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Ε.Ν.Ε.ργειες

Εκλογές E.N.E.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας

Ε.Ν.Ε.

την ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται
όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά
με τις εκλογές της Ε.Ν.Ε., οι οποίες θα
διεξαχθούν από 28 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου 2011, προκειμένου να προκύψουν
τα προβλεπόμενα εκ του νόμου όργανα
για τα 13 Περιφερειακά Τμήματα. Από τις

Ε.Ν.Ε.κρίθη

20 Ιουνίου στην ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε.
(www.enne.gr), πληκτρολογώντας τον
αριθμό μητρώου σας σε ειδικό πλαίσιο,
θα υπάρχει η δυνατότητα να πληροφορηθείτε και ηλεκτρονικά για το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζετε.
Ο ορισμός των εκλογικών τμημάτων
προκύπτει από Απόφαση του Υπουργού
Υγείας.
Αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία σε
όλους τους υποψηφίους, παρακαλούμε
προσέξτε ιδιαιτέρως τις πληροφορίες
που δημοσιεύονται στις σελίδες 6-8.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που
συμπεριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011,
το χρηματικό ποσό της εγγραφής και
της ετήσιας εισφοράς των μελών, τροποποιείται ως εξής:
1. Το ποσό της εγγραφής για όλους,
από 20e, γίνεται 5e
2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για
τους ανέργους νοσηλευτές και τα
μέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών, μειώνεται στα 20e
3. Για τα λοιπά μέλη, το ποσόν της ετήσιας εισφοράς, από 45e διαμορφώνεται σε 40e.

Ενωμένοι μπορούμε
να πετύχουμε
ι εκλογές της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος, διεξάγονται σε
μια κρίσιμη περίοδο, τόσο για
το μέλλον της πατρίδας μας,
όσο και για το μέλλον του επαγγέλματός μας.
Είναι μία περίοδος κατά την
οποία υπερτονίζεται η ανάγκη
για συναίνεση, συνεργασία, για
έναν κοινό αγώνα που θα μπορέσει να φέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα. Ενδεχομένως στην πολιτική, οι ελπίδες
για «ενωμένο αγώνα», «συνεργασία» και «συναίνεση» να μοιάζουν ουτοπικές, καθώς το
κάθε κόμμα έχει τις δικές του
προτάσεις για το μέλλον της
χώρας και τις δικές του στρατηγικές για την αντιμετώπιση
των αδιεξόδων. Όταν μιλάμε,
όμως, για τη Νοσηλευτική, για
το παρόν και το μέλλον του
επαγγέλματός μας, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα και απλά. Δεν υπάρχουν περιθώρια για σκοπιμότητες, για «χρώματα», αντιπαραθέσεις και
πειραματισμούς. Κάποιοι ήδη προαναγγέλλουν την υποβάθμιση των πτυχίων μας με συνοπτικές διαδικασίες. Θα

Ο

τους αφήσουμε;
Οι στόχοι και τα οράματα
των νοσηλευτών είναι κοινά.
Η αναβάθμιση του επαγγέλματος, η συναδελφική μας ενότητα και αλληλεγγύη, η συνεχής εκπαίδευση, η βελτίωση
της εργασιακής μας καθημερινότητας και η αναγνώριση του
έργου μας, δεν διαπραγματεύονται, ούτε αμφισβητούνται από
κανένα Νοσηλευτή. Το μόνο
που μένει, είναι να τα διεκδικήσουμε ενωμένοι,για να συνεχίσουμε δυναμικά να κερδίζουμε καθημερινές μάχες,όπως
τα καταφέραμε τα τελευταία χρόνια.
Ας αφήσουμε λοιπόν τα
κόμματα στον αποτυχημένο
τους ρόλο κι ας συμπορευτούμε όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.
Στις εκλογές ψηφίζουμε για
το κοινό μας μέλλον. Και, αναμφισβήτητα, όλοι θέλουμε αυτό το μέλλον να είναι όπως
ακριβώς το επιθυμούμε και το αξίζουμε...

ΕΝΕ

Εκλογές 2011

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ε.Ν.Ε.
Τεράστια η επιτυχία

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ
Σελ. 8

ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ
Μήνα Μάη και 29, Μαύρη Τρίτη Βασιλιά!

Σελ. 16-17

ΕΝΕΧΕΙΡΟ
Νεροκολοκυθοκέφαλοι υπουργοί,
τότε και τώρα

Δημήτρης Σκουτέλης, Πρόεδρος Ε.Ν.Ε.

Σελ. 9

Λαϊκισμός και ανευθυνότητα
Σε συνεχή επαγρύπνηση...
Η ισχύς εν τη...(συν)ενώσει;

Σελ. 9
Σελ. 11
Σελ. 12-13

«Συγνώμη»...διπλής όψης!

Σελ. 14

Μόνο οι έχοντες τίτλο και άδεια

Σελ. 15
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόμενα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Παράνομες
και αναπόδεικτες
ενέργειες
Μόλις στις 19 Μαΐου 2011 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 1030/2011 Απόφαση
του Η΄ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εξεδόθη σε συνέχεια σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως του κυρίου Αριστείδη Δάγλα.
Με την ως άνω δικαστική απόφαση ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 39/22-102008 πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ
Αθηνών, κατά το μέρος που δι’ αυτής
παραλείφθηκε ή άλλως δεν προσελήφθη ως εργαστηριακός συνεργάτης
στον Β’ Τομέα Νοσηλευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής Β΄ για το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 ο κύριος Αριστείδης Δάγλας. Ειδικότερα το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών έκρινε, ότι το ΤΕΙ παρανόμως παρέλειψε να προσλάβει τον
κύριο Δάγλα, παρακάμπτοντας τον πίνακα αξιολόγησης και βασιζόμενο αποκλειστικά σε ανώνυμες καταγγελίες
φοιτητών, που υπήρχαν σε βάρος του.
Υπενθυμίζεται, ότι οι ανωτέρω ανώνυμες καταγγελίες επισυνάπτονται στις
υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/16-10-2008 και
19/06-11-2008 Αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής Β’,
που φέρουν... Σελ. 9

Μάιος 2011

Ε.Ν.Ε.ργειες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ε.Ν.Ε.

Τεράστια η επιτυχία

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η συμμετοχή στα φροντιστήρια της Ε.Ν.Ε. τα οποία διοργανώθηκαν κατόπιν αιτήματος πλήθους συναδέλφων μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή τους στο 4ο Πανελλήνιο & 3ο Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. που έγινε το Μάρτιο
στην Αθήνα. Η επιτυχία αφορά επίσης και στην οργανωτική πλευρά δεδομένου ότι
ανταποκρίθηκαν πέντε Περιφερειακά τμήματα της Ε.Ν.Ε. με τη βοήθεια και αρωγή των
Διοικήσεων και των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των νοσοκομείων, στο
μικρό χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων μηνών, με ποικίλη θεματολογία φροντιστηρίων που διεξήχθησαν στους χώρους εργασίας των Νοσηλευτών. Τα φροντιστήρια
μοριοδοτήθηκαν με 3 μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές μονάδες και η συμμετοχή ήταν
δωρεάν. Συγκεκριμένα, από το 1ο Π.Τ. Αττικής διεξήχθησαν τα εξής φροντιστήρια: 1.
Επίδειξη κατευθυντήριων οδηγιών για την εκπαίδευση νοσηλευτών στις νέες τεχνολογίες στο σακχαρώδη διαβήτη 2. Το συναδελφικό απόρρητο στο χώρο της Νοσηλευτικής 3. Εναλλακτικές θεραπείες και ηλεκτροβελονισμός κατά Voll 4. Ο ρόλος των Λειτουργών Υγείας στην πρόληψη...Σελ. 10

Ε.Ν.Ε.ργός

Μήνα Μάη και 29, Μαύρη Τρίτη Βασιλιά!

Ε.Ν.Ε.χειρο

Μάιος, ο ομορφότερος μήνας του έτους. Εκείνος όπου η αναγεννηθείσα φύση συνάμα με τον λαμπρό ήλιο δημιουργεί μία πανδαισία χρωμάτων, εικόνων, ήχων και συναισθημάτων που αγκαλιάζουν κάθε ψυχή. Για ετούτο τον τόπο, όμως, Μάιος δεν σημαίνει μονάχα άνοιξη. Έχει και μία ξεχωριστή αξία. Εμπεριέχει την θλιβερά επέτειο της
Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών Τούρκων και τον ηρωικό θάνατο του τελευταίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των συν αυτώ μαχομένων και πεσόντων αγωνιστών στα τείχη της Βασιλεύουσας στις 29 Μαΐου 1453. Ποιος ήταν, όμως, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος;Ποια τα μεγάλα γεγονότα εκείνης της
ταραγμένης και αγνοημένης σήμερα εποχής; Και το κυριότερο, ποιό το μήνυμα και το
δίδαγμα τους για εμάς τώρα τον Μάιο του 2011; Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στις 9
Φεβρουαρίου του 1404 και ήταν τέκνο του Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου [Βυζαντινού Αυτοκράτορα] και της εκ Σερβίας Πριγκίπισσας Ελένης Δραγάση Παλαιολογίνας... Σελ. 16

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Νεροκολοκυθοκέφαλοι
υπουργοί, τότε και τώρα

«Συγνώμη»...διπλής όψης!

Ο Δημοσθένης Βουτυράς (1872- 1958), ένας από τους σημαντικότερους ηθογράφους του μεσοπολέμου. Είναι ο πρώτος
που επιχειρεί να αλλάξει τη νεοελληνική ηθογραφία, καθώς
στρέφει το ενδιαφέρον του προς τις κοινωνικές ομάδες που
συγκροτήθηκαν στις δεκαετίες 1900 και 1910 και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Είναι αλληλέγγυος με τους εργάτες, τους
φυλακισμένους και τους απεργούς πείνας. Υπερασπίζεται τις
κινητοποιήσεις της Αριστεράς και συμπαθεί τον Κομουνισμό
και τον Σοσιαλισμό. Ο ίδιος παραμένει ανένταχτος και αναρχικός. Με πολλές διακυμάνσεις στην οικογενειακή του ισορροπία και με μια ήπιας μορφής επιληψία να τον ταλαιπωρεί,
εστιάζει το ενδιαφέρον του στη λογοτεχνία, όπως αυτός την
εκλαμβάνει από τη δική του σκοπιά. Δεν σταματά ποτέ να αναζητά την δύναμη της υποκειμενικής έκφρασης με τρόπο άκρως
αντισυμβατικό. Η συνεπής και άδολη ιδεολογική και κοινωνική του τοποθέτηση, τον κάνει στόχο του επίσημου κράτους:
Το μετεμφυλιακό κράτος με την εκδικητική του μανία αποφασίζει την διακοπή της τιμητικής σύνταξης...Σελ. 22

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

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, δημοσιεύσαμε
ενημερωτικά την έκβαση της υπόθεσης συκοφαντικής δυσφήμισης, κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος της νοσηλευτικής οργάνωσης ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. Ρίζος Ριζόπουλος, με πρωτοβουλία της δικής
του πλευράς, ζήτησε συγνώμη (κάτι που δημοσιεύτηκε ξεκάθαρα και στα πρακτικά της απόφασης του δικαστηρίου), προκειμένου να αποσύρουμε τη δίωξη, όπως και έγινε. Δυστυχώς όμως,
οι εκπρόσωποι της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. αποδεικνύονται αγνώμονες,
αλλά και αμετανόητοι και μάλιστα διαχρονικά, αφού δεν δίστασαν, μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων, να διαστρεβλώσουν βάναυσα την αλήθεια σε σχέση με τη δικαστική κατάληξη της υπόθεσης του από 3-11-2006 συκοφαντικού Δελτίου
Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. σε βάρος των μελών της Προσωρινής
Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ν.Ε.. Συγκεκριμένα, το Γραφείο Τύπου
της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. εξέδωσε και ανήρτησε στις 2-4-2011 (ώρα 14.41
μ.μ.) στην επίσημη ιστοσελίδα της την από 2-4-2011 δημόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, επί λέξη, τα εξής:
«Στην εφημερίδα "Ο Ρυθμός της Υγείας", αλλά και στην επίσημη
ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε...Σελ. 14

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριστείδης Δάγλας
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102
16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002
Fax: 210-8941551
e-mail: info@pitsilidis.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Ορφανός
Α’ Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Πιστόλας
Ταμίας
Ελένη Αλμπάνη
Οργανωτική Γραμματέας
Λάμπρος Μπίζας
Αναπληρωτής Γραμματέας
Δημοσθένης Σαληκίδης
Αναπληρωτής Ταμίας
Κωνσταντία Μπελαλή
Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Δραχτίδης
Μέλος Δ.Σ.
Ευτέρπη Βασιλειάδου
Μέλος Δ.Σ.
Γιάννης Μπατής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Α.Ε.B.E.
CREDIT: visualphotos.com
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 8376
Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης», το επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος εισέρχεται στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθμισης δημιουργήσαμε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://magazine.enne.gr/ στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστημονικού περιοδικού, από την αρχή λειτουργίας του έως σήμερα,
θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της
χώρας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική έκδοσή τους.
Όσοι, όμως, από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν αντίγραφο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
μπορούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση
που θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συμβολικό τίμημα,
που αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και στα ταχυδρομικά έξοδα της αποστολής. Έτσι, η τιμή εκάστου τεύχους
π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ ο ρ ί σ τ η κ ε σ τ α ε π τ ά ε υ ρ ώ ( 7 p ) και οι ενδιαφερό μενοι μπορούν να τα προμηθεύονται ταχυδρομικώς, είτε
ξεχωριστά, είτε ανά έτος, αφού προηγουμένως προσκομί σουν ή αποστείλουν στα γραφεία της Ε.Ν.Ε. τη σχετική
απόδειξη επώνυμης κατάθεσης στην τράπεζα EUROBANK,
στο λογαριασμό με αριθμό 0026.0002.65.0201035402 (με

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

http://magazine.enne.gr, e-mail: journal@enne.gr
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editorial

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Εκλογές
Ιουνίου:
Ε.Ν.Ε.ργειες
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Η ενότητα της Ε.Ν.Ε.
είναι πλέον
επιβεβλημένη
Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.
ε έντονη την αίσθηση της σχεδιαζόμενης επίθεσης στον κλάδο μας, που εξυφαίνεται τελευταία από διάφορα κέντρα και παράκεντρα
εξουσίας, είτε αυτά ανήκουν στην ομάδα
των κυβερνώντων, είτε στα «παραδείσια
πτηνά» της φιλοκυβερνητικής δημοσιογραφίας, τα περιθώρια για άμεση αντίδραση, αν και στενεύουν επικίνδυνα, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.
Και αυτό, γιατί με το άλλοθι των πιέσεων των δανειστών μας, οι κρατούντες
τα ηνία της οικονομικής πολιτικής της
χώρας θα επιχειρήσουν να προβούν σε
μια νέα λεηλασία των πενιχρών ήδη εισοδημάτων μας σε ανύποπτο χρόνο και με
την αμέριστη βοήθεια των στρατευμένων
συνδικαλιστών του χώρου, που θα αναβαθμιστούν αμέσως μετά σε ανώτερο επίπεδο κομματικών αυλικών.
Το σχέδιο που προβλέπει οι οικονομικές μας απολαβές να εξαθλιωθούν ακόμα περισσότερο, βασίζεται απ’ ότι φαίνεται σε δύο πυλώνες: Την υποβάθμιση και
απαξίωση των πτυχίων μας με συνοπτικές διαδικασίες και το χαρακτηρισμό της
Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης ως
ένα απλούστατο χειρωνακτικό επάγγελμα, το οποίο ο καθένας θα μπορεί να ασκεί
με μια ευτελή βραχυχρόνια εκπαίδευση…
Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με
τα όσα εσχάτως διαδραματίστηκαν σε επίπεδο φημολογίας και προτάσεων στο κοινοβούλιο για ισοπέδωση της επιστημονικής υπόστασης της Νοσηλευτικής, εξάγεται
αβίαστα το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει
καπνός χωρίς φωτιά.
Ο καπνός είναι οι εξοργιστικές τοποθετήσεις αυτών που θέλουν να εξομοιώσουν τα πτυχία μας με αυτά των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και να καταργήσουν τα
πανεπιστημιακά τμήματα της Νοσηλευτικής και η φωτιά βεβαίως, είναι οι ανίερες
συμμαχίες που δημιουργήθηκαν τελευταία, μεταξύ αυτών που υποτίθεται ότι

Μ

εκπροσωπούν τους επιστήμονες Νοσηλευτές και των υποστηρικτών της άμεσης
ταχύρρυθμης αναβάθμισης των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών σε Νοσηλευτές.
Έτσι, ενόψει των επικείμενων εκλογών
της Ε.Ν.Ε., το τοπίο που ορισμένοι (ευτυχώς τραγικά λίγοι και απομονωμένοι) επιχείρησαν να διαμορφώσουν, δεν είναι
τίποτε άλλο από έναν δυσώδη βούρκο
προσωπικών συμφερόντων και υστερόβουλων φιλοδοξιών χωρίς όρια ηθικής
και αξιοπρέπειας.

Ε.Ν.Ε.ργός

Αριστείδης Δάγλας,
Γενικός Γραμματέας
Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

Με το βλέμμα στο
μέλλον, κλείνοντας τ’
αυτιά μας στις άναρΕ.Ν.Ε.χειρο
θρες κραυγές των μονίμως ασχημονούντων
κύκλων της οπισθοδρόμησης, συνεχίζουμε
ανεμπόδιστα την
πορεία της αναβάθμισης, της δημιουργικότητας και της συναδελφικής αλληλεγγύης.
Ανακατεύοντας στο χαρμάνι της απληστίας αντικρουόμενα χαρακτηριστικά, οι
καταγέλαστοι επίδοξοι προδότες της κλαδικής μας αλληλεγγύης, σχεδίασαν να
οικοδομήσουν έναν πύργο εφάμιλλο με
αυτόν της Βαβέλ, μιλώντας διαφορετικές
γλώσσες και πιστεύοντας σε διαφορετικούς θεούς.
Με το φαιδρό πρόσχημα της «μίνιμουμ σύγκλισης» σε ομιχλώδεις προγραμματικές θέσεις, οι αρχιτέκτονες της
μιζέριας, προσπάθησαν να υποθηκεύσουν το μέλλον των χιλιάδων άνεργων
νέων συναδέλφων, καθιστώντας τους εν
μία νυκτί, με την ανεύθυνη στάση τους,

βοηθητικό ιατρικό προσωπικό, ή αλλιώς
«νοσοκόμους» χωρίς καμία εξέλιξη και
προοπτική.
Νεόκοποι κομματικοί κηφήνες των
δοκιμαστικών σωλήνων της Αριστοτέλους, καλυπτόμενοι πίσω από αδαείς
μωρόδοξους καινοφανείς μεσσίες, κρατώντας απ’ το ένα χέρι τις αγόμενες και
φερόμενες φαιές «κυρίες της τιμής» και
απ’ το άλλο τον ετερόκλητο θίασο της
νοσηλευτικής ισοπέδωσης προς τα κάτω,
αποφάσισαν να επιχειρήσουν το μεγάλο
άλμα… στο κενό.
Τέτοιου είδους επίδοξα εγχειρήματα
«παντρέματος» παντελώς ξένων στοιχείων συναντούμε αρκετά και κατά την αρχαιότητα, μα όσο γοητευτικά κι αν είναι τα
παραγόμενα είδη, από τον Κέρβερο και
τη Χίμαιρα, μέχρι τους Εκατόγχειρες και
τους Γρύπες, δε μπορούν να ξεφύγουν
από την κατηγορία των δύσμορφων τεράτων…
Αναλογιζόμενοι λοιπόν τα παραπάνω
και κατανοώντας πλήρως ποιο είναι το
διακύβευμα της αμαρτωλής συνεύρεσης
κομματικών συνδικαλιστών, ορισμένων
συντηρητικών (και τελευταία) ανερμάτιστων εκπροσώπων της νοσηλευτικής ιστορίας, κάποιων αυτοαποκαλούμενων ταγών
της νοσηλευτικής επιστημοσύνης και των
λαϊκιστών- κηρύκων του νοσηλευτικού
αχταρμά υπό το δόγμα «όλοι το ίδιο είμαστε», ας αποφασίσουμε ποιο δρόμο θα
διαλέξουμε για τον κλάδο: Αυτόν της εκθεμελίωσης κάθε κατακτημένου δικαιώματος, ή το δρόμο της Ενότητας, της Αλληλεγγύης, της Προόδου και της ολομέτωπης
Αναβάθμισης;
Με το βλέμμα στο μέλλον λοιπόν, κλείνοντας τ’ αυτιά μας στις άναρθρες κραυγές των μονίμως ασχημονούντων κύκλων
της οπισθοδρόμησης, συνεχίζουμε ανεμπόδιστα την πορεία της αναβάθμισης, της
δημιουργικότητας και της συναδελφικής
αλληλεγγύης.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

6

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Μάιος 2011

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

Ενημερωτική ανακοίνωση

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Αγαπητοί συνάδελφοι,
ας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας την ακόλουθη ανακοίνωση,στην οποία
περιέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές
της Ε.Ν.Ε., οι οποίες θα διεξαχθούν
από 28 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου 2011, προκειμένου να προκύψουν τα προβλεπόμενα εκ του
νόμου όργανα για τα 13 Περιφερειακά Τμήματα.
Από τις 20 Ιουνίου στην ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε. (www.enne.gr),
πληκτρολογώντας τον αριθμό μητρώου σας σε ειδικό πλαίσιο, θα υπάρχει η δυνατότητα να πληροφορηθείτε και ηλεκτρονικά για το εκλογικό
τμήμα όπου ψηφίζετε.
O ορισμός των εκλογικών τμημάτων έγινε σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας.
Αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους,
παρακαλούμε προσέξτε ιδιαιτέρως
τις ακόλουθες πληροφορίες:

Σ

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΕΝΕ

Εκλογές 2011

Για το 1ο Περιφερειακό Τμήμα
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι εκλογές θα διεξαχθούν στις
30 Ιουνίου 2011 από τις 08:00 έως
τις 20:00, ο αριθμός των μελών
του Περιφερειακού Συμβουλίου
(Π.Σ) είναι 7, της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα
λειτουργήσουν:
Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Π.Ν. Αλεξανδρούπολης,
Γ.Ν. Διδυμοτείχου, 492 Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Έβρου, ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης, ΙΚΑ Διδυμοτείχου, Άνεργοι
Ν. Έβρου.
Στο Γ.Ν. Καβάλας στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Καβάλας, Γ.Ν. Δράμας, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Άνεργοι Ν. Δράμας, Άνεργοι
Ν. Καβάλας, Δήμος Δράμας, Δήμος
Καβάλας, ΕΠΑΛ Καβάλας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καβάλας, Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Καβάλας),
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Δράμας), ΙΚΑ Ν. Καβάλας,
ΙΚΑ Ν. Δράμας.

Ε.Ν.Ε.

Στο Γ.Ν. Κομοτηνής στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Κομοτηνής, Γ.Ν. Ξάνθης, Άνεργοι
Ν. Ξάνθης, Άνεργοι Ν. Ροδόπης,
412 Νοσοκομείο Ξάνθης, ΕΠΑΛ
Ξάνθης, Δήμος Φιλληρας (Ροδόπης), Δήμος Κομοτηνής, Φυλακές
Κομοτηνής, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ροδόπης, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ξάνθης, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Κομοτηνής, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Ξάνθης), Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Ροδόπης), ΙΚΑ Κομοτηνής, ΙΚΑ Ξάνθης.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Για το 2ο Περιφερειακό Τμήμα
Κεντρικής Μακεδονίας οι εκλογές
θα διεξαχθούν την 1η Ιουλίου 2011
από τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός των μελών του Π.Σ είναι 11,
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ
εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για
κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:
Στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των: Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Γ.Ν.Θ.
«Άγιος Παύλος»,Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων
Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»,
Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Θεαγένειο», Νοσοκομείο Ειδικών
Παθήσεων Θεσσαλονίκης, ΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ Θεσσαλονίκης.
Στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των: Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Γ.Ν.Θ.
«Άγιος Δημήτριος», Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Μονάδα Κοινωνικής
Φροντίδας «Άγιος Παντελεήμων»,
424 Γ.Σ.Ν.Θ., Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης,
Γ.Ν. Κιλκίς, Γ.Ν. Πολυγύρου.
Στο Γ.Ν. Κατερίνης στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Κατερίνης, Ψ.Ν. Πέτρας Ολύμπου,
Άνεργοι Ν. Πιερίας, Δήμος Κατερίνης, ΕΠΑΛ Κατερίνης, ΙΚΑ Πιερίας,Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Πιερίας).
Στο Γ.Ν .Έδεσσας στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Έδεσσας, Γ.Ν. Γιαννιτσών, Άνεργοι Ν. Πέλλας, ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Ν.
Πέλλας, ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Έδεσσας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Πέλλας), ΙΚΑ
Ν. Πέλλας.

Στο Γ.Ν. Βέροιας στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Βέροιας, Γ.Ν. Νάουσας, Άνεργοι Ν.
Ημαθίας, ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Ημαθίας, ΕΠΑΛ Βέροιας, Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Ημαθίας).
Στο Γ.Ν. Σερρών στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Σερρών,Άνεργοι Ν.Σερρών,Δήμος
Σερρών,ΤΕΙ Σερρών,ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου, ΚΑΦΚΑ Νιγρίτας, ΚΑΑΜΕΑ Σερρών, ΕΠΑΛ Ν. Ζύχνης,
ΕΠΑΛ Ηράκλειας, ΕΠΑΛ Νιγρίτας,
ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου, Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Σερρών), ΙΚΑ Ν. Σερρών.
Επιπλέον, θα λειτουργήσουν
δυο εκλογικά τμήματα στη Θεσσαλονίκη, στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», στα οποία θα ψηφίσουν οι
άνεργοι νοσηλευτές της πόλης και
νοσηλευτές ιδιωτικών θεραπευτηρίων και λοιπών φορέων της
πόλης (ασφαλιστικών ταμείων,
τραπεζών, αστυνομίας κ.τ.ό).
Για το 3ο Περιφερειακό Τμήμα
Δυτικής Μακεδονίας οι εκλογές
θα διεξαχθούν την 1η Ιουλίου 2011
από τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός των μελών του Π.Σ. είναι 7,
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ
εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για
κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:
Στο Γ.Ν. Γρεβενών στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Γρεβενών, Άνεργοι Ν. Γρεβενών,
Φυλακές Γρεβενών, Σχολή Αστυνομίας Γρεβενών, ΙΚΑ Γρεβενών.
Στο Γ.Ν. Κοζάνης στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Κοζάνης, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, Άνεργοι Ν. Κοζάνης, Δήμοι Ν. Κοζάνης, ΤΑΥΚΕΚΟ Πτολεμαΐδας, ΤΑΥΚΕΚΟ Κοζάνης, ΕΠΑΣ Βοηθών
Κοζάνης, ΕΕΕΕΚ Πτολεμαΐδας,
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Κοζάνης, ΙΚΑ Κοζάνης, ΙΚΑ
Πτολεμαΐδας.
Στο Γ.Ν. Καστοριάς στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Καστοριάς, Γ.Ν. Φλώρινας, Άνεργοι Ν. Καστοριάς, Άνεργοι Ν. Φλώρινας, ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Καστοριάς,
Νομαρχία Καστοριάς, Παιδόπολη
«Αγία Όλγα» Φλώρινας, ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Άργος Ορεστικού, Λοι-

ποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.
Καστοριάς, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Φλώρινας, ΙΚΑ
Καστοριάς, ΙΚΑ Φλώρινας.
Για το 4ο Περιφερειακό Τμήμα
Ηπείρου οι εκλογές θα διεξαχθούν
στις 30 Ιουνίου 2011 από τις 08:00
έως τις 20:00, ο αριθμός των μελών
του Π.Σ είναι 7, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας
Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:
Στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου,
Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», Άνεργοι Ν.
Ιωαννίνων, Άνεργοι Ν. Θεσπρωτίας, ΙΚΑ Ν. Ιωαννίνων, ΙΚΑ Ν.
Θεσπρωτίας, Δήμοι Ιωαννίνων,
Δήμοι Θεσπρωτίας, Αρσάκεια Σχολεία, Υ.ΠΕ Ηπείρου, ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, ΕΠΡΟΨΥΗ Ιωαννίνων,
Νομαρχία Θεσπρωτίας, Φυλακές
Ιωαννίνων, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας,
Γενικό Επιτελείο Στρατού, ΕΠΑΛ,
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Ιωαννίνων, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Θεσπρωτίας.
Στο Γ.Ν. Άρτας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.Άρτας,
ΙΚΑ Ν. Άρτας, Άνεργοι Ν. Άρτας,
Δήμοι Άρτας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Άρτας,
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Άρτας.
Στο Γ.Ν. Πρέβεζας στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Πρέβεζας, Άνεργοι Ν. Πρεβέζης,
ΙΚΑ Ν. Πρεβέζης, Νομαρχία Πρέβεζας, ΕΚΑΒ Πρέβεζας, Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Πρεβέζης, Δήμοι Πρεβέζης.
Για το 5ο Περιφερειακό Τμήμα
Θεσσαλίας οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Ιουνίου 2011 από
τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός
των μελών του Π.Σ είναι 7, της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε
50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα
θα λειτουργήσουν:
Στο Γ.Ν. Τρικάλων στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Τρικάλων, Θεραπευτήριο Χρονίων
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Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

για τις εκλογές της ΕΝΕ
Ε.Ν.Ε.ντύπω

Παθήσεων Τρικάλων, Γ.Ν. Καρδίτσας, ΚΕΠΕΠ Καρδίτσας, Φυλακές
Τρικάλων, ΙΚΑ Ν. Τρικάλων, ΙΚΑ
Ν. Καρδίτσας, Δήμοι Ν. Τρικάλων,
Δήμοι Ν. Καρδίτσας, Άνεργοι Ν.
Τρικάλων, Άνεργοι Ν. Καρδίτσας,
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Τρικάλων, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Καρδίτσας.
Στο Π.Γ.Ν. Λάρισας στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:
Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γ.Ν. Λάρισας, ΤΕΙ
Λάρισας, 404 Γ.Σ.Ν.Λ., 5η Υ.ΠΕ,
7 ΕΠΑΛ Λάρισας, Απολλώνειο
Θεραπευτήριο, Γενικό Επιτελείο
Στρατού, Υ.Π.Ε.Π.Θ., Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λάρισας, Κλειστή Φυλακή Αλικαρνασσού, ΚΕΣΣΑΜ, Ο.Ε.Ε., ΟΑΕΔ, πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Σχολή Αξιωματικών
ΕΛ.ΑΣ, Φυλακές Λάρισας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, 1ο ΕΠΑΛ
Τυρνάβου, Δήμοι Λάρισας, Άνεργοι Ν. Λάρισας, Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Λάρισας,
ΙΚΑ Ν. Λάρισας.
Στο Γ.Ν. Βόλου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.Βόλου,
Άνεργοι Ν. Μαγνησίας, Δήμοι Ν.
Μαγνησίας, ΙΚΑ Ν. Μαγνησίας,
Φυλακές Βόλου, Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Μαγνησίας.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ζακύνθου, ΙΚΑ ν. Ζακύνθου, Άνεργοι Ν. Ζακύνθου, Δήμοι Ν. Ζακύνθου,Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ζακύνθου, Οργανισμός
Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου.
Στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Κεφαλληνίας, Γ.Ν. Ληξουρίου, ΙΚΑ
Ν. Κεφαλληνίας, Άνεργοι Ν. Κεφαλληνίας, Δήμοι Ν. Κεφαλληνίας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.
Κεφαλληνίας.
Για το 7ο Περιφερειακό Τμήμα
Δυτικής Ελλάδας οι εκλογές θα
διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου 2011
από τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός των μελών του Π.Σ. είναι 7,
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ
εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για
κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:
Στο Π.Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρών στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των: Π.Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρών, Γ.Ν.Π.
«Άγιος Ανδρέας», Γ.Ν. Αιγίου, Κ.Υ.
Καλαβρύτων, Γ.Ν.Π.Π. «Καραμανδάνειο», Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος Δυτικής Ελλάδος, ΤΕΙ
Πάτρας, Κ.Υ. Ακράτας, Άσυλο Ανιάτων Πατρών, Νομαρχία Αχαΐας,
Ολύμπιον Θεραπευτήριο, Φυλακές Πάτρας, Περιφερειακό Ιατρείο
Δάφνης Παΐων, Κέντρο Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης Αιγίου.
Στο Γ.Ν. Αγρινίου στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Αγρινίου, Γ.Ν. Μεσολογγίου, ΤΕΙ
Μεσολογγίου, Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αιτωλοακαρνανίας, ΕΚΑΒ Αγρινίου,
ΕΠΑΛ, ΙΚΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας,
Άνεργοι Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.
Αιτωλοακαρνανίας, Δήμοι Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Στο Γ.Ν. Πύργου στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:
Γ.Ν. Πύργου, Γ.Ν. Αμαλιάδας, Γ.Ν.
– Κ.Υ. Κρεστένων, Άσυλο Ανιάτων Πύργου, ΚΕΠΕΠ Λεχαινών,
Νομαρχία Ηλείας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
Πύργου, Δήμοι Ν. Ηλείας, Άνεργοι Ν. Ηλείας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ηλείας, ΕΠΑΛ,
ΙΚΑ Ν. Ηλείας.
Επιπλέον, θα λειτουργήσει ένα

Ε.Ν.Ε.χειρο

Για το 6ο Περιφερειακό Τμήμα
Ιονίων Νήσων οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου 2011 από
τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός
των μελών του Π.Σ. είναι 5, της
Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε
50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα
θα λειτουργήσουν:
Στο Γ.Ν. Κέρκυρας στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Κέρκυρας, Ψ.Ν. Κέρκυρας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΙΚΑ Ν. Κέρκυρας, Άνεργοι Ν. Κερκύρας, Δήμοι
Ν. Κέρκυρας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Κέρκυρας.
Στο Γ.Ν. Λευκάδας στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Λευκάδας, ΙΚΑ Ν. Λευκάδας, Άνεργοι Ν. Λευκάδας, Δήμοι Ν. Λευκάδας,Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Λευκάδας.
Στο Γ.Ν. Ζακύνθου στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.

Ε.Ν.Ε.

εκλογικό τμήμα στην Πάτρα, στο
Π.Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρών, στο οποίο
θα ψηφίσουν οι άνεργοι νοσηλευτές του Ν. Αχαΐας και νοσηλευτές
ιδιωτικών θεραπευτηρίων και λοιπών φορέων (ασφαλιστικών ταμείων, τραπεζών, αστυνομίας κ.τ.ό).

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Για το 8ο Περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδας οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Ιουνίου 2011 από
τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός
των μελών του Π.Σ είναι 7, της
Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε
50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα
θα λειτουργήσουν::
Στο Γ . Ν . Λ α μ ί α ς στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Λαμίας, Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων Δομοκού, ΤΕΙ Λαμίας,
Γ.Ν. Καρπενησίου, Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας,
Κατάστημα Κράτησης Δομοκού,
Νομ/κη Αυτ/ση Φθιώτιδας, Νομαρχία Ευβοίας, Νομαρχία Ευρυτανίας, Νομαρχία Φθιώτιδας Υπουργείο Δικαιοσύνης, Φυλακές
Δομοκού, ΚΕΥΠ/ΣΤΕΠ, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Λαμίας, Δήμοι Ν. Φθιώτιδας, Άνεργοι Ν. Φθιώτιδας, ΙΚΑ Ν. Φθιώτιδας, ΕΠΑΛ, Λοιποί Φορείς, Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Φθιώτιδας, Κέντρο
Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων.
Στο Γ.Ν. Χαλκίδας στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Χαλκίδας, Γ.Ν. - Κ.Υ. Καρύστου,
Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
Ευβοίας, Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων Ευβοίας, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χαλκίδας,ΕΠΑΛ,Δήμοι Ν.Ευβοίας,Άνεργοι Ν. Ευβοίας, ΙΚΑ Ν. Ευβοίας,
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Ευβοίας.
Στο Γ.Ν. Λιβαδειάς στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Λιβαδειάς, Γ.Ν. Άμφισσας, Γ.Ν.
Θήβας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Βοιωτίας,
Φυλακές Άμφισσας, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Βοιωτίας, Δήμοι Ν. Βοιωτίας, Δήμοι Ν.
Φωκίδας, ΙΚΑ Ν. Βοιωτίας, ΙΚΑ Ν.
Φωκίδας, Άνεργοι Ν. Βοιωτίας,
Άνεργοι Ν. Φωκίδας, Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Βοιωτίας,

Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Φωκίδας.
Για το 9ο Περιφερειακό Τμήμα
Αττικής, οι εκλογές θα διεξαχθούν
στις 28 Ιουνίου 2011 από τις 08:00
έως τις 20:00, ο αριθμός των μελών
του Π.Σ. είναι 11, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας
Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν::
Στο Ψ.Ν.Α. Δαφνί στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Ψ.Ν.Α.
Δαφνί, Π.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟ», Νομαρχία Αθηνών – Διεύθυνση Υγείας
Δυτικός Τομέας, Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο», ΤΕΙ Αθήνας, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο», Γενική Κλινική Δυτικής Κλινικής «Βουγιουκλάκειο», Γ.Ν.Δ.Α.
«Αγία Βαρβάρα».
Στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των:Γ.Ν.Α.«Γ.Γεννηματάς»,251 ΓΝΑ,
401 ΓΣΝΑ, Ναυτικό Νοσοκομείο
Αθηνών,Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής,Γ.Ν.Α.«Αλεξάνδρα»,Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο», Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία», Γηροκομείο Αθηνών, Ευγενίδειο, ΚΥΑΝΟΥΣ Σταυρός Αθηνών,
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των: Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», Γ.Α.Ν.Α.
«Άγιος Σάββας», Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων
Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός», Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη», Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού, Οφθαλμιατρείο, Νοσοκομείο Αθηνών Αρεταίειο, Νοσοκομείο Αθηνών Αιγινήτειο, Κεντρική Κλινική Αθηνών, Συνταξιούχοι,
Βουλή των Ελλήνων, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γ’ Αθηνών,
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Ελληνική Αστυνομία, ΟΑΕΔ, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ, Ταμείο
Περίθαλψης Τράπεζας Ελλάδος,
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων,
Ταμείο Τραπεζών & Επιχ. Κοινής
Ωφέλειας,Τράπεζα Ελλάδος,Υπουργείο Παιδείας.
Στο Γ.Ν.Π.Α. «Αγία Σοφία» στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των: Γ.Ν.Π.Α. «Αγία Σοφία», Γ.Ν.Α.

ΕΝΕ
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Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»,
Γ.Ν.Π.Α.«Αγλαΐα Κυριακού»,Γ.Ν.Μ.Α.
«Έλενα Βενιζέλου», Γ.Ν.Α. «Ελπίς»,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν,
Στο Γ.Ν.Ν. «Άγιος Παντελεή μων» στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.Ν. «Άγιος Παντελεήμων», Βιοκλινική Πειραιά,
Υπόλοιπα Ιδιωτικά Πειραιώς, Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Φυλακές Κορυδαλλού, ΙΚΑ Πειραιά
(διάφορα ιατρεία).
Στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.Α.
«ΚΑΤ», Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Νταού (Ραφήνα),Γ.Ν.Μ.
«Αμαλία Φλέμινγκ», Γ.Ν. Παίδων
Πεντέλης, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»,
414 ΣΜΕΝ, 1ο ΙΚΑ Μελισσίων,
Αναρρωτήριο Πεντέλης, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αττικής, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ.
Στο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνστα ντοπούλειο» στο οποίο ψηφίζουν
οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.Ν. Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο», Γ.Ν. Πατησίων, Γ.Ν.Α. «Η Παμμακάριστος»,
Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική», Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι»,Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, Ιατρικό
Περιστερίου, Ευρωκλινική Παίδων, Ιατρικό Περιστερίου, 3ο ΙΚΑ
Αθηνών, 6ο Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ, 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ,
ΙΚΑ Αθηνών (διάφορα Ιατρεία),
Δήμοι Αθηνών, ΕΠΑΛ Αθηνών,
Ιατρική Υπηρεσία Υγειονομικών
Ασφαλίσεων, Νομαρχία Αθηνών,
ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Βιοκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Αθηνών.
Στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.Π.
«Τζάνειο», Ειδικό Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Γ.Ν.
«Ασκληπιείο» Βούλας, Αθλητικό
Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, Β’ Υ.ΠΕ
Αττικής – με απόσπαση στη Δ/νση
Ανάπτυξης, Δήμοι Πειραιά, ΕΠΑΛ
Πειραιά, Κέντρο Αποκατάστασης
Αναπήρων Παίδων Βούλας, Οίκος
Ναύτου.
Στο Υγεία στο οποίο ψηφίζουν
οι Νοσηλευτές των: ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ
Παίδων, Ιατρικό Αθηνών, Μητέρα.
Επιπλέον, θα λειτουργήσουν
πέντε εκλογικά τμήματα στην Αττική, δύο στο Γ.Ν.Π.Α. «Αγία Σοφία»

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΕΝΕ
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Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

για νοσηλευτές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από (Α-Κ) και δύο
στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» για νοσηλευτές των οποίων το επώνυμο
αρχίζει από (Λ-Ω) και ένα στο
Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» για τους διαμένοντες στον Πειραιά, στα οποία θα
ψηφίσουν οι άνεργοι νοσηλευτές
του Νομού. και νοσηλευτές ιδιωτικών θεραπευτηρίων και λοιπών
φορέων (ασφαλιστικών ταμείων,
τραπεζών, αστυνομίας κ.τ.ό).

Ε.Ν.Ε.

Για το 10ο Περιφερειακό Τμήμα
Πελοποννήσου οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Ιουνίου 2011 από
τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός
των μελών του ΠΤ είναι 7, της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε
50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα
θα λειτουργήσουν:
Στο Γ . Ν . Ά ρ γ ο υ ς στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Άργους, Γ.Ν. Ναυπλίου, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ναυπλίου, Νομαρχία Αργολίδας,Υπουργείο Δικαιοσύνης Ναυπλίου, Άνεργοι Ν. Αργολίδας, ΙΚΑ
Ν. Αργολίδας, Δήμοι Ν. Αργολίδας, λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Αργολίδας.
Στο Γ.Ν. Καλαμάτας στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Καλαμάτας, Γ.Ν. Κυπαρισσίας, ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας, Κέντρο Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας Καλαμάτας, Νομαρχία Καλαμάτας, ΕΠΑΛ, ΙΚΑ Ν. Μεσσηνίας, Άνεργοι Ν. Μεσσηνίας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.
Μεσσηνίας, Δήμοι Ν. Μεσσηνίας.
Στο Γ.Ν. Σπάρτης στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Σπάρτης, Γ.Ν. – Κ.Υ. Μολάων, ΙΚΑ
Ν. Λακωνίας, Άνεργοι Ν. Λακωνίας, Δήμοι Ν. Λακωνίας Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.Λακωνίας.
Στο Γ.Ν. Τρίπολης στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Τρίπολη, Ψ.Ν. Τρίπολης, Φυλακές
Τριπόλεως, 411 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ΙΚΑ Ν. Αρκαδίας,
ΕΠΑΛ, Δήμοι Ν. Αρκαδίας, Άνεργοι Ν. Αρκαδίας, Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Αρκαδίας.
Στο Γ.Ν. Κορίνθου στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Κορίνθου,ΚΑΦΚΑ Κορίνθου,Δήμοι
Ν. Κορίνθου, Άνεργοι Ν. Κορίνθου, ΙΚΑ Ν. Κορίνθου, Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.Κορίνθου, ΕΠΑΛ.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Για το 11ο Περιφερειακό Τμήμα
Βορείου Αιγαίου οι εκλογές θα
διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου 2011
από τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός των μελών του Π.Σ είναι 5,
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ
εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για
κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:
Στο Γ.Ν. Μυτιλήνης στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Μυτιλήνης,Ίδρυμα Θεομήτωρ Αγιάσου, ΕΠΑΛ Λέσβου, ΚΕΚΥΑΜΕΑ
Μυτιλήνης, Εταιρεία ΚΟΛΠΟΣ
ΓΕΡΑΣ Λέσβου, Δήμοι Ν. Λέσβου,
ΙΚΑ Ν.Λέσβου,Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Λέσβου, Άνεργοι
Ν. Λέσβου.
Στο Γ.Ν. Σάμου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.Σάμου
, Κ.Υ. Ικαρίας, 79 ΑΔΤΕ Σάμος,
Γηροκομείο Σάμου,Δήμοι Ν.Σάμου,
Άνεργοι Ν. Σάμου, ΙΚΑ Ν. Σάμου,
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Σάμου.
Στο Γ.Ν. Χίου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. Χίου,
Κλινική Μισαηλίδου Χίος, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χίου, Κέντρο Παιδιού Και
Εφήβου Χίου, Κλινική Ζωοδόχος
Πηγή Χίος, Δήμοι Ν. Χίου, Άνεργοι Ν. Χίου, ΙΚΑ Ν. Χίου, Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Χίου.
Στο Γ.Ν. Λήμνου στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Λήμνου, λοιποί Φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου Ν. Λήμνου, Άνεργοι Ν.
Λήμνου.
Για το 12ο Περιφερειακό Τμήμα
Νοτίου Αιγαίου οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Ιουνίου 2011 από
τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός
των μελών του ΠΤ είναι 5, της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε
50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα
θα λειτουργήσουν::
Στο Γ . Ν . Ρ ό δ ο υ στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Ρόδου, Κρατικό Θεραπευτήριο
Λέρου, Κ.Υ. Καλύμνου, Κ.Υ. Καρπάθου, Κ.Υ. Κω, Euromedica
Ρόδου, ΟΚΑΝΑ Ρόδου, ΚΑΦΚΑ
Ρόδου, Κλινική HELLIONEPHRO
Ρόδου, ΚΗΦΗ Ρόδου, 1ο ΕΠΑΛ
Καλύμνου, 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου, ΤΑΓΜΑ Υγειονομικού Εθνοφυλακής
Ρόδου, ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου, Π.
Ιατρείο Αστυπάλαιας, ΠΠΙ Σύμης,
Δήμοι Ν. Δωδεκανήσου, ΙΚΑ Ν.
Δωδεκανήσου, Άνεργοι Ν. Δωδεκανήσου, Λοιποί Φορείς Ιδιωτι-

κού Δικαίου Ν. Δωδεκανήσου.
Στο Γ . Ν . Σ ύ ρ ο υ στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Σύρου, Κ.Υ. Κυθήρων, Κ.Υ. Νάξου,
Γηροκομείο Πάρου, Κλινική Κλίμακα, Ιατρικό Νάξου, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Σύρου, Κλινική SANTORINI
RENAL, Νεφρολογικό Κέντρο
Σαντορίνης, Δήμοι Ν. Κυκλάδων,
Άνεργοι Ν. Κυκλάδων, ΙΚΑ Ν.
Κυκλάδων, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Κυκλάδων.
Για το 13ο Περιφερειακό Τμήμα
Κρήτης οι εκλογές θα διεξαχθούν
στις 28 Ιουνίου 2011 από τις 08:00
έως τις 20:00, ο αριθμός των μελών
του Π.Σ. είναι 7, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας
Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:
Στο Γ.Ν. Αγίου Νικολάου στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των: Γ.Ν. Άγιος Νικόλαος, Κ.Υ. Ιεράπετρας, Κ.Υ. Σητείας, Κ.Υ. Νεάπολης, Δ. Φυλακές Νεάπολης, Νομαρχία Λασιθίου, Δήμοι Ν. Λασιθίου,
Άνεργοι Ν. Λασιθίου, ΙΚΑ Ν. Λασιθίου, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου Ν. Λασιθίου.
Στο Π.Γ.Ν. Ηρακλείου στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Π.Γ.Ν.
Ηρακλείου, Γ.Ν. Ηρακλείου, ΤΕΙ
Κρήτης, CRETA INTERCLINIC,
Υπουργείο Εθν. Άμυνας, Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας,
Εκπαίδευσης, Υ.ΠΕ Κρήτης, ΕΙΔ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔ Έρευνας
Πανεπιστημίου Κρήτης,ΕΠΑΣ Βενιζέλειο Ηρακλείου, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ,
Ελληνική Αστυνομία, Δήμοι Ν.
Ηρακλείου, Άνεργοι Ν. Ηρακλείου,ΙΚΑ Ν.Ηρακλείου,Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ηρακλείου.
Στο Γ . Ν . Χ α ν ί ω ν στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Χανίων, Θεραπευτήριο Ψυχικών
Παθήσεων Χανίων, Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Χανίων, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, Γηροκομείο Χανίων, Φυλακές Χανίων, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.
Χανίων, Άνεργοι Ν. Χανίων, Δήμοι
Ν. Χανίων, ΙΚΑ Ν. Χανίων.
Στο Γ.Ν. Ρεθύμνου στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Ρεθύμνου, Ίδρυμα Κοινωνικής
Πρόνοιας Ρεθύμνου,Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ρεθύμνου,
ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου, Άνεργοι Ν. Ρεθύμνου, Δήμοι Ν. Ρεθύμνου.

Μάιος 2011

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

9

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΑΓΛΑ

Ε.Ν.Ε.
Παράνομες
και
αναπόδεικτες ενέργειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

όλις στις 19 Μαΐου
2011 δημοσιεύθηκε
η υπ’ αριθμ. 1030/2011
Απόφαση του Η΄ Ακυρωτικού
Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εξεδόθη σε
συνέχεια σχετικής αιτήσεως
ακυρώσεως του κυρίου Αρι στείδη Δάγλα. Με την ως άνω
δικαστική απόφαση ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 39/2210-2008 πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθηνών, κατά το
μέρος που δι’ αυτής παραλείφθηκε ή άλλως δεν προσελήφθη ως εργαστηριακός συνεργάτης στον Β’ Τομέα Νοσηλευτικής

ΜΕ.Ν.Ε.ργός

του Τμήματος Νοσηλευτικής
Β΄ για το ακαδημαϊκό έτος 2008
– 2009 ο κύριος Αριστείδης
Δάγλας. Ειδικότερα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε,
ότι το ΤΕΙ παρανόμως παρέλειψε να προσλάβει τον κύριο
Δάγλα, παρακάμπτοντας τον
πίνακα αξιολόγησης και βασιζόμενο αποκλειστικά σε ανώνυμες καταγγελίες φοιτητών,
που υπήρχαν σε βάρος του.
Υπενθυμίζεται, ότι οι ανωτέρω
ανώνυμες καταγγελίες επισυνάπτονται στις υπ’ αριθμ. πρωτ.
17/16-10-2008 και 19/06-112008 Αποφάσεις του Συμβου-

Ε.Ν.Ε.χειρο

λίου του Τμήματος Νοσηλευτικής Β’, που φέρουν την υπογραφή της Προϊσταμένης του

Ε.Ν.Ε.κρίθη
Η Αποφαση
Στιγματιζει τισ
Παρανομεσ
Ενεργειεσ του
ΤΕΙ.

Ζαμπίας Βαρδάκη, με προφανή σκοπό την απόρριψη της
υποψηφιότητας του κυρίου
Δάγλα. Με την απόφασή του
αυτή το Διοικητικό Εφετείο Αθη-

νών χαρακτηρίζει ευθέως ως
παράνομη την επίκληση των
επίμαχων και εντελώς αναπόδεικτων, εξ απόψεως του αληθούς του περιεχομένου τους,
ανώνυμων καταγγελιών από τα
αρμόδια όργανα του ΤΕΙ, προβάλλοντας για μια ακόμη φορά
τις πλημμέλειες που εμφιλο χωρούν κατά την διαδικασία
επιλογής επιστημονικών και
εργαστηριακών συνεργατών.
Η απόφαση 1030/2011 του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
αποτελεί αναμφίβολα απόλυτη δικαίωση για τον Πρόεδρο
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και Γενικό

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΕΚΤΟΡΑ ΝΑΣΙΩΚΑ

Λαϊκισμός και ανευθυνότητα
ε αφορμή τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή των
Ελλήνων στις 10 Μαΐου 2011 στα πλαίσια της ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορα Νασιώκα σχετικά με τις επικείμενες συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της με τα
όσα υποστήριξε ο εν λόγω βουλευτής για τους νοσηλευτές.
Συγκεκριμένα, ο κ. Νασιώκας, σε μια επίδειξη ανευθυνότητας και λαϊκισμού, ισοπεδώνει μέσα σε δυο προτάσεις, τους
κόπους και τις πολυετείς προσπάθειες χιλιάδων Νοσηλευτών που αποφοίτησαν από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
προτείνοντας ουσιαστικά την υποβάθμιση των πτυχίων τους.
Ο κ. Νασιώκας, όταν δήλωσε στη Βουλή ότι «οι ΔΕ Βοηθοί
Νοσηλευτών μπορούν να γίνουν Νοσηλευτές με ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα», όφειλε να γνωρίζει, τόσο ως τέως Υφυπουργός Υγείας, όσο και ως επαγγελματίας υγείας (γιατρός),
ότι ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή καθορίζεται
νομοθετικά από το Ν. 1579/1985 (την εποχή που ο κύριος
Νασιώκας ήταν καθηγητής στο ΤΕΙ Λάρισας, σύμφωνα με το
βιογραφικό το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του)
και απονέμεται στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης, ήτοι τα τμήματα των ΑΤΕΙ (που προσδιορίζονται ως ανώτατα με το Ν. 2916/ 2001) και των Πανεπιστημίων. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν επιτρέπουμε στον
κ. Νασιώκα να χαρακτηρίζει το επάγγελμά μας ως πάρερ-

Μ

γο, που για να το ασκήσεις αρκεί να έχεις μια συνοπτική επιμόρφωση σεμιναριακού τύπου. Κάθε τέτοιου είδους εξοργιστική προσέγγιση, αποτελεί χάλκευση του επιστημονικού και επαγγελματικού χαρακτήρα του νοσηλευτή και
ταυτόχρονα μέγιστη πρόκληση για τους 28.000 επιστήμονες νοσηλευτές της χώρας. Οι απόφοιτοι των μέσων σχολών Νοσηλευτικής, καθ’ όλα άξιοι και σεβαστοί συνάδελφοι, έχουν τον τίτλο του ΔΕ Βοηθού Νοσηλευτή, με σαφή
επαγγελματικά δικαιώματα που περιγράφονται από το Π.Δ
210/2001 και τουλάχιστον 2500 λιγότερες ώρες διδασκαλίας. Μετά την παράθεση των ανωτέρω και ενώ δεν έχει
ακόμη στεγνώσει το μελάνι του πρόσφατου δημοσιεύματος του «Έθνους» περί κατάργησης των πανεπιστημιακών
τμημάτων της νοσηλευτικής και του επιστημονικού τους
υπόβαθρου, αναμένουμε από τον κ. Νασιώκα να ανακαλέσει άμεσα την πρότασή του, ζητώντας συγνώμη από τους
νοσηλευτές της χώρας. Παράλληλα διαβιβάζουμε την
καταγγελία μας και στον πρωθυπουργό της χώρας για να
λάβει γνώση της ανευθυνότητας της εν λόγω απαράδεκτης
τοποθέτησης ενός πρώην Υφυπουργού Υγείας και νυν βουλευτή της κυβέρνησής του», αναφέρει η ανακοίνωση που
υπογράφουν οι κ.κ. Ευάγγελος Γεωργίου και Αικατερίνη
Καζάνα. Πρόεδρος και Γ.Γ. του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ,
μέλους της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ.

Γραμματέα της Ε.Ν.Ε., στιγματίζοντας παράλληλα με τον πλέον έγκυρο και αδιάψευστο τρόπο τις παράνομες ενέργειες των
οργάνων του ΤΕΙ και δη του
Συμβουλίου του Τμήματος
Νοσηλευτικής Β’ όταν προΐστατο η κ. Ζαμπίας Βαρδάκη. Ελπίζουμε η απόφαση αυτή να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας
εποχής για το Τμήμα Νοση λευτικής Β΄ του ΤΕΙ Αθηνών
και την ηγεσία αυτού, μιας εποχής σεβασμού και τήρησης των
κείμενων διατάξεων και ορι στικής πάταξης των παράνο μων πρακτικών.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Η υπομονή έχει
εξαντληθεί
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καταγγέλλει
την απαράδεκτη τακτική της
κυβέρνησης να αρνείται να
καταβάλει τις δεδουλευμένες υπερωρίες και τα εξαιρέσιμα των Νοσηλευτών από τον περασμένο Δεκέμβριο, σε μια πρωτοφανή επίδειξη
κοινωνικής αναλγησίας που ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Οι Νοσηλευτές δεν πρόκειται να ανεχθούν
επιπλέον να αντιμετωπίζονται ως
είλωτες, που αυτονόητα θα εργάζονται αμισθί κάτω από τριτοκοσμικές συνθήκες. Είναι επιστήμονες,
εργαζόμενοι και επαγγελματίες υγείας με συγκεκριμένη προσφορά και
ρόλο στο σύστημα Υγείας. Η υπομονή μας πλέον έχει εξαντληθεί και
κάθε παράταση της απαράδεκτης
τούτης κατάστασης θα εκληφθεί ως
αιτία σφοδρής ρήξης με το σύνολο
των Νοσηλευτών της χώρας.

Η
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ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. - ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Ε.Ν.Ε. η επιτυχία
Τεράστια

Ε.Ν.Ε.ντύπω
Γράφει
ο Λάμπρος Μπίζας
επέρασε κάθε προηγούμενο η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η συμμετοχή στα φροντιστήρια της Ε.Ν.Ε.
τα οποία διοργανώθηκαν κατόπιν αιτήματος πλήθους συναδέλφων μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή τους στο 4ο Πανελλήνιο
& 3ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. που έγινε το Μάρτιο στην Αθήνα.
Η επιτυχία αφορά επίσης και
στην οργανωτική πλευρά δεδομένου ότι ανταποκρίθηκαν πέντε
Περιφερειακά τμήματα της Ε.Ν.Ε.
με τη βοήθεια και αρωγή των Διοικήσεων και των Διευθύνσεων
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των
νοσοκομείων, στο μικρό χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων
μηνών, με ποικίλη θεματολογία
φροντιστηρίων που διεξήχθησαν
στους χώρους εργασίας των Νοσηλευτών. Τα φροντιστήρια μοριοδοτήθηκαν με 3 μεταπτυχιακές
εκπαιδευτικές μονάδες και η συμμετοχή ήταν δωρεάν.

Συγκεκριμένα,από το 1ο Π.Τ.
Αττικής διεξήχθησαν τα εξής φροντιστήρια:
Επίδειξη κατευθυντήριων
οδηγιών για την εκπαίδευση νοσηλευτών στις νέες τεχνολογίες στο σακχαρώδη διαβήτη
Το συναδελφικό απόρρητο
στο χώρο της Νοσηλευτικής
Εναλλακτικές θεραπείες και
ηλεκτροβελονισμός κατά Voll
Ο ρόλος των Λειτουργών
Υγείας στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων (advice on giving
advice)
Management Διαδικασιών:
μία προσέγγιση με τη μεθοδολογία της Λιτής Παραγωγής
Η κακή διαπροσωπική συνεννόηση ως νοσογόνος παράγοντας
Αναζήτηση ηλεκτρονικής
βιβλιογραφίας για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών
Βασική Υποστήριξη της Ζωής
στα Παιδιά και Εκτίμηση του
Βαρέως Πάσχοντος Παιδιού
Τα φροντιστήρια αφορούν
στο διάστημα μεταξύ 16 Μαΐου
και 10 Ιουνίου στα νοσοκομεία
Γ.Ν. Ευαγγελισμός, Γ.Ν. Νίκαιας και Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού», έγιναν περισσότερες

1

Ξ Ε.Ν.Ε.ργός 2
3
4

Ε.Ν.Ε.χειρο5

6
7
8

από 900 αιτήσεις συμμετοχής και
εκπαιδεύτηκαν 810 Νοσηλευτές.
Το 6o Π.Τ. Πελοποννήσου,
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, υλοποιεί εντός Ιουνίου το πρόγραμμα:«Βασική υποστήριξη της ζωής και αυτόματη
εξωτερική απινίδωση (BLS & AED
provider course)» με διεθνή πιστοποίηση από το ERC.Το πρόγραμμα διεξάγεται στα Νοσοκομεία
Ρίου Πάτρας, Αγ. Ανδρέα, Αγρινίου,Λευκάδας,Καλαμάτας,Σπάρτης, Φιλιατών, Κορίνθου και στο
ΤΕΙ Πατρών. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος ξεπέρασαν τις 500,ενώ
η υλοποίηση προγράμματος αφορά σε περίπου 350 άτομα. Επίσης έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση του προγράμματος στον
Πύργο την Κέρκυρα και το Άργος.
Το 3ο Π.Τ. Μακεδονίας και
το 4ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνουν κλινικό φροντιστήριο με θέμα "Αγωγή Λόγου
- Ορθοφωνία": στα Νοσοκομεία
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Γ.Ν. Κατερίνης και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις
ξεπέρασαν τις 200 και οι εκπαιδευόμενοι είναι περίπου 150.
Το 7ο Π.Τ. Κρήτης υλοποιεί
το φροντιστήριο με θέμα «Θερα-
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πευτική επικοινωνία και συμβουλευτική μεταξύ ασθενή και νοσηλευτή» στα νοσοκομεία Π.Α.Γ.Ν.
Ηρακλείου, Γ.Ν. Χανίων, Γ.Ν.
Ρεθύμνου,Γ.Ν.Αγ.Νικολάου,Ν.
Ιεράπετρας και Ν.Σητείας.Οι αιτήσεις είναι περίπου 550 και οι
εκπαιδευόμενοι 385.
Η παραπάνω πιλοτική υλοποίηση των φροντιστηρίων δείχνει για άλλη μια φορά τόσο την
ανάγκη και το ενδιαφέρον των
Νοσηλευτών για εκπαίδευση και
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική
Ανάπτυξη, όσο και το δρόμο που
πρέπει να χαραχτεί από την Ε.Ν.Ε.
με στόχο την ανάπτυξη των Νοσηλευτών και του Νοσηλευτικού
Επαγγέλματος γενικότερα.
Είναι εμφανής η δυνατότητα
υλοποίησης προγραμμάτων που
θα αφορούν το σύνολο των νοσηλευτών της χώρας, θα μοριοδοτούνται από την Ε.Ν.Ε.και θα διεξάγονται στους χώρους εργασίας
καθιστώντας τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση εφικτή πραγματικότητα και όχι προνόμιο.
Επόμενο βήμα λοιπόν και με
δεδομένο το ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε από τα Γραφεία
Εκπαίδευσης αρκετών νοσοκομείων,είναι ο προγραμματισμός

από την επόμενη ακαδημαϊκή
χρονιά του προσδιορισμού των
εκπαιδευτικών αναγκών τόσο σε
κάθε νοσοκομείο αλλά και επί
του συνόλου αυτών και η εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα
αφορούν στον κλινικό χώρο
αλλά θα προσανατολίζονται επίσης στο μέλλον της Νοσηλευτικής και της Δημόσιας Υγείας (λ.χ.
Ηλεκτρονική Υγεία, Διοίκηση,
Π.Φ.Υ.,ανθρώπινες και επαγγελματικές σχέσεις κλπ).
Στην εφαρμογή των ανωτέρω
σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς της Ε.Ν.Ε. οι οποίοι
θα αναλάβουν,μεταξύ άλλων,την
Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση ανά Θεματικό Νοσηλευτικό Επιστημονικό Πεδίο. Για το
λόγο αυτό ξεκίνησαν ήδη οι εγγραφές στους Νοσηλευτικούς Επιστημονικούς Τομείς της ΕΝΕ. Στην
Ιστοσελίδα της ΕΝΕ (www.enne.gr),
στη θέση «Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς» παρέχονται πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής η οποία θα υποβάλλεται
ηλεκτρονικά και αφορά όλους τους
νοσηλευτές η συμμετοχή των οποίων είναι ηθικά επιβεβλημέ νη.

Ένας κόσμος χωρίς νοσηλευτική
Γράφει η Ιωάννα Αχιλλεοπούλου, Νοσηλεύτρια
ε αφορμή την διεθνή ημέρα
νοσηλευτή, ας φανταστούμε
έναν κόσμο χωρίς την συμβολή μας στο δύσκολο έργο που καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε καθημερινά.
Καταρχάς δεν μπορούν όλοι να γίνουν
νοσηλευτές!
Πόσες φορές έχουμε ακούσει «Μα
καλά πώς αντέχετε» ή το «Εγώ δεν θα
άντεχα να έκανα ένα τέτοιο επάγγελμα»!
Κι όμως κάποιος πρέπει να κάνει αυτό το

M

λειτούργημα. Γιατί πρόκειται περί λειτουργήματος εφ’ όσoν ασχολούμαστε
με την βιοψυχοκοινωνική ολότητα του
ασθενή. Όπως όλοι γνωρίζουμε η δουλειά των γιατρών είναι να αντιμετωπίσουν την ασθένεια, αλλά η φροντίδα κατά
την διάρκεια της νοσηλείας είναι δική
μας αρμοδιότητα. Οπότε όταν ένας γιατρός σώζει μια ζωή, ποιος είναι αυτός
που μετά προσέχει τον ασθενή; Ποιος
είναι αυτός, που αφουγκράζεται και μοιράζεται την αγωνία του ασθενή και τις
δυσκολίες του και τις καταγράφει; Και
ποιος είναι αυτός που παρεμβαίνει μέχρι

να έρθει ο γιατρός; Μα φυσικά ΕΜΕΙΣ ΟΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ! Πώς θα ήταν λοιπόν ένας
κόσμος χωρίς εμάς;
Δυστυχώς θα είχαμε εμφανή έλλειψη σε όλα τα στάδια φροντίδα υγείας.
Δεν θα υπάρχει κανείς να προσέξει τους
ασθενείς στα νοσοκομεία παρέχοντας τις
πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης,
αλλά και να τους χορηγήσει φάρμακα και
να παρατηρεί και να καταγράφει τις αντιδράσεις τους σε αυτά. Θα είχαμε αύξηση νοσοκομειακών λοιμώξεων λόγω της
μη πληροφόρησης ασθενών και συγγενών. Εξαιτίας των ανωτέρω θα είχαμε μεί-

ωση ποιοτικού βιοτικού επιπέδου και
αύξηση ποσοστών θνησιμότητας και διασπορά μικροβίων εντός και εκτός νοσοκομείου. Επιπλέον σε περίπτωση που γίνονταν καλά οι ασθενείς και έπρεπε να πάνε
σπίτι τους, δεν θα υπήρχε άτομο να τους
δώσει οδηγίες αλλά και να τους «εκπαιδεύσει» πάνω σε αυτές όπως για παράδειγμα κάποιος που έχει σακχαρώδη διαβήτη. Όλα αυτά μαζί θα είχαν επίπτωση
στην οικονομία του κράτους και αύξηση
δαπανών μιας και θα υπάρχουν περισσότεροι ασθενείς και επειδή θα παρατείνεται ο χρόνος νοσηλείας τους.
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Σε
συνεχήΕ.Ν.Ε.
επαγρύπνηση...
την
ιστοσελίδα
http://www.iekakmi.gr/ iek_akmi/c
ontact.php? category _id=24
του ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΑΚΜΗ, μεταξύ των ειδικοτή των που αποκτώνται με την
ολοκλήρωση της φοίτησης
σε αυτήν περιλαμβανόταν και
αυτή της «Νοσηλευτικής».
Συγκεκριμένα, στην ανάλυση της ειδικότητας αυτής αναφερόταν ότι: «Ο Νοσηλευτής
συνεργάζεται με την ιατρική
ομάδα και προσφέρει υποστήριξη, τόσο στην προετοιμασία και υποβοήθηση του
ασθενούς για τις ιατρικές υπηρεσίες, όσο και στην αποκατάστασή του στο χώρο της
κλινικής ή του νοσοκομείου. Ο στόχος του επαγγελματία Νοσηλευτή είναι να εφαρμόζει τις ιατρικές οδηγίες, να
προστατεύει, να αποκαθιστά
και να προάγει την υγεία του
ασθενούς χρησιμοποιώντας
και εφαρμόζοντας συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής.»
Το κείμενο της ανάρτησης
παρέλειπε να αναφέρει, ότι
σε κάθε περίπτωση, οι από φοιτοι του ιδιωτικού ΙΕΚ είναι
βοηθοί νοσηλευτές και ο επαγγελματικός τους τίτλος, δυνά μει του οποίου θα προσλη φθούν στον ιδιωτικό ή το
δημόσιο τομέα είναι εκείνος
του βοηθού νοσηλευτή και
όχι του «επαγγελματία νοση λευτή».
Η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος, στην προσπάθειά
της να καταστείλει κάθε προ σπάθεια αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, σε
εκπλήρωση των καταστατι κών θεσμικών της σκοπών,
και έχοντας άμεσο έννομο
συμφέρον, υπέβαλε την από
17/2/2011 αναφορά προς το
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Συνήγορο του Καταναλωτή,
καταγγέλλοντας την παραπλα νητική διαφήμιση που λάμ βανε χώρα στην ανωτέρω ιστοσελίδα τόσο με παραπλανητικές
παραλείψεις, όσο και με παραπλανητικές πράξεις. Στην ιστοσελίδα περιέχοντο πληροφορίες που οδηγούσαν ή ενδέχετο
να οδηγήσουν τον καταναλωτή- υποψήφιο σπουδαστή
του ιδιωτικού ΙΕΚ να λάβει
απόφαση συναλλαγής με αυτό,
απόφαση που αν γνώριζε ότι
ο τίτλος του νοσηλευτή δεν
κτάται με τις σπουδές στο εν
λόγω ΙΕΚ, δεν θα ελάμβανε.
Η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος, κατήγγειλε την δια-
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τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών.
Στις 14/3/2011 κοινοποι ήθηκε στην Ε.Ν.Ε. η από 123-2011 εξώδικος δήλωσηαπάντηση του Ιδιωτικού ΙΕΚ
ΑΚΜΗ, στο οποίο η καθό λα νόμιμη δραστηριότητα της
Ε.Ν.Ε., αναγκαία για την προ στασία του νοσηλευτικού
επαγγέλματος και επιβεβλη μένη από τη νομιμότητα και
τα θεσμικά της πλαίσια, καταγγέλθηκε ως δήθεν παράνο μη, με την επιφύλαξη του
δικαιώματος προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστη ρίων για την αποκατάσταση
οποιασδήποτε ζημίας, διότι
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ότι κανένα σκοπό δυσφήμη σης δεν είχε και ουδεμία ποι νικά κολάσιμη πράξη δεν
έχει διαπράξει, ενώ και ουδείς
εκ των ισχυρισμών της δεν
ή τ α ν ψ ε υ δ ή ς . Διά του εξωδίκου αυτού κατέστη σαφές
ότι η αναφορά μας στηριζόταν καθ’ ολοκληρίαν στην
κείμενη Νομοθεσία τη σχετική με το επάγγελμα και τα
δικαιώματα των νοσηλευτών και των βοηθών νοσηλευτών. Το δε αίτημά για παράλειψη χρήσης του όρου
«νοσηλευτής» και «επαγγελματίας νοσηλευτής» και χρήση του (ορθού) όρου «βοηθός νοσηλευτής», προκειμένου

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση για την καταστολή παρόμοιων φαινομένων
στο μέλλον, σε περίπτωση που λάβουν χώρα εκ νέου
παραβιάσεις της κείμενης Νομοθεσίας είτε από το
συγκεκριμένο ινστιτούτο, είτε από άλλους φορείς.
φήμιση της ιστοσελίδας του
ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ ως διαφήμιση
παραπλανητική, ικανή να παραπλανήσει κάθε αποδέκτη της
και ειδικότερα την ευαίσθητη κατηγορία των νέων που
αναζητούν πληροφορίες για
την ιδιωτική εκπαίδευση σχεδιάζοντας τον επαγγελματικό
τους προσανατολισμό, με σκοπό να επενδύσουν χρήματα,
προσδοκώντας την κτήση
επαγγελματικών τίτλων και
δικαιωμάτων που ουδέποτε
θα αποκτήσουν και αιτήθηκε την υποβολή συστάσεων
και υποδείξεων προς το ιδιωτικό ΙΕΚ, ώστε να αναδιαμορφωθεί το περιεχόμενο της
ανωτέρω διαφήμισης- ανάρτησης σε ιστοσελίδα, σε συμμόρφωση με την κείμενη
νομοθεσία για τον τίτλο και

δήθεν «αναληθώς και κακό πιστα ισχυριστήκαμε ότι στην
ιστοσελίδα αναφέρεται ότι
αποκτάται ο τίτλος του επαγ γελματία νοσηλευτή», ο οποί ος δήθεν δεν αναφερόταν
στην ιστοσελίδα σε κανένα
σημείο, γεγονός ευχερώς
αποδεικνυόμενο με μια απλή
ανάγνωση της ιστοσελίδας.
Στην εξώδικο αυτή δήλωση
κατηγορηθήκαμε αβάσιμα ότι
«διαπράξαμε ποινικά κολάσιμες πράξεις και ότι διαστρεβλώσαμε την πραγματικότητα».
Σε απάντηση αυτής της
εξωδίκου δηλώσεως η Ένω ση Νοσηλευτών Ελλάδος κοινοποίησε στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ την
από 15/3/2011 εξώδικο απά ντηση με διαμαρτυρία και επιφύλαξη, στην οποία τόνισε

στην ιστοσελίδα να παύσει
να λαμβάνει χώρα αντιποίηση του τίτλου του νοσηλευτή και παραπλάνηση των υποψηφίων σπουδαστών που
αναζητούν πληροφορίες για
την ιδιωτική εκπαίδευση σχεδιάζοντας τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό,
με σκοπό να επενδύσουν
χρήματα, προσδοκώντας την
κτήση επαγγελματικών τίτλων και δικαιωμάτων που
ουδέποτε θα αποκτήσουνήταν καθόλα σύννομο και
θεμιτό.
Ο Συνήγορος του Κατα ναλωτή, διακρίνοντας το από λυτα βάσιμο και νόμιμο της
αναφοράς μας, έκρινε ό τι από
την εκφορά των κειμένων
της ιστοσελίδας είναι δυνα τή η παραπλάνηση των υπο -

ψηφίων σπουδαστών και η
δημιουργία σε αυτούς της
εντύπωσης ότι ο επαγγελμα τικός τίτλος τον οποίο θα
αποκτήσουν είναι αυτός του
νοσηλευτή και όχι του βοη θού νοσηλευτή και ότι η ανωτέρω δραστηριότητά του ΙΕΚ
συνιστά παραπλανητική παράλειψη. Διά του υπ’ αριθ. πρωτοκ. Α/2393 εγγράφου του,
ζήτησε να γίνουν διορθωτικές ενέργειες εντός πέντε
ημερών από λήψεώς του.
Μετά την κοινοποίηση της
ανωτέρω εξωδίκου απαντήσεώς μας και της διαβίβασης
του εγγράφου του Συνηγόρου του Καταναλωτή, το ΙΙΕΚ
ΑΚΜΗ, όπως προκύπτει και
από το από 12/4/2011 έγγραφό του που μας διαβιβάσθηκε αρμοδίως, προέβη στις
απαιτούμενες διορθωτικές
ενέργειες στα κείμενα της
ιστοσελίδας και κατεστη έτσι
σαφές ότι: «Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο
ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος,
το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου
διπλώματος, ο απόφοιτος του
ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με
μοριοδότηση 150 μονάδων
για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ
39τ. Α΄/5-3-2001).»
Η ιστοσελίδα του ΙΕΚ
ΑΚΜΗ, βέβαια, βρίσκεται σήμερα υπό ανακατασκευή. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση
για την καταστολή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον,
σε περίπτωση που λάβουν
χώρα εκ νέου παραβιάσεις
της κείμενης Νομοθεσίας είτε
από το συγκεκριμένο ινστιτούτο, είτε από άλλους φορείς.
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ΗΕ.Ν.Ε.ντύπω
ισχύς εν τη...(συν)ενώσει;
Ε.Ν.Ε.
καλός μήνας φαίνεται
από την αρχή του, έτσι
λοιπόν μέσα στην καλή
Πρωταπριλιά έγινε και η πολυσυζητημένη συνάντηση με θέμα
τις συνενώσεις των Νοσοκομείων. Το υπουργείο υγείας, παρόντος του Υπουργού κ. Λοβέρ δου και όλων των στελεχών του,
συναντήθηκε με τους φορείς που
εκπροσωπούσαν όλους τους
επαγγελματίες υγείας αλλά και
τους εκπροσώπους των συλλόγων των ασθενών, οι οποίοι με
τη σειρά τους εκπροσωπούσαν
πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας,
οι οποίοι έχουν την ατυχία να
πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες καθιστούν καθημερινή την επαφή τους με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Αφού ανταλλάχθηκαν οι αμοιβαίες φιλοφρονήσεις από τους
παρισταμένους, ο υπουργός υγείας ξεκίνησε την εισηγητική του
ομιλία τονίζοντας εξαρχής ότι
οι συνενώσεις είναι κομμάτι
κυρίως της πολιτικής υγείας του
υπουργείου το οποίο απευθύνεται στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας, δηλαδή στους ασθενείς πολίτες αυτής της χώρας.
Υπογράμμισε βέβαια ότι οι επαγγελματίες υγείας του συστήματος, είναι αυτοί οι οποίοι θα το
στηρίξουν και θα τα υλοποιήσουν, επομένως χωρίς τη συνδρομή τους δεν είναι δυνατόν
να επιτευχθεί αυτός ο δύσκολος στόχος, το προσωπικό του
στοίχημα, όπως τόνισε. Φυσικά
έγινε η καθιερωμένη αναφορά
για την ίδρυση του Εθνικού
συστήματος υγείας,για την πορεία
του όλα αυτά τα χρόνια, για τις
αδυναμίες που εντοπίστηκαν και
εντοπίζονται αλλά που μέχρι
σήμερα δεν υπήρχε η βούληση να αλλαχτούν ή να βελτιωθούν. Όπως τόνισε ο κ. υπουργός οι δαπάνες για την υγεία
στην Ελλάδα είναι πάνω από
10% στον Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μαζί όσο στις Η.Π.Α.

Ο

Στην Ελλάδα υπάρχει
υπερδιπλάσιος αριθμός ιατρών στο Ε.Σ.Υ.
και υποτριπλάσιος
αριθμός νοσηλευτών
με ανισομερή βέβαια
κατανομή από ότι
στις χώρες του ΟΟΣΑ.

και τη Γερμανία. Όσον αφορά
τους επαγγελματίες υγείας, υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερδιπλάσιος αριθμός ιατρών
στο Ε.Σ.Υ. και υποτριπλάσιος
αριθ μός νοσηλευτών με ανισο μερή βέβαια κατανομή από ότι
στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ανέφε ρε ότι παρατηρήθηκε μια αύξη ση στην μετακίνηση ασθενών
της τάξης του 20% από την ιδιωτική υγεία προς το Ε.Σ.Υ., σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η βούληση του υπουργείου υγείας είναι να υπάρξει εύκολη και άμεση πρόσβαση, η
καλύτερη δυνατή φροντίδα, και
ισότητα στους πολίτες ασθενείς
οι οποίοι επισκέπτονται τις δομές
υγείας της χώρας.
Η εισήγηση της επιτροπής
που ασχολήθηκε με τη συγχώνευση των νοσοκομείων και
αποδέχτηκε ο υπουργός υγείας
καταλήγει σε πέντε μορφές συγχώνευσης: 1) Να υπάρχει κοι νός διοικητής σε δύο η περισ σότερα νοσοκομεία. 2) Να υπάρχει
κοινή διοίκηση δύο ή περισ σοτέρων νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
3) Να υπάρξουν συγχωνεύσεις
μονάδων στο εσωτερικό των
ν ο σ οκ ο μ ε ί ω ν , δ η λ α δ ή , ν α μ η ν
υπάρχουν πολλές κλινικές που
ιδίου αντικειμένου και να αντι κατασταθεί ο όρος κλινική με
τον όρο τομέας. 4) Να υπάρ ξουν συνεργασίες μεταξύ των
κοντινών νοσοκομείων όπως,
η ανταλλαγή προσωπικού και
δομών (Μαγειρεία, πλυντήρια,
τεχνική υπηρεσία κ.τ.λ.) με γεωγραφικές προϋπο θέσεις. 5) Να
μετατραπούν τα μικρά νοσοκο μεία σε κέντρα υγείας αστικού
τύπου, αφού συζητηθούν οι
πρ ο τ ά σ ε ι ς τ ω ν τ ο π ι κ ώ ν κ ο ι ν ω νιών και υπάρξει κοινή απόφαση για τον τρόπο που θα γίνει
α υ τ ή η δ ι α δ ικ α σ ί α .
Η μέθοδος εργασίας που
παρουσιάσθηκε και θα ακολουθηθεί θα περιλαμβάνει: 1) Έναρξη κοινωνικού διαλόγου με τους

κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς που θα διαρκέσει
3 μήνες, έως δηλαδή στις 30 Ιουνίου. 2) Διενέργεια συσκέψεων
ανά περιφέρεια και νομό της
χώρας ( η πρώτη σύσκεψη θα
αρχίσει στην Αθήνα την Μ. Τρίτη και θα αφορά όλα τα Νοσοκομεία Αθήνας και Πειραιά, ένα
σύνολο 47 Νοσοκομείων). 3) Η
βούληση του υπουργείου είναι
να υπάρξουν εξειδικευμένες
συζητήσεις με συγκεκριμένες
προτάσεις από τις περιφέρειες
της χώρας ώστε οι συνενώσεις
να είναι κοινωνικά αποδεκτές.
4) Μετά το πέρας των συζητήσεων που θα γίνουν στις 7 Υ.Π.Ε.
της χώρας θα κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση του υπουργείου
υγείας για να μελετηθεί. 5) Οι

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

αποφάσεις θα ληφθούν και θα
ανακοινωθούν από το υπουργείο με βάση και την τελευταία
συνάντηση με τους κοινωνικούς
και επαγγελματικούς φορείς.
Κατόπιν θα υπάρξει υπουργική
απόφαση (Υ.Α.) ή νόμος οι οποίες και θα εφαρμοσθούν απαρέγκλιτα.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο
ο βουλευτής επικρατείας του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Μόσιαλος, ως πρόεδρος της επιτροπής που μελέτησε τα οικονομικά μεγέθη που
αφορούσαν τις δαπάνες υγείας,
ιδιωτικές και δημόσιες, τόνισε
ότι ξοδεύτηκαν 8 δισ. ευρώ για
φάρμακα, μια αύξηση 25% στους
δημοσίους υπαλλήλους και στα
μέλη των οικογενειών τους που
συμμετείχαν σε αυτήν την δαπάνη. Αυξήθηκαν οι
ιδιωτικές δαπάνες κατά 40%,

ενώ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ
είμαστε η τρίτη χειρότερη σε επάρκεια νοσηλευτών!!! Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έλλειμμα στη μέτρηση παραγωγικότητας και τη
διαφάνεια ( παράτυπες πληρωμές ). Καταλήγοντας τόνισε ότι
θα πρέπει να υπάρχει εξορθολογισμός των δαπανών εάν θέλουμε να έχουμε ένα βιώσιμο και
μακροχρόνιο Εθνικό σύστημα
υγείας στη χώρα μας.
Ο καθηγητής Οργάνωσης
και Οικονομικών της Υγείας κ.
Λιαρόπουλος, ως πρόεδρος της
επιτροπής που ασχολήθηκε με
τις συγχωνεύσεις των νοσοκο μείων, ανέφερε στην τοποθέτη σή του ότι τα περισσότερα νοσοκομεία στη χώρα ( εκτός των
ιδιωτικών ) είναι πάνω από 40
ετών. Τα μικρά νοσοκομεία τόνισε, είναι επικίνδυνα γιατί οι υποδομές τους είναι παλιές, δεν
έχουν όλες τις ειδικότητες και
δεν μπορούν ανταποκριθούν
στις σύγχρονες ανά γ κ ε ς . Υπάρχει

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ανάγκη να δημιουργηθούν ομάδες νοσοκομείων (με το μεγαλύτερο και πληρέστερο σε ρόλο
ηγέτη), ελεγχόμενα από έναν
διοικητή σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες αντί του σημερινού συστήματος ( στην αρχή
με τις 7 Υ.Π.Ε. και στη συνέχεια
με τις 13 Υ.Π.Ε.), οι οποίες θα
διαθέτουν μια υπηρεσία ιατρική, διοικητική, νοσηλευτική,
τεχνική. Θα υπάρξουν συνενώσεις κλινικών και τμημάτων που
λειτουργούν στο ίδιο νοσοκομείο και θα καταργηθεί ο όρος
κλινική που θα αντικατασταθεί
με τον όρο τομέας.
Ο Κοσμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ.
και καθηγητής Οικονομικών
της Υγείας κ. Κυριόπουλος,
τόνισε στη δική του εισήγηση
ότι επιτέλους η χώρα έφτιαξε
υγειονομικό χάρτη ο οποίος
είναι μια βάση πληροφοριών
εξαιρετικά χρήσιμη. Διέκρινε
γεωγραφικές ανισότητες με βάση
τις ασθένειες (αύξηση καρκί νων σε περιοχές της χώρας
όπου στο παρελθόν το ποσο στό ήταν ιδιαίτερα μικρό, λόγω
της αλλαγής διατροφής εκεί).

Ανέφερε ότι από τα 132 νοσοκομεία μόνο τα 103 έχουν στοιχεία για την επάρκεια του προσωπικού τους,για την νοσηλευτική
κίνηση των ασθενών αλλά και
για τις αναμονές. Παρατήρησε
ακόμη ότι το 25% του νοσοκομειακού πληθυσμού της χώρας,
αναζητά σε άλλες κυρίως μεγάλες πόλεις, υπηρεσίες υγείας
και αυτό δημιουργεί τεράστιο
πρόβλημα στα μεγάλα νοσοκομεία των πόλεων, κυρίως της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα τα
επαρχιακά νοσοκομεία.
Μετά από τις παραπάνω εισηγήσεις ο υ π ο υ ρ γ ό ς υ γ ε ί α ς κ .
Λοβέρδος έδωσε το λόγο στους
κοινωνικούς και επαγγελματι κούς φορείς. Όλοι ανεξαιρέτως
οι εκπρόσωποι των συλλόγων
των χρονίων πασχόντων ασθενών ανέφεραν τις μεγάλες ανάγκες των χρονίων πασχόντων,
τις μεγάλες ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά, σε νοσοκομειακή
κάλυψη και αναρωτήθηκαν εάν
οι συνενώσεις των νοσοκομείων θα κάνουν δυσκολότερη την
πρόσβαση των μελών τους σε
αυτά μειώνοντας ταυτόχρονα τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και αυξάνοντας το χρόνο αναμονής.
Η θέση της Ένωση ς Νοση λευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) ήταν
ότι: 1) Πρέπει να εφαρμοσθεί
άμεσα η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία νομοθετήθηκε πολλές φορές αλλά δεν εφαρμόστηκε καμία και ύστερα να
προχωρήσουμε σε συνενώ σεις
νοσοκομείων όταν θα είμαστε
σίγουροι για την ορθή λειτουρ γία του υγειονομικού συστήματος της χώρας. 2) Πρέπει οι
νοσηλευτές να εξαιρεθούν από
το σύστημα προσλήψεων 1 προς
5 που αφορά τούς δημοσίους
υπαλλήλους ( δυστυχώς περι λαμβάνει και τους νοσηλευτές )
και καθιστά επισφαλή την βιω σιμότητα του Ε.Σ.Υ. 3) Ζητήθη κε από τον υπουργό να δείξει

ιδιαίτερη ευαισθησία στους νοσηλευτές των προς συγχώνευση
νοσοκομείων και να τους δοθεί
το δικαίωμα επιλογής νοσοκο μείου, ώστε να μην διαταρα χθούν τόσο οι οικογενειακές
σχέσεις όσο και η οικονομική
κατάστασή τους. 4) Να νομοθε τηθεί ο θεσμός του νοσηλευτή
κοινότητας ( οικογενειακός ),
αλλά και να δοθεί η δυνατότη τα στους νοσηλευτές να ασκούν
ιδιωτικό έργο αφού πρώτα κοστολογηθούν οι νοσηλευτικές πράξεις, κάτι που θα είναι προς όφελος των ταμείων ασφάλισης και
του γενικού πληθυσμού. 5) Να
αποφασιστεί τι θα γίνουν οι
δομές των προς συγχώνευση
νοσοκομείων όπως η Μ.Ε.Θ.
και τα Χειρουργεία γιατί δαπα νήθηκαν τεράστια ποσά για την
δημιουργία τους.
Ήδη μέσα στον Μάιο έγιναν
οι πρώτες ανακοινώσεις – προτάσεις για τις συγχωνεύσεις ανά
υγειονομική περιφέρεια. Οι πρώτες αυτές ανακοινώσεις της ειδικής Επιτροπής Συγχωνεύσεων,
προκάλεσαν και τις πρώτες αντιδράσεις. Νοσοκομεία που αλλάζουν χρήση, που μετατρέπονται
σε Κέντρα Υγείας, καταργούνται
ή μεταφέρονται, φαίνεται πως
δεν βρίσκουν σύμφωνες τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες άρχισαν ήδη να εκφράζουν τις ενστάσεις τους και να κάνουν λόγω
για απαξίωση, τόσο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όσο και
τις περιφέρειας ειδικότερα. Αναμένουμε τη συνέχεια και θα επανέλθουμε με εκτενέστερο σχολιασμό για τις προτάσεις, αλλά
και τις αποφάσεις που θα ληφθούν
τελικά επί του συγκεκριμένου
θέματος.
Ας ελπίσουμε ότι οι συνε νώσεις θα γίνουν χωρίς έξω θεν παρεμβάσεις πολιτικών ή
κομματικών στελεχών και να
λειτουργήσουν προς όφελος
των πολιτών και των επαγγελ ματιών υγείας.

H E.N.E. ζhthσε από
τον υπουργό να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στους νοσηλευτές
των προς συγχώνευση
νοσοκομείων και να
τους δοθεί το δικαίωμα επιλογής νοσοκομείου, ώστε να
μην διαταραχθούν
τόσο οι οικογενειακές σχέσεις όσο και η
οικονομική κατάστασή τους.
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ΑΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. –
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Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

«Συγνώμη»...διπλής όψης!
το προηγούμενο φύλ λο της εφημερίδας μας,
δημοσιεύσαμε ενημε ρωτικά την έκβαση της υπόθε σης συκοφαντικής δυσφήμι σης, κατά την οποία ο πρώην
πρόεδρος της νοσηλευτικής
οργάνωσης ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.
Ρίζος Ριζόπουλος, με πρωτο βουλία της δικής του πλευράς,
ζήτησε συγνώμη (κάτι που
δημοσιεύτηκε ξεκάθαρα και
στα πρακτικά της απόφασης
του δικαστηρίου), προκειμέ νου να αποσύρουμε τη δίω ξη, όπως και έγινε.
Δ υστ υχώς όμως , οι εκπρό σωποι της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. αποδεικνύονται αγνώμονες, αλλά
και αμετανόητοι και μάλιστα
διαχρονικά, αφού δεν δίστα σαν, μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων, να δια στρεβλώσουν βάναυσα την
αλήθεια σε σχέση με τη δικα στική κατάληξη της υπόθεσης
του από 3-11-2006 συκοφαντι κού Δελτίου Τύπου της
ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. σε βάρος των
μελών της Προσωρινής Διοι κούσας Επιτροπής της Ε.Ν.Ε..
Συγκεκριμένα, το Γραφείο
Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. εξέδωσε και ανήρτησε στις 2-42011 (ώρα 14.41 μ.μ.) στην επίσημη ιστοσελίδα της την από
2-4-2011 δημόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, επί λέξη, τα εξής:
«Στην εφημερίδα "Ο Ρυθμός της Υγείας", αλλά και στην
επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε.
δημοσιεύεται ανακοίνωση της
Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. που αναφέρει ότι ο κύριος Ρίζος Ριζόπουλος, διατελέσας Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής
Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού
Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.)
από το έτος 2005 έως το 2007
φέρεται δήθεν να ζητά συγ-

Σ

Ε.Ν.Ε.ργός

γνώμη από μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
της Ε.Ν.Ε., σχετικά με το περιεχόμενο του από 03/11/2006
Δελτίου Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.
όπου καταγγέλλονταν σειρά
γεγονότων που συνέβησαν με
ευθύνη της Π.Δ.Ε. κατά την
περίοδο εκείνη.
Η πρόσφατη ανακοίνωση
της Διοίκησης της Ε.Ν.Ε., εκτός
από ανακριβής και παραπλανητική, διαστρέφει την αλήθεια των γεγονότων, καθώς
ουδέποτε συνέβησαν αυτά που
περιγράφει.
Ο κ. Ριζόπουλος ουδέποτε ανακάλεσε το περιεχόμενο
του από 03/11/2006 Δελτίου
Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., το
οποίο καταμαρτυρεί και περιγράφει αληθή γεγονότα, παρά
μόνο δέχθηκε μετά από πρωτοβουλία και πρόταση των μηνυτών του - και ενώ ήδη ένας εξ
αυτών απέσυρε την κατηγορία
της συκοφαντικής δυσφήμησης πριν από την ημερομηνία
της εκδίκασης – εξωδικαστικό
συμβιβασμό.
Ο κ. Ριζόπουλος αποδέχθηκε την ανάκληση της εναντίον
του εγκλήσεως, δηλώνοντας
μόνο ότι: Οι εκφράσεις του από
3-11-2006 δελτίου τύπου «οι
Έλληνες Νοσηλευτές δεν μπορούν και δε θα γίνουν θύματα επιτηδείων, καιροσκόπων,
απατεωνίσκων…» δεν αναφέρονταν στους μηνυτές και στο
βαθμό που οι εκφράσεις αυτές
αντικειμενικά μπορεί να αποδοθούν σ’ αυτούς, δηλώνω ότι
δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου
και ζητώ συγγνώμη. Συνεπώς,
τα όσα ανυπόστατα περί δήθεν
«δικαίωσης» αναφέρονται στην
ανακοίνωση της Ε.Ν.Ε. σχετικά με τον κ. Ρίζο Ριζόπουλο
και το από 03/11/2006 Δελτίο
Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. αποβλέπουν μόνο στη δημιουργία

Ε.Ν.Ε.χειρο

ψευδών εντυπώσεων ενόψει
των επικείμενων εκλογών και
επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν το Σώμα των Νοσηλευτών από τα πεπραγμένα της Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. τα τελευταία
χρόνια. . . Τέλος, τόσο ο κ. Ρ.
Ριζόπουλος όσο και η
ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. επιφυλάσσονται
να ασκήσουν κάθε νόμιμο μέσο
στην περίπτωση που η Διοίκηση της Ε.Ν.Ε. δεν αποκαταστήσει την ακρίβεια των γεγονό-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Η μεταμέλεια
κάποιου, όταν
δεν είναι ειλικρινής, αλλά βασίζεται σε ταπεινά
ελατήρια και
χρησιμοποιείται
εκ των υστέρων
προκειμένου να
εξασφαλιστούν
ευτελείς εντυπώσεις, δεν αξίζει
να αντιμετωπίζεται με επιείκεια.
των με νέα της ανακοίνωση
τόσο από την ιστοσελίδα όσο
και από την εφημερίδα του
Οργάνου. Γραφείο Τύπου
ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.».
Ωστόσο, με την από 2-4-2011
και ώρα 14.41 μ.μ.δημόσια ανακοίνωση της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., οι
συντάκτες της,δηλαδή οι ασκούντες τη διοίκηση και εκπροσώπηση της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., διέδωσαν εν γνώσει τους γεγονότα
ψευδή, με σκοπό να πλήξουν
(εκ νέου) την τιμή και την υπόληψη του Δ. Σκουτέλη και Αρ.
Δάγλα, οι οποίοι υπό την ιδιότητα του Προέδρου και του Γενι-

κού Γραμματέα του Δ.Σ. της
Ε.Ν.Ε., αντιστοίχως, ενημερώσαμε, ως είχαμε καθήκον, τους
Έλληνες Νοσηλευτές με σχετική καταχώρηση στην εφημερίδα «Ο Ρυθμός της Υγείας» και
την επίσημη ιστοσελίδα της
Ε.Ν.Ε. για τη δήλωση συγγνώμης του Ρίζου Ριζόπουλου, τα
στοιχεία ταυτότητας του οποίου
–σημειωτέον- αποκαλύφθηκαν
με αποκλειστική ευθύνη των
συντακτών της επίμαχης ανακοίνωσης της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.
Συγκεκριμένα, οι συντάκτες
της
ανακοίνωσης
της
ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.,δηλαδή οι ασκούντες τη διοίκηση και εκπροσώπησή της, εκμεταλλευόμενοι ένα
αληθινό γεγονός, αποδεικνυόμενο παραχρήμα από το διατακτικό της υπ’ αριθ. 4926/2011
αποφάσεως του Β’ Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, διαστρέβλωσαν βάναυσα
την αλήθεια των γεγονότων,
ισχυριζόμενοι τα εξής ψευδή:
ΠΡΩΤΟΝ
Ότι στην ανακοίνωση της Ε.Ν.Ε.
ο κύριος Ρίζος Ριζόπουλος «φέρεται δήθεν να ζητά συγγνώμη»
από μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ν.Ε.
σχετικά με το από 03/11/2006
Δελτίου Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.,
ενώ, αντιθέτως, από το διατα κτικό της προαναφερόμενης
δικαστικής απόφασης προκύ πτει σαφώς ότι ζήτησε πράγματι συγγνώμη και μόνον μετά τη
δήλωση της συγγνώμης του οι
μηνυτές δηλώσαμε ότι ανακαλούμε την έγκλησή μας.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ότι ο κ. Ριζόπουλος δεν ανα κάλεσε (τάχα) το περιεχόμενο
του από 03/11/2006 Δελτίου
Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., παρά
μόνο δέχθηκε μετά από πρω τοβουλία και πρόταση των μηνυ-

τών του εξωδικαστικό συμβι βασμό (εδώ συνέβη ακριβώς
το αντίθετο), ενώ το αληθές
είναι ότι πράγματι ανακάλεσε
τις προσβλητικές εκφράσεις και
ισχυρισμούς τού από 3-11-2006
δελτίου τύπου, δηλώνοντας ότι
δεν ήταν η πρόθεσή του να
προσβάλει τους μηνυτές με τις
φράσεις «οι Έλληνες Νοσηλευτές δεν μπορούν και δε θα
γίνουν θύματα επιτηδείων, καιροσκόπων, απατεωνίσκων…»
και ζητώντα ς συγγνώμη για τις
φράσεις αυτές. Εξάλλου, στο
κείμενο της δικαστικής απόφασης ρητώς αναφέρεται ότι η ανάκληση της εγκλήσεως έγινε
«ύστερα από την παρακάτω δήλωση του κατηγορουμένου» με
την οποία, όπως προελέχθη, ο
κατηγορούμενος ζήτησε συγ γνώμη από τους μηνυτές του.
Συνεπώς, ψευδώς υποστη ρίζουν οι εκπρόσωποι της
ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. ότι η ανάκλη ση της εγκλήσεως ήταν αποτέ λεσμα «πρωτοβουλίας και πρότασης των μηνυτών για
εξωδικαστικό συμβιβασμό»,
αφού το αληθές είναι ότι προηγήθηκε η δήλωση συγγνώμης
εκ μέρους του κατηγορουμέ νου και ακολούθησε η ανά κληση τ ης εγκλήσεως.
Εν κατακλείδι, θεωρούμε
ότι η μεταμέλεια κάποιου, όταν
δεν είναι ειλικρινής, αλλά βασίζεται σε ταπεινά ελατήρια και
χρησιμοποιείται εκ των υστέρων προκειμένου να εξασφαλιστούν ευτελείς εντυπώσεις,
δεν αξίζει να αντιμετωπίζεται
με επιείκεια. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Ριζόπουλος και οι σύμβουλοί του, δεν
τίμησαν σε καμία περίπτωση
τις αξίες του θάρρους και της
ευθύτητας, αλλά προτίμησαν να
καταστούν υπότροποι, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη συνολική τους εικόνα.
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επικαιρότητα

ΣτΕ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΑΙΕΣ –ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. Ν. 580/1977 – ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΜόνοΕ.Ν.Ε.
οι έχοντες
τίτλο και άδεια

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Γράφει ο Παναγιώτης
Ζαμπίτης, Δικηγόρος

T

Ε.Ν.Ε.ργός
ο Άρθρο 4 του Ν.

580/1977 (ΦΕΚ Α’ 106)
ορίζει ότι «Εις προκη ρυχθείσας και μη πληρωθεί σας ελλείψει υποψηφίων θέσεις
νοσηλευτικού προσωπικού
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, διά
την κατάληψιν των οποίων απαιτείται πτυχίον Σχολής Αδελ φών Νοσοκόμων τριετούς φοιτήσεως, γίνονται δεκτές προς
διορισμό κατά την επαναληπτική προκήρυξη αυτών και πτυχιούχοι Σχολών Μαιών, προτιμωμένων εις πάσαν περίπτωσιν
των υποψηφίων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων 3ετούς φοιτήσεως. Αι ούτω διοριζόμεναι
Μαίαι θα μετεκπαιδεύωνται επί
εξάμηνον εις το Νοσοκομείον
εις ο προσλαμβάνονται».
Εξάλλου, σύμφωνα με το
Άρθρο 5 παρ.2 του Ν.1579/1985
(ΦΕΚ Α’ 217), από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καθιερώθηκε ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και
νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των:
α) Τμημάτων νοσηλευτικής ΑΕΙ.
β) Νοσηλευτικών τμημάτων
ΤΕΙ. γ) τέως ανώτερων σχολών
νοσοκόμων,επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων του Υπουργείου Υγείας δ) ισοτίμων σχολών αλλοδαπής.
Ήδη, δε, ο Ν. 3252/2004
«Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών-τριών, θέματα ΕΣΥ, θέματα ιατρών, ιδ. κλινικών κλπ>>
(ΦΕΚ Α’ 132/16.7.2004), ορίζει στο μεν Άρθρο 3 παρ. 1
και 2 ότι <<1. Τα Μέλη της
Ε.Ν.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. 2. Τακτικά Μέλη
της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά

όλοι οι νοσηλευτές που είναι
απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών Α.Ε.Ι., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων Τ.Ε.Ι., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών
Νοσοκόμων, Επισκεπτριών
Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε)
Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα
πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. στ) Σχολής
Αξιωματικών Νοσηλευτικής,
ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων»,
στο δε Άρθρο 4 παρ. 1 ότι «1.
Κάθε νοσηλευτής της παρ. 2
του άρθρου 3 υποχρεούται να
υποβάλει αίτηση εγγραφής στο
Περιφερειακό Τμήμα της Υγειονομικής Περιφέρειας στην
οποία πρόκειται να ασκήσει
τη Νοσηλευτική. . . .», ενώ ως
προς την άδεια ασκήσεως του
νοσηλευτικού επαγγέλματος
το Άρθρο 31 του ίδιου νόμου
ορίζει τα εξής: «1. Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδειας άσκησης του
νοσηλευτικού επαγγέλματος,
οι νοσηλευτές οφείλουν να
συμπεριλάβουν, μεταξύ των
δικαιολογητικών, και βεβαίω ση εγγραφής στο οικείο Περι φερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε...2.
Όποιος ασκεί τη νοσηλευτική
χωρίς να έχει άδεια άσκησης
επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458
του Ποινικού Κώδικα...3. Εντός
έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι νοσηλευτές να

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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εγγραφούν στα μητρώα της
Ε.Ν.Ε.. Μετά την πάροδο αυτού
του χρονικού διαστήματος η
άσκηση του επαγγέλματος χωρίς
εγγραφή στην Ε.Ν.Ε. συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα. (4.
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.
4 άρθρου 77 του Ν. 3918/2011,
ΦΕΚ Α’ 31/2.3.2011). 5. Στις
περιπτώσεις που επιβάλλεται
πειθαρχική ποινή προσωρινής ή οριστικής διαγραφής
από την Ε.Ν.Ε. αναστέλλεται
αυτοδίκαια η άδεια άσκησης
επαγγέλματος».
Περαιτέρω, ο Ν. 2071/1992
«Εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος υγείας» (ΦΕΚ
Α’ 123) ορίζει στο Άρθρο 103
παρ. 1 ότι «Θέσεις νοσηλευτών
καταλαμβάνουν μόνον όσοι
φέρουν τίτλο και άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή.
Οργανικές θέσεις νοσηλευτών
ΠΕ και ΤΕ δεν μεταφέρονται
σε υποδεέστερο κλάδο. Θέσεις
διευθυντών, τομεαρχών, προϊ-

σταμένων και υπευθύνων της
νοσηλευτικής υπηρεσίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων
υγείας, καταλαμβάνονται από
νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και
τα κοινωνικής ιατρικής στα
οποία προΐστανται μαίες και
επισκέπτες αντιστοίχως».
Από τις ανωτέρω διατάξεις
του Ν. 3252/2004 συνάγεται
καταρχήν ότι, κάθε νοσηλευ τής ο οποίος πρόκειται να ασκήσει στην Ελλάδα τη Νοσηλευτική και είναι απόφοιτος των
Νοσηλευτικών Σχολών των
περιπτώσεων α – ζ της παρ. 2
του άρθρου 3 του ανωτέρω
νόμου έχει υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα του οικείου
Περιφερειακού Τμήματος της
Ε.Ν.Ε., προκειμένου στη συνέχεια να λάβει άδεια ασκήσεως
του νοσηλευτικού επαγγέλματος από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και, ήδη, την
οικεία Αυτοδιοικητική Περιφέ-

ρεια (Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Εξάλλου, κατά την έννοια
της ως άνω διατάξεως του άρθρου
103 παρ. 1 του Ν. 2071/1992, η
οποία δεν έχει καταργηθεί, ως
νοσηλευτές που δύνανται να
καταλαμβάνουν διευθυντικές
θέσεις (ήτοι διευθυντή, τομεάρχη, προϊσταμένου και υπευθύνου) της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
νοούνται οι αναφερόμενοι στο
πρώτο εδάφιο της διατάξεως
αυτής, δηλαδή μόνον όσοι
φέρουν τίτλο και άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή
(βλ. ΣτΕ 1770/2000), τα οποία
αποτελούν τυπικά προσόντα
προκειμένου υπάλληλος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος
και κέντρου υγείας να τεθεί σε
κρίση για την κατάληψη διευθυντικής θέσης. Μάλιστα, για
την ταυτότητα του νομικού λόγου,
η ανωτέρω απαγόρευση καταλαμβάνει και την περίπτωση
των Μαιών, που διορίσθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του Ν. 580/1977 και
στη συνέχεια μετετάγησαν σε
οργανική θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών –τριών, διότι προδήλως
δεν διαθέτουν τέτοιο τίτλο ή
άδεια και συνεπώς δεν έχουν
το τυπικό προσόν του νοσηλευτή, κατά την προεκτεθείσα
έννοια του άρθρου 103 παρ. 1
Ν.2071/1992 (βλ.ΣτΕ 1770/2000).
Εν κατακλείδι, οι Μαίες, αν
και διορίστηκαν σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Ν. 580/1977,
επειδή δεν έχουν τίτλο και
άδεια άσκησης επαγγέλματος
νοσηλευτή, δεν δύνανται να
καταλαμβάνουν διευθυντικές
θέσεις της νοσηλευτικής υπη ρεσίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ.
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Μήνα Μάη και 29,

Ε.Ν.Ε.ργειες
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
δου για την ένωση των ΕκκληΓράφει
ο Κωνσταντίνος
Νίκας

άιος, ο ομορφότερος
μήνας του έτους. Εκείνος όπου η αναγεν νηθείσα φύση συνάμα με τον
λαμπρό ήλιο δημιουργεί μία
πανδαισία χρωμάτων, εικόνων,
ήχων και συναισθημάτων που
αγκαλιάζουν κάθε ψυχή.
Για ετούτο τον τόπο, όμως,
Μάιος δεν σημαίνει μονάχα
άνοιξη. Έχει και μία ξεχωριστή
αξία. Εμπεριέχει την θλιβερά
επέτειο της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών Τούρκων και τον ηρωικό θάνατο του τελευταίου
Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου και των συν αυτώ
μαχομένων και πεσόντων αγωνιστών στα τείχη της Βασιλεύουσας στις 29 Μαΐου 1453.
Ποιος ήταν, όμως, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος;Ποια
τα μεγάλα γεγονότα εκείνης της
ταραγμένης και αγνοημένης
σήμερα εποχής; Και το κυριότερο, ποιό το μήνυμα και το
δίδαγμα τους για εμάς τώρα τον
Μάιο του 2011;
Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1404
και ήταν τέκνο του Μανουήλ
Β’ Παλαιολόγου [Βυζαντινού
Αυτοκράτορα] και της εκ Σερβίας Πριγκίπισσας Ελένης Δραγάση Παλαιολογίνας. Από τα
μικράτα του αναμείχθηκε με
τα κοινά, έχοντας υπηρετήσει,
τόσο τον πατέρα του, όσο και
τον αδελφό του Ιωάννη, ο οποίος και ανέλαβε την εξουσία
μετά τον θάνατο του Μανουήλ, το 1425.Πιο συγκεκριμένα, διετέλεσε επίτροπος της
Βασιλείας στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1437 και
1443 κατά την διάρκεια της
απουσίας του Αυτοκράτορα
στην Φερράρα και Φλωρεντία
της Ιταλίας, εξαιτίας της συνό-

σιών. Μετά την επιστροφή του
Ιωάννη Η’ ανέλαβε Δεσπότης
του Μυστρά, θέση και την οποία
κατείχε έως και το 1448, όταν
και ανήλθε στον θρόνο της
Κωνσταντινουπόλεως [μετά τον
θάνατο του αδελφού του] για
να τον τιμήσει όσο κανείς άλλος,
εκτός από τον ιδρυτή της Πόλεως, Μεγάλο Κωνσταντίνο και
να του χαρίσει μια έντιμη και
ένδοξη πτώση.
Όλα τα έτη κατά τα οποία
ο Κωνσταντίνος διαχειρίστη κε κρατικά αξιώματα διακρί θηκε για την σύνεση, το ήθος,
την εντιμότητα και την ανδρεία
του. Έδωσε στο Δεσποτάτο του
Μυστρά την στερνή του αίγλη
επεκτείνοντας την κυριαρχία
του σε όλη την Πελοπόννησο, αφού αντιμετώπισε με επιτυχία τους Φράγκους. Και από
εκεί, κοντά από την αρχαία
Σπάρτη ξεκίνησε σαν άλλος
Λεωνίδας για να γράψει το δικό
του έπος, τις δικές του Θερμοπύλες. Όχι δεν ήταν πολεμοχαρής, ούτε κάποιος που ονειροβατούσε κτίζοντας παλάτια
στην άμμο. Μετά από μία ολόκληρη ζωή στην Βασιλική αυλή
και στις θέσεις ευθύνης είχε
πλήρη επίγνωση της δραματικής κατάστασης. Ήξερε πάρα
πολύ καλά τι θα συναντήσει
και τι τον περιμένει.
Η πάλαι ποτέ κραταιά Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε μεταβληθεί σε μία
θολή σκιά, ένα φάντασμα του
ένδοξου παρελθόντος. Η Κωνσταντινούπολη, η Βασιλίδα των
πόλεων που κυριαρχούσε σε
όλη την χερσόνησο του Αίμου
[Βαλκάνια],την Μικρά Ασία,
την Συρία, την Αίγυπτο, την
Παλαιστίνη, την Λιβύη, την
Σικελία, την Νότιο Ιταλία και
σε όλα τα νησιά της νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου είχε μείνει μονάχη και
αβοήθητη μπροστά στα στίφη
των Οθωμανών Τούρκων του

Μ Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

Σουλτάνου Μεχμέτ Β’, που
περίμεναν να την κατασπαράξουν όπως τα θηρία τους Χριστιανούς στις αρένες τους πρώτους 3 αιώνες μ,χ , τους αιώνες
των διωγμών του Χριστιανισμού. Η Πόλη που επί 1123
συναπτά έτη αποτέλεσε τον
φάρο του πολιτισμού για όλη
την οικουμένη ετοιμαζόταν να
βυθιστεί στο βαθύ σκότος της
δουλείας μαζί με το Ελληνι κό έθνος. Το πώς κατρακύλησε μια Αυτοκρατορία από τα
ουράνια στα Τάρταρα είναι μία
οδυνηρή ιστορία, γεμάτη από
ανικανότητα ηγεσιών, ολέθρια
σφάλματα, προδοσίες και αρρωστημένους εγωισμούς.

Και όμως ο Κωνσταντίνος,
ενώ αντιλαμβανόταν πολύ καλά
πως ήγγικεν η ώρα για το αναπόφευκτο τέλος δεν δίστασε
ούτε στιγμή να φορέσει το
αγκάθινο στεφάνι του μαρτυρίου, όπως και ο Ιησούς στην
πορεία των Παθών προς τον
Γολγοθά. Είχε την δυνατότητα να μην πιει αυτό το πικρό
ποτήρι, εκείνος όμως στάθηκε στις επάλξεις, καιόμενος
από την ιερά φλόγα της αίσθησης του καθήκοντος, της φιλοτιμίας και της φιλοπατρίας,
αυτή την ιερά φλόγα που όποιον αγκαλιάσει τον οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια σε έργα
μεγάλα και σπουδαία.

Βρέθηκε στην απελπιστικότερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ
ηγεμόνας από καταβολής του
ανθρωπίνου γένους. Οι εχθροί
αμέτρητοι, οι δυνάμεις πενιχρές [μονάχα 4983 υπερασπιστές-μαχητές],οι φίλοι-σύμμαχοι μηδαμινοί [2000-3000
Βενετών και Γενοβέζων υπό
τον ήρωα Ιουστινιάνη].Το λάδι
από το καντήλι της Πόλης είχε
πλέον σωθεί, δεν αμφιταλαντεύθηκε ο Κωνσταντίνος καθόλου όμως. Προετοίμασε την
Πόλη για την επερχόμενη
πολιορκία με όσα μέσα διέθε τε και έδωσε τον Λεωνίδειο
α γ ών α π ο λ ε μ ώ ν τ α ς ο ί δ ι ο ς ω ς
απλός στρατιώτης στα τείχη επί
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Ε.Ν.Ε.γραψαν

άρθρα / επιστολές

Μαύρη Τρίτη Βασιλιά!
Ε.Ν.Ε.ργειες
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
ου ιστορίας. Η δε ομιλία του η σύνδεσή τους, όμως, με την

53 ημέρες από τις 6 Απριλίου
1453.53 ημέρες αγωνίας, αγώνων, ηρωικών κατορθωμάτων
κ α ι α υ τ ο θ υ σ ί α ς . Και στις 25
Μαίου,4 ημέρες πριν την άλωση ήρθε η στιγμή του μεγάλου
ναι η του μεγάλου όχι για τον
Βασιλιά, αυτού του μεγάλου
ναι η του μεγάλου όχι που
κάθε άνθρωπος θα κληθεί να
εκφράσει στην ζωή του για να
γράψει με αυτόν τον τρόπο την
μοίρα του. Ο Μεχμέτ Β ο Πορθητής στέλνει πρεσβεία και
ζητάει την παράδοση της Πόλης
από τον Αυτοκράτορα.Ως αντάλλαγμα εγγυάται την ζωή των
κατοίκων και παραχωρεί στον
Κωνσταντίνο την ηγεμονία της
Πελοποννήσου επιτρέποντας
του παράλληλα να πάρει μαζί
του όσους ακόλουθους και
όσα πλούτη επιθυμεί.Μία άκρως
δελεαστική πρόταση, μια σανίδα σωτηρίας για κάθε ευρισκόμενο στο χείλος του γκρεμού. Ο Αυτοκράτωρ ακλόνητος
και αλύγιστος. Η απάντηση του
προς τον σουλτάνο ήταν εξόχως υπερήφανη και Λακωνική [Την δε Πόλιν σοι δούναι
ουκ εμόν εστίν ούτε άλλου των
κατοικούντων. Κοινή γαρ γνώμη αυτοπροαιρέτως αποθάνωμεν και ου φεισόμεθα της ζωής
ημών].Το μολών λαβέ του μεσαιωνικού Ελληνισμού, η απάντηση η οποία κατατάσσει τον Κωνσταντίνο στις μέγιστες
φυσιογνωμίες της παγκοσμί-

την παραμονή της αλώσεως
εντός της Αγίας Σοφίας προς
τους συμμαχητές και τον λαό
είναι μνημειώδης και αποτελεί
μάθημα ήθους, φιλότιμου και
ευγένειας ψυχής. Ένας χείμαρρος σθένους, φιλοπατρίας και
αυταπάρνησης. Μία από τις
κορυφαίες ομιλίες που έχει
ποτέ απευθύνει κυβερνήτης.
Έτσι λοιπόν, αφού απέρριψε αγέρωχα τις Τουρκικές προτάσεις, αλλά και τις εισηγήσεις
των αξιωματούχων του για δραπέτευση και μετάβαση στο εξωτερικό [Με σκοπό την οργάνωση σταυροφορίας εναντίον
των Τούρκων] ο Κωνσταντί νος στάθηκε το ξημέρωμα της
μαύρης Τρίτης 29 Μαΐου 1453
στην πύλη του Αγίου Ρωμα νού, στα τείχη της Βασιλεύου σας πανέτοιμος για την τελική
μάχη, δίπλα στους συστρατιώτες του [Όλοι τους πανταχού
νικήσαντας μη φοβηθέντες].
Και έπεσαν όλοι, ελεύθεροι
όμως και απροσκύνητοι. Δίνοντας την ίδια την ζωή τους για
την ελευθερία, την πατρίδα, την
πίστη, τα ανώτερα ιδανικά της
ανθρώπινης ύπαρξης. Και πότισαν το χώμα της Πόλης με το
αίμα τους για να φυτρώσει ο
σπόρος της απελευθέρωσης
και να δώσει τον ωραιότερο
του καρπό, την μεγάλη επανάσταση του 1821.
Αυτά συνέβησαν τότε. Ποια

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

"

δικιά μας καθημερινότητα;Διαβιώνουμε σε μία εποχή γεμάτη δυσκολίες. Πληθώρα προβλημάτων οικονομικών,
επαγγελματικών, κοινωνικών,
προσωπικών υποβαθμίζουν
το επίπεδο της ζωής μας ενώ
το μέλλον της Ελλάδος υπό τις
παρούσες συνθήκες προδιαγράφεται ζοφερό με κύρια
χαρακτηριστικά την ανασφά-

Ε.Ν.Ε.

Μας δίδαξαν
πως, ο κάθε
άνθρωπος έχει
Ε.Ν.Ε.κρίθη
ιερό καθήκον να
στέκεται όρθιος
σε κάθε δυσκολία, σε κάθε συμφορά που θα του
προκύψει.

ISBN 978-960-6819-18-6
Σελίδες 64, Διαστ. 11,5Χ13,5
Τιμή: 7,31 ευρώ
171 φορές το φεγγάρι μίκρυνε και μεγάλωσε από
τότε που γράφτηκε τούτο το παραμυθάκι.
...Το φεγγάρι έλαμπε κάθε νύχτα όλο
και πιο πολύ όταν ήταν κοντά του.

λεια και τον φόβο.
Εδώ ακριβώς έγκειται και
η αξία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των τελευταίων
υπερασπιστών της Κωνσταντινουπόλεως. Είχαν όλα τα δεδομένα εναντίον τους. Γνώριζαν
πως οι ελπίδες για επικράτη ση ήσαν μηδαμινές. Παρόλα
αυτά δεν καταβλήθηκαν αλλά
έδωσαν και σε εμάς ένα μάθημα αγώνα και αυταπάρνησης.
Μας δίδαξαν πως, ο κάθε άνθρωπος έχει ιερό καθήκον να στέ-

κεται όρθιος σε κάθε δυσκο λία, σε κάθε συμφορά που θα
του προκύψει. Μας έδειξαν
πως, σπουδαίος δεν είναι εκείνος ο οποίος γλεντάει και υπερηφανεύεται στην χαρά και στα
πλούτη του [Τούτο είναι πανεύκολο για τον καθένα], αλλά
εκείνος ο οποίος θα παλέψει
με κάθε εμπόδιο για την επί τευξη του στόχου του, έστω
και αν γνωρίζει πως αυτό είναι
από πολύ δύσκολο έως ακα τόρθωτο. Εκείνος που θα αντιμετωπίσει τις οδυνηρές στιγ μές με γενναιότητα και
αξιοπρέπεια. Αυτός που θα
αφοσιωθεί πραγματικά σε ότι
αγαπάει και θα κάνει τα πάντα
για να κρατήσει το όνειρο της
ζωής του ολοζώντανο. Εφό σον οι έσχατοι μαχητές της
Πόλης δεν δείλιασαν ενώπιων
του πλήθους των εχθρών και
αγωνίστηκαν υπό αντίξοες συνθήκες, δίχως ελπίδα, εμείς ως
απογονοί τους έχουμε το δικαίωμα να γονατίζουμε σε κάθε
ατυχία της ζωής, να γίνουμε
ριψάσπιδες στην εργασία μας,
στους ανθρώπους που αγαπάμε και στην κοινωνία γενικό τερα; Αλήθεια δεν οφείλουμε
να παραδειγματιστούμε από
τους ήρωες αυτούς, για να κερδίσουμε ότι μας αξίζει και να
ορίσουμε εμείς την μοίρα μας;
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος επέδειξε απαράμιλλο ήθος
και σθένος σε τραγικές στιγ-

μές. Δεν εξαγοράστηκε, δεν
δραπέτευσε, δεν εγκατέλειψε
το κράτος και τον λαό του ενώ
είχε την ευχέρεια να το πράξει. Αγωνίστηκε μέχρις εσχάτων και θυσιάστηκε για ότι
εκπροσωπούσε και αγαπούσε
και χάρισε στην Βυζαντινή
Αυτοκρατορία με την υπερήφανη στάση του ένα ευκλεές
και ένδοξο τέλος, ένα τέλος που
άρμοζε σε μία πραγματικά μεγάλη αυτοκρατορία. Όταν το μεσημέρι της 29ης Μαΐου 1453 ο
Σουλτάνος Μεχμέτ Β’ ο Πορ θητής εισερχόταν θριαμβευτι κά στην Βασιλεύουσα, ταυτό χρονα εξίσου θριαμβευτικά
εισερχόταν και ο Κωνσταντί νος Παλαιολόγος, ο μαρμαρωμένος Βασιλιάς, ο γιος της γης
και της φωτιάς στα Ηλύσια
Πεδία. Εκεί όπου αναπαύονται
οι αληθινοί ήρωες, αυτοί που
έχουν γράψει το όνομα τους
με ολόχρυσα γράμματα εις τους
δέλτους της ιστορίας, αυτοί που
με τα έργα τους έχουν καταστεί
αθάνατοι στους αιώνες των αιώνων. Ένας από αυτούς είναι και
ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Ας τον τιμήσουμε και ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα
του αγαπητοί συνάδελφοι!
Υ.Γ. Ο τίτλος του άρθρου
προέρχεται από το σπουδαίο
έργο «ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ» του επίσης σπουδαίου
μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη.

Mερώπη Κονιδάρη

...Γιατί οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν!" σαν παραμύθι...
`Ομως, το σκεπτικό αστέρι που τρεμόπαιζε δεν το
πρόσεχε.
Το φεγγάρι πληγωνόταν πολύ γι’ αυτό.
Αλλά δεν τολμούσε να του το πει...

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

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

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

Τα παιδιά
που θήλασαν
έχουν λιγότερα
προβλήματα
συμπεριφοράς
Πηγή: www.newbeast.gr
Τα μωρά τα οποία οι μητέρες
τους τα θήλασαν, έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα συμπεριφοράς μέχρι την ηλικία των
πέντε ετών, σε σχέση με όσα
τράφηκαν με βρεφικό γάλα
(«φόρμουλα»), σύμφωνα με μια
νέα βρετανική επιστημονική
έρευνα. Μια πιθανή εξήγηση
για αυτή τη διαφορά, κατά τους
επιστήμονες, είναι ότι το γάλα
του θηλασμού περιέχει μεγάλες ποσότητες από ζωτικές
ουσίες (πολυακόρεστα λιπαρά και ορμονικούς παράγοντες), που παίζουν σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος του βρέφους. Επίσης, ο
θηλασμός συνεπάγεται μεγαλύτερη σωματική και ψυχική
επαφή ανάμεσα στη μητέρα
και το νεογέννητο, πράγμα που
βοηθά στη μάθηση και την
προσαρμοστικότητα του βρέφους στο νέο περιβάλλον που
βρέθηκε.

Κοκτέιλ φρούτων
για γερή καρδιά
Πηγή: www.alfavita.gr
Ένα κοκτέιλ φρούτων «ασπίδα»
για την καρδιά δημιούργησαν
γάλλοι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.
Οι ειδικοί δοκίμασαν το μίγμα των χυμών που έφτιαξαν σε
αρτηρίες χοίρων στο εργαστή-

ριο και παρατήρησαν ότι προκαλούσε χαλάρωση στα τοιχώματά τους. Στο σούπερ κοκτέιλ
οι επιστήμονες προσέθεσαν
διάφορα φρούτα όπως μούρα
(διαφόρων ειδών), φράουλες,
μήλα και σταφύλια. Μελετώντας
αναλυτικά τα επίπεδα πολυφαινολών των φρούτων αυτών
κατέληξαν ότι το φραγκοστάφυλο, το μύριλλο, το μαύρο
μούρο Aroniamelanocarpa, το
φίγγι (cranberry), το κόκκινο
μούρο lingonberry και το σταφύλι, αποτελούσαν τους ισχυρότερους «σωματοφύλακες» της
καρδιάς.

Το «σωσίβιο»
σκοτώνει τους
καρδιοπαθείς
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Τα άτομα με στεφανιαία αρτηριοπάθεια εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου, εάν διαθέτουν παράλληλα περιττό λίπος

στην περιοχή της κοιλιάς, σύμφωνα με ερευνητές στις ΗΠΑ.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό
ότι η αύξηση του κινδύνου
φάνηκε να ισχύει ακόμη και
όταν το άτομο εμφάνιζε φυσιολογικό Δείκτη Μάζας Σώματος
(ΔΜΣ). Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο κίνδυνος θανάτου
για τους ασθενείς με στεφανιαία νόσο ήταν μεγαλύτερος κατά
75% όταν τα άτομα αυτά είχαν
λίπος στην περιοχή της κοιλιάς
σε σύγκριση με όσους ασθενείς δεν διέθεταν «σωσίβιο».

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Η πρόωρη περίοδος
«γεννά» κόρες!
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Ε.Ν.Ε.ργώ
τιούνται τι φύλο θα έχει το
Για τις γυναίκες που αναρω-

παιδί που περιμένουν, η απάντηση ίσως να κρύβεται στην
ηλικία κατά την οποία ξεκίνησε η έμμηνος ρύση τους.
Αυτό υποστηρίζουν ιάπωνες

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

επιστήμονες οι οποίοι ανακάλυψαν ότι το φύλο του
εμβρύου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ηλικία
της εμμηναρχής της μητέρας.
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι, το
64% των γυναικών που είχαν
για πρώτη φορά περίοδο σε
ηλικία μόλις 10 ετών είχε αποκτήσει κορίτσι στη μετέπειτα
ζωή του. Όσο μεγαλύτερη
ήταν, όμως, η ηλικία εμμηναρχής τόσο αυξανόταν το
ποσοστό γέννησης αγοριών
και μειωνόταν εκείνο των
κοριτσιών. Προηγούμενες
μελέτες είχαν δείξει ότι, οι
γυναίκες με πρόωρη έμμηνη
ρύση - πριν από την ηλικία
των 12 ετών - έχουν αυξημένα επίπεδα της γυναικείας
ορμόνης οιστραδιόλης. Κάτι
τέτοιο θα μπορούσε, κατά τους
επιστήμονες, να οδηγήσει σε
αποβολή των αρσενικών
εμβρύων, καθώς θεωρούνται
πιο ευαίσθητα σε ορμονικές
ανισορροπίες.

Άνδρες και
γυναίκες ζουν
με...διαφορά ώρας
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Το βιολογικό ρολόι των γυναιΕ.Ν.Ε.κριθη
κών χτυπά γρηγορότερα σε
σχέση με των ανδρών, μια
διαφορά που ενδέχεται να
εξηγεί γιατί οι γυναίκες έχουν
την τάση να ξυπνούν και να
κοιμούνται νωρίτερα σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα
με αμερικανική έρευνα.
Οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οι γυναίκες
έχουν δυόμισι φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν
ένα βιολογικό ρυθμό μικρότερο των 24 ωρών. Μια χρονική διαφορά σε σχέση με τη
διάρκεια της ημέρας που χρειάζεται μια καθημερινή επαναρύθμιση του ρολογιού. Ο
αποσυγχρονισμός μεταξύ της
βιολογικής ώρας και της πραγματικής ώρας του ύπνου μπορεί έτσι να εξηγήσει γιατί η
αϋπνία πλήττει περισσότερο
τις γυναίκες από τους άνδρες,
σύμφωνα με τον ερευνητή.

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ποχή

Χάπι για την καρδιά
Ε.Ν.Ε.γραψαν
από φύλλα ελιάς
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Ένα ελπιδοφόρο «όπλο» κατά των
καρδιοπαθειών πιστεύουν ότι
μπορούν να δημιουργήσουν οι
επιστήμονες με την πολύτιμη βοήθεια της ελιάς. Οι επιστήμονες
δημιούργησαν ένα χάπι από εκχύλισμα φύλλων ελιάς και στη συνέχεια εξέτασαν τις ευεργετικές του ιδιότητες σε υπερτασικούς ασθενείς, που μοίρασαν
σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα οι ειδικοί χορήγησαν το «θαυματουργό» χάπι για
ένα διάστημα οκτώ εβδομάδων. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες χορήγησαν ένα χάπι
κατά της υπέρτασης με τη δραστική ουσία καπτοπρίλη, το οποίο όμως πολλές φορές
συνοδεύεται από διάφορες παρενέργειες όπως π.χ. έντονη ζαλάδα, βήχα κ.ά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στα άτομα που λάμβαναν το χάπι ελιάς παρατηρήθηκε μια μέση
μείωση της συστολικής πίεσης παρόμοια με αυτών που λάμβαναν το παρατηρήθηκε
μια μέση μείωση της συστολικής πίεσης παρόμοια με αυτών που λάμβαναν το φαρμακευτικό σκεύασμα. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες έχουν υποδείξει την αποτελεσματική προστασία που προσφέρει η κατανάλωση ελαιολάδου ως προς τον περιορισμό των εναποθέσεων λιπαρών ουσιών στις στεφανιαίες αρτηρίες.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Πώς θα καίμε
θερμίδες αντί να
τις αποθηκεύουμε
Πηγή: iatronet

Ε.Ν.Ε.ργειες
Αλλάζοντας την έκφραση ενός
γονιδίου που επηρεάζει τη
ρύθμιση του σωματικού βάρους
και μετατρέπει το «κακό» λευκό λίπος σε … «καλό» σκούρο, αμερικανοί ερευνητές
πιστεύουν ότι μπορεί ενδεχομένως να ανακάλυψαν τον
τρόπο να βοηθήσουν τον οργανισμό να καίει θερμίδες αντί
να τις αποθηκεύει, ανοίγοντας
το δρόμο για καλύτερη αγωγή έναντι της παχυσαρκίας.
Όταν γεννιόμαστε, έχουμε
πολλά κύτταρα σκούρου λίπους,

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Ε.Ν.Ε.πιστήμη
μικρά & ενδιαφέροντα

που θεωρείται «καλό», επειδή
μας βοηθά να καίμε ενέργεια,
καθώς κάθε σκούρο κύτταρο
λίπους περιλαμβάνει πολλά
μικρά μέρη το καθένα με τη
δική του δυναμική παραγωγής θερμότητας. Καθώς μεγαλώνουμε, χάνουμε το σκούρο λίπος που καίει θερμίδες
και συσσωρεύουμε περισσότερο και λευκό λίπος, κυρίως
γύρω από τη μέση και τους
γοφούς. Σε αντίθεση με το
σκούρο λίπος, το λευκό αποθηκεύει θερμίδες.

Ανησυχία από
γερμανικό
βακτήριο«δολοφόνο»
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι υγειονομικές αρχές της
Γερμανίας εκφράζουν σήμερα ανησυχία για την ταχεία
μετάδοση ενός βακτηριδίου
που προκαλεί αιμορραγίες
στο πεπτικό σύστημα και που
έχει προκαλέσει όπως φαίνεται ήδη ένα θάνατο.
Πρόκειται για τον εντεροαιμορραγικό E.coli (Eceh), βακτηρίδιο που ευθύνεται για σοβαρά προβλήματα υγείας.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εκατοντάδες επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα
μόλυνσης από το βακτηρίδιο
αυτό έχουν καταγραφεί στη
Γερμανία.
Η μετάδοση του βακτηριδίου
αυτού στον άνθρωπο γίνεται
με την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων, όπως για παράδειγμα ωμού ή όχι καλά ψημένου κιμά κρέατος ή μη
παστεριωμένου γάλακτος.

μωξη από Mycobacteriumleprae
(μυκοβακτήριο, από το οποίο
προκαλείται η νόσος του Χάνσεν), στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου της Αχαΐας,
σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων.
Κλιμάκιο επιστημόνων του
Κέντρου μετέβη στο αχαϊκό
νοσοκομείο, όπου τα μέλη
του ενημερώθηκαν για την
πορεία των περιστατικών από
την ομάδα των θεραπόντων
ιατρών.
Ακολούθως, η ομάδα μετέβη στον τόπο μόνιμης κατοικίας των κρουσμάτων, όπου
διερευνήθηκε η πιθανότητα
περαιτέρω διασποράς για την
λήψη των προληπτικών
μέτρων.

Ενώ εσύ κοιμόσουν...
Ε.Ν.Ε.μπνεύσει
Ε.Ν.Ε.ξελίξει
Ένα στα επτά εγκεφαλικά
συμβαίνει στη διάρκεια
του ύπνου
Πηγή: www.newsbeast.gr
Ένας στους επτά ασθενείς που παθαίνουν εγκεφαλικό, δεν μπορούν να
λάβουν αντιθρομβωτική θεραπεία σε
νοσοκομείο, επειδή το επεισόδιο συμβαίνει καθώς κοιμούνται, σύμφωνα με
αμερικανική έρευνα. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα ιατρικά αρχεία από τα ιατρεία
επειγόντων περιστατικών και διαπίστωσαν ότι περίπου ένας στους επτά ασθενείς είχε προσέλθει στο νοσοκομείο,
αναφέροντας ότι ξύπνησε με συμπτώματα ισχαιμικού εγκεφαλικού. Συγκρίνοντας τα επεισόδια που συμβαίνουν στον ύπνο με αυτά που συμβαίνουν την μέρα, οι
ερευνητές δεν βρήκαν κάποια αξιόλογη διαφορά. Σε γενικές γραμμές πάντως, όσοι παθαίνουν εγκεφαλικό όντας ξύπνιοι, είναι κατά μέσο όρο λίγο μεγαλύτερης ηλικίας (72 ετών)
και τα επεισόδιά τους είναι κάπως πιο σοβαρά σε σχέσημε όσους παθαίνουν εγκεφαλικό στον ύπνο τους (70 ετών κατά μέσο όρο).

Γονίδιο που
συνδέεται με τον
πρόωρο τοκετό
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Ομάδα ερευνητών από τις ΗΠΑ
και τη Φινλανδία εντόπισε ένα
γονίδιο που συνδέεται με τον
πρόωρο τοκετό, εξέλιξη η οποία
ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη μιας εξέτασης που θα
δείχνει αν μια έγκυος κινδυνεύει να γεννήσει πρόωρα. Τα
μωρά που γεννιούνται πριν
από την 37η εβδομάδα της
κύησης έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν διάφορα προβλήματα υγείας. Οι
ερευνητές εντόπισαν μια παραλλαγή του γονιδίου FSHR, το
οποίο ρυθμίζει μια ορμόνη

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ργώ
που δρα στα ωοθυλάκια των
ωοθηκών, επιταχύνοντας την
παραγωγή οιστρογόνων και
τελικά την πρόωρη γέννηση.

Το Βιάγκρα
κουφαίνει!

Πηγή: ΕΘΝΟΣ
Ε.Ν.Ε.κα

Πηγή μολύνσεως
οι βουβουζέλες

Ε.Ν.Ε.ποχή
Οι Βρετανοί ερευνητές
διαπίΟι βουβουζέλες, που χρησιΠηγή: enet.gr

στωσαν 47 περιπτώσεις αισθητικονευρικής απώλειας ακοής,
ενώ άλλες 223 περιπτώσεις
που αναφέρθηκαν στις ΗΠΑ
δεν συμπεριλήφθηκαν ελλείψει επαρκών πληροφοριών.
Ο μέσος όρος ηλικίας των
ασθενών που υπέφεραν από
ξαφνική απώλεια ακοής ήταν
57, ωστόσο μεταξύ αυτών υπήρχαν και δύο άνδρες ηλικίας
μόλις 37 ετών.

μοποιήθηκαν κατά κόρον
από τους φιλάθλους του Μουντιάλ , όχι μόνο προκάλεσαν
ηχορρύπανση αλλά ενδέχεται και να βοήθησαν στην
εξάπλωση ασθενειών, σύμφωνα με τους ειδικούς.
Ένα γρήγορο φύσημα της
βουβουζέλας προκαλεί την
εκτόξευση σάλιων, όπως και
στο φτέρνισμα, με ταχύτητα
4 εκατ. σταγονίδια το δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα τη
πιθανότητα μετάδοσης ασθενειών, όπως η γρίπη ή η
φυματίωση.
Οι διοργανωτές εξετάζουν, αν
θα τις επιτρέψουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Το διάσημο «μπλε χάπι», το
οποίο έχει βοηθήσει πολλούς άνδρες με προβλήματα
στυτικής δυσλειτουργίας, ενδεχομένως συνδέεται με εκατοντάδες περιπτώσεις ξαφνικής απώλειας της ακοής σε
ολόκληρη την υφήλιο.Πρόκειται για μια πάθηση ξαφνικής απώλειας της ακοής, η
οποία πλήττει είτε το ένα είτε
και τα δυο αυτιά.

Συναγερμός
Πάτρα για
Ε.Ν.Ε.ργειες
Ε.Ν.Ε.πίγραφα στην
κρούσματα λέπρας
Πηγή: www.newsit.gr
Τέσσερα μέλη οικογένειας μεταναστών νοσηλεύονται με λοί-

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι Ε.Ν.Ε.ντύπω
- Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΕ.Ν.Ε.
«ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Θεοδωρακοπούλου Γεωργία
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -

Ε.Ν.Ε.ργός

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜ ΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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άρθρα / επιστολές

«ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ: ΠΕΡΙ «ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ»

ΡωτάτεΕ.Ν.Ε.ργειες
- Απαντάμε

Ε.Ν.Ε.πίγραφα
εγάλη λύπη, ανη συχία και προβληματισμό μας προ κάλεσε η ανάγνωση του άρθρου
της εφημερίδας που εκδίδεται
από την Ε.Ν.Ε. με τίτλο: Ισότητα και αξιοκρατία (Αρ. φύλλου
28 Μάρτιος 2011) για την επιλογή του χρόνου αναμόχλευσης ζητημάτων που αφορούν
τάχα την ισότητα και την αξιοκρατία. Κι εξηγούμαστε:
Κάθε εργαζόμενος έχει το
δικαίωμα να οραματίζεται, να
προγραμματίζει και να υλοποιεί κάποιους στόχους που αφορούν την εργασιακή του ανέλιξη, με την προϋπόθεση ότι το
«παιχνίδι» παίζεται με ξεκάθαρους όρους που δεν θα αλλάζουν κάθε χρόνο, ανάλογα με
τα μικροσυμφέροντα συντεχνιακών ομάδων.
Πολλοί από εμάς αποφασίσαμε πριν από πολλά χρόνια
να φοιτήσουμε για 1 έτος στον
2ο κύκλο σπουδών του ΤΕΕ,
να διαβάσουμε, να κοπιάσουμε και να εξεταστούμε Πανελλαδικά με μαθητές που είχαν
τα μισά χρόνια από εμάς. Στο
τέλος αυτής της προσπάθειας
επιτύχαμε τη φοίτησή μας στα
ΑΤΕΙ και μετά από 4 συναπτά
έτη σπουδών αποκτήσαμε το
πολυπόθητο πτυχίο, ανανεώ νοντας τις γνώσεις μας κι αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες
νοσηλευτικές υπηρεσίες. Κι όλα
αυτά κάτω από αντίξοες συνθήκες. Πώς να ξεχάσει κανείς
«τι εστί» να σχολάς από νυχτερινή βάρδια και να είσαι υποχρεωμένος -η να παρακολουθήσεις 6 ώρες μάθημα, ή να
έχεις βάρδια και να πρέπει να
διαβάσεις για την επόμενη μέρα
που δίνεις μάθημα. Όσο για
εκπαιδευτικές άδειες και τα
συναφή… ούτε λόγος να γίνεται. Στο βάθος του μυαλού μας,
για να είμαστε ειλικρινείς, είχαμε και την εκδοχή ότι με το
πλήρωμα του χρόνου όλη αυτή
η προσπάθεια ίσως απέφερε

«Μ

σε πολλούς από μας μια καλύτερη σταδιοδρομία στο δύσκολο εργασιακό στίβο που δραστηριοποιούμαστε.
Τίποτα όμως δεν κατακτιέται χωρίς μόχθο και θυσίες και
με την παρέλευση κάποιων ετών
έρχεται η στιγμή να δρέψεις
τους καρπούς των κόπων σου.
Έλα όμως που έρχονται σήμερα κάποια «πεφωτισμένα μυαλά» να ανατρέψουν προγραμ ματισμούς, όνειρα, κόπους και
θυσίες και να «λανσάρουν» με
δόλιο τρόπο προτάσεις περί
«αποκατάστασης της ισότητας
και της αξιοκρατίας»…!
Προτείνει λοιπόν ο «ιθύνων
νους» του άρθρου, επικαλούμενος μάλιστα δικονομικά τερτίπια κι αυθαίρετες ερμηνείες
(εμείς δυστυχώς δεν είμαστε
νομικοί αλλά διαθέτουμε κοινό νου) ότι για να αποκατασταθεί επιτέλους η αξιοκρατία κι
η ισότητα κατά τη διαδικασία
της κρίσης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων στα Νοσοκομεία, πρέπει να αφαιρεθεί ο
χρόνος που διανύθηκε από
τους ενδιαφερόμενους πριν τη
μετάταξή τους από ΔΕ σε ΤΕ ή
ΠΕ. «Για να μην παρατηρείται
το φαινόμενο να αναδεικνύονται Προϊστάμενοι-ες οι χθεσινοί υφιστάμενοι-ες» όπως λέει
χαρακτηριστικά, λες κι όταν
προσλήφθηκαν κάποιοι στα
Νοσοκομεία ως ΤΕ ή ΠΕ, προσλήφθηκαν ως Προϊστάμενοι
και δεν υπήρξαν ποτέ υφιστάμενοι…!
Μετά από αυτή τη θέση θέλουμε να ρωτήσουμε το «νομομαθή αρθρογράφο»:
- Πριν μεταταγούμε εμείς,
τι δουλειά κάναμε; Δεν είμαστε στην απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια μόνοι μας, εκτελώντας στο ακέραιο τα
Νοσηλευτικά μας καθήκοντα
χωρίς τη βοήθεια ή τη συνδρομή Νοσηλευτή -τριας ΤΕ ή ΠΕ;
- Κάποιοι από εμάς δε δουλέψαμε «πλάτη με πλάτη» με τους

«ανωτέρους» μας ΤΕ ή ΠΕ υπηρετώντας τους ασθενείς ή τότε
βόλευε το «σύστημα» για να καλυφθεί η βάρδια; Τώρα που εξισωθήκαμε (χωρίς να μας κάνει
κανείς χάρη και χωρίς να υπολειπόμαστε σε τυπικά κι ουσιαστικά προσόντα) δεν πρέπει να
αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα…;
- Ας μας εξηγήσει κάποιος
από τους συντάκτες του άρθρου
γιατί μια νοσηλεύτρια με 7 έτη
σπουδών (2 έτη στη Σχολή διετούς φοίτησης, 1 έτος στο ΤΕΕ
και 4 έτη στο ΤΕΙ) και 28 έτη
υπηρεσίας από τα οποία τα 8
διανύθηκαν σε θέση ΤΕ, πρέπει να λάβει τα ίδια μόρια και
για το ίδιο κριτήριο μοριοδότησης (την προϋπηρεσία) με
νοσηλεύτρια που έχει προϋπηρεσία μόνον 8 έτη και 4 έτη
σπουδών…!
- Πιστεύει κανείς ότι υπ’
αυτές τις συνθήκες θα υπάρξει
υπάλληλος που θα δοκιμάσει
να αναβαθμίσει τις γνώσεις και
τ ι ς σ π ο υ δ έ ς τ ο υ … ! Με ποια
κίνητρα θ’ αποφασίσει ο (η)
υπάλληλος να ακολουθήσει
μια τέτοια επίπονη διαδικασία
όταν ξέρει ότι δεν θα έχει καμία
τύχη, αφού η προϋπηρεσία του
ως ΤΕ ή ΠΕ θα μετρά από την
ημερομηνία μετάταξής του, οψέποτε γίνει;
- Γιατί κάποιοι αγνοούν αυτό
που συμβαίνει σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Έχει τεθεί
για παράδειγμα ποτέ ζήτημα μη
προσμέτρησης προϋπηρεσίας
κατά την κρίση κι επιλογή
Πρ/νων ή Δ/ντών σχολείων
για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή πριν το 1998 που καθιερώθηκε η εξομοίωσή τους ήταν
απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοίτησης…!
Κοντολογίς. Όσοι από εμάς
παλέψαμε αυτά τα χρόνια για
επαγγελματική καταξίωση και
μια καλή σταδιοδρομία καταλαμβάνοντας πολλές φορές ακόμα και θέσεις ευθύνης,δεν πισω-

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

γυρίζουμε, ούτε και σκεφτόμαστε να εγκαταλείψουμε ή να
απεμπολήσουμε το δικαίωμα
της ισότιμης μεταχείρισης. Επομένως,θα μας επιτρέψετε να διαφωνήσουμε με το σκεπτικό του
συντάκτη, αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαγράψουμε
όλα και να επιστρέψουμε πίσω
από εκεί που ήρθαμε.
Τέλος, αναμένουμε την υπεύθυνη θέση της Ε.Ν.Ε.. Μιας
Ε.Ν.Ε. που ιδρύσαμε, που πιστέψαμε σ’ αυτήν και που δεν θα
μας ωθήσει να σταθούμε απέναντί της εγείροντας ζητήματα
«κατηγοριοποίησης» αποφοίτων
ΚΑΤΕΕ 3/τούς φοίτησης, αποφοίτων ΤΕΙ, αποφοίτων ΑΤΕΙ,
αποφοίτων ΠΕ, αποφοίτων με
Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό
τίτλο, εκτός από αυτή που ρητά
και πολύ ορθά προέβλεψε ο
σοφός νομοθέτης. Τέτοιες απόψεις δίνουν «λαβή» σε κείνους
που επιβουλεύονται την ενό τητά της, σ’ εκείνους που υπονομεύουν και υποσκάπτουν
«την προοπτική της δυνατότητας κατάληψης, διά του διοικητικού μέτρου της αποσπάσεως,
θέσεων Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
από υπαλλήλους του κλάδου
Νοσηλευτών ΤΕ». (Ο νοών νοείτω…!) Τέτοια «ευφυολογήματα» δεν γνωρίζουμε τι σκοπούς
μπορεί να εξυπηρετούν. Ξέρουμε όμως ότι δημιουργούν ένα
διαλυτικό κλίμα και ένα κίνημα διαγραφής από την ΕΝΕ.
Δεν είμαστε οπαδοί της ισοπέδωσης, αλλά της ισότιμης μεταχείρισης και της αξιοκρατίας.
Αλλά όχι όπως την εννοούν
κάποιοι…!
(Υ. Γ.) Το παρόν άρθρο με
το ομολογουμένως αυστηρό
ύφος ευελπιστούμε ότι θα τύχει
της ανάλογης κατανόησης από
τους συναδέλφους μας και θα
δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας καθώς

και στο δικτυακό τόπο της ΕΝΕ,
γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε
εκ των προτέρων για τη φιλοξενία.
Οι «μεταταγέντες υπάλληλοι» του Νοσοκομείου Λαμίας
Απάντηση από τη
νομική υπηρεσία της Ε.Ν.Ε.:
Το ά ρ θ ρ ο π ο υ δ η μ ο σ ι ε ύ τ η κ ε
στην εφημερίδα της Ε.Ν.Ε. αποτελεί κείμενο, όπου αποτυπώνονται αμιγώς νομικές θέσεις,
στηριζόμενες σε νομική επιχειρηματολογία. Για την σύνταξή
του έχουν ληφθεί υπόψη, τόσο
τα πορίσματα της νομολογίας
των Διοικητικών Δικαστηρίων
και του Συμβουλίου της Επικρατείας,που προσεγγίζουν και
ερμηνεύουν τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στον
εργασιακό χώρο, όσο και οι
πλέον έγκυρες ερμηνείες και
αναλύσεις των διατάξεων του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,
που έχουν γίνει από τους διαπρεπέστερους εν Ελλάδι καθηγητές Δημοσίου Δικαίου.
Υπ’ αυτό το πρίσμα η αναφορά της επίμαχης ανακοίνωσης των υπαλλήλων του Νοσοκομείου Λαμίας σε «δικονομικά
τερτίπια» και «αυθαίρετες ερμηνείες» αποτελεί εκδήλωση ακραιφνούς λαϊκισμού, δίχως έρεισμα
σε δεδομένα της νομικής επιστήμης. Η ολοκληρωτική απαξίωση συγκεκριμένων νομικών
θέσεων διά της χρήσεως ειρωνικών σχολίων, όπως «πεφωτισμένα μυαλά», «ιθύνων νους»
και «νομομαθής αρθρογράφος»,
ο υ δ ό λ ω ς τ ι μά τ ο υ ς σ υ ν τ ά κ τ ε ς
της επίμαχης ανακοίνωσης.
Συμπερασματικά, επισημαίνεται για ακόμη μια φορά, ότι
οι θέσεις της Ε.Ν.Ε. ερείδονται
επί άρτιας νομικής επιχειρηματολογίας και ως εκ τούτου είναι
δεκτικές νομικής κριτικής και
όχι ανερμάτιστων σχολίων.
Παραμένουμε στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
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Επιμέλεια: Μαρία Αθανασοπούλου Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Phd © ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Μ.
«Έλενα Βενιζέλου» τμήμα Αιμοδοσίας,
Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ,
ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστημών του
ΕΚΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
>2ο Τριεθνές Συνέδριο στην
Οστεοπόρωση και στην Οστεοαρθρίτιδα
& 9ο Σεμινάριο Μεταβολικών
Νοσημάτων των Οστών
Το 2ο Τριεθνές Συνέδριο στην Οστεοπόρωση και στην Οστεοαρθρίτιδα & το
9ο Σεμινάριο Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών, θα πραγματοποιηθεί
στις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, στην
Ουρανούπολη Χαλκιδικής στο Ξενοδοχείο Αlexandros Palace Hotel. Οργάνωση Συνεδρίου: GLOBAL EVENTS
E.Π.Ε, Τηλ.: 2310 247743, 2310 247746,
Fax: 2310247746 E-mail: info@global
events.gr.
> 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Καρδιομεταβολικών Παραγόντων
Κινδύνου
Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματατο διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου στις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, το οποίο θα λάβει χώρα στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας, στο Ξενοδοχείο
Email: info@empakan.gr. Τηλ. Γραμματείας Συνεδρίου: 210 6107213, Εmail
Γραμματείας Συνεδρίου: info@thema
team.gr.
> 14ο Συμπόσιο του ΕλληνοΓερμανικού Ουρολογικού Συνδέσμου
Ο Ελληνο-Γερμανικός Ουρολογικός
Σύνδεσμος διοργανώνει το14ο Συμπόσιο του Ελληνο-Γερμανικού Ουρολογικού Συνδέσμου στις 6-10 Ιουλίου
2011, το οποίο θα λάβει χώρα στην
Αθήνα στο Ξενοδοχείο Athens Hilton.
Πληροφορίες: First Conferences &
Events Ltd Τηλ.: 210 7787016, Fax: 210
7787566 E-mail: firstce@hol.gr,
firstce@otenet.gr.Website:http://www.first
conferences.gr/.
> Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
Αγγειοχειρουργικής
Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής θα πραγματοποιηθεί 22-

26 Σεπτεμβρίου 2011 στην Αθήνα, στο
Μέγαρο Μουσικής και θα περιέχει, για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, και πρόγραμμα για νοσηλευτές και τεχνολόγους (2324 Σεπτεμβρίου). Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για τους νοσηλευτές
λήγει στις 15 Ιουνίου 2011. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου για
περισσότερες πληροφορίες είναι
www.esvs.org.

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
> 1st ANNUAL JOINT CONFERENCE
OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR
THE STUDY OF THE DIABETIC FOOT
AND MULTIDISCIPLINARY EUROPEAN
ENDOVASCULAR THERAPY
7-10 July 2011, Porto Heli, Greece,AKS
Porto Heli Hotel.
Organization: Hellenic Association
for the Study of the Diabetic Foot
and Multidisciplinar y European
Endovascular Therap y With the
collaboration of: Hellenic Cardiological
Society (HCS) and Hellenic National
Center for the Research, Prevention
and Treatment of Diabetes Mellitus
and its Complications (HNDC). INFO:
Free Spirit: Sakka Faye,Tel.: +30-2106048260. E-mail: fsakka@free-spirit.gr.
Website: http://www.free-spirit.gr/index.
php?/ gr/Conference/56.
6th INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(IAS) CONFERENCE ON HIV
PATHOGENESIS, TREATMENT AND
PREVENTION (IAS 2011)
17-20 July 2011, Rome, Italy. INFO:
Conference Secretariat: International
AIDS Society. Tel.: 41-0-22-7-100-800.
Fax: 41-0-22-7-100-899. E-mail:
info@iasociety.org.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

 ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»
(Ερυθρός Σταυρός) Αθηνών,
επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη με νοσηλευτή/ τρια ΤΕ
από το Νοσοκομείο Κορίνθου, Αιγίου ή από Κέντρα
Υγείας της ευρύτερης περιοχής. Τηλ. 6973731511

τικό Νοσοκομείο της Νίκαιας για οποιοδήποτε της
Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 6977083071.
Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο
Καλαμάτας επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Μακεδονίας. Λάρισας ή Βόλου,
για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Τηλ. 6974358738

Ε.Ν.Ε.ργός

ΤΕ Νοσ/τρια ζητά αμοιβαία
μετάταξη από το Γεν. Κρα-

Ε.Ν.Ε.ργειες

RECENT ADVANCES IN DERMATOLOGY
AND INTERNAL MEDICINE
July 23 - August 10, 2011, The Arctic,

Ε.Ν.Ε.ντύπω
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Greenland. INFO: Dr D Czarnecki
Tel.:613-9887-0066.Fax:613-9887-0044.Email: dbczarnecki@gmail.com.

Ε.Ν.Ε.
και 6972442966.
Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη με νοσηλευτή/
τρια που εργάζεται σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της
Πάτρας ή του Αιγίου. Τηλ.
6976465898.

μετάταξη με νοσηλευτή/ τρια
νοσοκομείου του Ν. Αχαϊας.
Τηλ: 6979936308.
Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό ζητά
αμοιβαία μετάταξη με νοσηλευτή/τρια που εργάζεται
σε οποιοδήποτε νοσοκομείο
της Θεσσαλονίκης, της Κομοτηνής ή της Αλεξανδρούπολης. Τηλ. επικοινωνίας:
6982466765.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. του Γ. Ν.
Καλαμάτας ζητά αμοιβαία
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Νεροκολοκυθοκέφαλοι
Του Αριστείδη Δάγλα
Δημοσθένης Βουτυράς (18721958), ένας από τους σημαντικότερους ηθογράφους του
μεσοπολέμου. Είναι ο πρώτος που επιχειρεί να αλλάξει τη νεοελληνική ηθογραφία, καθώς στρέφει το ενδιαφέρον
του προς τις κοινωνικές ομάδες που
συγκροτήθηκαν στις δεκαετίες 1900 και
1910 και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Είναι αλληλέγγυος με τους εργάτες,
τους φυλακισμένους και τους απεργούς
πείνας. Υπερασπίζεται τις κινητοποιήσεις της Αριστεράς και συμπαθεί τον
Κομουνισμό και τον Σοσιαλισμό. Ο
ίδιος παραμένει ανένταχτος και αναρχικός. Με πολλές διακυμάνσεις στην
οικογενειακή του ισορροπία και με μια
ήπιας μορφής επιληψία να τον ταλαιπωρεί, εστιάζει το ενδιαφέρον του στη
λογοτεχνία, όπως αυτός την εκλαμβάνει από τη δική του σκοπιά. Δεν σταματά ποτέ να αναζητά την δύναμη της
υποκειμενικής έκφρασης με τρόπο
άκρως αντισυμβατικό. Η συνεπής και
άδολη ιδεολογική και κοινωνική του
τοποθέτηση, τον κάνει στόχο του επίσημου κράτους:
Το μετεμφυλιακό κράτος με την εκδικητική του μανία αποφασίζει την διακοπή της τιμητικής σύνταξης που λαμβάνει ενώ η Ακαδημία αρνείται να τον
αναγνωρίσει. Ο κορυφαίος διηγηματογράφος κλείνει τα μάτια του στις 27 Μαρτίου 1958.
Παραθέτουμε ένα διήγημα του σημαντικού μας (και ίσως τεχνηέντως πλημμελώς προβεβλημένου) ηθογράφου
μας, τόσο για να δείξουμε τη διεισδυτική ματιά του στα πολιτικά πράγματα
και τη νοοτροπία των εκάστοτε κυβερνώντων, όσο και για να αναρωτηθούμε μήπως πρέπει ν’ αλλάξει άρδην ο
τρόπος παραγωγής…υπουργικών κεφαλών.

Ο

Ετοιμάζω κεφάλια
υπουργών!... Ναι,
ναι... Μην κάνεις
έτσι. Θα στο πω καλύτερα. Πάψε μην αρχίσουν το χορό τους τα
βαθράκια!... Λοιπόν,
ετοιμάζω κεφάλια
υπουργών, είναι
όμως άδεια αυτά τα
κεφάλια και μοιάζουν με νεροκολοκύθες!

Οι νεροκολοκύθες
και το αίμα του ασεβούς
Σ' ανοιχτό παράθυρο καθόμουν νύχτα.
Μα πόσο σκοτεινή είταν πόσο! Πίσσα
σωστή, κατράμι, που νόμιζα αν έπεφτα
απ' το παράθυρο, θα κολλούσα σ' αυτό.

Είμουν με κάποιον όμως στο παράθυρο, μα ποιος είταν αυτός; Αδύνατο να
θυμηθώ. Ένας γέρος μου φαίνεται πως
είταν. Αλλ' όχι, σαν κάποιος φίλος μου
παληός, αγαπητός... Αισθανόμουν όμως
ευχαρίστησι, όποιος και νάταν, που τον
είχα σύντροφο μέσ' στην άγρια, κατασκότεινη κείνη νύχτα.
Εγώ πώς είχα βρεθή εκεί; Περαστικός είμουν και με πήρε η νύχτα... Βρήκα το σπίτι αυτό, έρημο μέσ' στην ερημιά, και μπήκα. Η πόρτα με το κλειδί
επάνω... Ούτε είχα σκεφτεί πως μπορούσε νάρθη κανείς, ο κύριος του σπιτιού, και ξαπλώθηκα κοντά στο παρά-

θυρο σε μια μεγάλη πολυθρόνα, σα
νάμουν εγώ ο κύριος... Θα πήγαινα άμα
ξημέρωνε στο σταθμό, για να πάω στην
Αθήνα. Κ' έκανα όλον αυτόν τον κόπον
για να δω ένα φίλο μου, που θα γινόταν υπουργός... Ποιος θα τολμούσε να
με εμποδίση; Φίλος του υπουργού! Οι
πόρτες θάνοιγαν με μιας...
- Καλώς τον, θα μού’ λεγε, καλώς το
Δήμο, το λεβέντη!
Θυμήθηκα και κάτι άλλο. Αχ πώς
έρχονται στο νου χωρίς καμιά άδεια κ'
εγώ ήθελα να κοιμηθώ! Λοιπόν θυμήθηκα και κάποιον υπουργό. Σ' αυτόν
με είχε πάει ένας φίλος μου. Ποιος;
Αυτός έμεινε έξω απ' το νου μου.
Δεν τον ήξερα σχεδόν διόλου αυτόν
τον υπουργό, αν και τον είχα υποστη-

ρίξει πολύ στις εκλογές. Είτανε φίλος
του φίλου μου. Και όταν μια μέρα βρέθηκα στην Αθήνα, με πήρε ο φίλος να
πάμε στο υπουργείο για να τον γνωρίσω.
Μας δέχτηκε καλά. Μα παρατήρησα, πως είχε στα χείλια του ένα χαμόγελο όμοιο,ομοιότατο με κάποιου άλλου
υπουργού, που είχα γνωρίσει πριν απ'
αυτόν.
Μα είταν τόσο όμοιο που φεύγοντας ο πρώτος, ας πούμε, απ' το υπουργείο,να το ‘χε παραδώσει στο νέο υπουργό, όπως του’ χε παραδώσει τη θέση
του, το αυτοκίνητο, το γραφείο, τα καλαμάρια...
Τα μάτια μου άρχισαν να κλείνουν.
Ύπνος γλυκός ερχόταν χωρίς να σέρνει παράσταση με λύπες, χαρές και τα’
άλλα. Ανυπαρξία! Μα να, καθώς βασιζόμουν στο χάος της ανυπαρξίας, να κι
ακούω το φίλο μου να λέει σιγά:
- Για άκου! Τι είναι αυτό πάλι. Πρόσεξα. Άκουσα κάτι κρότους σιγαλούς
πολλούς, πολλούς ρυθμικούς, που
όσο πήγαιναν δυνάμωναν. Και σα να
γίνονται κάπου εκεί κοντά, δίπλα σ’
άλλο δωμάτιο και πάνω σε πλακόστρωτο...
Σηκώθηκα.Όμοια έκανε και ο σύντροφός μου και προχωρήσαμε μέσ' στο
σκοτάδι για να δούμε τι συνέβαινε.
Χτύπησα πάνω σε τοίχο. Ψάχνοντας
όμως βρήκα την έξοδο και πέρασα.
Ένοιωσα το σύντροφό μου κοντά μου.
Πηγαίναμε προς τους κρότους...
Ένα φως είδα πέρα μικρό να βγαίνει από κάτου και να φωτίζει τον ερειπωμένο διάδρομο.
Πλησιάσαμε, αλλά σταθήκαμε στην
πόρτα. Μέσα σε μια γιγάντια αποθήκη,
στη μέση της, μια γρηά, κάτι έφτιαχνε
φωτισμένη απ' τη φλόγα φωτιάς από
ξύλα που πάνω της είχε ένα μεγάλο
τσουκάλι. Γύρω της πλήθος βαθράκια
μεγάλα πηδούσαν ρυθμικά.
Κοίταξα το φίλο μου, το σύντροφό
μου καλύτερα, αλλ' αυτός σκοτεινός σα
νάχε βαφτεί απ' το σκοτάδι, αλλού κοίταζε.
Έβηξε. Αλλ' η γρηά ούτε τ’ άκουσε.
Έκανε μόνο μια κίνηση σα να την ενόχλησε μυίγα, και ‘ξακολούθησε τη δουλειά της σκυμμένη σ' ένα τραπέζι. Και
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υπουργοί, τότε και τώρα
οι βατράχοι πηδούσαν γύρω της...
Μα το κούνημα κείνο που είχε κάνει
σα να έδιωξε μυίγα από πάνω της η
γρηά, άρχισε να το κάνει συχνά πολύ
συχνά. Άφηνε τη δουλειά της κ' έκανε
σα νάπεφτε πάνω της κοπάδι μυγών
και την ενοχλούσε.
Έκανα δυο βήματα μέσα, μέσα στην
αποθήκη που είταν γεμάτη από κεραμίδια σπασμένα.
Ο σύντροφός μου με προσπέρασε.

Μα εγώ κείνη τη στιγμή τον είδα σα
σκιά μου.
Τα βαθράκια τώρα σταμάτησαν το
ρυθμικό τους πήδημα κ' έμειναν ακίνητα.
Και μίλησα στη γρηά κάνοντας και
κινήσεις με τα χέρια σα να ‘μουν ηθοποιός, ή πολιτικός. Το ίδιο κάνει. Και
είπα στη γρηά:
- Καλέ κυρούλα, τι κάνεις εκεί; Κεραμίδια δε φτιάνεις, αν και είναι κεραμιδαριό εδώ, τόδα, το βλέπω! Μα τι διάλογο κάνεις μέσα στη νύχτα; Μήπως
κάνεις μάγια; Αν κάνεις τέτοια κάνε και

για μένα κάμποσα. Αν πάλι κάνης κάλπικα χαρτονομίσματα δώσε μου λίγα.
Για μένα κάλπικα είναι και κείνα τα’
άλλα που λένε αληθινά!...
Μα μήπως κάνεις ανθρώπους, γιατί βλέπω μια τσουκάλα κει και βράζει!
Για πε μου; Και πιστεύω, αν κάνεις τέτοιους πως θα’ ναι πολύ καλύτεροι απ'
αυτούς που λένε πως τους έκανε ο αγαθός Θεός...
Αυτό όμως εγώ δεν το πιστεύω, δεν

πιστεύω πως τους έφτιασε αγαθό Ον
γιατί πώς είναι δυνατόν αγαθό Ον να
φτιάξει αυτό το τέρας, αυτό το κακούργο, το ύπουλο, το βρωμερό ζώο, που
λέγεται άνθρωπος;
Ο Σατανάς τον έκανε, κυρούλα μου,
αυτός τον μαγέρευσεαυτόνα τον άνθρωπον στην κοιλιά της μαντάμ Εύας!...
Το βρήκαμε...
Έπαψα να λέω.Και η γρηά που άκουγε σκυμμένη στο τραπέζι της, ακίνητη,
σηκώθηκε, στράφηκε σε μένα και μου
είπε:
- Ξένε, σε ήξερα, όπως όλα τα ξέρω.

Ξέρω την ιστορία σου!...
Τώρα άκουσε: Δεν κάνω μάγια να
σου δώσω και να χτυπήσεις τους βρωμερούς εχθρούς σου!... Ούτε χαρτονόμισμα για να σου δώσω νάχεις!... Τίποτα δυστυχώς απ' αυτά!... Θα σου πω
όμως τούτο του Δαβίδ:
Αληθώς άρα λαλείτεδικαιοσύνην;
Κρίνετεμετ' ευθύτητος υιοί ανθρώπων;
Και τούτο:
Ο Δίκαιος θέλει ευφρανθεί
όταν ιδεί την εκδίκησιν,
τους πόδας αυτού θέλει νίψει
εν τω αίματι του ασεβούς!
Τώρα στ' άλλα: Ανθρώπους δε φτιάχνω. Καλά είναι φτιαγμένοι για τη μεγάλη συχαμερή κωμωδία! Θα σου πω τι
κάνω. Άκουσε καλά:
Ετοιμάζω κεφάλια υπουργών!... Ναι,
ναι... Μην κάνεις έτσι. Θα στο πω καλύτερα. Πάψε μην αρχίσουν το χορό τους
τα βαθράκια!... Λοιπόν, ετοιμάζω κεφάλια υπουργών, είναι όμως άδεια αυτά
τα κεφάλια και μοιάζουν με νεροκολοκύθες!
Τα παραγεμίζω που λες με διάφορα, να απ' εκείνα που βράζουν στην
τσουκάλα, και πάντοτε τα ίδια.
Όταν αυτή η νεροκολοκύθα ετοιμαστεί τη στέλνω, κι αυτή αόρατη τρέχει σαν αστραπή να βρει τον νέον
υπουργό. Και όταν τον βρει κάθεται
στο κεφάλι του, νέα κεφαλή αόρατη.
Κανείς δεν τη βλέπει, ούτε κείνος το
καταλαβαίνει.
Και απ' τη στιγμή εκείνη δε σκέπτεται πια ο άνθρωπος που έγινε υπουργός, με το μυαλό του αλλά με κείνο
πού’ χε η νεροκολοκύθα!...
Και γι' αυτό έχουν όλοι το ίδιο χαμόγελο...
Συμβαίνει όμως κάποτε, σπάνιο λιγάκι πράγμα, αυτή η νεροκολοκύθα καθώς
κατεβαίνει αόρατη προς το νέο υπουργό, να ξεφύγει και αντί να καθίσει στο
κεφάλι του υπουργού, να πάει να πιάσει θέση στο κεφάλι του Γενικού Γραμματέα!...
Ξύπνησα. Είταν όνειρο. Η γρηά, το
κεραμιδαριό, όλα χάθηκαν! Αλλά τι είχε
να κάνει; Εγώ είπα σιγά:
- Ο δίκαιος θέλει ευφρανθεί όταν
ιδεί την εκδίκησιν, τους πόδας αυτού
θέλει νίψει εν τω αίματι του ασεβούς!

Συμβαίνει όμως
κάποτε, σπάνιο λιγάκι
πράγμα, αυτή η νεροκολοκύθα καθώς
κατεβαίνει αόρατη
προς το νέο υπουργό,
να ξεφύγει και αντί
να καθίσει στο κεφάλι
του υπουργού, να
πάει να πιάσει θέση
στο κεφάλι του Γενικού Γραμματέα!...

Σελίδες 1.094
Λιανική τιμή: 90 f

Guenter B. Risse

Τ

ο βιβλίο αυτό, απεικονίζοντας το χρονικό της μεταμόρφωσης των νοσοκομείων από οίκους ελέους σε δομές εγκλεισμού ασθενών, από χώρους αποκατάστασης σε χώρους
κλινικής διδασκαλίας και έρευνας και από δωμάτια τοκετών και θανάτων σε ιδρύματα επιστήμης και τεχνολογίας, μας προσφέρει μια ιστορική οπτική στην κατανόηση των
νοσοκομείων της εποχής μας. Η ιστορία ξετυλίγεται σε δώδεκα επεισόδια τα οποία απεικονίζουν τα νοσοκομεία σε συγκεκριμένα μέρη και χρονικές περιόδους, καλύπτοντας
σημαντικά θέματα και εξελίξεις στην ιστορία της ιατρικής και της θεραπευτικής, από την αρχαία Ελλάδα ως την εποχή του AIDS. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια μοναδική και
εκ των έσω ματιά στον κόσμο των νοημάτων και των συναισθημάτων που συσχετίζονται με τη ζωή στα νοσοκομεία και την περίθαλψη των ασθενών, περιλαμβάνοντας αφηγήσεις
τόσο των ασθενών, όσο και των θεραπευτών τους. Εάν θεωρήσουμε τα νοσοκομεία οίκους «αποκατάστασης της τάξης», ικανούς να δαμάσουν το χάος που συσχετίζεται με τα
δεινά, τις ασθένειες και το θάνατο των ανθρώπων, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και τη σημασία των τελετουργικών τους ρουτινών και κανόνων. Από τις απαρχές τους,
τα νοσοκομεία αποτέλεσαν μέρη πνευματικής και σωματικής ανάρρωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη. Ως παραδοσιακοί μάρτυρες
της ανθρώπινης συμπόνιας και φιλανθρωπίας, τα νοσοκομεία πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν χώρους ίασης.

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στοχεύοντας στη συνεχή επιμόρφωση των Νοσηλευτών
θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο «Η Ιστορία των Νοσοκομείων»
σε όλους τους επί πτυχίω φοιτητές της Νοσηλευτικής.
Όλοι οι υπόλοιποι Νοσηλευτές μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο στην ειδική τιμή των 45 h.

