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Αλλάξαμε την ιστορία 
του κλάδου μας!

Στις 16 Μαρτίου, οι νοσηλευτές απέδειξαν περίτρανα τη δύναμη, τη θέληση και την αποφασιστικότητά τους

ΣΣ
τις 16 Μαρτίου κάτι άλλαξε. Στις
16 Μαρτίου,οι νοσηλευτές έδει-
ξαν τη δύναμη,τη θέληση το ήθος

και την αποφασιστικότητά τους.
Με μια πρωτοφανή για τα ελληνικά

δεδομένα κινητοποίηση υπό την καθο-
δήγηση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, οι νοση-
λευτές διατράνωσαν την αντίθεσή τους
σε όλα αυτά που «πληγώνουν» τον νοση-
λευτικό κλάδο,διεκδικώντας με μια απί-
στευτη δυναμική, όλα αυτά που δικαι-
ούνται και αξίζουν.

Η 16η του Μάρτη,αποτέλεσε το ορό-
σημο της ενιαίας νοσηλευτικής έκφρα-
σης και του συγκερασμού πολλών δημι-
ουργικών απόψεων και φωνών, με
γνώμονα την ανατροπή του αποπνικτι-
κού σκηνικού που επικρατεί επί δεκα-
ετίες σε κάθε πτυχή του νοσηλευτικού
επαγγέλματος.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, διερχόμενη από
πολλά δύσβατα μονοπάτια και κρατώ-
ντας στάση συνεπή και ακλόνητη όλα
αυτά τα χρόνια, κατόρθωσε πλέον να
εδραιωθεί στη συνείδηση των νοσηλευ-
τών, ως η μόνη αξιόπιστη και αντιπρο-
σωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση.

Η συνάντηση με την ηγεσία του υπουρ-

γείου Υγείας,διάρκειας 40 περίπου λεπτών,
«πρόσφερε» μια πολύ μετριασμένη και
αυστηρή αισιοδοξία, όσον αφορά στην
ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των
νοσηλευτών. Το μέγιστο, όμως, κέρδος
αυτής της κινητοποίησης ήταν άλλο: Η
συσπείρωση των νοσηλευτών γύρω από
την ομοσπονδία που πλέον τους εκφρά-

ζει συνολικά –και η οποία οσονούπω
θα αποτελέσει και μέλος της ΑΔΕΔΥ-,
αλλά και η συνειδητοποίηση της τερά-
στιας δύναμης που διαθέτουν,όταν είναι
αλληλέγγυοι μεταξύ τους και όταν εστιά-
ζουν τη μαχητικότητά τους σε κοινά αιτή-
ματα χωρίς προσωπικές βλέψεις και συμ-
φέροντα.

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Το «μετά» μιας παραίτησης... Σελ. 8

Mε ανθρωπιστικά κίνητρα... Σελ. 9

Απαγορεύεται η... «διακομιδή» 
καθηκόντων... Σελ. 10

ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ
Κυβερνητικός συνδικαλισμός...

Σελ. 6Π.Τ. Ε.Ν.Ε. 
Προκήρυξη εκλογών

Σελ. 7
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
Το καθήκον δεν μπαίνει στο...αρχείο Σελ. 11



ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   

ΤΤοο  κκααθθήήκκοονν  δδεενν  μμππααίίννεειι
σσττοο......ααρρχχεείίοο!!
Αναφορικά με την τήρηση αρχείου των φακέλων των ασθενών
στα νοσοκομεία επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η διενέργεια αρχειοθέτησης, ως εκ της φύσεώς της, δεν δύνα-
ται να αποτελεί αντικείμενο της δραστηριότητας του προσωπι-
κού, που υπάγεται στη νοσηλευτική υπηρεσία ενός νοσοκομεί-
ου. Αυτό συνάγεται εξάλλου και από τις διατάξεις του άρθρου
10§2 του Προεδρικού Διατάγματος 87/1986, σύμφωνα με τις
οποίες, «αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι: Η
παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγμα-
τα της νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευ-
θύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή
της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, και ο
προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, το έργο της νοση-
λευτικής υπηρεσίας και κατ’ επέκταση του προσωπικού της περιο-
ρίζεται στα στενά νοσηλευτικά καθήκοντα… Σελ. 11

ΕΕ ΞΞ ΕΕ ΛΛ ΙΙ ΞΞ ΗΗ   

ΕΕυυννοοϊϊκκήή  
μμεεττααχχεείίρριισσηη  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
82§3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
(Νόμος 3528/2007), «για τους υπαλλή-
λους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατόχους μετα-
πτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρ-
κειας ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος
που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέ-
λιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2)
έτη. (…) Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να
είναι συναφείς με τα αντικείμενα στα
οποία απασχολούνται ή είναι δυνατόν,
κατά τις οργανικές διατάξεις της υπη-
ρεσίας τους, να απασχοληθούν. Ως μετα-
πτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα
νοούνται εκείνα που χορηγούνται με
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη
του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστη-
μίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα
διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται
βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια
αρχή». Όπως προκύπτει από τις ανωτέ-
ρω διατάξεις, ο νομοθέτης καθιερώνει
την ευνοϊκή μεταχείριση των υπαλλή-
λων εκείνων, που διαθέτουν αυξημένα
τυπικά προσόντα, μειώνοντας τον χρό-
νο προαγωγής τους από τον έναν βαθ-
μό στον άλλο. Ειδικότερα, για τους υπαλ-
λήλους της κατηγορίας ΤΕ, που είναι
κάτοχοι μεταπτυχιακού... Σελ. 9

Μάρτιος 2010

ΚΚ ΟΟ ΖΖ ΑΑ ΝΝ ΗΗ

ΟΟιι  σσύύγγχχρροοννοοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  
Στην Κοζάνη «χτύπησε η καρδιά» του 3ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε., με
την 3η ημερίδα που διοργάνωσε το ΔΣ με τίτλο «η θέση του
νοσηλευτή σε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας», υπό την αιγί-
δα του ΥΥΠΚΑ, της Ε.Ν.Ε. και την ευγενική χορηγία της Νομαρ-
χίας Κοζάνης. Η αίθουσα  του Εκθεσιακού κέντρου Κοίλων
κατακλύσθηκε από νοσηλευτές, κυρίως, της Δυτικής Μακεδο-
νίας, γεγονός που έδωσε ιδιαίτερη χαρά στους διοργανωτές,
οι οποίοι μαζί με τους συναδέλφους της οργανωτικής και επι-
στημονικής επιτροπής, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στα προβλήματα που παρουσιά-
ζονται καθημερινά στους χώρους εργασίας, καθώς και στις
προσπάθειες που  καταβάλλουν οι ίδιοι, για την όσο το δυνα-
τόν καλύτερη παροχή φροντίδας στους ασθενείς. Ο ρόλος του
νοσηλευτή στην περιφέρεια και το πρόγραμμα βοήθεια στο
σπίτι, που υπολειτουργεί, αναπτύχθηκαν ενδελεχώς και στο
άκουσμά τους, ο προβληματισμός όλων μεγάλωσε.

Σε όλα τα παραπάνω καθώς και στα τελευταία θέματα, που
σχετίζονται με τα εργασιακά… Σελ. 9

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει
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ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

ΚΚυυββεερρννηηττιικκόόςς  σσυυννδδιικκααλλιισσμμόόςς......  
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές τις  μέρες βιώνουμε την πιο ανήθικη και άδικη λεηλασία
των εισοδημάτων μας. Η κυβέρνηση, χωρίς να υπολογίσει τη δυσμενή οικονομική θέση
των δημοσιών υπαλλήλων, προχώρησε σε περικοπές του εισοδήματός μας.

Όλοι οι νοσηλευτές θα δούμε μηνιαία μείωση των μισθών μας, λόγω της μείωσης
των επιδομάτων, που θα ισχύει  αναδρομικά από 1/1/10, τη μείωση κατά 30% των
δώρων του Πάσχα και των Χριστουγέννων, όπως επίσης και από την αυτοτελή φορο-
λόγηση, την αύξηση των έμμεσων φόρων κλπ. Την ίδια ώρα η συντριπτική πλειοψη-
φία του νοσηλευτικού προσωπικού, που είναι γυναίκες, πλήττονται από τις απαράδε-
κτες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό και οι εργαζόμενοι με stage αποχωρούν, χωρίς να
αντικατασταθούν, δημιουργώντας οξύτατα προβλήματα στα νοσοκομεία. Οι διοική-
σεις των νοσοκομείων ανύπαρκτες και τα νοσοκομεία ακυβέρνητα καράβια μέσα στη
θύελλα της κακοδιαχείρησης και του χρέους.

Μέσα σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, δυστυχώς, ορισμένοι εργατοπατέρες
που λυμαίνονται το χώρο των νοσοκομείων… Σελ.6

ΔΔ ΙΙ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   

ΤΤοο  ««μμεεττάά»»  μμιιααςς  ππααρρααίίττηησσηηςς……  
Αναφορικά με το ζήτημα της παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου προκειμένου να διο-
ριστεί σε άλλη θέση του δημόσιου τομέα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, απαγορεύεται ο διο-
ρισμός υπαλλήλου, με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) δημοσίων υπηρεσιών,
β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α. συμπεριλαμβανομένων και των ενώ-
σεων αυτών, δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, ε) νομικών προ-
σώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού
τους κεφαλαίου και στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό
στοιχεία β', γ', δ' και ε' νομικό πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά…  Σελ. 8
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Δημήτριος Σκουτέλης 
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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.





ΜΜ
ε μια πρωτοφανή για τα ελληνι-
κά δεδομένα κινητοποίηση υπό
την καθοδήγηση της ΠΑΣΥΝΟ-

ΕΣΥ, οι νοσηλευτές διατράνωσαν την
έντονη αντίθεσή τους, τόσο στη δρομο-
λογημένη περιστολή των δικαιωμάτων
τους, όσο και στην επιχειρούμενη αλλοί-
ωση της αντιπροσώπευσής τους από τα
κάθε είδους αποδεκατισμένα συνδικαλι-
στικά παράσιτα.

Η 16η του Μάρτη, αποτέλεσε το ορό-
σημο της ενιαίας νοσηλευτικής έκφρασης
και του συγκερασμού πολλών δημιουργι-
κών απόψεων και φωνών,με γνώμονα την
ανατροπή του αποπνικτικού σκηνικού που
επικρατεί επί δεκαετίες σε κάθε πτυχή του
νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,διερχόμενη από πολ-
λά δύσβατα μονοπάτια και κρατώντας στά-
ση συνεπή και ακλόνητη όλα αυτά τα χρό-
νια, κατόρθωσε πλέον να εδραιωθεί στη
συνείδηση των νοσηλευτών, ως η μόνη
αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική συνδικα-
λιστική οργάνωση. Ο πρωτοφανής όγκος
της  κινητοποίησης της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,
πέρα από το ότι ανάγκασε την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας να αποδεχθεί αμέσως

και να προσέλθει σύσσωμη σε διάλογο,
άφησε σε μας ένα ακόμη μεγαλύτερο
κέδρος: Εξύψωσε το αγωνιστικό φρόνημα
των συναδέλφων που βρισκόταν επί σει-
ρά ετών στο ναδίρ και έδωσε την αίσθη-

ση της δύναμης στους συμμετέχοντες, μιας
δύναμης που πηγάζει αβίαστα από τη συμ-
μετοχή, την ενότητα και την αλληλεγγύη.

Καθώς το ανθρώπινο μελίσσι μεγά-

λωνε λεπτό με το λεπτό, η διάθεση όλων
ανέβαινε κατακόρυφα και το κέφι για
πορεία και συνθήματα ήταν κάτι παραπά-
νω από αναμενόμενο. Η μουσική ανέβα-
ζε τον πυρετό της επερχόμενης νίκης και
η φωνές από το μικρόφωνο του Θανά-
ση, του Δημοσθένη και του Μιχάλη δημι-
ουργούσαν μια πανηγυρική και συνάμα
επική ατμόσφαιρα.

Οι νοσηλευτές μετά την παρότρυνση
των διοργανωτών, άρχισαν σιγά σιγά να
παίρνουν τα πανό, τα πλακάτ και τις σημαί-
ες ετοιμάζοντάς τα για ανάρτηση.Οι περα-
στικοί και οι οδηγοί, σαστισμένοι ευχά-
ριστα από την όλη κινητοποίηση και
ενημερωμένοι από τα φυλλάδια που μοί-
ραζαν οι συνάδελφοι, κατανοούσαν πλή-
ρως τα δίκαια αιτήματα της κινητοποίησης
και δήλωναν αβίαστα τη συμπαράστασή
τους στον κλάδο μας.

Οι νοσηλευτές στις 16 του Μάρτη έδει-
ξαν το δρόμο της ενότητας προς κάθε
κατεύθυνση. Κατέστησαν την ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ επίσημο συνομιλητή της Πολιτείας
και σκόρπισαν στους πέντε ανέμους μεμιάς
τις στάχτες των φαντασμάτων και των κηφή-
νων του παρελθόντος.
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Μέρα σταθμός για τους
νοσηλευτές η 16η Μαρτίου

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 

Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

«Οι νοσηλευτές στις 16
του Μάρτη έδειξαν το
δρόμο της ενότητας
προς κάθε κατεύθυνση.
Κατέστησαν την 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επίσημο
συνομιλητή της Πολιτεί-
ας και σκόρπισαν στους
πέντε ανέμους μεμιάς
τις στάχτες των φαντα-
σμάτων και των κηφή-
νων του παρελθόντος»



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 Βαΐτσης 
Κουτσιπετσίδης, πρόεδρος
ΣΥ.ΝΟ. Ρεθύμνου

ΑΑ
γαπητοί συνάδελφοι,
αυτές τις  μέρες βιώνου-
με την πιο ανήθικη και

άδικη λεηλασία των εισοδημά-
των μας. Η κυβέρνηση, χωρίς
να υπολογίσει τη δυσμενή οικο-
νομική θέση των δημοσιών
υπαλλήλων, προχώρησε σε
περικοπές του εισοδήματός μας.

Όλοι οι νοσηλευτές θα δού-
με μηνιαία μείωση των μισθών
μας,λόγω της μείωσης των επι-
δομάτων, που θα ισχύει  ανα-
δρομικά από 1/1/10, τη μείω-
ση κατά 30% των δώρων του
Πάσχα και των Χριστουγέν-
νων, όπως επίσης και από την
αυτοτελή φορολόγηση, την
αύξηση των έμμεσων φόρων
κλπ. Την ίδια ώρα η συντρι-
πτική πλειοψηφία του νοση-
λευτικού προσωπικού, που
είναι γυναίκες, πλήττονται από
τις απαράδεκτες ρυθμίσεις για
το ασφαλιστικό και οι εργαζό-
μενοι με stage αποχωρούν,
χωρίς να αντικατασταθούν,
δημιουργώντας οξύτατα προ-
βλήματα στα νοσοκομεία. Οι
διοικήσεις των νοσοκομείων
ανύπαρκτες και τα νοσοκομεία
ακυβέρνητα καράβια μέσα στη
θύελλα της κακοδιαχείρησης
και του χρέους.

Μέσα σε αυτή την απαρά-
δεκτη κατάσταση, δυστυχώς,
ορισμένοι εργατοπατέρες που
λυμαίνονται το χώρο των νοσο-
κομείων εδώ και πολλά χρό-
νια, αντί να πρωτοστατούν στις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις,
ενημερώνοντας τους συναδέλ-
φους σωστά και αντικειμενικά
για την κατάσταση που τους
αφορά, επιδίδονται σε έναν
πρωτοφανή κυβερνητικό συν-
δικαλισμό, που όμοιό του δεν

έχουμε γνωρίσει στο νοσοκο-
μεία.

Οι εργατοπατέρες αυτοί,
περνώντας από τα νοσοκομεία
δήθεν για ενημέρωση των
μελών της ΠΟΕΔΗΝ για τις
εξελίξεις, επιδίδονται σε έναν
αγώνα λάσπης και συκοφα-
ντίας εναντίον της Ε.Ν.Ε. και
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, συνηγο-
ρώντας, μάλιστα, οι περισσό-
τεροι και με τα μέτρα που πήρε
η κυβέρνηση,χαρακτηρίζοντάς
τα κακά μεν, αλλά αναγκαία
για τη σωτηρία της χώρας μας,
αδυνατώντας να διαχωρίσουν
την κομματική ιδιότητα από
αυτήν του εκπροσώπου όλων
των εργαζομένων.Πώς, όμως,
να διαχωρίσεις την κομματι-
κή σου ιδιότητα, όταν για να
εκλεγείς, κατέβηκες στις εκλο-
γές με ψηφοδέλτιο χαρακτη-
ρισμένο από πολιτικό χρώμα;
Προσπαθούν να μας πείσουν,

ψεύτικα βέβαια, να αντισταθού-
με στη λαίλαπα αυτής της κυβερ-
νητικής επιλογής, χωρίς οι ίδι-
οι να το πιστεύουν.

Γιατί, εάν το πίστευαν, θα
είχαν παραιτηθεί από μέλη της
συγκεκριμένης παράταξης που
στηρίζει τέτοιες κυβερνητικές
πολιτικές. Αν το πίστευαν, θα
παρακινούσαν τους εργαζόμε-
νους να βγουν στο δρόμο, να
φωνάξουν,να διαμαρτυρηθούν
και, το σημαντικότερο, αυτοί
(οι εργαζόμενοι) θα τους πίστευ-
αν και θα τους ακολουθούσαν.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι η

ομοσπονδία όλων των νοση-
λευτών, χωρίς χρώματα και
παρατάξεις. Είναι στο πλευρό
όλων των νοσηλευτών και
χωρίς να κάνει κομματικές δια-
κρίσεις, υπερασπίζεται όλους
το ίδιο. Η οικονομική κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί
από τις κακές πολιτικές, που
εφαρμόστηκαν στη χώρα μας
από τη μεταπολίτευση και μετά
και από όλες τις κυβερνήσεις,
δεν είναι προϊόν των εργαζο-
μένων. Το υψηλό χρέος να το
πληρώσουν αυτοί που το δημι-
ούργησαν και όχι εμείς.

Εμείς πρέπει να αντιστα-
θούμε, να παλέψουμε για τα
δικαιώματά μας, να απεργή-
σουμε. Οι  γραφειοκρατικές
συνδικαλιστικές ηγεσίες, μας
έχουν απογοητεύσει με την
στάση και την λειτουργία τους
και, πολλές φορές,μέχρι σήμε-
ρα έχουν προκηρυχτεί απερ-

γίες, χωρίς σχεδιασμό και κλι-
μάκωση.Πολλές φορές, απερ-
γίες έγιναν τζάμπα, για εκτό-
νωση και λειτούργησαν σαν
μπιστολιές στον αέρα. Σήμε-
ρα, όμως, δεν πάει άλλο.

Δεν πρέπει να θυσιάζουμε
το παρόν και το μέλλον των
παιδιών μας με αντάλλαγμα τα
ψίχουλα ενός και δύο ημερο-
μισθίων, που θα γλιτώσουμε
αν δεν απεργήσουμε. Αυτές οι
πρακτικές οδήγησαν την γενιά
μας,ώστε να είναι η πρώτη γενιά
που ξέρει,ότι τα παιδιά της δεν
θα ζήσουν σε ένα καλύτερο και
ασφαλέστερο κόσμο. Σε αυτό
τον αγώνα η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
θα πρωτοστατήσει και θα βγει
μπροστά, για να υπερασπισθεί
τα δικαιώματα των νοσηλευ-
τών. Ελάτε να δώσουμε μαζί
τον αγώνα,χωρίς κομματικούς
ενδοιασμούς και προπαγάνδα.

Σας περιμένουμε.

Κυβερνητικός 
συνδικαλισμός...

«Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
eίναι η oμο-
σπονδία όλων
των νοσηλευτών,
χωρίς χρώματα
και παρατάξεις»



ΤΤ
α Περιφερειακά Συμ-
βούλια της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος

(Ε.Ν.Ε.), ενεργώντας στο πλαί-
σιο των διατάξεων των άρθρων
8§1 και 17§3 του Νόμου
3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004),
αποφασίζουν την διενέργεια
εκλογών για την ανάδειξη των
μελών των Περιφερειακών
Συμβουλίων, των Εξελεγκτι-
κών Επιτροπών και των Αντι-
προσώπων των Περιφερεια-
κών Τμημάτων.

Η υποβολή υποψηφιοτή-
των πραγματοποιείται με αίτη-
ση φέρουσα πρωτότυπη υπο-
γραφή, που υποβάλλεται στον
Πρόεδρο του Περιφερειακού
Τμήματος δέκα πέντε (15) του-
λάχιστον ημέρες πριν από την
διεξαγωγή των εκλογών, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 8§1 και 17§10 του
Νόμου 3252/2004.Έντυπο αίτη-
σης υπάρχει ήδη διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε.
(www.enne.gr), ενώ σύντομα
θα είναι διαθέσιμο στα γρα-
φεία των Νοσηλευτικών Υπη-
ρεσιών των Νοσοκομείων όλης

της χώρας. Το δικαίωμα του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
έχουν όσοι νοσηλευτές έχουν

εκπληρώσει τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
τιμωρηθεί τελεσίδικα με την

πειθαρχική ποινή της προσω-
ρινής ή οριστικής διαγραφής,
σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 8§2 και 16§9-10 και
17§2 του Νόμου 3252/2004.Η
ανακοίνωση των εκλογικών
καταλόγων και των εκλογικών
τμημάτων, καθώς και η ανα-
κήρυξη των υποψηφίων θα
λάβουν χώρα εντός των προ-
βλεπομένων προθεσμιών, ενώ
κάθε νοσηλευτής θα μπορεί
να ενημερωθεί για το εκλογι-
κό τμήμα όπου ψηφίζει δέκα
(10) ημέρες προ των εκλογών,
πληκτρολογώντας τον αριθμό
μητρώου του σε ειδικό χώρο
της ιστοσελίδας της Ε.Ν.Ε..

Οι εκλογές θα διεξαχθούν
υπό την ευθύνη τριμελούς
εφορευτικής επιτροπής ανά
εκλογικό τμήμα και υπό την
εποπτεία πενταμελούς Κεντρι-
κής Εφορευτικής Επιτροπής,
στην οποία θα προεδρεύει
Πρωτοδίκης των Πολιτικών
Δικαστηρίων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου
16§2 του Νόμου 3252/2004 η
άσκηση του εκλογικού δικαι-
ώματος είναι υποχρεωτική για
όλα τα μέλη του Περιφερεια-
κού Τμήματος.
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Προκήρυξη εκλογών
Οι ημερομηνίες των εκλογών 

ανά Περιφερειακό Τμήμα

� 1ο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.: 26 Ιουνίου 2010 και ημέρα Σάββατο.

� 2ο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.: 29 Ιουνίου 2010 και ημέρα Τρίτη.

� 3ο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.: 27 Ιουνίου 2010 και ημέρα Κυριακή. 

� 4ο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.: 29 Ιουνίου 2010 και ημέρα Τρίτη.

� 5ο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.: 26 Ιουνίου 2010 και ημέρα Σάββατο.

� 6ο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.: 28 Ιουνίου 2010 και ημέρα Δευτέρα.

� 7ο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.: 28 Ιουνίου 2010 και ημέρα Δευτέρα.
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ΑΑ
ναφορικά με το ζήτημα της παραί-
τησης δημοσίου υπαλλήλου
προκειμένου να διοριστεί σε

άλλη θέση του δημόσιου τομέα, επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα:

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  3355  ττοουυ  ΔΔηημμοο--
σσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα,,  ααππααγγοορρεεύύεε--
ττααιι  οο  δδιιοορριισσμμόόςς  υυππααλλλλήήλλοουυ,,  μμεε  οοπποοιιαα--
δδήήπποοττεε  σσχχέέσσηη,,  σσεε  δδεεύύττεερρηη  θθέέσσηη::  αα))
δδηημμοοσσίίωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ββ))  ννοομμιικκώώνν  ππρροο--
σσώώππωωνν  δδηημμοοσσίίοουυ  δδιικκααίίοουυ,,  γγ))  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..
σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  εεννώώσσεε--
ωωνν  ααυυττώώνν,,  δδ))  δδηημμοοσσίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν
κκααιι  δδηημμοοσσίίωωνν  οορργγααννιισσμμώώνν,,  εε))  ννοομμιικκώώνν
ππρροοσσώώππωωνν  ιιδδιιωωττιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ,,  πποουυ  ααννήή--
κκοουυνν  σσττοο  κκρράάττοοςς  ήή  εεππιιχχοορρηηγγοούύννττααιι  τταακκττιι--
κκώώςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  κκεείίμμεεννεεςς  δδιιααττάά--
ξξεειιςς,,  ααππόό  κκρρααττιικκοούύςς  ππόόρροουυςς  κκααττάά  5500%%
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττοουυ  εεττήήσσιιοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιι--
σσμμοούύ  ττοουυςς  ήή  ττοο  κκρράάττοοςς  κκααττέέχχεειι  ττοο  5511%%
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττοουυ  μμεεττοοχχιικκοούύ  ττοουυςς  κκεεφφαα--
λλααίίοουυ  κκααιι  σσττ))  ννοομμιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  ιιδδιιωω--
ττιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ,,  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σστταα  υυππόό
σσττοοιιχχεείίαα  ββ'',,  γγ'',,  δδ''  κκααιι  εε''  ννοομμιικκόό  ππρρόόσσωω--
ππαα  ήή  εεππιιχχοορρηηγγοούύννττααιι  ααππόό  ααυυττάά  τταακκττιι--
κκώώςς,,  κκααττάά  5500%%  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττοουυ  εεττήήσσιι--
οουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττοουυςς,,  σσύύμμφφωωνναα
μμεε  ττιιςς  κκεείίμμεεννεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ήή  κκααττάά  τταα  οοιικκεείίαα
κκαατταασσττααττιικκάά  ήή  πποουυ  τταα  ααννωωττέέρρωω  ννοομμιικκάά
ππρρόόσσωωππαα  κκααττέέχχοουυνν  ττοο  5511%%  ττοουυλλάάχχιι--
σσττοονν  ττοουυ  μμεεττοοχχιικκοούύ  ττοουυςς  κκεεφφααλλααίίοουυ..
Διατάξεις ειδικών νόμων που επιτρέ-
πουν το διορισμό σε δεύτερη θέση,εξα-
κολουθούν να ισχύουν.Υπάλληλος που
κατά παράβαση των διατάξεων των παρα-
πάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύ-
τερη θέση και αποδέχεται το διορισμό
του, θεωρείται ότι, παραιτείται αυτοδί-
καια από την πρώτη θέση.

ΗΗ  ππααρρααππάάννωω  δδιιάάττααξξηη  ααπποοττυυππώώννεειι  ττοο
κκώώλλυυμμαα  ττηηςς  πποολλυυθθεεσσίίααςς  πποουυ  ιισσχχύύεειι, με
ελάχιστες εξαιρέσεις, για το σύνολο των
δημοσίων υπαλλήλων, ενώ συνάδει
απόλυτα με το γράμμα και το πνεύμα
των σχετικών συνταγματικών διατάξε-
ων περί της ελευθερίας ανάπτυξης της
προσωπικότητας και της επαγγελματι-
κής ελευθερίας.Αποτέλεσμα του εν λόγω
κωλύματος είναι, ότι ο δημόσιος υπάλ-

ληλος που αποδέχεται τον διορισμό
του σε δεύτερη θέση,θεωρείται ότι παραι-
τείται αυτοδικαίως από την πρώτη θέση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ερώτημα
γεννάται αναφορικά με την τύχη της
μισθολογικής και προαγωγικής εξέλι-
ξης του υπαλλήλου. Εν προκειμένω,
ισχύουν τα ακόλουθα:

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  55  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
33220055//22000033,,  γγιιαα  ττηη  μμιισσθθοολλοογγιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη
ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  όόλλωωνν  ττωωνν  κκααττηηγγοορριιώώνν,,
ααππόό  κκααττώώττεερροο  σσεε  ααννώώττεερροο  μμιισσθθοολλοογγιικκόό
κκλλιιμμάάκκιιοο,,  ααππααιιττεείίττααιι  υυππηηρρεεσσίίαα  ωωςς  εεξξήήςς::
αα..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααπποοννοομμήή  ττοουυ  ααμμέέσσωωςς  εεππόόμμεε--
ννοουυ  μμεεττάά  ττοο  εειισσααγγωωγγιικκόό  ΜΜ..ΚΚ..,,  υυππηηρρεεσσίίαα
εεννόόςς  ((11))  έέττοουυςς  σσττοο  εειισσααγγωωγγιικκόό  ΜΜ..ΚΚ..  ββ..
ΓΓιιαα  ττηηνν  ααπποοννοομμήή  όόλλωωνν  ττωωνν  εεππόόμμεεννωωνν
μμιισσθθοολλοογγιικκώώνν  κκλλιιμμαακκίίωωνν,,  υυππηηρρεεσσίίαα  δδύύοο
((22))  εεττώώνν  σσεε  κκάάθθεε  μμιισσθθοολλοογγιικκόό  κκλλιιμμάά--
κκιιοο..  ΓΓιιαα  ττηηνν,,  κκααττάά  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη
ππααρράάγγρρααφφοο,,  μμιισσθθοολλοογγιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  λλααμμ--
ββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη  οο  χχρρόόννοοςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  πποουυ
οορρίίζζεεττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  1155  ττοουυ  ννόόμμοουυ  ααυυττοούύ..

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων,καθί-
σταται σαφές ότι, ο διορισμός υπαλλή-
λου σε δεύτερη θέση και η ταυτόχρο-
νη παραίτηση από την πρώτη θέση δεν
επιφέρει συνέπειες στην ομαλή μισθο-
λογική εξέλιξή του, με βάση τα θεσμο-
θετημένα μισθολογικά κλιμάκια, αφού,
όπως προκύπτει από τις σχετικές δια-

τάξεις, για την εν λόγω εξέλιξη λαμβά-
νεται υπόψη ο χρόνος προγενέστερης
υπηρεσίας στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..

Αναφορικά με τη βαθμολογική εξέ-
λιξη του υπαλλήλου που αποδέχεται
τον διορισμό του σε δεύτερη θέση,
παραιτούμενος από την πρώτη, αναφέ-
ρονται τα κάτωθι:

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  9988  ττοουυ  ΔΔηημμοο--
σσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα,,  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι,,
πποουυ  έέχχοουυνν  ππρριινν  ααππόό  ττοο  δδιιοορριισσμμόό  ττοουυςς
χχρρόόννοο  ππρρααγγμμααττιικκήήςς  δδηημμόόσσιιααςς  υυππηηρρεε--
σσίίααςς,,  εεννττάάσσσσοοννττααιι  μμεεττάά  ττηη  μμοοννιιμμοοπποοίίηη--
σσήή  ττοουυςς  μμέέχχρριι  κκααιι  ττοονν  ααμμέέσσωωςς  ααννώώττεερροο
ββααθθμμόό,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  χχρρόόννοο
υυππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυςς,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  οουυσσιιαασσττιι--
κκήή  κκρρίίσσηη  ττοουυ  υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ  σσυυμμββοουυλλίί--
οουυ.. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία
νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυ-
θεί στο Δημόσιο,νομικό πρόσωπο δημο-
σίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α.,με σχέση εργα-
σίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,
καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που,με
βάση ειδικές διατάξεις,αναγνωρίζεται ως
πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθ-
μολογική εξέλιξη. Η προϋπηρεσία με
σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου σε υπηρεσίες της Κυπριακής
Δημοκρατίας λαμβάνεται υπόψη για την
ένταξη. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη
λαμβάνεται υπόψη μόνο η υπηρεσία που

έχει διανυθεί πριν από το διορισμό με
τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας,στην
οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρό-
νο της ένταξης.Ο τυχόν πλεονάζων χρό-
νος μετά την ένταξη σύμφωνα με την
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν λαμ-
βάνεται υπόψη.

Σύμφωνα με τη διατύπωση της παρα-
πάνω διάταξης,ο υπάλληλος που διορί-
ζεται,έχοντας στο ενεργητικό του χρόνο
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δια-
νύει υποχρεωτικά διετή δοκιμαστική υπη-
ρεσία,όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο
40 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Κατόπιν της δοκιμαστικής υπηρεσίας,
ενεργείται η ένταξη του υπαλλήλου μέχρι
και τον αμέσως ανώτερο βαθμό αυτού
που φέρει ο συγκεκριμένος υπάλληλος.
Τονίζεται ότι,η ένταξη στον εν λόγω βαθ-
μό πραγματοποιείται ανάλογα με τον
συνολικό χρόνο υπηρεσίας,δηλαδή τον
πριν και τον μετά τον διορισμό.

ΥΥπποογγρρααμμμμίίζζεεττααιι  μμεε  έέμμφφαασσηη,,  όόττιι  οο
υυππάάλλλληηλλοοςς,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  έένντταα--
ξξήήςς  ττοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  9988  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ
ΚΚώώδδιικκαα,,  δδεενν  ααπποοξξεεννώώννεεττααιι  ττοουυ  ββααθθμμοούύ
πποουυ  κκααττεείίχχεε  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα
ττοουυ..  Αυτό προκύπτει από τη σαφή δια-
τύπωση, αφενός μεν της παραγράφου
1 του άρθρου 98, που κάνει λόγο για
ένταξη ανάλογα με τον συνολικό χρό-
νο υπηρεσίας, αφετέρου δε της παρα-
γράφου 2 του ίδιου άρθρου,που κάνει
λόγο για πραγματική δημόσια υπηρε-
σία η οποία αναγνωρίζεται για την βαθ-
μολογική εξέλιξη.

ΟΟ  μμοοννααδδιικκόόςς  εεπποομμέέννωωςς  ππεερριιοορριισσμμόόςς
πποουυ  ττίίθθεεττααιι,,  ααφφοορράά  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττηηςς
έέννττααξξηηςς  μμόόννοονν  μμέέχχρριι  κκααιι  ττοονν  ααμμέέσσωωςς
ααννώώττεερροο  ββααθθμμόό  ααυυττοούύ  πποουυ  φφέέρρεειι  οο  υυππάάλλ--
λληηλλοοςς..

Οι παραπάνω διατάξεις και η ορθή
ερμηνευτική προσέγγισή τους περιγρά-
φουν επακριβώς την τύχη της βαθμο-
λογικής και της μισθολογικής εξέλιξης
υπαλλήλων που παραιτούνται μιας θέσε-
ως ένεκα διορισμού τους σε άλλη θέση
του δημόσιου τομέα.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ 

Το «μετά» 
μιας παραίτησης… 



Μάρτιος 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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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ  

Οι σύγχρονοι νοσηλευτές 
ΣΣ

ττηηνν  ΚΚοοζζάάννηη  ««χχττύύππηησσεε
ηη  κκααρρδδιιάά»»  ττοουυ  33οουυ  ΠΠ..ΤΤ..
ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  μμεε  ττηηνν  33ηη

ηημμεερρίίδδαα  πποουυ  δδιιοορργγάάννωωσσεε  ττοο
ΔΔΣΣ  μμεε  ττίίττλλοο  ««ηη  θθέέσσηη  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττήή  σσεε  έένναα  σσύύγγχχρροοννοο  σσύύσσττηη--
μμαα  υυγγεείίααςς»»,,  υυππόό  ττηηνν  ααιιγγίίδδαα
ττοουυ  ΥΥΥΥΠΠΚΚΑΑ,,  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκααιι
ττηηνν  εευυγγεεννιικκήή  χχοορρηηγγίίαα  ττηηςς
ΝΝοομμααρρχχίίααςς  ΚΚοοζζάάννηηςς.. Η αίθου-
σα  του Εκθεσιακού κέντρου
Κοίλων κατακλύσθηκε από
νοσηλευτές, κυρίως, της Δυτι-
κής Μακεδονίας, γεγονός που
έδωσε ιδιαίτερη χαρά στους
διοργανωτές, οι οποίοι μαζί
με τους συναδέλφους της
οργανωτικής και επιστημονι-

κής επιτροπής, κατέβαλαν κάθε
δυνατή προσπάθεια για την
επιτυχία της εκδήλωσης.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν
στα προβλήματα που παρου-
σιάζονται καθημερινά στους
χώρους εργασίας, καθώς και
στις προσπάθειες που  κατα-
βάλλουν οι ίδιοι, για την όσο
το δυνατόν καλύτερη παρο-
χή φροντίδας στους ασθενείς.
ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  σσττηηνν
ππεερριιφφέέρρεειιαα  κκααιι  ττοο  ππρρόόγγρρααμμ--
μμαα  ββοοήήθθεειιαα  σσττοο  σσππίίττιι,,  πποουυ
υυπποολλεειιττοουυρργγεείί,,  ααννααππττύύχχθθηη--
κκαανν  εεννδδεελλεεχχώώςς  κκααιι  σσττοο  άάκκοουυ--
σσμμάά  ττοουυςς,,  οο  ππρροοββλληημμααττιισσμμόόςς
όόλλωωνν  μμεεγγάάλλωωσσεε..

Σε όλα τα παραπάνω καθώς
και στα τελευταία θέματα, που
σχετίζονται με τα εργασιακά,

αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος και
ο Γεν. Γραμματέας της ΕΝΕ κ.κ.
ΣΣκκοουυττέέλληηςς και ΔΔάάγγλλααςς,οι οποί-
οι τίμησαν με την παρουσία
τους την ημερίδα.

Πριν κλείσει η εκδήλωση
το ΔΣ του 3ου Π.Τ., διά του
προέδρου του κ. ΜΜππααλλιιόόζζοο--
γγλλοουυ, έκοψε την ετήσια βασι-
λόπιτα του τμήματος με τις
συναδέλφους κ.κ. Δήμου
(Γ.Ν. ΔΡAΜΑΣ) και ΚΚααρρααλλιιόό--
λλιιοουυ (ΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ), να
είναι οι τυχερές που βρήκαν
το φλουρί, κερδίζοντας το
βιβλίο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ».

Την εκδήλωση τίμησαν με

την παρουσία τους, μεταξύ
άλλων, ο βουλευτής Κοζάνης
του ΠΑΣΟΚ, κ. ΑΑθθαανναασσιιάάδδηηςς
ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς, ο Αντινομάρχης
Ανάπτυξης Κοζάνης κ. ΣΣββόό--
λληηςς, ο Αντινομάρχης Φλώρι-
νας κ. ΕΕυυααγγγγέέλλοουυ, η Αντινο-
μάρχης Γρεβενών κ. ΠΠυυρρππίίλληη,
ο Δήμαρχος Υψηλάντου κ.
ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς, ο Αντιδήμαρχος
Κοζάνης κ. ΘΘεεοοδδωωρρίίδδηηςς, ο
Διοικητής του  Γ.Ν. Κοζάνης
κ. ΜΜπποογγιιααττζζίίδδηηςς και το μέλος
της Ε.Ν.Ε. και Αντινομάρχης
Πρόνοιας Θεσσαλονίκης κ.
ΈΈφφηη  ΒΒαασσιιλλεειιάάδδοουυ,,  η οποία και
κήρυξε την έναρξη της εκδή-
λωσης.

ΣΣ
ύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
8822§§33  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιι--
κκαα  ((ΝΝόόμμοοςς  33552288//22000077)),,  ««γγιιαα  ττοουυςς  υυππααλλ--

λλήήλλοουυςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΠΠΕΕ  ήή  ΤΤΕΕ,,  κκααττόόχχοουυςς  μμεετταα--
ππττυυχχιιαακκοούύ  δδιιππλλώώμμααττοοςς  σσπποουυδδώώνν  δδιιάάρρκκεειιααςς
εεννόόςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέττοουυςς,,  οο  χχρρόόννοοςς  πποουυ  ααππααιι--
ττεείίττααιι  γγιιαα  ττηη  ββααθθμμοολλοογγιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  μμεειιώώννεεττααιι
σσυυννοολλιικκάά  κκααττάά  δδύύοο  ((22))  έέττηη..  ((……))  ΟΟιι  εενν  λλόόγγωω
ττίίττλλοοιι  ααππααιιττεείίττααιι  νναα  εείίννααιι  σσυυννααφφεείίςς  μμεε  τταα  ααννττιι--
κκεείίμμεενναα  σστταα  οοπποοίίαα  ααππαασσχχοολλοούύννττααιι  ήή  εείίννααιι
δδυυννααττόόνν,,  κκααττάά  ττιιςς  οορργγααννιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  υυππηη--
ρρεεσσίίααςς  ττοουυςς,,  νναα  ααππαασσχχοολληηθθοούύνν..  Ως μεταπτυ-
χιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται
εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαί-
τερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώ-
ματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυ-
χιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίω-
ση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή».

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατά-
ξεις, οο  ννοομμοοθθέέττηηςς  κκααθθιιεερρώώννεειι  ττηηνν  εευυννοοϊϊκκήή
μμεεττααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  εεκκεείίννωωνν,,  πποουυ
δδιιααθθέέττοουυνν  ααυυξξηημμέένναα  ττυυππιικκάά  ππρροοσσόόνντταα,,  μμεειιώώ--
ννοοννττααςς  ττοονν  χχρρόόννοο  ππρροοααγγωωγγήήςς  ττοουυςς  ααππόό  ττοονν
έένναανν  ββααθθμμόό  σσττοονν  άάλλλλοο.. Ειδικότερα, για τους
υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, που είναι
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, ο χρόνος της
βαθμολογικής τους εξέλιξης μειώνεται κατά

δύο συνολικά έτη. Βασική προϋπόθεση της
ανωτέρω μείωσης είναι η συνάφεια του μετα-
πτυχιακού τίτλου με το αντικείμενο της οργα-
νικής θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  8855  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα,,
μμεεττααξξύύ  ττωωνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  πποουυ  ααξξιιοολλοογγοούύννττααιι  γγιιαα
ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη
θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύννηηςς,,  σσυυγγκκααττααλλέέγγοοννττααιι  κκααιι  οοιι  εειιδδιι--
κκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,,  ιιδδίίωωςς  δδεε  σσυυγγγγρρααφφιικκέέςς  εερργγαα--
σσίίεεςς,,  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  ––  εειισσηηγγήήσσεειιςς  σσεε  σσυυννέέδδρριιαα,,
ηημμεερρίίδδεεςς  κκλλππ  σσυυννααφφεείίςς  μμεε  ττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ττηηςς
υυππηηρρεεσσίίααςς  ήή  ττηηςς  δδηημμόόσσιιααςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  γγεεννιικκόό--
ττεερραα..  Η χρήση του όρου «ιδίως» από τον νομο-
θέτη υποδηλώνει, ότι η απαρίθμηση δεν είναι
περιοριστική αλλά ενδεικτική, υπό την έννοια
ότι στις ειδικές δραστηριότητες δύνανται να υπα-
χθούν και να αξιολογηθούν και άλλες εκδη-
λώσεις ή έργα του υπαλλήλου, που εμφανί-
ζουν την απαιτούμενη συνάφεια με το αντικείμενο
της υπηρεσίας του. Η μοριοδότηση, ωστόσο,
των συγκεκριμένων κριτηρίων έχει ένα ανώ-
τατο όριο,που δεν υπερβαίνει τα 120 μόρια για
την επιλογή των προϊσταμένων διεύθυνσης ή
αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας και
τα 60 μόρια για την επιλογή των προϊσταμένων
τμήματος, αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου
επιπέδου οργανικής μονάδας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Ευνοϊκή μεταχείριση... 
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Με ανθρωπιστικά
κίνητρα... 

ΑΑ
ννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  ππααρροοχχήή  ββοοήήθθεειιααςς  σσττοονν  σσυυννάάννθθρρωωπποο
σσεε  χχώώρροο  εεξξωωννοοσσοοκκοομμεειιαακκόό  εεππιισσηημμααίίννοοννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυ--
θθαα:: ΗΗ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ββοοήήθθεειιαα  ππααρρέέχχεεττααιι  όόχχιι  λλόόγγωω  υυππηη--

ρρεεσσιιαακκοούύ  κκααθθήήκκοοννττοοςς,,  ααλλλλάά  οοιικκεειιοοθθεελλώώςς,,  ήήττοοιι  μμεε  κκίίννηηττρραα  ααπποο--
κκλλεειισσττιικκώώςς  ααννθθρρωωππιισσττιικκάά  ήή  άάλλλλωωςς  ηηθθιικκοοκκοοιιννωωννιικκάά..  ΚΚααιι  σσ’’  ααυυττήήνν
ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ππάάννττωωςς,,  οο  ννοοσσηηλλεευυττήήςς  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  ββοοήήθθεειιαα,,
θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιδδεείίξξεειι  ττηηνν  ίίδδιιαα  εεππιιμμέέλλεειιαα,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεππιιδδεειικκννύύ--
εειι  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν  ττοουυ  κκααθθηηκκόόννττωωνν..  

Η υποχρέωσή του αυτή πηγάζει, πρωτίστως, από τις διατά-
ξεις του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ 216/2001)
και δη αυτές του άρθρου 1, που ορίζουν ότι, «ο Νοσηλευτής
οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα έντιμου και άμεμπτου ατόμου
σ' όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του και να προστατεύει την
αξιοπρέπεια του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Οφείλει γενικά
να πράττει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του, σύμφωνα με
τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις αρχές της ηθικής και
της δεοντολογίας, τις διατάξεις του παρόντος κώδικα και τις
διατάξεις που αφορούν στην άσκηση του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος».

Εφόσον, λοιπόν, ο νοσηλευτής παρέχει βοήθεια ακολουθώ-
ντας πλήρως τους κανόνες και αρχές που διέπουν την άσκηση
του νοσηλευτικού επαγγέλματος, δεν δύναται να θεωρηθεί υπό-
λογος ή να του καταλογιστούν ευθύνες αναφορικά με την πορεία
της υγείας του ασθενούς. 
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ΑΑ
ννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοο  ζζήήττηη--
μμαα  ττηηςς  ιιεερρααρρχχιικκήήςς  οορργγάά--
ννωωσσηηςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν

ττοουυ  ΙΙΚΚΑΑ  κκααιι  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήή--
ττωωνν  ττοουυ  ααππαασσχχοολλοουυμμέέννοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ηη  ΈΈννωω--
σσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς
εεππιισσηημμααίίννεειι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::    

Σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 29 του Προεδρι-
κού Διατάγματος 266/1989
(Οργάνωση και σύνθεση υπη-
ρεσιών ΙΚΑ,ΦΕΚ Α΄ 127/1989),
«…Για τις Τοπικές Μονάδες
Υγείας προβλέπονται οι ακό-
λουθοι δύο τύποι διάρθρω-
σης : ΤΥΠΟΣ Α: α) Τμήμα

Ιατρικής Περίθαλψης και Προ-
ληπτικής Ιατρικής, β) Τμήμα
Νοσηλευτικού, γ) Τμήμα Φαρ-
μακευτικό, δ) Τμήμα Διοικη-
τικού, ΤΥΠΟΣ Β: α) Τμήμα
Ιατρικής Περίθαλψης και Προ-
ληπτικής Ιατρικής, β) Τμήμα
Νοσηλευτικού, γ) Γραφείο
(αυτοτελές) Φαρμακευτικό, δ)
Γραφείο (αυτοτελές) Διοικη-
τικού…». Σύμφωνα, δε, με τις
διατάξεις του άρθρου 46 του
ΠΔ 266/1989, στις Νομαρχια-
κές και Τοπικές Μονάδες Υγεί-
ας, καθώς και στα επιμέρους
Τμήματα ή αυτοτελή Γραφεία,
στα οποία διαρθρώνονται οι

Μονάδες αυτές, προΐστανται
υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ
Ιατρών, εκτός: α) Των Νοση-
λευτικών Τμημάτων τους, στα

οποία προΐστανται υπάλληλοι
των Κλάδων ΠΕ Νοσηλευτι-
κής ή ΤΕ Νοσηλευτικής - Μαι-

ευτικής ή ΔΕ Βοηθών Νοσο-
κόμων.

Ομοίως, στο νοσηλευτικό
τμήμα των ειδικών διαγνω-
στικών – θεραπευτικών κέντρων
προΐσταται υπάλληλος του
κλάδου ΤΕ νοσηλευτικής –
μαιευτικής, ενώ στην Υποδι-
εύθυνση Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας των υπηρεσιών νοσο-
κομειακής υποστήριξης και
στα Τμήματά της προΐστανται
υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ
Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοση-
λευτικής- Μαιευτικής. Όπως
προκύπτει από τις ανωτέρω
διατάξεις, σε όλα τα νοσηλευ-
τικά τμήματα των επιμέρους
υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ
προβλέπεται θέση προϊστα-
μένου, η οποία καταλαμβά-
νεται προεχόντως από υπαλ-
λήλους του κλάδου ΤΕ ή ΠΕ
νοσηλευτικής.

ΕΕκκ  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ααυυττώώνν
ππρροοκκύύππττεειι,,  όόττιι  τταα  ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκάά  ττμμήήμμαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  οορργγαα--
ννωωττιικκώώνν  δδοομμώώνν  ττοουυ  ΙΙΚΚΑΑ  δδιιαα--
θθέέττοουυνν  ααυυττοοττεελλήή  οορργγάάννωωσσηη  μμεε
ξξεεχχωωρριισσττόό  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοο,,  μμηη
ππρροοββλλεεπποομμέέννηηςς  ττηηςς  ααννάάμμιιξξηηςς
ττοουυ  ιιααττρριικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..
Περαιτέρω υπογραμμίζεται ότι,
εκ των διατάξεων του άρθρου
38§§3-4 προβλέπεται κλάδος
ΔΕ Νοσοκόμων – Τραυματιο-
φορέων και κλάδος ΥΕ Νοσο-
κόμων – Τραυματιοφορέων.

Επισημαίνεται, επιπλέον,ότι

τα επαγγελματικά δικαιώματα
των νοσηλευτών περιγράφο-
νται με περιοριστικό τρόπο στις
διατάξεις του άρθρου 1 του
Προεδρικού Διατάγματος
351/1989, μεταξύ, δε, αυτών
δεν συγκαταλέγεται η μεταφο-
ρά ασθενών, έργο που κατ’ εξο-
χήν ανήκει στην αρμοδιότητα
των τραυματιοφορέων.Η έλλει-
ψη, δε, υπαλλήλων του κλά-
δου τραυματιοφορέων δεν απο-
τελεί εξαιρετική ή έκτακτη
υπηρεσιακή ανάγκη, που να
δικαιολογεί την κατ’ εξαίρεση
ανάθεση των υπηρεσιακών
τους καθηκόντων σε υπαλλή-
λους άλλων κλάδων, κατ’ επί-
κληση των διατάξεων του άρθρου
30§2 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα (Νόμος 3528/2007).

Εκ των ανωτέρω παρατη-
ρήσεων συνάγεται ευχερώς
ότι, ηη  δδιιαακκοομμιιδδήή  αασσθθεεννοούύςς
δδεενν  ααννήήκκεειι  σστταα  υυππηηρρεεσσιιαακκάά
κκααθθήήκκοονντταα  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν
ΤΤΕΕ,,  ηη  δδεε  μμόόννιιμμηη  έέλλλλεειιψψηη  ττρρααυυ--
μμααττιιοοφφοορρέέωωνν  δδεενν  εεππιιττρρέέππεειι
ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  εεξξααιιρρεεττιι--
κκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
3300§§22  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιι--
κκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα..

Συνοψίζοντας,οι νοσηλευ-
τές υποχρεούνται να εκτελούν
μόνον πράξεις που συνάδουν
με τα θεσμοθετημένα επαγγελ-
ματικά τους δικαιώματα, όπως
αυτά περιγράφονται από τις
διατάξεις του ΠΔ 351/1989.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ 

Απαγορεύεται η...
«διακομιδή» καθηκόντων 

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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η διακομιδή
ασθενούς δεν
ανήκει στα υπη-
ρεσιακά καθήκο-
ντα των νοση-
λευτών ΤΕ.

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
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Κωδικός «ΙΚΑ» 
ΣΣ

ύμφωνα με τον Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών του ΙΚΑ, ο
κωδικός 323000 (Νοσοκόμοι, Πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων
Σχολών) ανευρίσκεται στο πεδίο περισσότερων δραστη-

ριοτήτων, όπως για παράδειγμα στον κωδικό 8511 (Νοσοκο-
μειακές δραστηριότητες), αλλά και στους κωδικούς 8519 (Άλλες
δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία), 8531-8532
(Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με ή χωρίς παροχή κατα-

λύματος). Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι ο κωδικός 323000 αφορά συνολικά την παρο-
χή νοσηλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους νοσηλευτών, ανεξαρτήτως του τόπου ή του φορέα
όπου παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες. 

Με άλλα λόγια ο συγκεκριμένος κωδικός δεν δύναται να θεωρηθεί, με βάση τον Οδη-
γό Σύνδεσης Κωδικών του ΙΚΑ, ότι καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τους απασχολου-
μένους στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Τράπεζες Αίματος, Μικροβιολογικά – Βιοχη-
μικά Εργαστήρια Υγιεινής και Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών. 



ΑΑ
ννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  ττήήρρηη--
σσηη  ααρρχχεείίοουυ  ττωωνν  φφαακκέέ--
λλωωνν  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν  σστταα

ννοοσσοοκκοομμεείίαα  εεππιισσηημμααίίννοοννττααιι  τταα
αακκόόλλοουυθθαα::

ΗΗ  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ααρρχχεειιοοθθέέττηη--
σσηηςς,,  ωωςς  εεκκ  ττηηςς  φφύύσσεεώώςς  ττηηςς,,  δδεενν
δδύύννααττααιι  νναα  ααπποοττεελλεείί  ααννττιικκεείίμμεε--
ννοο  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττοουυ  ππρροο--
σσωωππιικκοούύ,,  πποουυ  υυππάάγγεεττααιι  σσττηη
ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  εεννόόςς
ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ.. Αυτό συνάγεται
εξάλλου και από τις διατάξεις
του άρθρου 10§2 του Προε-
δρικού Διατάγματος 87/1986,
σύμφωνα με τις οποίες, «αρμο-
διότητες της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας είναι: Η παροχή νοση-
λείας στους αρρώστους,σύμφωνα
με τα διδάγματα της νοσηλευ-
τικής και στο πλαίσιο των κατευ-
θύνσεων των υπευθύνων σε
κάθε περίπτωση γιατρών,η προ-
ώθηση και προαγωγή της νοση-
λευτικής και της εκπαίδευσης
στον τομέα αυτό, και ο προ-
γραμματισμός και ο έλεγχος
των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Όπως προκύπτει από τις
ανωτέρω διατάξεις, το έργο της
νοσηλευτικής υπηρεσίας και
κατ’ επέκταση του προσωπι-
κού της περιορίζεται στα στε-
νά νοσηλευτικά καθήκοντα,
μη επιτρεπομένης οιασδήπο-
τε διεύρυνσης του πεδίου των
δραστηριοτήτων της.

Περαιτέρω,σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10§3 του
ΠΔ 87/1986, «αρμοδιότητες της
Διοικητικής Υπηρεσίας κατά
τμήμα και αυτοτελή Γραφεία:
α) …, β) ΤΤμμήήμμαα  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς::
Στην αρμοδιότητα αυτού είναι
η οργάνωση της γραμματεια-
κής στήριξης σύμφωνα με τις
αποφάσεις της Διοίκησης και
των άλλων Υπηρεσιών του
Νοσοκομείου, η τήρηση του

Γενικού πρωτοκόλλου, η δια-
κίνηση της αλληλογραφίας και
η φροντίδα για την αντιμετώ-
πιση κάθε προβλήματος για
την διεκπεραίωση του έργου
του Νοσοκομείου. γ) …, δ)
ΤΤμμήήμμαα  ήή  ΓΓρρααφφεείίοο  ΚΚίίννηησσηηςς
ΑΑσσθθεεννώώνν::  ΈΈχχεειι  ττηηνν  φφρροοννττίίδδαα
γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  εειισσιιττηηρρίίωωνν,,  γγιιαα
ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ττωωνν  ααρρρρώώσσττωωνν,,
ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττωωνν  εεξξιιττηηρρίίωωνν  κκααιι
γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  κκααττααλλόόγγοουυ  αανναα--
μμοοννήήςς  εειισσααγγωωγγήήςς..  ΤΤηηρρεείί  ββιιββλλίίοο
κκεεννώώνν  κκάάθθεε  φφοορράά  κκρρεεββααττιιώώνν
κκααιι  εεννηημμεερρώώννεειι  ττοουυςς  ααρρρρώώ--
σσττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ττοουυςς,,
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  σσεειιρράά  σσττοονν
κκααττάάλλοογγοο  ααννααμμοοννήήςς.. Φροντί-
ζει για την λογιστική παρακο-
λούθηση της μερίδας των νοση-
λευομένων,την χρέωση δαπανών
νοσηλείας και την έκδοση των
δελτίων παροχής υπηρεσιών.
Τηρεί βιβλίο ασθενών και παρέ-
χει κάθε πληροφορία γι' αυτούς.
Επίσης, τηρεί λεπτομερή στα-
τιστικά στοιχεία της νοσηλευ-
τικής κίνησης. ε)…,στ) ΤΤμμήήμμαα

ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς  --  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς::
Η ευθύνη για την οργάνωση
και λειτουργία της μηχανογρά-
φησης, της επεξεργασίας και
τήρησης μηχανογραφικών στα-
τιστικών στοιχείων παροχής
και διακίνησης πληροφοριών
στις υπηρεσίες του Νοσοκο-
μείου, στο Υπουργείο Υγείας-
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και τους άλλους
αρμοδίους φορείς και κάθε
άλλης συναφούς εργασίας. ζ)
…,η) ΤΤμμήήμμαα  ήή  ΓΓρρααφφεείίοο  ΓΓρρααμμ--
μμααττεείίααςς  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  ΙΙααττρρεείίωωνν::
Έχει την ευθύνη και φροντίδα
για την γραμματειακή στήριξη

των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρεί-
ων, την υποδοχή και εξυπηρέ-
τηση των προσερχομένων σ’
αυτά αρρώστων.Τηρεί τα αρχεία
και τα βιβλία κίνησης των Εξω-
τερικών Ιατρείων. Ρυθμίζει τη
σειρά προσέλευσης των αρρώ-
στων και προγραμματίζει την
επανεξέτασή τους με προσυ-
νεννόηση. Χορηγεί πιστοποι-
ητικά στους άρρωστους όταν
το ζητούν, μετά από υποβολή
σχετικής αίτησης. Ενημερώνει
το κοινό για τις ώρες λειτουρ-
γίας των τακτικών εξωτερικών
ιατρείων και για τον τρόπο λει-
τουργίας τους. θ) …, ι) …, ια)
…, ιβ) Γραφείο Επιστασίας:Στο
Γραφείο Επιστασίας εντάσσο-
νται οι δραστηριότητες της καθα-
ριότητας, της φύλαξης και τάξης
των γενικών εργασιών και των
μεταφορών».

Από τις παραπάνω διατάξεις
καθίσταται εμφανές ότι, ηη  ααρρχχεειι--
οοθθέέττηησσηη  ττωωνν  φφαακκέέλλωωνν  ττωωνν  αασσθθεε--
ννώώνν  κκααιι  ηη  εενν  γγέέννεειι  ττήήρρηησσηη  ααρρχχεείί--
οουυ  ααπποοττεελλεείί  ααννααμμφφίίββοολλαα

ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττηηςς  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς
ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  εεννόόςς  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ,,
ηη  οοπποοίίαα  κκααιι  δδιιααθθέέττεειι  ττηηνν  ααππααιι--
ττοούύμμεεννηη  κκααττάά  ττμμήήμμαατταα  δδιιάάρρ--
θθρρωωσσηη,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  υυλλιικκοο--
ττεεχχννιικκήή  υυπποοδδοομμήή  γγιιαα  νναα  φφέέρρεειι
εειιςς  ππέέρρααςς  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  έέρργγοο..  

Πέραν του προεκτεθέντος
σαφούς θεσμοθετημένου κανο-
νιστικού πλαισίου, υπέρ της
αρμοδιότητας της διοικητικής
υπηρεσίας για την αρχειοθέ-
τηση συνηγορεί καταφανώς
και το μείζον πρόβλημα των
τεράστιων ελλείψεων προσω-
πικού των νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών. Με άλλα λόγια σσττηη
σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  χχρροοννιικκήή  σσυυγγκκυυ--
ρρίίαα,,  όόπποουυ  οοιι  εελλλλεείίψψεειιςς  σσεε  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  εείίννααιι  σσηημμαα--
ννττιικκόόττεερρεεςς  ααππόό  πποοττέέ,,  εείίννααιι
ααδδιιααννόόηηττηη  ηη  εεππιιππλλέέοονν  εεππιιββάά--
ρρυυννσσηη  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  μμεε  δδιιοοιι--
κκηηττιικκήήςς  φφύύσσεεωωςς  κκααθθήήκκοονντταα,,
τταα  οοπποοίίαα  δδεενν  ααπποοττεελλοούύνν  κκαανν
ααρρμμοοδδιιόόττηηττάά  ττοουυςς..  

Με βάση τις ανωτέρω παρα-
τηρήσεις και διατάξεις η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος θεω-
ρεί ως αυτονόητο, ότι η
υποχρέωση αρχειοθέτησης των
φακέλων των ασθενών βαρύ-
νει αποκλειστικά και μόνον
την διοικητική υπηρεσία.Αντι-
στρόφως η νοσηλευτική υπη-
ρεσία περιορίζεται στην παρο-
χή αμιγώς νοσηλευτικών
υπηρεσιών.

Οποιαδήποτε αντίθετη πρα-
κτική δεν συνάδει με το γράμ-
μα και το πνεύμα των διατάξε-
ων του ΠΔ 87/1986,ενώ ουδόλως
διευκολύνει την διασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας των
νοσοκομείων διά της έγκαιρης
παροχής υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσιών φροντίδας και υγείας
από το νοσηλευτικό προσωπι-
κό προς τους ασθενείς.

Η Ε.Ν.Ε. ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Η ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Το καθήκον δεν μπαίνει
στο...αρχείο! 
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η υποχρέωση
αρχειοθέτησης
των φακέλων
των ασθενών
βαρύνει αποκλει-
στικά και μόνον
την διοικητική
υπηρεσία. 
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Η ΗΜΕΡΑ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΟΥ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟ 

Αλλάξαμε την ιστορία του κλάδου μας!

13Μάρτιος 2010

16 Μαρτίου
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Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

ΣΣ
ττιιςς  1166  ΜΜααρρττίίοουυ  κκάάττιι  άάλλλλααξξεε..  ΣΣττιιςς  1166  ΜΜααρρ--
ττίίοουυ,,  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  έέδδεειιξξαανν  ττηη  δδύύννααμμηη,,
ττηη  θθέέλληησσηη  ττοο  ήήθθοοςς  κκααιι  ττηηνν  ααπποοφφαασσιισσττιι--

κκόόττηηττάά  ττοουυςς..  
ΜΜεε  μμιιαα  ππρρωωττοοφφααννήή  γγιιαα  τταα  εελλλληηννιικκάά  δδεεδδοο--

μμέένναα  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  υυππόό  ττηηνν  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  ττηηςς
ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,,  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  δδιιααττρράάννωωσσαανν  ττηηνν
ααννττίίθθεεσσήή  ττοουυςς  σσεε  όόλλαα  ααυυττάά  πποουυ  ««ππλληηγγώώννοουυνν»»
ττοονν  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  κκλλάάδδοο,,  δδιιεεκκδδιικκώώννττααςς  μμεε  μμιιαα
ααππίίσσττεευυττηη  δδυυννααμμιικκήή  όόλλαα  ααυυττάά  πποουυ  δδιικκααιιοούύννττααιι
κκααιι  ααξξίίζζοουυνν..  

Η πορεία ξεκίνησε ακριβώς στην ώρα της,
μιας και ο όγκος της διαδήλωσης ήταν τόσος,
που ασφυκτιούσε στο χώρο της προσυγκέντρω-
σης.Υπολογίζουμε ότι περίπου 2.000 νοσηλευ-
τές απ’ όλη τη χώρα συμμετείχαν στην πορεία,
ο κύριος όγκος των οποίων ήταν από τα νοσο-
κομεία της Αττικής. Ενδεικτικά αναφέρουμε,ότι
η κεφαλή της πυκνής ανθρώπινης αλυσίδας
ήταν στο Πεδίο του Άρεως και η ουρά ακόμα
βρισκόταν στο Πολυτεχνείο.

ΜΜεε  ππααλλμμόό  ααξξιιοοζζήήλλεευυττοο,,  ππααρρόόττιι  ήήτταανν  ηη  ππρρώώ--
ττηη  φφοορράά  πποουυ  οοιι  ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς  δδιιααδδήήλλωωνναανν  ααυυττόό--
ννοομμαα,,  χχωωρρίίςς  ττηηνν  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  ««εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν
σσυυννδδιικκααλλιισσττώώνν»»,,  ηη  πποορρεείίαα  εειισσήήλλθθεε  σσττηηνν  οοδδόό
ΙΙοουυλλιιααννοούύ  δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς  σσττοουυςς  ππααρραακκεείίμμεε--
ννοουυςς  δδρρόόμμοουυςς  ππααννδδααιιμμόόννιιοο..  ΟΟ  ΑΑπποοσσττόόλληηςς  μμεε
ττοο  ττααμμπποούύρρλλοο  σσττηηνν  ππρρώώττηη  γγρρααμμμμήή,,  κκρρααττοούύσσεε
ττοο  ρρυυθθμμόό,,  ξξεεσσηηκκώώννοοννττααςς  ττοο  εεννθθοουυσσιιώώδδεεςς  ππλλήή--
θθοοςς..  ΟΟ  ααέέρρααςς  γγέέμμιισσεε  μμεε  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  σσηημμααίίεεςς
ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  κκααιι  μμεε  ππάάμμπποολλλλαα  ππλλαακκάάττ  κκααιι
ππααννόό  μμεε  εεύύσσττοοχχαα  κκααιι  εευυρρηημμααττιικκάά  σσυυννθθήήμμαατταα..

Η διαδήλωσή μας, ήταν καθόλα ξεχωριστή:
Είχε ήθος, κέφι, πολιτισμό, ενθουσιασμό και
αποφασιστικότητα.Έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά,
χωρίς να δώσει το δικαίωμα σε κανέναν να
αμφισβητήσει το σφρίγος και την πυκνή δομή
της. Ήταν  μια διαδήλωση και συγχρόνως μια
εκδήλωση, ένα δρώμενο με θέμα τη συμπύ-
κνωση της κοιμισμένης δύναμης τόσων ετών
μέσα σε τρεις ώρες.Για να γίνει αυτό όμως μεσο-
λάβησαν πολλά.ΗΗ  ααγγααννάάκκττηησσηη  ττηηςς  χχρρόόννιιααςς  ππρροο--
δδοοσσίίααςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ααππόό  ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώ--
πποουυςς  ττηηςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  θθεεοοκκρρααττίίααςς  πποουυ
εεκκφφρράάσσττηηκκεε  σσττοο  ρριικκννόό  ππρρόόσσωωπποο  ττοουυ  μμιισσοοππεε--
θθααμμέέννοουυ  ΕΕΣΣΝΝΕΕ  κκααιι  ηη  ααηηδδίίαα  ττόόσσωωνν  εεττώώνν  ααππόό  ττηη
δδηηλληηττηηρρίίαασσηη  ττοουυ  εερργγαασσιιαακκοούύ  ττοουυςς  ββίίοουυ  ααππόό
ττοουυςς  ββοολλεεμμέέννοουυςς  κκααιι  ααρργγοοκκίίννηηττοουυςς  λλαακκέέδδεεςς  ττηηςς
ααννύύππααρρκκττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ,,  έέγγιινναανν  ηη  θθρρυυααλλλλίίδδαα  ττηηςς
έέκκρρηηξξηηςς  κκααιι  ηη  ααππααρρχχήή  ττηηςς  ααννααγγέέννννηησσηηςς  γγιιαα  ττοονν
κκλλάάδδοο  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν..

Όταν η παλλόμενη φάλαγγα των διαδηλω-

τών έφτασε μπροστά στο Υπουργείο, εντυπω-
σιάζοντας με το ρυθμό της τους δεκάδες εκπρο-
σώπους του τύπου και κάνοντας κάποιους άλλους
να κρυφτούν στις ποντικοφωλιές τους,ήταν απο-
λύτως βέβαιο ότι,σε λίγα λεπτά της ώρας η συνά-
ντηση με την Υπουργό θα είχε κανονιστεί. Οι
υπάλληλοι του πολυώροφου κτιρίου του Υπουρ-
γείου είχαν βγει στα παράθυρα, μη μπορώντας
να θυμηθούν παρόμοια πορεία…

ΗΗ  εεξξααμμεελλήήςς  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--
ΕΕΣΣΥΥ  σσυυννααννττήήθθηηκκεε  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττύύπποουυ  ττοουυ  ιισσοο--
γγεείίοουυ  μμεε  ττηηνν  ΥΥπποουυρργγόό  κκ..  ΞΞεεννοογγιιαανννναακκοοπποούύ--
λλοουυ,,  ττηηνν  ΥΥφφυυπποουυρργγόό  κκ..  ΓΓεεννννηημμααττάά,,  ττοονν  ΓΓ..
ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  κκ..  ΔΔηημμόόπποουυλλοο  κκααιι
ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  κκ..  ΚΚααττρριιββάάννοο..  ΗΗ  σσυυννάά--
ννττηησσηη  δδιιήήρρκκεεσσεε  4400  λλεεππττάά  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  ττοοπποοθθέέ--
ττηησσηη  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  κκααιι
ττηηνν  ααππάάννττηησσηη  ττηηςς  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκααιι  ττηηςς  ΥΥφφυυπποουυρρ--

γγοούύ,,  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  ααππόό  κκοοιιννοούύ,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε
τταα  θθεεσσμμιικκάά  ααιιττήήμμααττάά  μμααςς,,  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  άάμμεε--
σσαα  ηη  εεξξέέτταασσηη  ττηηςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  κκλλάάδδοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ..  ΕΕππιιππλλέέοονν  θθαα  δδρροομμοολλοογγηηθθεείί
ηη  έέκκδδοοσσηη  ΠΠ..ΔΔ..  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ππεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  κκλλιιννιικκώώνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ((κκααθθηη--
κκοοννττοολλόόγγιιοο))  κκααιι  ηη  ίίδδρρυυσσηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  δδιιεεύύ--
θθυυννσσηηςς  σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο..

ΑΑννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοο  ααίίττηημμαα  γγιιαα  άάμμεεσσηη  ππρρόόσσλληη--
ψψηη  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι  μμεε  δδεεδδοομμέέννηη  ττηηνν  ττρρααγγιικκήή
κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν,,  ηη  ΥΥπποουυρργγόόςς
δδεεσσμμεεύύττηηκκεε  όόττιι  μμέέσσαα  σσττηηνν  ΆΆννοοιιξξηη  θθαα  ππρροοκκηη--
ρρυυχχθθοούύνν  ππρρώώτταα  οοιι  θθέέσσεειιςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι
κκααττόόππιινν  ττοουυ  υυππόόλλοοιιπποουυ  ββοοηηθθηηττιικκοούύ  ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκοούύ  κκααιι  ππααρρααϊϊααττρριικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..

ΌΌτταανν  εεττέέθθηη  ττοο  θθέέμμαα  ττωωνν  μμεειιώώσσεεωωνν  ττωωνν  ααπποο--
δδοοχχώώνν  μμααςς,,  ηη  ΥΥπποουυρργγόόςς  δδήήλλωωσσεε  όόττιι,,  θθαα  ααπποο--
σσυυρρθθεείί  ηη  ααρρχχιικκήή  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  μμεείίωωσσηη  κκααττάά  1100%%
ττοουυ  κκοοννδδυυλλίίοουυ  γγιιαα  ττιιςς  υυππεερρωωρρίίεεςς  μμααςς  κκααιι  όόττιι  θθαα
ααπποοσσττεείίλλεειι  υυππόόμμννηημμαα  υυππέέρρ  ττοουυ  χχααρραακκττηηρριισσμμοούύ
ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ωωςς  ββααρρύύ  κκααιι
ααννθθυυγγιιεειιννόό  σστταα  σσυυννααρρμμόόδδιιαα  υυπποουυρργγεείίαα..

«Η διαδήλωσή μας, ήταν
καθόλα ξεχωριστή: Είχε
ήθος, κέφι, πολιτισμό,
ενθουσιασμό και αποφασι-
στικότητα. Έθεσε τον πήχη
πολύ ψηλά, χωρίς να δώσει
το δικαίωμα σε κανέναν να
αμφισβητήσει το σφρίγος
και την πυκνή δομή της»



ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αρνούμαστε 
την απαξίωση!

ΗΗ
Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Ε.Σ.Υ (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) εκτιμώ-
ντας, ότι τα πράγματα στην Υγεία είναι πλέον οριακά, τόσο από πλευράς έμψυχου δυνα-
μικού, όσο και από πλευράς υλικών και κοινωνικών απολαβών για τους Νοσηλευτές, τονί-

ζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τη
συνολική συμπεριφορά της πολιτικής ηγε-
σίας του Υπουργείου Υγείας απέναντι στους
Νοσηλευτές. 

Οι Νοσηλευτές του Δημοσίου τομέα
απεργούμε για πρώτη φορά με την κάλυ-
ψη της επίσημης ομοσπονδίας που μας
εκπροσωπεί, της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, υπερασπι-
ζόμενοι τη διατήρηση και ενίσχυση του
δημόσιου και δωρεάν Εθνικού Συστήμα-

τος Υγείας και αρνούμενοι να αποδεχτούμε τη δρομολογούμενη και συνεχώς επιτεινόμενη απα-
ξίωση του επαγγέλματός μας.
Τα κυριότερα άμεσα αιτήματά μας είναι:
� Άμεσες προσλήψεις νοσηλευτών
� Όχι στην εξομοίωση των ορίων ηλικίας 
� Άρση των προαναγγελθέντων μέτρων περί μείωσης των αποδοχών μας
� Διασφάλιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας για όλους
� Ειδικό μισθολόγιο νοσηλευτών
� Υπαγωγή του επαγγέλματος στα ΒΑΕ
� Δημιουργία κλάδου Νοσηλευτών του ΕΣΥ
� Άμεση συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα
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επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΠΠοολλύύ  μμεεγγάάλληη  σσηημμαασσίίαα  δδόόθθηηκκεε  σσττηη  φφηημμοο--
λλοογγοούύμμεεννηη  εενναασσχχόόλληησσηη  ττηηςς  ΥΥπποουυρργγοούύ  μμεε  ττηηνν
ππλλήήξξηη  ττοουυ  κκύύρροουυςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  σσεε  σσυυννέέρργγεειιαα  μμεε
δδιιάάφφοορροουυςς  ιιδδιιοοττεελλεείίςς  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκοούύςς  ππααρράά--
γγοοννττεεςς,,  κκάάττιι  πποουυ  ηη  ττεελλεευυττααίίαα  ααρρννήήθθηηκκεε  κκααττηηγγοο--
ρρηημμααττιικκάά,,  δδιιααββεεββααιιώώννοοννττααςς  ττοουυςς  ππααρριισσττάάμμεεννοουυςς,,
όόττιι  σσέέββεεττααιι  ααπποολλύύττωωςς  ττοο  ρρόόλλοο  κκααιι  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς
ΈΈννωωσσηηςς,,  ττοοννίίζζοοννττααςς  μμάάλλιισστταα  όόττιι,,  δδεενν  σσκκοοππεεύύεειι
νναα  θθίίξξεειι  σσεε  ττίίπποοτταα,,  κκααννέένναα  ααπποολλύύττωωςς  σσυυμμββοουυ--
λλεευυττιικκόό  όόρργγααννοο,,  πποολλλλώώ  δδεε  μμάάλλλλοονν  ττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
πποουυ  δδιιααθθέέττεειι  ααιιρρεεττήή  δδιιοοίίκκηησσηη..  

Συμφωνήθηκε να μελετηθούν τα υπομνή-
ματα της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και να ακολουθήσει
συνάντηση αμέσως μετά το Πάσχα.

ΤΤοο  σσυυμμππέέρραασσμμαα  εείίννααιι  όόττιι,,  ααπποοκκοομμίίσσααμμεε  μμιιαα
πποολλύύ  μμεεττρριιαασσμμέέννηη  κκααιι  ααυυσσττηηρρήή  ααιισσιιοοδδοοξξίίαα,,  ααλλλλάά
ττοο  μμέέγγιισσττοο  κκέέρρδδοοςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηηςς  ήήτταανν
άάλλλλοο::  ΗΗ  σσυυσσππεείίρρωωσσηη  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  γγύύρρωω

ααππόό  ττηηνν  οομμοοσσπποοννδδίίαα  πποουυ  ππλλέέοονν  ττοουυςς  εεκκφφρράά--
ζζεειι  σσυυννοολλιικκάά  κκααιι  οοσσοοννοούύππωω  θθαα  ααπποοττεελλέέσσεειι  κκααιι
μμέέλλοοςς  ττηηςς  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  σσυυννεειιδδηηττοοπποοίίηη--
σσηη  ττηηςς  ττεερράάσσττιιααςς  δδύύννααμμηηςς  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  όότταανν
εείίννααιι  ααλλλληηλλέέγγγγυυοοιι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  κκααιι  όότταανν  εεσσττιιάά--
ζζοουυνν  ττηη  μμααχχηηττιικκόόττηηττάά  ττοουυςς  σσεε  κκοοιιννάά  ααιιττήήμμαατταα
χχωωρρίίςς  ππρροοσσωωππιικκέέςς  ββλλέέψψεειιςς  κκααιι  σσυυμμφφέέρροονντταα..

Οι νοσηλευτές στις 16 του Μάρτη έδειξαν το
δρόμο της ενότητας προς κάθε κατεύθυνση.
Κατέστησαν την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επίσημο συνο-
μιλητή της Πολιτείας και σκόρπισαν στους πέντε
ανέμους μεμιάς τις στάχτες των φαντασμάτων
και των κηφήνων του παρελθόντος.

Τέλος, κατανόησαν βαθύτατα ότι ο καθένας
ξεχωριστά θα ανέλθει κοινωνικά,ηθικά και υλι-
κά,μόνο αν το σύνολο αναβαθμιστεί πολύπλευ-
ρα. Και αυτό γίνεται μόνο με αγώνα.

Καλή μας αρχή… 

16η Μαρτίου
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Αποστολάρα Παρα-
σκευή,Δρακοπούλου Μαριάν-
να, Χριστοδούλου Ελένη

Γεννήθηκε 275
γραμμάρια και
επέζησε!
Πηγή:http://www.alfavita.gr/

Ένα βρέφος μόλις 275 γραμ-
μαρίων γεννήθηκε στη Γερ-
μανία και επέζησε, ανακοί-
νωσαν γιατροί, επισημαίνοντας
ότι, πρόκειται για το «μικρό-
τερο στην ιστορία» βρέφος
που επιζεί. Το αγοράκι παρέ-
μεινε έξι μήνες σε μονάδα
εντατικής θεραπείας για νεο-
γνά, από την οποία βγήκε το
Δεκέμβριο, όταν το βάρος του
έφτασε τα 3,7 κιλά. Σύμφω-
να με τα στοιχεία που είναι
διαθέσιμα παγκοσμίως για
τα πρόωρα μωρά, δεν έχει
επιζήσει άλλο βρέφος που
γεννήθηκε με τόσο μικρό
βάρος.

Μας... χαζεύει 
το κάπνισμα;
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Όσο περισσότερα τσιγάρα
καπνίζει κανείς καθημερινά,
τόσο πιο χαμηλό είναι το IQ
του! Σε έρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε σε 20.211 18χρο-
νους φαντάρους, κανένας εκ
των οποίων δεν έπασχε από
σοβαρό πρόβλημα ψυχικής
υγείας ή συμπεριφοράς, δια-
πιστώθηκε πως, οι νεαροί που
κάπνιζαν πάνω από ένα πακέ-
το την ημέρα είχαν IQ χαμη-
λότερο κατά 7,5 ή περισσό-
τερες μονάδες απ’ ό,τ ι  οι
συνομήλικοί τους μη καπνι-
στές. Παρόλα αυτά, οι ερευ-
νητές καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα, ότ ι  όσοι έχουν
χαμηλότερο IQ είναι πιθανό-
τερο να επιλέξουν να καπνί-
ζουν - και όχι ότι το κάπνι-

σμα μειώνει τον δείκτη νοη-
μοσύνης μας...

Γενετικές 
ανωμαλίες που
προκλήθηκαν 
από τα όπλα 
των Αμερικανών
στη Φαλούτζα
Πηγή:http://health.ana-mpa.gr

Έρευνα του BBC επισημαίνει,
ότι καταγράφηκαν υψηλά ποσο-
στά σε γενετικές ανωμαλίες,
όπως παράλυση και εγκεφα-
λική βλάβη, καθώς και ένα
μωρό με τρία κεφάλια, που
προκλήθηκαν από τα όπλα τα
οποία χρησιμοποίησαν οι αμε-
ρικανικές δυνάμεις σε επίθε-
σή τους στην ιρακινή πόλη
Φαλούτζα.
Παιδίατρος σε γενικό νοσο-
κομείο αναφέρει, ότι ασχολεί-
ται με δύο ή τρεις περιπτώσεις
γενετικών ανωμαλιών σε καθη-
μερινή βάση. Αυτό αντιστοιχεί
σε 1.000 περιστατικά το χρό-

νο. Ο αμερικανικός στρατός
ανακοίνωσε, ότι δεν γνωρίζει
περί επισήμων εκθέσεων που
να κάνουν λόγο για γενετικές
ανωμαλίες.

Τα γκολ τους
κάνουν...Αϊνστάιν
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 

Υπερεντατικά δουλεύει ο εγκέ-
φαλος των οπαδών, όταν βλέ-
πουν ματς. Ερευνητές του
Πανεπιστημίου του Ντιουκ
επιχείρησαν να κατανοήσουν
τις διεργασίες που συντελού-
νται στον εγκέφαλο κατά τη
διάρκεια ενός αγώνα, υπο-
βάλλοντας μια ομάδα Αμερι-
κανών οπαδών του μπάσκετ
σε μαγνητική τομογραφία. Το
πρώτο συμπέρασμα της έρευ-
νας, είναι ότι κανένας...Αϊν-
στάιν εν ώρα εργασίας δεν
απασχολεί τόσο πολύ τον
εγκέφαλό του, όσο ένας οπα-
δός την ώρα που παρακο-
λουθεί την αγαπημένη του
ομάδα. Το δεύτερο συμπέρα-

σμα είναι ότι, τα γκολ που
μπαίνουν εντυπώνονται πολύ
καλύτερα στη μνήμη από τα
γκολ που χάνονται.

Αβλαβής ιός σώζει
τον προστάτη
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 

Ένας αβλαβής ιός θα μπορού-
σε να αποδειχθεί μελλοντικό
ισχυρό «όπλο» ενάντια στον
καρκίνο του προστάτη, σύμ-
φωνα με πρώιμα αποτελέσμα-
τα μελέτης Καναδών επιστη-
μόνων. Οι επιστήμονες
αναφέρουν, ότι χορήγησαν
έναν ρεοϊό, ο οποίος είναι κοι-
νός στον άνθρωπο,χωρίς όμως
να του προκαλεί σοβαρά προ-
βλήματα, σε έξι ασθενείς με τη
συγκεκριμένη μορφή καρκί-
νου. Είδαν ότι ο ιός ο οποίος
συνδέεται μόνο με ήπια συμπτώ-
ματα, όπως αυτά της γρίπης ή
με διάρροιες, εξολόθρευσε τα
καρκινικά κύτταρα αφήνοντας
παράλληλα ανέπαφο τον υγιή
ιστό γύρω τους.

Φυτό καταπολεμά
την ημικρανία
Πηγή:http://health.ana-mpa.gr 

Το γηγενές φυτό Cymbopogon
Ambiguus, είδος λεμονόχορ-
του - γνωστού στην ελληνική
και ως «βέρβενα», «βερβαίνα»,
«λουίζα» - που ευδοκιμεί σε
περιοχές της Βόρειας Επικρά-
τειας της Αυστραλίας, ανακου-
φίζει άνδρες και γυναίκες που
πάσχουν από ημικρανία και
πονοκέφαλο, σύμφωνα με
έρευνα που διενέργησε το
πανεπιστήμιο «Γκρίφιθ» (Griffith
University) της Βόρειας Αυστρα-
λίας. Εκπρόσωπος του Ινστι-
τούτου δήλωσε ότι, «το λεμο-
νόχορτο περιλαμβάνεται στους
καταλόγους των πρακτικών
θεραπειών που έδωσαν οι
Αυστραλοί ιθαγενείς στους
πρώτους λευκούς εποικιστές
και μεταβιβάζουν προφορικά
στους απογόνους τους».

Μωρό αναπτύσσει
«δέρμα ψαριού»
Πηγή: www.typos.com.cy 

Την ιατρική κοινότητα της Κίνας
έχει εκπλήξει η περίπτωση ενός
14 μηνών μωρού,το οποίο άρχι-
σε να βγάζει…λέπια,λίγες μέρες
μετά τη γέννησή του. Οι ειδι-
κοί πιστεύουν,ότι ο μικρός Song
Sheng από την Ανατολική Κίνα
ενδέχεται να πάσχει από μία
σπάνια γενετική ασθένεια,κατά
την οποία το σώμα δεν μπορεί
να αναπνεύσει και κατά συνέ-
πεια να ιδρώσει ή να εκπέμψει
θερμότητα. Οι ειδικοί λένε, ότι
δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια
γνωστή θεραπεία για αυτή τη
σπάνια πάθηση.

«Φάρμακο» η
βιταμίνη του ήλιου
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 

Φανταστείτε ένα φάρμακο που
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Τυπορυχείο… 

Μύθος ότι 
τα στρουμπουλά 
μωρά χαίρουν 
άκρα υγείας
Πηγή: Αυριανή

Πολλοί γονείς θεωρούν ένα
στρουμπουλό μωρό ως ένδειξη
υγείας, όμως νέα επιστημονική
έρευνα της Ιατρικής σχολής της
Ανατολικής Βιρτζίνια, προειδο-
ποιεί ότι, το κρίσιμο σημείο
καμπής για το εάν ένας ενήλι-
κος θα γίνει παχύσαρκος, είναι
το βάρος που είχε αποκτήσει
μέχρι την ηλικία των δυο ετών.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, ηλι-
κία των τριών μηνών είναι σταθ-
μός, όταν δηλαδή το παιδί μαθαί-
νει πόσο πολύ και τι να τρώει.



μπορεί να κτίζει οστά, να δυνα-
μώνει το ανοσοποιητικό σύστη-
μα και να μειώνει τον κίνδυ-
νο για καρδιοπάθεια, καρκίνο
και νόσο του Αλτσχάιμερ.Ορι-
σμένοι επιστήμονες πιστεύ-
ουν,ότι το φάρμακο αυτό υπάρ-
χει ήδη και είναι η βιταμίνη
D.Η εκτίμηση των ημερήσιων
αναγκών του οργανισμού σε
βιταμίνη D από την τροφή εξαρ-
τώνται από τον χρόνο έκθε-
σης του δέρματος στην υπε-
ριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

Ρατσιστικό σοκ 
για τα παιδιά με
σύνδρομο Down
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Στην Ιταλία, έκλεισε ιστοσελί-
δα που είχε δημιουργηθεί από
μέλη του Facebook, προτεί-
νοντας να χρησιμοποιούνται
ως στόχοι επιθέσεων τα παι-
διά που πάσχουν από σύν-
δρομο Down, κατόπιν από-
φασης της Ιταλίδας υπουργού
Ισότητας. Η ιστοσελίδα περι-
είχε φωτογραφία ενός μωρού
με σύνδρομο Down, το οποίο
στο μέτωπο είχε γραμμένη τη
λέξη «ηλίθιο». Η ιστοσελίδα
προκάλεσε αντιδράσεις από
πολιτικούς και οργανώσεις
που μάχονται υπέρ των δικαι-
ωμάτων των ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες.

Νέα «κρυψώνα»
του ιού του AIDS
στον μυελό 
των οστών
Πηγή:http://health.ana-mpa.gr

Ο ιός του AIDS μπορεί να κρυ-
φτεί στον μυελό των οστών,
αποφεύγοντας έτσι τα φάρμα-
κα, και στη συνέχεια μπορεί
να «αφυπνιστεί» και να προ-
καλέσει επιδείνωση της ασθέ-
νειας, σύμφωνα με μια νέα

αμερικανική επιστημονική
έρευνα, η οποία μπορεί να
ανοίξει το δρόμο για πιο απο-
τελεσματική φαρμακευτική
αγωγή στο μέλλον.Μέχρι στιγ-
μής έχει βρεθεί μια τέτοια «κρυ-
ψώνα» του ιού του AIDS στα

«μακροφάγα» κύτταρα του αίμα-
τος και άλλη μια στα λεμφο-
κύτταρα. Αν οι επιστήμονες
μπορέσουν να «καθαρίσουν»
αυτές τις «κρυψώνες» του ιού,
τότε οι ασθενείς με AIDS δεν
θα χρειάζεται να παίρνουν
φάρμακα σε όλη τη ζωή τους.

Τα παιδιά 
μπορεί να έχουν 
επαναλαμβανόμε-
να εγκεφαλικά
Πηγή: http://www.otenet.gr
/portal

Όχι μόνο οι μεγάλοι, αλλά και
τα παιδιά μπορεί να πάθουν
εγκεφαλικό και, μάλιστα, τα
επεισόδια να είναι επαναλαμ-
βανόμενα, σύμφωνα με μια
νέα έρευνα αμερικανών νευ-
ρολόγων και παιδιάτρων. Τα
εγκεφαλικά μπορεί να πλή-
ξουν ακόμα και νήπια ως επι-
πλοκή άλλων ασθενειών, γι'
αυτό οι επιστήμονες επεσή-
μαναν την αναγκαιότητα της
έγκαιρης διάγνωσης. Τα εγκε-
φαλικά έχουν επί χρόνια θεω-
ρηθεί ασθένεια της τρίτης ηλι-
κίας, αλλά αυτή η εικόνα πλέον
φαίνεται να ανατρέπεται. Οι
επιστήμονες υποθέτουν, ότι η
επέκταση του διαβήτη, της
υπέρτασης και της παχυσαρ-
κίας σε νεαρότερες ηλικίες
συμβάλλει σε αυτό.

Μάρτιος 2010
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Ο μεσημεριανός ύπνος βελτιώνει 
(και) την ικανότητα μάθησης
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ online

Εκτός από τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, ο μεσημεριανός ύπνος βελτιώ-
νει αισθητά και την ικανότητα μάθησης, επιβεβαιώνουν τελευταία πειράματα στο Πανεπι-
στήμιο της Καλιφόρνια. Οι ερευνητές υπολογίζουν, μάλιστα, ότι 90 με 100 λεπτά σιέστας
είναι το ιδανικό για την αναζωογόνηση της μνήμης, εστιάζοντας στη λεγόμενη επεισοδια-
κή μνήμη, η οποία αφορά την απομνημόνευση συγκεκριμένων γεγονότων, σε αντιδια-
στολή με τη διαδικαστική μνήμη, η οποία αφορά μαθημένες δεξιότητες όπως η οδήγηση
ενός αυτοκινήτου.

ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ,
ΑΛΙΑΓΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΙΔΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΩΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ, ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΟΓΑΝΚΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΟΝΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ, ΖΑΧΑΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΙΩ-
ΓΑ ΑΓΛΑΪΑ, ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ, ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,

ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡ-
ΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΕΜΑΝΕ-ΛΑΖΟΥ ΑΦΡΟ-
ΔΙΤΗ, ΚΕΣΙΔΟΥ-ΚΟΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΟΛΙΟΥ-ΠΛΕΞΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΕΡΩΠΗ,
ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ, ΚΟΣΜΑ-
ΔΑΚΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΚΗ ΒΙΡ-
ΓΙΝΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ-ΜΥΚΗΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥ-
ΤΣΟΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥ-
ΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑΔΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΡΑ-
ΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΤΚΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΓΙΑΤΗ-ΛΕΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑ-
ΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΟΥ-

ΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ, ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΛΑ-
ΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡ-
ΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΑΪΜΑΔΗ,
ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟΦΥ-
ΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΝΗΣΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ-ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΤΖΙ-
ΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
-ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟ-
ΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΪΑ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΗ-ΜΟΥΡΟΥ-
ΤΣΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ, ΠΙΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΙΣΤΟ-
ΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ-

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΥΡΓΙΛΗ-ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ,
ΡΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ-
ΛΗΝΗ, ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΙΩΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΝΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΕΡΡΥΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΟΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΖΩΪ-
ΤΣΑ, ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΑ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΛΠΑΤΟΥ-
ΡΟΥ ΧΑΪΔΩ, ΤΣΑΜΠΙΡΑ-ΤΣΑΠΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ, ΤΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΣΟΛ-
ΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΦΙΛΙΠ-
ΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΗ, ΧΑΒΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ν.Ε. σε όλη την Ελλάδα 



««ΠΠ
άνω από 12 εκατ. ευρώ
ετησίως συνεχίζουν να
κοστίζουν στα ταμεία του

κράτους τα διοικητικά συμβούλια των
νοσοκομείων που εξακολουθούν να
υπάρχουν και να συνεδριάζουν, παρό-
τι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε
δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή που
ανέλαβε πως θα τα καταργήσει. 

Επρόκειτο ουσιαστικά για ένα εφεύ-
ρημα της Ν.Δ. όταν ήταν κυβέρνηση
προκειμένου να... εξυπηρετηθούν ορι-
σμένα γαλάζια στελέχη. Ένα εφεύρη-
μα, όμως, που ζει και... βασιλεύει. 

Αν και η υπουργός Υγείας Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου είχε σαφώς υπαι-
νιχθεί ότι επρόκειτο για μια σπατάλη,
τελικώς όχι μόνο δεν θα την περιορίσει
όπως δημοσίως είχε δηλώσει αλλά αντί-
θετα θα διορίσει και νέα δ.σ. με την
ανάληψη των καθηκόντων των νέων
διοικητών. 

Η «γαλάζια» έμπνευση των δ.σ. είχε
πάντως ως εξής: θα δημιουργηθούν στα
νοσοκομεία και σε φορείς (σύνολο κοντά
στους 200) 9μελή ή 7μελή συμβούλια
στα οποία θα συμμετέχουν εκτός από
τον διοικητή (πρόεδρος), τον αναπληρω-
τή διοικητή (απλό μέλος), τον διευθυντή
της νοσηλευτικής υπηρεσίας, τον εκπρό-
σωπο των εργαζομένων και πέντε μέλη
εξωνοσοκομειακά τα οποία θα διορίζο-
νται κατά βούληση και χωρίς φυσικά να
είναι αποκλειστικής απασχόλησης. 

Υπολογίζεται ότι ανά νοσοκομείο το
μέσο κόστος μόνο για τα έξοδα του συμ-
βουλίου φθάνει τα 5.000 ευρώ. 

Ειδικότερα μηνιαίως πραγματοποι-
ούνται σε κάθε νοσοκομείο περί τις 5
συνεδριάσεις. Για κάθε συνεδρίαση τα
7 μέλη λαμβάνουν από 80 ευρώ (δεν
προβλέπονται αμοιβές για τον διοικη-
τή και τον αναπληρωτή). Στο πρόσθετο
εισόδημα εντάσσονται και οι υπηρεσια-
κοί, καθώς τις περισσότερες φορές
δηλώνεται πως οι συνεδριάσεις γίνο-
νται απόγευμα εκτός ωραρίου ώστε να
δικαιολογείται το πρόσθετο «μπόνους». 

Στα έξοδα αυτά πρέπει να προστε-
θεί ο ειδικός μισθός που προβλέπεται
για τον αντιπρόεδρο του δ.δ., ο οποίος
ορίζεται στο μισό της συνολικής αμοι-
βής που λαμβάνει ο διοικητής του νοσο-
κομείου δηλαδή 2.000 ευρώ μεικτά. Να
σημειωθεί ότι σε κάποια νοσοκομεία

έχουν ορισθεί μάλιστα και δύο αντιπρό-
εδροι! 

Αν υπολογίσει κανείς και τα έξοδα
αλληλογραφίας (αποστέλλεται με κού-
ριερ) που πλησιάζουν τα 500 ευρώ μηνι-
αίως, τότε για κάθε νοσηλευτικό ίδρυ-
μα διατίθενται περί τα 5.000 ευρώ κάθε
30 μέρες μόνο για να συσκεφθούν τα
μέλη των δ.σ. ήτοι 12 εκατ. ευρώ ετη-
σίως για τους συνολικά 200 φορείς (νοση-
λευτικά ιδρύματα, προνοιακά κ.λπ.). 

Όμως η ύπαρξη των δ.σ. απεδείχθη
βασικό πρόσκομμα στη λειτουργία των
νοσοκομείων, καθώς παρατηρήθηκε
πως εμποδιζόταν η προώθηση βασικών
αποφάσεων. Αποτέλεσμα ήταν τις περισ-
σότερες φορές να μην είναι δυνατόν να
ληφθεί απόφαση ούτε για απλά θέμα-
τα διαχείρισης, πόσω μάλλον για ζητή-
ματα που σχετίζονταν με διαγωνισμούς,
συμβάσεις κ.λπ. 

Μια άλλη άκρως σπάταλη πληγή του
συστήματος είναι οι υγειονομικές Περι-
φέρειες, γνωστές και ως ΠΕΣΥ. Αρχικά
είχαν δημιουργηθεί 17, προκειμένου η
χώρα να μοιρασθεί σε «μικρά υπουργεία
Υγείας», όπως είχε πει ο εμπνευστής του
θεσμού Αλ. Παπαδόπουλος. Στη συνέ-
χεια όμως αυτά μειώθηκαν από την κυβέρ-
νηση της Ν.Δ. σε επτά, ενώ σε περίπου
έναν χρόνο αναμένεται να καταργηθούν
πλήρως σύμφωνα και με τις επίσημες
ανακοινώσεις της κυβέρνησης. 

Μέχρι να καταργηθούν, διαθέτουν
από έναν διοικητή και από δύο υποδιοι-
κητές. Αν εξαιρέσει κανείς τους διοικη-
τές που θεωρούνται απαραίτητοι έως
ότου πάψει να υπάρχει ο θεσμός, οι 14
υποδιοικητές κοστίζουν 617.400 ευρώ
το χρόνο στα ταμεία του πολύπαθου ΕΣΥ
αφού ο καθένας λαμβάνει 3.150 μηνι-
αίως. Στο ποσό αυτό πρέπει να προστε-
θούν και άλλα έξοδα... κίνησης όπως η
ύπαρξη τουλάχιστον μιας γραμματέως,
ενός μεγάλου γραφείου και πιθανώς και
ενός αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις. 

Να σημειωθεί ότι το μέσο ετήσιο
κόστος ενός αυτοκινήτου που χρησιμο-
ποιείται σε τέτοιες υπηρεσίες εκτιμά-
ται ότι κυμαίνεται από 30 έως 40.000
ευρώ, αφού πρέπει να υπολογισθούν
εκτός από τα έξοδα κίνησης και συντή-
ρησης και οι μισθοί του οδηγού», κατα-
γράφει το άρθρο της εφημερίδας «Ελευ-
θεροτυπία». 

Μάρτιος 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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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 

Ακριβά μου...Συμβούλια!

««TT
ο ένα δισεκατομμύριο ευρώ προσεγγίζουν
οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων προς
τους προμηθευτές τους, οι οποίες δημι-

ουργήθηκαν από τις 4 Οκτωβρίου 2009 έως σήμερα.
Αυτό κατήγγειλε χθες ο βουλευτής και υπεύθυνος του
Τομέα Υγείας της Ν. Δ. κ. Μάριος Σαλμάς, ο οποίος
άσκησε δριμεία κριτική στις μέχρι σήμερα κυβερνητι-
κές επιλογές στον χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας,
κάνοντας λόγο για «εικόνα γενικής παράλυσης στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας». Όπως είπε, οι γενικοί γραμ-
ματείς του υπουργείου δεν έχουν αρμοδιότητες, δεν
έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση νέων διοικητών (μάλι-
στα, άφησε αιχμές για την εγκυρότητα αποφάσεων

διοικητών που έχουν υποβάλει παραιτήσεις, που σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία θα πρέπει να ισχύσουν) και δεν
έχουν γίνει ακόμη προσλήψεις προσωπικού. Ειδικά για
το θέμα των προμηθειών, ο κ. Σαλμάς ανέφερε ότι εδώ
και πεντέμισι μήνες έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες
διαγωνισμών, με αποτέλεσμα να γίνονται παρατάσεις
συμβάσεων – «στα όρια της νομιμότητας», όπως είπε-
και με απευθείας αναθέσεις. Σύμφωνα με τον κ. Σαλ-
μά, η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με παράγοντες
όπως χαμηλά νοσήλια, χρέη των ασφαλιστικών ταμεί-
ων προς τα νοσοκομεία και απουσία παρεμβάσεων
«εξορθολογισμού» των προμηθειών, έχουν ως αποτέ-
λεσμα να έχουν συσσωρευθεί νέα χρέη.

Για την τιμολόγηση των φαρμάκων ο κ. Σαλμάς
έκανε λόγο για «παλινδρομήσεις» της κυβερνητικής
πολιτικής, που έχουν ως συνέπεια να έχει χαθεί το
πρώτο εξάμηνο του 2010 σε ό, τι αφορά την επιχει-
ρούμενη εξοικονόμηση πόρων. Τέλος, αναφέρθηκε
στις «αδυναμίες» του προϋπολογισμού του υπουρ-
γείου Υγείας, καθώς δεν επαρκούν τα κονδύλια σε
μία σειρά τομείς, όπως εφημερίες και υπερωρίες, επι-
δόματα, ΟΚΑΝΑ, ψυχική υγεία κ. ά. και εξέφρασε την
εκτίμηση ότι στο τέλος του έτους το υπουργείο Οικο-
νομίας θα κληθεί να καταβάλει επιπρόσθετα κονδύ-
λια της τάξης των 200.000.000 ευρώ», υποστηρίζει
το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Χρέη και πάλι χρέη...



««TT
ο «λουκέτο» μοιάζει πλέον να είναι η
μοναδική λύση στο αδιέξοδο της Παι-
διατρικής και της Παθολογικής Κλινικής

του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων στη Θεσσα-
λονίκη. Πληρότητα στο φουλ, ελλείψεις σε προσω-
πικό και «πάγωμα» προσλήψεων έχουν φέρει στο
«αμήν» τους εργαζομένους. Η επιστημονική επι-
τροπή του νοσοκομείου -το οποίο είναι και το μονα-
δικό σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα στην αντιμε-
τώπιση αρκετών νοσημάτων (λοιμώδεις νόσοι όπως
μηνιγγίτιδα κ.λπ.)- προσανατολίζεται ακόμη και στο
κλείσιμο των δυο κλινικών του, αφού δεν υπάρχει
πια «φως στο τούνελ». «Οι κλινικές κοντεύουν να
διαλυθούν. Δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις
εφημερίες. Θα κινδυνεύσουν ζωές. Φοβόμαστε ότι
μπορεί να γίνουν τραγικά λάθη και τότε θα είναι
αργά...», διαμηνύουν αγανακτισμένοι εργαζόμενοι
στο νοσοκομείο.

Με τις συνεχείς εφημερίες, τα ρεπό που παίρ-
νουν οι λιγοστοί γιατροί την επομένη της εφημερίας
και τη στασιμότητα στους διορισμούς, η κατάσταση
έχει γίνει πλέον εκρηκτική: στην Παιδιατρική Κλινι-

κή, όπου η πληρότητα είναι στο ζενίθ, νοσηλεύονται
περίπου 35 άρρωστα παιδιά, πολλά εκ των οποίων
σε σοβαρή κατάσταση. Επιπλέον, από τα εξωτερι-
κά ιατρεία της Παιδιατρικής, διακινούνται καθημε-
ρινά 50- 100 παιδιά. Για να εξυπηρετηθούν αυτές οι
ανάγκες, στις εφημερίες τις καθημερινές αλλά και
τα Σαββατοκύριακα, υπάρχουν μόλις ένας ειδικός
γιατρός και δυο ειδικευόμενοι! «Ο ειδικός προσπα-
θεί να τα προλάβει όλα και οι ειδικευόμενοι να εξυ-
πηρετήσουν τόσο τα νοσηλευόμενα παιδιά όσο και
εκείνα στα εξωτερικά ιατρεία. Ωστόσο, όταν ένας
γιατρός χρειαστεί να συνοδεύσει κάποιο άρρωστο
παιδάκι για να υποβληθεί σε αξονική, μαγνητική ή
σε κάποια άλλη εξέταση σε άλλο νοσοκομείο -κάτι
το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά- τότε μένουν μόλις
δυο γιατροί! Είναι λογικό να μην προλαβαίνουν να
λειτουργήσουν όπως πρέπει», αναφέρει στον «Α» ο
διευθυντής της Παιδιατρικής Γιάννης Καβαλιώτης.

Προβληματική είναι και η εικόνα στην Παθολογι-
κή, όπου επίσης το προσωπικό δεν επαρκεί και οι εφη-
μερίες βγαίνουν με εξαιρετική δυσκολία», τονίζεται
στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος». 

««ΣΣ
τον θάνατο ενός
βρέφους από τον
νομό Κοζάνης κατέ-

ληξε η επί δώδεκα ημέρες
περιπλάνησή του σε τρία νοσο-
κομεία της Βόρειας Ελλάδας:
τα δύο νοσοκομεία του νομού,
στην Κοζάνη και την Πτολε-
μαΐδα, δεν διαθέτουν εδώ και
μήνες στελεχωμένη παιδια-
τρική κλινική. Το παιδί νοση-
λεύθηκε διαδοχικά στη Βέροια,
στο Ειδικών Παθήσεων και στο
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης,
όπου και κατέληξε. Η περιπέ-
τεια του μόλις ενός έτους αγο-
ριού ξεκίνησε πριν από 13
μέρες, όταν παρουσίασε ήπια
συμπτώματα γαστρεντερίτι-
δας μετά τον εμβολιασμό του
κατά της ηπατίτιδας. Η παιδια-
τρική κλινική του νοσοκομεί-

ου της Κοζάνης εδώ και πέντε
μήνες δεν διαθέτει παιδίατρο:
παρ  ́ότι προκηρύχθηκαν θέσεις,
δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Με
ένα γιατρό, που όμως δεν εφη-
μέρευε εκείνη την ημέρα, λει-
τουργεί η αντίστοιχη μονάδα
του Μποδοσάκειου Νοσοκο-
μείου Πτολεμαΐδας. Έτσι, οι
γονείς του παιδιού αναγκά-
στηκαν να καταφύγουν στον
γιατρό του ασφαλιστικού τους
ταμείου, και στη συνέχεια απο-
φάσισαν να μεταφέρουν το
αγοράκι στο Νοσοκομείο της
Βέροιας. Έπειτα από δώδεκα
ώρες παραμονής στην κλινι-
κή η κατάσταση της υγείας
του επιδεινώθηκε, αφού στα
συμπτώματά του προστέθηκε
η δύσπνοια. Τότε οι γιατροί
αποφάσισαν τη διακομιδή του

στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθή-
σεων στη Θεσσαλονίκη φοβού-
μενοι πως επρόκειτο για λοι-
μώδες νόσημα. 

Στο Ειδικών Παθήσεων, πια,
οι γιατροί προσπάθησαν να αντι-

μετωπίσουν το περιστατικό
χορηγώντας στο βρέφος υγρά
και ειδικούς καταλύτες και τοπο-
θετώντας του ορό. Όμως, ξαφ-
νικά το βρέφος παρουσίασε
εμβολή με έντονο μελάνιασμα

και χρειάστηκε να επιστρατευ-
τούν οι διασώστες του ΕΚΑΒ
για να ανανήψει. Το αγοράκι
διακομίστηκε εκ νέου αυτή τη
φορά στη μονάδα εντατικής
θεραπείας του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου, όπου οι γιατροί
κατάφεραν να βελτιώσουν την
κατάσταση της υγείας του, αν
και παρέμενε το μελάνιασμα
στα άκρα του και εξεταζόταν
το ενδεχόμενο να υποβληθεί
σε μερικό ακρωτηριασμό, ώστε
να μην προχωρήσει η σήψη σε
άλλα όργανα. Το άτυχο αγορά-
κι έχασε τη μάχη με τη ζωή,
καθώς, σύμφωνα με τους θερά-
ποντες γιατρούς, υπέστη ολο-
κληρωτική εμβολή, καρδιακή
και πνευμονική», αναφέρει το
δημοσίευμα της εφημερίδας
«Τα Νέα». 

Προμήθειες...
ΤΕΛΟΣ! 

««ΕΕ
ξαιρετικά περιορισμένο σε σχέση με τις πραγ-
ματικές ανάγκες ήταν ακόμη και το αρχικό
πρόγραμμα προμηθειών για τις υπηρεσίες

Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 3 Φεβρου-
αρίου 2010 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ). Το αρχικό πρόγραμμα προέβλεπε προμήθειες

ύψους μόλις 2,5 δισ. ευρώ για
το 2010, τη στιγμή που η Επι-
τροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
είχε προϋπολογίσει τις σχετι-
κές ανάγκες για το 2009 στα
4 δισ. ευρώ!

Σύμφωνα με το αρχικό πρό-
γραμμα προμηθειών για το
2010, περίπου 1 δισ. ευρώ αφο-

ρούσε τις προμήθειες αναλωσίμου υγειονομικού υλι-
κού, ενώ στα 330 εκατ. ευρώ έφθαναν οι προβλεπόμε-
νες δαπάνες για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των
νοσοκομείων του ΕΣΥ, δηλαδή σίτιση, φύλαξη, καθαριό-
τητα κ.λπ. Ακόμη, στα 245 εκατ. ευρώ έφθαναν οι προ-
βλεπόμενες δαπάνες για την προμήθεια αντιδραστη-
ρίων, ειδικών υγρών, καθώς και για ορθοπεδικά χειρουργικά
υλικά», αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Αυγή». 
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Οι «ειδικές παθήσεις» 
του ΕΣΥ

ΕΣΥ μας... σκοτώνεις.... 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΥΓΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ»



Επιμέλεια: Μαρία Αθανασοπούλου,
Νοσηλεύτρια, MSc, Υποψήφια 
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γ.Ν.Μ «Έλενα Βενιζέλου»

>>  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  
ττηηνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη                
Το 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Νοση-
λευτική Εκπαίδευση  πραγματοποιείται
στις 11-14 Απριλίου 2010 στο Σίδνεϊ, της
Αυστραλίας.Πληροφορίες:www.NETNEP-
CONFERENCE.elsevier.com.

>>  ΗΗ  ΟΟγγκκοολλοογγιικκήή  
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη
7th EONS Spring Convention από την
European Oncology Nursing Society
πραγματοποιείται στις 15-16 Απριλίου
2010 στη Χάγη της Ολλανδίας.Για περισ-
σότερες πληροφορίες:www.ecco-org.eu.

>>  ΗΗμμεερρίίδδαα  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  ΑΑσσφφάάλλεειιαα
ΝΝοοσσοοκκοομμεειιαακκοούύ  ΑΑσσθθεεννήή
Ημερίδα με θέμα: «την Ασφάλεια Νοσο-
κομειακού Ασθενή» πραγματοποιείται
στις 22 Απριλίου 2010 στο Αμφιθέατρο
του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής
«Κ.Α.Τ.».Πληροφορίες:Τηλ.210-6280031.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΜΜεεττααγγγγιισσιιοοθθεερρααππεείίααςς
Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελλη-
νικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας
πραγματοποιείται στις 22-24 Απριλίου
2010  στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο
«DU LAC». Πληροφορίες: Τηλ. 210-
3634944.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
γγιιαα  ττηηνν  ΠΠααρρααββααττιικκόόττηητταα  ΣΣήήμμεερραα
Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστη-
μική Θεραπεία με θέμα: «Η παραβατι-

κότητα σήμερα: Ναρκωτικά, κακοποίη-
ση και βία στα ανθρώπινα συστήματα»
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 30
Απριλίου 2010 στο ξενοδοχείο «Atlantica
Sensatori Resort Crete», Ανάληψη Χερ-
σονήσου, στην Κρήτη. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες:http://www.mitos.com.gr/

conferences/sistimiki2010/.
>>  ΔΔιιηημμεερρίίδδαα  γγιιαα  
ττοονν  ΣΣύύγγχχρροοννοο  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή          
Διημερίδα με θέμα: «Ο Νοσηλευτής ως
επαγγελματίας υγείας-Σημερινή πραγ-
ματικότητα - Προοπτικές» πρόκειται να
πραγματοποιηθεί στις 15-16 Απριλίου

2010 στο Αθλητικό Μουσείο στη Θεσ-
σαλονίκη. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες: Τηλ. 2310-889042, 6932410013.

>>  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΚΚλλιιννιικκήήςς  ΚΚααρρδδιιοολλοογγίίααςς
Το 25ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρ-
διολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 8 -
10 Απριλίου 2010 στην Αθήνα.Για περισ-
σότερες πληροφορίες: τηλ:210-7499300,
fax:210-7713795,email:info@triaenatours.gr,
www.triaenatours.gr.

>>  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΛΛοοιιμμώώξξεεωωνν  σσττηηνν  ΠΠάάττρραα          
Το τμήμα Λοιμώξεων της Παθολογικής
Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών
διοργανώνει το 2ο  Συνέδριο Λοιμώ-
ξεων στις 9 - 11 Απριλίου 2009 στο
Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου
Πατρών στην Πάτρα.

>>  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  γγιιαα  ττοονν  ΜΜηηττρριικκόό  ΘΘηηλλαασσμμόό
Η  Γ’ Παιδιατρική Κλινική και Γ’ Μαι-
ευτική - Γυναικολογική Κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγί-
δα του Υπουργείου Υγείας και της Ελλη-
νικής Nεογνολογικής Εταιρείας διορ-
γανώνουν το 4o Σεμινάριο Μητρικού
Θηλασμού, στις 12 - 16 Απριλίου 2010
στο Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδά-
ρι Αττικής. Πληροφορίες: τηλ: 210-
5832228, e-mail: ymexi@hotmail.com.

>>  ΗΗμμέέρρεεςς  ΠΠααθθοολλοογγίίααςς  22001100
Η Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστη-
μίου Αθηνών,οργανώνουν τις  Ημέρες
Παθολογίας 2010 στις 23 - 24 Απριλί-
ου 2010 στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»,
στην Αθήνα. Πληροφορίες: τηλ: 210-
9311004, fax: 210-9370207-208, e-mail:
c o n g r e s s @ e v e n t m a k e r s . g r ,
www.eventmakers.gr.

Μάρτιος 2010

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 

20

Νοσηλεύτρια ΤΕ διορισμένη στο
«ΘΡΙΑΣΙΟ» Νοσοκομείο Ελευ-
σίνας, επιθυμεί αμοιβαία μετά-
θεση στο Γενικό ή στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937851757.

Νοσηλευτής Τ.Ε. διορισμένος
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείου Ηρακλείου επιθυμεί αμοι-
βαία μετάταξη με νοσηλευτή/
νοσηλεύτρια Τ.Ε. στις περιο-
χές : Αθηνών και Πειραιά, λόγω
οικογενειακού προβλήματος.
Τηλ. επικοινωνίας: 6979763156
και 6939957464.

Νοσηλεύτρια ΤΕ διορισμένη στο
1ο νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών
(πρώην Παπαδημητρίου), περιο-
χή Μελίσσια, ζητά αμοιβαία
μετάθεση για οποιοδήποτε υπο-
κατάστημα ΙΚΑ Λάρισας. Τηλ.
6975 852 852. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ διορισμένη στο
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» νοσοκομείο
Αττικής, επιθυμεί αμοιβαία μετά-
θεση στο Γενικό ή στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,
για σοβαρούς οικογενειακούς
λόγους. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6937375826. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ στο Γ.Ν. Αθη-
νών « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», επιθυμεί
αμοιβαία μετάθεση σε νοσο-
κομείο των Νομών Ηλείας και
Αχαΐας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6984062014. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ διορισμένη στο
Γ.Ν Λιβαδειάς ζητά αμοιβαία
μετάθεση με νοσηλευτή/τρια
στις παρακάτω περιοχές: Καρ-
δίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο,
Λαμία.. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6975264836.

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία
μετάθεση από το Γ.Ν. Αγίου

Νικολάου, Λασιθίου Κρήτης,
στο ΠΑ.Γ.Ν.Η., Ηρακλείου Κρή-
της. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6972316761. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ  επιθυμεί
αμοιβαία μετάθεση από το
Δήμο του Νομού Μεσσηνίας,
σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ήπει-
ρο ή και άλλες περιοχές. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 69796
97978 και e-mail: ximoniatiki@
yahoo.gr. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ στο 417 ΝΙΜ-
ΤΣ νοσοκομείο στην Αθήνα, επι-
θυμεί αμοιβαία μετάθεση στην

Θεσσαλονίκη για οικογενεια-
κούς λόγους. Τηλέφωνα επι-
κοινωνίας: 2106438047,
6977315203. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ διορισμένη στο
Γ. Ν. «Τζάνειο» του Πειραιά,
ζητά αμοιβαία μετάθεση σε
οποιοδήποτε νοσοκομείο της
Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 6976845115.

Νοσηλεύτρια ΤΕ  ζητά αμοιβαία
μετάθεση από το Π.Γ.Ν.Π. του
Ρίου, σε νοσοκομείο της Λάρι-
σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2610428044, 6934619203.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ



¶·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. 
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Εἴμαστε εἰς τὸ «ἐμεῖς» 
Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

Oσα θα διαβάσετε, γράφτη-
καν πριν από ενάμισι αι-
ώνα από έναν άνθρωπο, 

που έδωσε τα πάντα για την πα-
τρίδα του και που όσα επισημαί-
νει, παραμένουν επίκαιρα ακόμα 
και σήμερα, σε όποια κλίμακα κι 
αν τα ανάγει κανείς και σε όποια 
οργανωτική δομή της κοινωνίας 
μας τα εφαρμόσει. Επαγωγικά, 
η κατάσταση που περιγράφει ο 
Στρατηγός Μακρυγιάννης στα 
πολιτικά και κοινωνικά συμβαί-
νοντα της εποχής του, βρίσκουν 
πεδίο σύγκρισης, τόσο με τα ση-
μερινά πολιτικά δρώμενα, όσο 
και ειδικότερα με τα της ελληνι-
κής νοσηλευτικής… 

Όταν απευθύνεται σε πρώτο 
πληθυντικό πρόσωπο, εννοεί το 
Μαυροκορδάτο τον Κωλέτη και 
το Μεταξά: 
«Ἤρθετε ἐσεῖς οἱ μεγάλοι μας πο-
λιτικοὶ νὰ μᾶς λευτερώσετε, ὅταν 
σηκώσαμεν τὴν ἐπανάστασιν 
μόνοι μας κι’ ἀγωνιζόμαστε τῆς 
πρῶτες χρονιὲς μὲ τοὺς σημαντι-
κούς της πατρίδος μας πολιτικοὺς 
– φαίνεται ὁ ἀγώνας ἐκεῖνος κι’ ὁ 
πατριωτισμὸς καὶ ἡ ἀδερφοσύ-
νη ὁποῦ ῾χαμεν ἀναμεταξύ μας. 
Ὅταν κοπιάσετε ἐσεῖς, μᾶς γυ-
μνάσετε τὴν διχόνοια, μᾶς φέρατε 
τῆς φατρίες καὶ τ’ ἄλλα τ’ ἀγαθά· 
καὶ κακοβάλετε τὸ δυστυχησμέ-
νο ἀθῶον ἔθνος. Πρωτόηφερες 
τὴν διχόνοιαν ἐσύ, Κύριε Μαυ-
ροκορδᾶτε, κι’ ἀπὸ αὐτὸ ἄλλοι 
καπεταναῖγοι πῆγαν ὀπίσου εἰς 
τοὺς Τούρκους, ἄλλους ἤθελες 
μὲ τοὺς νόμους σου νὰ τοὺς σκο-
τώσης (…).Δεύτερος ἔρχεσαι ἐσύ, 
κύριε Κωλέτη· θὰ σκότωνες τὸν 
Δυσσέα – καὶ ὕστερα δὲν γλύτω-
σε ἀπὸ σένα (…).Ἂν ἤσουνε ἐσύ, 
κύριε Μεταξά, καλός, ἔκανες τὸν 
Κολοκοτρώνη πλέον καλύτερο. 
Ἦταν καλὸς πατριώτης, ἀλλὰ οἱ 
δικές σου συβουλὲς ὅλο σὲ ἐφύλι-
ους πολέμους τὸν κινούσανε καὶ 
σὲ μεγάλη διχόνοια μὲ τοὺς πα-
τριῶτες του· καὶ κάποτε τὸν γύρι-
ζες μὲ τὸ ἕνα κόμμα καὶ κάποτε 

μὲ τὸ ἄλλο. Καὶ χύνονταν τόσα 
ἀθώα αἵματα.»
Με σαρκασμό και εύστοχη  ειρω-
νεία  επισημαίνει το μεγάλο ατό-
πημα των πολιτικών της εποχής 

να ποδηγετήσουν τη λαϊκή βού-
ληση των άρτι απελευθερωμένων
Ελλήνων κάτω από τα τρία νεό-
κοπα κόμματα, το Φιλοαγγλικό, το 
Φιλογαλλικό και το Φιλορωσικό, 

μη τηρώντας ούτε τα προσχήματα 
περί αυτονομίας και εθνικής ανε-
ξαρτησίας…Από τότε, κάποιοι πα-
ρουσιάζουν τα κόμματα ως ανά-
γκη, προκειμένου να λειτουργή-

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα
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κι’ ὄχι εἰς τὸ «ἐγώ»
σει η κοινωνικοπολιτική μηχανή, 
ο Μακρυγιάννης, όμως, φαίνεται 
ότι είχε άλλη άποψη. Διαβάστε:

Ὅταν θὰ ῾ρχονταν ὁ Βασιλέας 
ἀπὸ τὴν Μπαυαρία, δὲν ἔπρεπε, 
ἂν ἤσασταν καλοὶ ποιμένες, νὰ
συναχτῆτε ὅλοι ἐσεῖς, ὁποῦ μας 
κυβερνάγετε, καὶ νὰ συνάξετε κι’ 
ἄλλους προκρίτους, πολιτικοὺς 
καὶ στρατιωτικούς, καὶ νὰ τοὺς 
εἰπῆτε· «Ὅ,τι διχόνοιαν ἔχομεν 
ἀναμεταξύ μας τὸ ̔ να τὸ κόμμα μὲ 
τ’ ἄλλο (ὁποῦ ἡ καλωσύνη σας, 
μᾶς κάμετε κόμματα·) (…). Καὶ 
νὰ εἰπῆτε ὁλουνῶν τῶν ὀπλαρχη-
γών· «Νὰ πάρετε τ’ ἀσκέρια σας 
καὶ νὰ τοποθετηθῆτε ῾σ ἐκεῖνο, 
῾σ ἐκεῖνο τὸ μέρος· (…). Ἂν κάνε-
τε αὐτό, ποιὸς θ’ ἀντίτεινε, Ἐκλα-
μπρότατοι; Ἐσεῖς νὰ συστηθῆτε! 
Κι’ ἀποδείξατε καὶ σὲ ὅλους τους 
ξένους καὶ εἰς τὸν ἴδιον τὸν Βασι-
λέα κι’ Ἀντιβασιλεία τί θερία ἤσα-
σταν κι’ ὅτι ἡ ἀρετή σας καὶ τὰ 
πλούτη σας βάστηξαν αὐτὸ ὁποῦ 
ἔγινε βασίλειον.

Και συνεχίζει, θυμίζοντάς μας 
έντονα τα καθ’ ημάς: 
Δείξατε τί πατριωτισμὸν καὶ τί 
ἐθνικὰ φρονήματα εἴχετε κ’ ἐσεῖς 
καὶ οἱ συντρόφοι σας, οἱ ρήτορές 
σας οἱ φιλελεύτεροι, οἱ φόρτζα 
Σεπτεβριανοὶ καὶ Συνταματικοί, 
ὁποῦ ἄφριζαν εἰς τὸ βῆμα κ’ 
ἐνθουσιάζαν γενικῶς τοὺς 
Ἕλληνες – μὲ λόγια παχιὰ καὶ μ’ 
ἀσκιὰ μ’ ἀγέρα. Τώρα αὐτεῖνοι 
οἱ ρήτορες, οἱ φιλελεύτεροι, 
εἶναι ὅλοι σήμερον βουλευταὶ 
μ’ ἔλεος τῆς Αὐλῆς καὶ τῶν 
ὑπουργῶν. Τί κάνουν σήμερα 
αὐτεῖνοι; Ὅ,τι κάμετε κ’ ἐσεῖς οἱ 
ἀρχηγοί τους. Ἤσασταν πρῶτα φι-
λελεύτεροι; (…)· ὅσα εἴπετέ σας 
βάλαν καὶ τὰ γλύψετε σὰ νὰ
μὴν τὰ εἴπετε, καὶ τότε κάμαν 
ἔλεος καὶ σᾶς βγάλαν βουλευ-
τάς· καὶ λάβετε τὴν διαταγὴ κι’ 
ὁδηγίες τοῦ Ντεληγιάννη καὶ πᾶτε 
πρέσβες οἱ Ἐκλαμπρότητές σας. 
Καὶ οἱ ρήτορές σας ρητορεύουν 
εἰς τὸ βῆμα κι’ ὅ,τι νομοσκέδια δί-
νουν οἱ ὑπουργοί, «σοί, Κύριε».
Τέτοιοι εἶστε ἐσεῖς, τέτοιοι εἶναι κ’ 
οἱ ὀπαδοί σας. Φανήκετε ὅλοι τί 

ἀξίζετε καὶ τί κάμετε εἰς τὴν πατρί-
δα ἀρχὴ καὶ τέλος. Σᾶς θεωροῦσαν 
οἱ μέσα καὶ οἱ ἔξω πὼς κάτι ἤσα-
σταν· κ’εἶστε ὅ,τι εἶστε. 

Παρακάτω, μνημονεύει τον υπερ-
τιμημένο φόβο, που δίνει σε κά-
ποιους υπερβολική αξία (φούσκα 
επί το λαϊκότερον)…Κάτι τέτοιο 
βρίσκει ομοιότητες και στην μέχρι 
τούδε επίφαση της αντιπροσω-
πευτικότητας του κλάδου μας από 
την απερχόμενη αγέλη των κομ-
ματικοδίαιτων κηφήνων…

Ἤσασταν ὅ,τι θεωροῦσαν οἱ 
Εὐρωπαῖοι τὸν Σουλτάνο καὶ δὲν 
τολμοῦσαν νὰ τοῦ ἀφαιρέσουν 
τὸν τίτλο τοῦ «Γκρανσινιόρη». Ὅσο 

ἔλεπαν τὸ τζαμὶ εἰς τὴν Βγιέννα 
σκιάζονταν κ’ ἔτρεμαν νὰ μὴν 
πάγη καὶ παραμέσα καὶ φκειάση 
κι’ ἄλλα τζαμιά. Κι’ ἀπὸ αὐτὸν τὸν 
φόβον κάποτε τοῦ πλέρωναν καὶ 
φόρον. Κι’ ὅταν βήκαν μιὰ χούφτα 
ἄνθρωποι καὶ τοὺς ἀπόδειξαν ὅτι 
δὲν ἔχει πλέον ὁ Γκρανσινιό-
ρης μαστόρους νὰ χτίση τζα-
μιά, ὅτι θὰ πέσουν κι’ αὐτὰ 
ὁποῦ ἔχει, ἀπὸ τότε τὸν λένε «ὁ 
Τοῦρκος». Καὶ δι’ αὐτὸ οἱ εὐεργέ-
τες μας βάνουν τὰ φῶτα τους νὰ
μᾶς προκόψουν (…).

Το παρακάτω χωρίο, είναι λες και 
γράφτηκε μόλις χτες και δεν έχει 
καμία ανάγκη σχολιασμού…

Ὅσοι ἔχουν τὴν τύχη μας σήμε-
ρον εἰς τὰ χέρια τους, ὅσοι μας 
κυβερνοῦν, μεγάλοι καὶ μικροί, 
καὶ ὑπουργοὶ καὶ βουλευταί, τὸ 
῾χουν σὲ δόξα, τὸ ῾χουν σὲ τιμή, 
τὸ ῾χουν σὲ ἰκανότη τὸ νὰ τοὺς 
εἰπῆς ὅτι ἔκλεψαν, ὅτι πρόδωσαν, 
ὅτι ἤφεραν τόσα κακὰ εἰς τὴν πα-
τρίδα. Εἶναι ἄξιοι ἄνθρωποι καὶ 
τιμῶνται καὶ βραβεύονται. Ὅσοι 
εἶναι τίμιοι κατατρέχονται ὡς 
ἀνάξιοί της κοινωνίας καὶ τῆς πο-
λιτείας (…).

Και ο επίλογος κλείνει με ένα 
εντυπωσιακό τρόπο. Με ένα κομ-
μάτι που πιθανώς είναι το δυνα-
τότερο όλου αυτού του σημαντι-
κού έργου του άδολου Στρατηγού 
και αποτελεί το απαύγασμα της 
ενότητας, της ομοψυχίας και της 
αλληλεγγύης και τονίζει ότι κανέ-
νας δε μπορεί να ξεχωρίσει ατο-
μικά για πολύ, αν δε συνταχθεί με 
το σύνολο και αν δε συμμορφωθεί 
με το καλό των πολλών. Άραγε πό-
σοι από μας το’ χουμε καταλάβει 
αυτό; Απολαύστε το σε όλη του τη 
μεγαλοπρέπεια:

Γράφουν σοφοὶ ἄντρες πολλοί, 
γράφουν τυπογράφοι ντόπιοι καὶ 
ξένοι διαβασμένοι γιὰ τὴν Ἑλλάδα 
– ἕνα πράμα μόνον μὲ παρακίνη-
σε κ’ ἐμένα νὰ γράψω, ὅτι τούτην 
τὴν πατρίδα τὴν ἔχομεν ὅλοι 
μαζί, καὶ σοφοὶ καὶ ἀμαθεῖς καὶ 
πλούσιοι καὶ φτωχοὶ καὶ πολιτι-
κοὶ καὶ στρατιωτικοὶ καὶ οἱ πλέον 
μικρότεροι ἄνθρωποι· ὅσοι ἀγωνι-
στήκαμεν, ἀναλόγως ὁ καθείς, ἔχο-
μεν νὰ ζήσωμεν ἐδῶ. Τὸ λοιπὸν 
δουλέψαμεν ὅλοι μαζί, νὰ τὴν 
φυλάμεν κι’ ὅλοι μαζὶ καὶ νὰ μὴν 
λέγη οὔτε ὁ δυνατὸς «ἐγώ», οὔτε ὁ 
ἀδύνατος. Ξέρετε πότε νὰ λέγη ὁ 
καθεὶς «ἐγώ»; Ὅταν ἀγωνιστῆ 
μόνος του καὶ φκειάση, ἢ χα-
λάση, νὰ λέγη ἐγὼ· ὅταν ὅμως 
ἀγωνίζονται πολλοὶ καὶ φκει-
άνουν, τότε νὰ λένε «ἐμεῖς». 
Εἴμαστε εἰς τὸ «ἐμεῖς» κι’ ὄχι 
εἰς τὸ «ἐγώ». Καὶ εἰς τὸ ἑξῆς νὰ
μάθωμεν γνώση, ἂν θέλωμεν νὰ
φκειάσωμεν χωριόν, νὰ ζήσωμεν 
ὅλοι μαζί.

Ποτέ δεν είναι αργά…

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

23������� 2010

Ξέρετε πότε νὰ λέγη ὁ καθεὶς «ἐγώ»; 
Ὅταν ἀγωνιστῆ μόνος του καὶ φκειάση, 
ἢ χαλάση, νὰ λέγη ἐγὼ· ὅταν ὅμως ἀγω-
νίζονται πολλοὶ καὶ φκειάνουν, τότε νὰ
λένε «ἐμεῖς». Εἴμαστε εἰς τὸ «ἐμεῖς» κι’ 
ὄχι εἰς τὸ «ἐγώ».
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