑ, είναι
και το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 11-15 ετών, ήτοι 18,8%, έναντι 13,8% που ισχύει στον ΟΟΣΑ. Από
την άλλη μεριά, το ποσοστό των καπνιστών (τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως) αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 15
ετών κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα
με αυτά του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, ήτοι
17% για τα αγόρια και 16% για τα κορίτσια», υποστηρίζει το δημοσίευμα της
εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».
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Ε.Ν.Ε.ξελίξει
Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

εκδηλώσεις

Επιμέλεια:Μαρία Αθανασοπούλου,Νοσηλεύτρια ΠΕ,MSc,Υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Μ «Έλενα
Βενιζέλου»
> Ημερίδα Ελληνικής
Ρευματολογικής Εταιρίας
Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία πραγματοποιεί την Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής
Ρευματολογικής Εταιρείας στις
15 - 17 Ιανουαρίου 2010, στο
Ξενοδοχείο «Amalia Hotel Delphi»,
στους Δελφούς. Πληροφορίες:
Thema Team,τηλ:210-6107213,
fax: 210-6107864, e-mail:
info@themateam.gr.
> Νοσηλευτική Ημερίδα
και κοπή πίττας από
την Διαβητολογική Εταιρία
Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία οργανώνει Νοσηλευτική
Ημερίδα μαζί με Κοπή Πίττας
στις 16 Ιανουαρίου 2010 στην
Αίγλη Ζαππείου, στην Αθήνα.
Πληροφορίες:ΚΕΓΜ – Congress
world,τηλ:210-7210052,7210001,
fax: 210- 7210051, e-mail:
reception@congressworld.gr,
www.congrtessworld.gr.
> Επιστημονική Εκδήλωση
για τα Guidelines
της Διαβητολογικής Εταιρίας
Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία πραγματοποιεί Επιστημονική Εκδήλωση για τα
Guidelines στις 23 - 25 Ιανουαρίου 2010 στο Ξενοδοχείο

"

«Galini», στα Καμένα Βούρλα.
Πληροφορίες:ΚΕΓΜ – Congress
world,τηλ:210-7210052,7210001,
fax: 210-7210051, e-mail:
reception@congress world.gr,
ww.congrtessworld.gr.
> Πανελλήνιο Συμπόσιο
Αρτηριακής Υπέρτασης
Η Ελληνική Αντιυπερτασική
Εταιρεία οργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Αρτηριακής
Υπέρτασης στις 28 - 30 Ιανουαρίου 2010 στο Ξενοδοχείο
«Makedonia Palace», στη Θεσσαλονίκη.Πληροφορίες:Diastasi
Tours & Congress, τηλ: 2310889244-5, fax: 2310-889246, email: diastasi@diastasitravel.gr,
www.diastasitravel.com.
> Πανελλήνιο Συνέδριο
Γεροντολογίας - Γηριατρικής
Η Ελληνική ΓεροντολογικήΓηριατρική Εταιρεία οργανώνει
το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γεροντολογίας-Γηριατρικής στις
4-6 Φεβρουαρίου 2010, στο
Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»
στην Αθήνα. Πληροφορίες:
2106828708.
> 10 χρόνια Εκπαιδευτικές
Ημερίδες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
«Γ. Παπαδάκης»
Η Γ΄ Παθολογική Κλινική Γεν.
Νοσοκ.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» οργανώνει τις Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ.

ISBN 978-960-6819-18-6
Σελίδες 64, Διαστ. 11,5Χ13,5
Τιμή: 7,31 ευρώ

Παπαδάκης» για 10η Χρονιά
στις 1 - 6 Φεβρουαρίου 2010
στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.Πληροφορίες: ΚΕΓΜ Congressworld,τηλ:210-7210052,
Fax: 210-7210051, 210-7210069.

Ε.Ν.Ε.πιστήμη
> Πανελλήνιο Συμπόσιο
Γενικής Ιατρικής
Η Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής οργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής στις 29 - 30 Ιανουαρίου 2010,
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
στην Αθήνα. Πληροφορίες:Cube
Destination & Meeting Planners,
τηλ:210-9854313,fax:210-9846925,
e-mail: synedrio@cubeplanners.gr,
www.cubeplanners.gr.

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Πανελλήνιο Συνέδριο
Ε.Ν.Ε.ργώ
Προληπτικής Ιατρικής

γανώνει το 1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της
Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας
& Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στις
12 - 14 Φεβρουαρίου 2010 στο
Ξενοδοχείο «Amalia», στο Ναύπλιο. Πληροφορίες: Cube
Destination & Meeting Planners,
τηλ:210 9854313,fax:210 9846925,
e-mail:info@cubeplanners.gr,
www.cubeplanners.gr.

 ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Νοσηλεύτρια ΠΕ, διορισμένη στο
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη σε Νοσοκομείο της Λάρισας ή της Αθήνας. Τηλ επικοινωνίας: 6945171099.

Ε.Ν.Ε.κριθη

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., διορισμένη
στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», ζητά αμοιβαία
μετάθεση, με νοσηλεύτρια/νοσηλευτή Τ.Ε. στα εξής Νοσοκομεία:
«ΚΑΤ», Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Κέντρο Υγείας
Σχηματαρίου, Αλιβερίου Μαντουδίου Ψαχνών ή σε οποιοδήποτε
ΙΚΑ του Νομού Εύβοιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934818716.

Ε.Ν.Ε.ws

> Σεμινάριο για
τις Παιδιατρικές Λοιμώξεις
του Αναπνευστικού
Το 13ο Σεμινάριο Παιδιατρικών
Λοιμώξεων με θέμα «Λοιμώξεις
Αναπνευστικού – 2010» πραγματοποιείται στις 13 Φεβρουαρίου 2010 στο Ξενοδοχείο «Hyatt
Regency», στη Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες:Triaena Tours &
Congress,τηλ:210-7499354,2310256194-5,fax:210-7705752,2310256196,e-mail:congress@triaena
tours.gr gstefou@triaenatours.gr,
katerinaa@triaenatours.gr,
www.triaenatours.gr.

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητεί αμοιβαία
μετάθεση από δήμο του Νομού
Μεσσηνίας στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο ή άλλες περιοχές. Τηλ: 6979697978, email
ximoniatiki@yahoo.gr.

Ε.Ν.Ε.ποχή
Νοσηλεύτρια ΤΕ στο Γενικό Νοσο-

Η Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής διοργανώνει το
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής στις 18 - 20
Φεβρουαρίου 2010, στην Αίγλη
Ζαππείου, στην Αθήνα.Πληροφορίες: Cube Destination &
Meeting Planners, τηλ: 2109854313, fax: 210-9846925, email:synedrio@cubeplanners.gr,
www.cubeplanners.gr.

Ε.Ν.Ε.κα

> Πανελλήνιο Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας για την Έρευνα
& Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας
& Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας διορ-

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

κομείο ΚΑΤ, ζητά αμοιβαία μετάθεση σε νοσοκομείο του Νομού
Αχαΐας ή του Νομού Ηλείας. Τηλ:
6955491509.
Νοσηλεύτρια Τ.Ε, διορισμένη
στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής (Πολύγυρος), ζητά αμοιβαία μετάθεση με νοσηλεύτρια/νοσηλευτή Τ.Ε, διορισμένη/ο
στα εξής νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης: Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεννηματάς», Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος», οποιοδήποτε Κέντρο
Υγείας της περιοχής. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6975871682.

Ε.Ν.Ε.γραψαν

> Νοσηλευτικό Συνέδριο
Ενόπλων Δυνάμεων
Το 3ο Νοσηλευτικό Συνέδριο
των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιείται στις 19-20 Φεβρουαρίου 2010 στο Ξενοδοχείο
«Royal Olympic Hotel»,στην Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες:www.3rdnedcongress2010.gr,
http://www.zita-congress.gr,Τηλ:
211-1001795,Fax.210 6642116.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, που υπηρετεί
Ε.Ν.Ε.ργειες
στο ΚΑΤ, επιθυμεί αμοιβαία μετά-

ταξη στο νοσοκομείο Αγρινίου
ή Μεσολογγίου.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982482423.

Mερώπη Κονιδάρη

Ε.Ν.Ε.ντύπω
...Γιατί οι συνθήκες δεν το επΕ.Ν.Ε.
έτρεπαν!"
σαν παραμύθι...

171 φορές το φεγγάρι μίκρυνε και μεγάλωσε από τότε που γράφτηκε τούτο το παραμυθάκι.
...Το φεγγάρι έλαμπε κάθε νύχτα όλο και πιο
πολύ όταν ήταν κοντά του.
`Ομως,

το σκεπτικό αστέρι που τρεμόπαιζε
δεν το πρόσεχε.
Το φεγγάρι
πληγωνόταν πολύ γι` αυτό.
Αλλά
δεν τολμούσε να του το πει...

Ε.Ν.Ε.ργός

...ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ.
`Οποιες κι αν είναι οι συνθήκες στη ζωή σας,
να βλέπετε το φεγγάρι
ΠΑΝΤΑ να σας χαμογελά!!!

Ε.Ν.Ε.κρίθη

H Μερώπη Κονιδάρη σπούδασε νοσηλευτική, ζει και εργάζεται στον Πειραιά, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Συμμετέχει ενεργά στα κοινά. Όσο για τα όνειρά
της αφετηρία είχαν το μικρό νησάκι του Ιονίου, το Μεγανήσι. Kάποια απ` αυτά πραγματοποιήθηκαν, για τα υπόλοιπα προσδοκεί και ελπίζει...
Σπετσών 25, Κυψέλη, 113 62 Αθήνα – Τηλ. 210 8834 329 – fax. 210 8834 329, e-mail: info@zacharakis.gr
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Επιμέλεια: Αριστείδης Δάγλας

Μ

ε αφορμή τις μέρες των
Χριστουγέννων, όλοι μας,
είτε εξαιτίας μιας περιοδικά επανερχόμενης εθιμοτυπίας,
είτε επειδή νιώθουμε, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μια
ενοχική ανάγκη να ανοίξουμε τ’
αυτιά και τις καρδιές μας σ’ αυτά
που, πιθανόν, δεν μας αγγίζουν τις
περισσότερες μέρες του χρόνου,
καθώς μας παρασύρει το ρεύμα της
καθημερινότητας, θεωρώ, ότι πρέπει
να δώσουμε λίγη σημασία στο διπλανό μας, που μας χρειάζεται. Και
δεν εννοώ τη συνηθισμένη και εν
πολλοίς ξεθωριασμένη φιλανθρωπία
όπου οι προσφέροντες περιμένουν
να πάρουν περισσότερα απ’ αυτά
που έδωσαν, αλλά αυτό που εμείς
θεωρούμε ως υπέρβαση της συνηθισμένης μας συμπεριφοράς: Ένα
βλέμμα κατανόησης, εκεί που σε
άλλη περίπτωση ούτε καν θα κοιτούσαμε, μια σκέψη αλληλεγγύης
σ’ αυτούς για τους οποίους μέχρι
χτες αδιαφορούσαμε, μια κουβέντα
συμπαράστασης σ’ αυτούς που τη
χρειάζονται. Και να ‘στε σίγουροι,
ότι είναι πολλοί…
Διατρανώνοντας για ακόμη μια
φορά τη λατρεία μου για το έργο
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,
επέλεξα ένα ηθογραφικό διήγημα,
εφιστώντας την προσοχή σας στο
νόημα της πρότασης «Καὶ τὸ παράθυρον πρὸ μιᾶς στιγμῆς εἶχε
κλεισθῆ»…
Καλή σας ανάγνωση.

Ὁ Ἔρωτας στα χιόνια

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος. Χριστούγεννα, Ἅις-Βασίλης, Φῶτα.
Καὶ αὐτὸς ἐσηκώνετο τὸ πρωί,
ἔρριπτεν εἰς τοὺς ὤμους τὴν παλιὰν
πατατούκαν του, τὸ μόνον ροῦχον
ὁποῦ ἐσώζετο ἀκόμη ἀπὸ τοὺς πρὸ
τῆς εὐτυχίας τοῦ χρόνους, καὶ κατήρχετο εἰς τὴν παραθαλάσσιον
ἀγοράν, μορμυρίζων, ἐνῷ κατέβαινεν
ἀπὸ τὸ παλαιὸν μισογκρεμισμένον
σπίτι, μὲ τρόπον ὥστε νὰ τὸν ἀκούῃ
ἡ γειτόνισσα:
- Σεβτᾶς εἶν’ αὐτός, δὲν εἶναι

τσορβᾶς...- ἔρωντας εἶναι, δὲν εἶναι
γέρωντας.
Τὸ ἔλεγε τόσον συχνά, ὥστε ὅλες
οἱ γειτονοποῦλες ὁποῦ τὸν ἤκουαν
τοῦ τὸ ἐκόλλησαν τέλος ὡς
παρατσοῦκλι: «Ὁ μπάρμπα-Γιαννιὸς
ὁ Ἔρωντας».
Διότι δὲν ἦτο πλέον νέος, οὔτε
εὔμορφος, οὔτε ἄσπρα εἶχεν. Ὅλα
αὐτὰ τὰ εἶχε φθείρει πρὸ χρόνων
πολλῶν, μαζὶ μὲ τὸ καράβι, εἰς τὴν
θάλασσαν, εἰς τὴν Μασσαλίαν.
Εἶχεν ἀρχίσει τὸ στάδιόν του μὲ
αὐτὴν τὴν πατατούκαν, ὅταν
ἐπρωτομπαρκάρησε ναύτης εἰς τὴν
βομβάρδαν τοῦ ἐξαδέλφου του. Εἶχεν
ἀποκτήσει, ἀπὸ τὰ μερδικά του ὅσα
ἐλάμβανεν ἀπὸ τὰ ταξίδια, μετοχὴν
ἐπὶ τοῦ πλοίου, εἶτα εἶχεν ἀποκτήσει
πλοῖον ἰδικόν του, καὶ εἶχε κάμει
καλὰ ταξίδια. Εἶχε φορέσει ἀγγλικὲς
τσόχες, βελούδινα γελέκα, ψηλὰ
καπέλα, εἶχε κρεμάσει καδένες
χρυσὲς μὲ ὡρολόγια, εἶχεν ἀποκτήσει
χρήματα· ἀλλὰ τὰ ἔφαγεν ὅλα
ἐγκαίρως μὲ τὰς Φρύνας εἰς τὴν
Μασσαλίαν, καὶ ἄλλο δὲν τοῦ ἔμεινεν
εἰμὴ ἡ παλιὰ πατατοῦκα, τὴν ὁποίαν
ἐφόρει πεταχτὴν ἐπ’ ὤμων, ἐνῷ
κατέβαινε τὸ πρωὶ εἰς τὴν παραλίαν,

διὰ νὰ μπαρκάρῃ σύντροφός με
καμμίαν βρατσέραν εἰς μικρὸν
ναῦλον, ἢ διὰ νὰ πάγῃ μὲ ξένην
βάρκαν νὰ βγάλη κανένα χταπόδι
ἐντὸς τοῦ λιμένος.
Κανένα δὲν εἶχεν εἰς τὸν κόσμον,
ἦτον ἔρημος. Εἶχε νυμφευθῆ, καὶ
εἶχε χηρεύσει, εἶχεν ἀποκτήσει τέκνον, καὶ εἶχεν ἀτεκνωθῆ.
Καὶ ἀργὰ τὸ βράδυ, τὴν νύκτα, τὰ
μεσάνυκτα, ἀφοῦ ἔπινεν ὀλίγα ποτήρια διὰ νὰ ξεχάσῃ ἢ διὰ νὰ ζεσταθῇ,
ἐπανήρχετο εἰς τὸ παλιόσπιτο τὸ
μισογκρεμισμένον, ἐκχύνων εἰς τραγούδια τὸν πόνον του:
Σοκάκι μου μακρύ-στενό, μὲ τὴν
κατεβασιά σου, κᾶμε κ’ ἐμένα γείτονα μὲ τὴν γειτόνισσά σου.
Ἄλλοτε παραπονούμενος
εὐθύμως:
Γειτόνισσα, γειτόνισσα, πολυλογοῦ
καὶ ψεύτρα, δὲν εἶπες μία φορὰ κ’
ἐσύ, Γιαννιό μου ἔλα μέσα.
Χειμὼν βαρύς, ἐπὶ ἡμέρας ὁ
οὐρανὸς κλειστός. Ἐπάνω εἰς τὰ
βουνὰ χιόνες, κάτω εἰς τὸν κάμπον
χιονόνερον. Ἡ πρωία ἐνθύμιζε τὸ
δημῶδες:
Βρέχει, βρέχει καὶ χιονίζει,
κι ὁ παπὰς χειρομυλίζει.

Δὲν ἐχειρομύλιζεν ὁ παπάς,
ἐχειρομύλιζεν ἡ γειτόνισσα, ἡ
πολυλογοῦ καὶ ψεύτρα, τοῦ ᾄσματος
τοῦ μπάρμπα-Γιαννιοῦ. Διότι
τοιοῦτον πρᾶγμα ἦτο· μυλωνοῦ
ἐργαζομένη μὲ τὴν χεῖρα, γυρίζουσα τὸν χειρόμυλον. Σημειώσατε ὅτι,
τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, τὸ ἀρχοντολόγι
τοῦ τόπου τὸ εἶχεν εἰς κακόν του
νὰ φάγῃ ψωμὶ ζυμωμένον μὲ ἄλευρον
ἀπὸ νερόμυλον ἢ ἀνεμόμυλον, κ’
ἐπροτίμα τὸ διὰ χειρομύλου
ἀλεσμένον.
Καὶ εἶχεν πελατείαν μεγάλην, ἡ
Πολυλογοῦ. Ἐγυάλιζεν, εἶχε μάτια
μεγάλα, εἶχε βερνίκι εἰς τὰ μάγουλά
της. Εἶχεν ἕνα ἄνδρα, τέσσαρα παιδιά, κ’ ἕνα γαϊδουράκι μικρὸν διὰ
νὰ κουβαλᾷ τὰ ἀλέσματα. Ὅλα τὰ
ἀγαποῦσε, τὸν ἄνδρα της, τὰ παιδιά
της, τὸ γαϊδουράκι της. Μόνον τὸν
μπάρμπα-Γιαννιὸν δὲν ἀγαποῦσε.
Ποῖος νὰ τὸν ἀγαπήση αὐτόν;
Ἦτο ἔρημος εἰς τὸν κόσμον.
Καὶ εἶχε πέσει εἰς τὸν ἔρωτα, μὲ
τὴν γειτόνισσαν τὴν Πολυλογοῦ,
διὰ νὰ ξεχάση τὸ καράβι του, τὰς
Λαΐδας τῆς Μασσαλίας, τὴν θάλασσαν καὶ τὰ κύματά της, τὰ βάσανά
του, τὰς ἀσωτίας του, τὴν γυναῖκα
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του, τὸ παιδί του. Καὶ εἶχε πέσει εἰς
τὸ κρασὶ διὰ νὰ ξεχάσῃ τὴν γειτόνισσαν.
Συχνὰ ὅταν ἐπανήρχετο τὸ βράδυ,
νύκτα, μεσάνυκτα, καὶ ἡ σκιά του,
μακρά, ὑψηλή, λιγνή, μὲ τὴν πατατούκαν φεύγουσαν καὶ γλιστροῦσαν
ἀπὸ τοὺς ὤμους του, προέκυπτεν εἰς
τὸν μακρόν, στενὸν δρομίσκον, καὶ
αἱ νιφάδες, μυῖαι λευκαί, τολύπαι
βάμβακος, ἐφέροντο στροβιληδὸν εἰς
τὸν ἀέρα, καὶ ἔπιπτον εἰς τὴν γῆν,
καὶ ἔβλεπε τὸ βουνὸν ν’ ἀσπρίζῃ εἰς
τὸ σκότος, ἔβλεπε τὸ παράθυρον τῆς
γειτόνισσας κλειστόν, βωβόν, καὶ τὸν
φεγγίτην νὰ λάμπῃ θαμβά, θολά, καὶ
ἤκουε τὸν χειρόμυλον νὰ τρίζῃ ἀκόμη,
καὶ ὁ χειρόμυλος ἔπαυε, καὶ ἤκουε
τὴν γλῶσσαν τῆς ν’ ἀλέθῃ, κ’ ἐνθυμεῖτο
τὸν ἄνδρα της, τὰ παιδιά της, τὸ
γαϊδουράκι της, ὁποῦ αὐτὴ ὅλα τὰ
ἀγαποῦσε, ἐνῷ αὐτὸν δὲν ἐγύριζε
μάτι νὰ τὸν ἰδῇ, ἐκαπνίζετο, ὅπως
τὸ μελίσσι, ἐσφλομώνετο, ὅπως τὸ
χταπόδι, καὶ παρεδίδετο εἰς σκέψεις
φιλοσοφικὰς καὶ εἰς ποιητικὰς
εἰκόνας.
- Νὰ εἶχεν ὁ ἔρωτας σαΐτες!... νὰ
εἶχε βρόχια... νὰ εἶχε φωτιές... Νὰ
τρυποῦσε μὲ τὶς σαΐτες του τὰ παραθύρια... νὰ ζέσταινε τὶς καρδιές...
νὰ ἔστηνε τὰ βρόχια του ἀπάνω στὰ
χιόνια... Ἕνας γέρο-Φερετζέλης πιάνει μὲ τὶς θηλιές του χιλιάδες κοτσύφια.
Ἐφαντάζετο τὸν ἔρωτα ὡς ἕνα
εἶδος γερο-Φερετζέλη, ὅστις νὰ
διημερεύῃ πέραν, εἰς τὸν ὑψηλόν,
πευκόσκιον λόφον, καὶ ν’ ἀσχολῆται
εἰς τὸ νὰ στήνῃ βρόχια ἐπάνω εἰς τὰ
χιόνια, διὰ νὰ συλλάβῃ τὶς ἀθῷες
καρδιές, ὡς μισοπαγωμένα κοσσύφια,
τὰ ὁποῖα ψάχνουν εἰς μάτην, διὰ ν’
ἀνακαλύψουν τελευταίαν τινα χαμάδα μείνασαν εἰς τὸν ἐλαιῶνα. Ἐξέλιπον
οἱ μικροὶ μακρυλοὶ καρποὶ ἀπὸ τὰς
ἀγριελαίας εἰς τὸ βουνὸν τοῦ Βαραντᾶ,
ἐξέλιπον τὰ μύρτα ἀπὸ τὰς εὐώδεις
μυρσίνας εἰς τῆς Μαμοῦς τὸ ρέμα,
καὶ τώρα τὰ κοσσυφάκια τὰ λάλα μὲ
τὸ ἀμαυρὸν πτέρωμα, οἱ κηρομύται
οἱ γλυκεῖς καὶ αἱ κίχλαι αἱ εὔθυμοι
πίπτουσι θύματα τῆς θηλιᾶς τοῦ
γερο-Φερετζέλη.
Τὴν ἄλλην βραδιὰν ἐπανήρχετο,
ὄχι πολὺ οἰνοβαρής, ἔρριπτε βλέμμα
εἰς τὰ παράθυρα τῆς Πολυλογοῦς,

ὕψωνε τοὺς ὤμους, κ’ ἐμορμύριζεν:
- Ἕνας Θεὸς θὰ μᾶς κρίνῃ... κ’
ἕνας θάνατος θὰ μᾶς ξεχωρίσῃ.
Καὶ εἶτα μετὰ στεναγμοῦ προσέθετε:
- K’ ἕνα κοιμητήρι θὰ μᾶς
σμίξῃ.
Ἀλλὰ δὲν ἠμποροῦσε, πρὶν ἀπέλθη
νὰ κοιμηθῆ, νὰ μὴν ὑποψάλη τὸ
σύνηθες ᾆσμα του:
Σοκάκι μου μακρύ-στενό, μὲ τὴν
κατεβασιά σου, κᾶμε κ’ ἐμένα γείτονα μὲ τὴν γειτόνισσά σου.
Τὴν ἄλλην βραδιάν, ἡ χιὼν εἶχε
στρωθῆ σινδών, εἰς ὅλον τὸν μακρόν,
στενὸν δρομίσκον.
- Ἄσπρο σινδόνι... νὰ μᾶς ἀσπρίσῃ
ὅλους στὸ μάτι τοῦ Θεοῦ... ν’
ἀσπρίσουν τὰ σωθικά μας... νὰ μὴν
ἔχουμε κακὴ καρδιὰ μέσα μας.
Ἐφαντάζετο ἀμυδρῶς μίαν εἰκόνα,
μίαν ὀπτασίαν, ἓν ξυπνητὸν ὄνειρον.
Ὡσὰν ἡ χιὼν νὰ ἰσοπεδώσῃ καὶ ν’
ἀσπρίσῃ ὅλα τὰ πράγματα, ὅλας τὰς
ἁμαρτίας, ὅλα τὰ περασμένα: Τὸ
καράβι, τὴν θάλασσαν, τὰ ψηλὰ καπέλα, τὰ ὡρολόγια, τὰς ἁλύσεις τὰς
χρυσᾶς καὶ τὰς ἁλύσεις τὰς σιδηρᾶς,
τὰς πόρνας τῆς Μασσαλίας, τὴν
ἀσωτίαν, τὴν δυστυχίαν, τὰ ναυάγια,

νὰ τὰ σκεπάσῃ, νὰ τὰ ἐξαγνίσῃ, νὰ
τὰ σαβανώσῃ, διὰ νὰ μὴ παρασταθοῦν
ὅλα γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα, καὶ
ὡς ἐξ ὀργίων καὶ φραγκικῶν χορῶν
ἐξερχόμενα, εἰς τὸ ὄμμα τοῦ Κριτοῦ,
τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ Τρισαγίου.
N’ ἀσπρίσῃ καὶ νὰ σαβανώσῃ τὸν
δρομίσκον τὸν μακρὸν καὶ τὸν στενὸν
μὲ τὴν κατεβασιάν του καὶ μὲ τὴν
δυσωδίαν του, καὶ τὸν οἰκίσκον τὸν
παλαιὸν καὶ καταρρέοντα, καὶ τὴν
πατατούκαν τὴν λερὴν καὶ κουρελιασμένην: Νὰ σαβανώσῃ καὶ νὰ
σκεπάσῃ τὴν γειτόνισσαν τὴν
πολυλογοῦ καὶ ψεύτραν, καὶ τὸν
χειρόμυλόν της, καὶ τὴν φιλοφροσύνην της, τὴν ψευτοπολιτικήν της,
τὴν φλυαρίαν της, καὶ τὸ γυάλισμά
της, τὸ βερνίκι καὶ τὸ κοκκινάδι της,
καὶ τὸ χαμόγελόν της, καὶ τὸν ἄνδρα
της, τὰ παιδιά της καὶ τὸ γαϊδουράκι της: Ὅλα, ὅλα νὰ τὰ καλύψη, νὰ
τὰ ἀσπρίση, νὰ τὰ ἀγνίση!
Τὴν ἄλλην βραδιάν, τὴν τελευταίαν, νύκτα, μεσάνυκτα, ἐπανῆλθε
μεθυσμένος πλειότερον παράποτε.
Δὲν ἔστεκε πλέον εἰς τὰ πόδια
του, δὲν ἐκινεῖτο οὐδ’ ἀνέπνεε πλέον.
Χειμὼν βαρύς, οἰκία καταρρέουσα, καρδία ρημασμένη. Μοναξία,
ἀνία, κόσμος βαρύς, κακός, ἀνάλγητος.
Ὑγεία κατεστραμμένη. Σῶμα βασανισμένον, φθαρμένον, σωθικὰ λυωμένα. Δὲν ἠμποροῦσε πλέον νὰ ζήσῃ,
νὰ αἰσθανθῇ, νὰ χαρῇ. Δὲν ἠμποροῦσε
νὰ εὕρῃ παρηγορίαν, νὰ ζεσταθῇ.
Ἔπιε διὰ νὰ σταθῇ, ἔπιε διὰ νὰ
πατήσῃ, ἔπιε διὰ νὰ γλιστρήσῃ. Δὲν
ἐπάτει πλέον ἀσφαλῶς τὸ ἔδαφος.
Ηὖρε τὸν δρόμον, τὸν ἀνεγνώρισεν.
Ἐπιάσθη ἀπὸ τὸ ἀγκωνάρι. Ἐκλονήθη.
Ἀκούμβησε τὶς πλάτες, ἐστύλωσε τὰ
πόδια. Ἐμορμύρισε:
- Νὰ εἶχαν οἱ φωτιὲς ἔρωτα!... Νὰ
εἶχαν οἱ θηλιὲς χιόνια...
Δ ὲ ν ἠ μ π ο ρ ο ῦ σ ε π λ έ ον νὰ
σχηματίσῃ λογικὴν πρότασιν. Συνέχεε λέξεις καὶ ἐννοίας.
Πάλιν ἐκλονήθη. Ἐπιάσθη ἀπὸ
τὸν παραστάτην μιᾶς θύρας. Κατὰ
λάθος ἤγγισε τὸ ρόπτρον. Τὸ ρόπτρον
ἤχησε δυνατά.
- Ποιὸς εἶναι;
Ἦτο ἡ θύρα τῆς Πολυλογοῦς, τῆς
γειτόνισσας. Εὐλογοφανῶς θὰ ἠδύνατό
τις νὰ τοῦ ἀποδώση πρόθεσιν ὅτι

ἐπεχείρει ν’ ἀναβῇ, καλῶς ἢ κακῶς,
εἰς τὴν οἰκίαν της. Πῶς ὄχι;
Ἐπάνω ἐκινοῦντο φῶτα καὶ
ἄνθρωποι. Ἴσως ἐγίνοντο ἐτοιμασίαι.
Χριστούγεννα, Ἅις-Βασίλης, Φῶτα,
παραμοναί. Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος.
- Ποιὸς εἶναι; εἶπε πάλιν ἡ φωνή.
Τὸ παράθυρον ἔτριξεν. Ὁ μπάρμπα-Γιαννιὸς ἦτο ἀκριβῶς ὑπὸ τὸν
ἐξώστην, ἀόρατος ἄνωθεν. Δὲν εἶναι
τίποτε. Τὸ παράθυρον ἐκλείσθη
σπασμωδικῶς. Μίαν στιγμὴν ἂς
ἀργοποροῦσε!
Ὁ μπάρμπα-Γιαννιὸς ἐστηρίζετο
ὄρθιος εἰς τὸν παραστάτην. Ἐδοκίμασε
νὰ εἴπῃ τὸ τραγούδι του, ἀλλ’ εἰς τὸ
πνεῦμα του τὸ ὑποβρύχιον, τοῦ ἤρχοντο
ὡς ναυάγια αἱ λέξεις:
«Γειτόνισσα πολυλογοῦ, μακρύστενὸ σοκάκι!...»
Μόλις ἤρθρωσε τὰς λέξεις, καὶ
σχεδὸν δὲν ἠκούσθησαν. Ἐχάθησαν
εἰς τὸν βόμβον τοῦ ἀνέμου καὶ εἰς
τὸν στρόβιλον τῆς χιόνος.
- Καὶ ἐγὼ σοκάκι εἶμαι,
ἐμορμύρισε... ζωντανὸ σοκάκι.
Ἐξεπιάσθη ἀπὸ τὴν λαβήν του.
Ἐκλονήθη, ἐσαρρίσθη, ἔκλινε καὶ
ἔπεσεν. Ἐξηπλώθη ἐπὶ τῆς χιόνος,
καὶ κατέλαβε μὲ τὸ μακρόν του
ἀνάστημα ὅλον τὸ πλάτος τοῦ μακροῦ
στενοῦ δρομίσκου.
Ἅπαξ ἐδοκίμασε νὰ σηκωθῇ, καὶ
εἶτα ἐναρκώθη. Εὕρισκε φρικώδη
ζέστην εἰς τὴν χιόνα.
«Εἶχαν οἱ φωτιὲς ἔρωτα!... Εἶχαν
οἱ θηλιὲς χιόνια!»
Καὶ τὸ παράθυρον πρὸ μιᾶς
στιγμῆς εἶχε κλεισθῆ. Καὶ ἂν μίαν
μόνον στιγμὴν ἠργοπόρει, ὁ σύζυγος
τῆς Πολυλογοῦς θὰ ἔβλεπε τὸν
ἄνθρωπον νὰ πέσῃ ἐπὶ τῆς χιόνος.
Πλὴν δὲν τὸν εἶδεν οὔτε αὐτὸς
οὔτε κανεὶς ἄλλος. K’ ἐπάνω εἰς τὴν
χιόνα ἔπεσε χιών. Καὶ ἡ χιὼν
ἐστοιβάχθη, ἐσωρεύθη δυὸ πιθαμάς,
ἐκορυφώθη. Καὶ ἡ χιὼν ἔγινε σινδών, σάβανον.
Καὶ ὁ μπάρμπα-Γιαννιὸς ἄσπρισεν
ὅλος, κ’ ἐκοιμήθη ὑπὸ τὴν χιόνα,
διὰ νὰ μὴ παρασταθῇ γυμνὸς καὶ
τετραχηλισμένος, αὐτὸς καὶ ἡ ζωή
του καὶ αἱ πράξεις του, ἐνώπιον τοῦ
Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ
Τρισαγίου.
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