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Λαϊκισμός και ανευθυνότητα Σελ. 9 

Σε συνεχή επαγρύπνηση... Σελ. 11 

Η ισχύς εν τη...(συν)ενώσει; Σελ. 12-13

«Συγνώμη»...διπλής όψης! Σελ. 14 

Μόνο οι έχοντες τίτλο και άδεια  Σελ. 15

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ε.Ν.Ε.
Τεράστια η επιτυχία Σελ. 8

ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ
Μήνα Μάη και 29, Μαύρη Τρίτη Βασιλιά!      Σελ. 16-17

ΕΝΕΧΕΙΡΟ
Νεροκολοκυθοκέφαλοι υπουργοί, 
τότε και τώρα Σελ. 9

Εκλογές E.N.E.
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας

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 Ιου-

λίου 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 πληροφορη-

θείτε και ηλεκτρονικά για το εκλογικό τμή-

μα 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. 

ΟΟ
ι εκλογές της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλά-
δος, διεξάγονται σε

μια κρίσιμη περίοδο, τόσο για
το μέλλον της πατρίδας μας,
όσο και για το μέλλον του επαγ-
γέλματός μας.

Είναι μία περίοδος κατά την
οποία υπερτονίζεται η ανάγκη
για συναίνεση,συνεργασία, για
έναν κοινό αγώνα που θα μπο-
ρέσει να φέρει λύσεις σε σημα-
ντικά προβλήματα. Ενδεχομέ-
νως στην πολιτική, οι ελπίδες
για «ενωμένο αγώνα», «συνερ-
γασία» και «συναίνεση» να μοι-
άζουν ουτοπικές, καθώς το
κάθε κόμμα έχει τις δικές του
προτάσεις για το μέλλον της
χώρας και τις δικές του στρα-
τηγικές για την  αντιμετώπιση
των αδιεξόδων. Όταν μιλάμε,
όμως, για τη Νοσηλευτική, για
το παρόν και το μέλλον του
επαγγέλματός μας, τα πράγμα-
τα είναι πιο ξεκάθαρα και απλά. Δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια για σκοπιμότητες, για «χρώματα», αντιπαραθέσεις και
πειραματισμούς.Κάποιοι ήδη προαναγγέλλουν την υπο-
βάθμιση των πτυχίων μας με συνοπτικές διαδικασίες.Θα

τους αφήσουμε;
Οι στόχοι και τα οράματα

των νοσηλευτών είναι κοινά.
Η αναβάθμιση του επαγγέλμα-
τος, η συναδελφική μας ενό-
τητα και αλληλεγγύη, η συνε-
χής εκπαίδευση, η βελτίωση
της εργασιακής μας καθημερι-
νότητας και η αναγνώριση του
έργου μας, δεν διαπραγματεύ-
ονται,ούτε αμφισβητούνται από
κανένα Νοσηλευτή. Το μόνο
που μένει, είναι να τα διεκδι-
κήσουμε ενωμένοι,για να συνε-
χίσουμε δυναμικά να κερδί-
ζουμε καθημερινές μάχες,όπως
τα καταφέραμε τα τελευταία χρό-
νια.

Ας αφήσουμε λοιπόν τα
κόμματα στον αποτυχημένο
τους ρόλο κι ας συμπορευτού-
με όλοι μαζί, χωρίς αποκλει-
σμούς και διακρίσεις.

Στις εκλογές ψηφίζουμε για
το κοινό μας μέλλον.Και,αναμ-

φισβήτητα, όλοι θέλουμε αυτό το μέλλον να είναι όπως
ακριβώς το επιθυμούμε και το αξίζουμε...

ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΣΣκκοουυττέέλληηςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  
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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, τρο-
ποποιείται 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 ετή-
σιας εισφοράς, από 45e διαμορ-
φώνεται σε 40e.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ενωμένοι μπορούμε
να πετύχουμε



ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΡΡ ΕΕ ΒΒ ΛΛ ΩΩ ΣΣ ΗΗ ΑΑ ΛΛ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

««ΣΣυυγγννώώμμηη»»......δδιιππλλήήςς  όόψψηηςς!!
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, δημοσιεύσαμε
ενημερωτικά την έκβαση της υπόθεσης συκοφαντικής δυσφήμι-
σης, κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος της νοσηλευτικής οργά-
νωσης ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. Ρίζος Ριζόπουλος, με πρωτοβουλία της δικής
του πλευράς, ζήτησε συγνώμη (κάτι που δημοσιεύτηκε ξεκάθα-
ρα και στα πρακτικά της απόφασης του δικαστηρίου), προκειμέ-
νου 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 δίστα-
σαν, μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων, να διαστρε-
βλώσουν βάναυσα την αλήθεια σε σχέση με τη δικαστική κατά-
ληξη 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 ανα-
κοίνωση, 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

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

ΠΠααρράάννοομμεεςς  
κκααιι  ααννααππόόδδεειικκττεεςς
εεννέέρργγεειιεεςς
Μόλις στις 19 Μαΐου 2011 δημοσιεύθη-
κε η υπ’ αριθμ. 1030/2011 Απόφαση
του Η΄ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοι-
κητικού Εφετείου Αθηνών, που εξεδό-
θη σε συνέχεια σχετικής αιτήσεως ακυ-
ρώσεως του κυρίου Αριστείδη Δάγλα.
Με την ως άνω δικαστική απόφαση ακυ-
ρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 39/22-10-
2008 πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ
Αθηνών, κατά το μέρος που δι’ αυτής
παραλείφθηκε ή άλλως δεν προσελή-
φθη ως εργαστηριακός συνεργάτης
στον Β’ Τομέα Νοσηλευτικής του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής Β΄ για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2008 – 2009 ο κύριος Αρι-
στείδης Δάγλας.  Ειδικότερα το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών έκρινε, ότι το ΤΕΙ παρα-
νόμως παρέλειψε να προσλάβει τον
κύριο Δάγλα, παρακάμπτοντας τον πίνα-
κα αξιολόγησης και βασιζόμενο απο-
κλειστικά σε ανώνυμες καταγγελίες
φοιτητών, που υπήρχαν σε βάρος του.
Υπενθυμίζεται, ότι οι ανωτέρω ανώνυ-
μες καταγγελίες επισυνάπτονται στις
υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/16-10-2008 και
19/06-11-2008 Αποφάσεις του Συμβου-
λίου του Τμήματος Νοσηλευτικής Β’,
που φέρουν... Σελ. 9

Μάιος 2011

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ                   

ΝΝεερροοκκοολλοοκκυυθθοοκκέέφφααλλοοιι  
υυπποουυρργγοοίί,,  ττόόττεε  κκααιι  ττώώρραα
Ο Δημοσθένης Βουτυράς (1872- 1958), ένας από τους σημα-
ντικότερους 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 Μικρα-
σιατική 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 αναρ-
χικός. Με πολλές διακυμάνσεις στην οικογενειακή του ισορ-
ροπία 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 ανα-
ζητά την δύναμη της υποκειμενικής έκφρασης με τρόπο άκρως
αντισυμβατικό. Η συνεπής και άδολη ιδεολογική και κοινωνι-
κή του τοποθέτηση, τον κάνει στόχο του επίσημου κράτους:

Το μετεμφυλιακό κράτος με την εκδικητική του μανία απο-
φασίζει την διακοπή της τιμητικής σύνταξης...Σελ. 22
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ΤΤεερράάσσττιιαα  ηη  εεππιιττυυχχίίαα
Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η συμμετοχή στα φρο-
ντιστήρια της Ε.Ν.Ε. τα οποία διοργανώθηκαν κατόπιν αιτήματος πλήθους συναδέλ-
φων 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 φροντι-
στηρίων 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 τεχνο-
λογίες στο σακχαρώδη διαβήτη 2. Το συναδελφικό απόρρητο στο χώρο της Νοσηλευ-
τικής 3. Εναλλακτικές θεραπείες και ηλεκτροβελονισμός κατά Voll 4. Ο ρόλος των Λει-
τουργών Υγείας στην πρόληψη...Σελ. 10

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ

ΜΜήήνναα  ΜΜάάηη  κκααιι  2299,,    ΜΜααύύρρηη  ΤΤρρίίττηη  ΒΒαασσιιλλιιάά!!
Μάιος, ο ομορφότερος μήνας του έτους. Εκείνος όπου η αναγεννηθείσα φύση συνά-
μα με τον λαμπρό ήλιο δημιουργεί μία πανδαισία χρωμάτων, εικόνων, ήχων και συναι-
σθημάτων που αγκαλιάζουν κάθε ψυχή. Για ετούτο τον τόπο, όμως, Μάιος δεν σημαί-
νει μονάχα άνοιξη. Έχει και μία ξεχωριστή αξία. Εμπεριέχει την θλιβερά επέτειο της
Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών Τούρκων και τον ηρωικό θάνα-
το του τελευταίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των συν αυτώ μαχο-
μένων και πεσόντων αγωνιστών στα τείχη της Βασιλεύουσας στις 29 Μαΐου 1453. Ποι-
ος 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 Αυτο-
κράτορα] και της εκ Σερβίας Πριγκίπισσας Ελένης Δραγάση Παλαιολογίνας... Σελ. 16

ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

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

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

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ
--  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

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

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

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
Δημήτριος Πιστόλας

Ταμίας
Ελένη Αλμπάνη

Οργανωτική Γραμματέας 
Λάμπρος Μπίζας

Αναπληρωτής Γραμματέας 
Δημοσθένης Σαληκίδης
Αναπληρωτής Ταμίας
Κωνσταντία Μπελαλή

Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Δραχτίδης

Μέλος Δ.Σ.
Ευτέρπη Βασιλειάδου

Μέλος Δ.Σ.
Γιάννης Μπατής

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΟΟ  

Δημήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ  
IRIS Α.Ε.B.E.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 8376

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
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Το ««ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς»», το επί-
σημο επιστημονικό περιοδικό της ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς εισέρχεται στο δδεεύύττεερροο  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθμισης δημιουργήσαμε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://magazine.enne.gr/ στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστη-
μονικού 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 αντίγρα-
φο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
μπορούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση
που θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συμβολικό τίμημα,
που αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και  στα ταχυδρο-
μικά έξοδα της αποστολής. Έτσι, ηη  ττιιμμήή  εεκκάάσσττοουυ  ττεεύύχχοουυςς
ππεερριιοοδδιικκοούύ  οορρίίσσττηηκκεε  σστταα  εεππττάά  εευυρρώώ  ((77pp))  κκααιι  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόό--
μμεεννοοιι  μμπποορροούύνν  νναα  τταα  ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι  ττααχχυυδδρροομμιικκώώςς,,  εείίττεε
ξξεεχχωωρριισσττάά,,  εείίττεε  ααννάά  έέττοοςς,,  ααφφοούύ  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  ππρροοσσκκοομμίί--
σσοουυνν  ήή  ααπποοσσττεείίλλοουυνν  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ττηη  σσχχεεττιικκήή
ααππόόδδεειιξξηη  εεππώώννυυμμηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  EEUURROOBBAANNKK,,
σσττοο  λλοογγααρριιαασσμμόό  μμεε  ααρριιθθμμόό  00002266..00000022..6655..00220011003355440022  ((μμεε

ααιιττιιοολλοογγίίαα  ««ΓΓιιαα  ττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΕΕππιισσττήήμμηηςς»»))..
Επίσης, θα μπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γρα-
φεία της Ε.Ν.Ε.,καταβάλλοντας το παραπάνω τίμημα μετρητοίς.

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

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

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονι-
κών νοσηλευτικών θεμάτων

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

και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-
βάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην
Ελλάδα. ΤΤοο  ππεερριιοοδδιικκόό  έέχχεειι  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττοονν  ΔΔιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό  ΚΚααττάάλλοογγοο  ΕΕκκδδόόσσεεωωνν  σσεε  σσεειιρρέέςς  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  μμεε
IISSSSNN  11779911--99000022..  

hhttttpp::////mmaaggaazziinnee..eennnnee..ggrr,,  ee--mmaaiill::  jjoouurrnnaall@@eennnnee..ggrr



ΜΜ
ε έντονη την αίσθηση της σχε-
διαζόμενης επίθεσης στον κλά-
δο μας, που εξυφαίνεται τελευ-

ταία από διάφορα κέντρα και παράκεντρα
εξουσίας, είτε αυτά ανήκουν στην ομάδα
των κυβερνώντων, είτε στα «παραδείσια
πτηνά» της φιλοκυβερνητικής δημοσιο-
γραφίας, τα περιθώρια για άμεση αντίδρα-
ση, αν και στενεύουν επικίνδυνα, απο-
κτούν ιδιαίτερη σημασία.

Και αυτό, γιατί με το άλλοθι των πιέ-
σεων των δανειστών μας, οι κρατούντες
τα ηνία της οικονομικής πολιτικής της
χώρας θα επιχειρήσουν να προβούν σε
μια νέα λεηλασία των πενιχρών ήδη εισο-
δημάτων μας σε ανύποπτο χρόνο και με
την αμέριστη βοήθεια των στρατευμένων
συνδικαλιστών του χώρου, που θα ανα-
βαθμιστούν αμέσως μετά σε ανώτερο επί-
πεδο κομματικών αυλικών.

Το σχέδιο που προβλέπει οι οικονο-
μικές μας απολαβές να εξαθλιωθούν ακό-
μα περισσότερο, βασίζεται απ’ ότι φαίνε-
ται σε δύο πυλώνες:Την υποβάθμιση και
απαξίωση των πτυχίων μας με συνοπτι-
κές διαδικασίες και το χαρακτηρισμό της
Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης ως
ένα απλούστατο χειρωνακτικό επάγγελ-
μα, το οποίο ο καθένας θα μπορεί να ασκεί
με μια ευτελή βραχυχρόνια εκπαίδευση…

Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με
τα όσα εσχάτως διαδραματίστηκαν σε επί-
πεδο φημολογίας και προτάσεων στο κοι-
νοβούλιο για ισοπέδωση της επιστημονι-
κής υπόστασης της Νοσηλευτικής, εξάγεται
αβίαστα το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει
καπνός χωρίς φωτιά.

Ο καπνός είναι οι εξοργιστικές τοπο-
θετήσεις αυτών που θέλουν να εξομοιώ-
σουν τα πτυχία μας με αυτά των ΔΕ Βοη-
θών Νοσηλευτών και να καταργήσουν τα
πανεπιστημιακά τμήματα της Νοσηλευτι-
κής και η φωτιά βεβαίως, είναι οι ανίερες
συμμαχίες που δημιουργήθηκαν τελευ-
ταία, μεταξύ αυτών που υποτίθεται ότι

εκπροσωπούν τους επιστήμονες Νοση-
λευτές και των υποστηρικτών της άμεσης
ταχύρρυθμης αναβάθμισης των ΔΕ Βοη-
θών Νοσηλευτών σε Νοσηλευτές.

Έτσι, ενόψει των επικείμενων εκλογών
της Ε.Ν.Ε., το τοπίο που ορισμένοι (ευτυ-
χώς τραγικά λίγοι και απομονωμένοι) επι-
χείρησαν να διαμορφώσουν, δεν είναι
τίποτε άλλο από έναν δυσώδη βούρκο
προσωπικών συμφερόντων και  υστερό-
βουλων φιλοδοξιών χωρίς όρια ηθικής
και αξιοπρέπειας.

Ανακατεύοντας στο χαρμάνι της απλη-
στίας αντικρουόμενα χαρακτηριστικά, οι
καταγέλαστοι επίδοξοι προδότες της κλα-
δικής μας αλληλεγγύης, σχεδίασαν να
οικοδομήσουν έναν πύργο εφάμιλλο με
αυτόν της Βαβέλ, μιλώντας διαφορετικές
γλώσσες και πιστεύοντας σε διαφορετι-
κούς θεούς.

Με το φαιδρό πρόσχημα της «μίνι-
μουμ σύγκλισης» σε ομιχλώδεις προ-
γραμματικές θέσεις, οι αρχιτέκτονες της
μιζέριας, προσπάθησαν να υποθηκεύ-
σουν 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 Αριστοτέ-
λους, καλυπτόμενοι πίσω από αδαείς
μωρόδοξους καινοφανείς μεσσίες, κρα-
τώντας 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 στοιχεί-
ων συναντούμε αρκετά και κατά την αρχαι-
ότητα, 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 τερά-
των…

Αναλογιζόμενοι λοιπόν τα παραπάνω
και κατανοώντας πλήρως ποιο είναι το
διακύβευμα της αμαρτωλής συνεύρεσης
κομματικών συνδικαλιστών, ορισμένων
συντηρητικών (και τελευταία) ανερμάτι-
στων εκπροσώπων της νοσηλευτικής ιστο-
ρίας,κάποιων αυτοαποκαλούμενων ταγών
της νοσηλευτικής επιστημοσύνης και των
λαϊκιστών- κηρύκων του νοσηλευτικού
αχταρμά υπό το δόγμα «όλοι το ίδιο είμα-
στε», ας αποφασίσουμε ποιο δρόμο θα
διαλέξουμε για τον κλάδο:Αυτόν της εκθε-
μελίωσης κάθε κατακτημένου δικαιώμα-
τος, ή το δρόμο της Ενότητας, της Αλλη-
λεγγύης, της Προόδου και της ολομέτωπης
Αναβάθμισης;

Με το βλέμμα στο μέλλον λοιπόν,κλεί-
νοντας τ’ αυτιά μας στις άναρθρες κραυ-
γές των μονίμως ασχημονούντων κύκλων
της οπισθοδρόμησης, συνεχίζουμε ανε-
μπόδιστα την πορεία της αναβάθμισης, της
δημιουργικότητας και της συναδελφικής
αλληλεγγύης.
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Εκλογές Ιουνίου:
Η ενότητα της Ε.Ν.Ε. 

είναι πλέον επιβεβλημένη

Με το βλέμμα στο
μέλλον, κλείνοντας τ’
αυτιά μας στις άναρ-
θρες κραυγές των μονί-
μως ασχημονούντων
κύκλων της οπισθοδρό-
μησης, συνεχίζουμε
ανεμπόδιστα την
πορεία της αναβάθμι-
σης, της δημιουργικό-
τητας και της συναδελ-
φικής αλληλεγγύης. 

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 

Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.





Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΣΣ
ας παραθέτουμε προς ενη-
μέρωσή σας την ακόλου-
θη ανακοίνωση,στην οποία

περιέχονται όλες οι χρήσιμες πλη-
ροφορίες σχετικά με τις εκλογές
της Ε.Ν.Ε.,οι οποίες θα διεξαχθούν
από 28 Ιουνίου έως και 1 Ιουλί-
ου 2011, προκειμένου να προκύ-
ψουν τα προβλεπόμενα εκ του
νόμου όργανα για τα 13 Περιφε-
ρειακά Τμήματα.

Από τις 20 Ιουνίου στην ιστο-
σελίδα της Ε.Ν.Ε. (www.enne.gr),
πληκτρολογώντας τον αριθμό μητρώ-
ου σας σε ειδικό πλαίσιο,θα υπάρ-
χει η δυνατότητα να πληροφορη-
θείτε και ηλεκτρονικά για το εκλογικό
τμήμα όπου ψηφίζετε.

O ορισμός των εκλογικών τμη-
μάτων έγινε σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας.

Αφού ευχηθούμε καλή επιτυ-
χία σε όλους τους υποψηφίους,
παρακαλούμε προσέξτε ιδιαιτέρως
τις ακόλουθες πληροφορίες:

Για το 11οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  κκααιι  ΘΘρράά--
κκηηςς  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 Επι-
τροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντι-
πρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσα-
ντες. Εκλογικά τμήματα θα
λειτουργήσουν:

Στο ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..  ΑΑλλεεξξααννδδρροούύπποολληηςς
στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευ-
τές των: Π.Ν. Αλεξανδρούπολης,
Γ.Ν. Διδυμοτείχου, 492 Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης, ΚΕΚΥ-
ΚΑΜΕΑ Έβρου, ΙΚΑ Αλεξανδρού-
πολης, ΙΚΑ Διδυμοτείχου,Άνεργοι
Ν. Έβρου.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚααββάάλλααςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Καβάλας, Γ.Ν. Δράμας, Θεραπευ-
τήριο Χρονίων Παθήσεων Δρά-
μας, Άνεργοι Ν. Δράμας, Άνεργοι
Ν.Καβάλας,Δήμος Δράμας,Δήμος
Καβάλας, ΕΠΑΛ Καβάλας, ΚΕΚΥ-
ΚΑΜΕΑ Καβάλας, Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Καβάλας),
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν. Δράμας), ΙΚΑ Ν. Καβάλας,
ΙΚΑ Ν. Δράμας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚοομμοοττηηννήήςς  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 (Ροδό-
πης), Δήμος Κομοτηνής, Φυλακές
Κομοτηνής, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ροδό-
πης,ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ξάνθης,Θερα-
πευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Κομοτηνής,Λοιποί Φορείς Ιδιωτι-
κού Δικαίου (Ν. Ξάνθης), Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Ροδό-
πης), ΙΚΑ Κομοτηνής, ΙΚΑ Ξάνθης.

Για το 22οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  οι εκλογές
θα διεξαχθούν την 1η Ιουλίου 2011
από τις 08:00 έως τις 20:00,ο αριθ-
μός των μελών του Π.Σ είναι 11,
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ
εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για
κάθε 50 ψηφίσαντες.Εκλογικά τμή-
ματα θα λειτουργήσουν:

Στο ΓΓ..ΝΝ..ΘΘ..  ««ΙΙπππποοκκρράάττεειιοο»»  στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των: Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Γ.Ν.Θ.
«Άγιος Παύλος»,Νοσοκομείο Αφρο-
δίσιων και Δερματικών Νόσων
Θεσσαλονίκης,Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»,
Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», Αντικαρκι-
νικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Θεαγένειο»,Νοσοκομείο Ειδικών
Παθήσεων Θεσσαλονίκης, ΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ Θεσσαλονίκης.

Στο ΓΓ..ΝΝ..ΘΘ..  ««ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ  στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των:Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»,Γ.Ν.Θ.
«Άγιος Δημήτριος»,Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπα-
νικολάου», Μονάδα Κοινωνικής
Φροντίδας «Άγιος Παντελεήμων»,
424 Γ.Σ.Ν.Θ.,Ψ.Ν.Θεσσαλονίκης,
Γ.Ν. Κιλκίς, Γ.Ν. Πολυγύρου.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚααττεερρίίννηηςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Κατερίνης,Ψ.Ν.Πέτρας Ολύμπου,
Άνεργοι Ν. Πιερίας, Δήμος Κατε-
ρίνης, ΕΠΑΛ Κατερίνης, ΙΚΑ Πιε-
ρίας,Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν. Πιερίας).

Στο ΓΓ..ΝΝ  ..ΈΈδδεεσσσσααςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Έδεσσας, Γ.Ν. Γιαννιτσών, Άνερ-
γοι Ν.Πέλλας,ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Ν.
Πέλλας,ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευ-
τών Έδεσσας,Λοιποί Φορείς Ιδιω-
τικού Δικαίου (Ν. Πέλλας), ΙΚΑ
Ν. Πέλλας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΒΒέέρροοιιααςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Βέροιας,Γ.Ν.Νάουσας,Άνεργοι Ν.
Ημαθίας,ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Ν.Ημα-
θίας,ΕΠΑΛ Βέροιας,Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Ημαθίας).

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΣΣεερρρρώώνν  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Σερρών,Άνεργοι Ν.Σερρών,Δήμος
Σερρών,ΤΕΙ Σερρών,ΚΕΠΕΠ Σιδη-
ροκάστρου,ΚΑΦΚΑ Νιγρίτας,ΚΑΑ-
ΜΕΑ Σερρών, ΕΠΑΛ Ν. Ζύχνης,
ΕΠΑΛ Ηράκλειας,ΕΠΑΛ Νιγρίτας,
ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου, Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Σερ-
ρών), ΙΚΑ Ν. Σερρών.

Επιπλέον, θα λειτουργήσουν
δυο εκλογικά τμήματα στη Θεσ-
σαλονίκη, στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκρά-
τειο», στα οποία θα ψηφίσουν οι
άνεργοι νοσηλευτές της πόλης και
νοσηλευτές ιδιωτικών θεραπευ-
τηρίων και λοιπών φορέων της
πόλης (ασφαλιστικών ταμείων,
τραπεζών, αστυνομίας κ.τ.ό).

Για το 33οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΔΔυυττιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  οι εκλογές
θα διεξαχθούν την 1η Ιουλίου 2011
από τις 08:00 έως τις 20:00,ο αριθ-
μός των μελών του Π.Σ. είναι 7,
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ
εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για
κάθε 50 ψηφίσαντες.Εκλογικά τμή-
ματα θα λειτουργήσουν:

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΓΓρρεεββεεννώώνν  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Γρεβενών, Άνεργοι Ν. Γρεβενών,
Φυλακές Γρεβενών, Σχολή Αστυ-
νομίας Γρεβενών, ΙΚΑ Γρεβενών.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚοοζζάάννηηςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Κοζάνης, Γ.Ν.Πτολεμαΐδας,Άνερ-
γοι Ν. Κοζάνης, Δήμοι Ν. Κοζά-
νης,ΤΑΥΚΕΚΟ Πτολεμαΐδας,ΤΑΥ-
ΚΕΚΟ Κοζάνης, ΕΠΑΣ Βοηθών
Κοζάνης, ΕΕΕΕΚ Πτολεμαΐδας,
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Κοζάνης, ΙΚΑ Κοζάνης, ΙΚΑ
Πτολεμαΐδας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚαασσττοορριιάάςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Καστοριάς, Γ.Ν. Φλώρινας, Άνερ-
γοι Ν.Καστοριάς,Άνεργοι Ν.Φλώ-
ρινας,ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Καστοριάς,
Νομαρχία Καστοριάς,Παιδόπολη
«Αγία Όλγα» Φλώρινας, ΚΑΑΚΥ-
ΚΑΜΕΑ Άργος Ορεστικού, Λοι-

ποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.
Καστοριάς, Λοιποί Φορείς Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ν. Φλώρινας, ΙΚΑ
Καστοριάς, ΙΚΑ Φλώρινας.

Για το 44οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΗΗππεείίρροουυ  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 ψηφί-
σαντες. Εκλογικά τμήματα θα λει-
τουργήσουν:

Στο ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..  ΙΙωωααννννίίννωωνν  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου,
Γ.Ν. – Κ.Υ.Φιλιατών, Γ.Ν. Ιωαννί-
νων «Χατζηκώστα», Άνεργοι Ν.
Ιωαννίνων, Άνεργοι Ν. Θεσπρω-
τίας, ΙΚΑ Ν. Ιωαννίνων, ΙΚΑ Ν.
Θεσπρωτίας, Δήμοι Ιωαννίνων,
Δήμοι Θεσπρωτίας,Αρσάκεια Σχο-
λεία, Υ.ΠΕ Ηπείρου, ΕΚΑΒ Ιωαν-
νίνων, ΕΠΡΟΨΥΗ Ιωαννίνων,
Νομαρχία Θεσπρωτίας, Φυλακές
Ιωαννίνων, Θεραπευτήριο Χρο-
νίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας,
Γενικό Επιτελείο Στρατού, ΕΠΑΛ,
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Ιωαννίνων,Λοιποί Φορείς Ιδιω-
τικού Δικαίου Ν. Θεσπρωτίας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΆΆρρττααςς  στο οποίο ψηφί-
ζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.Άρτας,
ΙΚΑ Ν. Άρτας, Άνεργοι Ν. Άρτας,
Δήμοι Άρτας,ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Άρτας,
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Άρτας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΠΠρρέέββεεζζααςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Πρέβεζας, Άνεργοι Ν. Πρεβέζης,
ΙΚΑ Ν. Πρεβέζης, Νομαρχία Πρέ-
βεζας, ΕΚΑΒ Πρέβεζας, Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.Πρε-
βέζης, Δήμοι Πρεβέζης.

Για το 55οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  οι εκλογές θα διεξα-
χθούν στις 29 Ιουνίου 2011 από
τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός
των μελών του Π.Σ είναι 7, της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέ-
γεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε
50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα
θα λειτουργήσουν:

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΤΤρριικκάάλλωωνν  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Τρικάλων,Θεραπευτήριο Χρονίων

Μάιος 2011

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Παθήσεων Τρικάλων,Γ.Ν.Καρδί-
τσας,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 Ιδιω-
τικού Δικαίου Ν. Καρδίτσας.

Στο ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..  ΛΛάάρριισσααςς  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 Χρο-
νίων Παθήσεων Λάρισας, Κλει-
στή Φυλακή Αλικαρνασσού,ΚΕΣ-
ΣΑΜ,Ο.Ε.Ε.,ΟΑΕΔ, πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Σχολή Αξιωματικών
ΕΛ.ΑΣ, Φυλακές Λάρισας, Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, 1ο ΕΠΑΛ
Τυρνάβου, Δήμοι Λάρισας, Άνερ-
γοι Ν. Λάρισας, Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Λάρισας,
ΙΚΑ Ν. Λάρισας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΒΒόόλλοουυ  στο οποίο ψηφί-
ζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.Βόλου,
Άνεργοι Ν. Μαγνησίας, Δήμοι Ν.
Μαγνησίας, ΙΚΑ Ν. Μαγνησίας,
Φυλακές Βόλου, Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Μαγνησίας.

Για το 66οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΙΙοοννίίωωνν  ΝΝήήσσωωνν  οι εκλογές θα διε-
ξαχθούν 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 εκλέ-
γεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε
50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα
θα λειτουργήσουν:

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚέέρρκκυυρρααςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Κέρκυρας, Ψ.Ν. Κέρκυρας, Περι-
φέρεια Ιονίων Νήσων, ΙΚΑ Ν.Κέρ-
κυρας,Άνεργοι Ν.Κερκύρας,Δήμοι
Ν.Κέρκυρας,Λοιποί Φορείς Ιδιω-
τικού Δικαίου Ν. Κέρκυρας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΛΛεευυκκάάδδααςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Λευκάδας, ΙΚΑ Ν.Λευκάδας,Άνερ-
γοι Ν.Λευκάδας,Δήμοι Ν.Λευκά-
δας,Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαί-
ου Ν. Λευκάδας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΖΖαακκύύννθθοουυ  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.

Ζακύνθου, ΙΚΑ ν.Ζακύνθου,Άνερ-
γοι Ν.Ζακύνθου,Δήμοι Ν.Ζακύν-
θου,Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαί-
ου Ν. Ζακύνθου, Οργανισμός
Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚεεφφααλλλληηννίίααςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Κεφαλληνίας,Γ.Ν.Ληξουρίου, ΙΚΑ
Ν.Κεφαλληνίας,Άνεργοι Ν.Κεφαλ-
ληνίας,Δήμοι Ν.Κεφαλληνίας,Λοι-
ποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.
Κεφαλληνίας.

Για το 77οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΔΔυυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  οι εκλογές θα
διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου 2011
από τις 08:00 έως τις 20:00,ο αριθ-
μός των μελών του Π.Σ. είναι 7,
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ
εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για
κάθε 50 ψηφίσαντες.Εκλογικά τμή-
ματα θα λειτουργήσουν:

Στο ΠΠ..ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..  ΡΡίίοουυ  ΠΠααττρρώώνν  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. «Καραμαν-
δάνειο»,Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος Δυτικής Ελλάδος, ΤΕΙ
Πάτρας,Κ.Υ.Ακράτας,Άσυλο Ανιά-
των Πατρών, Νομαρχία Αχαΐας,
Ολύμπιον Θεραπευτήριο, Φυλα-
κές Πάτρας,Περιφερειακό Ιατρείο
Δάφνης Παΐων,Κέντρο Αποθερα-
πείας και Φυσικής Αποκατάστα-
σης Αιγίου.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΑΑγγρριιννίίοουυ  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Αγρινίου, Γ.Ν. Μεσολογγίου, ΤΕΙ
Μεσολογγίου, Ιπποκράτειο Ίδρυ-
μα Αγρινίου, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αιτω-
λοακαρνανίας, ΕΚΑΒ Αγρινίου,
ΕΠΑΛ, ΙΚΑ Ν.Αιτωλοακαρνανίας,
Άνεργοι Ν.Αιτωλοακαρνανίας,Λοι-
ποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.
Αιτωλοακαρνανίας,Δήμοι Ν.Αιτω-
λοακαρνανίας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΠΠύύρργγοουυ  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:
Γ.Ν.Πύργου, Γ.Ν.Αμαλιάδας, Γ.Ν.
– Κ.Υ. Κρεστένων, Άσυλο Ανιά-
των Πύργου, ΚΕΠΕΠ Λεχαινών,
Νομαρχία Ηλείας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
Πύργου, Δήμοι Ν. Ηλείας, Άνερ-
γοι Ν.Ηλείας,Λοιποί Φορείς Ιδιω-
τικού Δικαίου Ν. Ηλείας, ΕΠΑΛ,
ΙΚΑ Ν. Ηλείας.

Επιπλέον,θα λειτουργήσει ένα

εκλογικό τμήμα στην Πάτρα, στο
ΠΠ..ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..  ΡΡίίοουυ  ΠΠααττρρώώνν,,  στο οποίο
θα ψηφίσουν οι άνεργοι νοσηλευ-
τές του Ν. Αχαΐας και νοσηλευτές
ιδιωτικών θεραπευτηρίων και λοι-
πών φορέων (ασφαλιστικών ταμεί-
ων, τραπεζών, αστυνομίας κ.τ.ό).

Για το 88οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα  ΣΣττεε--
ρρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  οι εκλογές θα διε-
ξαχθούν 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 εκλέ-
γεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε
50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα
θα λειτουργήσουν::

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΛΛααμμίίααςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Λαμίας, Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων Δομοκού, ΤΕΙ Λαμίας,
Γ.Ν. Καρπενησίου, Ίδρυμα Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας,
Κατάστημα Κράτησης Δομοκού,
Νομ/κη Αυτ/ση Φθιώτιδας,Νομαρ-
χία Ευβοίας, Νομαρχία Ευρυτα-
νίας,Νομαρχία Φθιώτιδας Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Φυλακές
Δομοκού, ΚΕΥΠ/ΣΤΕΠ, Θερα-
πευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Λαμίας,Δήμοι Ν.Φθιώτιδας,Άνερ-
γοι Ν. Φθιώτιδας, ΙΚΑ Ν. Φθιώτι-
δας, ΕΠΑΛ, Λοιποί Φορείς, Ιδιω-
τικού Δικαίου Ν.Φθιώτιδας,Κέντρο
Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρα-
τουμένων.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΧΧααλλκκίίδδααςς  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, Θεραπευτή-
ριο Χρονίων Παθήσεων Χαλκί-
δας,ΕΠΑΛ,Δήμοι Ν.Ευβοίας,Άνερ-
γοι Ν. Ευβοίας, ΙΚΑ Ν. Ευβοίας,
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου
Ν. Ευβοίας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΛΛιιββααδδεειιάάςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Λιβαδειάς, Γ.Ν. Άμφισσας, Γ.Ν.
Θήβας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Βοιωτίας,
Φυλακές Άμφισσας, Θεραπευτή-
ριο Χρονίων Παθήσεων Βοιω-
τίας, 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 99οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΑΑττττιικκήήςς,,  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 ψηφί-
σαντες. Εκλογικά τμήματα θα λει-
τουργήσουν::

Στο ΨΨ..ΝΝ..ΑΑ..  ΔΔααφφννίί  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Ψ.Ν.Α.
Δαφνί, Π.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟ», Νομαρ-
χία Αθηνών – Διεύθυνση Υγείας
Δυτικός Τομέας, Ψ.Ν.Α. «Δρομο-
καΐτειο»,ΤΕΙ Αθήνας,Γ.Ν.Ε. «Θριά-
σιο», Γενική Κλινική Δυτικής Κλι-
νικής «Βουγιουκλάκειο», Γ.Ν.Δ.Α.
«Αγία Βαρβάρα».

Στο ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ..  ««ΓΓ..  ΓΓεεννννηημμααττάάςς»»  στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των:Γ.Ν.Α.«Γ.Γεννηματάς»,251 ΓΝΑ,
401 ΓΣΝΑ, Ναυτικό Νοσοκομείο
Αθηνών,Σχολή Αξιωματικών Νοση-
λευτικής,Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»,Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο», Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτη-
ρία», Γηροκομείο Αθηνών,Ευγενί-
δειο,ΚΥΑΝΟΥΣ Σταυρός Αθηνών,
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ..  ««ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»  στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των:Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»,Γ.Α.Ν.Α.
«Άγιος Σάββας»,Νοσοκομείο Αφρο-
δίσιων και Δερματικών Νόσων
Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός»,Παθο-
λογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπη-
λιοπούλειο «Αγία Ελένη», Νοση-
λευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού, Οφθαλμιατρείο, Νοσο-
κομείο Αθηνών Αρεταίειο,Νοσο-
κομείο Αθηνών Αιγινήτειο,Κεντρι-
κή Κλινική Αθηνών,Συνταξιούχοι,
Βουλή των Ελλήνων, Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση Γ’ Αθηνών,
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Ελληνι-
κή Αστυνομία,ΟΑΕΔ,Ταμείο Ασφα-
λίσεως Προσωπικού ΟΤΕ,Ταμείο
Περίθαλψης Τράπεζας Ελλάδος,
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων,
Ταμείο Τραπεζών & Επιχ. Κοινής
Ωφέλειας,Τράπεζα Ελλάδος,Υπουρ-
γείο Παιδείας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..ΠΠ..ΑΑ..  ««ΑΑγγίίαα  ΣΣοοφφίίαα»»  στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των: Γ.Ν.Π.Α. «Αγία Σοφία», Γ.Ν.Α.

Μάιος 2011

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΕΝ Ε
Εκλογές 2011

για τις εκλογές της ΕΝΕ



Μάιος 2011

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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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 Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν,

Στο ΓΓ..ΝΝ..ΝΝ..  ««ΆΆγγιιοοςς  ΠΠααννττεελλεεήή--
μμωωνν»»  στο οποίο ψηφίζουν οι Νοση-
λευτές των: Γ.Ν.Ν. «Άγιος Παντε-
λεήμων», Βιοκλινική Πειραιά,
Υπόλοιπα Ιδιωτικά Πειραιώς,Γυναι-
κείες Φυλακές Κορυδαλλού,Φυλα-
κές Κορυδαλλού, ΙΚΑ Πειραιά
(διάφορα ιατρεία).

Στο ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ..  ««ΚΚΑΑΤΤ»»  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.Α.
«ΚΑΤ»,Παιδοψυχιατρικό Νοσοκο-
μείο Αττικής Νταού (Ραφήνα),Γ.Ν.Μ.
«Αμαλία Φλέμινγκ», Γ.Ν. Παίδων
Πεντέλης, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»,
414 ΣΜΕΝ, 1ο ΙΚΑ Μελισσίων,
Αναρρωτήριο Πεντέλης,Θεραπευ-
τήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατο-
λικής Αττικής, Νομαρχία Ανατολι-
κής Αττικής, Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ.

Στο ΓΓ..ΝΝ..ΝΝ..  ΙΙωωννίίααςς  ««ΚΚωωννσστταα--
ννττοοπποούύλλεειιοο»»  στο οποίο ψηφίζουν
οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.Ν. Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο», Γ.Ν. Πατη-
σίων, Γ.Ν.Α. «Η Παμμακάριστος»,
Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική»,Γενικό Ογκο-
λογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγι-
οι Ανάργυροι»,Εθνικό Ίδρυμα Απο-
κατάστασης Αναπήρων, Ιατρικό
Περιστερίου, Ευρωκλινική Παί-
δων, Ιατρικό Περιστερίου, 3ο ΙΚΑ
Αθηνών, 6ο Ογκολογικό Νοσο-
κομείο ΙΚΑ, 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ,
ΙΚΑ Αθηνών (διάφορα Ιατρεία),
Δήμοι Αθηνών, ΕΠΑΛ Αθηνών,
Ιατρική Υπηρεσία Υγειονομικών
Ασφαλίσεων, Νομαρχία Αθηνών,
ΟΑΕΕ,ΟΠΑΔ,Ταχυδρομικό Ταμι-
ευτήριο,Υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Βιοκλινι-
κή Αθηνών,Ευρωκλινική Αθηνών.

Στο ΓΓ..ΝΝ..ΠΠ..  ««ΤΤζζάάννεειιοο»»  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 ΥΥγγεείίαα  στο οποίο ψηφίζουν
οι Νοσηλευτές των: ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ
Παίδων, Ιατρικό Αθηνών,Μητέρα.

Επιπλέον, θα λειτουργήσουν
πέντε εκλογικά τμήματα στην Αττι-
κή,δύο στο ΓΓ..ΝΝ..ΠΠ..ΑΑ..  ««ΑΑγγίίαα  ΣΣοοφφίίαα»»

για νοσηλευτές των οποίων το επώ-
νυμο αρχίζει από (Α-Κ) και δύο
στο ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ..  ««ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»  για νοση-
λευτές των οποίων το επώνυμο
αρχίζει από (Λ-Ω) και ένα στο
Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» για τους διαμένο-
ντες στον Πειραιά, στα οποία θα
ψηφίσουν οι άνεργοι νοσηλευτές
του Νομού. και νοσηλευτές ιδιω-
τικών θεραπευτηρίων και λοιπών
φορέων (ασφαλιστικών ταμείων,
τραπεζών, αστυνομίας κ.τ.ό).

Για το 1100οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ  οι εκλογές θα διε-
ξαχθούν στις 29 Ιουνίου 2011 από
τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός
των μελών του ΠΤ είναι 7, της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέ-
γεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε
50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα
θα λειτουργήσουν:

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΆΆρργγοουυςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Άργους,Γ.Ν.Ναυπλίου,ΚΕΚΥΚΑ-
ΜΕΑ Ναυπλίου, Νομαρχία Αργο-
λίδας,Υπουργείο Δικαιοσύνης Ναυ-
πλίου,Άνεργοι Ν.Αργολίδας, ΙΚΑ
Ν. Αργολίδας, Δήμοι Ν. Αργολί-
δας,λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαί-
ου Ν. Αργολίδας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚααλλααμμάάττααςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Καλαμάτας,Γ.Ν.Κυπαρισσίας,ΚΑΦ-
ΚΑ Φιλιατρών,ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσ-
σηνίας,Κέντρο Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας Καλαμάτας,Νομαρ-
χία Καλαμάτας,ΕΠΑΛ, ΙΚΑ Ν.Μεσ-
σηνίας,Άνεργοι Ν.Μεσσηνίας,Λοι-
ποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.
Μεσσηνίας, Δήμοι Ν. Μεσσηνίας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΣΣππάάρρττηηςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Σπάρτης, Γ.Ν.– Κ.Υ.Μολάων, ΙΚΑ
Ν. Λακωνίας, Άνεργοι Ν. Λακω-
νίας, Δήμοι Ν. Λακωνίας Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.Λακω-
νίας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΤΤρρίίπποολληηςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Τρίπολη, Ψ.Ν. Τρίπολης, Φυλακές
Τριπόλεως, 411 Γενικό Στρατιωτι-
κό Νοσοκομείο, ΙΚΑ Ν.Αρκαδίας,
ΕΠΑΛ, Δήμοι Ν. Αρκαδίας, Άνερ-
γοι Ν. Αρκαδίας, Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Αρκαδίας.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΚΚοορρίίννθθοουυ  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Κορίνθου,ΚΑΦΚΑ Κορίνθου,Δήμοι
Ν. Κορίνθου, Άνεργοι Ν. Κορίν-
θου, ΙΚΑ Ν. Κορίνθου, Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.Κορίν-
θου, ΕΠΑΛ.

Για το 1111οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΒΒοορρεείίοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ  οι εκλογές θα
διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου 2011
από τις 08:00 έως τις 20:00,ο αριθ-
μός των μελών του Π.Σ είναι 5,
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ
εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για
κάθε 50 ψηφίσαντες.Εκλογικά τμή-
ματα θα λειτουργήσουν:

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΜΜυυττιιλλήήννηηςς  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Μυτιλήνης,Ίδρυμα Θεομήτωρ Αγιά-
σου, ΕΠΑΛ Λέσβου, ΚΕΚΥΑΜΕΑ
Μυτιλήνης, Εταιρεία ΚΟΛΠΟΣ
ΓΕΡΑΣ Λέσβου,Δήμοι Ν.Λέσβου,
ΙΚΑ Ν.Λέσβου,Λοιποί Φορείς Ιδιω-
τικού Δικαίου Ν.Λέσβου,Άνεργοι
Ν. Λέσβου.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΣΣάάμμοουυ  στο οποίο ψηφί-
ζουν 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 ΓΓ..ΝΝ..  ΧΧίίοουυ  στο οποίο ψηφί-
ζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.Χίου,
Κλινική Μισαηλίδου Χίος,ΚΕΚΥ-
ΚΑΜΕΑ Χίου,Κέντρο Παιδιού Και
Εφήβου Χίου,Κλινική Ζωοδόχος
Πηγή Χίος, Δήμοι Ν. Χίου, Άνερ-
γοι Ν. Χίου, ΙΚΑ Ν. Χίου, Λοιποί
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.Χίου.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΛΛήήμμννοουυ  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Λήμνου, λοιποί Φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου Ν. Λήμνου, Άνεργοι Ν.
Λήμνου.

Για το 1122οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΝΝοοττίίοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ  οι εκλογές θα διε-
ξαχθούν στις 29 Ιουνίου 2011 από
τις 08:00 έως τις 20:00, ο αριθμός
των μελών του ΠΤ είναι 5, της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέ-
γεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε
50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα
θα λειτουργήσουν::

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΡΡόόδδοουυ  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.
Ρόδου, Κρατικό Θεραπευτήριο
Λέρου,Κ.Υ.Καλύμνου,Κ.Υ.Καρ-
πάθου, Κ.Υ. Κω, Euromedica
Ρόδου, ΟΚΑΝΑ Ρόδου, ΚΑΦΚΑ
Ρόδου,Κλινική HELLIONEPHRO
Ρόδου, ΚΗΦΗ Ρόδου, 1ο ΕΠΑΛ
Καλύμνου, 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου,ΤΑΓ-
ΜΑ Υγειονομικού Εθνοφυλακής
Ρόδου, ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου, Π.
Ιατρείο Αστυπάλαιας,ΠΠΙ Σύμης,
Δήμοι Ν. Δωδεκανήσου, ΙΚΑ Ν.
Δωδεκανήσου,Άνεργοι Ν. Δωδε-
κανήσου, Λοιποί Φορείς Ιδιωτι-

κού Δικαίου Ν. Δωδεκανήσου.
Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΣΣύύρροουυ  στο οποίο

ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Σύρου,Κ.Υ.Κυθήρων,Κ.Υ.Νάξου,
Γηροκομείο Πάρου,Κλινική Κλί-
μακα, Ιατρικό Νάξου, ΚΕΚΥΚΑ-
ΜΕΑ Σύρου,Κλινική SANTORINI
RENAL, Νεφρολογικό Κέντρο
Σαντορίνης, Δήμοι Ν.Κυκλάδων,
Άνεργοι Ν. Κυκλάδων, ΙΚΑ Ν.
Κυκλάδων, Λοιποί Φορείς Ιδιω-
τικού Δικαίου Ν. Κυκλάδων.

Για το 1133οο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα
ΚΚρρήήττηηςς  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 ψηφί-
σαντες. Εκλογικά τμήματα θα λει-
τουργήσουν:

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  στο
οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές
των:Γ.Ν.Άγιος Νικόλαος,Κ.Υ. Ιερά-
πετρας, Κ.Υ. Σητείας, Κ.Υ. Νεάπο-
λης,Δ.Φυλακές Νεάπολης,Νομαρ-
χία Λασιθίου, Δήμοι Ν. Λασιθίου,
Άνεργοι Ν.Λασιθίου, ΙΚΑ Ν.Λασι-
θίου, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου Ν. Λασιθίου.

Στο ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Π.Γ.Ν.
Ηρακλείου, Γ.Ν. Ηρακλείου, ΤΕΙ
Κρήτης, CRETA INTERCLINIC,
Υπουργείο Εθν. Άμυνας, Υπουρ-
γείο Παιδείας,Πανεπιστήμιο Κρή-
της, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας,
Εκπαίδευσης, Υ.ΠΕ Κρήτης, ΕΙΔ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔ Έρευνας
Πανεπιστημίου Κρήτης,ΕΠΑΣ Βενι-
ζέλειο Ηρακλείου, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ,
Ελληνική Αστυνομία, Δήμοι Ν.
Ηρακλείου, Άνεργοι Ν. Ηρακλεί-
ου,ΙΚΑ Ν.Ηρακλείου,Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ηρακλείου.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΧΧααννίίωωνν  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Χανίων, Θεραπευτήριο Ψυχικών
Παθήσεων Χανίων,Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Χανίων,Ναυ-
τικό Νοσοκομείο Κρήτης,Γηροκο-
μείο Χανίων,Φυλακές Χανίων,Λοι-
ποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν.
Χανίων,Άνεργοι Ν.Χανίων,Δήμοι
Ν. Χανίων, ΙΚΑ Ν. Χανίων.

Στο ΓΓ..ΝΝ..  ΡΡεεθθύύμμννοουυ  στο οποίο
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των:Γ.Ν.
Ρεθύμνου, Ίδρυμα Κοινωνικής
Πρόνοιας Ρεθύμνου,Λοιποί Φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ρεθύμνου,
ΙΚΑ Ν.Ρεθύμνου,Άνεργοι Ν.Ρεθύ-
μνου, Δήμοι Ν. Ρεθύμνου.

ΕΝ Ε
Εκλογές 2011



ΜΜ
όόλλιιςς  σσττιιςς  1199  ΜΜααΐΐοουυ
22001111  δδηημμοοσσιιεεύύθθηηκκεε
ηη  υυππ’’  ααρριιθθμμ..  11003300//22001111

ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΗΗ΄́  ΑΑκκυυρρωωττιικκοούύ
ΤΤμμήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΕΕφφεε--
ττεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν,,  πποουυ  εεξξεεδδόόθθηη  σσεε
σσυυννέέχχεειιαα  σσχχεεττιικκήήςς  ααιιττήήσσεεωωςς
αακκυυρρώώσσεεωωςς  ττοουυ  κκυυρρίίοουυ  ΑΑρριι--
σσττεείίδδηη  ΔΔάάγγλλαα..  ΜΜεε  ττηηνν  ωωςς  άάννωω
δδιικκαασσττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  αακκυυρρώώθθηη--
κκεε  ηη  υυππ’’  ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..  3399//2222--
1100--22000088  ππρράάξξηη  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίί--
οουυ  ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑθθηηννώώνν,,  κκααττάά  ττοο
μμέέρροοςς  πποουυ  δδιι’’  ααυυττήήςς  ππααρρααλλεείί--
φφθθηηκκεε  ήή  άάλλλλωωςς  δδεενν  ππρροοσσεελλήή--
φφθθηη  ωωςς  εερργγαασσττηηρριιαακκόόςς  σσυυννεερρ--
γγάάττηηςς  σσττοονν  ΒΒ’’  ΤΤοομμέέαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς

ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΒΒ΄́  γγιιαα  ττοο  αακκααδδηημμααϊϊκκόό  έέττοοςς  22000088
––  22000099  οο  κκύύρριιοοςς  ΑΑρριισσττεείίδδηηςς
ΔΔάάγγλλααςς.. Ειδικότερα το Διοικη-
τικό Εφετείο Αθηνών έκρινε,
ότι το ΤΕΙ παρανόμως παρέλει-
ψε να προσλάβει τον κύριο
Δάγλα, παρακάμπτοντας τον
πίνακα αξιολόγησης και βασι-
ζόμενο αποκλειστικά σε ανώ-
νυμες καταγγελίες φοιτητών,
που υπήρχαν σε βάρος του.
Υπενθυμίζεται, ότι οι ανωτέρω
ανώνυμες καταγγελίες επισυ-
νάπτονται στις υπ’ αριθμ.πρωτ.
17/16-10-2008 και 19/06-11-
2008 Αποφάσεις του Συμβου-

λίου του Τμήματος Νοσηλευ-
τικής Β’, που φέρουν την υπο-
γραφή της Προϊσταμένης του

Ζαμπίας Βαρδάκη, με προφα-
νή σκοπό την απόρριψη της
υποψηφιότητας του κυρίου
Δάγλα. ΜΜεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσήή  ττοουυ
ααυυττήή  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΕΕφφεεττεείίοο  ΑΑθθηη--

ννώώνν  χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  εευυθθέέωωςς  ωωςς
ππααρράάννοομμηη  ττηηνν  εεππίίκκλληησσηη  ττωωνν
εεππίίμμααχχωωνν  κκααιι  εεννττεελλώώςς  ααννααππόό--
δδεειικκττωωνν,,  εεξξ  ααππόόψψεεωωςς  ττοουυ  ααλληη--
θθοούύςς  ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ττοουυςς,,
ααννώώννυυμμωωνν  κκααττααγγγγεελλιιώώνν  ααππόό  τταα
ααρρμμόόδδιιαα  όόρργγαανναα  ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ,,  ππρροο--
ββάάλλλλοοννττααςς  γγιιαα  μμιιαα  αακκόόμμηη  φφοορράά
ττιιςς  ππλληημμμμέέλλεειιεεςς  πποουυ  εεμμφφιιλλοο--
χχωωρροούύνν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα
εεππιιλλοογγήήςς  εεππιισσττηημμοοννιικκώώνν  κκααιι
εερργγαασσττηηρριιαακκώώνν  σσυυννεερργγααττώώνν..

Η απόφαση 1030/2011 του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
αποτελεί αναμφίβολα απόλυ-
τη δικαίωση για τον Πρόεδρο
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και Γενικό

Γραμματέα της Ε.Ν.Ε., στιγμα-
τίζοντας παράλληλα με τον πλέ-
ον έγκυρο και αδιάψευστο τρό-
πο τις παράνομες ενέργειες των
οργάνων του ΤΕΙ και δη του
Συμβουλίου του Τμήματος
Νοσηλευτικής Β’όταν προΐστα-
το η κ.Ζαμπίας Βαρδάκη. ΕΕλλππίί--
ζζοουυμμεε  ηη  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  νναα  ααπποο--
ττεελλέέσσεειι  ττηηνν  ααππααρρχχήή  μμιιααςς  ννέέααςς
εεπποοχχήήςς  γγιιαα  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  ΒΒ΄́  ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑθθηηννώώνν
κκααιι  ττηηνν  ηηγγεεσσίίαα  ααυυττοούύ,,  μμιιααςς  εεπποο--
χχήήςς  σσεεββαασσμμοούύ  κκααιι  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν
κκεείίμμεεννωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  κκααιι  οορριι--
σσττιικκήήςς  ππάάττααξξηηςς  ττωωνν  ππααρράάννοο--
μμωωνν  ππρραακκττιικκώώνν..  

Μάιος 2011

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Παράνομες και 
αναπόδεικτες ενέργειες

Η Αποφαση
Στιγματιζει τισ
Παρανομεσ
Ενεργειεσ του
ΤΕΙ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Η υπομονή έχει
εξαντληθεί

ΗΗ
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καταγγέλλει
την απαράδεκτη τακτική της
κυβέρνησης να αρνείται να

καταβάλει τις δεδουλευμένες υπε-
ρωρίες και τα εξαιρέσιμα των Νοση-
λευτών από τον περασμένο Δεκέμ-
βριο, σε μια πρωτοφανή επίδειξη
κοινωνικής αναλγησίας που ξεπερ-
νάει κάθε προηγούμενο. Οι Νοση-
λευτές δεν πρόκειται να ανεχθούν
επιπλέον να αντιμετωπίζονται ως
είλωτες, που αυτονόητα θα εργά-
ζονται αμισθί κάτω από τριτοκοσμι-
κές συνθήκες. Είναι επιστήμονες,
εργαζόμενοι και επαγγελματίες υγεί-
ας με συγκεκριμένη προσφορά και
ρόλο στο σύστημα Υγείας. Η υπο-
μονή μας πλέον έχει εξαντληθεί και
κάθε παράταση της απαράδεκτης
τούτης κατάστασης θα εκληφθεί ως
αιτία σφοδρής ρήξης με το σύνολο
των Νοσηλευτών της χώρας.

ΜΜ ε αφορμή τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή των
Ελλήνων στις 10 Μαΐου 2011 στα πλαίσια της ερώ-
τησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορα Νασιώ-

κα σχετικά με τις επικείμενες συγχωνεύσεις των νοσοκομεί-
ων, 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 ανευθυνότη-
τας και λαϊκισμού, ισοπεδώνει μέσα σε δυο προτάσεις, τους
κόπους και τις πολυετείς προσπάθειες χιλιάδων Νοσηλευ-
τών 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 ταχύρ-
ρυθμο πρόγραμμα», όφειλε να γνωρίζει, τόσο ως τέως Υφυ-
πουργός 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 νοση-
λευτικής εκπαίδευσης, ήτοι τα τμήματα των ΑΤΕΙ (που προσ-
διορίζονται ως ανώτατα με το Ν. 2916/ 2001) και των Πανε-
πιστημίων. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν επιτρέπουμε στον
κ. Νασιώκα να χαρακτηρίζει το επάγγελμά μας ως πάρερ-

γο, που για να το ασκήσεις αρκεί να έχεις μια συνοπτική επι-
μόρφωση σεμιναριακού τύπου. Κάθε τέτοιου είδους εξορ-
γιστική προσέγγιση, αποτελεί χάλκευση του επιστημονι-
κού και επαγγελματικού χαρακτήρα του νοσηλευτή και
ταυτόχρονα μέγιστη πρόκληση για τους 28.000 επιστήμο-
νες νοσηλευτές της χώρας. Οι απόφοιτοι των μέσων σχο-
λών Νοσηλευτικής, καθ’ όλα άξιοι και σεβαστοί συνάδελ-
φοι, έχουν τον τίτλο του ΔΕ Βοηθού Νοσηλευτή, με σαφή
επαγγελματικά δικαιώματα που περιγράφονται από το Π.Δ
210/2001 και τουλάχιστον 2500 λιγότερες ώρες διδασκα-
λίας. Μετά την παράθεση των ανωτέρω και ενώ δεν έχει
ακόμη στεγνώσει το μελάνι του πρόσφατου δημοσιεύμα-
τος του «Έθνους» περί κατάργησης των πανεπιστημιακών
τμημάτων της νοσηλευτικής και του επιστημονικού τους
υπόβαθρου,  αναμένουμε από τον κ. Νασιώκα να ανακα-
λέσει 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 βου-
λευτή 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. 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΕΚΤΟΡΑ ΝΑΣΙΩΚΑ 

Λαϊκισμός και ανευθυνότητα 
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Τεράστια η επιτυχία

Γράφει 
ο Λάμπρος Μπίζας

ΞΞ
εεππέέρραασσεε  κκάάθθεε  ππρροοηηγγοούύ--
μμεεννοο  ηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  εεννδδιιαα--
φφέέρροοννττοοςς  κκααιι  ηη  σσυυμμμμεεττοο--

χχήή  σστταα  φφρροοννττιισσττήήρριιαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
τταα  οοπποοίίαα  δδιιοορργγααννώώθθηηκκαανν  κκααττόό--
ππιινν  ααιιττήήμμααττοοςς  ππλλήήθθοουυςς  σσυυννααδδέέλλ--
φφωωνν  μμεεττάά  ττηηνν  εεππιιττυυχχηημμέέννηη  δδιιεε--
ξξααγγωωγγήή  ττοουυςς  σσττοο  44οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο
&&  33οο  ΠΠααννεευυρρωωππααϊϊκκόό  ΕΕππιισσττηημμοο--
ννιικκόό  &&  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  πποουυ  έέγγιι--
ννεε  ττοο  ΜΜάάρρττιιοο  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα..

Η επιτυχία αφορά επίσης και
στην οργανωτική πλευρά δεδο-
μένου ότι ανταποκρίθηκαν πέντε
Περιφερειακά τμήματα της Ε.Ν.Ε.
με τη βοήθεια και αρωγή των Διοι-
κήσεων και των Διευθύνσεων
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των
νοσοκομείων, στο μικρό χρονι-
κό διάστημα των δύο τελευταίων
μηνών, με ποικίλη θεματολογία
φροντιστηρίων που διεξήχθησαν
στους χώρους εργασίας των Νοση-
λευτών. ΤΤαα  φφρροοννττιισσττήήρριιαα  μμοορριιοο--
δδοοττήήθθηηκκαανν  μμεε  33  μμεεττααππττυυχχιιαακκέέςς
εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς  κκααιι  ηη  σσυυμμ--
μμεεττοοχχήή  ήήτταανν    δδωωρρεεάάνν..

Συγκεκριμένα,από το 1ο Π.Τ.
Αττικής διεξήχθησαν τα εξής φρο-
ντιστήρια:

11Επίδειξη κατευθυντήριων
οδηγιών για την εκπαίδευ-

ση νοσηλευτών στις νέες τεχνο-
λογίες στο σακχαρώδη διαβήτη

22Το συναδελφικό απόρρητο
στο χώρο της Νοσηλευτικής

33Εναλλακτικές θεραπείες και
ηλεκτροβελονισμός κατά Voll

44Ο ρόλος των Λειτουργών
Υγείας στην πρόληψη χρό-

νιων νοσημάτων (advice on giving
advice)

55Management Διαδικασιών:
μία προσέγγιση με τη μεθο-

δολογία της Λιτής Παραγωγής

66Η κακή διαπροσωπική συνεν-
νόηση ως νοσογόνος παρά-

γοντας

77Αναζήτηση ηλεκτρονικής
βιβλιογραφίας για την εκπό-

νηση επιστημονικών μελετών

88Βασική Υποστήριξη της Ζωής
στα Παιδιά και Εκτίμηση του

Βαρέως Πάσχοντος Παιδιού
ΤΤαα  φφρροοννττιισσττήήρριιαα  ααφφοορροούύνν

σσττοο  δδιιάάσσττηημμαα  μμεεττααξξύύ  1166  ΜΜααΐΐοουυ
κκααιι  1100  ΙΙοουυννίίοουυ  σστταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα
ΓΓ..ΝΝ..  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς,,  ΓΓ..ΝΝ..  ΝΝίίκκααιι--
ααςς  κκααιι  ΓΓ..ΝΝ..  ΠΠααίίδδωωνν  ««ΠΠ..  &&  ΑΑ..
ΚΚυυρριιαακκοούύ»»,,  έέγγιινναανν  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς

ααππόό  990000  ααιιττήήσσεειιςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  κκααιι
εεκκππααιιδδεεύύττηηκκαανν  881100  ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς..

ΤΤοο  66oo  ΠΠ..ΤΤ..  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ,,
ΗΗππεείίρροουυ,,  ΙΙοοννίίωωνν  ΝΝήήσσωωνν  κκααιι  ΔΔυυττιι--
κκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  υλοποιεί εντός Ιου-
νίου το πρόγραμμα:«Βασική υπο-
στήριξη της ζωής και αυτόματη
εξωτερική απινίδωση (BLS & AED
provider course)» με διεθνή πιστο-
ποίηση από το ERC.Το πρόγραμ-
μα διεξάγεται στα Νοσοκομεία
Ρίου Πάτρας, Αγ. Ανδρέα, Αγρι-
νίου,Λευκάδας,Καλαμάτας,Σπάρ-
της,Φιλιατών,Κορίνθου και στο
ΤΕΙ Πατρών. Οι αιτήσεις ενδια-
φέροντος ξεπέρασαν τις 500,ενώ
η υλοποίηση προγράμματος αφο-
ρά σε περίπου 350 άτομα. Επί-
σης έχει προγραμματιστεί η υλο-
ποίηση του προγράμματος στον
Πύργο  την Κέρκυρα και το Άργος.

ΤΤοο  33οο  ΠΠ..ΤΤ..  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  κκααιι
ττοο  44οο  ΠΠ..ΤΤ..    ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  κκααιι  ΘΘρράά--
κκηηςς,,  διοργανώνουν κλινικό φρο-
ντιστήριο με θέμα "Αγωγή Λόγου
- Ορθοφωνία": στα Νοσοκομεία
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Γ.Ν. Κατερί-
νης και στο Ψυχιατρικό Νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις
ξεπέρασαν τις 200 και οι εκπαι-
δευόμενοι είναι περίπου 150.

ΤΤοο  77οο  ΠΠ..ΤΤ..  ΚΚρρήήττηηςς  υλοποιεί
το φροντιστήριο με θέμα «Θερα-

πευτική επικοινωνία και συμβου-
λευτική μεταξύ ασθενή και νοση-
λευτή» στα νοσοκομεία Π.Α.Γ.Ν.
Ηρακλείου, Γ.Ν. Χανίων, Γ.Ν.
Ρεθύμνου,Γ.Ν.Αγ.Νικολάου,Ν.
Ιεράπετρας και Ν.Σητείας.Οι αιτή-
σεις είναι περίπου 550 και οι
εκπαιδευόμενοι 385.

ΗΗ  ππααρρααππάάννωω  ππιιλλοοττιικκήή  υυλλοο--
πποοίίηησσηη  ττωωνν  φφρροοννττιισσττηηρρίίωωνν  δδεείί--
χχννεειι  γγιιαα  άάλλλληη  μμιιαα  φφοορράά  ττόόσσοο  ττηηνν
ααννάάγγκκηη  κκααιι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  γγιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι
ΣΣυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήή
ΑΑννάάππττυυξξηη,,  όόσσοο  κκααιι  ττοο  δδρρόόμμοο  πποουυ
ππρρέέππεειι  νναα  χχααρρααχχττεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  κκααιι  ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
ΕΕππααγγγγέέλλμμααττοοςς  γγεεννιικκόόττεερραα..

Είναι εμφανής η δυνατότητα
υλοποίησης προγραμμάτων που
θα αφορούν το σύνολο των νοση-
λευτών της χώρας, θα μοριοδο-
τούνται από την Ε.Ν.Ε.και θα διε-
ξάγονται στους χώρους εργασίας
καθιστώντας τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση εφικτή πραγματικό-
τητα και όχι προνόμιο.

Επόμενο βήμα λοιπόν και με
δεδομένο το ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε από τα Γραφεία
Εκπαίδευσης αρκετών νοσοκο-
μείων,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 εκπό-
νηση και υλοποίηση εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων που θα
αφορούν στον κλινικό χώρο
αλλά θα προσανατολίζονται επί-
σης στο μέλλον της Νοσηλευτι-
κής και της Δημόσιας Υγείας (λ.χ.
Ηλεκτρονική Υγεία, Διοίκηση,
Π.Φ.Υ.,ανθρώπινες και επαγγελ-
ματικές σχέσεις κλπ).

Στην εφαρμογή των ανωτέρω
σημαντικό ρόλο θα διαδραματί-
σουν οι Νοσηλευτικοί Επιστημο-
νικοί Τομείς της Ε.Ν.Ε. οι οποίοι
θα αναλάβουν,μεταξύ άλλων,την
Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαί-
δευση ανά Θεματικό Νοσηλευτι-
κό Επιστημονικό Πεδίο. Για το
λόγο αυτό ξξεεκκίίννηησσαανν  ήήδδηη  οοιι  εεγγγγρραα--
φφέέςς  σσττοουυςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύςς  ΕΕππιισσττηη--
μμοοννιικκοούύςς  ΤΤοομμεείίςς  ττηηςς  ΕΕΝΝΕΕ..  ΣΣττηηνν
ΙΙσσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  ΕΕΝΝΕΕ  ((wwwwww..eennnnee..ggrr)),,
σσττηη  θθέέσσηη  ««ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοοίί  ΕΕππιισσττηη--
μμοοννιικκοοίί  ΤΤοομμεείίςς»»  ππααρρέέχχοοννττααιι  ππλληη--
ρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  ηη  ααίίττηησσηη  σσυυμμμμεεττοο--
χχήήςς  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  υυπποοββάάλλλλεεττααιι
ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  κκααιι  ααφφοορράά  όόλλοουυςς  ττοουυςς
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  οοπποοίί--
ωωνν  εείίννααιι  ηηθθιικκάά  εεππιιββεεββλληημμέέννηη..

Γράφει η Ιωάννα Αχιλλεο-
πούλου, Νοσηλεύτρια

MMε αφορμή την διεθνή ημέρα
νοσηλευτή, ας φανταστούμε
έναν κόσμο χωρίς την συμβο-

λή μας στο δύσκολο έργο που καλούμα-
στε 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

λειτούργημα. Γιατί πρόκειται περί λει-
τουργήματος εφ’ όσoν ασχολούμαστε
με την βιοψυχοκοινωνική ολότητα του
ασθενή. Όπως όλοι γνωρίζουμε η δου-
λειά των γιατρών είναι να αντιμετωπί-
σουν την ασθένεια, αλλά η φροντίδα κατά
την διάρκεια της νοσηλείας είναι δική
μας αρμοδιότητα. Οπότε όταν ένας για-
τρός σώζει μια ζωή, ποιος είναι αυτός
που μετά προσέχει τον ασθενή; Ποιος
είναι αυτός, που αφουγκράζεται και μοι-
ράζεται 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 έλλει-
ψη 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 αντι-
δράσεις τους σε αυτά. Θα είχαμε αύξη-
ση νοσοκομειακών λοιμώξεων λόγω της
μη πληροφόρησης ασθενών και συγγε-
νών. Εξαιτίας των ανωτέρω θα είχαμε μεί-

ωση ποιοτικού βιοτικού επιπέδου και
αύξηση ποσοστών θνησιμότητας και δια-
σπορά μικροβίων εντός και εκτός νοσο-
κομείου. Επιπλέον σε περίπτωση που γίνο-
νταν καλά οι ασθενείς και έπρεπε να πάνε
σπίτι τους, δεν θα υπήρχε άτομο να τους
δώσει οδηγίες αλλά και να τους «εκπαι-
δεύσει» πάνω σε αυτές όπως για παρά-
δειγμα κάποιος που έχει σακχαρώδη δια-
βήτη. Όλα αυτά μαζί θα είχαν επίπτωση
στην οικονομία του κράτους και αύξηση
δαπανών μιας και θα υπάρχουν περισσό-
τεροι ασθενείς και επειδή θα παρατείνε-
ται ο χρόνος νοσηλείας τους.

Ένας κόσμος χωρίς νοσηλευτική
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ττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα
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ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ΚΚααττάάρρττιισσηηςς
ΑΑΚΚΜΜΗΗ,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  εειιδδιικκοοττήή--
ττωωνν  πποουυ  ααπποοκκττώώννττααιι  μμεε  ττηηνν
οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  φφοοίίττηησσηηςς
σσεε  ααυυττήήνν  ππεερριιλλααμμββααννόότταανν  κκααιι
ααυυττήή  ττηηςς  ««ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς»» ..
Συγκεκριμένα, στην ανάλυ-
ση της ειδικότητας  αυτής  ανα-
φερόταν ότι: «Ο Νοσηλευτής
συνεργάζεται με την ιατρική
ομάδα και προσφέρει υπο-
στήριξη, τόσο στην προετοι-
μασία και υποβοήθηση του
ασθενούς για τις ιατρικές υπη-
ρεσίες, όσο και στην αποκα-
τάστασή του στο χώρο της
κλινικής ή του νοσοκομεί-
ου. Ο στόχος του επαγγελμα-
τία Νοσηλευτή είναι να εφαρ-
μόζει τις ιατρικές οδηγίες, να
προστατεύει, να αποκαθιστά
και να προάγει την υγεία του
ασθενούς χρησιμοποιώντας
και εφαρμόζοντας συστημα-
τικά τα μέσα ατομικής προ-
στασίας και υγιεινής.»

ΤΤοο  κκεείίμμεεννοο  ττηηςς  ααννάάρρττηησσηηςς
ππααρρέέλλεειιππεε  νναα  ααννααφφέέρρεειι,,  όόττιι
σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  οοιι  ααππόό--
φφοοιιττοοιι  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ΙΙΕΕΚΚ  εείίννααιι
ββοοηηθθοοίί  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  κκααιι  οο  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκόόςς  ττοουυςς  ττίίττλλοοςς,,  δδυυννάά--
μμεειι  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  ππρροοσσλληη--
φφθθοούύνν  σσττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  ήή  ττοο
δδηημμόόσσιιοο  ττοομμέέαα  εείίννααιι  εεκκεείίννοοςς
ττοουυ  ββοοηηθθοούύ  ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι
όόχχιι  ττοουυ  ««εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  ννοοσσηη--
λλεευυττήή»»..

ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιάά
ττηηςς  νναα  κκαατταασσττεείίλλεειι  κκάάθθεε  ππρροο--
σσππάάθθεειιαα  ααννττιιπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς,,  σσεε
εεκκππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  κκαατταασσττααττιι--
κκώώνν  θθεεσσμμιικκώώνν  ττηηςς  σσκκοοππώώνν,,
κκααιι  έέχχοοννττααςς  άάμμεεσσοο  έέννννοομμοο
σσυυμμφφέέρροονν,,  υυππέέββααλλεε  ττηηνν  ααππόό
1177//22//22001111  ααννααφφοορράά  ππρροοςς  ττοο

ΣΣυυννήήγγοορροο  ττοουυ  ΚΚααττααννααλλωωττήή,,
κκααττααγγγγέέλλλλοοννττααςς  ττηηνν  ππααρρααππλλαα--
ννηηττιικκήή  δδιιααφφήήμμιισσηη  πποουυ  λλάάμμ--
ββααννεε  χχώώρραα  σσττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ιισσττοο--
σσεελλίίδδαα  ττόόσσοο  μμεε  ππααρρααππλλααννηηττιικκέέςς
ππααρρααλλεείίψψεειιςς,,  όόσσοο  κκααιι  μμεε  ππααρραα--
ππλλααννηηττιικκέέςς  ππρράάξξεειιςς.. Στην ιστο-
σελίδα περιέχοντο πληροφο-
ρίες που οδηγούσαν ή ενδέχετο
να οδηγήσουν τον κατανα-
λωτή- 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-

φήμιση της ιστοσελίδας του
ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ ως  διαφήμιση
παραπλανητική, ικανή να παρα-
πλανήσει κάθε αποδέκτη της
και ειδικότερα την ευαίσθη-
τη κατηγορία των νέων που
αναζητούν πληροφορίες για
την ιδιωτική εκπαίδευση σχε-
διάζοντας τον επαγγελματικό
τους προσανατολισμό, με σκο-
πό να επενδύσουν χρήματα,
προσδοκώντας την κτήση
επαγγελματικών τίτλων και
δικαιωμάτων που ουδέποτε
θα αποκτήσουν και αιτήθη-
κε την υποβολή συστάσεων
και υποδείξεων προς το ιδιω-
τικό ΙΕΚ, ώστε να αναδιαμορ-
φωθεί το περιεχόμενο της
ανωτέρω διαφήμισης- ανάρ-
τησης σε ιστοσελίδα, σε συμ-
μόρφωση με την κείμενη
νομοθεσία για τον τίτλο και

τα επαγγελματικά δικαιώμα-
τα των νοσηλευτών.

ΣΣττιιςς  1144//33//22001111  κκοοιιννοοπποοιι--
ήήθθηηκκεε  σσττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ηη  ααππόό  1122--
33--22001111  εεξξώώδδιικκοοςς  δδήήλλωωσσηη--
ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  ΙΙδδιιωωττιικκοούύ  ΙΙΕΕΚΚ
ΑΑΚΚΜΜΗΗ,,  σσττοο  οοπποοίίοο  ηη  κκααθθόό--
λλαα  ννόόμμιιμμηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ααννααγγκκααίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροο--
σστταασσίίαα  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  κκααιι    εεππιιββεεββλληη--
μμέέννηη  ααππόό  ττηη  ννοομμιιμμόόττηητταα  κκααιι
τταα  θθεεσσμμιικκάά  ττηηςς  ππλλααίίσσιιαα,,  κκααττααγγ--
γγέέλλθθηηκκεε  ωωςς  δδήήθθεενν  ππααρράάννοο--
μμηη,,  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττοουυ
δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ππρροοσσφφυυγγήήςς  εεννώώ--
ππιιοονν  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν  δδιικκαασσττηη--
ρρίίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη
οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ζζηημμίίααςς,,  δδιιόόττιι

δδήήθθεενν  ««ααννααλληηθθώώςς  κκααιι  κκαακκόό--
ππιισστταα  ιισσχχυυρριισσττήήκκααμμεε  όόττιι  σσττηηνν
ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι
ααπποοκκττάάττααιι  οο  ττίίττλλοοςς  ττοουυ  εεππααγγ--
γγεελλμμααττίίαα  ννοοσσηηλλεευυττήή»»,,  οο  οοπποοίί--
οοςς  δδήήθθεενν  δδεενν  ααννααφφεερρόότταανν
σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  σσεε  κκααννέένναα
σσηημμεείίοο,,  γγεεγγοοννόόςς  εευυχχεερρώώςς
ααπποοδδεειικκννυυόόμμεεννοο  μμεε  μμιιαα  ααππλλήή
ααννάάγγννωωσσηη  ττηηςς  ιισσττοοσσεελλίίδδααςς..
Στην εξώδικο αυτή δήλωση
κατηγορηθήκαμε αβάσιμα ότι
«διαπράξαμε ποινικά κολά-
σιμες πράξεις και ότι δια-
στρεβλώσαμε την πραγματι-
κότητα».

ΣΣεε  ααππάάννττηησσηη  ααυυττήήςς  ττηηςς
εεξξωωδδίίκκοουυ  δδηηλλώώσσεεωωςς  ηη  ΈΈννωω--
σσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  κκοοιι--
ννοοπποοίίηησσεε  σσττοο  ΙΙΕΕΚΚ  ΑΑΚΚΜΜΗΗ  ττηηνν
ααππόό  1155//33//22001111  εεξξώώδδιικκοο  ααππάά--
ννττηησσηη  μμεε  δδιιααμμααρρττυυρρίίαα  κκααιι  εεππιι--
φφύύλλααξξηη,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ττόόννιισσεε

όόττιι  κκααννέένναα  σσκκοοππόό  δδυυσσφφήήμμηη--
σσηηςς  δδεενν  εείίχχεε  κκααιι  οουυδδεεμμίίαα  πποοιι--
ννιικκάά  κκοολλάάσσιιμμηη  ππρράάξξηη  δδεενν
έέχχεειι  δδιιααππρράάξξεειι,,  εεννώώ  κκααιι  οουυδδεείίςς
εεκκ  ττωωνν  ιισσχχυυρριισσμμώώνν  ττηηςς  δδεενν
ήήτταανν    ψψεευυδδήήςς..  Διά του εξω-
δίκου αυτού κατέστη σαφές
ότι η αναφορά μας στηριζό-
ταν καθ’ ολοκληρίαν στην
κείμενη Νομοθεσία τη σχε-
τική με το επάγγελμα και τα
δικαιώματα των  νοσηλευ-
τών και των βοηθών νοση-
λευτών. Το δε αίτημά για παρά-
λε ιψη χρήσης του όρου
«νοσηλευτής» και «επαγγελ-
ματίας νοσηλευτής» και χρή-
ση του (ορθού) όρου «βοη-
θός νοσηλευτής», προκειμένου

στην ιστοσελίδα να παύσει
να λαμβάνει χώρα αντιποίη-
ση του τίτλου του νοσηλευ-
τή και παραπλάνηση των υπο-
ψηφίων σπουδαστών που
αναζητούν πληροφορίες για
την ιδιωτική εκπαίδευση -
σχεδιάζοντας τον επαγγελ-
ματικό τους προσανατολισμό,
με σκοπό να επενδύσουν
χρήματα, προσδοκώντας την
κτήση επαγγελματικών τίτ-
λων και δικαιωμάτων που
ουδέποτε θα αποκτήσουν-
ήταν καθόλα σύννομο και
θεμιτό.

ΟΟ  ΣΣυυννήήγγοορροοςς  ττοουυ  ΚΚαατταα--
ννααλλωωττήή,,  δδιιαακκρρίίννοοννττααςς  ττοο  ααππόό--
λλυυτταα  ββάάσσιιμμοο  κκααιι  ννόόμμιιμμοο  ττηηςς
ααννααφφοορράάςς  μμααςς,,  έέκκρριιννεε  όόττιι  ααππόό
ττηηνν  εεκκφφοορράά  ττωωνν  κκεειιμμέέννωωνν
ττηηςς  ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  εείίννααιι  δδυυνναα--
ττήή  ηη  ππααρρααππλλάάννηησσηη  ττωωνν  υυπποο--

ψψηηφφίίωωνν  σσπποουυδδαασσττώώνν  κκααιι  ηη
δδηημμιιοουυρργγίίαα  σσεε  ααυυττοούύςς  ττηηςς
εεννττύύππωωσσηηςς  όόττιι  οο  εεππααγγγγεελλμμαα--
ττιικκόόςς  ττίίττλλοοςς  ττοονν  οοπποοίίοο  θθαα
ααπποοκκττήήσσοουυνν  εείίννααιι  ααυυττόόςς  ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι  όόχχιι  ττοουυ  ββοοηη--
θθοούύ  ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι  όόττιι  ηη  ααννωω--
ττέέρρωω  δδρραασσττηηρριιόόττηηττάά  ττοουυ  ΙΙΕΕΚΚ
σσυυννιισσττάά  ππααρρααππλλααννηηττιικκήή  ππααρράά--
λλεειιψψηη..  Διά του υπ’ αριθ. πρω-
τοκ. Α/2393 εγγράφου του,
ζήτησε να γίνουν διορθωτι-
κές ενέργειες εντός πέντε
ημερών από λήψεώς του.

Μετά την κοινοποίηση της
ανωτέρω εξωδίκου απαντή-
σεώς μας και της διαβίβασης
του εγγράφου του Συνηγό-
ρου του Καταναλωτή, το ΙΙΕΚ
ΑΚΜΗ, όπως προκύπτει και
από το από 12/4/2011 έγγρα-
φό του που μας διαβιβάσθη-
κε αρμοδίως, προέβη στις
απαιτούμενες διορθωτικές
ενέργειες στα κείμενα της
ιστοσελίδας και κατεστη έτσι
σαφές ότι: «Η επιτυχής ολο-
κλήρωση των σπουδών στο
ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οδηγεί στην από-
κτηση Κρατικού Διπλώματος,
το οποίο χορηγεί το Υπουρ-
γείο Παιδείας. Με την από-
κτηση του αναγνωρισμένου
διπλώματος, ο απόφοιτος του
ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει τη δυνατό-
τητα να συμμετέχει σε δια-
γωνισμούς του ΑΣΕΠ με
μοριοδότηση 150 μονάδων
για διορισμό του στο Δημό-
σιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ
39τ. Α΄/5-3-2001).»

Η ιστοσελίδα του ΙΕΚ
ΑΚΜΗ,βέβαια, βρίσκεται σήμε-
ρα υπό ανακατασκευή.Η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος βρί-
σκεται σε συνεχή επαγρύπνηση
για την καταστολή παρόμοι-
ων φαινομένων στο μέλλον,
σε περίπτωση που λάβουν
χώρα εκ νέου παραβιάσεις
της κείμενης Νομοθεσίας είτε
από το συγκεκριμένο ινστι-
τούτο, είτε από άλλους φορείς.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Σε συνεχή επαγρύπνηση... 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος βρίσκεται σε συνεχή επα-
γρύπνηση 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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ΟΟ
κκααλλόόςς  μμήήννααςς  φφααίίννεεττααιι
ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  ττοουυ,,  έέττσσιι
λλοοιιππόόνν  μμέέσσαα  σσττηηνν  κκααλλήή

ΠΠρρωωττααππρριιλλιιάά  έέγγιιννεε  κκααιι  ηη  πποολλυυ--
σσυυζζηηττηημμέέννηη  σσυυννάάννττηησσηη  μμεε  θθέέμμαα
ττιιςς  σσυυννεεννώώσσεειιςς  ττωωνν  ΝΝοοσσοοκκοομμεείί--
ωωνν..  ΤΤοο  υυπποουυρργγεείίοο  υυγγεείίααςς,,  ππααρρόό--
ννττοοςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  κκ..  ΛΛοοββέέρρ--
δδοουυ  κκααιι  όόλλωωνν  ττωωνν  σσττεελλεεχχώώνν  ττοουυ,,
σσυυννααννττήήθθηηκκεε  μμεε  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  πποουυ
εεκκππρροοσσωωπποούύσσαανν  όόλλοουυςς  ττοουυςς
εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  υυγγεείίααςς  ααλλλλάά  κκααιι
ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  σσυυλλλλόό--
γγωωνν  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  μμεε
ττηη  σσεειιρράά  ττοουυςς  εεκκππρροοσσωωπποούύσσαανν
πποολλλλέέςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  σσυυμμπποολλιιττώώνν  μμααςς,,
οοιι  οοπποοίίοοιι  έέχχοουυνν  ττηηνν  ααττυυχχίίαα  νναα
ππάάσσχχοουυνν  ααππόό  χχρρόόννιιεεςς  αασσθθέέννεειι--
εεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααθθιισσττοούύνν  κκααθθηημμεε--
ρριιννήή  ττηηνν  εεππααφφήή  ττοουυςς  μμεε  ττοο  ΕΕθθννιι--
κκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  ΥΥγγεείίααςς..

Αφού ανταλλάχθηκαν οι αμοι-
βαίες φιλοφρονήσεις από τους
παρισταμένους,ο υπουργός υγεί-
ας ξεκίνησε την εισηγητική του
ομιλία τονίζοντας εξαρχής ότι
οι συνενώσεις είναι κομμάτι
κυρίως της πολιτικής υγείας του
υπουργείου το οποίο απευθύ-
νεται στους χρήστες των υπηρε-
σιών υγείας,δηλαδή στους ασθε-
νείς πολίτες αυτής της χώρας.
Υπογράμμισε βέβαια ότι οι επαγ-
γελματίες υγείας του συστήμα-
τος, είναι αυτοί οι οποίοι θα το
στηρίξουν και θα τα υλοποιή-
σουν, επομένως χωρίς τη συν-
δρομή τους δεν είναι δυνατόν
να επιτευχθεί αυτός ο δύσκο-
λος 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 βούλη-
ση να αλλαχτούν ή να βελτιω-
θούν. ΌΌππωωςς  ττόόννιισσεε  οο  κκ..  υυπποουυρρ--
γγόόςς  οοιι  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα
σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  εείίννααιι  ππάάννωω  ααππόό
1100%%  σσττοονν  ΔΔηημμόόσσιιοο  κκααιι  ττοονν  ιιδδιιωω--
ττιικκόό  ττοομμέέαα  μμααζζίί  όόσσοο  σσττιιςς  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..

κκααιι  ττηη  ΓΓεερρμμααννίίαα..  ΌΌσσοονν  ααφφοορράά
ττοουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  υυγγεείίααςς,,  υυπποο--
γγρράάμμμμιισσεε  όόττιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  υυππάάρρ--
χχεειι  υυππεερρδδιιππλλάάσσιιοοςς  ααρριιθθμμόόςς  ιιααττρρώώνν
σσττοο  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..  κκααιι  υυπποοττρριιππλλάάσσιιοοςς
ααρριιθθμμόόςς  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  μμεε  ααννιισσοο--
μμεερρήή  ββέέββααιιαα  κκααττααννοομμήή  ααππόό  όόττιι
σσττιιςς  χχώώρρεεςς  ττοουυ  ΟΟΟΟΣΣΑΑ..  ΑΑννέέφφεε--
ρρεε  όόττιι  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  μμιιαα  ααύύξξηη--
σσηη  σσττηηνν  μμεετταακκίίννηησσηη  αασσθθεεννώώνν
ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττοουυ  2200%%  ααππόό  ττηηνν  ιιδδιιωω--
ττιικκήή  υυγγεείίαα  ππρροοςς  ττοο  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,,  σσεε
σσχχέέσσηη  μμεε  τταα  ππρροοηηγγοούύμμεενναα  χχρρόό--
ννιιαα..  Η βούληση του υπουργεί-
ου υγείας είναι να υπάρξει εύκο-
λη 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 συγχώ-
νευση των νοσοκομείων και
αποδέχτηκε ο υπουργός υγείας
καταλήγει σε πέντε μορφές συγ-
χώνευσης: 11))  ΝΝαα  υυππάάρρχχεειι  κκοοιι--
ννόόςς  δδιιοοιικκηηττήήςς  σσεε  δδύύοο  ηη  ππεερριισσ--
σσόόττεερραα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα..  22))  ΝΝαα  υυππάάρρχχεειι
κκοοιιννήή  δδιιοοίίκκηησσηη  δδύύοο  ήή  ππεερριισσ--
σσοοττέέρρωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..
33))  ΝΝαα  υυππάάρρξξοουυνν  σσυυγγχχωωννεεύύσσεειιςς
μμοοννάάδδωωνν  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ττωωνν
ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν,,  δδηηλλααδδήή,,  νναα  μμηηνν
υυππάάρρχχοουυνν  πποολλλλέέςς  κκλλιιννιικκέέςς  πποουυ
ιιδδίίοουυ  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ  κκααιι  νναα  ααννττιι--
κκαατταασσττααθθεείί  οο  όόρροοςς  κκλλιιννιικκήή  μμεε
ττοονν  όόρροο  ττοομμέέααςς..  44))  ΝΝαα  υυππάάρρ--
ξξοουυνν  σσυυννεερργγαασσίίεεςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν
κκοοννττιιννώώνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  όόππωωςς,,
ηη  ααννττααλλλλααγγήή  ππρροοσσωωππιικκοούύ  κκααιι
δδοομμώώνν  ((ΜΜααγγεειιρρεείίαα,,  ππλλυυννττήήρριιαα,,
ττεεχχννιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  κκ..ττ..λλ..))  μμεε  γγεεωω--
γγρρααφφιικκέέςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς..  55))  ΝΝαα
μμεεττααττρρααπποούύνν  τταα  μμιικκρράά  ννοοσσοοκκοο--
μμεείίαα  σσεε  κκέέννττρραα  υυγγεείίααςς  αασσττιικκοούύ
ττύύπποουυ,,  ααφφοούύ  σσυυζζηηττηηθθοούύνν  οοιι
ππρροοττάάσσεειιςς  ττωωνν  ττοοππιικκώώνν  κκοοιιννωω--
ννιιώώνν  κκααιι  υυππάάρρξξεειι  κκοοιιννήή  ααππόόφφαα--
σσηη  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  πποουυ  θθαα  γγίίννεειι
ααυυττήή  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα..  

Η μέθοδος εργασίας που
παρουσιάσθηκε και θα ακολου-
θηθεί θα περιλαμβάνει: 1) Έναρ-
ξη κοινωνικού διαλόγου με τους

κοινωνικούς και επαγγελματι-
κούς φορείς που θα διαρκέσει
3 μήνες,έως δηλαδή στις 30 Ιου-
νίου. 2) Διενέργεια συσκέψεων
ανά περιφέρεια και νομό της
χώρας ( η πρώτη σύσκεψη θα
αρχίσει στην Αθήνα την Μ. Τρί-
τη και θα αφορά όλα τα Νοσο-
κομεία 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 συζητήσε-
ων που θα γίνουν στις 7 Υ.Π.Ε.
της χώρας θα κατατεθεί στη Βου-
λή η πρόταση του υπουργείου
υγείας για να μελετηθεί. 5) Οι

αποφάσεις θα ληφθούν και θα
ανακοινωθούν από το υπουρ-
γείο με βάση και την τελευταία
συνάντηση με τους κοινωνικούς
και επαγγελματικούς φορείς.
Κατόπιν θα υπάρξει υπουργική
απόφαση (Υ.Α.) ή νόμος οι οποί-
ες και θα εφαρμοσθούν απαρέ-
γκλιτα.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο
οο  ββοουυλλεευυττήήςς  εεππιικκρρααττεείίααςς  ττοουυ
ΠΠΑΑ..ΣΣΟΟ..ΚΚ..  κκ..  ΜΜόόσσιιααλλοοςς,,  ωωςς  ππρρόό--
εεδδρροοςς  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς  πποουυ  μμεελλέέ--
ττηησσεε  τταα  οοιικκοοννοομμιικκάά  μμεεγγέέθθηη  πποουυ
ααφφοορροούύσσαανν  ττιιςς  δδααππάάννεεςς  υυγγεείίααςς,,
ιιδδιιωωττιικκέέςς  κκααιι  δδηημμόόσσιιεεςς,,  ττόόννιισσεε
όόττιι  ξξοοδδεεύύττηηκκαανν  88  δδιισσ..  εευυρρώώ  γγιιαα
φφάάρρμμαακκαα,,  μμιιαα  ααύύξξηησσηη  2255%%  σσττοουυςς
δδηημμοοσσίίοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  κκααιι  σστταα
μμέέλληη  ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν  ττοουυςς  πποουυ
σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  δδααππάά--

ννηη..  Αυξήθηκαν οι
ιδιωτικές δαπά-
νες κατά 40%,

ενώ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ
είμαστε η τρίτη χειρότερη σε επάρ-
κεια νοσηλευτών!!! Διαπιστώθη-
κε ότι υπάρχει έλλειμμα στη μέτρη-
ση παραγωγικότητας και τη
διαφάνεια ( παράτυπες πληρω-
μές ). Καταλήγοντας τόνισε ότι
θα πρέπει να υπάρχει εξορθο-
λογισμός των δαπανών εάν θέλου-
με να έχουμε ένα βιώσιμο και
μακροχρόνιο Εθνικό σύστημα
υγείας στη χώρα μας.

ΟΟ  κκααθθηηγγηηττήήςς  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς
κκααιι  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς  κκ..
ΛΛιιααρρόόπποουυλλοοςς,,  ωωςς  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς
εεππιιττρροοππήήςς  πποουυ  αασσχχοολλήήθθηηκκεε  μμεε
ττιιςς  σσυυγγχχωωννεεύύσσεειιςς  ττωωνν  ννοοσσοοκκοο--
μμεείίωωνν,,  ααννέέφφεερρεε  σσττηηνν  ττοοπποοθθέέττηη--
σσήή  ττοουυ  όόττιι  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ννοοσσοο--
κκοομμεείίαα  σσττηη  χχώώρραα  ((  εεκκττόόςς  ττωωνν
ιιδδιιωωττιικκώώνν  ))  εείίννααιι  ππάάννωω  ααππόό  4400
εεττώώνν..  ΤΤαα  μμιικκρράά  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  ττόόννιι--
σσεε,,  εείίννααιι  εεππιικκίίννδδυυνναα  γγιιααττίί  οοιι  υυπποο--
δδοομμέέςς  ττοουυςς  εείίννααιι  ππααλλιιέέςς,,  δδεενν
έέχχοουυνν  όόλλεεςς  ττιιςς  εειιδδιικκόόττηηττεεςς  κκααιι
δδεενν  μμπποορροούύνν  ααννττααπποοκκρριιθθοούύνν

σσττιιςς  σσύύγγχχρροοννεεςς  ααννάά--
γγκκεεςς..  Υπάρχει

ανάγκη να δημιουργηθούν ομά-
δες νοσοκομείων (με το μεγα-
λύτερο και πληρέστερο σε ρόλο
ηγέτη), ελεγχόμενα από έναν
διοικητή σε όλες τις υγειονομι-
κές περιφέρειες αντί του σημε-
ρινού συστήματος ( στην αρχή
με τις 7 Υ.Π.Ε. και στη συνέχεια
με τις 13 Υ.Π.Ε.), οι οποίες θα
διαθέτουν μια υπηρεσία ιατρι-
κή, διοικητική, νοσηλευτική,
τεχνική.Θα υπάρξουν συνενώ-
σεις κλινικών και τμημάτων που
λειτουργούν στο ίδιο νοσοκο-
μείο και θα καταργηθεί ο όρος
κλινική που θα αντικατασταθεί
με τον όρο τομέας.

ΟΟ  ΚΚοοσσμμήήττοορρααςς  ττηηςς  ΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΥΥ..
κκααιι  κκααθθηηγγηηττήήςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν
ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς  κκ..  ΚΚυυρριιόόπποουυλλοοςς,,
ττόόννιισσεε  σσττηη  δδιικκήή  ττοουυ  εειισσήήγγηησσηη
όόττιι  εεππιιττέέλλοουυςς  ηη  χχώώρραα  έέφφττιιααξξεε
υυγγεειιοοννοομμιικκόό  χχάάρρττηη  οο  οοπποοίίοοςς
εείίννααιι  μμιιαα  ββάάσσηη  ππλληηρροοφφοορριιώώνν
εεξξααιιρρεεττιικκάά  χχρρήήσσιιμμηη..  ΔΔιιέέκκρριιννεε
γγεεωωγγρρααφφιικκέέςς  ααννιισσόόττηηττεεςς  μμεε  ββάάσσηη
ττιιςς  αασσθθέέννεειιεεςς  ((ααύύξξηησσηη  κκααρρκκίί--
ννωωνν  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  χχώώρρααςς
όόπποουυ  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  ττοο  πποοσσοο--
σσττόό  ήήτταανν  ιιδδιιααίίττεερραα  μμιικκρρόό,,  λλόόγγωω
ττηηςς  ααλλλλααγγήήςς  δδιιααττρροοφφήήςς  εεκκεείί))..

Ανέφερε ότι από τα 132 νοσο-
κομεία μόνο τα 103 έχουν στοι-
χεία για την επάρκεια του προ-
σωπικού τους,για την νοσηλευτική
κίνηση των ασθενών αλλά και
για τις αναμονές. Παρατήρησε
ακόμη ότι το 25% του νοσοκο-
μειακού πληθυσμού της χώρας,
αναζητά σε άλλες κυρίως μεγά-
λες πόλεις, υπηρεσίες υγείας
και αυτό δημιουργεί  τεράστιο
πρόβλημα στα μεγάλα νοσοκο-
μεία των πόλεων, κυρίως της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα τα
επαρχιακά νοσοκομεία.

Μετά από τις παραπάνω ειση-
γήσεις οο  υυπποουυρργγόόςς  υυγγεείίααςς  κκ..
ΛΛοοββέέρρδδοοςς  έέδδωωσσεε  ττοο  λλόόγγοο  σσττοουυςς
κκοοιιννωωννιικκοούύςς  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιι--
κκοούύςς  φφοορρεείίςς..  ΌΌλλοοιι  ααννεεξξααιιρρέέττωωςς
οοιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττωωνν  σσυυλλλλόόγγωωνν
ττωωνν  χχρροοννίίωωνν  ππαασσχχόόννττωωνν  αασσθθεε--
ννώώνν  ααννέέφφεερραανν  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς  ααννάά--
γγκκεεςς  ττωωνν  χχρροοννίίωωνν  ππαασσχχόόννττωωνν,,
ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς  εελλλλεείίψψεειιςς  σσεε  ααννααλλώώ--
σσιιμμαα  υυλλιικκάά,,  σσεε  ννοοσσοοκκοομμεειιαακκήή
κκάάλλυυψψηη  κκααιι  ααννααρρωωττήήθθηηκκαανν  εεάάνν
οοιι  σσυυννεεννώώσσεειιςς  ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείί--
ωωνν  θθαα  κκάάννοουυνν  δδυυσσκκοολλόόττεερρηη  ττηηνν
ππρρόόσσββαασσηη  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυςς  σσεε
ααυυττάά  μμεειιώώννοοννττααςς  ττααυυττόόχχρροονναα  ττιιςς
ππααρρεεχχόόμμεεννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  ααυυξξάά--
ννοοννττααςς  ττοο  χχρρόόννοο  ααννααμμοοννήήςς..

ΗΗ  θθέέσσηη  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδααςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))  ήήτταανν
όόττιι::  11))  ΠΠρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρμμοοσσθθεείί
άάμμεεσσαα  ηη  ππρρωωττοοββάάθθμμιιαα  ππεερρίίθθααλλ--
ψψηη,,  ηη  οοπποοίίαα  ννοομμοοθθεεττήήθθηηκκεε  πποολλ--
λλέέςς  φφοορρέέςς  ααλλλλάά  δδεενν  εεφφααρρμμόόσσττηη--
κκεε  κκααμμίίαα  κκααιι  ύύσσττεερραα  νναα
ππρροοχχωωρρήήσσοουυμμεε  σσεε  σσυυννεεννώώσσεειιςς
ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  όότταανν  θθαα  εείίμμαασσττεε
σσίίγγοουυρροοιι  γγιιαα  ττηηνν  οορρθθήή  λλεειιττοουυρρ--
γγίίαα  ττοουυ  υυγγεειιοοννοομμιικκοούύ  σσυυσσττήήμμαα--
ττοοςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..  22))  ΠΠρρέέππεειι  οοιι
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  νναα  εεξξααιιρρεεθθοούύνν  ααππόό
ττοο  σσύύσσττηημμαα  ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  11  ππρροοςς
55  πποουυ  ααφφοορράά  ττοούύςς  δδηημμοοσσίίοουυςς
υυππααλλλλήήλλοουυςς  ((  δδυυσσττυυχχώώςς  ππεερριι--
λλααμμββάάννεειι  κκααιι  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ))
κκααιι  κκααθθιισσττάά  εεππιισσφφααλλήή  ττηηνν  ββιιωω--
σσιιμμόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..  33))  ΖΖηηττήήθθηη--
κκεε  ααππόό  ττοονν  υυπποουυρργγόό  νναα  δδεείίξξεειι

ιιδδιιααίίττεερρηη  εευυααιισσθθηησσίίαα  σσττοουυςς  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  ττωωνν  ππρροοςς  σσυυγγχχώώννεευυσσηη
ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  κκααιι  νναα  ττοουυςς  δδοοθθεείί
ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  εεππιιλλοογγήήςς  ννοοσσοοκκοο--
μμεείίοουυ,,  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  δδιιααττααρραα--
χχθθοούύνν  ττόόσσοο  οοιι  οοιικκοογγεεννεειιαακκέέςς
σσχχέέσσεειιςς  όόσσοο  κκααιι  ηη  οοιικκοοννοομμιικκήή
κκααττάάσστταασσήή  ττοουυςς..  44))  ΝΝαα  ννοομμοοθθεε--
ττηηθθεείί  οο  θθεεσσμμόόςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή
κκοοιιννόόττηηττααςς  ((  οοιικκοογγεεννεειιαακκόόςς  )),,
ααλλλλάά  κκααιι  νναα  δδοοθθεείί  ηη  δδυυννααττόόττηη--
τταα  σσττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  νναα  αασσκκοούύνν
ιιδδιιωωττιικκόό  έέρργγοο  ααφφοούύ  ππρρώώτταα  κκοοσσττοο--
λλοογγηηθθοούύνν  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  ππρράά--
ξξεειιςς,,  κκάάττιι  πποουυ  θθαα  εείίννααιι  ππρροοςς  όόφφεε--
λλοοςς  ττωωνν  ττααμμεείίωωνν  αασσφφάάλλιισσηηςς  κκααιι
ττοουυ  γγεεννιικκοούύ  ππλληηθθυυσσμμοούύ..  55))  ΝΝαα
ααπποοφφαασσιισσττεείί  ττιι  θθαα  γγίίννοουυνν  οοιι
δδοομμέέςς  ττωωνν  ππρροοςς  σσυυγγχχώώννεευυσσηη
ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  όόππωωςς  ηη  ΜΜ..ΕΕ..ΘΘ..
κκααιι  τταα  ΧΧεειιρροουυρργγεείίαα  γγιιααττίί  δδααππαα--
ννήήθθηηκκαανν  ττεερράάσσττιιαα  πποοσσάά  γγιιαα  ττηηνν
δδηημμιιοουυρργγίίαα  ττοουυςς..

Ήδη μέσα στον Μάιο έγιναν
οι πρώτες ανακοινώσεις – προ-
τάσεις για τις συγχωνεύσεις ανά
υγειονομική περιφέρεια.Οι πρώ-
τες αυτές ανακοινώσεις της ειδι-
κής Επιτροπής Συγχωνεύσεων,
προκάλεσαν και τις πρώτες αντι-
δράσεις.Νοσοκομεία που αλλά-
ζουν χρήση,που μετατρέπονται
σε Κέντρα Υγείας, καταργούνται
ή μεταφέρονται, φαίνεται πως
δεν βρίσκουν σύμφωνες τις τοπι-
κές κοινωνίες, οι οποίες άρχι-
σαν ήδη να εκφράζουν τις ενστά-
σεις τους και να κάνουν λόγω
για απαξίωση, τόσο του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας,όσο και
τις περιφέρειας ειδικότερα.Ανα-
μένουμε τη συνέχεια και θα επα-
νέλθουμε με εκτενέστερο σχο-
λιασμό για τις προτάσεις, αλλά
και τις αποφάσεις που θα ληφθούν
τελικά επί του συγκεκριμένου
θέματος.

ΑΑςς  εελλππίίσσοουυμμεε  όόττιι  οοιι  σσυυννεε--
ννώώσσεειιςς  θθαα  γγίίννοουυνν  χχωωρρίίςς  έέξξωω--
θθεενν  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  πποολλιιττιικκώώνν  ήή
κκοομμμμααττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  κκααιι  νναα
λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς
ττωωνν  πποολλιιττώώνν  κκααιι  ττωωνν  εεππααγγγγεελλ--
μμααττιιώώνν  υυγγεείίααςς..
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Η ισχύς εν τη...(συν)ενώσει;

Στην Ελλάδα υπάρχει
υπερδιπλάσιος αριθ-

μός ιατρών στο Ε.Σ.Υ.
και υποτριπλάσιος

αριθμός νοσηλευτών
με ανισομερή βέβαια

κατανομή από ότι
στις χώρες του ΟΟΣΑ. 

H E.N.E. ζhthσε από
τον υπουργό να δεί-
ξει ιδιαίτερη ευαισθη-
σία στους νοσηλευτές
των προς συγχώνευση
νοσοκομείων και να
τους δοθεί το δικαί-
ωμα επιλογής νοσο-
κομείου, ώστε να
μην διαταραχθούν
τόσο οι οικογενεια-
κές σχέσεις όσο και η
οικονομική κατά-
στασή τους. 
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  φφύύλλ--
λλοο  ττηηςς  εεφφηημμεερρίίδδααςς  μμααςς,,
δδηημμοοσσιιεεύύσσααμμεε  εεννηημμεε--

ρρωωττιικκάά  ττηηνν  έέκκββαασσηη  ττηηςς  υυππόόθθεε--
σσηηςς  σσυυκκοοφφααννττιικκήήςς  δδυυσσφφήήμμιι--
σσηηςς,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  ππρρώώηηνν
ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
οορργγάάννωωσσηηςς  ΠΠΑΑ..ΣΣ..ΟΟ..ΝΝΟΟ..ΠΠ..
ΡΡίίζζοοςς  ΡΡιιζζόόπποουυλλοοςς,,  μμεε  ππρρωωττοο--
ββοουυλλίίαα  ττηηςς  δδιικκήήςς  ττοουυ  ππλλεευυρράάςς,,
ζζήήττηησσεε  σσυυγγννώώμμηη  ((κκάάττιι  πποουυ
δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ξξεεκκάάθθααρραα  κκααιι
σστταα  ππρραακκττιικκάά  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς
ττοουυ  δδιικκαασσττηηρρίίοουυ)),,  ππρροοκκεειιμμέέ--
ννοουυ  νναα  ααπποοσσύύρροουυμμεε  ττηη  δδίίωω--
ξξηη,,  όόππωωςς  κκααιι  έέγγιιννεε..

ΔΔυυσσττυυχχώώςς  όόμμωωςς,,  οοιι  εεκκππρρόό--
σσωωπποοιι  ττηηςς  ΠΠΑΑ..ΣΣ..ΟΟ..ΝΝΟΟ..ΠΠ..  ααπποο--
δδεειικκννύύοοννττααιι  ααγγννώώμμοοννεεςς,,  ααλλλλάά
κκααιι  ααμμεεττααννόόηηττοοιι  κκααιι  μμάάλλιισστταα
δδιιααχχρροοννιικκάά,,  ααφφοούύ  δδεενν  δδίίσστταα--
σσαανν,,  μμόόννοο  κκααιι  μμόόννοο  γγιιαα  ττηη  δδηημμιι--
οουυρργγίίαα  εεννττυυππώώσσεεωωνν,,  νναα  δδιιαα--
σσττρρεεββλλώώσσοουυνν  ββάάννααυυσσαα  ττηηνν
ααλλήήθθεειιαα  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηη  δδιικκαα--
σσττιικκήή  κκααττάάλληηξξηη  ττηηςς  υυππόόθθεεσσηηςς
ττοουυ  ααππόό  33--1111--22000066  σσυυκκοοφφααννττιι--
κκοούύ  ΔΔεελλττίίοουυ  ΤΤύύπποουυ  ττηηςς
ΠΠΑΑ..ΣΣ..ΟΟ..ΝΝΟΟ..ΠΠ..  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν
μμεελλώώνν  ττηηςς  ΠΠρροοσσωωρριιννήήςς  ΔΔιιοοιι--
κκοούύσσααςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....    

Συγκεκριμένα, το Γραφείο
Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. εξέ-
δωσε και ανήρτησε στις 2-4-
2011 (ώρα 14.41 μ.μ.) στην επί-
σημη ιστοσελίδα της την από
2-4-2011 δημόσια ανακοίνω-
ση,στην οποία αναφέρει, μετα-
ξύ άλλων, επί λέξη, τα εξής:

«Στην εφημερίδα "Ο Ρυθ-
μός της Υγείας", αλλά και στην
επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε.
δημοσιεύεται ανακοίνωση της
Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. που ανα-
φέρει ότι ο κύριος Ρίζος Ριζό-
πουλος, 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-

γνώμη από μέλη της Προσω-
ρινής Διοικούσας Επιτροπής
της Ε.Ν.Ε., σχετικά με το περιε-
χόμενο 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 παραπλα-
νητική, διαστρέφει την αλή-
θεια των γεγονότων, καθώς
ουδέποτε συνέβησαν αυτά που
περιγράφει.

Ο κ. Ριζόπουλος ουδέπο-
τε ανακάλεσε το περιεχόμενο
του από 03/11/2006 Δελτίου
Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., το
οποίο καταμαρτυρεί και περι-
γράφει αληθή γεγονότα, παρά
μόνο δέχθηκε μετά από πρω-
τοβουλία και πρόταση των μηνυ-
τών του - και ενώ ήδη ένας εξ
αυτών απέσυρε την κατηγορία
της συκοφαντικής δυσφήμη-
σης πριν από την ημερομηνία
της εκδίκασης – εξωδικαστικό
συμβιβασμό.

Ο κ.Ριζόπουλος αποδέχθη-
κε την ανάκληση της εναντίον
του εγκλήσεως, δηλώνοντας
μόνο ότι:Οι εκφράσεις του από
3-11-2006 δελτίου τύπου «οι
Έλληνες Νοσηλευτές δεν μπο-
ρούν και δε θα γίνουν θύμα-
τα επιτηδείων, καιροσκόπων,
απατεωνίσκων…» δεν αναφέ-
ρονταν στους μηνυτές και στο
βαθμό που οι εκφράσεις αυτές
αντικειμενικά μπορεί να απο-
δοθούν 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. σχετι-
κά με τον κ. Ρίζο Ριζόπουλο
και το από 03/11/2006 Δελτίο
Τύπου της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.απο-
βλέπουν μόνο στη δημιουργία

ψευδών εντυπώσεων ενόψει
των επικείμενων εκλογών και
επιχειρούν να αποπροσανατο-
λίσουν το Σώμα των Νοσηλευ-
τών από τα πεπραγμένα της Διοί-
κησης 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 Διοίκη-
ση της Ε.Ν.Ε. δεν αποκαταστή-
σει την ακρίβεια των γεγονό-

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 ανα-
κοίνωση της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.,οι
συντάκτες της,δηλαδή οι ασκού-
ντες τη διοίκηση και εκπροσώ-
πηση της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., διέ-
δωσαν εν γνώσει τους γεγονότα
ψευδή, με σκοπό να πλήξουν
(εκ νέου) την τιμή και την υπό-
ληψη του Δ. Σκουτέλη και Αρ.
Δάγλα, οι οποίοι υπό την ιδιό-
τητα του Προέδρου και του Γενι-

κού Γραμματέα του Δ.Σ. της
Ε.Ν.Ε., αντιστοίχως, ενημερώ-
σαμε,ως είχαμε καθήκον, τους
Έλληνες Νοσηλευτές με σχετι-
κή καταχώρηση στην εφημερί-
δα «Ο Ρυθμός της Υγείας» και
την επίσημη ιστοσελίδα της
Ε.Ν.Ε. για τη δήλωση συγγνώ-
μης του Ρίζου Ριζόπουλου, τα
στοιχεία ταυτότητας του οποίου
–σημειωτέον- αποκαλύφθηκαν
με αποκλειστική ευθύνη των
συντακτών της επίμαχης ανα-
κοίνωσης της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.

Συγκεκριμένα,οι συντάκτες
της ανακοίνωσης της
ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.,δηλαδή οι ασκού-
ντες τη διοίκηση και εκπροσώ-
πησή της,εκμεταλλευόμενοι ένα
αληθινό γεγονός, αποδεικνυό-
μενο παραχρήμα από το διατα-
κτικό της υπ’ αριθ. 4926/2011
αποφάσεως του Β’ Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλο-
νίκης,διαστρέβλωσαν βάναυσα
την αλήθεια των γεγονότων,
ισχυριζόμενοι τα εξής ψευδή:

ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΝΝ
ΌΌττιι  σσττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
οο  κκύύρριιοοςς  ΡΡίίζζοοςς  ΡΡιιζζόόπποουυλλοοςς  ««φφέέρρεε--
ττααιι  δδήήθθεενν  νναα  ζζηηττάά  σσυυγγγγννώώμμηη»»
ααππόό  μμέέλληη  ττηηςς  ΠΠρροοσσωωρριιννήήςς  ΔΔιιοοιι--
κκοούύσσααςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ααππόό  0033//1111//22000066
ΔΔεελλττίίοουυ  ΤΤύύπποουυ  ττηηςς  ΠΠΑΑ..ΣΣ..ΟΟ..ΝΝΟΟ..ΠΠ..,,
εεννώώ,,  ααννττιιθθέέττωωςς,,  ααππόό  ττοο  δδιιαατταα--
κκττιικκόό  ττηηςς  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννηηςς
δδιικκαασσττιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς  ππρροοκκύύ--
ππττεειι  σσααφφώώςς  όόττιι  ζζήήττηησσεε  ππρράάγγμμαα--
ττιι  σσυυγγγγννώώμμηη  κκααιι  μμόόννοονν  μμεεττάά  ττηη
δδήήλλωωσσηη  ττηηςς  σσυυγγγγννώώμμηηςς  ττοουυ  οοιι
μμηηννυυττέέςς  δδηηλλώώσσααμμεε  όόττιι  αανναακκαα--
λλοούύμμεε  ττηηνν  έέγγκκλληησσήή  μμααςς..  

ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟΝΝ
ΌΌττιι  οο  κκ..  ΡΡιιζζόόπποουυλλοοςς  δδεενν  αανναα--
κκάάλλεεσσεε  ((ττάάχχαα))  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο
ττοουυ  ααππόό  0033//1111//22000066  ΔΔεελλττίίοουυ
ΤΤύύπποουυ  ττηηςς  ΠΠΑΑ..ΣΣ..ΟΟ..ΝΝΟΟ..ΠΠ..,,  ππααρράά
μμόόννοο  δδέέχχθθηηκκεε  μμεεττάά  ααππόό  ππρρωω--
ττοοββοουυλλίίαα  κκααιι  ππρρόότταασσηη  ττωωνν  μμηηννυυ--

ττώώνν  ττοουυ  εεξξωωδδιικκαασσττιικκόό  σσυυμμββιι--
ββαασσμμόό  ((εεδδώώ  σσυυννέέββηη  αακκρριιββώώςς
ττοο  ααννττίίθθεεττοο)),,  εεννώώ  ττοο  ααλληηθθέέςς
εείίννααιι  όόττιι  ππρράάγγμμααττιι  αανναακκάάλλεεσσεε
ττιιςς  ππρροοσσββλληηττιικκέέςς  εεκκφφρράάσσεειιςς  κκααιι
ιισσχχυυρριισσμμοούύςς  ττοούύ  ααππόό  33--1111--22000066
δδεελλττίίοουυ  ττύύπποουυ,,  δδηηλλώώννοοννττααςς  όόττιι
δδεενν  ήήτταανν  ηη  ππρρόόθθεεσσήή  ττοουυ  νναα
ππρροοσσββάάλλεειι  ττοουυςς  μμηηννυυττέέςς  μμεε  ττιιςς
φφρράάσσεειιςς  ««οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττέέςς  δδεενν  μμπποορροούύνν  κκααιι  δδεε  θθαα
γγίίννοουυνν  θθύύμμαατταα  εεππιιττηηδδεείίωωνν,,  κκααιι--
ρροοσσκκόόππωωνν,,  ααππααττεεωωννίίσσκκωωνν……»»
κκααιι  ζζηηττώώννττααςς  σσυυγγγγννώώμμηη  γγιιαα  ττιιςς
φφρράάσσεειιςς  ααυυττέέςς..  ΕΕξξάάλλλλοουυ,,  σσττοο
κκεείίμμεεννοο  ττηηςς  δδιικκαασσττιικκήήςς  ααππόόφφαα--
σσηηςς  ρρηηττώώςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι  ηη  ααννάά--
κκλληησσηη  ττηηςς  εεγγκκλλήήσσεεωωςς  έέγγιιννεε
««ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  ππααρραακκάάττωω  δδήήλλωω--
σσηη  ττοουυ  κκααττηηγγοορροουυμμέέννοουυ»»  μμεε
ττηηνν  οοπποοίίαα,,  όόππωωςς  ππρροοεελλέέχχθθηη,,  οο
κκααττηηγγοορροούύμμεεννοοςς  ζζήήττηησσεε  σσυυγγ--
γγννώώμμηη  ααππόό  ττοουυςς  μμηηννυυττέέςς  ττοουυ..  

ΣΣυυννεεππώώςς,,  ψψεευυδδώώςς  υυπποοσσττηη--
ρρίίζζοουυνν  οοιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττηηςς
ΠΠΑΑ..ΣΣ..ΟΟ..ΝΝΟΟ..ΠΠ..  όόττιι  ηη  ααννάάκκλληη--
σσηη  ττηηςς  εεγγκκλλήήσσεεωωςς  ήήτταανν  ααπποοττέέ--
λλεεσσμμαα  ««ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς  κκααιι  ππρρόό--
τταασσηηςς  ττωωνν  μμηηννυυττώώνν  γγιιαα
εεξξωωδδιικκαασσττιικκόό  σσυυμμββιιββαασσμμόό»»,,
ααφφοούύ  ττοο  ααλληηθθέέςς  εείίννααιι  όόττιι  ππρροοηη--
γγήήθθηηκκεε  ηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυγγγγννώώμμηηςς
εεκκ  μμέέρροουυςς  ττοουυ  κκααττηηγγοορροουυμμέέ--
ννοουυ  κκααιι  αακκοολλοούύθθηησσεε  ηη  ααννάά--
κκλληησσηη  ττηηςς  εεγγκκλλήήσσεεωωςς..    

Εν κατακλείδι, θεωρούμε
ότι η μεταμέλεια κάποιου, όταν
δεν είναι ειλικρινής, αλλά βασί-
ζεται σε ταπεινά ελατήρια και
χρησιμοποιείται εκ των υστέ-
ρων προκειμένου να εξασφα-
λιστούν ευτελείς εντυπώσεις,
δεν αξίζει να αντιμετωπίζεται
με επιείκεια.Και στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση,ο κ. Ριζόπου-
λος και οι σύμβουλοί του, δεν
τίμησαν σε καμία περίπτωση
τις αξίες του θάρρους και της
ευθύτητας, αλλά προτίμησαν να
καταστούν υπότροποι, επιδει-
νώνοντας περαιτέρω τη συνο-
λική τους εικόνα.

ΑΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. – 
ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ 

«Συγνώμη»...διπλής όψης!

Η μεταμέλεια
κάποιου, όταν
δεν είναι ειλικρι-
νής, αλλά βασίζε-
ται σε ταπεινά
ελατήρια και
χρησιμοποιείται
εκ των υστέρων
προκειμένου να
εξασφαλιστούν
ευτελείς εντυπώ-
σεις, δεν αξίζει
να αντιμετωπί-
ζεται με επιεί-
κεια. 
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει
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Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Μόνο οι έχοντες 
τίτλο και άδεια

Γράφει ο Παναγιώτης 
Ζαμπίτης, Δικηγόρος 

TT
οο  ΆΆρρθθρροο  44  ττοουυ  ΝΝ..
558800//11997777  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΑΑ’’  110066))
οορρίίζζεειι  όόττιι  ««ΕΕιιςς  ππρροοκκηη--

ρρυυχχθθεείίσσααςς  κκααιι  μμηη  ππλληηρρωωθθεείί--
σσααςς  εελλλλεείίψψεειι  υυπποοψψηηφφίίωωνν  θθέέσσεειιςς
ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν,,  δδιιάά
ττηηνν  κκααττάάλληηψψιινν  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ααππααιι--
ττεείίττααιι  ππττυυχχίίοονν  ΣΣχχοολλήήςς  ΑΑδδεελλ--
φφώώνν  ΝΝοοσσοοκκόόμμωωνν  ττρριιεεττοούύςς  φφοοιι--
ττήήσσεεωωςς,,  γγίίννοοννττααιι  δδεεκκττέέςς  ππρροοςς
δδιιοορριισσμμόό  κκααττάά  ττηηνν  εεππααννααλληηππττιι--
κκήή  ππρροοκκήήρρυυξξηη  ααυυττώώνν  κκααιι  ππττυυ--
χχιιοούύχχοοιι  ΣΣχχοολλώώνν  ΜΜααιιώώνν,,  ππρροο--
ττιιμμωωμμέέννωωνν  εειιςς  ππάάσσαανν  ππεερρίίππττωωσσιινν
ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  ΣΣχχοολλώώνν  ΑΑδδεελλ--
φφώώνν  ΝΝοοσσοοκκόόμμωωνν  33εεττοούύςς  φφοοιι--
ττήήσσεεωωςς..  ΑΑιι  οούύττωω  δδιιοορριιζζόόμμεεννααιι
ΜΜααίίααιι  θθαα  μμεεττεεκκππααιιδδεεύύωωννττααιι  εεππίί
εεξξάάμμηηννοονν  εειιςς  ττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοονν
εειιςς  οο  ππρροοσσλλααμμββάάννοοννττααιι»»..

Εξάλλου, σύμφωνα με το
Άρθρο 5 παρ.2 του Ν.1579/1985
(ΦΕΚ Α’ 217), από τη δημοσί-
ευση του νόμου αυτού καθιε-
ρώθηκε ο επαγγελματικός τίτ-
λος του νοσηλευτή και
νοσηλεύτριας στους πτυχιού-
χους ή διπλωματούχους των:
α) Τμημάτων νοσηλευτικής ΑΕΙ.
β) Νοσηλευτικών τμημάτων
ΤΕΙ. γ) τέως ανώτερων σχολών
νοσοκόμων,επισκεπτριών αδελ-
φών νοσοκόμων του Υπουρ-
γείου Υγείας δ) ισοτίμων σχο-
λών αλλοδαπής.

Ήδη, δε, ο Ν. 3252/2004
«Σύσταση Ένωσης Νοσηλευ-
τών-τριών, θέματα ΕΣΥ, θέμα-
τα ιατρών, ιδ. κλινικών κλπ>>
(ΦΕΚ Α’ 132/16.7.2004), ορί-
ζει στο μεν Άρθρο 3 παρ. 1
και 2 ότι <<1. Τα Μέλη της
Ε.Ν.Ε. διακρίνονται σε τακτι-
κά και επίτιμα. 2.Τακτικά Μέλη
της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά

όλοι οι νοσηλευτές που είναι
απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοση-
λευτικών Α.Ε.Ι., β) Νοσηλευ-
τικών Τμημάτων Τ.Ε.Ι., γ) Πρώ-
ην Ανώτερων Σχολών Αδελφών
Νοσοκόμων, Επισκεπτριών
Αδελφών Νοσοκόμων, αρμο-
διότητας Υπουργείου Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,δ) Πρώην Νοση-
λευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε)
Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμη-
μάτων της αλλοδαπής, των οποί-
ων τα διπλώματα έχουν ανα-
γνωριστεί ως ισότιμα με τα
πτυχία των νοσηλευτικών σχο-
λών της ημεδαπής από τις αρμό-
διες υπηρεσίες. στ) Σχολής
Αξιωματικών Νοσηλευτικής,
ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματι-
κών Αδελφών Νοσοκόμων»,
στο δε Άρθρο 4 παρ. 1 ότι «1.
ΚΚάάθθεε  ννοοσσηηλλεευυττήήςς  ττηηςς  ππααρρ..  22
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα
υυπποοββάάλλεειι  ααίίττηησσηη  εεγγγγρρααφφήήςς  σσττοο
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα  ττηηςς  ΥΥγγεειι--
οοννοομμιικκήήςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  σσττηηνν
οοπποοίίαα  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  αασσκκήήσσεειι
ττηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή..  ..  ..  ..»»,,  εεννώώ  ωωςς
ππρροοςς  ττηηνν  άάδδεειιαα  αασσκκήήσσεεωωςς  ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς
ττοο  ΆΆρρθθρροο  3311  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ννόόμμοουυ
οορρίίζζεειι  τταα  εεξξήήςς::  ««11..  ΓΓιιαα  ττηηνν  έέκκδδοο--
σσηη  ααππόό  ττιιςς  κκααττάά  ττόόπποουυςς  ΝΝοομμααρρ--
χχίίεεςς  ττηηςς  άάδδεειιααςς  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς,,
οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  οοφφεείίλλοουυνν  νναα
σσυυμμππεερριιλλάάββοουυνν,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν
δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν,,  κκααιι  ββεεββααίίωω--
σσηη  εεγγγγρρααφφήήςς  σσττοο  οοιικκεείίοο  ΠΠεερριι--
φφεερρεειιαακκόό  ΤΤμμήήμμαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ......2.
Όποιος ασκεί τη νοσηλευτική
χωρίς να έχει άδεια άσκησης
επαγγέλματος διώκεται ποινι-
κά σύμφωνα με το άρθρο 458
του Ποινικού Κώδικα...3.Εντός
έξι (6) μηνών από τη δημοσί-
ευση του παρόντος υποχρε-
ούνται όλοι οι νοσηλευτές να

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 προσωρι-
νής ή οριστικής διαγραφής
από την Ε.Ν.Ε. αναστέλλεται
αυτοδίκαια η άδεια άσκησης
επαγγέλματος».

Περαιτέρω,ο Ν. 2071/1992
«Εκσυγχρονισμός και οργάνω-
ση συστήματος υγείας» (ΦΕΚ
Α’ 123) ορίζει στο Άρθρο 103
παρ.1 ότι «Θέσεις νοσηλευτών
καταλαμβάνουν μόνον όσοι
φέρουν τίτλο και άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος νοσηλευτή.
Οργανικές θέσεις νοσηλευτών
ΠΕ και ΤΕ δεν μεταφέρονται
σε υποδεέστερο κλάδο.Θέσεις
διευθυντών, τομεαρχών,προϊ-

σταμένων και υπευθύνων της
νοσηλευτικής υπηρεσίας νοση-
λευτικών ιδρυμάτων και κέντρων
υγείας, καταλαμβάνονται από
νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ με εξαί-
ρεση τα μαιευτικά τμήματα και
τα κοινωνικής ιατρικής στα
οποία προΐστανται μαίες και
επισκέπτες αντιστοίχως».

ΑΑππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ  ΝΝ..  33225522//22000044  σσυυννάάγγεεττααιι
κκααττααρρχχήήνν  όόττιι,,  κκάάθθεε  ννοοσσηηλλεευυ--
ττήήςς  οο  οοπποοίίοοςς  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  αασσκκήή--
σσεειι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ττηη  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήή  κκααιι  εείίννααιι  ααππόόφφοοιιττοοςς  ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ΣΣχχοολλώώνν  ττωωνν
ππεερριιππττώώσσεεωωνν  αα  ––  ζζ  ττηηςς  ππααρρ..  22
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω
ννόόμμοουυ  έέχχεειι  υυπποοχχρρέέωωσσηη  εεγγγγρραα--
φφήήςς  σστταα  μμηηττρρώώαα  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  σσττηη  σσυυννέέ--
χχεειιαα  νναα  λλάάββεειι  άάδδεειιαα  αασσκκήήσσεεωωςς
ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμαα--
ττοοςς  ααππόό  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ΝΝοομμααρρχχιιαα--
κκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  κκααιι,,  ήήδδηη,,  ττηηνν
οοιικκεείίαα  ΑΑυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκήή  ΠΠεερριιφφέέ--

ρρεειιαα  ((ΝΝ..  33885522//22001100  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμ--
μμαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς))..

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, τομεάρ-
χη,προϊσταμένου και υπευθύ-
νου) της νοσηλευτικής υπηρε-
σίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
νοούνται οι αναφερόμενοι στο
πρώτο εδάφιο της διατάξεως
αυτής, δηλαδή μόνον όσοι
φέρουν τίτλο και άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος νοσηλευτή
(βλ. ΣτΕ 1770/2000), τα οποία
αποτελούν τυπικά προσόντα
προκειμένου υπάλληλος δημό-
σιου νοσηλευτικού ιδρύματος
και κέντρου υγείας να τεθεί σε
κρίση για την κατάληψη διευ-
θυντικής θέσης. Μάλιστα, για
την ταυτότητα του νομικού λόγου,
η ανωτέρω απαγόρευση κατα-
λαμβάνει 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 Νοση-
λευτών –τριών,διότι προδήλως
δεν διαθέτουν τέτοιο τίτλο ή
άδεια και συνεπώς δεν έχουν
το τυπικό προσόν του νοση-
λευτή, κατά την προεκτεθείσα
έννοια του άρθρου 103 παρ. 1
Ν.2071/1992 (βλ.ΣτΕ 1770/2000).

ΕΕνν  κκαατταακκλλεείίδδιι,,  οοιι  ΜΜααίίεεςς,,  αανν
κκααιι  δδιιοορρίίσσττηηκκαανν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε
ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ΝΝ..  558800//11997777,,
εεππεειιδδήή  δδεενν  έέχχοουυνν  ττίίττλλοο  κκααιι
άάδδεειιαα  άάσσκκηησσηηςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς
ννοοσσηηλλεευυττήή,,  δδεενν  δδύύννααννττααιι  νναα
κκααττααλλααμμββάάννοουυνν  δδιιεευυθθυυννττιικκέέςς
θθέέσσεειιςς  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  υυππηη--
ρρεεσσίίααςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ιιδδρρυυ--
μμάάττωωνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..
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Γράφει 
ο Κωνσταντίνος
Νίκας

ΜΜ
άάιιοοςς,,  οο  οομμοορρφφόόττεερροοςς
μμήήννααςς  ττοουυ  έέττοουυςς..  ΕΕκκεείί--
ννοοςς  όόπποουυ  ηη  ααννααγγεενν--

ννηηθθεείίσσαα  φφύύσσηη  σσυυννάάμμαα  μμεε  ττοονν
λλααμμππρρόό  ήήλλιιοο  δδηημμιιοουυρργγεείί  μμίίαα
ππααννδδααιισσίίαα  χχρρωωμμάάττωωνν,,  εειικκόόννωωνν,,
ήήχχωωνν  κκααιι  σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν  πποουυ
ααγγκκααλλιιάάζζοουυνν  κκάάθθεε  ψψυυχχήή..

Για ετούτο τον τόπο, όμως,
Μάιος δεν σημαίνει μονάχα
άνοιξη.Έχει και μία ξεχωριστή
αξία. Εμπεριέχει την θλιβερά
επέτειο της Αλώσεως της Κων-
σταντινουπόλεως υπό των Οθω-
μανών Τούρκων και τον ηρω-
ικό θάνατο του τελευταίου
Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου και των συν αυτώ
μαχομένων και πεσόντων αγω-
νιστών στα τείχη της Βασιλεύ-
ουσας στις 29 Μαΐου 1453.

ΠΠοοιιοοςς  ήήτταανν,,  όόμμωωςς,,  οο  ΚΚωωνν--
σσττααννττίίννοοςς  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοοςς;;ΠΠοοιιαα
τταα  μμεεγγάάλλαα  γγεεγγοοννόότταα  εεκκεείίννηηςς  ττηηςς
ττααρρααγγμμέέννηηςς  κκααιι  ααγγννοοηημμέέννηηςς
σσήήμμεερραα  εεπποοχχήήςς;;  ΚΚααιι  ττοο  κκυυρριιόό--
ττεερροο,,  πποοιιόό  ττοο  μμήήννυυμμαα  κκααιι  ττοο
δδίίδδααγγμμαα  ττοουυςς  γγιιαα  εεμμάάςς  ττώώρραα  ττοονν
ΜΜάάιιοο  ττοουυ  22001111;;

Ο Κωνσταντίνος γεννήθη-
κε στις 9 Φεβρουαρίου του 1404
και ήταν τέκνο του Μανουήλ
Β’ Παλαιολόγου [Βυζαντινού
Αυτοκράτορα] και της εκ Σερ-
βίας Πριγκίπισσας Ελένης Δρα-
γάση Παλαιολογίνας. Από τα
μικράτα του αναμείχθηκε με
τα κοινά, έχοντας υπηρετήσει,
τόσο τον πατέρα του, όσο και
τον αδελφό του Ιωάννη,ο οποί-
ος και ανέλαβε την εξουσία
μετά τον θάνατο του Μανου-
ήλ, το 1425.Πιο συγκεκριμέ-
να, διετέλεσε επίτροπος της
Βασιλείας στην Κωνσταντινού-
πολη μεταξύ των ετών 1437 και
1443 κατά την διάρκεια της
απουσίας του Αυτοκράτορα
στην Φερράρα και Φλωρεντία
της Ιταλίας, εξαιτίας της συνό-

δου για την ένωση των Εκκλη-
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 Πόλε-
ως, Μεγάλο Κωνσταντίνο και
να του χαρίσει μια έντιμη και
ένδοξη πτώση.

ΌΌλλαα  τταα  έέττηη  κκααττάά  τταα  οοπποοίίαα
οο  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  δδιιααχχεειιρρίίσσττηη--
κκεε  κκρρααττιικκάά  ααξξιιώώμμαατταα  δδιιαακκρρίί--
θθηηκκεε  γγιιαα  ττηηνν  σσύύννεεσσηη,,  ττοο  ήήθθοοςς,,
ττηηνν  εεννττιιμμόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  ααννδδρρεείίαα
ττοουυ..  Έδωσε στο Δεσποτάτο του
Μυστρά την στερνή του αίγλη
επεκτείνοντας την κυριαρχία
του σε όλη την Πελοπόννη-
σο, αφού αντιμετώπισε με επι-
τυχία τους Φράγκους.Και από
εκεί, κοντά από την αρχαία
Σπάρτη ξεκίνησε σαν άλλος
Λεωνίδας για να γράψει το δικό
του έπος, τις δικές του Θερμο-
πύλες. Όχι δεν ήταν πολεμο-
χαρής, ούτε κάποιος που ονει-
ροβατούσε κτίζοντας παλάτια
στην άμμο.Μετά από μία ολό-
κληρη ζωή στην Βασιλική αυλή
και στις θέσεις ευθύνης είχε
πλήρη επίγνωση της δραματι-
κής κατάστασης. Ήξερε πάρα
πολύ καλά τι θα συναντήσει
και τι τον περιμένει.

Η πάλαι ποτέ κραταιά Ανα-
τολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατο-
ρία είχε μεταβληθεί σε μία
θολή σκιά, ένα φάντασμα του
ένδοξου παρελθόντος.Η Κων-
σταντινούπολη,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 νοτιοανα-
τολικής λεκάνης της Μεσογεί-
ου είχε μείνει μονάχη και
αβοήθητη μπροστά στα στίφη
των Οθωμανών Τούρκων του

Σουλτάνου Μεχμέτ Β’, που
περίμεναν να την κατασπαρά-
ξουν όπως τα θηρία τους Χρι-
στιανούς στις αρένες τους πρώ-
τους 3 αιώνες μ,χ , τους αιώνες
των διωγμών του Χριστιανι-
σμού. ΗΗ  ΠΠόόλληη  πποουυ  εεππίί  11112233
σσυυννααππττάά  έέττηη  ααπποοττέέλλεεσσεε  ττοονν
φφάάρροο  ττοουυ  πποολλιιττιισσμμοούύ  γγιιαα  όόλληη
ττηηνν  οοιικκοουυμμέέννηη  εεττοοιιμμααζζόότταανν  νναα
ββυυθθιισσττεείί  σσττοο  ββααθθύύ  σσκκόόττοοςς  ττηηςς
δδοουυλλεείίααςς  μμααζζίί  μμεε  ττοο  ΕΕλλλληηννιι--
κκόό  έέθθννοοςς..  ΤΤοο  ππώώςς  κκααττρραακκύύλληη--
σσεε  μμιιαα  ΑΑυυττοοκκρρααττοορρίίαα  ααππόό  τταα
οουυρράάννιιαα  σστταα  ΤΤάάρρττααρραα  εείίννααιι  μμίίαα
οοδδυυννηηρρήή  ιισσττοορρίίαα,,  γγεεμμάάττηη  ααππόό
ααννιικκααννόόττηητταα  ηηγγεεσσιιώώνν,,  οολλέέθθρριιαα
σσφφάάλλμμαατταα,,  ππρροοδδοοσσίίεεςς  κκααιι  ααρρρρωω--
σσττηημμέέννοουυςς  εεγγωωιισσμμοούύςς..

Και όμως ο Κωνσταντίνος,
ενώ αντιλαμβανόταν πολύ καλά
πως ήγγικεν η ώρα για το ανα-
πόφευκτο τέλος δεν δίστασε
ούτε στιγμή να φορέσει το
αγκάθινο στεφάνι του μαρτυ-
ρίου, όπως και ο Ιησούς στην
πορεία των Παθών προς τον
Γολγοθά. Είχε την δυνατότη-
τα να μην πιει αυτό το πικρό
ποτήρι, εκείνος όμως στάθη-
κε στις επάλξεις, καιόμενος
από την ιερά φλόγα της αίσθη-
σης του καθήκοντος, της φιλο-
τιμίας και της φιλοπατρίας,
αυτή την ιερά φλόγα που όποι-
ον αγκαλιάσει τον οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια σε έργα
μεγάλα και σπουδαία.

Βρέθηκε στην απελπιστικό-
τερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ
ηγεμόνας από καταβολής του
ανθρωπίνου γένους.Οι εχθροί
αμέτρητοι, οι δυνάμεις πενι-
χρές [μονάχα 4983 υπερασπι-
στές-μαχητές],οι φίλοι-σύμμα-
χοι μηδαμινοί [2000-3000
Βενετών και Γενοβέζων υπό
τον ήρωα Ιουστινιάνη].Το λάδι
από το καντήλι της Πόλης είχε
πλέον σωθεί, δεν αμφιταλα-
ντεύθηκε ο Κωνσταντίνος καθό-
λου όμως. ΠΠρροοεεττοοίίμμαασσεε  ττηηνν
ΠΠόόλληη  γγιιαα  ττηηνν  εεππεερρχχόόμμεεννηη
πποολλιιοορρκκίίαα  μμεε  όόσσαα  μμέέσσαα  δδιιέέθθεε--
ττεε  κκααιι  έέδδωωσσεε  ττοονν  ΛΛεεωωννίίδδεειιοο
ααγγώώνναα  πποολλεεμμώώννττααςς  οο  ίίδδιιοοςς  ωωςς
ααππλλόόςς  σσττρρααττιιώώττηηςς  σστταα  ττεείίχχηη  εεππίί

Μήνα Μάη και 29,

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

άρθρα /  επιστολές

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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5533  ηημμέέρρεεςς  ααππόό  ττιιςς  66  ΑΑππρριιλλίίοουυ
11445533..5533  ηημμέέρρεεςς  ααγγωωννίίααςς,,  ααγγώώ--
ννωωνν,,  ηηρρωωιικκώώνν  κκααττοορρθθωωμμάάττωωνν
κκααιι  ααυυττοοθθυυσσίίααςς.. Και στις 25
Μαίου,4 ημέρες πριν την άλω-
ση 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 Πορ-
θητής στέλνει πρεσβεία και
ζητάει την παράδοση της Πόλης
από τον Αυτοκράτορα.Ως αντάλ-
λαγμα 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 σανί-
δα σωτηρίας για κάθε ευρι-
σκόμενο στο χείλος του γκρε-
μού.Ο Αυτοκράτωρ ακλόνητος
και αλύγιστος.Η απάντηση του
προς τον σουλτάνο ήταν εξό-
χως υπερήφανη και Λακωνι-
κή [Την δε Πόλιν σοι δούναι
ουκ εμόν εστίν ούτε άλλου των
κατοικούντων.Κοινή γαρ γνώ-
μη αυτοπροαιρέτως αποθάνω-
μεν και ου φεισόμεθα της ζωής
ημών].Το μολών λαβέ του μεσαι-
ωνικού Ελληνισμού,η απάντη-
ση η οποία κατατάσσει τον Κων-
σταντίνο στις μέγιστες
φυσιογνωμίες της παγκοσμί-

ου ιστορίας. Η δε ομιλία του
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 χείμαρ-
ρος σθένους, φιλοπατρίας και
αυταπάρνησης. Μία από τις
κορυφαίες ομιλίες που έχει
ποτέ απευθύνει κυβερνήτης.

Έτσι λοιπόν, αφού απέρρι-
ψε αγέρωχα τις Τουρκικές προ-
τάσεις, αλλά και τις εισηγήσεις
των αξιωματούχων του για δρα-
πέτευση και μετάβαση στο εξω-
τερικό [Με σκοπό την οργά-
νωση σταυροφορίας εναντίον
των Τούρκων] οο  ΚΚωωννσσττααννττίί--
ννοοςς  σσττάάθθηηκκεε  ττοο  ξξηημμέέρρωωμμαα  ττηηςς
μμααύύρρηηςς  ΤΤρρίίττηηςς  2299  ΜΜααΐΐοουυ  11445533
σσττηηνν  ππύύλληη  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΡΡωωμμαα--
ννοούύ,,  σστταα  ττεείίχχηη  ττηηςς  ΒΒαασσιιλλεεύύοουυ--
σσααςς  ππααννέέττοοιιμμοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ττεελλιικκήή
μμάάχχηη,,  δδίίππλλαα  σσττοουυςς  σσυυσσττρρααττιιώώ--
ττεεςς  ττοουυ  [[ΌΌλλοοιι  ττοουυςς  ππααννττααχχοούύ
ννιικκήήσσααννττααςς  μμηη  φφοοββηηθθέέννττεεςς]]..
Και έπεσαν όλοι, ελεύθεροι
όμως και απροσκύνητοι.Δίνο-
ντας την ίδια την ζωή τους για
την ελευθερία, την πατρίδα, την
πίστη, τα ανώτερα ιδανικά της
ανθρώπινης ύπαρξης.Και πότι-
σαν το χώμα της Πόλης με το
αίμα τους για να φυτρώσει ο
σπόρος της απελευθέρωσης
και να δώσει τον ωραιότερο
του καρπό, την μεγάλη επανά-
σταση του 1821.

Αυτά συνέβησαν τότε.Ποια

η σύνδεσή τους, όμως, με την
δικιά μας καθημερινότητα;Δια-
βιώνουμε σε μία εποχή γεμά-
τη δυσκολίες. Πληθώρα προ-
βλημάτων οικονομικών,
επαγγελματικών, κοινωνικών,
προσωπικών υποβαθμίζουν
το επίπεδο της ζωής μας ενώ
το μέλλον της Ελλάδος υπό τις
παρούσες συνθήκες προδια-
γράφεται ζοφερό με κύρια
χαρακτηριστικά την ανασφά-

λεια και τον φόβο.
Εδώ ακριβώς έγκειται και

η αξία του Κωνσταντίνου Παλαι-
ολόγου και των τελευταίων
υπερασπιστών της Κωνσταντι-
νουπόλεως.ΕΕίίχχαανν  όόλλαα  τταα  δδεεδδοο--
μμέένναα  εεννααννττίίοονν  ττοουυςς..  ΓΓννώώρριιζζαανν
ππωωςς  οοιι  εελλππίίδδεεςς  γγιιαα  εεππιικκρράάττηη--
σσηη  ήήσσαανν  μμηηδδααμμιιννέέςς..  ΠΠααρρόόλλαα
ααυυττάά  δδεενν  κκααττααββλλήήθθηηκκαανν  ααλλλλάά
έέδδωωσσαανν  κκααιι  σσεε  εεμμάάςς  έένναα  μμάάθθηη--
μμαα  ααγγώώνναα  κκααιι  ααυυττααππάάρρννηησσηηςς..
ΜΜααςς  δδίίδδααξξαανν  ππωωςς,,  οο  κκάάθθεε  άάννθθρρωω--
πποοςς  έέχχεειι  ιιεερρόό  κκααθθήήκκοονν  νναα  σσττέέ--

κκεεττααιι  όόρρθθιιοοςς  σσεε  κκάάθθεε  δδυυσσκκοο--
λλίίαα,,  σσεε  κκάάθθεε  σσυυμμφφοορράά  πποουυ  θθαα
ττοουυ  ππρροοκκύύψψεειι..  ΜΜααςς  έέδδεειιξξαανν
ππωωςς,,  σσπποουυδδααίίοοςς  δδεενν  εείίννααιι  εεκκεείί--
ννοοςς  οο  οοπποοίίοοςς  γγλλεεννττάάεειι  κκααιι  υυππεε--
ρρηηφφααννεεύύεεττααιι  σσττηηνν  χχααρράά  κκααιι  σστταα
ππλλοούύττηη  ττοουυ  [[ΤΤοούύττοο  εείίννααιι  ππααννεεύύ--
κκοολλοο  γγιιαα  ττοονν  κκααθθέένναα]],,  ααλλλλάά
εεκκεείίννοοςς  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  ππααλλέέψψεειι
μμεε  κκάάθθεε  εεμμππόόδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  εεππίί--
ττεευυξξηη  ττοουυ  σσττόόχχοουυ  ττοουυ,,  έέσσττωω
κκααιι  αανν  γγννωωρρίίζζεειι  ππωωςς  ααυυττόό  εείίννααιι
ααππόό  πποολλύύ  δδύύσσκκοολλοο  έέωωςς  αακκαα--
ττόόρρθθωωττοο..  ΕΕκκεείίννοοςς  πποουυ  θθαα  ααννττιι--
μμεεττωωππίίσσεειι  ττιιςς  οοδδυυννηηρρέέςς  σσττιιγγ--
μμέέςς  μμεε  γγεεννννααιιόόττηητταα  κκααιι
ααξξιιοοππρρέέππεειιαα..  ΑΑυυττόόςς  πποουυ  θθαα
ααφφοοσσιιωωθθεείί  ππρρααγγμμααττιικκάά  σσεε  όόττιι
ααγγααππάάεειι  κκααιι  θθαα  κκάάννεειι  τταα  ππάάνντταα
γγιιαα  νναα  κκρρααττήήσσεειι  ττοο  όόννεειιρροο  ττηηςς
ζζωωήήςς  ττοουυ  οολλοοζζώώννττααννοο..  ΕΕφφόό--
σσοονν  οοιι  έέσσχχααττοοιι  μμααχχηηττέέςς  ττηηςς
ΠΠόόλληηςς  δδεενν  δδεείίλλιιαασσαανν  εεννώώππιιωωνν
ττοουυ  ππλλήήθθοουυςς  ττωωνν  εεχχθθρρώώνν  κκααιι
ααγγωωννίίσσττηηκκαανν  υυππόό  ααννττίίξξοοεεςς  σσυυνν--
θθήήκκεεςς,,  δδίίχχωωςς  εελλππίίδδαα,,  εεμμεείίςς  ωωςς
ααπποογγοοννοοίί  ττοουυςς  έέχχοουυμμεε  ττοο  δδιικκααίί--
ωωμμαα  νναα  γγοοννααττίίζζοουυμμεε  σσεε  κκάάθθεε
ααττυυχχίίαα  ττηηςς  ζζωωήήςς,,  νναα  γγίίννοουυμμεε
ρριιψψάάσσππιιδδεεςς  σσττηηνν  εερργγαασσίίαα  μμααςς,,
σσττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  ααγγααππάά--
μμεε  κκααιι  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  γγεεννιικκόό--
ττεερραα;;  Αλήθεια δεν οφείλουμε
να παραδειγματιστούμε από
τους ήρωες αυτούς, για να κερ-
δίσουμε ότι μας αξίζει και να
ορίσουμε εμείς την μοίρα μας;

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολό-
γος 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 πρά-
ξει. Αγωνίστηκε μέχρις εσχά-
των και θυσιάστηκε για ότι
εκπροσωπούσε και αγαπούσε
και χάρισε στην Βυζαντινή
Αυτοκρατορία με την υπερή-
φανη στάση του ένα ευκλεές
και ένδοξο τέλος, ένα τέλος που
άρμοζε σε μία πραγματικά μεγά-
λη αυτοκρατορία.ΌΌτταανν  ττοο  μμεεσσηη--
μμέέρριι  ττηηςς  2299ηηςς  ΜΜααΐΐοουυ  11445533  οο
ΣΣοουυλλττάάννοοςς  ΜΜεεχχμμέέττ  ΒΒ’’  οο  ΠΠοορρ--
θθηηττήήςς  εειισσεερρχχόότταανν  θθρριιααμμββεευυττιι--
κκάά  σσττηηνν  ΒΒαασσιιλλεεύύοουυσσαα,,  ττααυυττόό--
χχρροονναα  εεξξίίσσοουυ  θθρριιααμμββεευυττιικκάά
εειισσεερρχχόότταανν  κκααιι  οο  ΚΚωωννσσττααννττίί--
ννοοςς  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοοςς,,  οο  μμααρρμμααρρωω--
μμέέννοοςς  ΒΒαασσιιλλιιάάςς,,  οο  γγιιοοςς  ττηηςς  γγηηςς
κκααιι  ττηηςς  φφωωττιιάάςς  σστταα  ΗΗλλύύσσιιαα
ΠΠεεδδίίαα..  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 αιώ-
νων.Ένας από αυτούς είναι και
ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Ας τον τιμήσουμε και ας ακο-
λουθήσουμε το παράδειγμα
του αγαπητοί συνάδελφοι!

Υ.Γ. Ο τίτλος του άρθρου
προέρχεται από το σπουδαίο
έργο «ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙ-
ΛΙΑΣ» του επίσης σπουδαίου
μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπα-
νουδάκη.
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Μαύρη Τρίτη Βασιλιά!

Mερώπη  Κονιδάρη

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

H Μερώπη Κονιδάρη σπούδασε νοσηλευτική, ζει και εργάζεται στον Πειραιά, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Συμμετέχει ενεργά στα κοινά. Όσο για τα όνειρά 
της αφετηρία είχαν το μικρό νησάκι του Ιονίου, το Μεγανήσι. Kάποια απ’ αυτά πραγματοποιήθηκαν, για τα υπόλοιπα προσδοκεί και ελπίζει...

Σπετσών 25, Κυψέλη, 113 62 Αθήνα – Τηλ. 210 8834 329 – fax. 210 8834 329, e-mail: info@zacharakis.gr

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

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

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

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

Μας δίδαξαν
πως, ο κάθε
άνθρωπος έχει
ιερό καθήκον να
στέκεται όρθιος
σε κάθε δυσκο-
λία, σε κάθε συμ-
φορά που θα του
προκύψει. 
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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 λιγό-
τερες πιθανότητες να εμφανί-
σουν προβλήματα συμπερι-
φοράς 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 μεγά-
λες ποσότητες από ζωτικές
ουσίες (πολυακόρεστα λιπα-
ρά και ορμονικούς παράγο-
ντες), που παίζουν σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη του εγκε-
φάλου και του νευρικού συστή-
ματος του βρέφους. Επίσης, ο
θηλασμός συνεπάγεται μεγα-
λύτερη σωματική και ψυχική
επαφή ανάμεσα στη μητέρα
και το νεογέννητο,πράγμα που
βοηθά στη μάθηση και την
προσαρμοστικότητα του βρέ-
φους 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 Πανε-
πιστήμιο του Στρασβούργου.
Οι ειδικοί δοκίμασαν το μίγ-
μα των χυμών που έφτιαξαν σε
αρτηρίες χοίρων στο εργαστή-

ριο και παρατήρησαν ότι προ-
καλούσε χαλάρωση στα τοιχώ-
ματά τους.Στο σούπερ κοκτέιλ
οι επιστήμονες προσέθεσαν
διάφορα φρούτα όπως μούρα
(διαφόρων ειδών), φράουλες,
μήλα και σταφύλια.Μελετώντας
αναλυτικά τα επίπεδα πολυφαι-
νολών των φρούτων αυτών
κατέληξαν ότι το φραγκοστά-
φυλο, το μύριλλο, το μαύρο
μούρο Aroniamelanocarpa, το
φίγγι (cranberry), το κόκκινο
μούρο lingonberry και το στα-
φύλι, αποτελούσαν τους ισχυ-
ρότερους «σωματοφύλακες» της
καρδιάς.

Το «σωσίβιο» 
σκοτώνει τους
καρδιοπαθείς
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Τα άτομα με στεφανιαία αρτη-
ριοπάθεια εμφανίζουν αυξημέ-
νο κίνδυνο θανάτου, εάν δια-
θέτουν παράλληλα περιττό λίπος

στην περιοχή της κοιλιάς,σύμ-
φωνα με ερευνητές στις ΗΠΑ.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό
ότι η αύξηση του κινδύνου
φάνηκε να ισχύει ακόμη και
όταν το άτομο εμφάνιζε φυσιο-
λογικό Δείκτη Μάζας Σώματος
(ΔΜΣ).Οι ερευνητές ανακάλυ-
ψαν ότι ο κίνδυνος θανάτου
για τους ασθενείς με στεφανι-
αία νόσο ήταν μεγαλύτερος κατά
75% όταν τα άτομα αυτά είχαν
λίπος στην περιοχή της κοιλιάς
σε σύγκριση με όσους ασθε-
νείς δεν διέθεταν «σωσίβιο».

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

Για τις γυναίκες που αναρω-
τιούνται τι φύλο θα έχει το
παιδί που περιμένουν, η απά-
ντηση ίσως να κρύβεται στην
ηλικία κατά την οποία ξεκί-
νησε η έμμηνος ρύση τους.
Αυτό υποστηρίζουν ιάπωνες

επιστήμονες οι οποίοι ανα-
κάλυψαν ότι το φύλο του
εμβρύου εξαρτάται σε σημα-
ντικό 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 απο-
κτήσει κορίτσι στη μετέπειτα
ζωή του. Όσο μεγαλύτερη
ήταν, όμως, η ηλικία εμμη-
ναρχής 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 αυξημέ-
να 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 γυναι-
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 σχέ-
ση με τους άνδρες, σύμφωνα
με αμερικανική έρευνα.
Οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οι γυναίκες
έχουν δυόμισι φορές περισ-
σότερες πιθανότητες να έχουν
ένα βιολογικό ρυθμό μικρό-
τερο των 24 ωρών. Μια χρο-
νική διαφορά σε σχέση με τη
διάρκεια της ημέρας που χρει-
άζεται μια καθημερινή επα-
ναρύθμιση του ρολογιού. Ο
αποσυγχρονισμός μεταξύ της
βιολογικής ώρας και της πραγ-
ματικής ώρας του ύπνου μπο-
ρεί έτσι να εξηγήσει γιατί η
αϋπνία πλήττει περισσότερο
τις γυναίκες από τους άνδρες,
σύμφωνα με τον ερευνητή.

Πώς θα καίμε 
θερμίδες αντί να
τις αποθηκεύουμε
Πηγή: iatronet

Αλλάζοντας την έκφραση ενός
γονιδίου που επηρεάζει τη
ρύθμιση του σωματικού βάρους
και μετατρέπει το «κακό» λευ-
κό λίπος σε … «καλό» σκού-
ρο, αμερικανοί ερευνητές
πιστεύουν ότι μπορεί ενδε-
χομένως να ανακάλυψαν τον
τρόπο να βοηθήσουν τον οργα-
νισμό να καίει θερμίδες αντί
να τις αποθηκεύει, ανοίγοντας
το δρόμο για καλύτερη αγω-
γή έναντι της παχυσαρκίας.
Όταν γεννιόμαστε, έχουμε
πολλά κύτταρα σκούρου λίπους,

Τυπορυχείο… 

Χάπι για την καρδιά
από φύλλα ελιάς
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Ένα ελπιδοφόρο «όπλο» κατά των
καρδιοπαθειών πιστεύουν ότι
μπορούν να δημιουργήσουν οι
επιστήμονες με την πολύτιμη βοή-
θεια της ελιάς. Οι επιστήμονες
δημιούργησαν ένα χάπι από εκχύ-
λισμα φύλλων ελιάς και στη συνέ-

χεια 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. Σύμφω-
να 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 φαρμα-
κευτικό σκεύασμα. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες έχουν υποδείξει την αποτελε-
σματική προστασία που προσφέρει η κατανάλωση ελαιολάδου ως προς τον περιορι-
σμό των εναποθέσεων λιπαρών ουσιών στις στεφανιαίες αρτηρίες.
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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 παραγω-
γής θερμότητας. Καθώς μεγα-
λώνουμε, χάνουμε το σκού-
ρο λίπος που καίει θερμίδες
και συσσωρεύουμε περισσό-
τερο και λευκό λίπος, κυρίως
γύρω από τη μέση και τους
γοφούς. Σε αντίθεση με το
σκούρο λίπος, το λευκό απο-
θηκεύει θερμίδες.

Ανησυχία από 
γερμανικό 
βακτήριο-
«δολοφόνο»
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι υγειονομικές αρχές της
Γερμανίας εκφράζουν σήμε-
ρα ανησυχία για την ταχεία
μετάδοση ενός βακτηριδίου
που προκαλεί αιμορραγίες
στο πεπτικό σύστημα και που
έχει προκαλέσει όπως φαίνε-
ται ήδη ένα θάνατο.
Πρόκειται για τον εντεροαι-
μορραγικό E.coli (Eceh), βακτη-
ρίδιο που ευθύνεται για σοβα-
ρά προβλήματα υγείας.
Τις τελευταίες δύο εβδομά-
δες, εκατοντάδες επιβεβαιω-
μένα ή ύποπτα κρούσματα
μόλυνσης από το βακτηρίδιο
αυτό έχουν καταγραφεί στη
Γερμανία.
Η μετάδοση του βακτηριδίου
αυτού στον άνθρωπο γίνεται
με την κατανάλωση μολυσμέ-
νων τροφίμων,όπως για παρά-
δειγμα ωμού ή όχι καλά ψημέ-
νου κιμά κρέατος ή μη
παστεριωμένου γάλακτος.

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 ανά-
πτυξη μιας εξέτασης που θα
δείχνει αν μια έγκυος κινδυ-
νεύει να γεννήσει πρόωρα. Τα
μωρά που γεννιούνται πριν
από την 37η εβδομάδα της
κύησης έχουν αυξημένες πιθα-
νότητες να αναπτύξουν διά-
φορα προβλήματα υγείας. Οι
ερευνητές εντόπισαν μια παραλ-
λαγή του γονιδίου FSHR, το
οποίο ρυθμίζει μια ορμόνη

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

Το Βιάγκρα 
κουφαίνει!
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Το διάσημο «μπλε χάπι», το
οποίο έχει βοηθήσει πολ-
λούς άνδρες με προβλήματα
στυτικής δυσλειτουργίας, ενδε-
χομένως συνδέεται με εκα-
τοντάδες περιπτώσεις ξαφνι-
κής απώλειας της ακοής σε
ολόκληρη την υφήλιο.Πρό-
κειται για μια πάθηση ξαφ-
νικής απώλειας της ακοής, η
οποία πλήττει είτε το ένα είτε
και τα δυο αυτιά.

Οι Βρετανοί ερευνητές διαπί-
στωσαν 47 περιπτώσεις αισθη-
τικονευρικής απώλειας ακοής,
ενώ άλλες 223 περιπτώσεις
που αναφέρθηκαν στις ΗΠΑ
δεν συμπεριλήφθηκαν ελλεί-
ψει επαρκών πληροφοριών.
Ο μέσος όρος ηλικίας των
ασθενών που υπέφεραν από
ξαφνική απώλεια ακοής ήταν
57,ωστόσο μεταξύ αυτών υπήρ-
χαν και δύο άνδρες ηλικίας
μόλις 37 ετών.

Συναγερμός 
στην Πάτρα για
κρούσματα λέπρας
Πηγή: www.newsit.gr

Τέσσερα μέλη οικογένειας μετα-
ναστών νοσηλεύονται με λοί-

μωξη από Mycobacteriumleprae
(μυκοβακτήριο, από το οποίο
προκαλείται η νόσος του Χάν-
σεν),στο Πανεπιστημιακό Γενι-
κό Νοσοκομείο Ρίου της Αχαΐας,
σύμφωνα με ενημερωτικό δελ-
τίο 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 μετέ-
βη στον τόπο μόνιμης κατοι-
κίας των κρουσμάτων, όπου
διερευνήθηκε η πιθανότητα
περαιτέρω διασποράς για την
λήψη των προληπτ ικών
μέτρων.

Πηγή μολύνσεως
οι βουβουζέλες
Πηγή: enet.gr

Οι βουβουζέλες, που χρησι-
μοποιήθηκαν κατά κόρον
από τους φιλάθλους του Μου-
ντιάλ , όχι μόνο προκάλεσαν
ηχορρύπανση αλλά ενδέχε-
ται και να βοήθησαν στην
εξάπλωση ασθενειών, σύμ-
φωνα με τους ειδικούς.
Ένα γρήγορο φύσημα της
βουβουζέλας προκαλεί την
εκτόξευση σάλιων, όπως και
στο φτέρνισμα, με ταχύτητα
4 εκατ. σταγονίδια το δευτε-
ρόλεπτο, με  αποτέλεσμα τη
πιθανότητα μετάδοσης ασθε-
νειών, όπως η γρίπη ή η
φυματίωση.
Οι διοργανωτές εξετάζουν, αν
θα τις επιτρέψουν στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Λονδί-
νου το 2012.

Ενώ εσύ κοιμόσουν...
Ένα στα επτά εγκεφαλικά
συμβαίνει στη διάρκεια
του ύπνου
Πηγή: www.newsbeast.gr

Ένας στους επτά ασθενείς που παθαί-
νουν εγκεφαλικό, δεν μπορούν να
λάβουν αντιθρομβωτική θεραπεία σε
νοσοκομείο, επειδή το επεισόδιο συμ-
βαίνει καθώς κοιμούνται, σύμφωνα με
αμερικανική έρευνα. Οι ερευνητές ανέ-
λυσαν τα ιατρικά αρχεία από τα ιατρεία
επειγόντων περιστατικών και διαπίστω-
σαν ότι περίπου ένας στους επτά ασθε-
νείς είχε προσέλθει στο νοσοκομείο,
αναφέροντας ότι ξύπνησε με συμπτώ-
ματα ισχαιμικού εγκεφαλικού. Συγκρί-

νοντας τα επεισόδια που συμβαίνουν στον ύπνο με αυτά που συμβαίνουν την μέρα, οι
ερευνητές δεν βρήκαν κάποια αξιόλογη διαφορά. Σε γενικές γραμμές πάντως, όσοι παθαί-
νουν εγκεφαλικό όντας ξύπνιοι, είναι κατά μέσο όρο λίγο μεγαλύτερης ηλικίας (72 ετών)
και τα επεισόδιά τους είναι κάπως πιο σοβαρά σε σχέσημε όσους παθαίνουν εγκεφα-
λικό στον ύπνο τους (70 ετών κατά μέσο όρο).

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος

ΤΤΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  --  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι - Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
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««ΜΜ
εεγγάάλληη  λλύύππηη,,  ααννηη--
σσυυχχίίαα  κκααιι  ππρροοββλληη--
μμααττιισσμμόό  μμααςς  ππρροο--

κκάάλλεεσσεε  ηη  ααννάάγγννωωσσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
ττηηςς  εεφφηημμεερρίίδδααςς  πποουυ  εεκκδδίίδδεεττααιι
ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  μμεε  ττίίττλλοο::  ΙΙσσόόττηη--
τταα  κκααιι  ααξξιιοοκκρρααττίίαα  ((ΑΑρρ..  φφύύλλλλοουυ
2288  ΜΜάάρρττιιοοςς  22001111))  γγιιαα  ττηηνν  εεππιι--
λλοογγήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααννααμμόόχχλλεευυ--
σσηηςς  ζζηηττηημμάάττωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν
ττάάχχαα  ττηηνν  ιισσόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  ααξξιιοο--
κκρρααττίίαα..  ΚΚιι  εεξξηηγγοούύμμαασσττεε::  

Κάθε εργαζόμενος έχει το
δικαίωμα να οραματίζεται, να
προγραμματίζει και να υλοποι-
εί κάποιους στόχους που αφο-
ρούν την εργασιακή του ανέ-
λιξη,με την προϋπόθεση ότι το
«παιχνίδι» παίζεται με ξεκάθα-
ρους όρους που δεν θα αλλά-
ζουν κάθε χρόνο, ανάλογα με
τα μικροσυμφέροντα συντεχνια-
κών ομάδων.

ΠΠοολλλλοοίί  ααππόό  εεμμάάςς  ααπποοφφαασσίί--
σσααμμεε  ππρριινν  ααππόό  πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα
νναα  φφοοιιττήήσσοουυμμεε  γγιιαα  11  έέττοοςς  σσττοονν
22οο  κκύύκκλλοο  σσπποουυδδώώνν  ττοουυ  ΤΤΕΕΕΕ,,
νναα  δδιιααββάάσσοουυμμεε,,  νναα  κκοοππιιάάσσοουυ--
μμεε  κκααιι  νναα  εεξξεετταασσττοούύμμεε  ΠΠααννεελλ--
λλααδδιικκάά  μμεε  μμααθθηηττέέςς  πποουυ  εείίχχαανν
τταα  μμιισσάά  χχρρόόννιιαα  ααππόό  εεμμάάςς..  ΣΣττοο
ττέέλλοοςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς
εεππιιττύύχχααμμεε  ττηη  φφοοίίττηησσήή  μμααςς  σστταα
ΑΑΤΤΕΕΙΙ  κκααιι  μμεεττάά  ααππόό  44  σσυυννααππττάά
έέττηη  σσπποουυδδώώνν  ααπποοκκττήήσσααμμεε  ττοο
πποολλυυππόόθθηηττοο  ππττυυχχίίοο,,  ααννααννεεώώ--
ννοοννττααςς  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  μμααςς  κκιι  αανναα--
ββααθθμμίίζζοοννττααςς  ττιιςς  ππααρρεεχχόόμμεεννεεςς
ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς.. Κι όλα
αυτά κάτω από αντίξοες συν-
θήκες. Πώς να ξεχάσει κανείς
«τι εστί» να σχολάς από νυχτε-
ρινή βάρδια και να είσαι υπο-
χρεωμένος -η να παρακολου-
θήσεις 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 γίνε-
ται.Στο βάθος του μυαλού μας,
για να είμαστε ειλικρινείς, είχα-
με και την εκδοχή ότι με το
πλήρωμα του χρόνου όλη αυτή
η προσπάθεια ίσως απέφερε

σε πολλούς από μας μια καλύ-
τερη σταδιοδρομία στο δύσκο-
λο εργασιακό στίβο που δρα-
στηριοποιούμαστε.

ΤΤίίπποοτταα  όόμμωωςς  δδεενν  κκαατταακκττιιέέ--
ττααιι  χχωωρρίίςς  μμόόχχθθοο  κκααιι  θθυυσσίίεεςς  κκααιι
μμεε  ττηηνν  ππααρρέέλλεευυσσηη  κκάάπποοιιωωνν  εεττώώνν
έέρρχχεεττααιι  ηη  σσττιιγγμμήή  νναα  δδρρέέψψεειιςς
ττοουυςς  κκααρρπποούύςς  ττωωνν  κκόόππωωνν  σσοουυ..
ΈΈλλαα  όόμμωωςς  πποουυ  έέρρχχοοννττααιι  σσήήμμεε--
ρραα  κκάάπποοιιαα  ««ππεεφφωωττιισσμμέένναα  μμυυαα--
λλάά»»  νναα  ααννααττρρέέψψοουυνν  ππρροογγρρααμμ--
μμααττιισσμμοούύςς,,  όόννεειιρραα,,  κκόόπποουυςς  κκααιι
θθυυσσίίεεςς  κκααιι  νναα  ««λλααννσσάάρροουυνν»»  μμεε
δδόόλλιιοο  ττρρόόπποο  ππρροοττάάσσεειιςς  ππεερρίί
««ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ττηηςς  ιισσόόττηηττααςς
κκααιι  ττηηςς  ααξξιιοοκκρρααττίίααςς»»……!!  

Προτείνει λοιπόν ο «ιθύνων
νους» του άρθρου, επικαλού-
μενος μάλιστα δικονομικά τερ-
τίπια κι αυθαίρετες ερμηνείες
(εμείς δυστυχώς δεν είμαστε
νομικοί αλλά διαθέτουμε κοι-
νό νου) ότι για να αποκαταστα-
θεί επιτέλους η αξιοκρατία κι
η ισότητα κατά τη διαδικασία
της κρίσης Προϊσταμένων οργα-
νικών μονάδων στα Νοσοκο-
μεία, 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 αναδεικνύο-
νται Προϊστάμενοι-ες οι χθεσι-
νοί υφιστάμενοι-ες»  όπως λέει
χαρακτηριστικά, λες κι όταν
προσλήφθηκαν κάποιοι στα
Νοσοκομεία ως ΤΕ ή ΠΕ,προ-
σλήφθηκαν ως Προϊστάμενοι
και δεν υπήρξαν ποτέ υφιστά-
μενοι…!

ΜΜεεττάά  ααππόό  ααυυττήή  ττηη  θθέέσσηη  θθέέλλοουυ--
μμεε  νναα  ρρωωττήήσσοουυμμεε  ττοο  ««ννοομμοομμαα--
θθήή  ααρρθθρροογγρράάφφοο»»::

--  ΠΠρριινν  μμεεττααττααγγοούύμμεε  εεμμεείίςς,,
ττιι  δδοουυλλεειιάά  κκάάννααμμεε;;  Δεν είμα-
στε στην απογευματινή ή νυχτε-
ρινή βάρδια μόνοι μας, εκτε-
λώντας στο ακέραιο τα
Νοσηλευτικά μας καθήκοντα
χωρίς τη βοήθεια ή τη συνδρο-
μή Νοσηλευτή -τριας ΤΕ ή ΠΕ;

--    ΚΚάάπποοιιοοιι  ααππόό  εεμμάάςς  δδεε  δδοουυ--
λλέέψψααμμεε  ««ππλλάάττηη  μμεε  ππλλάάττηη»»  μμεε  ττοουυςς

««ααννωωττέέρροουυςς»»  μμααςς  ΤΤΕΕ  ήή  ΠΠΕΕ  υυππηη--
ρρεεττώώννττααςς  ττοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  ήή  ττόόττεε
ββόόλλεευυεε  ττοο  ««σσύύσσττηημμαα»»  γγιιαα  νναα  κκααλλυυ--
φφθθεείί  ηη  ββάάρρδδιιαα;;  Τώρα που εξι-
σωθήκαμε (χωρίς να μας κάνει
κανείς χάρη και χωρίς να υπο-
λειπόμαστε σε τυπικά κι ουσια-
στικά προσόντα) δεν πρέπει να
αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα…;

--  ΑΑςς  μμααςς  εεξξηηγγήήσσεειι  κκάάπποοιιοοςς
ααππόό  ττοουυςς  σσυυννττάάκκττεεςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
γγιιααττίί  μμιιαα  ννοοσσηηλλεεύύττρριιαα  μμεε  77  έέττηη
σσπποουυδδώώνν  ((22  έέττηη  σσττηη  ΣΣχχοολλήή  δδιιεε--
ττοούύςς  φφοοίίττηησσηηςς,,  11  έέττοοςς  σσττοο  ΤΤΕΕΕΕ
κκααιι  44  έέττηη  σσττοο  ΤΤΕΕΙΙ))  κκααιι  2288  έέττηη
υυππηηρρεεσσίίααςς  ααππόό  τταα  οοπποοίίαα  τταα  88
δδιιααννύύθθηηκκαανν  σσεε  θθέέσσηη  ΤΤΕΕ,,  ππρρέέ--
ππεειι  νναα  λλάάββεειι  τταα  ίίδδιιαα  μμόόρριιαα  κκααιι
γγιιαα  ττοο  ίίδδιιοο  κκρριιττήήρριιοο  μμοορριιοοδδόό--
ττηησσηηςς  ((ττηηνν  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα))  μμεε
ννοοσσηηλλεεύύττρριιαα  πποουυ  έέχχεειι  ππρροοϋϋππηη--
ρρεεσσίίαα  μμόόννοονν  88  έέττηη  κκααιι  44  έέττηη
σσπποουυδδώώνν……!!  

--  ΠΠιισσττεεύύεειι  κκααννεείίςς  όόττιι  υυππ’’
ααυυττέέςς  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  θθαα  υυππάάρρξξεειι
υυππάάλλλληηλλοοςς  πποουυ  θθαα  δδοοκκιιμμάάσσεειι
νναα  ααννααββααθθμμίίσσεειι  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  κκααιι
ττιιςς  σσπποουυδδέέςς  ττοουυ……!!  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,οψέ-
ποτε γίνει;

--  ΓΓιιααττίί  κκάάπποοιιοοιι  ααγγννοοοούύνν  ααυυττόό
πποουυ  σσυυμμββααίίννεειι  σσεε  άάλλλλεεςς  κκααττηη--
γγοορρίίεεςς  εερργγααζζοομμέέννωωνν..  Έχει τεθεί
για παράδειγμα ποτέ ζήτημα μη
προσμέτρησης προϋπηρεσίας
κατά την κρίση κι επιλογή
Πρ/νων ή Δ/ντών σχολείων
για τους εκπαιδευτικούς Πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, επει-
δή πριν το 1998 που καθιερώ-
θηκε η εξομοίωσή τους ήταν
απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακα-
δημιών 2/ετούς φοίτησης…!

Κοντολογίς.Όσοι από εμάς
παλέψαμε αυτά τα χρόνια για
επαγγελματική καταξίωση και
μια καλή σταδιοδρομία κατα-
λαμβάνοντας πολλές φορές ακό-
μα και θέσεις ευθύνης,δεν πισω-

γυρίζουμε,ούτε και σκεφτόμα-
στε να εγκαταλείψουμε ή να
απεμπολήσουμε το δικαίωμα
της ισότιμης μεταχείρισης.Επο-
μένως,θα μας επιτρέψετε να δια-
φωνήσουμε με το σκεπτικό του
συντάκτη,αλλιώς  είμαστε υπο-
χρεωμένοι να τα διαγράψουμε
όλα και να επιστρέψουμε πίσω
από εκεί που ήρθαμε.

ΤΤέέλλοοςς,,  ααννααμμέέννοουυμμεε  ττηηνν  υυππεεύύ--
θθυυννηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....  ΜΜιιααςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  πποουυ  ιιδδρρύύσσααμμεε,,  πποουυ  ππιισσττέέ--
ψψααμμεε  σσ’’  ααυυττήήνν  κκααιι  πποουυ  δδεενν  θθαα
μμααςς  ωωθθήήσσεειι  νναα  σσττααθθοούύμμεε  ααππέέ--
ννααννττίί  ττηηςς  εεγγεείίρροοννττααςς  ζζηηττήήμμαατταα
««κκααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηηςς»»  ααπποοφφοοίίττωωνν
ΚΚΑΑΤΤΕΕΕΕ  33//ττοούύςς  φφοοίίττηησσηηςς,,  ααπποο--
φφοοίίττωωνν  ΤΤΕΕΙΙ,,  ααπποοφφοοίίττωωνν  ΑΑΤΤΕΕΙΙ,,
ααπποοφφοοίίττωωνν  ΠΠΕΕ,,  ααπποοφφοοίίττωωνν  μμεε
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκόό  ήή  ΔΔιιδδαακκττοορριικκόό
ττίίττλλοο,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ααυυττήή  πποουυ  ρρηηττάά
κκααιι  πποολλύύ  οορρθθάά  ππρροοέέββλλεεψψεε  οο
σσοοφφόόςς  ννοομμοοθθέέττηηςς..  ΤΤέέττοοιιεεςς  ααππόό--
ψψεειιςς  δδίίννοουυνν  ««λλααββήή»»  σσεε  κκεείίννοουυςς
πποουυ  εεππιιββοουυλλεεύύοοννττααιι  ττηηνν  εεννόό--
ττηηττάά  ττηηςς,,  σσ’’  εεκκεείίννοουυςς  πποουυ  υυπποο--
ννοομμεεύύοουυνν  κκααιι  υυπποοσσκκάάππττοουυνν
««ττηηνν  ππρροοοοππττιικκήή  ττηηςς  δδυυννααττόόττηη--
ττααςς  κκααττάάλληηψψηηςς,,  δδιιάά  ττοουυ  δδιιοοιικκηη--
ττιικκοούύ  μμέέττρροουυ  ττηηςς  ααπποοσσππάάσσεεωωςς,,
θθέέσσεεωωνν  ΕΕππιιθθεεωωρρηηττώώνν  κκααιι  ΒΒοοηη--
θθώώνν  ΕΕππιιθθεεωωρρηηττώώνν  ττοουυ  ΣΣώώμμαα--
ττοοςς  ΕΕππιιθθεεωωρρηηττώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν
ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΠΠρρόόννοοιιααςς  ((ΣΣ..ΕΕ..ΥΥ..ΥΥ..ΠΠ..))
ααππόό  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΤΤΕΕ»».. (Ο νοών νοεί-
τω…!) Τέτοια  «ευφυολογήμα-
τα» δεν γνωρίζουμε τι σκοπούς
μπορεί να εξυπηρετούν.Ξέρου-
με όμως ότι δημιουργούν ένα
διαλυτικό κλίμα και ένα κίνη-
μα διαγραφής από την ΕΝΕ.
Δεν είμαστε οπαδοί της ισοπέ-
δωσης,αλλά της ισότιμης μετα-
χείρισης 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 φύλ-
λο της εφημερίδας μας καθώς

και στο δικτυακό τόπο της ΕΝΕ,
γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε
εκ των προτέρων για τη φιλο-
ξενία.

ΟΟιι  ««μμεεττααττααγγέέννττεεςς  υυππάάλλλληη--
λλοοιι»»  ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΛΛααμμίίααςς

ΑΑππάάννττηησσηη  ααππόό  ττηη  
ννοομμιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..::
ΤΤοο  άάρρθθρροο  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε
σσττηηνν  εεφφηημμεερρίίδδαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ααπποο--
ττεελλεείί  κκεείίμμεεννοο,,  όόπποουυ  ααπποοττυυππώώ--
ννοοννττααιι  ααμμιιγγώώςς  ννοομμιικκέέςς  θθέέσσεειιςς,,
σσττηηρριιζζόόμμεεννεεςς  σσεε  ννοομμιικκήή  εεππιιχχεειι--
ρρηημμααττοολλοογγίίαα.. Για την σύνταξή
του έχουν ληφθεί υπόψη, τόσο
τα πορίσματα της νομολογίας
των Διοικητικών Δικαστηρίων
και του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας,που προσεγγίζουν και
ερμηνεύουν τις αρχές της ισό-
τητας και της αξιοκρατίας στον
εργασιακό χώρο, όσο και οι
πλέον έγκυρες ερμηνείες και
αναλύσεις των διατάξεων του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,
που έχουν γίνει από τους δια-
πρεπέστερους εν Ελλάδι καθη-
γητές Δημοσίου Δικαίου.

Υπ’ αυτό το πρίσμα ηη  αανναα--
φφοορράά  ττηηςς  εεππίίμμααχχηηςς  αανναακκοοίίννωω--
σσηηςς  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ττοουυ  ΝΝοοσσοο--
κκοομμεείίοουυ  ΛΛααμμίίααςς  σσεε  ««δδιικκοοννοομμιικκάά
ττεερρττίίππιιαα»»  κκααιι  ««ααυυθθααίίρρεεττεεςς  εερρμμηη--
ννεείίεεςς»»  ααπποοττεελλεείί  εεκκδδήήλλωωσσηη  αακκρρααιιφφ--
ννοούύςς  λλααϊϊκκιισσμμοούύ,,  δδίίχχωωςς  έέρρεειισσμμαα
σσεε  δδεεδδοομμέένναα  ττηηςς  ννοομμιικκήήςς  εεππιι--
σσττήήμμηηςς..  ΗΗ  οολλοοκκλληηρρωωττιικκήή  ααππαα--
ξξίίωωσσηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  ννοομμιικκώώνν
θθέέσσεεωωνν  δδιιάά  ττηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  εειιρρωω--
ννιικκώώνν  σσχχοολλίίωωνν,,  όόππωωςς  ««ππεεφφωω--
ττιισσμμέένναα  μμυυααλλάά»»,,  ««ιιθθύύννωωνν  ννοουυςς»»
κκααιι  ««ννοομμοομμααθθήήςς  ααρρθθρροογγρράάφφοοςς»»,,
οουυδδόόλλωωςς  ττιιμμάά  ττοουυςς  σσυυννττάάκκττεεςς
ττηηςς  εεππίίμμααχχηηςς  αανναακκοοίίννωωσσηηςς..  

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  εεππιισσηημμααίί--
ννεεττααιι  γγιιαα  αακκόόμμηη  μμιιαα  φφοορράά,,  όόττιι
οοιι  θθέέσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εερρεείίδδοοννττααιι
εεππίί  άάρρττιιααςς  ννοομμιικκήήςς  εεππιιχχεειιρρηημμαα--
ττοολλοογγίίααςς  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  εείίννααιι
δδεεκκττιικκέέςς  ννοομμιικκήήςς  κκρριιττιικκήήςς  κκααιι
όόχχιι  ααννεερρμμάάττιισσττωωνν  σσχχοολλίίωωνν..    

ΠΠααρρααμμέέννοουυμμεε  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή
σσααςς  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ππεερρααιιττέέ--
ρρωω  δδιιεευυκκρρίίννιισσηη..

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

άρθρα /  επιστολές

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  
ΙΙΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  22001111
>>22οο  ΤΤρριιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  σσττηηνν  
ΟΟσσττεεοοππόόρρωωσσηη  κκααιι  σσττηηνν  ΟΟσσττεεοοααρρθθρρίίττιιδδαα
&&  99οο  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΜΜεεττααββοολλιικκώώνν  
ΝΝοοσσηημμάάττωωνν  ττωωνν  ΟΟσσττώώνν
Το 2ο Τριεθνές Συνέδριο στην Οστεο-
πόρωση και στην Οστεοαρθρίτιδα & το
9ο Σεμινάριο Μεταβολικών Νοσημά-
των των Οστών, θα πραγματοποιηθεί
στις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, στην
Ουρανούπολη Χαλκιδικής στο Ξενο-
δοχείο Αlexandros Palace Hotel.Οργά-
νωση Συνεδρίου: GLOBAL EVENTS
E.Π.Ε,Τηλ.: 2310 247743, 2310 247746,
Fax: 2310247746 E-mail: info@global
events.gr.

>>  44οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΚΚααρρδδιιοομμεεττααββοολλιικκώώνν  ΠΠααρρααγγόόννττωωνν  
ΚΚιιννδδύύννοουυ
Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κιν-
δύνου για Αγγειακά Νοσήματατο διορ-
γανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κιν-
δύνου στις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιου-
λίου, το οποίο θα λάβει χώρα στο Πόρ-
το Χέλι Αργολίδας, στο Ξενοδοχείο
Email: info@empakan.gr. Τηλ. Γραμ-
ματείας Συνεδρίου: 210 6107213, Εmail
Γραμματείας Συνεδρίου: info@thema
team.gr.

>>  1144οο  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  ττοουυ  ΕΕλλλληηννοο--
ΓΓεερρμμααννιικκοούύ  ΟΟυυρροολλοογγιικκοούύ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ
Ο Ελληνο-Γερμανικός Ουρολογικός
Σύνδεσμος διοργανώνει το14ο Συμπό-
σιο του Ελληνο-Γερμανικού Ουρολο-
γικού 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/.

>>  ΠΠααννεευυρρωωππααϊϊκκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΑΑγγγγεειιοοχχεειιρροουυρργγιικκήήςς
Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αγγειο-
χειρουργικής θα πραγματοποιηθεί 22-

26 Σεπτεμβρίου 2011 στην Αθήνα, στο
Μέγαρο Μουσικής και θα περιέχει, για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά,και πρόγραμ-
μα για νοσηλευτές και τεχνολόγους (23-
24 Σεπτεμβρίου).Η προθεσμία υποβο-
λής περιλήψεων για τους νοσηλευτές
λήγει στις 15 Ιουνίου 2011.Η ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του συνεδρίου για
περισσότερες πληροφορίες είναι
www.esvs.org.

ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  ΙΙΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  22001111  
ΜΜΕΕ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ
>>  11sstt  AANNNNUUAALL  JJOOIINNTT  CCOONNFFEERREENNCCEE
OOFF  TTHHEE  HHEELLLLEENNIICC  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  FFOORR
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Porto Heli Hotel.
Organization: Hellenic Association
for the Study of the Diabetic Foot
and Multidisciplinary European
Endovascular Therapy 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.: +30-210-
6048260. E-mail: fsakka@free-spirit.gr.
Website:http://www.free-spirit.gr/index.
php?/ gr/Conference/56.
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PPRREEVVEENNTTIIOONN  ((IIAASS  22001111))
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.
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AANNDD  IINNTTEERRNNAALL  MMEEDDIICCIINNEE
July 23 - August 10, 2011,The Arctic,

Greenland. INFO: Dr D Czarnecki
Tel.:613-9887-0066.Fax:613-9887-0044.E-
mail: dbczarnecki@gmail.com.
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Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργά-
ζεται στο Νοσοκομείο «Κορ-
γιαλένειο – Μπενάκειο»
(Ερυθρός Σταυρός) Αθηνών,
επιθυμεί αμοιβαία μετάτα-
ξη με νοσηλευτή/ τρια ΤΕ
από το Νοσοκομείο Κορίν-
θου, Αιγίου ή από Κέντρα
Υγείας της ευρύτερης περιο-
χής. Τηλ. 6973731511

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

τικό Νοσοκομείο της Νίκαι-
ας για οποιοδήποτε της
Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977083071.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργά-
ζεται στο Γενικό Νοσοκομείο
Καλαμάτας επιθυμεί αμοι-
βαία μετάθεση σε οποιοδή-
ποτε νοσοκομείο της Μακε-
δονίας. Λάρισας ή Βόλου,
για σοβαρούς οικογενεια-
κούς λόγους. Τηλ. 6974358738

και 6972442966.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργά-
ζεται στο Νοσοκομείο «Ευαγ-
γελισμός», επιθυμεί αμοι-
βαία μετάταξη με νοσηλευτή/
τρια που εργάζεται σε οποι-
οδήποτε νοσοκομείο της
Πάτρας ή του Αιγίου. Τηλ.
6976465898.

Νοσηλεύτρια  Τ.Ε. του  Γ. Ν.
Καλαμάτας ζητά  αμοιβαία

μετάταξη με νοσηλευτή/ τρια
νοσοκομείου του Ν. Αχαϊας.
Τηλ: 6979936308.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργά-
ζεται στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό ζητά
αμοιβαία μετάταξη με νοση-
λευτή/τρια που εργάζεται
σε οποιοδήποτε νοσοκομείο
της Θεσσαλονίκης, της Κομο-
τηνής ή της Αλεξανδρούπο-
λης. Τηλ. επικοινωνίας:
6982466765.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Του Αριστείδη Δάγλα 

ΟΟ
Δημοσθένης Βουτυράς (1872-
1958), ένας από τους σημαντι-
κότερους ηθογράφους του

μεσοπολέμου.Είναι ο πρώτος που επι-
χειρεί να αλλάξει τη νεοελληνική ηθο-
γραφία, καθώς στρέφει το ενδιαφέρον
του προς τις κοινωνικές ομάδες που
συγκροτήθηκαν στις δεκαετίες 1900 και
1910 και μετά τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή.

Είναι αλληλέγγυος με τους εργάτες,
τους φυλακισμένους και τους απεργούς
πείνας. Υπερασπίζεται τις κινητοποιή-
σεις της Αριστεράς και συμπαθεί τον
Κομουνισμό και τον Σοσιαλισμό. Ο
ίδιος παραμένει ανένταχτος και αναρ-
χικός. Με πολλές διακυμάνσεις στην
οικογενειακή του ισορροπία και με μια
ήπιας μορφής επιληψία να τον ταλαι-
πωρεί, εστιάζει το ενδιαφέρον του στη
λογοτεχνία, όπως αυτός την εκλαμβά-
νει από τη δική του σκοπιά. Δεν στα-
ματά 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 επί-
σημου κράτους:

Το μετεμφυλιακό κράτος με την εκδι-
κητική του μανία αποφασίζει την δια-
κοπή της τιμητικής σύνταξης που λαμ-
βάνει ενώ η Ακαδημία αρνείται να τον
αναγνωρίσει.Ο κορυφαίος διηγηματο-
γράφος κλείνει τα μάτια του στις 27 Μαρ-
τίου 1958.

Παραθέτουμε ένα διήγημα του σημα-
ντικού μας (και ίσως τεχνηέντως πλημ-
μελώς προβεβλημένου) ηθογράφου
μας, τόσο για να δείξουμε τη διεισδυ-
τική ματιά του στα πολιτικά πράγματα
και τη νοοτροπία των εκάστοτε κυβερ-
νώντων, όσο και για να αναρωτηθού-
με μήπως πρέπει ν’ αλλάξει άρδην ο
τρόπος παραγωγής…υπουργικών κεφα-
λών.

ΟΟιι  ννεερροοκκοολλοοκκύύθθεεςς  
κκααιι  ττοο  ααίίμμαα  ττοουυ  αασσεεββοούύςς
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 παρά-
θυρο,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, κατα-
σκότεινη κείνη νύχτα.

Εγώ πώς είχα βρεθή εκεί; Περαστι-
κός είμουν και με πήρε η νύχτα...Βρή-
κα το σπίτι αυτό, έρημο μέσ' στην ερη-
μιά, και μπήκα. Η πόρτα με το κλειδί
επάνω... Ούτε είχα σκεφτεί πως μπο-
ρούσε νάρθη κανείς, ο κύριος του σπι-
τιού, 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 γινό-
ταν 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 θυμή-
θηκα 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 βρέ-
θηκα στην Αθήνα, με πήρε ο φίλος να
πάμε στο υπουργείο για να τον γνωρί-
σω.

Μας δέχτηκε καλά. Μα παρατήρη-
σα, πως είχε στα χείλια του ένα χαμό-
γελο όμοιο,ομοιότατο με κάποιου άλλου
υπουργού, που είχα γνωρίσει πριν απ'
αυτόν.

Μα είταν τόσο όμοιο που φεύγο-
ντας ο πρώτος, ας πούμε,απ' το υπουρ-
γείο,να το ‘χε παραδώσει στο νέο υπουρ-
γό, όπως του’ χε παραδώσει τη θέση
του, το αυτοκίνητο, το γραφείο, τα καλα-
μάρια...

Τα μάτια μου άρχισαν να κλείνουν.
Ύπνος γλυκός ερχόταν χωρίς να σέρ-
νει παράσταση με λύπες, χαρές και τα’
άλλα. Ανυπαρξία! Μα να, καθώς βασι-
ζόμουν στο χάος της ανυπαρξίας, να κι
ακούω το φίλο μου να λέει σιγά:

- Για άκου! Τι είναι αυτό πάλι.Πρό-
σεξα. 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 πλακό-
στρωτο...

Σηκώθηκα.Όμοια έκανε και ο σύντρο-
φός 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 βγαί-

νει από κάτου και να φωτίζει τον ερει-
πωμένο 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 κοί-
ταζε.

Έβηξε. Αλλ' η γρηά ούτε τ’ άκουσε.
Έκανε μόνο μια κίνηση σα να την ενό-
χλησε μυίγα,και ‘ξακολούθησε τη δου-
λειά της σκυμμένη σ' ένα τραπέζι. Και

Νεροκολοκυθοκέφαλοι

Ετοιμάζω κεφάλια
υπουργών!... Ναι,
ναι... Μην κάνεις

έτσι. Θα στο πω καλύ-
τερα. Πάψε μην αρχί-
σουν το χορό τους τα
βαθράκια!... Λοιπόν,

ετοιμάζω κεφάλια
υπουργών, είναι

όμως άδεια αυτά τα
κεφάλια και μοιά-

ζουν με νεροκολο-
κύθες!



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 κερα-
μίδια 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 ακί-
νητα.

Και μίλησα στη γρηά κάνοντας και
κινήσεις με τα χέρια σα να ‘μουν ηθο-
ποιός, ή πολιτικός. Το ίδιο κάνει. Και
είπα στη γρηά:

- Καλέ κυρούλα, τι κάνεις εκεί;Κερα-
μίδια δε φτιάνεις, αν και είναι κεραμι-
δαριό εδώ, τόδα, το βλέπω! Μα τι διά-
λογο κάνεις μέσα στη νύχτα; Μήπως
κάνεις μάγια;Αν κάνεις τέτοια κάνε και

για μένα κάμποσα.Αν πάλι κάνης κάλ-
πικα χαρτονομίσματα δώσε μου λίγα.
Για μένα κάλπικα είναι και κείνα τα’
άλλα που λένε αληθινά!...

Μα μήπως κάνεις ανθρώπους, για-
τί βλέπω μια τσουκάλα κει και βράζει!
Για πε μου;Και πιστεύω,αν κάνεις τέτοι-
ους πως θα’ ναι πολύ καλύτεροι απ'
αυτούς που λένε πως τους έκανε ο αγα-
θός 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 κακούρ-
γο, το ύπουλο, το βρωμερό ζώο, που
λέγεται άνθρωπος;

Ο Σατανάς τον έκανε,κυρούλα μου,
αυτός τον μαγέρευσεαυτόνα τον άνθρω-
πον στην κοιλιά της μαντάμ Εύας!...

Το βρήκαμε...
Έπαψα να λέω.Και η γρηά που άκου-

γε 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 βρω-
μερούς εχθρούς σου!...Ούτε χαρτονό-
μισμα για να σου δώσω νάχεις!... Τίπο-
τα 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 φτιά-

χνω.Καλά είναι φτιαγμένοι για τη μεγά-
λη συχαμερή κωμωδία! Θα σου πω τι
κάνω. Άκουσε καλά:

Ετοιμάζω κεφάλια υπουργών!...Ναι,
ναι...Μην κάνεις έτσι.Θα στο πω καλύ-
τερα.Πάψε μην αρχίσουν το χορό τους
τα βαθράκια!...Λοιπόν, ετοιμάζω κεφά-
λια υπουργών, είναι όμως άδεια αυτά
τα κεφάλια και μοιάζουν με νεροκολο-
κύθες!

Τα παραγεμίζω που λες με διάφο-
ρα, να απ' εκείνα που βράζουν στην
τσουκάλα, και πάντοτε τα ίδια.

Όταν αυτή η νεροκολοκύθα ετοι-
μαστεί τη στέλνω, κι αυτή αόρατη τρέ-
χει 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 σκέπτε-
ται πια ο άνθρωπος που έγινε υπουρ-
γός, με το μυαλό του αλλά με κείνο
πού’ χε η νεροκολοκύθα!...

Και γι' αυτό έχουν όλοι το ίδιο χαμό-
γελο...

Συμβαίνει όμως κάποτε,σπάνιο λιγά-
κι πράγμα,αυτή η νεροκολοκύθα καθώς
κατεβαίνει αόρατη προς το νέο υπουρ-
γό, να ξεφύγει και αντί να καθίσει στο
κεφάλι του υπουργού, να πάει να πιά-
σει θέση στο κεφάλι του Γενικού Γραμ-
ματέα!...

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!

υπουργοί, τότε και τώρα
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Συμβαίνει όμως
κάποτε, σπάνιο λιγάκι
πράγμα, αυτή η νερο-
κολοκύθα 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 Γενι-
κού Γραμματέα!...



Guenter B. Risse

Σελίδες 1.094
Λιανική τιμή: 90 f

Το 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. 

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. 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.


