
Ολοκληρωμένα
Πληροφοριακά
Συστήματα Υγείας
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, αναγνω-
ρίζοντας τη συμβολή της τεχνολογίας στην
αναβάθμιση του τομέα της υγείας, διορ-
γάνωσε για το νοσηλευτικό προσωπικό
ημερίδες-συναντήσεις εργασίας, που στό-
χο είχαν την ευαισθητοποίηση & εγρή-
γορση του νοσηλευτικού κλάδου, για την
ανάγκη αξιοποίησης των Ολοκληρωμένων
Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ο.Π.ΣΥ.)
στην καθημερινότητά τους, την ενημέρω-

ση αναφορικά με τα άμεσα και πρακτικά
οφέλη κι αποτελέσματα από την παραγω-
γική λειτουργία των Ο.Π.ΣΥ. στις Μονάδες
Υγείας, καθώς και τα πρώτα συμπεράσματα
που εξήχθησαν από την εφαρμογή τους
και την παραγωγική λειτουργία τους στα
Νοσοκομεία. Οι ημερίδες-συναντήσεις διε-
ξήχθησαν σε 40 νοσοκομεία της Ελλάδας. 
Κατά τη διάρκεια των ημερίδων-συναντή-
σεων εργασίας έγινε επίδειξη εκπαιδευτι-
κού-ενημερωτικού χαρακτήρα των βασι-
κών λειτουργιών των νέων Ολοκληρωμένων
Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ο.Π.ΣΥ.),
ενώ οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότη-
τα να ενημερωθούν για το ρόλο-σημασία
τους, στη βελτίωση της ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών υγείας, τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των
συστημάτων, αλλά και τις καλές πρακτικές
που εφαρμόζονται σήμερα σε μονάδες
υγείας. 

OO
ι «εξισώσεις» που
καλούμαστε να
λύσουμε την

παρούσα περίοδο είναι
πολλές. Οι «άγνωστοι» στις
εξισώσεις αυτές (είτε αφο-
ρούν σε επιπρόσθετα μέτρα,
είτε σε ευρωπαϊκές πιέ-
σεις, είτε σε οποιονδήπο-
τε εξωτερικό ή εσωτερικό
παράγοντα), είναι πολλοί,
καθιστώντας αμφίβολη ή
απλά πολύ δύσκολη την
επίλυσή τους.

Μετά την αύξηση των
πιέσεων των Ευρωπαίων
εταίρων μας, για τη δια-

μόρφωση μιας σκληρότε-
ρης οικονομικής πολιτι-
κής από το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης, το

θέμα της ρύθμισης για την
εξίσωση των ορίων ηλι-
κίας ανδρών - γυναικών,
επανέρχεται δριμύτερο και

σοβαρότερο από κάθε άλλη
φορά. Παρότι η κυβέρνη-
ση έχει δεσμευτεί ότι, δεν
θα θιγούν ώριμα συντα-
ξιοδοτικά δικαιώματα, ακό-
μα και γι’ αυτές που, αν και
έχουν θεμελιώσει τα δικαι-
ώματα αυτά, δεν συμπλη-
ρώνουν ακόμα το απαι-
τούμενο όριο ηλικίας, η
μεγαλύτερη μερίδα των
γυναικών υπαλλήλων του
Δημοσίου έχει μάθει να
αντιμετωπίζει με σκεπτικι-
σμό κάθε τέτοιου είδους
εξαγγελίες.

ΣΣ
το υπουργείο Παιδείας και
στον Γενικό Επιθεωρητή Δημό-
σιας Διοίκησης κατήγγειλε το

Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, τα ευτράπελα που συμβαίνουν

εσχάτως στο ΤΕΙ Αθήνας και ειδι-
κότερα στα Τμήματα Νοσηλευτικής
Α΄ και Β΄, αναφορικά με την επι-
λογή εργαστηριακού και μόνιμου
προσωπικού. Η Ε.Ν.Ε. τονίζει ότι

«το απόστημα των Τμημάτων της
Νοσηλευτικής και όσων το συντη-
ρούν στο ΤΕΙ της Αθήνας, ήρθε η
ώρα να σπάσει».

Η ΟΡΓH ΣΠAΕΙ ΤΟΝ «ΝOΜΟ ΤΗΣ ΣΙΩΠHΣ»!

Τα ευτράπελα που συμβαίνουν 
στο ΤΕΙ Αθήνας

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
[ΦΥΛΛΟ 15] ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

3o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό 
Συνέδριο Ε.Ν.Ε. Σελ. 20-21

Ειδικό και εξαιρετικό καθεστώς
Σελ. 11
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«Εξίσωση» με...
πολλούς αγνώστους!
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ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ώώρραα  μμηηδδέένν……
Άγχος, σκορπισμένα βιβλία, καφέδες μέχρι να τιναχτεί το στο-
μάχι σου στον αέρα, κοκαλάκια για να μην πέφτει η φράντζα στα
μάτια σου, ξανά άγχος, εξετάσεις, νοσοκομεία, ακαταλαβίστι-
κες έννοιες, ξανά άγχος και…να: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ!

Δεν φτάνει σου λένε. Χρειάζεσαι μεταπτυχιακό, διδακτορι-
κό, πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και
τρεις ξένες γλώσσες για να διοριστείς, να καταξιωθείς και να προ-
χωρήσεις μπροστά!

Ξανά άγχος, ξανά διάβασμα, ξανά κοκαλάκια, ξανά καφέδες!
Και…επιτέλους, ο πολυπόθητος διορισμός! Συγκίνηση, κλάμα,
αγκαλιές, συγχαρητήρια και ορκωμοσίες. Σκέτη ανατριχίλα! 

Φτάνεις γεμάτη ελπίδα, έτοιμη ν’ αλλάξεις τον κόσμο στο τμή-
μα που σε τοποθέτησαν και…η σκέτη ανατριχίλα καταντά λίαν
συντόμως σκέτη απελπισία. Επαγγελματική κόπωση σου λέει!
Έφτασε ένας μόλις χρόνος υπηρεσίας, γεμάτος με «υπηρεσια-
κές ανάγκες», με οκτώ νυχτερινά και άλλα τόσα απογευματινά
ανά μήνα, για να σε κουρελιάσουν και να τσαλακώσουν την αξιο-
πρέπειά σου. Πάνε τα μεταπτυχιακά… Σελ. 15

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

ΓΓιιαα  έένναα  κκααλλύύττεερροο
ααύύρριιοο......
Όλο και πιο συχνά τελευταία κάνω σκέ-
ψεις, συζητώ με φίλους, για την πορεία
που ακολουθεί ο κόσμος μας. Δεν υπάρ-
χουν αμφιβολίες, ότι ζούμε περίοδο
μεγάλων αλλαγών στην πολιτική, στις
εργασιακές σχέσεις, στην κοινωνία, στην
οικονομία, γενικά στις ανθρώπινες σχέ-
σεις. Ένα ολόκληρο σύστημα αξιών, που
πάνω του στηρίχτηκε η εξέλιξη των
τελευταίων δεκαετιών στη χώρα μας,
φαίνεται ότι καταρρέει. Το παλιό πεθαί-
νει και το καινούργιο, μόλις που δια-
κρίνεται στον ορίζοντα. Σήμερα, γνω-
ρίζουμε πολύ καλά, ότι είναι αδύνατον
να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που
έχουμε δημιουργήσει, με τα μυαλά που
κουβαλάμε. Το οικοδόμημα είναι σαθρό
και το νιώθουμε πια στο πετσί μας. Από
παντού γύρω μας έρχεται ένα μήνυμα:
ο κόσμος μας πρέπει να ξαναχτιστεί!
Σε ποιες βάσεις; Πάνω σε ποιες αξίες;
Χιλιάδες άνθρωποι αναρωτιούνται: υπάρ-
χει εκείνη η κρίσιμη ματιά; Το ελπιδο-
φόρο όραμα ενός πυρήνα συνειδητο-
ποιημένων ανθρώπων, που θα παρασύρει
και τους υπόλοιπους σε μια Νέα Καλύ-
τερη Εποχή; Θα έλεγα πως ΝΑΙ, υπάρ-
χει! Παρά τη μαυρίλα, τους διεφθαρ-
μένους πολιτικούς…

Σελ.6-7
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ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΗΗ  μμααττααιιόόττηητταα  ττηηςς  εεκκδδίίκκηησσηηςς......  
Εκδίκηση! Αυτή η επιθυμία πλημμυρίζει την ψυχή του καπε-
τάνιου Άχαμπ, κάθε φορά που στο μυαλό του έρχεται η εικό-
να της καταραμένης λευκής φάλαινας, του Μόμπυ Ντικ. Τυφλω-
μένος από οργή και αγανάκτηση, ο καπετάνιος θα βρει τη
γαλήνη, μόνο αν δει να πεθαίνει το κήτος, που του στέρησε
το ένα του πόδι. Το παράλογο πάθος του, ωστόσο, και η απύθ-
μενη οργή του, θα παρασύρουν το φαλαινοθηρικό πλοίο Πίκου-
οντ και το πλήρωμα του, σε μια τρομακτική περιπέτεια με αβέ-
βαιο τέλος. Η αναμέτρηση με την τρομερή φάλαινα μπορεί να
αναδείξει ένα μόνο νικητή και, ο μόνος που θα επιζήσει για
να διηγηθεί την ιστορία της, είναι ο Ισμαήλ... ένας δάσκαλος
που ανυπομονούσε να εξερευνήσει τα μυστήρια της θάλασ-
σας και βρέθηκε, ξαφνικά μάρτυρας του ολέθρου, όσων επέ-
μεναν να διψούν για εκδίκηση...

Ο Μόμπυ Ντικ έχει χαρακτηρισθεί σαν το σπουδαιότερο
μυθιστόρημα που έχει γραφτεί στην αγγλική γλώσσα και είναι,
πιθανότατα, η μόνη επιτυχημένη προσπάθεια να γραφτεί ένα
μυθιστόρημα με τον τραγικό τρόπο. Ο Αχάμπ, μαζί με τον Άμλετ
και τον Οιδίποδα... Σελ. 23
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ΤΤ ΕΕ ΙΙ

ΗΗ  οορργγήή  σσππάάεειι  ττοονν  ««ννόόμμοο  ττηηςς  σσιιωωππήήςς»»!!
Το Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, μετά από προσεκτική μελέτη και καταγρα-
φή των όσων ευτράπελων συμβαίνουν εσχάτως στο ΤΕΙ Αθήνας και ειδικότερα στα
Τμήματα Νοσηλευτικής Α΄ και Β΄, αναφορικά με την επιλογή εργαστηριακού και μόνι-
μου προσωπικού, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Οι αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, που πρέπει να αποτελούν θεμελιώ-
δεις αξίες για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχουν δεχτεί μέγιστο πλήγμα από κάποιους
ιθύνοντες, αλλά και από τους χειρισμούς των υπευθύνων, που απαρτίζουν ορισμένα
από τα εκλεκτορικά σώματα. Χωρίς να τηρούνται καν τα προσχήματα, άξιοι συνάδελ-
φοι με ευδόκιμη προϋπηρεσία και αξιοζήλευτα βιογραφικά, τέθηκαν εκτός της δια-
δικασίας επιλογής, μόνο και μόνο επειδή ορισμένοι, θεώρησαν ότι, μπορεί να απει-
ληθεί το επί σειρά ετών κατεστημένο σύστημα της ευνοιοκρατίας και να διασαλευτεί
η -κακώς εννοούμενη- εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω Τμημάτων. Αν κάποιος ρίξει
μια ματιά στους διαμορφωθέντες συσχετισμούς και γνωρίζει ελάχιστα από το παρα-
σκήνιο της νοσηλευτικής κοινότητας… Σελ. 8-9

ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΔΔ ΑΑ

ΟΟιι  ««άάλλλλοοιι»»  δδίίππλλαα  μμααςς......
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα «Μετανάστες και ψυχική υγεία. Οι «άλλοι»
δίπλα μας: πτυχές της μεταναστευτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, ανάγκες ψυχι-
κής υγείας και οι απαντήσεις των υπηρεσιών», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Νοση-
λευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ του Νομού Αττικής σε συνεργασία με το Κέντρο
Ημέρας «Βαβέλ» στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Αττικής, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009. Περισσότεροι από 400 εγγεγραμμένοι συμμε-
τέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συζητήσουν ενδιαφέρουσες
εισηγήσεις έγκριτων επιστημόνων και έμπειρων επαγγελματιών, που διαπραγματεύ-
θηκαν, τόσο γενικότερες πτυχές του φαινομένου της μετανάστευσης, όσο ειδικά ζητή-
ματα, που αφορούν στην ψυχική υγεία των μεταναστών και τις υπηρεσίες που απα-
ντούν στις σχετικές ανάγκες τους. Σχετικά με τα συμπεράσματα της ημερίδας αναφέρθηκαν
προβλήματα που αφορούν στο νομικό πλαίσιο, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην
υγεία και ειδικότερα στην ψυχική υγεία… Σελ. 10

ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ
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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.





Γράφουν οι Λιάνα Μπελαλή 
και Δημοσθένης Σαληκίδης

ΚΚ
ατά τη διάρκεια των ημερίδων-
συναντήσεων εργασίας, ιδιαίτε-
ρη σημασία δόθηκε σε θέματα

στα οποία εμπλέκονται οι νοσηλευτές
και συγκεκριμένα:
� Διαχείριση δεδομένων του ηλεκτρο-
νικού φακέλου των ασθενών.
� Οδηγίες-λογοδοσία.
� Παραγγελία εξετάσεων και παραλα-
βή των αποτελεσμάτων.
� Παραγγελία και παραλαβή φαρμάκων
κι υγειονομικού υλικού από το φαρ-
μακείο-αποθήκη του νοσοκομείου.
� Διαχείριση της μεταφοράς.
� Παραγγελία διαιτολογίου.
� Διαχείριση του πλάνου του ορόφου.
� Αναφορές της Νοσηλευτικής Υπηρε-
σίας (Ημερήσια κίνηση, κλπ).
� Σχεδιασμός του προγράμματος εργα-
σίας του προσωπικού.

Επιστέγασμα, των 40 αυτών ημερί-
δων αποτέλεσε η διεξαγωγή της   τελι-
κής ημερίδας - απολογισμού του έργου,
με την παρουσίαση των αποτελεσμά-
των των ημερίδων, τον απολογισμό και
την ανάδειξη καλών πρακτικών σε εθνι-
κή κλίμακα.

Η ημερίδα απολογισμού με θέμα
«Το Νοσηλευτικό Προσωπικό κι η συμ-
βολή του στην υιοθέτηση των Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών
στον τομέα της υγείας» πραγματοποιή-
θηκε τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2009
και ώρα 18:00,στο ξενοδοχείο Grecotel
Athens Acropol.

Ο στόχος της ημερίδας ήταν να
συζητηθούν μέθοδοι και εργαλεία,που
θα ενισχύσουν την συμβολή του ανθρώ-
πινου δυναμικού των νοσοκομείων,
στην υιοθέτηση των Νέων Τεχνολο-
γιών στον τομέα της υγείας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν αντι-
πρόσωποι όλων των εμπλεκομένων
μερών του συστήματος υγείας, όπως
διοικητές νοσοκομείων, εκπρόσωποι

του νοσηλευτικού προσωπικού,κυβερ-
νητικοί εκπρόσωποι, καθώς και εργα-
ζόμενοι νοσηλευτές.Παρουσιάστηκαν
οι απόψεις, οι προβληματισμοί και οι
προτάσεις των νοσηλευτών που συμ-
μετείχαν στις 40 ημερίδες, οι οποίες,
όπως προαναφέραμε, πραγματοποιή-
θηκαν σε 40 νοσοκομεία, στα πλαίσια
του προγράμματος «Ευαισθητοποίηση
του Νοσηλευτικού Προσωπικού της
Χώρας για την Επιτάχυνση της Υιοθέ-
τησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτι-
κών Διοικητικών, Νοσηλευτικών &
Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας».

Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκαν
προτάσεις και καλές πρακτικές που
υπάρχουν στην εφαρμογή των Ολο-
κληρωμένων Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Υγείας (Ο.Π.Σ.Υ.) στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό και αναζητήθηκαν
προτάσεις για το μελλοντικό σχεδια-
σμό των προγραμμάτων, που στοχεύ-
ουν στην ενεργοποίηση του προσω-
πικού για την εφαρμογή των Ο.Π.Σ.Υ..

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι βασικοί
άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Ψηφιακή Σύγκλιση στον τομέα
της Υγείας.

ΤΤαα  ττεελλιικκάά  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  
� Χρονικά βρισκόμαστε σε μία φάση
ραγδαίας επέκτασης των ΟΠΣΥ σε αρκε-
τές Μ.Υ. της επικράτειας.
� Στις Μ.Υ.που πρόσφατα έχουν εγκα-
τασταθεί Ο.Π.Σ.Υ, η ανταπόκριση του
νοσηλευτικού προσωπικού είναι υψη-
λή, πιθανόν λόγω του μεγάλου όγκου
γραφειοκρατίας και συσσώρευσης χει-
ρόγραφων διεκπεραιώσεων (για παρά-
δειγμα με την παραγγελία ατομικών
συνταγολογίων, δεν απαιτείται η χει-
ρόγραφη συμπλήρωση τους, με εξαί-
ρεση τα ναρκωτικά).
� Σε Νοσηλευτική Υπηρεσία,όπου έχει
πρόσφατα εφαρμοσθεί Ο.Π.Σ.Υ, αρχι-
κά ξεκινά με τα φάρμακα, το πλέον
σημαντικό  θέμα  λόγω  κόστους και
στη συνέχεια πρόκειται να επεκταθεί

στις υπόλοιπες διαδικασίες, νοσηλευ-
τικό ιστορικό, μετρήσεις, νοσηλευτική
φροντίδα, λογοδοσία.
� Το ισοζύγιο βαθμού ανταπόκρισης
είναι θετικό, υπό την έννοια ότι, παρά
τις ελλείψεις σε προσωπικό, τα Ο.Π.Σ.Υ
εγκαθίστανται , λειτουργούν και γίνο-
νται αποδεκτά από το Νοσηλευτικό
προσωπικό.
� Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις
νοσηλευτικές διαδικασίες, που πρέπει
να καλύπτονται από ένα σύγχρονο
Ο.Π.Σ.Υ..
� Επέκταση των Ο.Π.Σ.Υ στο σύνολο
των Μ.Υ. που προβλέπεται από το εκά-
στοτε έργο.
� Επέκταση των Ο.Π.Σ.Υ στο σύνολο
των υποσυστημάτων που είχε προ-
βλεφθεί από τις προγραμματικές δηλώ-
σεις (ηλεκτρονικός φάκελος υγείας,
ενιαία διαχείριση φακέλου σε επίπε-
δο περιφέρειας, πλήρης ηλεκτρονική
παρακολούθηση των νοσηλευτικών
διαδικασιών, συστηματική παρακο-
λούθηση κόστους).
� Ολοκλήρωση και Υποστήριξη κλινι-
κών λειτουργιών από τα Ο.Π.Σ.Υ.
� Συνεργασία των Υ.ΠΕ. με στόχο την
κεντρική εξαγωγή στοιχείων (υγειονο-
μικοί δείκτες, τηλεϊατρική,προμήθειες).
� Κεντρικός συντονισμός των εμπλε-
κόμενων φορέων.
� Αλλαγή νοοτροπίας σε οργανωτικό
επίπεδο.
� Υιοθέτηση ευρωπαϊκών και διεθνών
standards.
� Εκπαίδευση – Κατάρτιση όλων των
επαγγελματιών Υγείας.
� Ανάπτυξη βούλησης από την πολι-
τεία, ώστε να μη χαθεί ή μείνει στάσι-
μο αυτό που ξεκίνησε, με την εξα-
σφάλιση της συνέχειας στη χρηματοδότηση
(γέφυρα με τα επόμενα κοινοτικά επι-
χειρησιακά προγράμματα, λ.χ. ΕΣΠΑ).
� Παρόλο που οι εισηγήσεις αναφέ-
ρονται κυρίως στους νοσηλευτές, εντού-
τοις δεν παρατηρείται σημαντική κατα-
γραφή των απόψεών τους.
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Ολοκληρωμένα
Πληροφοριακά 

Συστήματα Υγείας

«Στις Μ.Υ. που πρόσφατα έχουν εγκατασταθεί
Ο.Π.Σ.Υ, η ανταπόκριση του νοσηλευτικού προ-
σωπικού είναι υψηλή»



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

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

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

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

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

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονι-
κών νοσηλευτικών θεμάτων

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

και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-
βάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην
Ελλάδα. ΤΤοο  ππεερριιοοδδιικκόό  έέχχεειι  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττοονν  ΔΔιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό  ΚΚααττάάλλοογγοο  ΕΕκκδδόόσσεεωωνν  σσεε  σσεειιρρέέςς  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  μμεε
IISSSSNN  11779911--99000022..  
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Γράφει ο Γιώργος Δόντσιος,
Πρόεδρος 4ου Περιφερεια-
κού Τμήματος Μακεδονίας –
Θράκης της Ε.Ν.Ε.

ΌΌ
λλοο  κκααιι  ππιιοο  σσυυχχννάά
ττεελλεευυττααίίαα  κκάάννωω  σσκκέέ--
ψψεειιςς,,  σσυυζζηηττώώ  μμεε

φφίίλλοουυςς,,  γγιιαα  ττηηνν  πποορρεείίαα  πποουυ
αακκοολλοουυθθεείί  οο  κκόόσσμμοοςς  μμααςς..  ΔΔεενν
υυππάάρρχχοουυνν  ααμμφφιιββοολλίίεεςς,,  όόττιι  ζζοούύ--
μμεε  ππεερρίίοοδδοο  μμεεγγάάλλωωνν  ααλλλλααγγώώνν
σσττηηνν  πποολλιιττιικκήή,,  σσττιιςς  εερργγαασσιιαακκέέςς
σσχχέέσσεειιςς,,  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα,,  σσττηηνν
οοιικκοοννοομμίίαα,,  γγεεννιικκάά  σσττιιςς  ααννθθρρώώ--
ππιιννεεςς  σσχχέέσσεειιςς..  Ένα ολόκληρο
σύστημα αξιών,που πάνω του
στηρίχτηκε η εξέλιξη των τελευ-
ταίων δεκαετιών στη χώρα μας,
φαίνεται ότι καταρρέει.Το παλιό
πεθαίνει και το καινούργιο,
μόλις που διακρίνεται στον
ορίζοντα.

ΣΣήήμμεερραα,,  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  πποολλύύ
κκααλλάά,,  όόττιι  εείίννααιι  ααδδύύννααττοονν  νναα
ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυμμεε  ττηηνν  κκααττάάσστταα--
σσηη  πποουυ  έέχχοουυμμεε  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι,,
μμεε  τταα  μμυυααλλάά  πποουυ  κκοουυββααλλάάμμεε..
Το οικοδόμημα είναι σαθρό
και το νιώθουμε πια στο πετσί
μας. Από παντού γύρω μας
έρχεται ένα μήνυμα:ο κόσμος
μας πρέπει να ξαναχτιστεί! Σε
ποιες βάσεις; Πάνω σε ποιες
αξίες;Χιλιάδες άνθρωποι ανα-
ρωτιούνται: υπάρχει εκείνη η
κρίσιμη ματιά; Το ελπιδοφόρο
όραμα ενός πυρήνα συνειδη-
τοποιημένων ανθρώπων, που
θα παρασύρει και τους υπό-
λοιπους σε μια Νέα Καλύτερη
Εποχή; Θα έλεγα πως ΝΑΙ,
υπάρχει! Παρά τη μαυρίλα, τους
διεφθαρμένους πολιτικούς, τους
μωροφιλόδοξους θρησκευτι-
κούς αρχηγούς, τους άπληστους
μεγαλοεπιχειρηματίες, τους αρχι-
κενόδοξους σταρ-δημοσιο-
γράφους, πίσω από το οργου-
ελιανό σκηνικό της φρίκης,
έχουν αρχίσει να κινούνται
ορισμένοι άνθρωποι,που ορθώ-
νουν το ανάστημά τους και δια-
τυπώνουν έναν άλλο λόγο,μία
άλλη σκέψη,που μεταφέρει κάτι

από τη Νέα Οπτική, τη Νέα Συλ-
λογικότητα, που όλοι έχουμε
ανάγκη.

ΆΆννθθρρωωπποοιι  ααππόό  δδιιάάφφοορροουυςς
χχώώρροουυςς  δδρράάσσηηςς,,  άάννθθρρωωπποοιι
ααγγαανναακκττιισσμμέέννοοιι,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσυυννάά--
μμαα  ααπποοφφαασσιισσμμέέννοοιι  γγιι΄́  ααυυττόό  ττοο
κκάάττιι  δδιιααφφοορρεεττιικκόό,,  πποουυ  όόλλοοιι
μμααςς  έέχχοουυμμεε  ααννάάγγκκηη..  ΜΜοοννααδδιι--
κκόό  ττοουυςς  όόππλλοο  οοιι  ΑΑΞΞΙΙΕΕΣΣ  πποουυ
κκοουυββααλλοούύνν..  Προσωπικές αξίες,
οι οποίες δεν είναι μακρινές
αφηρημένες έννοιες,αλλά βαθιά
«πιστεύω», που εκφράζονται,
όχι μέσα από λέξεις, αλλά από
συναισθήματα.

ΟΟιι  ααξξίίεεςς  μμεεττααφφρράάζζοοννττααιι  σσεε
οοττιιδδήήπποοττεε  έέχχεειι  σσυυννααιισσθθηημμααττιι--
κκήή  δδύύννααμμηη  ήή  ααννττίίκκττυυπποο  εεππάά--
ννωω  μμααςς,,  θθεεττιικκόό  ήή  ααρρννηηττιικκόό.. Η
αυτοεπίγνωση λειτουργεί ως
εσωτερικό βαρόμετρο, μετρώ-
ντας αν αυτό που κάνουμε αξί-
ζει πραγματικά. Οι επιλογές
που γίνονται με βάση αυτό το
εσωτερικό πηδάλιο γεμίζουν
τον άνθρωπο ενέργεια. Όχι
μόνο νιώθει ότι είναι σωστές,

αλλά μεγιστοποιούν την προ-
σοχή και την ενέργεια που δια-
θέτει, για να τις πετύχει.Η αυτε-
πίγνωση προσφέρει ένα ασφαλές
πηδάλιο, προκειμένου να δια-
τηρήσουμε τις επιλογές της προ-
σωπικής μας πορείας σε αρμο-
νία με τις βαθύτερες αξίες μας.
Όσοι καταπιέζουν την αυτεπί-
γνωσή τους, προκειμένου να
επιτύχουν πράγματα, πάσχουν
από έλλειψη σχέσεων.Κάνουν
σχέσεις για λόγους σκοπιμό-
τητας, προσανατολισμένες στο
στόχο με αποτέλεσμα το μαρα-
σμό της προσωπικής τους ζωής.

Αυτοί που βρίσκονται στο έλε-
ος της παρόρμησής τους, αυτοί
που δεν έχουν αυτοέλεγχο,
πάσχουν από έλλειψη ηθικών
κρίσεων! Η ικανότητα ελέγχου
της παρόρμησης είναι η βάση
της θέλησης του χαρακτήρα
των ανθρώπων.

ΚΚααττάά  ττοονν  ίίδδιιοο  ττρρόόπποο  ηη  ρρίίζζαα
ττοουυ  ααλλττρροουυιισσμμοούύ  ββρρίίσσκκεεττααιι
σσττηηνν  εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη,,  σσττηηνν  ιικκαα--
ννόόττηητταα,,  δδηηλλααδδήή  νναα  ααννττιιλλααμμ--
ββααννόόμμαασσττεε  τταα  σσυυννααιισσθθήήμμαατταα
ττωωνν  άάλλλλωωνν,,  ώώσσττεε  νναα  μμπποορροούύ--
μμεε  νναα  ννοοιιαασσττοούύμμεε  ππρρααγγμμααττιικκάά
γγιιαα  ττοουυςς  σσυυννααννθθρρώώπποουυςς  μμααςς..
Αν δεν έχουμε αίσθηση της
ανάγκης ή της απόγνωσης του
άλλου, δεν μπορούμε να νοι-
αστούμε γι’ αυτόν.

ΗΗ  ΣΣυυννααιισσθθηημμααττιικκήή  ΝΝοοηη--
μμοοσσύύννηη,,  λλοοιιππόόνν,,  ππεερριιλλααμμββάά--
ννεειι  ΑΑυυττοοεεππίίγγννωωσσηη  κκααιι  έέλλεεγγχχοο
ττωωνν  ππααρροορρμμήήσσεεωωνν,,  εεππιιμμοοννήή,,
ζζήήλλοο,,  εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη  κκααιι  κκοοιι--
ννωωννιικκήή  ππρροοσσααρρμμοοσσττιικκόόττηητταα..
Δεξιότητες των ανθρώπων που
διαπρέπουν στη ζωή,που οικο-

δομούν υγιείς διαπροσωπικές
σχέσεις, που διακρίνονται στο
χώρο εργασίας τους.Αυτές είναι
οι σφραγίδες ποιότητας του
χαρακτήρα των ανθρώπων, του
αλτρουισμού και της συμπό-
νιας,που με τη σειρά τους είναι
θεμελιώδης δεξιότητες, απα-
ραίτητες για την πρόοδο του
ανθρώπινου είδους!

ΌΌλλοοιι  μμααςς  έέχχοουυμμεε  κκάάττιι  κκοοιι--
ννόό::  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  μμααςς  ννιιώώθθοουυ--
μμεε  όόλλοοιι  ττοο  ίίδδιιοο..  ΧΧρρεειιααζζόόμμαασσττεε
υυγγεείίαα,,  εειιρρήήννηη,,  χχααρράά……  ΗΗ  φφιιλλοο--
σσοοφφίίαα  πποουυ  έέδδωωσσεε  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα
σσττοονν  κκόόσσμμοο  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  ααιιώώ--
ννιιαα  νναα  εείίννααιι  ηη  ίίδδιιαα..  Ας φορέ-
σουμε,λοιπόν,καινούργια μάτια,
καρδιά, μυαλό για να δούμε,
να νιώσουμε, να σκεφτούμε.
Είμαστε μια οικογένεια.Ας βοη-
θήσουμε ο ένας τον άλλο,χωρίς
να φοβόμαστε πως, ο διπλα-
νός θα μας πάρει τη δουλειά,
το σπίτι, τη γυναίκα. ΑΑςς  ααφφήή--
σσοουυμμεε  σσττηηνν  άάκκρρηη  ααυυττοούύςς  ττοουυςς
ααννόόηηττοουυςς  φφόόββοουυςς..

ΥΥππάάρρχχοουυνν  δδύύοο  εειιδδώώνν  άάννθθρρωω--
πποοιι  σσ’’  ααυυττόό  ττοονν  ππλλααννήήττηη::  ααυυττοοίί
πποουυ  έέχχοουυνν  ττηη  δδύύννααμμηη  γγιιαα  ααγγάά--
ππηη  κκααιι  εεκκεείίννοοιι  πποουυ  έέχχοουυνν  ττηηνν
ααγγάάππηη  γγιιαα  ττηη  δδύύννααμμηη..  Ο και-
ρός εκείνων που έχουν αγά-
πη για τη δύναμη, την εξου-
σία, τελειώνει.Θα εξοβελιστούν
σε μία άλλη διάσταση, όπου
θα μπορούν να ζήσουν το
φόβο τους, το θυμό και την
ανασφάλειά τους. Εν αντιθέσει
με τους άλλους! Αυτούς που
έχουν την αγάπη και την αλή-
θεια ως μοναδική δεοντολο-
γία τους. Αυτούς που τα ορά-
ματά τους πηγάζουν από την
καρδιά τους. ΑΑυυττοούύςς  πποουυ  ααπποο--
ττεελλοούύνν  έένναα  σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιηημμέέ--
ννοο  ππυυρρήήνναα  ααννθθρρώώππωωνν  μμεε  οορράά--
μμαατταα  πποουυ  θθαα  ππααρραασσύύρροουυνν  κκααιι
ττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς  σσεε  μμιιαα  ΝΝΕΕΑΑ
ΚΚΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΠΠΟΟΧΧΗΗ..

Κλείνοντας, θα ήθελα να
ευχηθώ σε όλους σας καλή
και δημιουργική χρονιά με
υγεία για εσάς και τις οικογέ-
νειές σας.

Για ένα καλύτερο αύριο...  

«Ας φορέσουμε,
λοιπόν, καινούρ-
για μάτια, καρ-
διά, μυαλό για να
δούμε, να νιώ-
σουμε, να σκε-
φτούμε. Είμαστε
μια οικογένεια»



Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας,
Γ.Γ. του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.

ΜΜ
εεττάά  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν
ππιιέέσσεεωωνν  ττωωνν  ΕΕυυρρωω--
ππααίίωωνν  εεττααίίρρωωνν  μμααςς,,  γγιιαα

ττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  μμιιααςς  σσκκλληηρρόό--
ττεερρηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς
ααππόό  ττοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  εεππιιττεελλεείίοο  ττηηςς
κκυυββέέρρννηησσηηςς,,  ττοο  ξξεεννόόφφεερρττοο  θθέέμμαα
ττηηςς  ρρύύθθμμιισσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξίίσσωωσσηη
ττωωνν  οορρίίωωνν  ηηλλιικκίίααςς  ααννδδρρώώνν--
γγυυννααιικκώώνν,,  εεππααννέέρρχχεεττααιι  δδρριιμμύύ--
ττεερροο  κκααιι  σσοοββααρρόόττεερροο  ααππόό  κκάάθθεε
άάλλλληη  φφοορράά.. Παρότι η κυβέρ-
νηση έχει δεσμευτεί ότι,δεν θα
θιγούν ώριμα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα,ακόμα και γι’ αυτές
που αν και έχουν θεμελιώσει
τα δικαιώματα αυτά,δεν συμπλη-
ρώνουν ακόμα το απαιτούμενο
όριο ηλικίας,η μεγαλύτερη μερί-
δα των γυναικών υπαλλήλων
του Δημοσίου έχει μάθει να αντι-
μετωπίζει με σκεπτικισμό κάθε
τέτοιου είδους εξαγγελίες.

Η προοπτική της παράτασης

του εργασιακού βίου χιλιάδων
γυναικών (περίπου των μισών
συνολικά από τις εργαζόμενες
στο δημόσιο τομέα), έχει προ-
καλέσει μέγιστη αναστάτωση
και συνάμα υποδαυλίζει, το ήδη
μεγάλο κύμα φυγής από τις υπη-
ρεσίες, με βασικό θύμα πρωτί-
στως το μισοβουλιαγμένο οικο-
νομικά, Ταμείο Πρόνοιας.

Εν τούτοις, αν η δέσμευση
της κυβέρνησης ισχύσει, οι
γυναίκες που δεν θίγονται,είναι
οι ακόλουθες:

11Οι έγγαμες που έχουν προ-
σληφθεί μέχρι 31/12/82 κι

έχουν συνολικά 24,5 έτη ασφά-
λισης.Όμως,από τα χρόνια αυτά,
τα 17,5 πρέπει να αποτελούν
ασφαλιστικό χρόνο που έχει
διανυθεί σε δημόσια υπηρεσία,
ενώ τα υπόλοιπα μπορεί να έχουν
διανυθεί και στον ιδιωτικό τομέα.

22Οι μητέρες ανηλίκων παι-
διών-έγγαμες ή άγαμες- που

κατά τη συμπλήρωση 15 ετών
υπηρεσίας, είχαν παιδί ανήλι-

κο. Στην κατηγορία  αυτή, οι
μητέρες που προσελήφθησαν
μέχρι 31/12/82 στο Δημόσιο
κι έχουν συνολικά 25,5 έτη
ασφάλισης,μπορούν να συντα-
ξιοδοτηθούν με αυτά τα έτη στην

ασφάλιση. Από την υπηρεσία
τους μπορούν να αποχωρή-
σουν όποτε θέλουν:
� Οι γυναίκες που προσελή-
φθησαν το 1982, είχαν συνεχή
εργασία μέχρι σήμερα κι έχουν
συμπληρώσει 27 χρόνια.
� Οι γυναίκες με 3 ή περισσό-
τερα παιδιά που προσελήφθη-

σαν μέχρι 31/12/92 κι έχουν
συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης.

33Οι μητέρες ανηλίκων παι-
διών, που έχουν προσλη-

φθεί από 1/1/83 μέχρι 31/12/92
κι έχουν συμπληρώσει 25 έτη
ασφάλισης, καθώς και το 50ο
έτος της ηλικίας τους. Επίσης,
κατά τη συμπλήρωση των 25
ετών ασφάλισης πρέπει να έχουν
ανήλικο παιδί. Για τη συμπλή-
ρωση των 25 ετών,συνυπολο-
γίζεται και ο χρόνος ασφάλι-
σης που τυχόν έχουν στον
ιδιωτικό τομέα.

44Γυναίκες που έχουν προ-
σληφθεί μέχρι 31/12/92 κι

έχουν συμπληρώσει το 60ο
έτος με 15 χρόνια ασφάλισης.

55Γυναίκες που έχουν συμπλη-
ρώσει το 55ο έτος και 25 έτη

ασφάλισης,μπορούν να πάρουν
μειωμένη σύνταξη εφόσον έχουν
προσληφθεί μέχρι 31/12/92.

66Γυναίκες άγαμες χωρίς παι-
διά, που έχουν συμπλη-

ρώσει 35 έτη ασφάλισης κι

έχουν προσληφθεί μέχρι
31/12/82, συνταξιοδοτούνται
χωρίς όριο ηλικίας.

77Γυναίκες χωρίς ανήλικο
παιδί, που έχουν προσλη-

φθεί στο Δημόσιο από 1/1/83
μέχρι 31/12/92 κι έχουν συμπλη-
ρώσει 35 έτη (μαζί με τον ιδιω-
τικό τομέα) και το 58ο έτος της
ηλικίας τους.

88Γυναίκες που έχουν προ-
σληφθεί μετά την 1/1/93,

αλλά έχουν ασφαλιστεί σε οποι-
οδήποτε ταμείο κύριας ασφά-
λισης, πριν το 1993 κι έχουν
συμπληρώσει συνολικά:
� Οι μητέρες ανηλίκων, 25 έτη
ασφάλισης και το 50ο έτος της
ηλικίας τους.
� Οι γυναίκες με 15 έτη ασφάλι-
σης και συμπληρωμένο το 60ο
έτος της ηλικίας τους ή 25 έτη ασφά-
λισης και το 55ο έτος της ηλικίας
τους για μειωμένη σύνταξη.
� Οι τρίτεκνες και οι πολύτε-
κνες με 20 έτη ασφάλισης,ανε-
ξαρτήτου ορίου ηλικίας.

Ιανουάριος 2010
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«Εξίσωση» με...
πολλούς αγνώστους!

Η προοπτική 
της παράτασης
του εργασιακού
βίου χιλιάδων
γυναικών έχει
προκαλέσει μέγι-
στη αναστάτωση.
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ΤΤ
οο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  μμεεττάά  ααππόό  ππρροο--
σσεεκκττιικκήή  μμεελλέέττηη  κκααιι  κκααττααγγρρααφφήή

ττωωνν  όόσσωωνν  εευυττρράάππεελλωωνν  σσυυμμββααίίννοουυνν
εεσσχχάάττωωςς  σσττοο  ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  εειιδδιικκόό--
ττεερραα  σστταα  ΤΤμμήήμμαατταα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΑΑ΄́
κκααιι  ΒΒ΄́,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή
εερργγαασσττηηρριιαακκοούύ  κκααιι  μμόόννιιμμοουυ  ππρροοσσωω--
ππιικκοούύ,,  εεππιισσηημμααίίννεειι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

ΟΟιι  ααρρχχέέςς  ττηηςς  δδιιααφφάάννεειιααςς  κκααιι  ττηηςς
ααξξιιοοκκρρααττίίααςς,,  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοττεελλοούύνν
θθεεμμεελλιιώώδδεειιςς  ααξξίίεεςς  γγιιαα  έένναα  εεκκππααιιδδεευυ--
ττιικκόό  ίίδδρρυυμμαα,,  έέχχοουυνν  δδεεχχττεείί  μμέέγγιισσττοο
ππλλήήγγμμαα  ααππόό  κκάάπποοιιοουυςς  ιιθθύύννοοννττεεςς,,  ααλλλλάά
κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  χχεειιρριισσμμοούύςς  ττωωνν  υυππεευυ--
θθύύννωωνν,,  πποουυ  ααππααρρττίίζζοουυνν  οορριισσμμέένναα  ααππόό
τταα  εεκκλλεεκκττοορριικκάά  σσώώμμαατταα..  

ΧΧωωρρίίςς  νναα  ττηηρροούύννττααιι  κκαανν  τταα  ππρροο--
σσχχήήμμαατταα,,  άάξξιιοοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  μμεε  εευυδδόό--
κκιιμμηη  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  κκααιι  ααξξιιοοζζήήλλεευυτταα
ββιιοογγρρααφφιικκάά,,  ττέέθθηηκκαανν  εεκκττόόςς  ττηηςς  δδιιαα--
δδιικκαασσίίααςς  εεππιιλλοογγήήςς,,  μμόόννοο  κκααιι  μμόόννοο
εεππεειιδδήή  οορριισσμμέέννοοιι,,  θθεεώώρρηησσαανν  όόττιι,,  μμπποο--
ρρεείί  νναα  ααππεειιλληηθθεείί  ττοο  εεππίί  σσεειιρράά  εεττώώνν
κκααττεεσσττηημμέέννοο  σσύύσσττηημμαα  ττηηςς  εευυννοοιιοο--
κκρρααττίίααςς  κκααιι  νναα  δδιιαασσααλλεευυττεείί  ηη  --κκαακκώώςς
εεννννοοοούύμμεεννηη--  εεύύρρυυθθμμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν
εενν  λλόόγγωω  ΤΤμμηημμάάττωωνν..  

Αν κάποιος ρίξει μια ματιά στους
διαμορφωθέντες συσχετισμούς και
γνωρίζει ελάχιστα από το παρασκή-
νιο της νοσηλευτικής κοινότητας, θα
μείνει έκθαμβος μπροστά στον «ιστό»
που θα αντικρίσει, τόσο για την αμοι-
βαιότητα των διαπλεκόμενων σχέσε-
ων, όσο και για τον αξιοθαύμαστο
τρόπο της περίπλοκης και άψογης
εξύφανσης των επιμέρους συσχετι-
σμών, σε ένα πολυδαίδαλο και αλλη-
λοεξαρτώμενο συμπαγές –τουλάχι-
στον μέχρι πρότινος- μέτωπο.

ΒΒεεββααίίωωςς,,  ττοο  ««σσύύσσττηημμαα»»  γγιιαα  νναα  σσυυννττηη--
ρρηηθθεείί,,  έέχχεειι  εεφφεεύύρρεειι  μμιιαα  σσεειιρράά  ααππόό
ττεεχχννάάσσμμαατταα,,  ώώσσττεε  νναα  ααπποοθθααρρρρύύννεειι
κκααιι  νναα  σσττιιγγμμααττίίσσεειι  γγιιαα  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο
ττηηςς  κκααρριιέέρρααςς  ττοουυ,,  κκάάθθεε  εεππίίδδοοξξοο  ααμμφφιι--
σσββηηττίίαα  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς  ττωωνν  εεκκλλεεκκττόόρρωωνν,,

εμπλέκοντάς τον σε έναν κυκεώνα
νομικών όρων και νομικίστικων εφευ-
ρημάτων και εξουθενώνοντάς τον
ηθικά και οικονομικά, αν τυχόν απο-
τολμήσει να σκεφτεί τη δικαστική
διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.

Στην προσπάθειά του αυτή, το
«καθεστώς» επιστρατεύει τις εφεδρεί-
ες που έχει φροντίσει να εκθρέψει
και να ανανεώσει με θαυμαστή συνέ-
πεια όλα αυτά τα χρόνια, χρησιμο-
ποιώντας με το χειρότερο τρόπο
κάποιους εκπροσώπους κομματικών

φοιτητικών παρατάξεων, συχνά ένα-
ντι «πινακίου φακής». Αυτό, μπορεί
να μεταφράζεται σε εύνοια κατά τη
φοίτηση, σε ανοχή παράτυπων συμπε-
ριφορών, σε βοήθεια κατά την περίο-
δο των εξετάσεων, σε υπερβαθμο-
λόγηση γραπτών, που σε άλλη
περίπτωση θα «κοβόταν» και σε κάθε
άλλη μορφή «διευκολύνσεων».

Όλα τα παραπάνω, στοιχειοθε-
τούν μια ζοφερή πραγματικότητα,
που ελάχιστοι τολμούσαν να καταγ-
γείλουν και ακόμα λιγότεροι μπο-

ρούσαν να υπομείνουν.
ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  σστταα  οοπποοίίαα  ββαασσίίσσττηηκκεε  ηη

εενν  λλόόγγωω  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  έέχχοουυνν  κκααττααττεεθθεείί  σσττηη  ΔΔιικκααιιοο--
σσύύννηη  ααππόό  κκάάπποοιιοουυςς  θθιιγγόόμμεεννοουυςς..  ΟΟιι
δδεε  ααπποοκκααλλύύψψεειιςς  κκααιι  οοιι  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  πποουυ
λλααμμββάάννοουυμμεε  κκααθθηημμεερριιννάά,,  λλααμμββάάννοουυνν
ττηη  μμοορρφφήή  χχιιοοννοοσσττιιββάάδδααςς..

ΟΟ  ννόόμμοοςς  ττηηςς  σσιιωωππήήςς,,  πποουυ  κκάάπποοιι--
οοιι  έέχχοουυνν  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττοο  ΤΤΕΕΙΙ  ττηηςς  ΑΑθθήή--
ννααςς,,  σσύύννττοομμαα  θθαα  ααπποοττεελλέέσσεειι  ππααρρεελλ--
θθόόνν,,  ππααρραασσυυρρόόμμεεννοοςς  ααππόό  ττηηνν  δδίίκκααιιηη
οορργγήή  όόλλωωνν  όόσσωωνν,,  ππααρρόόττιι  έέχχοουυνν  τταα
ππρροοσσόόνντταα  γγιιαα  νναα  ππρροοσσλληηφφθθοούύνν  κκααιι
νναα  εεξξεελλιιχχθθοούύνν,,  ππααρρααμμέέννοουυνν  αανναα--
γγκκαασσττιικκάά  ππααρρααττηηρρηηττέέςς  ττηηςς  δδιιααππρρααττ--
ττόόμμεεννηηςς  ααθθλλιιόόττηηττααςς,,  όόπποουυ  ββαασσιιλλεεύύ--
εειι  ηη  ααννααξξιιοοκκρρααττίίαα,,  οο  κκοομμμμααττιισσμμόόςς
κκααιι  ηη  εεξξύύφφααννσσηη  οομμιιχχλλωωδδώώνν  ααλλλληη--
λλεεξξααρρττήήσσεεωωνν..

Το απόστημα των Τμημάτων της
Νοσηλευτικής και όσων το συντη-
ρούν στο ΤΕΙ της Αθήνας, ήρθε η ώρα
να σπάσει.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας
τέλος, διαβεβαιώνει όλους τους νοση-
λευτές της χώρας, ότι θα φροντίσει
να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσον για
το σκοπό αυτό και σύντομα θα επα-
νέλθει, με τα ονόματα όλων όσων
εμπλέκονται σε αυτή την επαίσχυντη
συμπαιγνία, αναφέροντας συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις αδικοπραξιών σε
βάρος συναδέλφων.

Μέχρι τότε, δδιιααββεεββααιιώώννοουυμμεε  όόλλοουυςς
ττοουυςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς,,  όόττιι  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  μμεε  ττηη
δδιικκήή  ττοουυςς  ββοοήήθθεειιαα,,  θθαα  ππρροοσσππααθθήήσσεειι
νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι  ττοο  ααννάάχχωωμμαα  σσττιιςς  όόπποοιι--
εεςς  ααυυθθααιιρρεεσσίίεεςς  ττηηςς  κκααττααγγγγέέλλλλοοννττααιι..

ΜΜεεγγάάλλεεςς  ααννααττρροοππέέςς  
μμεεττάά  ττηηνν  ππααρρέέμμββαασσηη
ΜΜεεττάά  ττηηνν  ππααρρέέμμββαασσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  οοιι  εεξξεε--
λλίίξξεειιςς  φφααίίννοοννττααιι  ρρααγγδδααίίεεςς..  

ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑθθήήννααςς,,  ααππέέ--
σσττεειιλλεε  έέγγγγρρααφφοο  μμεε  θθέέμμαα  ««ΑΑννααπποομμππήή
ππρραακκττιικκοούύ  ΕΕκκλλεεκκττοορριικκοούύ  ΣΣώώμμααττοοςς

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΙ 

Η οργή σπάει 
τον «νόμο της σιωπής»!

Οι αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας,
που πρέπει να αποτελούν θεμελιώδεις αξίες
για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχουν δεχτεί
μέγιστο πλήγμα.
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει
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Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΑΑ’’»»,,  όόπποουυ
γγίίννεεττααιι  λλόόγγοοςς  γγιιαα  ««ππλληημμμμεελλώώςς  ααιιττιιοο--
λλοογγηημμέέννηη  κκρρίίσσηη»»  ττοουυ  ΕΕκκλλεεκκττοορριικκοούύ
ΣΣώώμμααττοοςς,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  σσττηηνν  εεκκλλοογγιι--
μμόόττηητταα  υυπποοψψηηφφίίωωνν,,  γγιιαα  έέξξιι  θθέέσσεειιςς
μμοοννίίμμοουυ  ΕΕ..ΠΠ..,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  εείίχχαανν  ππρροο--
κκηηρρυυχχθθεείί  σσττιιςς  1199--0033--22000099..      

«Από το πρακτικό της συνεδρία-
σης του Εκλεκτορικού Σώματος, (25-
09-2009), προκύπτει ότι, το Εκλεκτο-
ρικό Σώμα αποφάσισε να συντάξει
νέους πίνακες (Α,Β,ΒΑ) με τα τυπικά
προσόντα των υποψηφίων, τους εκλό-
γιμους και μη εκλόγιμους υποψήφι-
ους. Στον πίνακα (Β) των εκλόγιμων
υποψηφίων, αναγράφονται τα προ-
σόντα, τα οποία διαθέτει ο κάθε (εκλό-
γιμος) υποψήφιος, χωρίς να υπάρχει
πλήρης, σαφής και εμπεριστατωμένη
αιτιολόγηση του Εκλεκτορικού Σώμα-
τος σχετικά:
Α) Με τη συνάφεια του μεταπτυχια-
κού τίτλου σπουδών, με την ειδικό-
τητα της υπό πλήρωση θέσης.

Β) Με την πενταετή, τουλάχιστον επαγ-
γελματική δραστηριότητα, αντίστοιχης
του επιπέδου σπουδών, σε αντικεί-
μενο σχετικό με την ειδικότητα της
υπό πλήρωση θέσης,

Γ) Με την τεκμηριωμένη ικανότητα
υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονι-
κών γνώσεων και τεχνολογικών μεθό-
δων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνη-
τικού έργου, κατάλληλου επιπέδου

στην ειδικότητα της προκηρυχθείσας
θέσης.
Δ) Με την συνάφεια του όλου ερευ-
νητικού – επιστημονικού έργου, με
την ειδικότητα της υπό πλήρωση
θέσης.

Συνεπώς, η κρίση για την εκλο-
γιμότητα των υποψηφίων είναι πλημ-
μελώς αιτιολογημένη», τονίζει χαρα-
κτηριστικά στο έγγραφό του ο πρόεδρος
των ΤΕΙ Αθήνας, ο οποίος επιστρέ-
φει τα πρακτικά και ζητά να γίνουν
όλες οι απαραίτητες και νόμιμες ενέρ-
γειες, για τη διευθέτηση του θέμα-
τος, που προέκυψε.

ΤΤοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  μμεεττάά  ττηη  δδιικκααίί--
ωωσσηη  ττηηςς  ππααρρέέμμββαασσήήςς  ττοουυ,,  υυππέέρρ  ττωωνν
σσυυννααδδέέλλφφωωνν  πποουυ  ααιισσθθάάννοονντταανν  όόττιι,,
αανν  κκααιι  θθιιγγόόμμεεννοοιι,,  ααδδυυννααττοούύσσαανν  εεππίί
μμαακκρρόόνν  νναα  δδιικκααιιωωθθοούύνν,,  ττοοννίίζζεειι  όόττιι
θθαα  εεππιιμμεείίννεειι  νναα  ττηηρρεείί  ααππααρρέέγγκκλλιιτταα  ττηη
σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  σσττάάσσηη,,  μμέέχχρριιςς  όόττοουυ  ττοο
κκααττααγγγγεελλλλόόμμεεννοο  κκααθθεεσσττώώςς  κκααττααρργγηη--
θθεείί  οολλοοκκλληηρρωωττιικκάά..

ΣΣ
ύμφωνα με τα οριζό-
μενα του Ν3252/2004
άρθρο 16, παρ. 7, οι Πρό-

εδροι των Περιφερειακών Τμη-
μάτων της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος καλούν τα μέλη
τους σε τακτική Γενική Συνέ-
λευση. Για την συγκρότηση
νομίμου απαρτίας, απαιτείται
σχετική πλειοψηφία των μελών,
που έχουν εκπληρώσει τις οικο-
νομικές τους υποχρεώσεις. Σε
περίπτωση μη απαρτίας, η Γενι-
κή Συνέλευση θα επαναλη-
φθεί σε 15 ημέρες, την ίδια
ώρα, στον ίδιο χώρο και θα
θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρ-
τία, αν παρίσταται το 1/4 των
μελών του Π.Τ.. 

Τα θέματα που θα συζη-
τηθούν στην Γενική Συνέλευ-
ση αφορούν:
� την έκθεση πεπραγμένων
του έτους 2009. 
� τον απολογισμό Εσόδων –
Εξόδων για το έτος 2009.
� οποιοδήποτε άλλο θέμα προ-
κύψει και εγκριθεί από το
σώμα.

ΟΟιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς::  
1οο  ΠΠ..ΤΤ..  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..::  Η Γενική Συνέ-
λευση θα διεξαχθεί στο Αμφι-
θέατρο του Γ.Ν. Θ.Α. «ΣΩΤΗ-
ΡΙΑ» στις 10/02/2010 και ώρα
14:00-17:00 μμ. Σε περίπτωση
μη απαρτίας θα επαναληφθεί
στις 25/02/2010 και ώρα 14:00-
17:00 μμ  στον ίδιο χώρο. Εάν
και τότε δεν υπάρξει απαρτία,
η διαδικασία θα ολοκληρωθεί
την επομένη, ήτοι την 26/02/2010
και ώρα 12:00-15:00 μμ, με
όσα μέλη παρίστανται στο νοσο-
κομείο ΝΙΜΙΤΣ.
2οο  ΠΠ..ΤΤ..  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..::  Η Γενική Συνέ-
λευση θα διεξαχθεί στο Αμφι-
θέατρο του Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» την Δευτέρα
09/02/2010 και ώρα 14:00-
17:00 μμ.. Σε περίπτωση μη
απαρτίας, η Γενική Συνέλευση
θα επαναληφθεί σε 15 ημέρες,
ήτοι την Τρίτη 24/02/2010 και
ώρα 14:00-17:00 μμ, στον ίδιο
χώρο. Εάν και τότε δεν υπάρ-
ξει απαρτία, η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί την επομένη, ήτοι
την Τετάρτη 25/02/2010 και

ώρα 14:00-17:00 μμ, με όσα
μέλη παρίστανται.
3οο  ΠΠ..ΤΤ..  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..::  Η Γενική Συνέ-
λευση θα διεξαχθεί στο Αμφι-
θέατρο του Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
την Πέμπτη 11/02/2010 και ώρα
14:00-17:00 μμ. Σε περίπτωση
μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση
θα επαναληφθεί σε 15 ημέρες,
ήτοι την Παρασκευή 26/02/2010
και ώρα 14:00-17:00 μμ,  στον
ίδιο χώρο. Εάν και τότε δεν υπάρ-
ξει απαρτία, η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί την επομένη, ήτοι
τo Σάββατο 27/02/2010 και ώρα
12:00-15:00 μμ, με όσα μέλη
παρίστανται.
4οο  ΠΠ..ΤΤ..  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..::  Η Γενική Συνέ-
λευση θα διεξαχθεί στο Αμφι-
θέατρο του Γ΄ Κτιρίου του Γενι-
κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» την Πέμπτη
4/2/2010 και ώρα 4:00 μμ. Σε
περίπτωση μη απαρτίας, η Γενι-
κή Συνέλευση θα επαναληφθεί
σε 15 ημέρες, ήτοι την Παρα-
σκευή 19/2/2010 και ώρα 3:00μμ,
στον ίδιο χώρο. Εάν και τότε δεν
υπάρξει απαρτία, η διαδικασία

θα ολοκληρωθεί την επομένη
ημέρα, ήτοι το Σάββατο 20/2/2010
και ώρα 10:00 πμ, με όσα μέλη
παρίστανται.
5οο    ΠΠ..ΤΤ..  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..::  Η Γενική Συνέ-
λευση θα διεξαχθεί στο Αμφι-
θέατρο του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Λάρισας στις
08/02/2010 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14:00- 16:00 μμ. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας
η Γενική Συνέλευση θα επανα-
ληφθεί σε 15 ημέρες, ήτοι στις
23/02/2010 ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:00-16:00 μμ. στον ίδιο
χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρ-
χει απαρτία, αν παρίσταται το
1/4 των μελών. Εάν και τότε δεν
υπάρχει απαρτία θα επαναλη-
φθεί την επομένη, 24/02/2010
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00-
16:00 μμ, με όσα οικονομικώς
τακτοποιημένα μέλη παρίστα-
νται.
6οο  ΠΠ..ΤΤ..  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..::    Η Γενική Συνέ-
λευση θα διεξαχθεί στο Αμφι-
θέατρο του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ» την 27/0.2/2010 και
ώρα 12:00-15:00 μμ. Σε περί-

πτωση μη απαρτίας, η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί σε
15 ημέρες, ήτοι την 10/02/2010
και ώρα 12:00-15:00 μμ, τον ίδιο
χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρ-
χει απαρτία, αν παρίσταται το
1/4 των μελών του Π.Τ..

Εάν και τότε δεν υπάρξει
απαρτία, η διαδικασία θα ολο-
κληρωθεί την επομένη, ήτοι την
11/02/2010 και ώρα 12:00-15:00
μμ, με όσα μέλη παρίστανται.
7οο  ΠΠ..ΤΤ..  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..::  Η Γενική Συνέ-
λευση θα διεξαχθεί στο Αμφι-
θέατρο του ΠΑ.Γ.Ν.Η. την Τετάρ-
τη 10/02/2010 και ώρα 11:00-14:00.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η
Γενική Συνέλευση θα επανα-
ληφθεί σε 15 ημέρες, ήτοι την
Τετάρτη 24/02/2010 και ώρα
11:00-14:00 πμ, στον ίδιο χώρο. 

Εάν και τότε δεν υπάρξει
απαρτία, η διαδικασία θα ολο-
κληρωθεί την επομένη, ήτοι
την Πέμπτη 25/02/2010 και
ώρα 14:00-17:00 μμ, στο ξενο-
δοχείο Atlantis στο χώρο του
αμφιθεάτρου, με όσα μέλη
παρίστανται.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
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ΜΜ
εε  μμεεγγάάλληη  εεππιιττυυχχίίαα  δδιιεε--
ξξήήχχθθηη  ηη  ηημμεερρίίδδαα
««ΜΜεεττααννάάσσττεεςς  κκααιι  ψψυυχχιι--

κκήή  υυγγεείίαα..  ΟΟιι  ««άάλλλλοοιι»»  δδίίππλλαα  μμααςς::
ππττυυχχέέςς  ττηηςς  μμεετταανναασσττεευυττιικκήήςς
ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάά--
δδαα,,  ααννάάγγκκεεςς  ψψυυχχιικκήήςς  υυγγεείίααςς
κκααιι  οοιι  ααππααννττήήσσεειιςς  ττωωνν  υυππηηρρεε--
σσιιώώνν»»,,  πποουυ  δδιιοορργγάάννωωσσεε  οο  ΣΣύύλλ--
λλοογγοοςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΨΨυυχχιιααττρριι--
κκώώνν  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίωωνν  ΕΕΣΣΥΥ  ττοουυ
ΝΝοομμοούύ  ΑΑττττιικκήήςς  σσεε  σσυυννεερργγαα--
σσίίαα  μμεε  ττοο  ΚΚέέννττρροο  ΗΗμμέέρρααςς  ««ΒΒααββέέλλ»»
σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  πποολλλλααππλλώώνν  χχρρήή--
σσεεωωνν  ττοουυ  ΨΨυυχχιιααττρριικκοούύ  ΝΝοοσσοο--
κκοομμεείίοουυ  ΑΑττττιικκήήςς,,  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  88
ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22000099..

Περισσότεροι από 400 εγγε-
γραμμένοι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν και να συζητήσουν
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις
έγκριτων επιστημόνων και
έμπειρων επαγγελματιών,που
διαπραγματεύθηκαν, τόσο γενι-
κότερες πτυχές του φαινομέ-
νου της μετανάστευσης, όσο
ειδικά ζητήματα, που αφο-
ρούν στην ψυχική υγεία των
μεταναστών και τις υπηρεσίες
που απαντούν στις σχετικές
ανάγκες τους.

ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  σσυυμμππεερράά--
σσμμαατταα  ττηηςς  ηημμεερρίίδδααςς  ααννααφφέέρρ--
θθηηκκαανν  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  ααφφοο--
ρροούύνν  σσττοο  ννοομμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο,,  σσττηηνν
εερργγαασσίίαα,,  σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,
σσττηηνν  υυγγεείίαα  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  σσττηηνν
ψψυυχχιικκήή  υυγγεείίαα  ππααιιδδιιώώνν  κκααιι  εεννηη--
λλίίκκωωνν  μμεετταανναασσττώώνν..  ΕΕππίίσσηηςς,,
έέγγιιννεε  ααννααφφοορράά  γγιιαα  ττοο  σσττίίγγμμαα
κκααιι  ττηηνν  ππρροοκκααττάάλληηψψηη  πποουυ
σσυυννοοδδεεύύεειι  ττοουυςς  μμεεττααννάάσσττεεςς,,
πποουυ  έέχχεειι  ωωςς  εεππαακκόόλλοουυθθοο  ττοονν
κκοοιιννωωννιικκόό  ααπποοκκλλεειισσμμόό..  

Επισημάνθηκε ότι, είναι
αναγκαίο η Πολιτεία να δια-
μορφώσει πολιτικές ικανές να
ανταποκριθούν στις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες και τα προβλή-
ματα αυτών των «άλλων ανθρώ-
πων» που ζούνε δίπλα μας

και που προέρχονται από μια
άλλη πατρίδα.

Η ημερίδα τέθηκε υπό την
Αιγίδα του Υπουργείου Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος και της
Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής
Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας
του ΕΣΥ.

ΤΤαα  ββαασσιικκάά  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  
ττηηςς  ηημμεερρίίδδααςς  
Ως προς τα συμπεράσματα της
ημερίδας, αυτά θα μπορούσαν
να συνοψιστούν στα ακόλου-
θα σημεία:

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  
ττοο  ΝΝοομμιικκόό  ΠΠλλααίίσσιιοο::
� Έλλειψη νομικού πλαισίου
υποστήριξης των μεταναστών,
� Έλλειψη υποστηρικτικού πλαι-
σίου,για τους μη έχοντες πολι-
τικό άσυλο,
� Προβλήματα που σχετίζονται
με την υπηκοότητα και την ιθα-
γένεια.

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  
ττηηνν  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη::  
� Τα παιδιά των μεταναστών
βρίσκονται σε υπερφορτωμέ-
να από αριθμό παιδιών σχο-
λεία, τα οποία συνήθως έχουν
και κακό υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό.
� Η εκπαίδευση στη χώρα μας
είναι εθνοκεντρική και μονο-
διάστατη.

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ΕΕρργγαασσίίαα::
� Τα πράγματα είναι δύσκο-
λα για τα παιδιά των μετανα-
στών, διότι μόλις έχουν ολο-
κληρώσει τις σπουδές τους,
επειδή δεν έχουν ένσημα κιν-
δυνεύουν να απελαθούν κι
ας έχουν σπουδάσει ακόμη
και στο Πανεπιστήμιο.
� Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι,
μόνο το 1/3 των μεταναστών
έχει άδεια παραμονής και δυνα-
τότητα νόμιμης εργασίας.
� Συνήθως εργάζονται σε
άσχετες εργασίες από αυτές
που έχουν σπουδάσει, με φτη-

νά μεροκάματα και ανασφά-
λιστοι.

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ΥΥγγεείίαα::  
� Μετανάστες χωρίς τα απαι-
τούμενα έγγραφα δεν έχουν
πρόσβαση στο Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας με εξαίρεση το Επεί-
γον.
� Υπάρχει απουσία πρωτο-
κόλλου για τον απαιτούμενο
Ιατρικό Έλεγχο του πληθυσμού,
κατά την άφιξή τους στην χώρα
μας.
� Υπάρχει επίσης ελλιπής ενη-
μέρωση στους μετανάστες για
τα δικαιώματα τους, όπως επί-
σης ελλιπής ενημέρωση των
επαγγελματιών υγείας, για τα
δικαιώματα των μεταναστών.
� Άνθρωποι αναγκάζονται να
το σκάσουν από την Υπηρεσία
Υγείας, πριν ολοκληρωθεί η
θεραπεία τους,εξαιτίας του φόβου
μην απελαθούν.
� Υπάρχει Συσχέτιση μεταξύ
καταθλιπτικών συναισθημάτων
και επιπολιτισμού.

� Υπάρχουν προβλήματα Επι-
κοινωνίας λόγω έλλειψης Διερ-
μηνέων (οι περισσότεροι
μιλούν μόνο την μητρική τους
γλώσσα).
� Δυσκολίες ανάπτυξης θερα-
πευτικής σχέσης τόσο από τα
μέλη της θεραπευτικής ομάδας
όσο και από την πλευρά των
πασχόντων.
� Θα πρέπει να δοθεί έμφαση
στην εκπαίδευση των επαγ-
γελματιών ψυχικής υγείας στις
αρχές της Διαπολιτισμικής Ψυχια-
τρικής.
� Εκφράστηκε η αναγκαιότη-
τα αποδοχής των πολιτισμι-
κών διαφορών από τους επαγ-
γελματίες υγείας και της
εφαρμογής του μοντέλου της
«αναπτυξιακής θεραπείας» για
τους μετανάστες, οι οποίοι
είναι και χρήστες ψυχοτρό-
πων ουσιών.
� Προβλήματα προκύπτουν,
εξαιτίας της έλλειψης αξιοπι-
στίας του πληροφοριοδότη για
θέματα ψυχικής υγείας των παι-
διών.
� Αναφέρθηκαν προβλήματα,
που σχετίζονται με την ψυχο-
κοινωνική αποκατάσταση και
την αυτόνομη διαβίωση των
μεταναστών, που ουσιαστικά
δεν υπάρχει καμία μέριμνα από
την Πλευρά της Πολιτείας.
� Επισημάνθηκε η συμβολή
των ΜΚΟ στις ανάγκες και τα
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι μετανάστες.

Στη χώρα μας σύμφωνα με
την Στατιστική Υπηρεσία βρί-
σκονται πάνω από 52 διαφο-
ρετικές εθνότητες, που δυνη-
τικά στο παρόν ή στο μέλλον
θα αντιμετωπίσουν προβλή-
ματα υγείας.Οι άνθρωποι αυτοί
αντιμετωπίζουν και βιώνουν
την νόσο σύμφωνα με την δική
τους  μόρφωση και την πολι-
τισμική και θρησκευτική τους
κουλτούρα.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Οι «άλλοι» δίπλα μας...
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«Αγκαλιάζοντας το
μωσαϊκό των πολιτισμών»
Απόσπασμα από την εναρκτήρια ομιλία του Γεώργιου Αβραμίδη, 
Προέδρου Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων – ΕΣΥ Ν. Αττικής

«Η πολιτισμική και θρησκευτική κουλτούρα, σε συνδυασμό με τη μόρφωση, αποτελούν παρά-
γοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν τον τρόπο, με τον οποίο ο καθένας, μοναδικά, βιώνει την ασθέ-
νειά του. 
Στα πλαίσια της ολιστικής φροντίδας υγείας και στον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου πλά-
νου, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις πολιτισμικές επιρροές, που έχει ο κάθε ασθενής. Ο
άνθρωπος, λοιπόν, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως βιολογική οντότητα, αλλά και ως
ψυχική, πνευματική και κοινωνική. 
Η αναγκαιότητα μιας διαπολιτισμικής νοσηλευτικής κουλτούρας, για την εξασφάλιση ολιστι-
κής εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας κάθε ανθρώπου, από όπου κι αν προέρχεται,
είναι στις μέρες μας περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 
Η νοσηλευτική και αυτοί που την επαγγέλλονται, καλούνται στις μέρες μας όσο ποτέ άλλοτε,
να αγκαλιάσουν αυτό το μωσαϊκό των πολιτισμών».



ΕΕ
ίίννααιι  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι ,,  ττοο
δδιιοοιικκηηττιικκόό  μμέέττρροο  ττηηςς
μμεετταακκίίννηησσηηςς  υυππααλλλλήή--

λλοουυ  ωωςς  υυππηηρρεεσσιιαακκήή  μμεεττααββοο--
λλήή,,  ααπποοττεελλεείί  μμέέττρροο  εεσσωωττεερριι--
κκήήςς  φφύύσσεεωωςς,,   εεννόόψψεειι   ττωωνν
ααννααγγκκώώνν  ττηηςς  κκάάθθεε  υυππηηρρεεσσίίααςς..
ΜΜεε  άάλλλλαα  λλόόγγιιαα  ηη  μμεετταακκίίννηησσηη
ααπποοττεελλεείί  ππρράάξξηη  εευυρρεείίααςς  δδιιαα--
κκρριιττιικκήήςς  εευυχχέέρρεειιααςς  ττοουυ  δδιιοοιι--
κκηηττιικκοούύ  οορργγάάννοουυ  πποουυ  ττηηνν
εεννεερργγεείί,,  ττοο  οοπποοίίοο  ααππλλώώςς  σσττααθθ--
μμίίζζεειι  ττιιςς  υυφφιισσττάάμμεεννεεςς  υυππηηρρεε--
σσιιαακκέέςς  ααννάάγγκκεεςς..  ΥΥππ’’  ααυυττόό  ττοο
ππρρίίσσμμαα  ηη  ππρράάξξηη  μμεετταακκίίννηησσηηςς,,
δδεενν  ααππααιιττεείί  οούύττεε  ααιιττιιοολλοογγίίαα
γγιιαα  ττηηνν  ννοομμιιμμόόττηηττάά  ττηηςς..  

Ωστόσο, όταν η θέση από
την οποία μετακινείται κάποι-
ος υπάλληλος είναι θέση εξει-
δικευμένη, η οποία για την
κατάληψή της απαιτεί κατά τον
νόμο συνδρομή ειδικών τυπι-
κών προσόντων, τα οποία δεν
προκύπτει ότι κατέχουν άλλοι
υπάλληλοι, τότε απαιτείται
παράθεση ειδικής αιτιολο-
γίας, για την εν λόγω μετακί-
νηση, προκειμένου να είναι
εφικτός εκ μέρους του Δικα-
στηρίου ο έλεγχος των άκρων
ορίων της διακριτικής ευχέ-
ρειας του αποφασίζοντος οργά-
νου (ΔιοικΕφΘεσ 894/2002).

Εν προκειμένω, λοιπόν,
θα μπορούσε να θεωρηθεί

ότι, η θέση στην οποία υπη-
ρετεί η κα Φ. Σ. είναι όντως

εξειδικευμένη και θα έπρε-
πε να παραμείνει σε αυτήν
ως μόνη διαθέτουσα, κατά
δήλωσή της, την ειδικότητα
της Ψυχικής Υγείας. Με άλλα
λόγια η πράξη μετακίνησής
της, από την ως άνω θέση θα
έπρεπε να φέρει ειδική αιτιο-
λογία, ώστε να ελεγχθεί ακυ-
ρωτικώς από το αρμόδιο Διοι-
κητικό Δικαστήριο.

Κατά τα λοιπά, οι άδειες
υπηρεσιακής εκπαίδευσης
του άρθρου 58 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα
χορηγούνται, επίσης, κατά
διακριτική ευχέρεια της διοί-

κησης και μετά από σύμφω-
νη γνώμη του οικείου Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου. Εντεύ-
θεν, αρμόδιο όργανο για την
χορήγηση ή μη της εκπαι-
δευτικής άδειας είναι επί της
ουσίας το υπηρεσιακό συμ-
βούλιο και όχι ο διοικητής
του νομικού προσώπου δημο-
σίου δικαίου.

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ββέέββααιιαα,,
οοπποοιιααδδήήπποοττεε  υυπποοββααλλλλόόμμεεννηη
ααίίττηησσηη  γγιιαα  χχοορρήήγγηησσηη  εεκκππααιι--
δδεευυττιικκήήςς  άάδδεειιααςς  ααππααιιττεείί  μμιιαα
ααππάάννττηησσηη,,  θθεεττιικκήή  ήή  ααρρννηηττιι--
κκήή,,  φφέέρροουυσσαα  ππλλήήρρηη  ααιιττιιοο--
λλοογγίίαα..    

ΣΣ
ύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  4400  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλ--
λληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ((ΝΝόόμμοοςς

33552288//22000077)),,  ««οοιι  δδηημμόόσσιιοοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  κκααιι
οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττωωνν  ννοομμιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν
δδηημμοοσσίίοουυ  δδιικκααίίοουυ,,  πποουυ  δδιιοορρίίζζοοννττααιι  σσεε
οορργγααννιικκέέςς  θθέέσσεειιςς,,  δδιιααννύύοουυνν  δδύύοο  ((22))  έέττηη
δδοοκκιιμμαασσττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρ--
κκεειιαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς,,  ααπποολλύύοοννττααιι  γγιιαα  λλόόγγοουυςς
πποουυ  ααννάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυςς,,  μμόόννοο
μμεεττάά  ααππόό  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ
σσυυμμββοουυλλίίοουυ..  ΟΟιι  δδόόκκιιμμοοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι,,
κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδοοκκιιμμαασσττιικκήήςς  υυππηη--
ρρεεσσίίααςς  ττοουυςς,,  ππααρραακκοολλοουυθθοούύνν  ππρροο--
γγρράάμμμμαατταα  εειισσααγγωωγγιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,
πποουυ  οορργγααννώώννοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα
οορρίίζζοοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  4477  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς»»..

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, «η εισαγωγι-
κή εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο
για την υπηρεσία,όσο και για τον υπάλ-
ληλο.Γίνεται κατά την πρώτη διετία από
το διορισμό του υπαλλήλου και έχει
ως σκοπό την εξοικείωση του υπαλ-
λήλου με τα αντικείμενα της υπηρεσίας

του και τα καθήκοντα του ως δημοσί-
ου υπαλλήλου γενικότερα.Οι αρμόδιες
υπηρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν
για την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώ-
σεων στον οικείο προϋπολογισμό.Δεν
γίνεται προαγωγή υπαλλήλου στον επό-
μενο του εισαγωγικού βαθμό, εάν δεν
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισα-
γωγική εκπαίδευση.Ευθύς ως ο υπάλ-
ληλος ολοκληρώσει την εισαγωγική
εκπαίδευση, η προαγωγή διενεργείται
αναδρομικώς με όλες τις συνέπειες».

Όπως προκύπτει από τις παραπά-
νω διατάξεις, κκάάθθεε  ννεεοοδδιιοορριιζζόόμμεεννοοςς
υυππάάλλλληηλλοοςς,,  κκααττάά  ττηηνν  ππρρώώττηη  δδιιεεττίίαα  ττηηςς
υυππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ,,  ττεελλεείί  εειιςς  έένναα  εειιδδιικκόό  ––
εεξξααιιρρεεττιικκόό  υυππηηρρεεσσιιαακκόό  κκααθθεεσσττώώςς,,  κκααττάά
ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  εεξξοοιικκεειιώώννεεττααιι
μμεε  τταα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  ττοουυ  κκααθθήήκκοονντταα  κκααιι
μμεε  ττοο  ιιδδιιααίίττεερροο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ττηηςς  υυππηηρρεε--
σσίίααςς  ττοουυ..  Μετά την πάροδο του ανωτέ-
ρω χρονικού διαστήματος ο υπάλλη-
λος, αφενός προάγεται στον επόμενο
βαθμό, αφετέρου εκτελεί πλήρως και
ισοτίμως με τους λοιπούς συναδέλφους
του τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
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αρμόδιο όργανο
για την χορήγηση
ή μη της εκπαι-
δευτικής άδειας
είναι επί 
της ουσίας το
υπηρεσιακό συμ-
βούλιο.

ΑΑ
ναφορικά με την καθιέρωση
διευκολύνσεων για υπαλλή-
λους με οικογενειακές υπο-

χρεώσεις επισημαίνονται τα ακόλου-
θα:

Σύμφωνα με το άρθρο 53§2 εδά-
φιο α΄ του Δημο-
σιοϋπαλληλικού
Κώδικα (Νόμος
3528/2007), ο
χρόνος εργασίας
του γονέα υπαλ-
λήλου μειώνεται
κατά δύο (2) ώρες
ημερησίως εφό-
σον έχει τέκνα
ηλικίας έως δύο
(2) ετών και κατά
μία (1) ώρα, εφό-
σον έχει τέκνα
ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4)
ετών, ενώ σύμφωνα με το αμέσως επό-
μενο εδάφιο της ανωτέρω παραγρά-
φου, ο γονέας υπάλληλος δικαιούται
εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές

για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν
κάνει χρήση του κατά το προηγούμε-
νο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τις
παραπάνω διατάξεις, ο γονέας υπάλ-
ληλος δικαιούται διαζευκτικώς, είτε

την χρήση του
μειωμένου ωρα-
ρίου, είτε την λήψη
άδειας ανατρο-
φής.

Οι ανωτέρω
διευκολύνσεις
ισχύουν για κάθε
υπάλληλο που
έχει τέκνα μέχρι
τεσσάρων ετών.
Με άλλα λόγια η
αίτηση για την
χορήγηση του

εννεαμήνου ανατροφής μπορεί να
υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο
προς την υπηρεσία του οποτεδήποτε,
αρκεί το τέκνο του να μην έχει συμπλη-
ρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του. 

ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Διευκολύνσεις για
ανατροφή παιδιού 

ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Ειδικό και εξαιρετικό
καθεστώς



Ιανουάριος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

Αυθαίρετα, καταχρηστικά και παράνομα...
ΣΣ

εε  σσυυννέέχχεειιαα  κκααττααγγγγεελλιιώώνν  ααππόό
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ττοουυ  ΑΑννττιικκααρρκκιι--
ννιικκοούύ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΘΘεεσσ--

σσααλλοοννίίκκηηςς  ««ΘΘΕΕΑΑΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΟΟ»»,,  ηη  ΈΈννωωσσηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))  ααιισσθθάά--
ννεεττααιι  ωωςς  χχρρέέοοςς  ττηηςς  νναα  ππααρρέέμμββεειι,,  σσττοο
ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  δδιιάά  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33225522//22000044
θθεεσσμμοοθθεεττηημμέέννωωνν  σσκκοοππώώνν  ττηηςς,,  ππρροο--
κκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδιιααφφυυλλάάξξεειι  ττηηνν  ννοομμιι--
μμόόττηητταα,,  νναα  κκααττααπποολλεεμμήήσσεειι  φφααιιννόό--
μμεενναα  κκααθθηημμεερριιννήήςς  ααυυθθααιιρρεεσσίίααςς  σσεε
ββάάρροοςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι  νναα  σσυυμμ--
ββάάλλλλεειι  σσττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  υυψψηηλλήήςς
σσττάάθθμμηηςς  φφρροοννττίίδδααςς  κκααιι  υυγγεείίααςς  σσττοο
κκοοιιννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο  δδιιάά  ττηηςς  κκααθθιιέέ--
ρρωωσσηηςς  ππρραακκττιικκώώνν,,  πποουυ  ααπποοσσκκοοπποούύνν
ππάάνντταα  σσττηηνν  κκααττάά  ττοο  δδυυννααττόόνν  ππλλέέοονν
εεύύρρυυθθμμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ννοοσσοοκκοο--
μμεείίωωνν  όόλληηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..  

ΟΟιι  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  πποουυ  ππεερριιήήλλθθαανν
σσττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ααφφοορροούύνν  σσττηηνν  ππρροοσσππάά--
θθεειιαα  εεππιιββοολλήήςς  σσττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  ππρροο--
σσωωππιικκόό,,  ττηηςς  ααπποοκκλλεειισσττιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς
ττωωνν  μμηηχχααννηημμάάττωωνν  ααιιμμοοππεεττααλλιιααφφααίί--
ρρεεσσηηςς,,  χχωωρρίίςς  μμάάλλιισστταα  κκααιι  ττηηνν  ππααρροουυ--
σσίίαα  ιιααττρροούύ..  ΗΗ  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ααυυττήή  σσττηη--
ρρίίζζεεττααιι,,  ππρρωωττίίσσττωωςς,,  σσεε  μμιιαα  εεννττεελλώώςς
λλααννθθαασσμμέέννηη  κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννηη  γγιιαα  ττηηνν
δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα  ππρραακκττιικκήή,,  πποουυ  αακκοο--
λλοουυθθεείίττααιι  εεππίί  μμαακκρρόόνν,,  μμεε  ττηηνν  ππλλήήρρηη
κκααιι  ααδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη  ααννοοχχήή  ππααννττόόςς
υυππεευυθθύύννοουυ  κκααιι  εεμμππλλεεκκοομμέέννοουυ  ππρροο--
σσώώπποουυ,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννηηςς  κκααιι
ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ..  Υπο-
γραμμίζεται, δε, ότι η συγκεκριμένη
πρακτική, ήτοι η χρήση των μηχα-
νημάτων αιμοπεταλιαφαίρεσης, δεν
βρίσκει νόμιμο έρεισμα σε καμία διά-
ταξη και για τον λόγο αυτό είναι παρά-
νομη και καταχρηστική,όπως θα κατα-
δειχθεί αμέσως κατωτέρω.

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  τταα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά
δδιικκααιιώώμμαατταα  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ππεερριι--
γγρράάφφοοννττααιι  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠρροοεε--
δδρριικκοούύ  ΔΔιιααττάάγγμμααττοοςς  335511//11998899..  Μετα-
ξύ αυτών περιλαμβάνεται η παροχή
ολοκληρωμένης και εξατομικευμέ-
νης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώ-
στους,όλων των ηλικιών,που πάσχουν
από διάφορα νοσήματα, η λήψη
νοσηλευτικών μέτρων και επίβλε-
ψη ανάπαυσης και ύπνου, η λήψη
μέτρων για πρόληψη και φροντίδα
επιπλοκών από μακροχρόνια κατά-

κλιση, η κάλυψη των αδυναμιών
αυτοφροντίδας, η υποβοήθηση και
φροντίδα λειτουργιών εντέρου και
ουροδόχου κύστης, η λήψη νοση-
λευτικών μέτρων για παραγωγή ανα-
πνευστικής λειτουργίας, η στενή
παρακολούθηση αρρώστων για έγκαι-
ρη διαπίστωση δυσχερειών ή επι-
πλοκών από τη νόσο, τις διαγνω-
στικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά
σχήματα, η λήψη μέτρων για πρό-
ληψη ατυχημάτων στο χώρο παρο-
χής νοσηλευτικής φροντίδας, η απο-
μόνωση και δήλωση αρρώστου με
λοιμώδες νόσημα, η προθανάτια

υποστήριξη και φροντίδα του αρρώ-
στου και μεταθανάτια φροντίδα του
αρρώστου στο θάλαμο και υποστή-
ριξη της οικογένειας, η σίτιση αρρώ-
στου με όλους τους τρόπους, η εφαρ-
μογή φυσικών μέσων για πρόκληση
υποθερμίας, η εκπαίδευση και παρο-
χή βοήθειας στον άρρωστο με σκο-
πό την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευ-
ση και παροχή βοήθειας στους
οικείους του αρρώστου με σκοπό
τη συνέχιση της φροντίδας στο σπί-
τι, η φροντίδα και υποστήριξη του
αρρώστου όταν υπάρχει χρόνιο ή
ανίατο νόσημα, η βοήθεια στην επι-
κοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικο-
γένειας, γιατρού, προσωπικού του
νοσοκομείου και άλλων κοινωνι-
κών ιδρυμάτων, η διενέργεια γρα-
πτής και προφορικής ενημερωτικής
επικοινωνίας με τα μέλη της υγειο-

νομικής ομάδας και άλλους συνα-
φείς Οργανισμούς. Σε απουσία για-
τρού, οι Νοσηλευτές εφαρμόζουν
τις πρώτες βοήθειες. Περαιτέρω,
έχουν την ικανότητα λόγω σπου-
δών και πρακτικής εμπειρίας να
εκτελούν και πιο περίπλοκες πρά-
ξεις κατ’ εφαρμογή του θεραπευτι-
κού προγράμματος, όπως: μετρήσεις
διαφόρων παραμέτρων που εμπί-
πτουν στις αρμοδιότητες του νοση-
λευτή, χορήγηση φαρμάκων από
όλες τις οδούς, πλήρης παρεντερι-

κή θρέψη,θεραπευτικά λουτρά, βρογ-
χική παροχέτευση εκκρίσεων.

ΕΕκκ  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  δδιιααττάάξξεεωωνν  ππρροο--
κκύύππττεειι  μμεε  σσααφφήήννεειιαα,,  όόττιι  ηη  χχρρήήσσηη
μμηηχχααννήήμμααττοοςς  ααιιμμοοππεεττααλλιιααφφααίίρρεεσσηηςς
οουυδδόόλλωωςς  εεννττάάσσσσεεττααιι  σστταα  θθεεσσμμοοθθεε--
ττηημμέένναα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,  άάρραα  δδεενν  δδύύννααττααιι
κκααιι  νναα  ααπποοττεελλεείί  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ττοουυ
σσυυννήήθθοουυςς  κκύύκκλλοουυ  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιαα--
κκώώνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυςς..  

Η ανωτέρω διαπίστωση, σε συν-
δυασμό με την διάταξη του άρθρου

30§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα, που ορίζει ότι ο υπάλληλος εκτε-
λεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της
ειδικότητάς του, οδηγεί αβίαστα στο
συμπέρασμα, ότι ουδείς νοσηλευ-
τής επιτρέπεται να υποχρεωθεί στην
χρήση των εν λόγω μηχανημάτων,
αφού αφενός δεν διαθέτει την απαι-
τούμενη αρμοδίως πιστοποιημένη
ειδίκευση, αφετέρου η συγκεκριμέ-
νη ενέργεια δεν αποτελεί και δεν
θα μπορούσε να αποτελέσει καθή-
κον του κλάδου των νοσηλευτών.

ΥΥππ’’  ααυυττόό  ττοο  ππρρίίσσμμαα  ηη  ωωςς  άάννωω  αακκοο--
λλοουυθθοούύμμεεννηη  ππρραακκττιικκήή  σσττοο  ννοοσσοοκκοο--
μμεείίοο  ««ΘΘΕΕΑΑΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΟΟ»»  εείίννααιι  ππρροοδδήήλλωωςς
ππααρράάννοομμηη,,  κκααττααχχρρηησσττιικκήή,,  ααλλλλάά  κκααιι
εεξξόόχχωωςς  εεππιικκίίννδδυυννηη  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυοομμέέννωωνν  αασσθθεεννώώνν..  

Περαιτέρω, όσον αφορά την υπ’
αριθμ. πρωτ. 11467/08-12-2009 «πει-
θαρχική αναφορά» της ιατρού Α. Λ.
κατά της Προϊσταμένης του Τμή-
ματος Αιμοδοσίας προς την διοί-
κηση του νοσοκομείου, επισημαί-
νονται τα ακόλουθα:

Από την ανάγνωση της ως άνω
αναφοράς προκύπτει ότι,η συντάκτριά
της, αφενός αγνοεί το κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τον προσδιορι-
σμό των υπηρεσιακών καθηκόντων
των νοσηλευτών, όπως αυτό αναλύ-
θηκε ανωτέρω, αφετέρου παραβλέ-
πει, εσκεμμένως ή λόγω άγνοιας, την
θεμελιώδη διάρθρωση των διαφό-
ρων υπηρεσιών ενός νοσοκομείου.

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιαα--
ττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  22  ττοουυ  ΠΠρροοεε--
δδρριικκοούύ  ΔΔιιααττάάγγμμααττοοςς  8877//11998866  κκάάθθεε

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ααππααρρττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  αακκόό--
λλοουυθθεεςς  ττρρεειιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ::  αα))  ττηηνν  ΙΙααττρριι--
κκήή,,  ββ))  ττηηνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  κκααιι  γγ))  ττηηνν
ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή..  ΚΚάάθθεε  υυππηηρρεεσσίίαα  έέχχεειι  ττηηνν
δδιικκήή  ττηηςς,,  ξξεεχχωωρριισσττήή,,  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  κκααιι
ιιεερρααρρχχιικκήή  δδιιάάρρθθρρωωσσηη..  

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Προεδρικού Διατάγματος 87/1986,
οι αρμοδιότητες της νοσηλευτικής
υπηρεσίας είναι η παροχή νοση-
λείας στους αρρώστους, σύμφωνα
με τα διδάγματα της νοσηλευτικής
και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων
των υπευθύνων σε κάθε περίπτω-
ση ιατρών, η προώθηση και προα-

γωγή της νοσηλευτικής και της εκπαί-
δευσης στον τομέα αυτό και ο
προγραμματισμός και ο έλεγχος των
παρεχομένων υπηρεσιών.

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο
1133  ττοουυ  ΠΠρροοεεδδρριικκοούύ  ΔΔιιααττάάγγμμααττοοςς
8877//11998866,,  σσττηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΥΥππηηρρεε--
σσίίαα  ππρροοΐΐσσττααττααιι::  αα))  ΣΣττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη
υυππάάλλλληηλλοοςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ΠΠΕΕ  ήή  ΤΤΕΕ  ττοουυ
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ..    

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 103
του Νόμου 2071/1992, θέσεις διευ-
θυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων
και υπευθύνων της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, νοσηλευτικών ιδρυμά-
των και κέντρων υγείας, καταλαμβά-
νονται από Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ.

Εξετάζοντας το γράμμα και το
πνεύμα των παραπάνω διατάξεων,
αναδεικνύεται η ιδιαίτερη και ξεχω-
ριστή θέση που κατέχει η Νοση-

λευτική Υπηρεσία στην εσωτερική
οργάνωση των Νοσοκομείων.Πρό-
κειται για μια Υπηρεσία, που δια-
κρίνεται σαφώς των υπολοίπων,μέσω
του πλέγματος των προαναφερθει-
σών διατάξεων. Ειδικότερα, διαθέτει
δική της Διεύθυνση, της οποίας
προΐσταται υποχρεωτικώς Νοσηλευτής
ΠΕ ή ΤΕ. Επιπροσθέτως, είναι η πλέ-
ον αρμόδια Υπηρεσία για τον προ-
γραμματισμό και τον έλεγχο των υπό
του Νοσηλευτικού προσωπικού παρε-
χομένων υπηρεσιών υγείας.

Με βάση το πιο πάνω θεσμικό
πλαίσιο, καθίσταται σαφές ότι, οουυδδεείίςς
ιιααττρρόόςς  ήή  εενν  γγέέννεειι  μμέέλλοοςς  ττηηςς  ιιααττρριι--
κκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  εεννόόςς  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ
δδιιααθθέέττεειι  ττηηνν  εεξξοουυσσίίαα,,  όόππωωςς  ππααρρεεμμ--
ββααίίννεειι  σσττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  οορργγάάννωωσσηη
κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
υυππηηρρεεσσίίααςς,,  πποολλλλώώ  δδεε  μμάάλλλλοονν,,  όόππωωςς
ααπποοδδίίδδεειι  σσεε  ννοοσσηηλλεευυττήή,,  μμεε  εεννττεε--
λλώώςς  ααννααππόόδδεειικκττοο  ττρρόόπποο  κκααιι  κκααττάά
ππααρράάββαασσηη  κκάάθθεε  δδιιάάττααξξηηςς  ττοουυ  ππεειι--
θθααρρχχιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋ--
ππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα,,  ττηηνν  ττέέλλεεσσηη
ππεειιθθααρρχχιικκοούύ  ππααρρααππττώώμμααττοοςς.. Η ενέρ-
γεια αυτή είναι εντελώς καταχρη-
στική και πλήρως αντιδεοντολογι-
κή, αντιβαίνουσα πλήρως τις διατάξεις
περί θεσμικής διάκρισης των υπη-
ρεσιών ενός νοσοκομείου.

Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι η επί-
μαχη αναφορά με το συγκεκριμένο
περιεχόμενό της, δύναται να χαρα-
κτηριστεί έως και συκοφαντική, επι-
σύροντας ακόμη και την ποινική ευθύ-
νη της συντάκτριάς της.

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκαατταα--
δδιικκάάζζεειι  κκάάθθεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ααλλλλοοίίωω--
σσηηςς  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  κκααθθηηκκόό--
ννττωωνν  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,  ωωςς  ααπποοββααίίννοουυσσαα
εειιςς  ββάάρροοςς  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  εεύύρρυυθθμμηηςς  κκααιι
αασσφφααλλοούύςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  εεννόόςς  ννοοσσοο--
κκοομμεείίοουυ..  Περαιτέρω και με την επι-
φύλαξη παντός νομίμου δικαιώμα-
τός της, απαιτεί την πλήρη και
ανεπιφύλακτη εφαρμογή των δια-
τάξεων του ΠΔ 351/1989 και του
άρθρου 30 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, η παραβίαση των οποί-
ων, γεννά αναμφισβήτητα πειθαρ-
χικές και ποινικές ευθύνες παντός
εμπλεκομένου προσώπου.
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«Πρόκειται για μια
εντελώς λανθασμέ-
νη και επικίνδυνη
για την δημόσια
υγεία πρακτική, που
ακολουθείται επί
μακρόν, με την
πλήρη και αδικαιο-
λόγητη ανοχή
παντός υπευθύνου
και εμπλεκομένου
προσώπου»

η χρήση μηχανήμα-
τος αιμοπεταλιαφαί-
ρεσης ουδόλως εντάσ-
σεται στα
θεσμοθετημένα επαγ-
γελματικά δικαιώματα
των νοσηλευτών, άρα
δεν δύναται και να
αποτελεί αντικείμενο
του συνήθους κύκλου
των υπηρεσιακών
καθηκόντων τους. 
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Διόδια στη ζωή 
και τη νοσηλευτική... 

Γράφει ο Σαληκίδης Δημο-
σθένης, μέλος Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.

ΗΗ
άάσσκκηησσηη  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήήςς  κκααιι  ηη  κκααθθηημμεερριι--
ννόόττηητταα,,  εείίννααιι  γγννωωσσττόό

όόττιι  εείίννααιι  ττόόσσοο  σσφφιιχχττάά  σσυυννδδεεδδεε--
μμέέννεεςς,,  πποουυ  κκάάθθεε  έέννννοοιιαα  ττηηςς  κκααθθηη--
μμεερριιννόόττηηττααςς  έέχχεειι  ααννττίίκκττυυπποο  σσττηηνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  κκααιι  ττοο  ααννττίίθθεεττοο..
ΠΠρρόόσσφφαατταα,,  ττααξξιιδδεεύύοοννττααςς  γγιιαα  ττηη
ΜΜαακκεεδδοοννίίαα,,  δδιιααππιισσττώώσσααμμεε  αακκόό--
μμαα  μμιιαα  κκααθθηημμεερριιννήή  έέννννοοιιαα,,  πποουυ
έέχχεειι  πποολλλλάά  κκοοιιννάά  σσηημμεείίαα  μμεε  ττηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή,,  ααυυττήή  ττωωνν  δδιιοοδδίίωωνν..

Η πραγματικότητα αυτή αφο-
ρά τα διόδια,που ξεφυτρώνουν
σαν μανιτάρια (δηλητηριώδη)
στην Εθνική οδό,μετατρέποντάς
την σε...ολίγον από δρόμο.Αυτό
μεταφράζεται σε ξεπούλημα των
εθνικών οδών της χώρας και,
κατ’επέκταση,στην τοποθέτηση
διοδίων από τους «φίλους» των
εκάστοτε κυβερνήσεων,που φρο-
ντίζουν να αυξάνουν συχνά
πυκνά,όχι μόνο το αντίτιμο,αλλά
και τους σταθμούς διοδίων (πιο
πολλοί σταθμοί από δρόμο).
Όμως, τελικά, πώς θα καταφέ-
ρουν τα «αφεντικά» των εθνικών
οδών και όχι μόνο (βλέπε πάσης
φύσεως εξόδους από την Εθνι-

κή οδό με παράνομους σταθ-
μούς διοδίων), να συντηρή-
σουν και να φτιάξουν νέους δρό-
μους, δίνοντας ταυτόχρονα και
ένα μέρος από το «ακριβό» αντί-
τιμο στην κυβέρνηση και πώς
το κράτος με όλο το αντίτιμο,
τόσα χρόνια και με ευρωπαϊκά
κονδύλια δωρεάν,δεν τα κατά-
φερε, είναι απορίας άξιον...

ΗΗ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή,,  αακκοολλοουυθθώώ--
ννττααςς  ττοο  ξξεεπποουυλληημμέέννοο  ππννεεύύμμαα  ττωωνν
κκααιιρρώώνν  δδέέχχττηηκκεε  κκααιι  δδέέχχεεττααιι  κκααθθηη--
μμεερριιννάά  τταα  δδιικκάά  ττηηςς  δδιιόόδδιιαα,,  ααππόό
τταα  ααφφεεννττιικκάά  ττηηςς  υυγγεείίααςς.. Τοποθε-
τήθηκαν,λοιπόν,διόδια στις προ-
σλήψεις Νοσηλευτών μέσω του
ΑΣΕΠ και με αποφάσεις των
εμπλεκομένων υπουργείων (Υγεί-

ας και Οικονομικών), όρισαν
ελάχιστες και χρονοβόρες προ-
σλήψεις, έτσι ώστε να τάζουμε
Νοσηλευτές,αλλά να μην έχου-
με, τουλάχιστον σύντομα και με
αριθμητική επάρκεια. Τοποθε-
τήθηκαν,όμως,διόδια και στην
ανεξαρτησία των Νοσηλευτών,
γι’ αυτό τους τοποθέτησαν στο
μεγάλο σάκο των δημοσίων
υπαλλήλων, αντί να τους δημι-
ουργήσουν κλάδο νοσηλευτών
ΕΣΥ (πάγια θέση τόσο της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ,όσο και της Ε.Ν.Ε.).Τα
διόδια στη Νοσηλευτική συνε-
χίστηκαν και συνεχίζονται,δίνο-
ντας μισθούς πείνας, χωρίς εξέ-
λιξη για όλους (όπως οι ιατροί),
χωρίς αντικειμενικές και δίκαι-

ες υπερωρίες, χωρίς αυξήσεις,
αλλά αντίθετα,με μειώσεις πραγ-
ματικές,σε όσους ξεπερνούν το
μισθολογικό όριο.

ΤΤοο  ττρρααυυμμααττιισσμμέέννοο  ΕΕθθννιικκόό
ΣΣύύσσττηημμαα  ΥΥγγεείίααςς  ((ααλλήήθθεειιαα  ττοο  ««ΕΕθθννιι--
κκόό»»  θθαα  ττοο  κκρρααττήήσσοουυμμεε;;)),,  δδεενν
ααννααρρρρώώννεειι  μμεε  ττίίπποοττεε  χχωωρρίίςς  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττέέςς,,  χχωωρρίίςς  χχρρήήμμαατταα,,  μμεε  ττόόσσοουυςς
θθυυρρωωρροούύςς  κκααιι  κκηηπποουυρροούύςς  νναα
κκάάννοουυνν  πποολλιιττιικκήή  μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  ηηγγεε--
σσίίαα  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  υυγγεείίααςς  εειιςς
ββάάρροοςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν..  Θέλει
η κυβέρνηση το ΕΣΥ ή θα το
ξεπουλήσει (μέχρι στιγμής το
υπολειτουργεί πάντως);Θα βάλει
κι άλλα διόδια, όπως στις εθνι-
κές και μη οδούς; Θα την αφή-
σουν τα αφεντικά της υγείας;Πότε

θα λειτουργήσει άραγε την πρω-
τοβάθμια περίθαλψη; Θα προ-
σλάβει νοσηλευτές αντί για υγει-
ονομικό προσωπικό,με...ολίγο
από Νοσηλευτές;Θα σταματήσει
τις εκπτώσεις και τα διόδια στην
υγεία; Πότε θα αποκαταστήσει
την υγεία των Ελλήνων πολιτών;

Τα παραπάνω είναι μερικά
μόνο από τα ερωτήματα που θέτει,
τόσο η κοινωνία,όσο και οι Νοση-
λευτές, όχι μόνο στην παρούσα
κυβέρνηση,αλλά και σε όλες τις
προηγούμενες. Υπάρχει μήπως
απάντηση επίσημα από την πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας; Αν πραγματικά θέλει τη λει-
τουργία του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, όχι μόνο να απαντήσει
και να συνεργαστεί άμεσα με τους
Νοσηλευτές, αλλά και να κάνει
πράξη ό,τι εφαρμόζεται στην
Ευρώπη (όχι μόνο ό,τι μας βολεύ-
ει είναι καλό από την Ευρώπη).

Η Ε.Ν.Ε. αγωνίζεται για την
άρση των διοδίων στη Νοση-
λευτική, γι’ αυτό είναι καιρός
όλοι οι Νοσηλευτές να φύγουν
σύσσωμοι από τους κήπους με
τα λαμόγια και να την πλαισιώ-
σουν δυναμικά. Μόνο έτσι θα
αρθούν τα διόδια και, ίσως,
αρθούν και στη ζωή όλων μας.

Mερώπη  Κονιδάρη

" ......ΓΓιιααττίί  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  δδεενν  ττοο  εεππέέττρρεεππαανν!!""
σσαανν  ππααρρααμμύύθθιι......

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

171 φορές το φεγγάρι μίκρυνε και μεγά-
λωσε από τότε που γράφτηκε τούτο το παρα-
μυθάκι.
...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...

...ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ.

`Οποιες κι αν είναι οι συνθήκες στη ζωή σας,
να βλέπετε το φεγγάρι 
ΠΑΝΤΑ να σας χαμογελά!!! 

ISBN 978-960-6819-18-6

Σελίδες 64,  Διαστ. 11,5Χ13,5

Τιμή: 7,31 ευρώ
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Γράφει η Μαρίνα Κοτσίλα,
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Νοσοκο-
μείο Ειδικών Παθήσεων
Θεσσαλονίκης

ΆΆ
γχος, σκορπισμένα
βιβλία, καφέδες μέχρι
να τιναχτεί το στομά-

χι σου στον αέρα, κοκαλάκια
για να μην πέφτει η φράντζα
στα μάτια σου, ξανά άγχος,
εξετάσεις, νοσοκομεία, ακα-
ταλαβίστικες έννοιες, ξανά
άγχος και…να: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ!

Δεν φτάνει σου λένε. Χρει-
άζεσαι μεταπτυχιακό, διδα-
κτορικό, πιστοποιητικό γνώ-
σης χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή και τρεις ξένες
γλώσσες για να διοριστείς, να
καταξιωθείς και να προχωρή-
σεις μπροστά!

Ξανά άγχος, ξανά διάβα-
σμα, ξανά κοκαλάκια, ξανά
καφέδες! Και…επιτέλους, ο
πολυπόθητος διορισμός! Συγκί-
νηση, κλάμα, αγκαλιές, συγ-
χαρητήρια και ορκωμοσίες.
Σκέτη ανατριχίλα! 

Φτάνεις γεμάτη ελπίδα, έτοι-
μη ν’ αλλάξεις τον κόσμο στο
τμήμα που σε τοποθέτησαν
και…η σκέτη ανατριχίλα κατα-
ντά λίαν συντόμως σκέτη απελ-
πισία. Επαγγελματική κόπω-
ση σου λέει! Έφτασε ένας μόλις
χρόνος υπηρεσίας, γεμάτος με
«υπηρεσιακές ανάγκες»,με οκτώ
νυχτερινά και άλλα τόσα απο-
γευματινά ανά μήνα, για να σε
κουρελιάσουν και να τσαλα-
κώσουν την αξιοπρέπειά σου.

Πάνε τα μεταπτυχιακά, ξεχά-
στηκαν τα διδακτορικά και οι
ξένες γλώσσες. Εδώ κατάντη-
σες νυχτοφύλακας!

Και τότε…Το μαθαίνεις!
Κοτζαμάν νομικό συμβούλιο
ασχολήθηκε μαζί σου! Μαζεύ-
τηκαν, λοιπόν,στις 24 του Μάρ-
τη, εν έτει 2009 όλοι οι σοφοί
ανθρώποι, το κουβέντιασαν,
το συμφώνησαν και γνωμο-
δότησαν. Εσύ δεν είσαι νοση-
λεύτρια, είσαι δημόσιος υπάλ-
ληλος! Δεν ξέρουν αυτοί; Τι
τα ‘θελες καημένη όλα αυτά
τα προσόντα; Σου ‘φτανε μια
άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-
τος νοσηλευτή, για να διορι-
στείς στην ανάλογη οργανική
θέση κάποιου νοσοκομείου!
Όλα τ’ άλλα ήταν περιττά, αφού
ο υπαλληλικός κώδικας και
φυσικά ο οργανισμός του
νοσοκομείου, ξεκαθαρίζουν
τι θα κάνεις, όταν πας εκεί (στο
νοσοκομείο δηλαδή).

Έτρεξε αμέσως και η καλή
σου θεία η ΠΟΕΔΗΝ για να το
φωνάξει και να χαρεί για σένα.

Εσύ όμως, παρεξήγησες τις
καλές τους προθέσεις. Νόμι-
σες, ότι σου έκλεβαν τα δικαι-
ώματα και τις θυσίες σου.
Θύμωσες με τους δικηγόρους,
με το σύστημα, με τον εαυτό
σου, με όλους!  Έπειτα έκλα-
ψες για τους χαμένους κόπους
και τα έξοδα, έκλαψες για τα
χαμένα χρόνια πάνω απ΄ τα
βιβλία.Ηλίθια, δεν ήξερες, δεν
ρώταγες; Αντί να παιδεύεσαι
τόσα χρόνια να σπουδάσεις,
«θ’ αγόραζες» έτσι απλά, μια

άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-
τος και τέλος! Διασφάλιζες το
μισθουλάκο σου! Άλλωστε, το
ίδιο δεν κάνουν και όσοι ανοί-
γουν έναν παιδότοπο χωρίς
οι ίδιοι να είναι βρεφονηπιο-
κόμοι;Θυμός,απέραντος θυμός,
κλάματα,φωνές, υστερίες, ξανά
κλάματα - βλέπεις μέχρι να
καταφέρεις να διοριστείς κόντευ-
ες πια να μπεις στη κλιμακτή-
ριο και ως γνωστό, τότε οι αντι-
δράσεις γίνονται υπερβολικές.

ΚΚααιι  ττόόττεε  ……....  ΦΦΩΩΣΣ!!  
Τι στεναχωριέσαι; Καλύτερα
που είσαι δημόσιος υπάλλη-
λος και όχι νοσηλευτής! Σκέ-

ψου! Όταν είσαι στη βάρδια
άνευ προϊσταμένου, μπορείς
να ξεκουραστείς. Σχεδόν δεν
θα κουνηθείς από την καρε-
κλίτσα σου. Όταν θα ‘ρθει ο
γιατρός και θα σου πει «μια
φλέβα και μια ταχεία στον Παπα-
δόπουλο», εσύ απλά θ’ απα-
ντήσεις, «Κύριε, ο προϊστάμε-
νός μου απουσιάζει. Μόνο
δικές του οδηγίες εκτελώ.Εσείς
δεν είστε πειθαρχικός προϊ-
στάμενός μου, αφού ιατρική
και νοσηλευτική αποτελούν
παράλληλες υπηρεσίες!». Και

τι θα κάνουν;Θα φέρουν προϊ-
στάμενο 24 ώρες το 24ωρο;
Αποκλείεται! Σκέψου, χαζή! Η
θεία ΠΟΕΔΗΝ θέλει το καλό
σου! Απογεύματα, νύχτες και
αργίες θα είναι παιχνιδάκι πια
για σένα! Θα σταυρώσεις τα
ποδαράκια σου! Θα ξεκουρά-
σεις το κορμάκι σου! «Αχ θει-
ούλα μου», φώναξες, «πόσο σ’
αγαπώ!!! Χάρη σ’ εσένα, επιτέ-
λους σώθηκα! Χαλάλι τα έξο-
δα, οι κόποι και τα χρόνια!
Τώρα πια, όλα θα είναι πιο
εύκολα για μένα!».

Τ’ όνειρο όμως δεν κρά-
τησε πολύ…Μη χάσει η μαμά
Ε.Ν.Ε., ήρθε να επαναφέρει

την τάξη (όπως όλες οι μαμά-
δες χώνεται εκεί που δεν τη
σπέρνουν!). Ένιωσες σαν την
έφηβη που η μαμά της αφαί-
ρεσε την έξοδο με τις φίλες
της. Ξανά θυμός, ξανά υστε-
ρίες, ξανά φωνές. Ίσα που άρχι-
σες να το παίρνεις απόφαση
ότι ξανάγινες αγράμματη – για
το καλό σου βέβαια, για να
ξεκουραστείς – ήρθε η μανού-
λα σου και σήκωσε ανάστη-
μα για να περισώσει  την περη-
φάνια σου, λέει. Γιατί μαμά;
Γιατί δεν αφήνεις να μας «βοη-

θήσουν»; Επιτέλους, γιατί αντι-
δράς ακόμα;

Και τότε…Άρχισε μια πρω-
τόγνωρη μάχη ανάμεσα σε επαγ-
γελματικούς συλλόγους και
σωματεία, ανάμεσα στη λογική
και στο παράλογο,ανάμεσα στο
δίκαιο και την αδικία. Κι εσύ
έμεινες άναυδη να παρακο-
λουθείς το μένος όλων αυτών,
που με μισόλογα και ημίμετρα
προσπαθούν να σε καθηλώ-
σουν σε πρακτικές και συν-
θήκες του παρελθόντος.Αυτών,
που τόσα χρόνια είχαν ξεχά-
σει την ύπαρξή σου και σε
θυμήθηκαν,μόνο όταν κινδύ-
νεψαν να σε χάσουν. Απ’ την
άλλη, η μαμά Ε.Ν.Ε. να επιμέ-
νει και να προσπαθεί να ορθο-
ποδήσει, τραβώντας κι εσένα
μαζί της,μη σε κατασπαράξουν
τα λιοντάρια. Μπερδεύτηκες,
ταλαιπωρήθηκες, ταλαντεύτη-
κες, έψαξες, έμαθες και κατά-
λαβες. Ποτέ μια θεία δεν είναι
δυνατό να σ’ αγαπά περισσό-
τερο από τη μανούλα σου.Μόνο
η μανούλα σου είναι ανιδιο-
τελής και νοιάζεται πραγματι-
κά για σένα. Κι όσο κι αν σου
φάνηκε καλή η ιδέα να γίνεις,
έστω και για λίγο «δημόσιος
υπάλληλος»,σκέψου:Θυμήσου
τους κόπους και τις θυσίες που
έκανες.Θυμήσου την αξία και
την ιδιαιτερότητά σου. Θυμή-
σου τον όρκο που έδωσες.
Είσαι ξεχωριστή! Μην αφήσεις
κανέναν να σου το κλέψει αυτό.
Αγωνίσου! Στήριξε την προ-
σπάθεια να παραμείνεις αξιο-
πρεπής και ακέραιη! 

Νοσηλευτική ώρα μηδέν…

ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑ΄́

Υπεύθυνη: Μπαμπάτσικου Φωτεινή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών 

ΤΤΕΕΙΙ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Σαπουντζή Δέσποινα
Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία
Επίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος

ΤΤΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  
Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ
ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝ//ΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜ..ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒ΄́

Υπεύθυνη: Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι - Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Εσύ δεν είσαι νοσηλεύτρια, είσαι
δημόσιος υπάλληλος! Σου ‘φτανε
μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
νοσηλευτή, για να διοριστείς στην
ανάλογη οργανική θέση κάποιου
νοσοκομείου!  
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Αποστολάρα Παρα-
σκευή,Δρακοπούλου Μαριάν-
να, Χριστοδούλου Ελένη

Το πρόσωπό
μας δείχνει πόσο
θα ζήσουμε
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
15-12-2009 
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως,
όσοι διαθέτουν εξαιρετικά νεα-
νικό πρόσωπο έχουν πολύ
περισσότερες πιθανότητες να
ζήσουν μέχρι τα βαθιά τους
γηρατειά, σε σχέση με τους
υπόλοιπους, που δεν μπο-
ρούμε να κρύψουν ούτε έναν
χρόνο από το πρόσωπό τους!
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε
στη Δανία, μεταξύ 387 ζευγών
διδύμων και το συμπέρασμα
ήταν πως,η εμφάνιση του προ-
σώπου αποτελεί προάγγελο
του προσδόκιμου επιβίωσης.

15 τσιγάρα αρκούν
για να βλάψουν 
τα γονίδια 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
19-12-2009 
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 

Δεκαπέντε τσιγάρα είναι αρκε-
τά, για να αφήσουν βαρύ το
αποτύπωμά τους στα γονίδια,
προκαλώντας μεταλλάξεις,όπως
προέκυψε από μεγάλη γονι-
διακή μελέτη σε ασθενή με
καρκίνο του πνεύμονα.Η μελέ-
τη αυτή χαρακτηρίστηκε «ορό-
σημο», καθώς για πρώτη φορά
φέρνει στο φως όλες τις μεταλ-
λάξεις που εμφανίζουν στη
διάρκεια της ζωής τους ασθε-
νείς με τη συγκεκριμένη μορ-
φή καρκίνου,αλλά και με μελά-
νωμα. Οι καινούργιοι αυτοί
τόσο αναλυτικοί χάρτες των
γονιδιακών μεταλλάξεων, που
αφορούν δύο από τους πιο
σοβαρούς και επιθετικούς καρ-

κίνους, αναμένεται να οδηγή-
σουν σε καλύτερες έρευνες,
αλλά και σε μελλοντική ανά-
πτυξη εξατομικευμένων θερα-
πειών, ανάλογα με το «προφίλ»
του κάθε ασθενούς.

Η πείνα 
το «κλειδί» της
νόσου Αλτσχάιμερ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
16-12-2009 
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ,Web.

Ελπίδες για θεραπεία και πρό-
ληψη της νόσου Αλτσχάιμερ
δίνει νέα επιστημονική μελέτη,
σύμφωνα με την οποία τα επί-
πεδα της ορμόνης «λεπτίνη»,που
ευθύνεται για την όρεξη, συν-
δέονται άμεσα με την πρόκλη-
ση της νόσου. Υψηλά επίπεδα
της ορμόνης που ρυθμίζει την
όρεξη, εμφανίζονται να συνδέ-
ονται με μειωμένο κίνδυνο ανά-
πτυξης νόσου Αλτσχάιμερ. Σε
αυτό το συμπέρασμα κατέλη-
ξαν επιστήμονες μετά από 12ετή
έρευνα σε 198 εθελοντές.

34 GB «βομβαρδί-
ζουν» καθημερινά
τον εγκέφαλο 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
27-12-2009 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Ο καταιγισμός πληροφοριών
από τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης και τα κινητά τηλέφω-
να, το διαδίκτυο κ.α. έχουν
οδηγήσει στον καθημερινό
«βομβαρδισμό» του μέσου
ανθρώπινου εγκεφάλου, με
τόσο μεγάλο όγκο πληροφο-
ριών,που θα προκαλούσε ανη-
συχητική υπερφόρτωση, ακό-
μα και σε ένα φορητό
υπολογιστή, σύμφωνα με αμε-
ρικανική έρευνα. Οι Ερευνη-
τές εκτιμούν ότι, κάθε μέρα οι
άνθρωποι κατακλύζονται με
πληροφορίες ισοδύναμου
όγκου 34 Gb (gigabytes),αρκε-
τή ποσότητα για να υπερφορ-
τώσει ένα φορητό υπολογι-
στή, μέσα σε μια εβδομάδα.
Σύμφωνα με τη μελέτη,ο εγκέ-
φαλος μας δεν απειλείται άμε-

σα, αλλά δεν αποκλείεται, να
υπάρχει επιζήμια επίδραση.

Τους έδωσαν 
λάθος μωρά 
στο μαιευτήριο!
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
23-12-2009 
Πηγή: newsit.gr

Δύο αγοράκια γεννήθηκαν
πριν από 40 ημέρες το ένα στο
Κρατικό Νοσοκομείο στη Λευ-
κωσία και το άλλο σε ιδιωτι-
κή κλινική.Όμως, λίγες μέρες
μετά και τα δύο βρέθηκαν στο
«Μακάρειο» νοσοκομείο, λόγω
ίκτερου σοβαρής μορφής.Μετά
τη νοσηλεία τους στην εντατι-
κή και την αποθεραπεία τους,
τα δύο βρέφη δόθηκαν πριν
από 20 ημέρες στις οικογένειές
τους! Τουλάχιστον, έτσι πίστευ-
αν οι υπεύθυνοι του νοσοκο-
μείου.Το λάθος ανακαλύφθηκε
όταν ένα από τα αγοράκια αρρώ-
στησε και μεταφέρθηκε στο
Νοσοκομείο, όπου διαπιστώ-
θηκε αρρώστια στο αίμα.

Ξαναβρήκε το φως
του με μικροτσίπ 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
20-12-2009 
Πηγή: http://www.alfavita.gr/
worldnews/des.php?id=1207 

Γερμανοί γιατροί εμφύτευσαν
ένα μικροτσίπ στον αμφιβλη-
στροειδή ενός τυφλού Φινλαν-
δού. Όπως αναφέρει το περιο-
δικό Ντερ Σπίγκελ,το μικροτσίπ
είναι σε θέση να μιμείται τα σήμα-
τα που στέλνει το υγιές μάτι στον
εγκέφαλο, μέσω του νευρικού
συστήματος.Ο 45χρονος ασθε-
νής μπόρεσε έτσι, να διαβάζει
τα γράμματα του αλφαβήτου και
να προσανατολίζεται μόνος του.

Ήλιος, τσιγάρο 
και κιλά = γήρανση  
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
23-12-2009 
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Web Only

Το κάπνισμα, τα περιττά κιλά
και η έκθεση στον ήλιο χωρίς
αντηλιακό γερνάνε πρόωρα το
δέρμα, αποκαλύπτει μία νέα
μελέτη σε διδύμους. Καθορι-
στικό ρόλο παίζουν, επίσης,
τα γονίδια. Αν και δεν μπορεί
κανείς να ξεφύγει από τα γονί-
διά του, μπορεί να κάνει πολ-
λά για να ελέγξει τους περι-
βαλλοντικούς παράγοντες.
Αντίθετα, η κατανάλωση αλκο-
όλ φάνηκε να…προστατεύει
το δέρμα από τις ρυτίδες – ένα
εύρημα που δεν μπορούν να
εξηγήσουν οι ερευνητές.

Βλαστοκύτταρα
νικούν την 
φαλάκρα 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
28-12-2009 
Πηγή: http://www.alfavita.gr/
worldnews/des.php?id=1277

Aκόμη και...μαλλιά σε εκείνες
και εκείνους που τα έχουν χάσει

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

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

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Τυπορυχείο… 

Στοπ στην παχυσαρκία με αρωματικά...φαγητά
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-12-2009 
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Στην ανάπτυξη τροφίμων νέας γενιάς, τα οποία κατά τη μάσηση θα απελευθερώνουν άρω-
μα, που καταστέλλει την πείνα, θα προχωρήσουν σύντομα Ολλανδοί επιστήμονες. Με
αυτόν τον τρόπο ευελπιστούν να καταπολεμήσουν την παγκόσμια μάστιγα της παχυσαρ-
κίας. Η ερευνήτρια δήλωσε πως, χρόνια αναζητούν την δημιουργία νόστιμων φαγητών,
τα οποία ενισχύουν ή προ-
καλούν το αίσθημα του κορε-
σμού. Μέχρι πρόσφατα επι-
κέντρωσαν τη έρευνά τους
στο μηχανισμό επίδρασης
της τροφής στο στομάχι, ακρι-
βώς μετά τη διαδικασία κατά-
ποσης. «Είναι γνωστό πως,
αρώματα των τροφών απο-
τελούνται από μόρια, που
ενεργοποιούν περιοχές του
εγκεφάλου που σηματοδο-
τούν τον κορεσμό.



οριστικά, υπόσχονται μελλο-
ντικά τα μεσεγχυματικά βλα-
στικά κύτταρα από το λίπος των
ενηλίκων! Οι κλινικές δοκιμές
σε μεγάλο δείγμα ασθενών,για
αισθητικές επεμβάσεις που
έχουν ήδη γίνει, έδωσαν πολύ
ενθαρρυντικά, αλλά και εντυ-
πωσιακά αποτελέσματα.
Ο λιπώδης ιστός περιέχει τερά-
στιες ποσότητες μεσεγχυματικών
βλαστοκυττάρων. Εκτός, όμως,
από το λίπος, τα βλαστοκύτταρα
για τη θεραπεία της ανδρογε-
νούς αλωπεκίας μπορούν να
απομονωθούν και από τα τρι-
χοθυλάκια,τους θύλακες,δηλα-
δή, μέσα στους οποίους βρί-
σκεται η τρίχα,κάτω από το δέρμα.

Οι μεγάλες 
ανακαλύψεις 
της χρονιάς
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
01-01-2010
Πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ

Περιοδικά διεθνούς φήμης
προτείνουν τους φετινούς «top
10» νεοτερισμούς της έρευνα.

11 ΗΗ  αανναακκάάλλυυψψηη  ττηηςς  ««ΆΆρρννττιι»»..
Την πρώτη θέση κατα-

λαμβάνει η έρευνα για την ανα-
συγκρότηση ενός μακρινού
προγόνου του ανθρώπου,που
έζησε πριν από 4,4 εκατομ-
μύρια χρόνια και ορισμένοι
ερευνητές θεωρούν, ότι απο-
τελεί τον πολυπόθητο «χαμέ-
νο κρίκο» στην αρχική δια-
φοροποίηση του είδους μας .

22 ΟΟ  μμηηχχααννιισσμμόόςς  εεκκπποομμππήήςς
ττωωνν  ππάάλλσσααρρ.. Η ανακάλυ-

ψη ενός άγνωστου μέχρι σήμε-
ρα τύπου πάλσαρ (Pulsar),
χάρη στο διαστημικό τηλε-
σκόπιο ακτίνων γάμμα «Φέρ-
μι» της NASA. Τα πάλσαρ είναι
ταχύτατα περιστρεφόμενοι αστέ-
ρες νετρονίων που διαθέτουν
ισχυρότατο μαγνητικό πεδίο.

33 ΡΡααππααμμυυκκίίννηη::  έένναα  εελλιιξξίίρριιοο
μμαακκρροοζζωωίίααςς..  Ανακαλύ-

φθηκε ότι η χορήγηση ραπα-
μυκίνης σε ποντίκια εργαστη-
ρίου επιμηκύνει τη διάρκεια
της ζωής τους κατά 9 με 14%! 

44ΤΤοο  εεξξωωττιικκόό  υυλλιικκόό  γγρρααφφέέ--
ννιιοο.. Η ταχύτατη πρόοδος

που σημειώθηκε στον καθορι-
σμό των ιδιοτήτων του γραφέ-
νιου και των τρόπων επεξερ-
γασίας του οδηγεί στην πρόβλεψη
ότι,μέχρι το 2020 αυτό το εντυ-
πωσιακό υλικό, θα αντικατα-
στήσει πλήρως το πυρίτιο.

55ΟΟιι  υυπποοδδοοχχεείίςς  ττοουυ  ππεερριι--
ββααλλλλοοννττιικκοούύ  σσττρρεεςς..  Εντο-

πίστηκαν κάποια μόρια-κλει-
διά για την επιβίωση των φυτών
σε εξαιρετικά αντίξοες συν-
θήκες (όπως π.χ. το ΑΒΑ).

66 ΤΤοο  ππρρώώττοο  λλέέιιζζεερρ  ααχχττίίννωωνν
ΧΧ..  Ερευνητές στον αμερι-

κανικό επιταχυντή SLAC κατα-
σκεύασαν μια εκπληκτική
«φωτογραφική» μηχανή που
τους επιτρέπει να τραβούν
λεπτομερείς στιγμιαίες μικρο-
φωτογραφίες χημικών αντι-
δράσεων ενώ αυτές πραγμα-
τοποιούνται.

77 ΗΗ  εεππιισσττρροοφφήή  ττηηςς  γγοοννιιδδιιαα--
κκήήςς  θθεερρααππεείίααςς.. Η προ-

σφυγή στη γονιδιακή θερα-
πεία, δηλαδή στην εισαγωγή

μέσω γενετικής μηχανικής
θεραπευτικών γονιδίων, με
σκοπό την επιβράδυνση και
ενδεχομένως την αντιστροφή
των επιπτώσεων ορισμένων
γενετικών ασθενειών, ανα-
βαθμίστηκε φέτος χάρη σε μια
διεθνή πιλοτική έρευνα.

88ΠΠααρρααττήήρρηησσαανν  γγιιαα  ππρρώώττηη
φφοορράά  ««μμααγγννηηττιικκάά  μμοοννόόπποο--

λλαα»».. Τα μαγνητικά μονόπολα
είναι τα σωματίδια-φορείς του
«μαγνητισμού»,αποτελούν δηλα-
δή το μαγνητικό αντίστοιχο
των ηλεκτρικών φορτίων.

99 ΒΒρρήήκκαανν  ννεερρόό  σσττηη  ΣΣεελλήήννηη..
Τον Οκτώβριο οι ανιχνευτές

του δορυφόρου LCROSS κατά-
φεραν για πρώτη φορά να ανι-
χνεύσουν την παρουσία νερού
και πάγου στη Σελήνη έπειτα
από βομβαρδισμό της επιφά-
νειάς της.

1100ΕΕππιιδδιιόόρρθθωωσσηη  ττοουυ  ττηηλλεε--
σσκκοοππίίοουυ  HHuubbbbllee  σσττοο

ΔΔιιάάσσττηημμαα..  Τον περασμένο Μάιο
ειδική αποστολή κατάφερε να

επιδιορθώσει και να αναβαθ-
μίσει τις δυνατότητες παρατή-
ρησης του διαστημικού τηλε-
σκοπίου Hubble, χαρίζοντας
νέα ζωή στη μυθική μηχανή
διαστημικών μελετών.

Ενέσεις 
ανθρακικού κατά
περιττών κιλών 
Ημερομηνία δημοσίευσης:
30-12-2009
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Το διοξείδιο του άνθρακος, το
αέριο που περιέχεται σε όλα
τα αεριούχα αναψυκτικά, μπο-
ρεί να αποτελέσει «όπλο» ενά-
ντια στα περιττά κιλά, υποστη-
ρίζουν ιταλοί επιστήμονες.
Ερευνητές του Πανεπιστημί-
ου της Σιένα εγχέουν διοξεί-
διο του άνθρακος σε παχύ-
σαρκα άτομα,που αντιμετωπίζουν
σοβαρό κίνδυνο αυξημένων
προβλημάτων υγείας. Οι επι-

στήμονες πιστεύουν, ότι το
εμβόλιο του...ανθρακικού μπο-
ρεί να ξεγελάσει τον οργανι-
σμό, οδηγώντας σε συρρί-
κνωση του λιπώδους ιστού.

Γιατί κάποιοι
τρώνε και όταν
έχουν χορτάσει;
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
30-12-2009
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Μελέτη ειδικών στο Πανεπι-
στήμιο του Τέξας που διεξή-
χθη σε ποντίκια έδειξε, ότι η
ορμόνη γκρελίνη, γνωστή ως
ορμόνη της πείνας, μπορεί να
κάνει κάποια άτομα «αχόρτα-
γα». Οι ερευνητές είδαν, ότι η
συγκεκριμένη ορμόνη στέλ-
νει σε ορισμένους ανθρώπους
μήνυμα στον εγκέφαλο, ώστε
εκείνος να δώσει εντολή να
συνεχιστεί η κατανάλωση «νόστι-
μων» τροφών, ακόμη και όταν
το άτομο είναι χορτάτο. Απώ-
τερος στόχος αυτής της προ-
σπάθειας είναι, βέβαια, να βρε-
θούν νέοι θεραπευτικοί στόχοι
κατά της παχυσαρκίας.

Το ξενύχτι οδηγεί
στην κατάθλιψη;
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
04-01-2010
Πηγή: Newsroom

Οι έφηβοι που πηγαίνουν νωρί-
τερα το βράδυ για ύπνο, δια-
τρέχουν μικρότερο κίνδυνο
να νοσήσουν από κατάθλιψη,
διαπίστωσαν Αμερικανοί επι-
στήμονες.Οι ερευνητές διαπί-
στωσαν, ότι οι νέοι ηλικίας 12-
18 ετών που πέφτουν για ύπνο
μετά τις 12 τα μεσάνυχτα έχουν
24% περισσότερες πιθανότη-
τες να αναπτύξουν κατάθλιψη,
από εκείνους που κοιμούνται
πριν από τις 10 το βράδυ.
Παράλληλα με τον υψηλότε-
ρο κίνδυνο κατάθλιψης,οι έφη-
βοι που κοιμούνται μετά τις
12, είχαν 20% περισσότερες
πιθανότητες να παρουσιάσουν
αυτοκτονικό ιδεασμό, σε σχέ-
ση με όσους κοιμούνταν πριν
από τις 10 το βράδυ.

Ιανουάριος 2010
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Καταστρέφουν τα δόντια μας τα πολλά αναψυκτικά 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-12-2009
Πηγή:TΗΕ ΙΝDΕΡΕΝDΕΝΤ

SΟS των γιατρών για τη διάβρωσή τους, από τα όξινα ποτά και τρόφιμα. Οι περισσότεροι
γονείς συνειδητοποιούν τη σημασία που έχει το τακτικό βούρτσισμα των δοντιών για την
πρόληψη της τερηδόνας, όμως λίγοι κατανοούν πραγματικά, ένα άλλο σοβαρό και εντει-
νόμενο πρόβλημα της στοματικής υγιεινής.Η διάβρωση των δοντιών, που προκαλείται από
όξινα τρόφιμα και ποτά έχει αυξήσει τον αριθμό των ανθρώπων που υποφέρουν από ευαί-
σθητα δόντια, πλήττει όλο και περισσότερους, αρχίζει από την παιδική ηλικία, ενώ εκδη-
λώνεται με τη διάλυση του εξωτερικού στρώματος της αδαμαντίνης, από στοματικά οξέα.



««ΟΟ
γδόντα τρεις νέες κλίνες
εντατικής θεραπείας έχουν
τεθεί σε λειτουργία τους

τελευταίους μήνες σε 27 νοσοκομεία
της χώρας, τόσο για την κάλυψη των
αυξημένων αναγκών λόγω της νέας γρί-
πης, όσο και για την βελτίωση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών προς τους βαριά
αρρώστους. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές
αναφέρουν πως, η λίστα αναμονής για
μια θέση στην εντατική, όχι μόνο δεν
αποσυμφορήθηκε, αλλά αντιθέτως έχει
αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά
μέσο όρο κάθε μέρα 20-25 βαριά ασθε-
νείς περιμένουν να αδειάσει κρεβάτι
σε κάποια μονάδα εντατικής θερα-
πείας, προκειμένου να έχουν την περί-
θαλψη που χρειάζονται. Παρά την
αύξηση των κλινών, η καθημερινή δια-
θεσιμότητα που δηλώνεται στις αρμό-
διες υπηρεσίες, δεν έχει μεταβληθεί.
Τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου υπήρ-
ξαν και περιπτώσεις, όπου η λίστα
έφτασε τα 35 άτομα. 

Όπως ανακοίνωσε η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας, έως το τέλος
Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθούν
σε λειτουργία και τα υπόλοιπα 67 κρε-
βάτια εντατικής, που σήμερα δεν χρη-
σιμοποιούνται λόγω έλλειψης προ-
σωπικού αλλά και εξοπλισμού σε
ορισμένες περιπτώσεις. 

«Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας,
και για να ανοίξουν και τα υπόλοιπα κρε-
βάτια Εντατικής Θεραπείας, αλλά και
για να ανοίξουν και νέες Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας σε νοσοκομεία της περι-
φέρειας, που σήμερα δεν λειτουργούν.
Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα 83
κρεβάτια ενισχύουν πάρα πολύ την καθη-
μερινή λειτουργία των νοσοκομείων»,
είπε η κ. Ξενογιαννακοπούλου. 

Για τη λειτουργία των 83 κλινών, το
υπουργείο Υγείας προχώρησε σε έκτα-
κτες προσλήψεις. Πρόκειται μάλιστα
για τα πρώτα κρεβάτια εντατικής θερα-

πείας που αναπτύσσονται ύστερα από
πολλά χρόνια. 

Ειδικότερα, προσλήφθηκαν 211 νοση-
λευτές από τους επιλαχόντες παλαιό-
τερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, 170 επι-
κουρικοί και 162 μέσω του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ). Επιπλέον, διορίστηκαν συνο-
λικά 28 γιατροί ενώ δρομολογείται προ-
κήρυξη άλλων 87 ιατρικών θέσεων σε
μονάδες εντατικής θεραπείας και αυξη-
μένης φροντίδας. 

«Δυσανάλογο ενθουσιασμό» κατα-
λογίζει στην ηγεσία του υπουργείου

Υγείας η ΝΔ, αμφισβητώντας τα στοι-
χεία που έδωσε η ηγεσία του υπουρ-
γείου για τις νέες Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας, που τέθηκαν σε λειτουργία
κατά τις 100 πρώτες ημέρες της διακυ-
βέρνησης από το ΠΑΣΟΚ.

Ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής
Ευθύνης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας,
κ. Μάριος Σαλμάς, χαρακτήρισε «ανα-
ληθές ότι τέθησαν σε λειτουργία 83 νέες
κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας»
και έδωσε παραδείγματα από τα νοσο-
κομεία Ευαγγελισμός, Γενικό Ηρακλεί-
ου, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, το Αττι-
κόν, καθώς και τα Γ.Ν.Χανίων και Γ.Ν.Ρόδου.

Σύμφωνα με τον κ. Σαλμά «οι 100
πρώτες ημέρες, ουσιαστικά ήταν η διεκ-
περαίωση δράσεων που είχαν δρομο-
λογηθεί τον τελευταίο χρόνο». 

Το Υπουργείο Υγείας απάντησε ότι, «ο
κ. Σαλμάς αντί να απολογείται για την τρα-
γική κατάσταση στην οποία οδήγησε η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας με την υποχρηματο-
δότηση, υποστελέχωση και υπερχρέωση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας αδυνα-
τεί- με τις δηλώσεις του - να αντιληφθεί
ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντί για εξαγ-
γελίες, έχει να παρουσιάσει έργο στο χώρο
της υγείας από τις πρώτες 100 μέρες.
Δυστυχώς η πραγματικότητα η ίδια δια-
ψεύδει τον κ. Σαλμά», αναφέρει στο δημο-
σίευμά της η εφημερίδα «Το Βήμα». 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ» 

ΟΙ ΜΕΘ, μεθ’ ημών;

««ΜΜ
προστά στον κίνδυνο να επιστρέψει
στην «προ των αντιβιοτικών εποχή»,
όπου απλές λοιμώξεις μπορούσαν να

οδηγήσουν στον θάνατο, βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρω-
πος. Βασική αιτία, η κακή χρήση των αντιβιοτικών και
η σταδιακή αχρήστευσή τους, εξαιτίας της αντοχής που
αναπτύσσουν τα μικρόβια σε αυτά. Σε αυτό το εφιαλ-
τικό σενάριο πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι
Έλληνες, που από το 2003 και μετά διατηρούν τα «σκή-
πτρα» στην Ευρώπη, σε ό, τι αφορά την κατανάλωση
αντιβιοτικών και την αντοχή των μικροβίων στα αντι-
βιοτικά, τόσο σε νοσοκομειακό επίπεδο, όσο και στην
κοινότητα. Είναι ενδεικτικό ότι, στο 35% έως 70% των
λοιμώξεων από πνευμονιόκοκκο, στρεπτόκοκκο και

σταφυλόκοκκο που καταγράφονται εκτός νοσοκομεί-
ου, παρατηρούνται ανθεκτικά σε αντιβιοτικά μικρόβια,
ενώ ειδικά σε ό, τι αφορά τις ενδονοσοκομειακές λοι-
μώξεις, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως ανθε-
κτική στα αντιβιοτικά κλεψιέλα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης,
που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο
σε δείγμα 1.000 Ελλήνων και την οποία παρουσίασε
η καθηγήτρια Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, κ. Ελένη Γιαμαρέλλου, οι μισοί συμμετέχοντες
απάντησαν ότι, οι ίδιοι ή κάποιο άλλο μέλος της οικο-
γένειάς τους, είχαν λάβει αντιβιοτικά το 2009, ενώ
το 35% δήλωσε, ότι προτίθεται να λάβει αντιβιοτικό
για να καταπολεμήσει τη νέα γρίπη. Και αυτό, όταν

είναι ευρέως γνωστό ότι, η γρίπη είναι ίωση και, επο-
μένως, δεν αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων η αγο-
ρά του αντιβιοτικού έγινε με συνταγή γιατρού. Για τον
λόγο αυτόν η φετινή ευρωπαϊκή καμπάνια ενημέρωσης
για τη χρήση των αντιβιοτικών, εκτός από τον έλληνα
καταναλωτή, εστιάζει και στον γιατρό της πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης, που εύκολα συνταγογραφεί αντιβιο-
τικά, συχνά πιεζόμενος από τους ασθενείς. Είναι ενδει-
κτικό ότι, το 85% των παιδιάτρων δηλώνει ότι, οι γονείς
πιέζουν για τη χορήγηση αντιβιοτικών, ενώ το 65% παρα-
δέχεται, ότι «ενδίδει» στην πίεση, καθώς σε αντίθετη
περίπτωση ο γονέας θα απευθυνθεί σε άλλο γιατρό»,
τονίζεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Η «μάχη» της αντιβίωσης



««ΔΔ
ύο μέρες πριν από την οριστική
παραγραφή της κατηγορίας για
τους δύο γιατρούς, στους οποίους

η οικογένεια του Γιώργου Αλβέρτη «χρεώνει»
σοβαρές αμέλειες και παραλείψεις, που είχαν
άμεσες επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή του
ασθενούς, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους
δίωξη και έστειλε κλήσεις που τους
φέρουν στο εδώλιο του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών. 

Η δίκη των δύο νευροχειρουρ-
γών προσδιορίστηκε για τις 22 Μαρ-
τίου 2010, ενώ ο κ. Αλβέρτης προ-
σέφυγε και στα αστικά δικαστήρια,
διεκδικώντας μαζί με τη σύζυγό του
Αλεξία Έβερτ και τον δεκάχρονο
γιο τους αποζημίωση περίπου εννέα
εκατομμυρίων ευρώ, για τη βλάβη
που υπέστη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η οικογένεια του κ.
Αλβέρτη είχε κατηγορήσει τρίτο συνάδελφό
τους, ο οποίος όμως αυτοκτόνησε, λίγες ώρες
μετά την κατάθεση του υπομνήματος στον εισαγ-
γελέα. 

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στη μήνυσή
του ο κ. Αλβέρτης, «τα σοβαρά και μόνιμα νευ-
ρολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζω, οφεί-

λονται στη μη ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των
επιπλοκών, που παρουσίασα μετά την αφαίρε-
ση κύστης από τον εγκέφαλο». Επισημαίνει,
μάλιστα ότι, οι βλάβες που υπέστη οφείλονται
«στη μη έγκαιρη τοποθέτηση εξωτερικής παρο-
χέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού εξαιτίας της
οποίας προκλήθηκε “στραγγαλισμός” τμημά-

των του εγκεφάλου». 
Αντίθετα, όπως καταγγέλλει, αν

οι θεράποντες γιατροί είχαν εγκαί-
ρως προβεί στην εξέταση και διά-
γνωση της αιτίας των συμπτωμά-
των της μεταβολής του επιπέδου
συνείδησης και άλλων συμπτωμά-
των και είχαν εγκαίρως τοποθετή-
σει εξωτερική παροχέτευση και δεν
είχαν αφήσει να χαθεί πολύτιμος
χρόνος, «δεν θα είχαν προκληθεί

εγκεφαλικές βλάβες συνεπεία της αύξησης της
ενδοκράνιας πίεσης και θα ήμουν σήμερα υγιής». 

Από την πλευρά τους, πάντως, οι κατηγο-
ρούμενοι γιατροί, όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία της προανακριτικής δικογραφίας, υποστη-
ρίζουν ότι ενήργησαν με βάση τους κανόνες της
επιστήμης τους, αρνούμενοι ότι η κακή εξέλιξη
του ασθενούς οφείλεται σε δικό τους λάθος»,
αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα». 

««ΠΠ
εριπτώσεις διαφθοράς σε
δημόσιες μονάδες παρο-
χής υπηρεσιών Υγείας και

Πρόνοιας θα διερευνά το ειδικό σώμα
δίωξης οικονομικού εγκλήματος, που
δημιουργεί το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, σε συνεργασία με το υπουρ-
γείο Υγείας, πραγματοποιώντας ελέγ-
χους στα νοσοκομεία και σε κέντρα
πρόνοιας. 

Η ειδική ομάδα για τη δίωξη του
οικονομικού εγκλήματος θα έχει τη
δυνατότητα, στο πλαίσιο της λειτουρ-
γίας της, να μπορεί να παρεμβαίνει σε
περιπτώσεις οικονομικών κυκλωμάτων
στον χώρο, όπως εξήγησε η υπουργός

Υγείας, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπού-
λου, η οποία μαζί με την υφυπουργό
κ. Φώφη Γεννηματά έκα-
ναν τον απολογισμό των
100 πρώτων ημερών του
υπουργείου. Η υπουργός
τόνισε ότι, θα ενταθούν
οι έλεγχοι για τις προμή-
θειες φαρμάκων και ανα-
λώσιμων υλικών, ενώ θα
γίνει πιο αυστηρή η επο-
πτεία τους με νομοθετική
ρύθμιση. 

Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε ότι,
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ρύθ-
μισης των χρεών των νοσοκομείων της

περιόδου 2005-2009 ύψους 6,2 δισ.
ευρώ, καθώς αποπληρώθηκε ήδη εντός

του 2009 το 1,2 δισ. των
χρεών αυτών και επίκει-
ται άμεσα η ρύθμιση του
υπολοίπου. 

Επίσης, έχουν ανοίξει
και λειτουργούν 83 κλί-
νες σε Μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας σε 27 νοσο-
κομεία της χώρας και ο
στόχος είναι μέχρι τέλη
Φεβρουαρίου ο συνολι-

κός αριθμός να φτάσει στις 150 κλίνες
ΜΕΘ. Παράλληλα: 
- Επιλύθηκε με νομοθετική ρύθμιση το

χρονίζον πρόβλημα των εφημεριών
των γιατρών του ΕΣΥ και αυξήθηκε το
ανώτατο όριο συνολικών αποδοχών
τους από 5.150 σε 6.500 ευρώ. 
- Όσον αφορά τον χώρο του φαρμά-
κου, το υπουργείο προχώρησε σε
πάγωμα της τιμής των φαρμάκων και
επανακοστολόγηση 6.000 σκευα-
σμάτων μέχρι τον Φεβρουάριο, καθιέ-
ρωση της λίστας φαρμάκων με νομο-
θετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στις
14/1/2010 και προώθηση της ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης στα
ασφαλιστικά ταμεία», καταγράφει
το άρθρο της εφημερίδας «Ελευθε-
ροτυπία». 

««ΌΌ
πως επιβεβαίωσε η υπουργός Υγείας, κ. Μαριλί-
ζα Ξενογιαννακοπούλου, μιλώντας στο ραδιο-
φωνικό σταθμό «ΒΗΜΑ F.M. 99,5», η συνολική

παραγγελία των 16 εκατ. δόσεων, που έγινε από την προηγού-
μενη κυβέρνηση ήταν υπερβολική. «Ήταν μια παραγγελία, που
σας θυμίζω, τότε είχε πει ο τέως πρωθυπουργός, κ. Καραμαν-
λής το περίφημο «ένα εμβόλιο για κάθε Έλληνα». Ήταν όμως
υπερβολική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε πως, «όταν έγιναν οι αρχικές παραγγελίες, παρ'
ότι υπερβολικές, δεν είχε αποσαφηνιστεί, αν θα απαιτηθεί μία
δόση ή δύο δόσεις», προσθέτοντας, ωστόσο ότι, η δεύτερη
παραγγελία έγινε σε προεκλογικό χρόνο. Σύμφωνα με την
υπουργό, το συνολικό απόθεμα που έχουμε παραλάβει είναι
3.636.000 δόσεων και είναι «επαρκές για να περάσουμε τους
επόμενους μήνες εφόσον έχουμε ένα νέο χειμερινό κύμα».
Και για το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή των 12.300.000 -τόνισε η
κ. Ξενογιαννακοπούλου- καταγγείλαμε τις συμβάσεις και δεν
αναγνωρίζουμε αυτή την υποχρέωση. Σε ό,τι αφορά την εικό-
να της πανδημίας, η υπουργός ανέφερε πως, «φαίνεται να
υπάρχει μια αποκλιμάκωση του φθινοπωρινού κύματος, το
οποίο το ζήσαμε σε έξαρση κυρίως τον Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο». 

Πρόσθεσε, όμως, ότι αυτό που ανησυχεί είναι η ύπαρξη σε
καθημερινή βάση σοβαρών κρουσμάτων με βαριά νόσηση,
καθώς και θανατηφόρων περιστατικών. Για τον λόγο αυτό, εξή-
γησε η υπουργός, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα εμβολιασμών
για το επόμενο τρίμηνο, δηλαδή μέχρι το Πάσχα», αναφέρει
το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ημερησία». 

Ιανουάριος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντΕ.Ν.Ε.ντύπωύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφημερίδες

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Τα λάθη «πάνε»
εισαγγελέα

«Νοσοκομειακές»...διώξεις!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ» 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

Εμβόλια 
στα... αζήτητα



¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ & ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi

MÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜

¶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˜

¶ƒ√∂¢ƒ√™:
¢¿ÁÏ·  ̃∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜

ª∂§∏:
∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ  ̆ª·Ú›·

∞ÔÛÙÔÏ¿Ú· ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹

°¤Ú·ÏË ª·Ú›·

°ÎÂÛÔ‡ÏË ∂˘Ù˘ ›̄·

°Î›Î· ª·Ú›·

°ÎÔ‡‚· ª·Ú›·

¢¿ÏÏ·  ̃¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

∑˘Á¿ ™ÔÊ›·

£ÂÔ‰ˆÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘
°ÂˆÚÁ›·

π̂ ·ÓÓ›‰Ô  ̆º·›‰Ú·

∫·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡ ∞ıËÓ¿

∫·ÛÙ¿ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·

∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË

∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ  ̆∂˘·ÁÁÂÏ›·

∫Ô‡ÎÈ· ∂˘ÌÔÚÊ›·

∫Ô˘Ú¿ÎÔ  ̃ªÈ̄ ¿ÏË˜

ª·Ì¿ÙÛÈÎÔ  ̆ºˆÙÔ‡Ï·

ªÂÏ·Ï‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·

ª›̇ ·  ̃§¿ÌÚÔ˜

¡Ô‡Ï· ª·Ú›·

¡Ù·ÊÔÁÈ¿ÓÓË ÃÚ˘ÛÔ‡Ï·

¶ÚÂ˙ÂÚ¿ÎÔ  ̃¶·Ó·ÁÈÒÙË˜

™·ÏËÎ›‰Ë  ̃¢ËÌÔÛı¤ÓË˜

™·Ú›‰Ë ª·Ú›·

™Ù·Ì·Ù¿ÎË ¶ÂÙÚÔ‡Ï·

Δ̇ È¿ÏÏ·  ̃¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË 

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁ›·˜

ñ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ 

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ æ˘ È̄Î‹˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ª∂£

ñ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ∂Â›ÁÔ˘Û· ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ª· È̇ÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ

ñ °ÂÚÔÓÙÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ

ñ ¶·È‰È·ÙÚÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ªÂÙ·ÌÔÛ¯Â‡ÛÂˆÓ

ñ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¢ËÌfiÛÈ· ÀÁÂ›· - ∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·

ñ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜

ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î ¢ÈÔ›ÎËÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁÂ›·˜

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

ñ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÀÁÂ›·

ñ ¢›Î·ÈÔ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜ Î·È μÈÔËıÈÎ‹

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

ñ ¡ÔÌÈÎ¿ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ 

ñ £¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ 
¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜

∫˘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√¶∏™

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

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

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

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

∂¶π™Δ∏ª√¡π∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ Δπª∏Δπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

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

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·

¢π∂£¡∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏ Δ√¶π∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

£∂ª∞Δπ∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ 
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¶ƒ√£∂™ªπ∞ À¶√μ√§∏™ ¶∂ƒπ§∏æ∂ø¡: 30/01/ 2010

°∂¡π∫∂™ ¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™:

1. √È ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Â›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ Â›ÙÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ̂ ˜
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‹„ÂÈ̃  Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜
ÚÔıÂÛÌ›·˜ (30/01/2010) ‰Â ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤ .̃

3. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂÈ̃  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·›̂ Ì· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ).

5. ∫¿ıÂ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›̂ Ì· ·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‚·›̂ ÛË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÛÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ-
ÁÚ·Ê›· Û˘ÁÁÚ·Ê¤·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙË˜
Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ‚Â‚·›̂ ÛË˜ 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 ·ÏÏËÏÔ-
ÁÚ·Ê›· Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃  ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ̃  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.

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‹„ÂÈ̃
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¿ ÙÈ̃  ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë .̃

√¢∏°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›ÛÙÔÈ̄ 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
ÙÈ̃  300 Ï¤ÍÂÈ̃ .

3. ΔÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÂ Ù˘ÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ̃
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¿ÛÂÈ̃
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.

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

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· ·ÓÙÈÛÙÔÈ̄ 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

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

2. ¡ÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ¶∂, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô
π̂ ·ÓÓ›ÓˆÓ

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‹ÛÂÈ̃ , ›Ó·ÎÂ˜ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÌÂ ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ
·˘Ù¿ ‰Â ı· ÚÔÂÍ¤¯Ô˘Ó ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›̂ Ó ÛÙÔ›̄ ÈÛË˜ ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ‰Â ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÈ̃  300 Ï¤ÍÂÈ̃
Û˘ÓÔÏÈÎ¿.

11. ∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›̂ Ì· 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·ÎÔÈ-
ÓÒÛÂˆÓ ·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 .̃

√¢∏°π∂™ °π∞ Δ∏¡ À¶√μ√§∏ ¶∂ƒπ§∏æ∂ø¡ ¶ƒ√º√ƒπ∫ø¡ ∫∞π ∞¡∞ƒΔ∏ª∂¡ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∂ø¡

√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

∂°°ƒ∞º∏
Œˆ˜ 01/02 Œˆ˜ 26/03 ∞fi 27/03

ª¤ÏË ∂¡∂ 60.00 € 80.00 € 90.00 €
*∞ÓÂÚÁÔÈ ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ¢øƒ∂∞¡ ¢øƒ∂∞¡ ¢øƒ∂∞¡

Œˆ˜ 01/02 ∞fi 02/02

ºÔÈÙËÙ¤˜ ¢øƒ∂∞¡ 30.00 €
ÛÂ ÚÒÙÔ Ù˘¯›Ô

ΔÔ ¢ÈÎ·›̂ Ì· ™˘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√ ªÔÓfiÎÏÈÓÔ ¢›ÎÏÈÓÔ

Grand Serai (5*) 496.00 € 496.00€

Epirus Palace (5*) 530.00 € 496.00 €

Du Lac (4+*) 530.00 € 496.00€

Frontzou Politeia 532.00 € 487.00€

Brettania Hotel 516.00 € 480.00€

Nantin Hotel 477.00 € 472.00€

Akti Hotel 477.00 € 452.00€

Krikonis Suites                                   - 447.00 €

King Pyrros Hotel 482.00 € 432.00€

Palladion 457.00 € 421.00€

Lakkas 446.00 € 406.00€

Kentrikon Hotel - 406.00€

Alexios 406.00 € 397.00 €

Byzantio 385.00 € 359.00€

Egnatia 447.00 € 402.00€

Olympic - 496.00€

√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˜ .............................................................................................................................................................................



Ιανουάριος 2010

ΤΤ
ο 3ο Π.Τ. Μακεδονίας
της Ε.Ν.Ε., την Παρα-
σκευή 11 Δεκεμβρίου

πραγματοποίησε στη πόλη της
Έδεσσας, την 2η από μία σει-
ρά ημερίδων, που είχε προ-
γραμματίσει σε πόλεις της Μακε-
δονίας. Η ημερίδα που  είχε
θέμα  «η θέση του νοσηλευτή
σε ένα σύγχρονο σύστημα υγεί-
ας», έγινε, τόσο υπό την αιγί-
δα της Ε.Ν.Ε., όσο και του
Υ.Υ.Π.Κ.Κ.Α., άλλά και με την
ευγενική υποστήριξη της Νομαρ-
χίας Πέλλας και του Δήμου
Έδεσσας και πραγματοποιή-
θηκε στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Νομαρχίας.

Η συμμετοχή των συνα-
δέλφων, οι οποίοι στη πλειο-
ψηφία τους προέρχονταν από
τους όμορους νόμους, ξεπέ-
ρασε κάθε προσδοκία, αφού
πάνω από 300 συνάδελφοι,
τίμησαν με την παρουσία τους
την εκδήλωση. Το γεγονός
αυτό έδωσε ιδιαίτερη χαρά
στους διοργανωτές, αλλά και
αισιοδοξία για την επιτυχία των
επόμενων εκδηλώσεων.

Οι δυσκολίες και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν
καθημερινά οι νοσηλευτές είναι
πολλά και διαρκώς αυξάνο-
νται. Παρά ταύτα, οι νοσηλευ-
τές δίνουν καθημερινά τη δική

τους μάχη, με μοναδικό σκο-
πό την καλύτερη φροντίδα του
έλληνα ασθενή. Όλα τα παρα-
πάνω αναπτύχθηκαν κατά τη
διάρκεια της ημερίδας, ενώ
ξεχωριστή θέση είχε ο νοση-
λευτής στην περιφέρεια και ο
ρόλος του στη πρωτοβάθμια
φροντίδα. Επίσης, αναπτύχθη-
καν και θέματα καρδιολογίας
και παθολογίας με κυρίαρχο

αυτό το θέμα της νέας γρίπης
Η1Ν1, τα νέα δεδομένα γύρω
από αυτήν, καθώς επίσης και
τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ.
του 3ου Π.Τ. μίλησαν με πολύ
ενθουσιασμό για την φιλοξε-
νία και την ανταπόκριση που
βρήκαν, για την επιτυχία της
διοργάνωσης, πρώτα απ’ όλα
από τους συναδέλφους του

Γ.Ν. Έδεσσας και ακολούθως
από τους τοπικούς φορείς,
Νομαρχία και  Δήμο.

Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους,μεταξύ άλλων,
ο νομάρχης Πέλλας κ. Καρα-
μάνης Μιχαήλ,ο Δήμαρχος Έδεσ-
σας  κ.Σιόντρας Ιωάννης,η Αντι-
νομάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας
Θεσ/νικης και μέλος του Δ.Σ.
της Ε.Ν.Ε. κ. Ε. Βασιλειάδου,

καθώς επίσης, ο πρόεδρος της
Ε.Ν.Ε. κ. Σκουτέλης Δημήτριος
και ο Γεν.Γραμματέας της Ε.Ν.Ε.
κ. Δάγλας Αριστείδης.

Ο πρόεδρος κ . Μπαλιό-
ζογλου ανακοίνωσε πως, το
επόμενο ραντεβού των συνα-
δέλφων του 3ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
θα είναι στην Κοζάνη στις 19-
2-2010, στο Εκθεσιακό Κέντρο
Κοίλων Κοζάνη.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ 3Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ 

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία!

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

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

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  με ηγετική
θέση στο χώρο της Υγείας, επιθυμεί
να προσλάβει:

Α) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ/Η ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (κωδ. ΠΜΤΝ 01-
10)
Απαραίτητα προσόντα: � Πτυχίο Τ.Ε ή
Π.Ε � Προϋπηρεσία 3-5 έτη στη ΜΤΝ

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ-
ΝΟ/Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (κωδ. ΑΠΧ 01-10)
Απαραίτητα προσόντα: � Πτυχίο Τ.Ε ή
Π.Ε � Προϋπηρεσία 3-5 έτη στο χει-
ρουργείο

Γ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ/Η ΟΡΟΦΟΥ ΝΟΣΗ-

ΛΕΙΑΣ (κωδ. ΠΟΝ 01-10) Απαραίτητα
προσόντα:  � Πτυχίο Τ.Ε ή Π.Ε �
Προϋπηρεσία 3-5 έτη 

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο
αποδοχών, Εκπαίδευση, Άριστες συν-
θήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται
όπως αποστείλουν τα βιογραφικά
τους σημειώματα  αναγράφοντας τον
κωδικό της θέσης στο e-mail
hr@bioiatriki.gr  ή στο Fax:  210
6966054.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, ζητά αμοιβαία μετά-
θεση από το «Κωνσταντοπούλει»

Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, σε οποιοδή-
ποτε νοσοκομείο των Ιωαννίνων,
Πρέβεζας ή Θεσπρωτίας. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974602888.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, διορισμένη στο ΙΚΑ
Καμινίων, ζητά αμοιβαία μετάθεση
με νοσηλεύτρια/νοσηλευτή ΤΕ, διο-
ρισμένη/ο στο ΙΚΑ Γαλατσίου ή
κάποιο άλλο πλησιέστερο ΙΚΑ.
Τηλέφωνο επικοινω-
νίας:6972323578.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. διορισμένη στο
Γενικό Νοσοκομείο  Χαλκιδικής
(Πολύγυρος), ζητά αμοιβαία μετάθε-

ση με Νοσηλεύτρια ή Νοσηλευτή Τ.Ε.
στα εξής Νοσοκομεία στη
Θεσσαλονίκη: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΓΕΝΗΜΑΤΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΑΧΕΠΠΑ, ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,
ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6974942282.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. διορισμένη στο
Αντικαρκινικό νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, ζητά αμοιβαία μετά-
θεση, ζητά αμοιβαία μετάθεση στο
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης ή
οποιοδήποτε Κέντρο Υγείας της
περιοχής. Τηλ. επικοινωνίας:
6972715881.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ



Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

ΕΕ
κδίκηση! Αυτή η επιθυ-
μία πλημμυρίζει την ψυχή
του καπε τάνιου Άχαμπ,

κάθε φορά που στο μυαλό του
έρχεται η εικό να της καταρα-
μένης λευκής φάλαινας, του
Μόμπυ Ντικ.Τυφλω μένος από
οργή και αγανάκτηση, ο καπε-
τάνιος θα βρει τη γαλήνη,μόνο
αν δει να πεθαίνει το κήτος,που
του στέρησε το ένα του πόδι.
Το παράλογο πάθος του,ωστό-
σο, και η απύθμενη οργή του,
θα παρασύρουν το φαλαινο-
θηρικό πλοίο Πίκουοντ και το
πλήρωμα του,σε μια τρομακτι-
κή περιπέτεια με αβέβαιο τέλος.
Η αναμέτρηση με την τρομε ρή
φάλαινα μπορεί να αναδείξει
ένα μόνο νικητή και, ο μόνος
που θα επιζήσει για να διηγη-
θεί την ιστορία της, είναι ο
Ισμαήλ... ένας δάσκαλος που
ανυπομονούσε να εξερευνήσει
τα μυστήρια της θάλασσας και
βρέθηκε,ξαφνικά μάρτυρας του
ολέθρου, όσων επέμεναν να
διψούν για εκδίκηση...

Ο Μόμπυ Ντικ έχει χαρα-
κτηρισθεί σαν το σπουδαιότε-
ρο μυθιστόρημα που έχει γρα-
φτεί στην αγγλική γλώσσα και
είναι, πιθανότατα, η μόνη επι-
τυχημένη προσπάθεια να γρα-
φτεί ένα μυθιστόρημα με τον
τραγικό τρόπο. Ο Αχάμπ, μαζί
με τον Άμλετ και τον Οιδίπο-
δα, είναι από τους ελάχιστους
ξεκάθαρα τραγικούς ήρωες της
Δυτικής λογοτεχνίας.

Ο Ισμαήλ, ένας ιδιόρρυθ-
μος δάσκαλος που συνήθιζε
να ξεχνάει τις ιδιαιτερότητες της
ζωής του, κάνοντας περιπετει-
ώδη θαλασσινά ταξίδια, επιλέ-
γει για πρώτη φορά να μπαρ-
κάρει σε φαλαινοθηρικό. Έτσι,
ξεκίνησε το ταξίδι του με το

«Πίκουοντ»…Ο πλοίαρχος του
πλοίου, ο καπετάνιος Άχαμπ,
δεν είχε παρά μόνο ένα στόχο:
να εκδικηθεί μια θηριώδη λευ-
κή φάλαινα, που οι ναυτικοί
έχουν ονομάσει Μόμπι Ντικ,η
οποία του έφαγε το πόδι σε μια
παλιότερη μονομαχία στη θάλασ-
σα. Μια τρομερή σύγκρουση
ανάμεσα στις δυνάμεις της Φύσης
και τον Άνθρωπο περιμένει το
πλήρωμα του «Πίκουοντ»...

Ο ίδιος ο Μέλβιλ αποκά-
λυψε σταδιακά τη φιλοδοξία
του να γράψει ένα έργο, που
θα μπορούσε να συναγωνιστεί
τον Σαίξπηρ.Από τα χειρόγραφά
του φαίνεται ότι, αρχικά συνέ-

λαβε τον Μόμπυ Ντικ ως έργο
δράσης,πάνω στο μοντέλο του
προγενέστερου και εξαιρετικά
πετυχημένου βιβλίου του Τάι-
πι.Αλλά,καθώς έγραφε το μυθι-

στόρημα,άρχισε ν' απομακρύ-
νεται από τον αρχικό του σκο-
πό και, είτε από έμπνευση, είτε
από συνειδητή προσπάθεια,
δημιούργησε μια σύγχρονη
τραγωδία πάνω στα Σαιξπηρι-
κά πρότυπα του Βασιλιά Ληρ
και του Μάκβεθ.

Καθ' οδόν εγκατέλειψε,όχι
μόνο την ιδέα της περιπέτειας,
αλλά ακόμη και τους χαρα-
κτήρες που συναντάμε στα πρώ-
τα κεφάλαια.

Η σύγχρονη κοινωνία ελκύε-
ται από την αληθινή τραγωδία,
αλλά είναι ανίκανη να την ανα-
παράγει.Αλλά ο Μέλβιλ κατορ-
θώνει να δημιουργήσει μια τρα-

γωδία, χωρίς σταθερό θρη-
σκευτικό άξονα, υποκαθιστώ-
ντας το Θεό με το άπειρο και
ισορροπώντας πάνω στο όριο
της σύγχρονης εποχής μας,κοι-
τάζοντας και μπρος και πίσω.
Αυτή η τελευταία πνοή τραγω-
δίας είναι δυνατή, επειδή το
περιβάλλον του φαλαινοθηρι-
κού πλησιάζει εκείνο των κοι-
νωνιών, που παρήγαγαν την
κλασική τραγωδία. Ο καπετά-
νιος είναι βασιλιάς, το πλοίο το
κράτος του,και η φύση,ο άγριος
και αδάμαστος κόσμος που
περιβάλλει τον εύθραυστο πολι-
τισμό. Ο ίδιος ο Μόμπυ Ντικ
είναι ένας απεσταλμένος της
Μοίρας,όχι περισσότερο υπό-
λογος ή λογικός από τον Οιδί-
ποδα ή τον Ληρ, που παρορ-
μητικά οδηγούνται στην απώλεια
κάθε ελέγχου και στην κατα-
στροφή.Η τραγωδία απαιτεί μια
έννοια ακατανίκητης δύναμης,
πέρα από κάθε έλεγχο που προ-
καλείται από έναν «κοινό» θνη-
τό. Ο Μέλβιλ την αποδίδει όχι
μόνο μέσω της αφήγησής του
αλλά και μέσω της γλώσσας
του. Το μυθιστόρημα θα μπο-
ρούσε, ίσως,να χαρακτηρισθεί
ως πεζό ποίημα, με την τρα-
γωδία και την ποίηση να γίνο-
νται αναγκαστικά εταίροι.

Σε κάθε περίπτωση,η βασι-
κή χρησιμότητα του πνεύματος
του έργου, εκτός της νοηματι-
κής του αρτιότητας,είναι η ανά-
δειξη της ματαιότητας του εκδι-
κητικού μένους και η νομοτελειακή
βεβαιότητα του ολέθρου, όποι-
ου τολμήσει να το αγνοήσει.

Ταυτόχρονα,λοιπόν,με την
τέρψη που μας προσφέρει η
ανάγνωση του εν λόγω αρι-
στουργήματος, καλό είναι να
παραδειγματιστούμε από την
εμμονή του Άχαμπ και τα δει-
νά της επακόλουθα..

ΜΟΜΠΥ ΝΤΙΚ: ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΤΕΡΠΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΖΕΙ

Η ματαιότητα 
της εκδίκησης... 

Ιανουάριος 2010
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«Ο Αχάμπ, μαζί
με τον Άμλετ
και τον Οιδίπο-
δα, είναι από
τους ελάχιστους
ξεκάθαρα τραγι-
κούς ήρωες της
Δυτικής λογοτε-
χνίας»
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