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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συμπε-
ριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρη-
ματικό ποσό της εγγραφής και της ετή-
σιας εισφοράς των μελών, τροποποιείται
ως εξής:
1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από

20e, γίνεται 5e
2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για

τους ανέργους νοσηλευτές και τα
μέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών, μειώνεται στα 20e

3. Για τα λοιπά μέλη, το ποσόν της ετή-
σιας εισφοράς, από 45eδιαμορφώ-
νεται σε 40e.

««ΑΑ
πό τη στιγμή
που η δημό-
σια υγεία παύ-

ει να θεωρείται αυτονόη-
το κοινωνικό αγαθό και
οι λειτουργοί της αντιμε-
τωπίζονται από την κυβέρ-
νηση ως μίασμα που χρή-
ζει άμεσης εξόντωσης, οι
Νοσηλευτές αποφάσισαν
να παλέψουν για τη ζωή
και την αξιοπρέπειά τους.
Η μάχη που δίνουμε είναι
στην κυριολεξία μάχη επι-
βίωσης,μιας και η πλειοψη-
φία των συναδέλφων με τα
νέα μέτρα έχουν πλέον γονα-
τίσει,αδυνατώντας να εκπλη-
ρώσουν ακόμα και τις στοιχειώδεις οικο-
νομικές τους υποχρεώσεις». Αυτά αναφέρει
μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ για την 24ωρη απεργία που προκήρυ-
ξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι αλλαγές είναι

ραγδαίες.Οι αλλαγές είναι
καθημερινές...Οι αλλα-
γές απαιτούν εγρήγορ-
ση,διεκδίκηση,αντίδρα-
ση.Οι αλλαγές απαιτούν
ΕΝΕργούς νοσηλευτές,
οι οποίοι θα βρίσκο-
νται σε συνεχή αγώνα
για τη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων και τη
διατήρηση της αξιο-
πρέπειά τους.

Η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος πα-
ρακολουθεί στενά
όλες τις εξελίξεις και
παρεμβαίνει δυναμι-

κά όπου παρατηρεί άδικες και παράνομες
αποφάσεις, καταβάλλοντας το μέγιστο των
δυνάμεών της για την υπεράσπιση του πα-
ρόντος, αλλά και του μέλλοντος του επαγ-
γέλματος μας...Οι αλλαγές επιβάλλεται να εί-
ναι προς το καλύτερο... �

O homoPasokous
και το γυάλινο
γοβάκι του 
πρωθυπουργού!
Δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες κατά

τις οποίες αναρωτιόμαστε στα σοβαρά,

τι είναι εκείνο που κάνει τον «ολίγιστο»

πρωθυπουργό και τον ολιγομελή πλέον

θίασο που τον περιβάλλει, να θεωρούν

ότι όλοι εμείς που τους ακούμε, είμα-

στε διανοητικά υπολειπόμενοι ή κατά

το κοινώς λεγόμενον, ηλίθιοι…

Θα μου πει κάποιος, ότι η (εσχάτως

τσαλακωμένη) θρασύτητα της αναίδει-

άς τους, εκπηγάζει από τη νομιμοποίη-

ση που έλαβαν από το λαό, ο οποίος

αναγκάστηκε να τους σπρώξει στο άρμα

της εξουσίας, μετά το σάλτο μορτάλε

του Καραμανλή «του βραχέος» (κατά

Γιανναρά)... �

Οι καιροί απαιτούν
ΕΝΕργούς

νοσηλευτές  
Συνεχής αγώνας για τη ζωή και την αξιοπρέπεια 
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ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ   

ΗΗ  άάλλλληη  ΕΕλλλλάάδδαα  
ββρρίίσσκκεεττααιι  μμέέσσαα  μμααςς
Ο Ηλίας Βενέζης, ένας από τους κυριότερους
εκπροσώπους της λογοτεχνικής κίνησης που έμει-
νε γνωστή ως Γενιά του ’30, μας έχει χαρίσει
πάμπολλα μυθιστορήματα, διηγήματα και ταξι-
διωτικές αφηγήσεις, διαδίδοντας την ελληνική
λογοτεχνία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφη-
λίου, καθιστώντας εαυτόν έναν από τους πολυ-
μεταφρασμένους Έλληνες συγγραφείς.

Χωρίς να παραγνωρίζω την αμύθητη αξία των
έργων – σταθμών του, (πως θα μπορούσα άλλω-
στε), όπως η Αιολική Γη, το νούμερο 31328, η
Γαλήνη, το Αχιπέλαγος… Σελ. 15

ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ

ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς
εείίννααιι......
Σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5§2 Α του Νόμου
1579/1985, από τη δημοσί-
ευση του παρόντος νόμου
καθιερώνεται ο επαγγελ-
ματικός τίτλος του νοση-
λευτή και νοσηλεύτριας
στους πτυχιούχους ή διπλω-
ματούχους των: α) Τμημά-
των νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β)
Νοσηλευτικών τμημάτων
Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχο-
λών αδελφών νοσοκόμων
επισκεπτριών αδελφών
νοσοκόμων, αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισό-
τιμων σχολών αλλοδαπής
των αντίστοιχων σχολών α,
β, γ. Περαιτέρω, με την
ψήφιση του Νόμου 3252/
2004 συστήθηκε Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαί-
ου με την επωνυμία «Ένω-
ση Νοσηλευτών – Νοση-
λευτριών Ελλάδος», που
λειτουργεί υπό την μορφή
επαγγελματικού συλλόγου,
προβλεπομένης της υπο-
χρεωτικής… Σελ. 7

Σεπτέμβριος 2011

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

ΚΚάάπποοιιοοςς  
νναα  μμααςς  ξξυυππννήήσσεειι......
Σας παρακαλώ, κάποιος να με ξυπνήσει. Βλέ-
πω ένα άσχημο όνειρο, πως ζούμε λέει σε μια
φτωχή χώρα και μέρα με την ημέρα, γίνεται
όλο και πιο φτωχή, κι εμείς όλο δίνουμε και
ενώ δεν μας έχει απομείνει σχεδόν τίποτα,
ακόμα δίνουμε. Και στο βάθος ακούγεται μια
φωνή, ήρεμη και σίγουρη, καθησυχαστική,
σαν μελωδία, να επαναλαμβάνει: «Λεφτά
υπάρχουν, θα πληρώσουν οι έχοντες και κατέ-
χοντες». Κι ενώ εγώ φωνάζω: «Δώσαμε-δώσα-
με» η φωνή μου χάνεται, σβήνει. Ώρες-ώρες
πάλι νιώθω πως είμαστε εγκλωβισμένοι σ' ένα
παραμύθι, που όμως δεν έχει... Σελ. 14
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ΑΑ ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΙΙ ΑΑ   

ΟΟιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ππααλλεεύύοουυνν!!  
Με αφορμή την απροκάλυπτη ληστρική επιδρομή της κυβέρνη-
σης στα πενιχρά εισοδήματα των Νοσηλευτών και την βίαιη απο-
δόμηση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προκή-
ρυξε 24ωρη απεργία την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, με συγκέντρωση
στο Πολυτεχνείο στις 10:00 π.μ. και πορεία διαμαρτυρίας στο
Υπουργείο Υγείας. Από τη στιγμή που η δημόσια υγεία παύει να
θεωρείται αυτονόητο κοινωνικό αγαθό και οι λειτουργοί της αντι-
μετωπίζονται από την κυβέρνηση ως μίασμα που χρήζει άμεσης
εξόντωσης, οι Νοσηλευτές αποφάσισαν να παλέψουν για τη ζωή
και την αξιοπρέπειά τους. Η μάχη που δίνουμε είναι στην κυριο-
λεξία μάχη επιβίωσης, μιας και η πλειοψηφία των συναδέλφων
με τα νέα μέτρα έχουν πλέον γονατίσει, αδυνατώντας να εκπλη-
ρώσουν ακόμα και τις στοιχειώδεις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις. Τη στιγμή που η νομιμοποίηση της ινδικής κάνναβης αποτε-
λεί μεγαλύτερη προτεραιότητα για την κυβέρνηση…

Σελ. 6

ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΠΠ

ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  πποουυ  χχρρήήζζοουυνν......ββοοήήθθεειιααςς!!  
Στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυση της κοινωνικής συνο-
χής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που
χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας» και της πρόσληψης νοσηλευτών σε
αυτό, δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου, έχει παρατηρηθεί
το φαινόμενο σε αρκετούς ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ, να προτάσ-
σεται η πρόσληψη βοηθών νοσηλευτών ΔΕ δυνάμει άλλων κριτη-
ρίων (διάστημα ανεργίας, τέκνα, εντοπιότητα κλπ), έναντι νοση-
λευτών ΤΕ. Μέλη μας έχουν απευθυνθεί σε εμάς για το σοβαρό
αυτό ζήτημα που έχει ανακύψει και κρίνουμε επιβεβλημένο εκ
μέρους μας, ως το θεσμικό όργανο προστασίας των δικαιωμάτων
των νοσηλευτών στη χώρα μας, να σας αναφέρουμε τα ακόλου-
θα: Στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης ΥΑ οικ/2008 (ΥΑ οικ.
60292/2158 ΦΕΚ Β 1724 2008) των Υπουργών… Σελ. 8-9

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 
Δόντσιος Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος
Μπίζας Λάμπρος

Ταμίας
Αβραμίδης Γεώργιος

Οργανωτικός Γραμματέας 
Μπελαλή Κωνσταντία

Αναπληρωτής Γραμματέας 
Πιστόλας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.
Αρβανίτης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.
Ποντισίδης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.
Κωτσής Απόστολος

Μέλος Δ.Σ.
Ριζόπουλος Ρίζος

Μέλος Δ.Σ.
Δημητρέλης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.
Γιάκης Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ.
Σπυράτος Φώτιος

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 υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευ-
μένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του
κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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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
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ΔΔ
εν είναι λίγες οι φορές εκείνες κατά
τις οποίες αναρωτιόμαστε στα σοβα-
ρά,τι είναι εκείνο που κάνει τον «ολί-

γιστο» πρωθυπουργό και τον ολιγομελή
πλέον θίασο που τον περιβάλλει, να θεω-

ρούν ότι όλοι εμείς που
τους ακούμε,είμαστε δια-
νοητικά υπολειπόμενοι
ή κατά το κοινώς λεγό-
μενον, ηλίθιοι…

Θα μου πει κάποιος,
ότι η (εσχάτως τσαλακω-
μένη) θρασύτητα της αναί-
δειάς τους,εκπηγάζει από
τη νομιμοποίηση που έλα-
βαν από το λαό, ο οποί-

ος αναγκάστηκε να τους σπρώξει στο άρμα
της εξουσίας, μετά το σάλτο μορτάλε του
Καραμανλή «του βραχέος» (κατά Γιανναρά)...

Έκτοτε όμως, συνέβησαν πολλά και
σπουδαία, για τα οποία δεν είχε γίνει η
παραμικρή νύξη στις αλήστου μνήμης προ-
εκλογικές εξαγγελίες του κ. πρωθυπουρ-
γού και συνεπώς δεν υπήρξε καμία απο-
λύτως νομιμοποίηση για την εφαρμογή
τους από το εκλογικό σώμα. Πέραν λοι-
πόν, του φαιδρού «λεφτά υπάρχουν», προ-
καλώ όλους όσους συμπαθούν τους κυβερ-
νητικούς χειρισμούς,να εντοπίσουν σε ποιο
ακριβώς σημείο εγένετο λόγος περί εφαρ-
μογής ενός νεοφεουδαρχικού μοντέλου
στυγνής εκμετάλλευσης, όπου οι κοινωνι-
κές ανισότητες θα οξυνθούν σε βαθμό απει-
λητικό για τη συνοχή του κοινωνικού ιστού
και η απόγνωση θα εκτοπίσει άρδην, την
όποια ελπίδα για μελλοντική ανάκαμψη του
βιοτικού επιπέδου των χαμηλά ευρισκόμε-
νων κοινωνικών στρωμάτων.

Διά της μεθόδου της αήθους διαπόμπευ-
σης επαγγελματικών ομάδων- στόχων,όπως
συνέβη προ ολίγων ημερών με τον Υπουρ-
γό Υγείας να εκμηδενίζει αυτοστιγμεί την
προσφορά χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων
σε ένα κρεσέντο άκρατου λαϊκισμού,η κυβέρ-

νηση αδυνατεί να πείσει ότι της έχει απο-
μείνει και η παραμικρή ικμάδα σοβαρότη-
τας, ή αν θέλετε, τσίπας.

Ενδεικτικό του αδιεξόδου στο οποίο
έχουν περιέλθει οι κυβερνώντες και της πλή-
ρους αποτυχίας των (όποιων) σχεδιασμών
τους,ήταν το «μουσολίνειο» ύφος και η πρω-
τοφανής για τον κυνισμό της τηλεοπτική
εμφάνιση του Αντιπροέδρου κ. Βενιζέλου
μετά το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο (εν
είδει Λεοπόλδου του Β΄ όταν αυτός απευ-
θυνόταν στους ιθαγενείς του Βελγικού Κογκό),
κατά την οποία ανακοίνωσε  τις επικείμενες
εκριζώσεις πολλών κοινωνικών κεκτημέ-

νων και τη συνέχιση της χωρίς όρια εκποί-
ησης  της κρατικής περιουσίας. Επιπροσθέ-
τως,προς την κατεύθυνση της ομολογίας του
κυβερνητικού ναυαγίου,συνέτεινε και η συνο-
λική τραγική εικόνα του πρωθυπουργού στα
πλαίσια της ΔΕΘ,ο οποίος μεταξύ των άλλων
τόνισε ότι ο στόχος του, είναι κάθε οικογέ-
νεια να έχει έναν τουλάχιστον εργαζόμενο…

Το ζοφερό φάσμα της ολόπλευρης εξα-
θλίωσης της πλειοψηφίας των πολιτών πλα-
νάται πλέον απειλητικό,παρά τις περυσινές
δηλώσεις του κ. Παπανδρέου ότι όλες οι
περικοπές των κοινωνικών δικαιωμάτων
θα περιοριζόταν μόνον στις γραμμές του

«μνημονίου».Αν αυτό δεν ήταν ψέμα,όπως
και τόσα άλλα, τότε τι ήταν;

Οι υπεύθυνοι για όλο αυτό το κοινωνι-
κό και το οικονομικό κατάντημα που πνί-
γει τη χώρα και την τραβάει στον πυθμένα
της απόγνωσης, έχουν το θράσος να εμφα-
νίζονται ως τιμητές και να κατακεραυνώ-
νουν τον πολίτη που τόλμησε να θέλει να
ζήσει αξιοπρεπώς.

Έπλασαν,λοιπόν,ένα παραμύθι με πρω-
ταγωνιστές τους ίδιους, παραδόθηκαν στη
χλιδή και στις ηδονές της εξουσίας, ηρωο-
ποίησαν (και κατοχύρωσαν) το μοναδικό
τους επίτευγμα, το υβρίδιο με το όνομα-
πατέντα homopasokous και επί τρεις δεκα-
ετίες τρυγούσαν το νέκταρ που παρήγαγαν
άλλοι, ως άξιοι σοσια-ληστές νεοκηφήνες,
είτε ανήκοντας στο λεγόμενο TABLET- PC
νυν ΠΑΣΟΚ, είτε φορώντας την παραλλα-
γή του εκσυγχρονισμού,είτε ανήκοντας στο
προπατορικό ΠΑΣΟΚ, ή κατ’ άλλους στο
ΠΑΣΟΚ Νεάτερνταλ…

Το ρολόι του σκληρού πυρήνα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης όμως σήμανε μεσάνυχτα και
ταυτόχρονα  το τέλος του παραμυθιού. Έτσι
η πολυτελής ιππήλατη άμαξα του κυβερνη-
τικού θιάσου, που χαλκεύοντας την έννοια
του σοσιαλισμού έβαλε από την πίσω πόρ-
τα τη χειρότερη μορφή του άκρατου καπιτα-
λισμού, έδωσε τη θέση της σε μια κοινή
κολοκύθα.Η φανταχτερή fitnessπρωθυπουρ-
γική φιγούρα ξεθώριασε και τη θέση της
πήρε (η άνευ προσδοκιών) σταχτοπούτα.Τα
περιβόητα άλογα του τραγικού κυβερνητι-
κού συρφετού,μεταμορφώθηκαν αίφνης σε
μια χούφτα ποντίκια,έτοιμα να επιβιβαστούν
σε άλλο πλοίο,προσφέροντας τις πολύτιμες
υπηρεσίες τους ελπίζουμε σε άλλους.

Το μόνο που αγνοούμε,είναι αν ο πρω-
θυπουργός κατά τη φυγή του έχασε το γυά-
λινο γοβάκι που του δώρισαν οι υπερατλα-
ντικοί μας προστάτες…

Προσωπικά ελπίζω να το πήρε μαζί του,
γιατί ποτέ δεν ξέρεις…

Σεπτέμβριος 20114

Ο homoPasokous
και το γυάλινο γοβάκι

του πρωθυπουργού

Το ζοφερό φάσμα της ολό-
πλευρης εξαθλίωσης της
πλειοψηφίας των πολιτών
πλανάται πλέον απειλητικό,
παρά τις περυσινές δηλώσεις
του κ. Παπανδρέου ότι όλες
οι περικοπές των κοινωνι-
κών δικαιωμάτων θα περιο-
ριζόταν μόνον στις γραμ-
μές του «μνημονίου». Αν
αυτό δεν ήταν ψέμα, όπως
και τόσα άλλα, τότε τι ήταν;

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 
Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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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.
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Σεπτέμβριος 2011

ΜΜ
εε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  ααππρροοκκάάλλυυππττηη  λληησσττρριι--
κκήή  εεππιιδδρροομμήή  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  σστταα
ππεεννιιχχρράά  εειισσοοδδήήμμαατταα  ττωωνν  ΝΝοοσσηη--

λλεευυττώώνν  κκααιι  ττηηνν  ββίίααιιηη  ααπποοδδόόμμηησσηη  κκάάθθεε
έέννννοοιιααςς  κκοοιιννωωννιικκοούύ  κκρράάττοουυςς,,  ηη  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--
ΕΕΣΣΥΥ  ππρροοκκήήρρυυξξεε  2244ωωρρηη  ααππεερργγίίαα  ττηηνν  ΠΠααρραα--
σσκκεευυήή  3300  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ,,  μμεε  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη
σσττοο  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο  σσττιιςς  1100::0000  ππ..μμ..  κκααιι  πποορρεείίαα
δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς  σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς..

Από τη στιγμή που η δημόσια υγεία
παύει να θεωρείται αυτονόητο κοινωνικό
αγαθό και οι λειτουργοί της αντιμετωπίζο-
νται από την κυβέρνηση ως μίασμα που
χρήζει άμεσης εξόντωσης, οι Νοσηλευτές
αποφάσισαν να παλέψουν για τη ζωή και
την αξιοπρέπειά τους.

ΗΗ  μμάάχχηη  πποουυ  δδίίννοουυμμεε  εείίννααιι  σσττηηνν  κκυυρριιοο--
λλεεξξίίαα  μμάάχχηη  εεππιιββίίωωσσηηςς,,  μμιιααςς  κκααιι  ηη  ππλλεειιοο--
ψψηηφφίίαα  ττωωνν  σσυυννααδδέέλλφφωωνν  μμεε  τταα  ννέέαα  μμέέττρραα
έέχχοουυνν  ππλλέέοονν  γγοοννααττίίσσεειι,,  ααδδυυννααττώώννττααςς  νναα
εεκκππλληηρρώώσσοουυνν  αακκόόμμαα  κκααιι  ττιιςς  σσττοοιιχχεειιώώδδεειιςς
οοιικκοοννοομμιικκέέςς  ττοουυςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς..

Τη στιγμή που η νομιμοποίηση της ινδι-
κής κάνναβης αποτελεί μεγαλύτερη προ-
τεραιότητα για την κυβέρνηση από την απο-

τροπή της ρήξης του κοινωνικού ιστού και
τον εξευτελισμό εκατομμυρίων συμπολι-
τών μας, θεωρούμε ότι δεν έχουμε τίποτε
άλλο να περιμένουμε πλέον.

ΉΉρρθθεε  ηη  ώώρραα  νναα  ααννααττρρέέψψοουυμμεε  ττιιςς  ππρραα--
κκττιικκέέςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ττωωνν  εεννττοολλοοδδόόχχωωνν,,  πποουυ
ττεείίννοουυνν  νναα  μμααςς  μμεεττααττρρέέψψοουυνν  σσεε  άάββοουυλλαα
όόνντταα  χχωωρρίίςς  ννεεύύρροο,,  χχωωρρίίςς  σσυυννεείίδδηησσηη  κκααιι
χχωωρρίίςς  φφιιλλόόττιιμμοο..

Με την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αγωνιζόμαστε
για:
� Κατάργηση του επαίσχυντου θεσμού της
εφεδρείας 
� Δημιουργία κλάδου Νοσηλευτών του
ΕΣΥ 
� Ειδικό νοσηλευτικό μισθολόγιο 
� Ένταξη στα ΒΑΕ χωρίς καμία επιβάρυν-
ση 
� Προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα
της Υγείας 
ΟΟΧΧΙΙ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ
––  ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗ--
ΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΩΩΡΡΑΑ..

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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ΜΜ ε αφορμή την εφαρ-
μογή του 8ώρου αδια-
κρίτως και στους Νοση-

λευτές των φορέων του ΕΣΥ
σύμφωνα με το Ν.3979/2011
(ΦΕΚ Α’ 138/16-06-2011) η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος και
ο Σύλλογος Νοσηλευτών Αχαΐας
– ΕΣΥ με παρέμβασή τους προς
όλους τους αρμόδιους φορείς,
επεσήμαναν πως, για το νοση-
λευτικό προσωπικό των φορέ-
ων παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας, που λειτουργούν σε 24ωρη
βάση, εξακολουθεί να υπάρ-
χει η νομοθετική δυνατότητα
και πρόβλεψη για την μείωση
κατά μισή ώρα ημερησίως του
ωραρίου απασχόλησης λόγω

ειδικών δυσμενών συνθηκών
εργασίας του ως άνω προσω-
πικού, σύμφωνα με το Ν.
1157/1981 άρθρο 2 παράγρα-
φος 1. 

«Το εν λόγω ζήτημα έχει
ήδη επισημανθεί από την Ε.Ν.Ε.
στο ΥΥΚΑ, στο Υπουργείο Οικο-
νομικών, και στο Υπουργείο
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
με σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ.:
794/13-07-2011). 

Αλήθεια αναρωτιόμαστε
αμφισβητείται  από τη Διοίκη-
ση το ειδικό καθεστώς των
δυσμενών συνθηκών που καθη-
μερινά εργάζονται οι Νοσηλευ-
τές υπερβάλλοντας εαυτόν; Ή

μήπως αμφισβητείται ο εξο-
ντωτικός φόρτος εργασίας τους
που έσπευσε να εφαρμόσει το
40ωρο/εβδομάδα; 

Καλούμε τη Διοίκηση του
Νοσοκομείου να σκύψει με ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον στο ζήτη-
μα που έχει προκύψει και άμε-
σα να επαναφέρει το προηγού-
μενο καθεστώς ωραρίου ερ-
γασίας, διαφορετικά είμαστε
υποχρεωμένοι να προβούμε
σε κλιμακούμενες κινητοποι-
ήσεις για την προάσπιση των
κεκτημένων μας», αναφέρει η
επιστολή που απέστειλε ο
ΣΥ.ΝΟ. Αχαΐας, προς τη διοίκη-
ση του Πανεπιστημιακού Γενι-
κού Νοσοκομείου Πατρών, για

το πρόβλημα που προέκυψε
σχετικά με το ωράριο εργασίας
των νοσηλευτών που απασχο-
λούνται στο Αιμοδυναμικό τμή-
μα και τα ακτινολογικά εργα-
στήρια. Η Ε.Ν.Ε., παραθέτο-
ντας στη σχετική παρέμβασή
της, όλες τις προβλέψεις των
σχετικών νόμων, καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι, «ουδε-
μία αλλαγή πρέπει να επέλθει
στο ωράριο εργασίας του νο-
σηλευτικού προσωπικού των
τμημάτων αυτών και να παρα-
μείνει αυτό στις έξι και ήμισυ
ώρες ημερησίως, όπως συμ-
βαίνει και με τις λοιπές κατη-
γορίες εργαζομένων που υπη-
ρετούν στα τμήματα αυτά».

Ουδεμία αλλαγή στο ωράριο

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Οι νοσηλευτές παλεύουν!
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ΣΣ
μμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55§22  ΑΑ  ττοουυ
ΝΝόόμμοουυ  11557799//11998855,,  ααππόό

ττηη  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς
ννόόμμοουυ  κκααθθιιεερρώώννεεττααιι  οο  εεππααγγγγεελλ--
μμααττιικκόόςς  ττίίττλλοοςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι
ννοοσσηηλλεεύύττρριιααςς  σσττοουυςς  ππττυυχχιιοούύχχοουυςς
ήή  δδιιππλλωωμμααττοούύχχοουυςς  ττωωνν::  αα))  ΤΤμμηη--
μμάάττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ..  ββ))
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ττμμηημμάάττωωνν  ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..
γγ))  ΤΤέέωωςς  ααννώώττεερρωωνν  σσχχοολλώώνν  ααδδεελλ--
φφώώνν  ννοοσσοοκκόόμμωωνν  εεππιισσκκεεππττρριιώώνν
ααδδεελλφφώώνν  ννοοσσοοκκόόμμωωνν,,  ααρρμμοοδδιιόό--
ττηηττααςς  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς,,  ΠΠρρόό--
ννοοιιααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΑΑσσφφααλλίί--
σσεεωωνν  κκααιι  ΚΚ..ΑΑ..ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..  δδ))  ΙΙσσόόττιιμμωωνν
σσχχοολλώώνν  ααλλλλοοδδααππήήςς  ττωωνν  ααννττίίσσττοοιι--
χχωωνν  σσχχοολλώώνν  αα,,  ββ,,  γγ..  

Περαιτέρω, με την ψήφιση
του Νόμου 3252/2004 συστήθη-
κε Νομικό Πρόσωπο Δημοσί-
ου Δικαίου με την επωνυμία
«Ένωση Νοσηλευτών – Νοση-
λευτριών Ελλάδος»,που λειτουρ-
γεί υπό την μορφή επαγγελμα-
τικού συλλόγου,προβλεπομένης
της υποχρεωτικής εγγραφής στα
μητρώα του όλων όσων φέρουν
τον επαγγελματικό τίτλο του Νοση-
λευτή. Πιο συγκεκριμένα, σσύύμμ--
φφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
33§22  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33225522//22000044,,  τταακκττιι--
κκάά  μμέέλληη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εείίννααιι  υυπποοχχρρεε--

ωωττιικκάά  όόλλοοιι  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  πποουυ
εείίννααιι  ααππόόφφοοιιττοοιι::  αα))  ΤΤμμηημμάάττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  AA..EE..II..,,  ββ))  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  ΤΤμμηημμάάττωωνν  TT..EE..II..,,  γγ))
ΠΠρρώώηηνν  ΑΑννώώττεερρωωνν  ΣΣχχοολλώώνν  ΑΑδδεελλ--
φφώώνν  ΝΝοοσσοοκκόόμμωωνν,,  ΕΕππιισσκκεεππττρριιώώνν
ΑΑδδεελλφφώώνν  ΝΝοοσσοοκκόόμμωωνν,,  ααρρμμοο--
δδιιόόττηηττααςς  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς,,
ΠΠρρόόννοοιιααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΑΑσσφφαα--
λλίίσσεεωωνν,,  δδ))  ΠΠρρώώηηνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιι--
κκώώνν  ΣΣχχοολλώώνν  ΚΚΑΑΤΤΕΕΕΕ,,  εε))  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  ΣΣχχοολλώώνν  ήή  ΤΤμμηημμάάττωωνν
ττηηςς  ααλλλλοοδδααππήήςς,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα

δδιιππλλώώμμαατταα  έέχχοουυνν  ααννααγγννωωρριισσττεείί
ωωςς  ιισσόόττιιμμαα  μμεε  τταα  ππττυυχχίίαα  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  σσχχοολλώώνν  ττηηςς  ηημμεεδδααππήήςς
ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  σσττ))
ΣΣχχοολλήήςς  ΑΑξξιιωωμμααττιικκώώνν  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήήςς,,  ζζ))  ΠΠρρώώηηνν  ΣΣχχοολλήήςς  ΑΑξξιιωω--
μμααττιικκώώνν  ΑΑδδεελλφφώώνν  ΝΝοοσσοοκκόόμμωωνν..

Αξίζει, επίσης,να σημειωθεί,
ότι σύμφωνα με το άρθρο 31§2
του ιδίου ως άνω Νόμου, όποι-
ος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς
να έχει άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος διώκεται ποινικά σύμφω-
να με το άρθρο 458 του Ποινι-

κού Κώδικα. Περαιτέρω, όπως
προκύπτει από το υπ’αριθμ.πρωτ.
109077α/Β1/14-12-2006 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Μελετών Στα-
τιστικής & Οργάνωσης Α.Ε. του
Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πανε-
πιστημιακής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, καθώς και
από το υπ’αριθμ.πρωτ.
Φ2/132338/Β3/07-12-2006 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Τεχνολογι-
κού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευ-

σης του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η
Σχολή Νοσηλευτριών του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού δεν ανή-
κει στην αρμοδιότητα του Υπουρ-
γείου Παιδείας,δεν περιλαμβάνεται
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
δεν υπάγεται στο σύστημα εισα-
γωγής μέσω των μαθημάτων που
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, όπως προκύπτει
από το υπ’ αριθμ. πρωτ.
Υ7β/Γ.Π.128245/06-12-2005
έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγ-

γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
του Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, η Ανω-
τέρα Σχολή Νοσηλευτριών του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα
του ως άνω Υπουργείου.

Με βάση τα παραπάνω καθί-
σταται σαφές, ότι οοιι  ππττυυχχιιοούύχχοοιι
ττηηςς  ΑΑννωωττέέρρααςς  ΣΣχχοολλήήςς  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττρριιώώνν  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΕΕρρυυθθρροούύ
ΣΣττααυυρροούύ  δδεενν  δδύύννααννττααιι  νναα  υυππαα--
χχθθοούύνν  σσεε  κκααμμίίαα  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεε--
ωωνν  αα,,  ββ,,  γγ  κκααιι  δδ  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55§22ΑΑ
ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  11557799//11998855..  ΩΩςς  εεκκ
ττοούύττοουυ,,  δδεενν  δδύύννααννττααιι  νναα  φφέέρροουυνν
ττοονν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ττίίττλλοο  ττοουυ  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττήή  ήή  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιααςς,,  δδεενν
δδύύννααννττααιι  νναα  εεγγγγρρααφφοούύνν  ωωςς  μμέέλληη
ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκααιι  δδεενν  δδύύννααννττααιι  νναα
ααπποοκκττήήσσοουυνν  άάδδεειιαα  αασσκκήήσσεεωωςς
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιααςς..  Υπο-
γραμμίζεται, δε, ότι η εξ αυτών
πραγματική άσκηση του νοση-
λευτικού επαγγέλματος συνιστά
το ποινικό αδίκημα της αντιποί-
ησης επαγγέλματος.

Οι ανωτέρω θέσεις έχουν επι-
κυρωθεί από τη νομολογία του
Συμβουλίου της Επικρατείας και
δη την υπ’αριθμ.4813/1995 και
την πλέον πρόσφατη 1102/2008
απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Νοσηλευτής είναι...
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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 

Η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτριών του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν υπάγεται
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγειασ.

ΤΤ
α κριτήρια για τον σχηματισμό κρί-
σης και την επιλογή των υπαλλήλων
εκείνων που θα ασκήσουν καθήκο-

ντα προϊσταμένων περιγράφονται στις δια-
τάξεις του άρθρου 85 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), όπως
ισχύει σήμερα. 

Μεταξύ των ως άνω κριτηρίων συγκα-
ταλέγονται και οι λεγόμενες «ειδικές δρα-

στηριότητες», όπως είναι το συγγραφικό
έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που
σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρε-
σίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότε-
ρα, καθώς επίσης και οι εισηγήσεις και
ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ.
συναφείς με το αντικείμενο της υπηρε-
σίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότε-
ρα. Για τις δραστηριότητες αυτές ο υπάλ-

ληλος δύναται να λάβει μέχρι και 80 μόρια
συνολικώς.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια με
αντικείμενο συναφές προς το αντικείμε-
νο της υπηρεσίας θα πρέπει να λαμβάνε-
ται υπόψη κατά τον σχηματισμό κρίσης
και να μοριοδοτείται προς όφελος των
υπαλλήλων.

Μοριοδότηση παρακολούθησης συνεδρίων

TEYXOS 33  9/23/11  9:57 AM  Page 7



Σεπτέμβριος 2011

ΣΣ
τταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΠΠρροογγρράάμμ--
μμααττοοςς  ««ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  κκοοιι--
ννωωννιικκήήςς  σσυυννοοχχήήςς  κκααιι

ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ζζωωήήςς
ηηλλιικκιιωωμμέέννωωνν  κκααιι  ααττόόμμωωνν  πποουυ
χχρρήήζζοουυνν  κκααττ’’  οοίίκκοονν  ββοοήήθθεειιααςς»»
κκααιι  ττηηςς  ππρρόόσσλληηψψηηςς  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  σσεε  ααυυττόό,,  δδυυννάάμμεειι  σσυυμμββάά--
σσεεωωνν  ιιδδιιωωττιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ,,  έέχχεειι
ππααρρααττηηρρηηθθεείί  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  σσεε
ααρρκκεεττοούύςς  ΟΟΤΤΑΑ  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς
ΟΟΤΤΑΑ,,  νναα  ππρροοττάάσσσσεεττααιι  ηη  ππρρόό--
σσλληηψψηη  ββοοηηθθώώνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν
ΔΔΕΕ  δδυυννάάμμεειι  άάλλλλωωνν  κκρριιττηηρρίίωωνν
((δδιιάάσσττηημμαα  ααννεερργγίίααςς,,  ττέέκκνναα,,  εεννττοο--
ππιιόόττηητταα  κκλλππ)),,  έέννααννττιι  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  ΤΤΕΕ..  ΜΜέέλληη  μμααςς  έέχχοουυνν  ααππεευυ--
θθυυννθθεείί  σσεε  εεμμάάςς  γγιιαα  ττοο  σσοοββααρρόό
ααυυττόό  ζζήήττηημμαα  πποουυ  έέχχεειι  αανναακκύύ--
ψψεειι  κκααιι  κκρρίίννοουυμμεε  εεππιιββεεββλληημμέέ--
ννοο  εεκκ  μμέέρροουυςς  μμααςς,,  ωωςς  ττοο  θθεεσσμμιι--
κκόό  όόρργγααννοο  ππρροοσστταασσίίααςς  ττωωνν
δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν
σσττηη  χχώώρραα  μμααςς,,  νναα  σσααςς  ααννααφφέέ--
ρροουυμμεε  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

Στο άρθρο 5 της υπουργι-
κής απόφασης ΥΑ οικ/2008 (ΥΑ
οικ. 60292/2158 ΦΕΚ Β 1724
2008) των Υπουργών ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
για το ανωτέρω πρόγραμμα,
δυνάμει της οποίας εκδίδονται
οι εκάστοτε προκηρύξεις από
τους ΟΤΑ, ρητά προβλέπεται
ότι, ο ανάδοχος φορέας απα-
σχολεί «νοσηλευτή ή νοσηλεύ-
τρια» ή Επισκέπτη Υγείας. Στην
παρένθεση,αμέσως μετά τη λέξη
«Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια» ανα-
φέρονται τα ειδικότερα προσό-
ντα που πρέπει να έχει ο Νοση-
λευτής και συγκεκριμένα: «άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος,οποι-
οδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ

ή σχολών δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης κλπ».

Αυτή η επεξήγηση - παρά-
θεση των ειδικότερων προσό-
ντων του Νοσηλευτή αναφέρο-
νται εσφαλμένως και κατά
παράβαση της κείμενης Νομο-
θεσίας σχετικά με τους Νοση-
λευτές,αφού δεν υφίσταται κατά
νόμον δυνατότητα να έχει την
ιδιότητα του «Νοσηλευτή/τριας»

ο κάτοχος μόνον πτυχίου η
διπλώματος ΙΕΚ και σχολών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
αλλά αποκλειστικά ο πτυχιού-
χος ΑΤΕΙ και ΑΕΙ. Σε κανένα
σημείο της απόφασης δεν γίνε-
ται λόγος για πρόσληψη «Βοη-
θού νοσηλευτή» και παρανό-
μως και σε συνέχεια μιας
παρανόησης και της κακής εφαρ-
μογής του Νόμου στην ανωτέ-
ρω επεξήγηση, καταλείπεται η
δυνατότητα για την πρόσληψη
βοηθού νοσηλευτή στις εκά-
στοτε Προκηρύξεις.

Ειδικότερα και σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α
του Νόμου 1579/1985: «από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου
κκααθθιιεερρώώννεεττααιι  οο  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς

ττίίττλλοοςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι  ννοοσσηη--
λλεεύύττρριιααςς  σσττοουυςς  ππττυυχχιιοούύχχοουυςς  ήή
δδιιππλλωωμμααττοούύχχοουυςς  ττωωνν::  αα))  ΤΤμμηη--
μμάάττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ..  ββ))
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ττμμηημμάάττωωνν  ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..
γγ))  ΤΤέέωωςς  ααννώώττεερρωωνν  σσχχοολλώώνν  ααδδεελλ--
φφώώνν  ννοοσσοοκκόόμμωωνν  εεππιισσκκεεππττρριιώώνν
ααδδεελλφφώώνν  ννοοσσοοκκόόμμωωνν,,  ααρρμμοο--
δδιιόόττηηττααςς  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς,,
ΠΠρρόόννοοιιααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΑΑσσφφαα--
λλίίσσεεωωνν  κκααιι  ΚΚ..ΑΑ..ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ.. δδ))  ΙΙσσόό--

ττιιμμωωνν  σσχχοολλώώνν  ααλλλλοοδδααππήήςς  ττωωνν
ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  σσχχοολλώώνν  αα,,  ββ,,  γγ..»»..ΣΣύύμμ--
φφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ΠΠΔΔ
221100//22000011::  ««ΑΑππόό  ττηη  δδηημμοοσσίίεευυ--
σσηη  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααθθιιεερρώώννεεττααιι
οο  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  ττίίττλλοοςς  ττοουυ
ΒΒοοηηθθοούύ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή  ––  ΝΝοοσσηη--
λλεεύύττρριιααςς  σσττοουυςς  κκααττόόχχοουυςς  ππττυυ--
χχίίωωνν  ττωωνν  ΜΜέέσσωωνν  ΤΤεεχχννιικκώώνν
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
ΣΣχχοολλώώνν  ((ΜΜ..ΤΤ..ΕΕ..ΝΝ..ΣΣ))    22..  ΤΤεεχχννιι--
κκώώνν  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ΛΛυυκκεείίωωνν
((ΤΤ..ΕΕ..ΛΛ..))  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  κκααττεεύύ--
θθυυννσσηηςς..    33..  ΙΙννσσττιιττοούύττωωνν  ΕΕππααγγ--
γγεελλμμααττιικκήήςς  ΚΚααττάάρρττιισσηηςς  ((ΙΙ..ΕΕ..ΚΚ..))
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς      44..  ΤΤεεχχννιικκώώνν
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττηη--
ρρίίωωνν  ((ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..))  ΑΑ`̀  κκύύκκλλοουυ  ΒΒοοηη--
θθώώνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  55..  ΤΤεεχχννιικκώώνν
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττηη--

ρρίίωωνν  ((ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..))  ΒΒ’’  κκύύκκλλοουυ  ΒΒοοηη--
θθώώνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  66..  ΣΣχχοολλώώνν
ττηηςς  ααλλλλοοδδααππήήςς  ιισσοοττίίμμωωνν  ππρροοςς
ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ΣΣχχοολλέέςς»»..

Στην Υπουργική απόφαση
που ρυθμίζει την πρόσληψη
νοσηλευτών για το πρόγραμ-
μα «Βοήθεια στο σπίτι», ενώ
ορθώς γίνεται λόγος για την
πρόσληψη Νοσηλευτή αναφέ-
ρονται εσφαλμένως σε παρέν-

θεση,ήτοι επεξηγηματικά,προ-
σόντα που ανήκουν σε
ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,
κατά παράβαση του Νόμου.

ΗΗ  ππρρόόσσλληηψψηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΤΤΕΕ  κκααττάά  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα,,  ππέέρραανν
ττοουυ  όόττιι  εείίννααιι  σσύύμμφφωωννηη  μμεε  ττηηνν
εειιδδιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  ππεερρίί  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν,,  εείίννααιι  εεννααρρμμοοννιισσμμέέννηη
κκααιι  μμεε  ττιιςς  σσυυννττααγγμμααττιικκέέςς  ((ααρρ..  2211
ππααρρ..  33))  κκααιι  δδιιεεθθννεείίςς  εεππιιττααγγέέςς  γγιιαα
ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ττωωνν
πποολλιιττώώνν  κκααιι  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν
ηηλλιικκιιωωμμέέννωωνν  ααττόόμμωωνν.. Ειδικό-
τερα επί του τελευταίου πρέπει
να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

ΤΤοο  ΠΠΔΔ  221100//22000011  κκααθθοορρίίζζεειι
τταα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα
ττωωνν  ββοοηηθθώώνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι
ππρροοββλλέέππεειι:: Ι. Οι νοσηλευτικές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Προσλήψεις που       

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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πράξεις που ασκούνται από τους
κατόχους Διπλώματος Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης επιπέδου
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης του Ν.2009/92,
των ειδικοτήτων «Νοσηλευτική
Τραυματολογία», «Νοσηλευτική
Ογκολογικών Παθήσεων»,«Νοση-
λευτής Χειρουργείου», «Νοση-
λευτική Ατόμων με Ψυχικές
Παθήσεις» και «Νοσηλευτική
Μονάδων Εντατικής Θεραπεί-
ας» των Ι.Ε.Κ.και από τους πτυ-
χιούχους των Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’
κύκλου της ειδικότητας «Βοη-
θών Νοσηλευτών», μετά από
ανάθεση από τον υπεύθυνο
νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, είναι οι ακόλουθες: 1.
Γενική και τοπική καθαριότητα
του αρρώστου.2.Βοήθεια,φρο-
ντίδα και υποστήριξη του αρρώ-
στου που πάσχει από χρόνιο
ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί
ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.3.
Φροντίδα επιπλοκών από κατά-
κλιση με σκοπό την πρόληψη.
4.Πρόκληση ούρησης μόνο με
φυσικά μέσα.5.Παρακολούθη-
ση λειτουργίας παροχετεύσε-
ων.6.Λήψη μέτρων περιοριστι-
κών για την ασφάλεια του
αρρώστου.7.Μέτρηση ζωτικών
σημείων (σφίξεις, πίεση, θερ-
μοκρασία). 8.Συλλογή δειγμά-
των εκκρίσεων. 9. Εφαρμογή
φυσικών μεθόδων για την πρό-
κληση υποθερμίας -υπερθερ-
μίας. 10. Μέτρηση προσλαμβα-
νομένων και αποβαλλομένων
υγρών.11.Τοπική προεγχειρη-
τική προετοιμασία. 12. Απλές
επιδέσεις.13.Βοήθεια στην αφαί-
ρεση παροχετεύσεων.14.Βοή-
θεια στην τοποθέτηση νάρθη-
κα.15.Εκκενωτικό υποκλυσμό.
16.Φροντίδα της καθαριότητας
του χώρου και των εργαλείων.

17.Προετοιμασία των χρησιμο-
ποιούμενων εργαλείων,του επι-
δεσμικού υλικού και ιματισμού
για την αποστείρωση. 18. Ταξι-
νόμηση εργαλείων, οργάνων,
συσκευών, ιματισμού, ορών,
φαρμακευτικού υλικού,αναλω-
σίμων, κ.λ.π. 19. Έλεγχος της
λειτουργίας των εργαλείων και
σχετική αναφορά στους αρμο-
δίους.20.Παρακολούθηση της
λειτουργίας απλών συσκευών
και οργάνων, των οποίων γνω-
ρίζει τη λειτουργία, καθώς και
πιθανές βλάβες τους και σχετι-
κή αναφορά στους αρμοδίους.

21. Διευθέτηση κλίνης (στρώ-
σιμο κλίνης ασθενούς),απλή ή
με κατακεκλιμένο άτομο). Τα
καθήκοντα των βοηθών νοση-
λευτών κατά τα ανωτέρω,πέραν
του ότι είναι περιορισμένα,ανα-
τίθενται πάντοτε από Νοσηλευ-
τή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Από τις ανωτέρω διατάξεις
προκύπτει ότι, δδιιάά  ττηηςς  ππρρόόσσλληη--
ψψηηςς    ββοοηηθθώώνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,  οοδδηη--
γγοούύμμαασσττεε  σσττηηνν  ππρράάξξηη  σσττηηνν  ππααρροο--
χχήή  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  φφρροοννττίίδδααςς  ααππόό
ββοοηηθθόό  ννοοσσηηλλεεύύττρριιαα,,  κκααθθ’’  υυππέέρρ--
ββαασσηη  ττοουυ  κκααθθηηκκοοννττοολλοογγίίοουυ  ττωωνν
ββοοηηθθώώνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι  χχωωρρίίςς
ττηηνν  ααννάάθθεεσσηη  ήή  ττηηνν  εεπποοππττεείίαα
ααππόό  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  ππττυυχχιιοούύχχοουυ
ττρριιττοοββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..

ΔΔιιάά  ττηηςς  ππρραακκττιικκήήςς  πποουυ  αακκοο--
λλοουυθθεείίττεε,,  δδιιάά  ττοουυ  σσυυννυυπποολλοογγιι--
σσμμοούύ  άάλλλλωωνν  κκρριιττηηρρίίωωνν,,  ππλληηνν
ττοουυ  ττίίττλλοουυ  σσπποουυδδώώνν,,  σσεε  όόσσοουυςς
ΟΟΤΤΑΑ  ππρροοσσλλααμμββάάννοοννττααιι  ββοοηηθθοοίί

ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ΔΔΕΕ  δδιιεεννεερργγοούύννττααιι
ππααρράά  ττοο  ΝΝόόμμοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς
ππρράάξξεειιςς,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  ττίίθθεε--
ττααιι  σσεε  κκίίννδδυυννοο  ηη  δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα
κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ηη  υυγγεείίαα  ηηλλιικκιιωω--
μμέέννωωνν  ααττόόμμωωνν  κκααιι  εευυππααθθώώνν
οομμάάδδωωνν  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ,,  σσττηη
φφρροοννττίίδδαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ααπποοσσκκοο--
ππεείί  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΒΒοοήήθθεειιαα  σσττοο
σσππίίττιι»».. Υπό τις συνθήκες που
διαμορφώθηκαν,φρονούμε ότι
ματαιώνεται στην ουσία η πραγ-
μάτωση των σκοπών του προ-
γράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και παρέχεται παρανόμως εντο-
λή σε μη εξουσιοδοτημένο από

τη σχετική Νομοθεσία (ευρω-
παϊκή και εθνική) άτομο να
εκτελέσει νοσηλευτικές πράξεις
τις οποίες κατά Νόμον απαγο-
ρεύεται να εκτελέσει!

Συνεπεία των ανωτέρω θεω-
ρούμε ότι, οι αποφάσεις και οι
πράξεις του ΑΣΕΠ που ακυρώ-
νουν προσλήψεις Νοσηλευτών
ΤΕ για να προσληφθούν στη
θέση τους Βοηθοί Νοσηλευτές
ΔΕ και των ΟΤΑ που δυνάμει
άλλων κριτηρίων προτάσσουν
την πρόσληψη βοηθών νοση-
λευτών ΔΕ έναντι νοσηλευτών
ΤΕ,εκδίδονται ουσιαστικά κατά
παράβαση αυτής της ίδιας της
Υπουργικής Αποφάσεως που
κάνει λόγο για πρόσληψη «Νοση-
λευτή», αλλά και της κείμενης
Νομοθεσίας περί Νοσηλευτών
και Βοηθών Νοσηλευτών και
θίγουν παρανόμως και κατάφω-
ρα τα επαγγελματικά δικαιώμα-

τα των επιστημόνων νοσηλευ-
τών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ενώ  θέτουν και  σε άμεσο κίν-
δυνο την υγεία ηλικιωμένων
ατόμων και ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, ματαιώνοντας
ουσιαστικά το ήδη πληττόμενο
από διάφορες αιτίες, οικονομι-
κής κυρίως φύσης,πρόγραμμα
«Βοήθεια στο σπίτι».

Υπενθυμίζουμε σε αυτό το
σημείο ότι από το άρθρο 21
παρ. 7 του Ν. 2190/1994 όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει σήμερα,που ορίζει ρητά ότι:
««ΤΤαα  ππρροοσσόόνντταα  γγιιαα  ττηηνν  ααππαασσχχόό--
λληησσηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττοουυ  ππααρρόό--
ννττοοςς  άάρρθθρροουυ  οορρίίζζοοννττααιι  κκάάθθεε
φφοορράά  μμεε  ττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη,,  πποουυ
ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ππααρράά--
γγρρααφφοο  88,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  εείίδδοοςς
ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  κκααιι  ττιιςς  εειιδδιικκόόττηη--
ττεεςς  ((ήή  ττηηνν  εεμμππεειιρρίίαα))  πποουυ  ααππααιι--
ττοούύννττααιι  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ααυυττέέςς..»»  κκααιι
ττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  1122    ααυυττοούύ  πποουυ
ππρροοββλλέέππεειι::  ««ΑΑνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσλληη--
ψψηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέ--
ννηηςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς  οορρίίζζεεττααιι  ωωςς  ππρροο--
σσόόνν  εείίττεε  ττίίττλλοοςς  σσπποουυδδώώνν  εείίττεε
οορριισσμμέέννηη  εεμμππεειιρρίίαα  ααννττιικκεειιμμεεννιι--
κκώώςς  ααππααιιττοούύμμεεννηη,,  ηη  οοιικκεείίαα  ααρρχχήή
ήή  υυππηηρρεεσσίίαα  ήή  ννοομμιικκόό  ππρρόόσσωω--
πποο  κκααθθοορρίίζζεειι  σσττηη  σσχχεεττιικκήή  αανναα--
κκοοίίννωωσσηη  ττηη  σσεειιρράά  ππρροοττεερρααιιόό--
ττηηττααςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδύύοο  ααυυττώώνν
κκααττηηγγοορριιώώνν  ήή  ττοο  πποοσσοοσσττόό  γγιιαα
ττοο  οοπποοίίοο  ααππααιιττεείίττααιι  ττοο  ππρροοσσόόνν
ττηηςς  εεμμππεειιρρίίααςς..»»,,  ππααρρέέχχεεττααιι  ηη  δδυυνναα--
ττόόττηητταα  γγιιαα  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  σσττιιςς
σσχχεεττιικκέέςς  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  ττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ
ττηηςς  σσεειιρράάςς  ππρροοττεερρααιιόόττηηττααςς..

ΣΣααςς  κκααλλοούύμμεε  λλοοιιππόόνν  όόππωωςς
σσυυμμμμοορρφφωωθθεείίττεε  μμεε  ττηη  ννοομμιιμμόό--
ττηητταα  κκααιι  ππααύύσσεεττεε  σσττοο  μμέέλλλλοονν
ααυυττήή  ττηηνν  ππρραακκττιικκήή  κκααττάάφφωωρρηηςς
ππααρρααββίίαασσηηςς  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιι--
κκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττωωνν  εεππιισσττηη--
μμόόννωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν..
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      χρήζουν...βοήθειας!

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 

σε όσους ΟΤΑ προσλαμβάνονται βοηθοί
νοσηλευτές ΔΕ διενεργούνται παρά το
Νόμο νοσηλευτικές πράξεις, με αποτέλε-
σμα να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Αγόρι ή κορίτσι;
«Με μια εξέταση
αίματος μπορείς 
να μάθεις»
Πηγή:TO BHMA

Τεστ που αναλύει το DNA του
παιδιού στο αίμα της εγκύου
μπορεί να προβλέψει με μεγά-
λη ακρίβεια (95% έως 99%)
ήδη από την έβδομη εβδομά-
δα της κύησης το φύλο του
μωρού σύμφωνα με αμερικα-
νούς ερευνητές. Το τεστ ανα-
ζητά στο μητρικό αίμα μικρά
τμήματα του χρωμοσώματος
Υ που προσδιορίζει το αρσε-
νικό φύλο. Το τεστ μπορεί να
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε
οικογένειες που πάσχουν από
κληρονομικές διαταραχές όπως
η αιμορροφιλία.

Η καθυστέρηση 
στην ομιλία, δεν
επηρεάζει την ανά-
πτυξη του παιδιού
Πηγή: www.webmd.com

Η καθυστερημένη ομιλία στα
παιδιά με περιορισμένο αριθ-
μό λέξεων στο λεξιλόγιό τους
ως την ηλικία των 2 ετών μπο-
ρεί να σχετίζεται με την εμφά-
νιση συμπεριφοριστικών και
συναισθηματικών δυσκολιών
στην προσχολική  ηλικία,όμως
αυτές δεν συνεχίζουν στην
παιδική ή την εφηβική ηλικία,
σύμφωνα με συμπεράσματα
έρευνας που δημοσιεύτηκε
στο  περιοδικό Pediatrics.Περί-
που το 18% των παιδιών αργούν

να μιλήσουν,όμως, τελικά προ-
λαβαίνουν και καλύπτουν το
κενό μέχρι τη στιγμή που ξεκι-
νούν το σχολείο. Επίσης, βρέ-
θηκε πως τα παιδιά που καθυ-
στερούν στην ομιλία δεν
εμφανίζουν καθυστέρηση σε
κάποιον άλλο τομέα ανάπτυ-
ξης, ούτε προβλήματα σε λει-
τουργίες όπως την ακοή.

Η παχυσαρκία 
στην εγκυμοσύνη
σχετίζεται με την
εμφάνιση άσθματος
στο παιδί που θα
γεννηθεί
Πηγή: www.webmd.com

Τα παιδιά των οποίων οι μαμά-
δες υπήρξαν υπέρβαρες ή παχύ-
σαρκες στη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες να εμφανίσουν
άσθμα μέχρι την ενηλικίωσή
τους, σύμφωνα με νέα έρευ-
να. Ερευνητές στην Βρετανία,
τη Φιλανδία και τη Σουηδία
αναφέρουν ότι η μελέτη τους
συνδέει την παχυσαρκία στην

εγκυμοσύνη με την φυσιολο-
γική ανάπτυξη του εμβρύου,
αν και δεν αποδεικνύει μια
σχέση αίτιου-αιτιατού.Η έρευ-
να βρίσκει ότι τα συμπτώματα
του άσθματος εμφανίζονται σε
ποσοστό ως και 30% περισ-
σότερο στους εφήβους των
οποίων οι μαμάδες ήταν υπέρ-
βαρες ή παχύσαρκες στη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης.

Το γέλιο κάνει καλό
στην καρδιά
Πηγή:TO BHMA

Το γέλιο προσφέρει στα αιμο-
φόρα αγγεία μας παρόμοια
οφέλη με εκείνα της αερόβιας
άσκησης ή της λήψης στατι-
νών σύμφωνα με τους ειδι-
κούς. Τα τελευταία ευρήματα
έρχονται να επιβεβαιώσουν
εκείνα προηγούμενων μελε-
τών που υπογράμμιζαν τη σχέ-
ση μεταξύ του στρες και της
στένωσης των αιμοφόρων αγγεί-
ων. Σε περισσότερες από 300
μετρήσεις που πραγματοποί-
ησαν οι ειδικοί στα χέρια των
εθελοντών ενόσω βίωναν αγχω-

τικές ή διασκεδαστικές κατα-
στάσεις, παρατήρησαν μια δια-
φορά ως προς τη διάμετρο των
αγγείων που άγγιζε το 30%-
50%.Η διαφορά,ωστόσο, εντο-
πίζεται στο γεγονός ότι σε αντί-
θεση με τα φάρμακα, το γέλιο
έχει άμεσο αποτέλεσμα ως
προς την τόνωση του οργανι-
σμού.

Η έλλειψη ύπνου
ανεβάζει την πίεση
Πηγή:TO BHMA

Οι άνδρες μεγαλύτερης ηλι-
κίας που δεν απολαμβάνουν
αρκετό, βαθύ ύπνο αντιμετω-
πίζουν διπλάσιο κίνδυνο υπέρ-
τασης, σύμφωνα με νέα αμε-
ρικανική μελέτη.Οι ερευνητές
διαπίστωσαν ότι, εκείνοι που
περνούσαν λιγότερο από το
4% της συνολικής διάρκειας
του ύπνου τους στη συγκεκρι-
μένη φάση αντιμετώπιζαν κατά
80% μεγαλύτερο κίνδυνο να
εμφανίσουν αυξημένη αρτη-
ριακή πίεση ή ακόμη και υπέρ-
ταση. Επιπλέον παρατήρησαν
ότι σε γενικές γραμμές οι άνδρες

Τυπορυχείο… 

Γιατί κάποιοι άνθρωποι 
δεν έχουν αποτυπώματα
Πηγή: Newsroom ΔΟΛ 

Σε μια σπάνια μετάλλαξη ενός γονιδίου, του SMARCAD1,
κρύβεται το μυστικό της παντελούς έλλειψης δακτυ-
λικών αποτυπωμάτων που εμφανίζουν κάποια άτο-
μα, νόσος που ονομάζεται αδερματογλυφία.Η φυσιο-
λογική λειτουργία του SMARCAD1 παραμένει εντελώς
άγνωστη. Δεδομένου όμως ότι το γονίδιο εκφράζε-
ται μόνο στο δέρμα των χεριών, οι ερευνητές εικά-
ζουν ότι βοηθά τα κύτταρα του δέρματος να «διπλώ-
νουν» το ένα πάνω στο άλλο στη διάρκεια της εμβρυϊκής
ανάπτυξης.

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστΕ.Ν.Ε.πιστήμηήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εξελίξε ις

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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έτειναν να κάνουν «άτσαλο»
ύπνο: κοιμούνταν λιγότερο,
ξυπνούσαν τη νύχτα και πολ-
λές φορές έπασχαν από υπνι-
κή άπνοια.

15 λεπτά γυμναστικής
την ημέρα χαρίζουν
3 χρόνια ζωής
Πηγή: http://www.thebest.gr/

Δεν χρειάζεται παραπάνω από
ένα τέταρτο της ώρας σωματι-
κή άσκηση μέτριας έντασης
κάθε μέρα για να κερδίσει ένας
άνθρωπος κατά μέσο όρο τρία
ακόμα χρόνια ζωής και να μει-
ώσει τον κίνδυνο θανάτου κατά
14%,σύμφωνα με μια νέα μεγά-
λη επιστημονική έρευνα, που
πραγματοποιήθηκε στην Ταϊ-
βάν. Όσο μάλιστα αυξάνει ο
χρόνος άσκησης, τόσο μεγα-
λώνουν και τα οφέλη.Οι ερευ-
νητές υπολόγισαν ότι για κάθε
15 πρόσθετα λεπτά άσκησης
καθημερινά, μειώνεται κατά
ένα πρόσθετο 4% ο κίνδυνος
θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.
Αντίθετα, μια άλλη βρετανική
έρευνα, κατέληξε στη διαπί-
στωση ότι όσοι κάθονται μπρο-
στά στην τηλεόραση για έξι
ώρες την μέρα, «κόβουν» κατά
μέσο όρο πέντε χρόνια από
τη ζωή τους.

Αντηλιακό χάπι από
τροπικά κοράλλια
Πηγή:TO BHMA

Άγγλοι ερευνητές πιστεύουν
ότι είναι πλέον σε θέση να
αντιγράψουν με συνθετικό τρό-
πο σε εργαστηριακές συνθή-
κες τις αντηλιακές ουσίες των
κοραλλιών και να τις ενσωμα-
τώσουν στη συνέχεια σε ένα
χάπι.Οι επιστήμονες ελπίζουν
ότι θα καταφέρουν να αξιοποι-
ήσουν τις φυσικές άμυνες των
τροπικών κοραλλιών κατά της
επιβλαβούς υπεριώδους ηλια-

κής ακτινοβολίας, έτσι ώστε σε
λίγα χρόνια να κυκλοφορή-
σει στην αγορά ένα πρωτότυ-
πο αντηλιακό χάπι που θα προ-
στατεύει τους ανθρώπους τα
ηλιακά εγκαύματα.Οι δοκιμές
σε ανθρώπινο δέρμα αναμέ-
νεται να αρχίσουν μέσα στην
επόμενη διετία. Δεν αποκλεί-
ουν μάλιστα το χάπι να παρέ-
χει προστασία και στα μάτια.

«Ηλεκτρονικό
τατουάζ» για 
παρακολούθηση
ασθενών
Πηγή: www.alfavita.gr

Ένα «ηλεκτρονικό τατουάζ» υπό-
σχεται να φέρει επανάσταση
στην παρακολούθηση ασθε-
νών, καθώς θα καταργήσει τις
δύσχρηστες συσκευές που χρη-
σιμοποιούνται σήμερα για την
παρακολούθηση τους,σύμφω-
να με αμερικανούς ερευνητές.
Οι επιστήμονες χρησιμοποίη-
σαν τη συσκευή η οποία είναι
πιο λεπτή από μια ανθρώπινη
τρίχα για την παρακολούθηση
της καρδιάς και του εγκεφά-
λου ασθενών.Το νέο «ηλεκτρο-
νικό τατουάζ» καταργεί όλες
αυτές τις συσκευές. Σύμφωνα

με τους ειδικούς, τέτοιου είδους
μικροί αισθητήρες θα μπορού-
σαν να αποδειχθούν άκρως
χρήσιμοι για την παρακολού-
θηση των πρόωρων βρεφών
ή για τον έλεγχο ασθενών με
υπνική άπνοια οι οποίοι σήμε-
ρα πρέπει να βρίσκονται «καλω-
διωμένοι» μέσα σε εργαστήρια
ύπνου προκειμένου να γίνει
η καταγραφή των ζωτικών λει-
τουργιών τους.

Οι ηλεκτρικές
συσκευές προκαλούν
βρεφικό άσθμα
Πηγή: www.healthyliving.gr

Η έκθεση της εγκύου στην
ακτινοβολία τους οδηγεί σε
αναπνευστικά προβλήματα του
παιδιού σύμφωνα με αμερι-
κανική μελέτη. Τα παιδιά των
οποίων οι μητέρες είχαν εκτε-
θεί κατά την εγκυμοσύνη σε
υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνη-
τικής ενέργειας αντιμετώπιζαν
τριπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης
άσθματος σε σχέση με τα υπό-
λοιπα. Οι Επιστήμονες διαπί-
στωσαν ότι η ηλεκτρομαγνη-
τική ακτινοβολία η οποία
παράγεται από διάφορες ηλε-
κτρικές συσκευές εντός του

νοικοκυριού ενδεχομένως να
βλάπτει το έμβρυο αυξάνοντας
τις πιθανότητες εμφάνισης
άσθματος. Σημειώνεται ότι, στο
πλαίσιο της μελέτης δε διερευ-
νήθηκε η επίδραση της ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας
που παράγεται από τα κινητά
τηλέφωνα στον κίνδυνο εμφά-
νισης άσθματος.

«Έξυπνο» τσιρότο
αντιμετωπίζει 
το ροχαλητό!
Πηγή:TO BHMA

Βρετανοί επιστήμονες ανακοί-
νωσαν ότι, ένας αισθητήρας
που τοποθετείται στο άνω χεί-
λος και μοιάζει με τσιρότο,
μπορεί να παύσει το ροχαλη-
τό. Όταν ανιχνεύεται άπνοια
κατά τη διάρκεια του ύπνου,
αποστέλλεται ένας βραχύς ήχος
στο αυτί του ασθενούς, μέσω
ενός μικροσκοπικού ακουστι-
κού. Ο ήχος αυτός δεν είναι
μονότονος. Η συσκευή εκπέ-
μπει εκατοντάδες διαφορετι-
κούς ήχους, «επιλέγοντας» τον
καταλληλότερο για κάθε περί-
πτωση, ώστε να αποτρέπει το
ροχαλητό χωρίς να ξυπνάει
τον ασθενή.

Οι σκύλοι μπορούν να μυρίσουν τον καρκίνο των πνευμόνων
Πηγή: Newsroom ΔΟΛ /ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα σκυλιά μπορούν να αξιοποιηθούν από
τους γιατρούς για να μυρίσουν στην κυριο-
λεξία τον καρκίνο των πνευμόνων στην
αναπνοή των ασθενών, σύμφωνα με μια
νέα γερμανική επιστημονική έρευνα,η οποία
έρχεται να επιβεβαιώσει υποθέσεις και θεω-
ρίες, που είχαν για πρώτη φορά κυκλοφο-
ρήσει στο τέλος της δεκαετίας του '80. Οι
επιστήμονες δεν έχουν καταλάβει ακόμα
ποια ακριβώς χημική ουσία μυρίζουν οι
σκύλοι στην ανάσα των ασθενών. Διάφο-
ρες μελέτες έχουν προσφέρει ενδείξεις ότι

οι «καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου» μπορούν να μυρίσουν διάφορα είδη καρκίνου, όπως
του δέρματος, της ουροδόχου κύστης, του εντέρου και του μαστού.

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστΕ.Ν.Ε.πιστήμηήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εξελίξε ις

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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««ΛΛΟΟΙΙΜΜΩΩΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ
ΚΚΑΑΙΙ  ΝΝΕΕΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΝΝΗΗΛΛΙΙΚΚΕΕΣΣ
ΜΜΕΕ  ΑΑΙΙΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ  
ΝΝΟΟΣΣΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ»»
Το Τμήμα Παιδιατρικής Αιμα-
τολογίας - Ογκολογίας του Νοσο-
κομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
σε συνεργασία με την Ελληνι-
κή Εταιρεία Παιδιατρικής Αιμα-
τολογίας – Ογκολογίας διορ-
γανώνει την 3η Επιστημονική
Ημερίδα του Τμήματος Παιδια-
τρικής Αιματολογίας Ογκολο-
γίας του Νοσοκομείου Παίδων
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»' με θέμα «Λοι-
μώξεις σε παιδιά και νεαρούς
ενήλικες με αιματολογικά νοσή-
ματα»,η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί την 1η Οκτωβρίου 2011
στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο
Hilton.Πληρ.:GK advertising,
Website www.belife.gr, E-mail
info@ gkad.gr,Tηλ.:6945 597848,
210 9710130.

>>  1122oo  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΑΑΝΝΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ,,  
ΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΟΟΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΠΠΑΑΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ
Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Περιοχικής Αναισθησίας,Θερα-
πείας Πόνου και Παρηγορητι-
κής Αγωγής θα πραγματοποι-
ηθεί στις 6 – 9 Οκτωβρίου στην
Ελούντα Κρήτης. Πληρ: ERA,
Τηλ: 210-3634944, Fax: 210-
3631690, E-mail: info@era.gr,
Website: www.era.gr.

>>  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΣΣΕΕ,,  ΠΠΡΡΟΟΛΛΑΑΒΒΕΕ,,
ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  
ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣΤΤΟΟΥΥ
Η Ελληνική Εταιρεία Πρώιμου
Διαγνώσεως και Αντιμετώπι-
σης του Καρκίνου του Μαστού
διοργανώνει στις 8 Οκτωβρί-
ου 2011 την ημερίδα «Γνώρι-
σε,Πρόλαβε,Αντιμετώπισε τον
Καρκίνο του Μαστού», η οποία

θα λάβει χώρα στο Ξενοδο-
χείο «Electra Palace», στη Θεσ-
σαλονίκη.Πληρ.:GK advertising,
Website:www.belife.gr, E-mail:
info@gkad.gr, Tηλ.:6945 597848,
210 9710130.

>>  ΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  
ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΑΑΚΚΧΧΑΑΡΡΩΩΔΔΗΗ  
ΔΔΙΙΑΑΒΒΗΗΤΤΗΗ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  11  &&  22
Η Διαβητολογική Εταιρία Βορεί-
ου Ελλάδος, ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Ημαθίας και το Γενικό
Νοσοκομείο Βέροιας διοργα-
νώνουν Ημερίδα με θέμα «Θερα-
πευτική Αντιμετώπιση του Σακ-
χαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 &
2», που θα πραγματοποιηθεί
στην Βέροια 8-9 Οκτωβρίου
2011, στο «ΑΙΓΕΣ HOTEL». Την
Κυριακή 9/10/2011 θα πραγ-
ματοποιηθεί εκδήλωση για άτο-
μα με Σακχαρώδη Διαβήτη στην
Αίθουσα Γραμμάτων και Τεχνών
του Δήμου Βέροιας. Πληρ.:
Γραμματεία Συνεδρίου FORUM
CONGRESS & TRAVEL  κ.ΕΛΕ-
ΝΗ Κ. ΣΑΜΑΡΑ (Μητροπόλε-
ως 24, 546 24 Θεσσαλονίκη).
Τηλ: (2310) 257128 & 243588,
Fax: (2310) 231849, E-mail:
info@forumcongress.com,
Website:www.forumcongress.
com.

>>  22οο  ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  
ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  AALLSSGG
Η Β’ Μαιευτική και Γυναικο-
λογική Κλινική της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών ( Αρεταίειο Νοσοκο-
μείο ) & η B’ Μαιευτική και
Γυναικολογική Κλινική του
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης διοργανώνουν
στις 15-16 Οκτωβρίου 2011
το 2ο Σεμινάριο Γυναικολο-
γικού Επείγοντος ALSG, το
οποίο θα λάβει χώρα στο Ιππο-
κράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης. Πληρ. : Γραμματεία
ALSG, Τηλ 210 77 89 211, E-
mail: alsg@also.gr.

>>  6677οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ
ΟΟΡΡΘΘΟΟΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ
Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουρ-
γικής Ορθοπαιδικής και Τραυ-
ματολογίας (ΕΕΧΟΤ) διοργα-
νώνει στις 12-16 Οκτωβρίου
2011 το «67ο Πανελλήνιο Ορθο-
παιδικό Συνέδριο», το οποίο
θα πραγματοποιηθεί στην Αθή-
να, στο Ξενοδοχείο Αthens
Hilton.Πληρ.:CITY CONGRESS,
Τηλ.: 210 3232433, Fax: 210
3232338,E-mail: info@eexot2011.
gr,Website:www.eexot2011.gr,
www.aktinacitycongress.com.

>>  22οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΨΨΥΥΧΧΟΟΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΟΟ--
ΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κλινικής Νευροψυχοφαρμακο-
λογίας θα πραγματοποιηθεί στις
13-15 Οκτωβρίου,στο Ξενοδο-
χείο «Royal Olympic» στην Αθή-
να. Πληρ.: PRC Congress &
Travel, Μιχαλακοπούλου 102,
Tηλ:+30 210 7711673,Fax:+30
210 7711289,E-mail:congress2@
prctravel.gr.

>>  11ηη  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  
ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΕΕΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ::
ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ
Η 1η Συνάντηση Ογκολογίας
Πεπτικού Σύγχρονα Θέματα
θα πραγματοποιηθεί στις 14-
15 Οκτωβρίου 2011, στο Ξενο-
δοχείο «Thraki Palace Hotel»,
στην Αλεξανδρούπολη.Πληρ.:
GLOBAL EVENTS E.Π.Ε., Τηλ:
2310 247743, 2310 247746,
Fax: 2310247746, E-mail :
info@globalevents.gr.

>>  55oo  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  
ΠΠΑΑΘΘΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  
««ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΘΘΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ»»
Η Παγκρήτια Ένωση Υγείας σε
συνεργασία με την Παθολογι-
κή και τη Ρευματολογική Κλι-
νική του ΠΑΓΝΗ και την Ένω-
ση Παθολόγων Κρήτης
διοργανώνει το 5ο Συνέδριο
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Παθολογίας «Σύγχρονες Τάσεις
στην Παθολογία», το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στις 20-22
Οκτωβρίου 2011, στο Ξενοδο-
χείο «CANDIA MARIS»,στο Ηρά-
κλειο Κρήτης.Tηλ.:210 9211050-
51,E-mail:congress@thecongress
planner.gr.

>>  1166οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΤΤΙΙ--
ΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Περιγεννητικής Ιατρικής θα
πραγματοποιηθεί στις 21-23
Οκτωβρίου 2011, στην Αθήνα
στο Μέγαρο Μουσικής.Οργά-
νωση:Ελληνική Εταιρεία Περι-
γεννητικής Ιατρικής, Τηλ. : 210
6074200, MD Congress.

>>  55oo  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΥΥΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΣΣΤΤΗΗΛΛΗΗΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  
ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΚΚΥΥΠΠΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΡΡΘΘΟΟΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙ--
ΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ
Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Σπονδυλικής Στήλης, με τη
Συμμετοχή της Κυπριακής
Ορθοπαοδικής Εταιρείας, θα
πραγματοποιηθεί στις 27-30
Oκτωβρίου 2011, στην Πάφο
της Κύπρου. Πληρ. : Business
and Pleasure,Travel & Congress
Organisers, Τηλ.: 210 6721004,
Fax.: 210 6721044, Email:
i n f o @ s p i n e 2 0 1 1 . g r ,
info@businessandpleasure.gr.
Website: www.spine2011.gr.

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  
ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  22001111

>>  22nndd  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
MMEEEETTIINNGG  OONN
IINNNNOOVVAATTIIOONNSS  &&  EEVVIIDDEENNCCEE
BBAASSEEDD  MMEEDDIICCIINNEE  ((EEBBMM))  
IINN  UURROOLLOOGGYY
29 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρί-
ου 2011, Αθήνα, Ελλάδα στο
Ξενοδοχείο «Crowne Plaza».
Οργάνωση: Department of
Urology of AMC Hospital in
Amsterdam,A’ & B’ Ουρολο-

γικές Κλινικές της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. INFO: Erasmus
Conferences Tours & Travel
AE, Tηλ.: 210-7414700, Fax:
210-7257532, Email: info@rcog
2011.com.Website: www.rcog
2011.com.

>>  EEFFIIMM  22001111  ((EEUURROOPPEEAANN
FFEEDDEERRAATTIIOONN  OOFF  IINNTTEERRNNAALL
MMEEDDIICCIINNEE))
6-9 Οκτωβρίου 2011, Αθήνα,
Athens Hilton Hotel. ΙΝFO:
AC&C, Professional Congress
Organiser, Tηλ.: 210 6889100,
Fax: 210 6844777, Website:
www.candc-group.com.

>>  1100tthh  CCOONNGGRREESSSS  OOFF  TTHHEE
EEUURROOPPEEAANN  FFEEDDEERRAATTIIOONN
OOFF  IINNTTEERRNNAALL  MMEEDDIICCIINNEE
((EEFFIIMM))
5-8 October 2011,Athens,Greece,
Athens Hilton Hotel.

Organization: European
Federation of Internal Medicine,
Hellenic Society of Internal
Medicine. INFO: C & C
International Group of
Companies, Tel. : +30 210
6889130,Fax:+30 210 6844777,
E-mail : efim2011@candc-

group.com.Website:www.efim
2011.org.

>>  EEAANNSS  22001111  1144tthh
EEUURROOPPEEAANN  CCOONNGGRREESSSS  
OOFF  NNEEUURROOSSUURRGGEERRYY  
9-14 Οctober 2011,Rome.INFO:
KENES International,Tel.: +41
22 908 0488, Fax: +41 22 732
2850,E-mail: eans@kenes.com,
Website:www.kenes.com/eans.

>>  1100tthh  CCOONNGGRREESSSS  BBAANNTTAAOO
22001111  ((BBAALLKKAANN  CCIITTIIEESS
AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  OOFF
NNEEPPHHRROOLLOOGGYY,,  DDIIAALLYYSSIISS,,
TTRRAANNSSPPLLAANNTTAATTIIOONN  AANNDD
AARRTTIIFFIICCIIAALL  OORRGGAANNSS))
13-15 Οκτωβρίου 2011,Χαλκι-
δική, Ξενοδοχείο «Sani Beach
Hotel».

Οργάνωση: Balkan cities
Association of Nephrology,
Dialysis, Transplantation and
Artificial Organs. INFO:
http://www.bantao2011.org.

>>  AASSAA  22001111::  AAMMEERRIICCAANN
SSOOCCIIEETTYY  OOFF
AANNEESSTTHHEESSIIOOLLOOGGIISSTTSS
AANNNNUUAALL  MMEEEETTIINNGG
15-19 October 2011, Chicago,
IL,United States. INFO:Meeting

Organiser, E-mail: annmtg@
asahq.org.

>>  2200tthh  EEAADDVV  CCOONNGGRREESSSS
19-23 October 2011, Lisbon,
Portugal. INFO: Website:
www.eadv.org.

>>  TTHHEE  CCAANNAADDIIAANN
CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARR
CCOONNGGRREESSSS  22001111
21-26 October 2011,Vancouver,
BC, Canada. INFO: Jacqueline
Lane,Tel.:613-569-3407 ext 404,
Fax: 613-569-6574, E-mail:
lane@ccs.ca.

>>  CCHHEESSTT  22001111::  AAMMEERRIICCAANN
CCOOLLLLEEGGEE  OOFF  CCHHEESSTT
PPHHYYSSIICCIIAANNSS  ((AACCCCPP))
AANNNNUUAALL  MMEEEETTIINNGG
22-27 October 2011,Honolulu,
HI,United States. INFO:Meeting
Organiser,Tel.: 847-498-1400 or
800-343-2227.

>>  AACCGG::  AAMMEERRIICCAANN
CCOOLLLLEEGGEE  OOFF
GGAASSTTRROOEENNTTEERROOLLOOGGYY
AANNNNUUAALL  MMEEEETTIINNGG
October 28-2 November 2011,
Washington DC.INFO:Website:
www.acg.gi.org.
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Νοσηλεύτρια ΤΕ
που εργάζεται στο
Κ.Υ. Γυθείου ζητά
αμοιβαία μετάτα-
ξη με νοσηλευ-
τή/τρια ΤΕ που
εργάζεται σε
οποιοδήποτε ΙΚΑ
της Πάτρας, του
Αιγίου, της
Ναυπάκτου ή στην
περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος.
Τηλ. επικοινωνίας:
6932570752.

Νοσηλευτής ΤΕ
που εργάζεται
στο νοσοκομείο
Πειραιά
«Τζάνειο», ζητά

αμοιβαία μετάτα-
ξη με νοσηλευ-
τή/τρια ΤΕ που
εργάζεται σε
νοσοκομείο και
Κέντρο Υγείας της
Θεσσαλίας ή του
Νομού Γρεβενών.
Τηλ. επικοινωνίας:
6945240359.
Email:
christakis_18@ho
tmail.com. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ,
διορισμένη στο Γ.
Ν. Ρεθύμνου
ενδιαφέρεται για
αμοιβαία μετάτα-
ξη σε νοσοκομείο
της Αθήνας, λόγω

σοβαρού οικογε-
νειακού προβλή-
ματος. Παρακαλώ
πολύ όποιος
ενδιαφέρεται να
επικοινωνήσει
επειγόντως. Τηλ.
210 2111678.
Κινητό:
6974393405. E-
mail: petrakis@
acci.gr. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ,
διορισμένη στο
ΙΚΑ Καμινίων,
ζητά αμοιβαία
μετάθεση με
νοσηλεύτρια/
νοσηλευτή ΤΕ,
διορισμένη/ο στο

ΙΚΑ Γαλατσίου ή
κάποιο άλλο πλη-
σιέστερο ΙΚΑ.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας:
6972323578. 

Νοσηλεύτρια ΠΕ
που εργάζεται στο
νοσοκομείο
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»,
ζητά αμοιβαία
αλλαγή με νοση-
λεύτρια που εργά-
ζεται στο νοσοκο-
μείο
«Ευαγγελισμός».
Τηλ. επικοινωνίας:
6978995498.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Γράφει η Όλγα Αλεξίου, Π.Ν.
Ιωαννίνων

ΣΣ
ας παρακαλώ, κάποιος
να με ξυπνήσει. Βλέπω
ένα άσχημο όνειρο,πως

ζούμε λέει σε μια φτωχή χώρα
και μέρα με την ημέρα, γίνεται
όλο και πιο φτωχή,κι εμείς όλο
δίνουμε και ενώ δεν μας έχει
απομείνει σχεδόν τίποτα, ακό-
μα δίνουμε.Και στο βάθος ακού-
γεται μια φωνή,ήρεμη και σίγου-
ρη,καθησυχαστική,σαν μελωδία,
να επαναλαμβάνει: «Λεφτά υπάρ-
χουν, θα πληρώσουν οι έχο-
ντες και κατέχοντες».Κι ενώ εγώ
φωνάζω: «Δώσαμε-δώσαμε» η
φωνή μου χάνεται, σβήνει.

Ώρες-ώρες πάλι νιώθω πως
είμαστε εγκλωβισμένοι σ' ένα
παραμύθι, που όμως δεν έχει
καλό τέλος, όπως έχουν συνή-
θως τα παραμύθια.Νιώθω σαν
να είμαστε τα γουρουνάκια και
μας κυνηγάει ο λύκος που
θέλει να μας φάει. Μπαίνου-
με στο αχυρένιο σπιτάκι, στο
ξύλινο σπιτάκι, αυτά γκρεμί-
ζονται. Τρέχουμε να βρούμε
το σπιτάκι με τα τούβλα, που-
θενά σπιτάκι. Ο κατασκευα-
στής πήρε τα χρήματα, άφησε
απλήρωτους τους εργάτες και
το έσκασε προς άγνωστη κατεύ-
θυνση.Πώς να έχει καλό τέλος
μετά το παραμύθι;

Τις τελευταίες μέρες δεν
ακούμε τίποτα καλό γύρω μας.
Ίσως να είναι ιδέα μου, ίσως
να φταίει η πανσέληνος, ίσως
όμως να μην υπάρχει και κάτι
καλό να ακούσουμε.Μέχρι το
τέλος του χρόνου ούτε κι εγώ
ξέρω πια πόσα πρέπει ακόμα
να πληρώσουμε, και δεν έχω

ιδέα πόσο ακόμα θα μειωθεί
ο μισθός μας. Γύρω μου υπάρ-
χουν κάποιοι φίλοι και γνω-
στοί, συνάδελφοι που ίσως
αύριο να μην είναι πια συνά-
δελφοι (βλέπε εργασιακή εφε-
δρεία). Δεν είναι όμως δική
μας η ευθύνη. Αν εσείς κατα-
ντήσατε το Δημόσιο τομέα το
παχύσαρκο παιδί σας, να ανα-
λάβετε τις ευθύνες σας όταν το
παραφουσκώνατε ενώ ήταν
ήδη «σκασμένο στο φαγητό».
Όταν κάποιος δεν έχει δου-
λειά, είναι φυσικό να δεχθεί
όταν του προτείνουν μία θέση
εργασίας. Αν δεν χρειαζόσα-
σταν προσωπικό τότε γιατί το
προσλαμβάνατε; Δε νομίζω να
ήρθε κάποιος απ' όλους από
μόνος του στα Υπουργεία σας
και να είπε: «Α!! Εμένα εδώ μου
αρέσει και με βολεύει και να
μου βάλετε σας παρακαλώ ένα
γραφείο γιατί από σήμερα πιά-
νω εδώ δουλειά».

Η ανεργία «καλπάζει»,ο αριθ-

μός των ανέργων πλησιάζει τις
700.000. Όμως έχουμε στόχο.
Ένας σε κάθε οικογένεια να
έχει δουλειά. Σε τι βάθος πρέ-
πει να ψάξουμε για να δούμε
που έφτασε ο κατώτερος βασι-
κός μισθός; Ούτε το φως του
ήλιου δεν φτάνει πια εκεί. Τι
να πληρώσει πρώτα κανείς με
αυτά τα χρήματα;Σαν πολύ χαμη-
λά δεν βάλαμε τον πήχη;

Έρχεται και το νέο μισθο-
λόγιο, αυτό που θα εξαλείψει
τις αδικίες ανάμεσα στους δημο-
σίους υπαλλήλους. Εμείς οι
νοσηλευτές πόσο ακόμα μπο-
ρούμε να δώσουμε; Γιατί δεν
νομίζω βέβαια κάποιος από
εμάς να νομίζει ότι θα συνε-
χίσει να παίρνει τα ίδια ή και
περισσότερα χρήματα.Θα έρθει
και νέο βαθμολόγιο. Εμένα
αυτή τη στιγμή, και να με ρωτή-
σουν, ίσως να δώσω λάθος
απάντηση σε τι βαθμό βρίσκο-
μαι καθώς έχει αλλάξει τόσες
φορές απ' όταν διορίστηκα

που «έχω χάσει τη μπάλα».
Συγνώμη παιδιά άκουσα και

κάτι καλό.Εδώ κοντά μας,στην
Αυστραλία ζητάνε κόσμο για
εργασία.Πολλοί συμπατριώτες
μας σκέπτονται πολύ σοβαρά
τη μετανάστευση για ένα καλύ-
τερο αύριο. Μήπως κατά τύχη
χρειάζονται και βουλευτές εκεί;
Ετοιμάστε ένα καραβάκι 300
θέσεων, υπολογίστε και μερι-
κές θέσεις ακόμα, γιατί κάποι-
οι πρώην είναι σε «εργασιακή
εφεδρεία» αφού δεν έλαβαν εκ
νέου λαϊκή εντολή στις τελευ-
ταίες εκλογές.Όχι όμως ότι δεν
φέρουν και αυτοί το δικό τους
μερίδιο ευθύνης; Και το εισι-
τήριο να είναι one way όπως
λένε και οι φίλοι μας οι Αυστρα-
λοί,χωρίς επιστροφή όπως λένε
και εδώ στην Ελλάδα.Ας αρχί-
σει επιτέλους να μειώνεται ο
αριθμός των δημοσίων υπαλ-
λήλων.Και οι βουλευτές δημό-
σιοι υπάλληλοι δεν είναι;Κάποι-
ος πρέπει να κάνει την αρχή.

Κάποιος να 
μας ξυπνήσει...

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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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 
Του Αριστείδη Δάγλα  

ΟΟ
ΗλίαςΒενέζης, ένας
από τους κυριότερους
εκπροσώπους της

λογοτεχνικής κίνησης που
έμεινε γνωστή ως Γενιά του
’30, μας έχει χαρίσει πάμπολ-
λα μυθιστορήματα, διηγήματα
και ταξιδιωτικές αφηγήσεις,
διαδίδοντας την ελληνική λογο-
τεχνία σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της υφηλίου, καθιστώ-
ντας εαυτόν έναν από τους
πολυμεταφρασμένους Έλλη-
νες συγγραφείς.

Χωρίς να παραγνωρίζω
την αμύθητη αξία των έργων
– σταθμών του, (πως θα μπο-
ρούσα άλλωστε), όπως η Αιο-
λική Γη, το νούμερο 31328,
η Γαλήνη, το Αχιπέλαγος και
τόσα άλλα μνημειώδη διηγή-
ματα, επέλεξα να παραθέσω
εδώ το διήγημα με τίτλο «η
Θεοσκέπαστη», για να τονίσω
τον εξαίσιο τρόπο με τον οποίο
ο συγγραφέας ζυμώνει την
ελληνικότητα του τοπίου και
την αφτιασίδωτη ανθρώπινη
συμπεριφορά, με την άδολη
πίστη και την αμετάκλητη αφο-
σίωση.

Εμβαθύνοντας στις μύριες
όσες αναφορές των ποιητών
και των συγγραφέων μας στα
διαχρονικά στοιχεία που κάνουν
τη ταυτότητά μας ξεχωριστή
και λούζοντας στο φως του
δικού μας ήλιου, κάθε σκο-
τεινή γωνιά της ψυχής μας,
γινόμαστε πιο σίγουροι για
το αύριο της πατρίδας και των
ανθρώπων μας.

Γιατί η όποια βοήθεια προ-
σμένουμε να ‘ρθεί, βρίσκε-

ται πρωτίστως μέσα μας…
Καλή μας ανάγνωση.

ΗΗ  ΘΘεεοοσσκκέέππαασσττηη
ΗΗλλίίαα  ΒΒεεννέέζζηη
[...] Άξαφνα ψίθυρος σιγανό-
τατος, ψαλμωδία κατανυκτική,
φωνή ικέτις, μπερδεύοντας με
τη φωνή της ερημίας και της
θαλάσσης, έφτασε στ' αυτιά μας.
Xείλη γυναικεία έψελναν ύμνους
χριστιανικούς.Kάτω απ' τα ερεί-
πια του κάστρου των Φράγκων,
η ταπεινή μελωδία της Oρθο-
δοξίας, βεβαίωση της συνέχει-
ας, τι συγκίνηση που ήταν!

Σαν να μας έσεισε αγέρας
βίαιος. Kάμαμε ακόμα λίγα
βήματα.Kαι τότε πρόβαλε μπρος
στα μάτια μας, όραμα θαμπω-
τικό, αλησμόνητο για πάντα,
άσπρο, πάλλευκο: η "Θεοσκέ-
παστη".Πάνω απ' τα κρεμαστά
νερά, στον άγριο βράχο, πάνω
απ' το ηφαίστειο.

Oι ύμνοι τώρα έρχονται πιο
καθαροί.Προχωρήσαμε, μπή-
καμε στη Θεοσκέπαστη. Κατα-
κάθαρο,γυμνό,κατάγυμνο ήταν
το ξωκκλήσι, καθώς όλα τα
ξωκκλήσια των Eλλήνων.Mονά-
χα ένα ξυλόγλυπτο, παλιό,
παμπάλαιο τέμπλο. Kαι μπρος
στο Iερό, κάτω απ' το φαγω-
μένο τέμπλο, γονατισμένες
πάνω στις πλάκες, με σκυφτό
κεφάλι, αποτραβηγμένες στη
δέησή τους, μονάχες με τον
εαυτό τους και με το Θεό, ξυπό-
λυτες,οι μαυροφορεμένες γυναί-
κες,που είχαμε δει από μακριά,
έψελναν.H μια διάβαζε τα τρο-
πάρια απ' τη Σύνοψη,οι άλλες,
οι αγράμματες, μουρμούριζαν
μαζί της.Είχαν ανάψει τα καντή-
λια, έξω ήταν το πέλαγο, τα

"συστήματα των υδάτων" όλα
ήταν κατάνυξη κ' ερημιά. Oι
γυναίκες λέγαν την Aκολου-
θία του Mικρού Παρακλητι-
κού Kανόνος:

"Προστασίαν και σκέπην
ζωής εμής τίθημι σε, Θεογεν-
νήτορ Πάρθενε, συ με κυβέρ-
νησον προς τον λιμένα σου".
"Διάσωσον από κινδύνων τους
δούλους σου, Θεοτόκε, ότι
πάντες μετά Θεόν εις σε κατα-
φεύγομεν".

Άκουσον τα βήματά μας, μα
ήταν σα να μην είμαστε, μήτε
καν γύρισαν προς τα εμάς. Έτσι
πάντα:σκυφτές, γονατισμένες,

πνιγμένες στα μαύρα, ικέτιδες.
Mας συνεπήρε κ' εμάς το

μυστήριο, η κατάνυξη, γινήκα-
με σε λίγο μαζί τους ένα, προ-
σευχηθήκαμε κ' εμείς για ό,τι
αγαπούμε και για τους ανθρώ-
πους.

Σαν τέλειωσε η παράκληση
κ' οι γυναίκες σηκωθήκαν απ'
τις πλάκες,ωχρές, γαλήνη ήταν
στο πρόσωπό τους πολλή.

Mας τριγυρίσανε, είπαν τα
δικά τους, είπαμε τα δικά μας.
H μια είχε παιδί σκοτωμένο
στον πόλεμο, η άλλη έχει γιο
στο στρατό, η άλλη έχει γιο
που ταξιδεύει στη θάλασσα.
Kάθε χρονιά έχουνε τάμα να
πάρουν βόλτα όλο το νησί, με
τα πόδια, ν' ανάψουν τα καντή-
λια στα ξωκκλήσια. Έτσι ξεκι-
νήσανε και φέτος.Mε τα χαρά-
ματα πέσαν στο δρόμο απ' τον
Πύργο, ξιπόλυτες, κ' η σκόνη
σκέπαζε τα σκληρά, τυραγνι-
σμένα πόδια τους.Tώρα, ύστε-
ρα απ' τη χάρη της, μετά τη
Θεοσκέπαστη, θ' ανηφορίζαν
για τ' άλλα τα ξωκκλήσια, κατά
τα δυτικά.

Bγάλανε απ' το μπογαλάκι
τους το γιόμα τους, ψωμί στα-
ρένιο, τις μικροσκοπικές ντο-
μάτες της Σαντορίνης, ψαρά-
κια της τράτας τηγανητά.
"Ήντλησαν" νερό απ' τη μικρή
στέρνα,νερό βρόχινο,μας φιλέ-
ψαν νερό και ψωμί. Δε θέλα-
με να τους το στερήσουμε που
το είχαν λιγοστό - το ψωμί και
το νερό. Mα επιμένανε να το
πάρουμε κοιτάζοντάς μας παρα-
καλεστικά μες στα μάτια, σαν
να το γυρεύαν για χάρη.

"Tώρα μας ένωσε η Θεο-
σκέπαστη", είπαν.

Η άλλη Ελλάδα 
βρίσκεται μέσα μας

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

Ο συγγραφέας
ζυμώνει την ελλη-
νικότητα του τοπί-
ου και την αφτιασί-
δωτη ανθρώπινη
συμπεριφορά, με
την άδολη πίστη
και την αμετάκλη-
τη αφοσίωση.
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