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Επιβεβλημένη 
η αναδρομική
καταβολή του

Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας
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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.

Ειδικά και Κλινικά
Φροντιστήρια 
Συνεδρίου Ε.Ν.Ε.

Στο παρόν φύλλο μπορείτε να βρείτε τον

αναλυτικό κατάλογο με τα Ειδικά και

Κλινικά Φροντιστήρια που θα διεξαχθούν

στο πλαίσιο του προσεχούς συνεδρίου

της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, στην

Κέρκυρα. Τα Φροντιστήρια καλύπτουν

μια ευρεία θεματολογία και διεξάγονται

σε συνεργασία με αναγνωρισμένους και

πιστοποιημένους φορείς, καθώς επίσης

με διακεκριμένους επιστήμονες του

χώρου της Υγείας. Η συμμετοχή είναι

δωρεάν και για την επιλογή των καταρ-

τιζομένων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά

προτεραιότητας.

Στους καταρτιζόμενους θα απονεμη-

θεί πιστοποιητικό παρακολούθησης  από

τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς

(Ε.Ν.Ε. και ΕΣΔΥ). �

ΜΜ
ετά την καταλυτική παρέμβαση της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στο
θέμα του επιδόματος επικίνδυνης

και ανθυγιεινής εργασίας εκδόθηκε η πολυ-
πόθητη κοινή υπουργική απόφαση.Ωστό-
σο, παραμένει μια σημαντική εκκρεμότητα
η οποία θα πρέπει άμεσα να επιλυθεί. Με
άλλα λόγια, ενώ η δυνατότητα καταβολής
του επιδόματος επικίνδυ-
νης και ανθυγιεινής εργα-
σίας καθιερώθηκε νομο-
θετικώς ήδη από τις
27-10-2011,η εν τοις πράγμα-
σι καταβολή του εν λόγω
επιδόματος θα ξεκινήσει
από την 1η-05-2012, ήτοι
μετά πάροδον έξι (6) μηνών.

Η χαρακτηριστική
καθυστέρηση των
κυβερνώντων στη

ρύθμιση των πάσης φύσεως λεπτομερειών
για την έναρξη καταβολής του επιδόματος
επικίνδυνης κι ανθυγιεινής απασχόλησης,
θίγει υπέρμετρα τους αληθείς δικαιούχους
του εν λόγω επιδόματος.Και όλα αυτά, ενώ
οι σημαντικές μειώσεις που έχουν υποστεί
οι νοσηλευτές στα εισοδήματά τους, είχαν

αναδρομική ισχύ.Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,
αιτείται και θεωρεί επιβε-
βλημένη την ρητή πρό-
βλεψη περί της αναδρο-
μικής καταβολής του

επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας

στους δικαιούχους,
και δη από την ημε-
ρομηνία της διά νόμου

θεσπίσεώς του, ήτοι από
την 27η-10-2011.

Σελ. 5

�

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ
Περί ορθής λειτουργίας των ΤΕΠ Σελ. 4
Επιστημονικά νέα Σελ. 10-11
Ανακοινώσεις - Συνέδρια Σελ. 12-13

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: 
Πάσχα ρωμέικο, 1891 Σελ. 14-15

ΑΡΗΣ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η παιδεία αποτελεί 
εθνική υπόθεση» Σελ. 8-9

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αποκατάσταση της τάξης     Σελ. 3
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ΤΤ ΕΕ ΠΠ

ΠΠεερρίί  οορρθθήήςς  
λλεειιττοουυρργγίίααςς  
Τα ΤΕΠ αποτελούν ιδιαίτε-
ρα τμήματα εξαιρετικής
φύσεως και δομής, που
καλούνται να αντιμετωπί-
σουν αιφνίδιες καταστάσεις,
επείγουσες και ενδεχομέ-
νως απειλητικές για την
ανθρώπινη ζωή. Ο χαρακτή-
ρας τους αυτός οδήγησε την
κανονιστικώς δρώσα διοί-
κηση να θεσπίσει ειδικές
ρυθμίσεις, προκειμένου να
διασφαλίζεται στον μέγιστο
δυνατό βαθμό η εύρυθμη
και αποτελεσματική λειτουρ-
γία τους. Στο πλαίσιο αυτό
εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.
117448/2007 Απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης περί της
οργάνωσης, λειτουργίας και
στελέχωσης του Τμήματος
Επειγόντων Περιστατικών
(Τ.Ε.Π.) των νοσοκομείων
του Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ Β΄ 1900/
14.9.2007). Εκ των ως άνω
διατάξεων καθίσταται προ-
φανές, ότι η επιτυχής λει-
τουργία του ΤΕΠ στηρίζεται
πρωτίστως στην επάρκεια
και αδιάκοπη...Σελ. 4
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ΑΑ ΡΡ ΗΗ ΣΣ   ΣΣ ΠΠ ΗΗ ΛΛ ΙΙ ΩΩ ΤΤ ΟΟ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΛΛ ΟΟ ΣΣ   

««ΗΗ  ππααιιδδεείίαα  ααπποοττεελλεείί  εεθθννιικκήή  υυππόόθθεεσσηη»»
«H παιδεία αποτελεί εθνική υπόθεση και ξεπερνάει κόμματα,
ιδεοληψίες, φορείς, πολύ περισσότερο ξεπερνάει τα ίδια τα
πρόσωπα και απαιτεί πολιτικές ζυμώσεις και συνθέσεις διάρ-
κειας και συνέχειας, χωρίς πολιτικά συμπλέγματα», τονίζει στο
«Ρυθμό της Υγείας» ο Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Άρης Σπηλιωτό-
πουλος. Υποστηρίζει πως είναι «θέμα πολιτικής αναγκαιότητας
και πολιτικής επιταγής» η διακομματική συναίνεση για την αντι-
μετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν στον χώρο
της Παιδείας…Σελ. 8-9

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΔΔ ΟΟ ΜΜ ΑΑ   ΑΑ ΝΝ ΘΘ ΥΥ ΓΓ ΙΙ ΕΕ ΙΙ ΝΝ ΗΗ ΣΣ   ΑΑ ΠΠ ΑΑ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ

ΕΕππιιββεεββλληημμέέννηη  ηη  ααννααδδρροομμιικκήή  
κκααττααββοολλήή  ττοουυ
Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
15Λ1 του Νόμου 4024/2011, «εκτός από το βασικό μισθό του
υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα
(150) ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος,
καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του καθορίζο-
νται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε απο-
κλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόμου». Η ως άνω διάταξη ετέθη σε ισχύ από την δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που έλαβε χώρα
στις 27-10-2011. Η κατ’εξουσιοδότηση αυτής προβλεπόμενη Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της οποίας προσδιορίζονται
οι δικαιούχοι και το ύψος του εν λόγω επιδόματος, καθώς και
λοιποί όροι και προϋποθέσεις για την νόμιμη χορήγησή του,
εξεδόθη στις 24-02-2012…Σελ. 5

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
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Αρβανίτης Γεώργιος
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Κωτσής Απόστολος
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Γιάκης Νικόλαος
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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.

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ   

ΠΠάάσσχχαα  ρρωωμμέέιικκοο,,  11889911
O μπάρμπα-Πύπης, γηραιός φίλος μου, είχεν επτά
ή οκτώ καπέλα, διαφόρων χρωμάτων, σχημάτων
και μεγεθών, όλα εκ παλαιού χρόνου και όλα
κατακαίνουργα, τα οποία εφόρει εκ περιτροπής
μετά του ευπρεπούς μαύρου ιματίου του κατά
τας μεγάλας εορτάς του ενιαυτού, οπόταν έκα-
μνε δύο ή τρεις περιπάτους από της μιας πλατεί-
ας εις την άλλην διά της οδού Σταδίου. Oσάκις
εφόρει τον καθημερινόν κούκον του, με το σάλι
του διπλωμένον εις οκτώ ή δεκαέξ δίπλας επί
του ώμου, εσυνήθιζε να κάθηται επί τινας ώρας
εις το γειτονικόν παντοπωλείον, υποπίνων συνή-
θως μετά των φίλων… Σελ. 14-15

«« ΘΘ ΕΕ ΑΑ ΤΤ ΡΡ ΟΟ   ΙΙ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΟΟ ΥΥ »»

ΔΔωωρρεεάάνν  ππααρράάσστταασσηη  
γγιιαα  ττοουυςς  σσυυννέέδδρροουυςς
Το «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ» (www.theatrotouioniou.gr),
δραματοποιώντας έναν αστείρευτο πλούτο
συναισθημάτων και δίνοντας υπαρξιακά χαρα-
κτηριστικά στην ενασχόλησή του με την ενσάρ-
κωση της ιερότητας της γραφής, έχει επιλέ-
ξει για φέτος  τον άξονα Ντοστογιέφσκι,
Θεοτόκη, Λόρκα, μια διαδρομή πλούσια σε
εικόνες, ψυχολογικές μεταπτώσεις και ανα-
ζητήσεις υπαρξιακές. Ο Πέτρος Αυγερινός,
εμψυχωτής της όλης προσπάθειας, προθυμο-
ποιήθηκε να συμμετάσχει με το θίασό του στις
δράσεις του συνεδρίου... Σελ. 12
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ΗΗ
νοσηλευτική υπηρεσία αφού
εξαρθρώθηκε με το νόμο
4052/2012 σε ότι αφορούσε

στους τομείς και στους προϊστάμενους
των νοσηλευτικών τομέων (άρθρο
8§2 του Νόμου 2889/2001) διαρ-
θρώθηκε εκ νέου με την ψήφι-
ση της τροπολογίας που κατα-
τέθηκε στη βουλή και ψηφίστηκε
στις 21/4.

Ειδικότερα,μετά την αλληλο-
γραφία και την συνάντηση των
προεδρείων της Ε.Ν.Ε. και της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ με την ηγεσία του
υπουργείου Υγείας, υπήρξε η

προφορική δέσμευση για την αίσια κατά-
ληξη ενός προβλήματος μεγίστης θεσμι-
κής αξίας, που έλαβε χώρα εκ του μη
όντος. Το επιστέγασμα της θωράκισης
της νοσηλευτικής υπηρεσίας, ως προς
την επαναφορά στην πρότερη κατάστα-
ση το καθεστώς των νοσηλευτικών τομέ-

ων, τοποθετουμένων ιεραρχικώς μετα-
ξύ της διευθύνσεως και των τμημάτων
επήλθε και τυπικά με την έκδοση σε
ΦΕΚ (άρθρο 41§ 2 Ν.4058/2012) της
εν λόγω τροπολογίας.

Έκπληξη βέβαια παρατηρείται από
το γεγονός,ότι ενώ η πρότασή μας ήταν

συνολική και για την αποκατάσταση της
περίπτωσης (η), της § 8 του άρθρου 2
του Νόμου 4052/2012, δοθέντος ότι
κάνει λόγο περί του Προϊσταμένου και
όχι περί του Διευθυντού της Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας,δεν αποτυπώθηκε στο
νόμο, ως ήταν αναμενόμενο.

Με την αιτιολογία της διόρθωσης
σε επικείμενο νόμο, προέβημεν στην
διαδικασία σημειολογικής συλλογής
των υπογραφών των Διευθυντών Νοση-
λευτικών υπηρεσιών και έγινε απο-
στολή σχετικού εγγράφου προς τον
Υπουργό και προς τις υπηρεσίες του
υπουργείου Υγείας.

Με την προσήκουσα αναμονή και
όχι τον εφησυχασμό,θα πρέπει να κατα-
λήξει επιτυχώς κι αυτό το θέμα που
προκάλεσε σύγχυση στους κόλπους
της Νοσηλευτικής κοινότητας και έφε-
ρε αναστάτωση στην εν τοις πράγμασι
άσκησης της διοίκησης της Διεύθυν-
σης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Ευελπιστώντας για την κατάληξη, η
Ένωσή μας θα δηλώνει το «παρόν» σε
κάθε τέτοιου είδους ενέργειες,ως θεμα-
τοφύλακας του επαγγέλματός μας,αρκεί
βέβαια τα μέλη της να μην ξεχνάνε το
νοσηλευτικό «όμαιμον».

Αποκατάσταση της τάξης

ΔΔηημμήήττρριιοοςς
ΣΣκκοουυττέέλληηςς,,
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ε.Ν.Ε.

Θα πρέπει να καταλήξει
επιτυχώς το θέμα που
προκάλεσε σύγχυση στους
κόλπους της Νοσηλευτι-
κής κοινότητας.
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ΤΤ α ΤΕΠ αποτελούν
ιδιαίτερα τμήμα-
τα εξαιρετικής

φύσεως και δομής, που
καλούνται να αντιμετω-
πίσουν αιφνίδιες κατα-
στάσεις, επείγουσες και
ενδεχομένως απειλητι-
κές για την ανθρώπινη
ζωή. Ο χαρακτήρας τους
αυτός οδήγησε την κανο-
νιστικώς δρώσα διοίκη-
ση να θεσπίσει ειδικές
ρυθμίσεις, προκειμένου
να διασφαλίζεται στον
μέγιστο δυνατό βαθμό
η εύρυθμη και αποτελε-
σματική λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό εξε-
δόθη η υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.
117448/2007 Απόφαση
του Υπουργού Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης
περί της οργάνωσης, λει-
τουργίας και στελέχωσης
του Τμήματος Επειγόντων
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
(ΦΕΚ Β  ́1900/14.9.2007). 

Εκ των ως άνω δια-
τάξεων καθίσταται προ-
φανές, ότι η επιτυχής
λειτουργία του ΤΕΠ στη-
ρίζεται πρωτίστως στην
επάρκεια και αδιάκοπη
παρουσία εξειδικευμέ-
νου προσωπικού, που
τελεί σε κατάσταση ετοι-
μότητας για την παρα-
λαβή παντός επείγοντος
περιστατικού. 

Σημειωτέον, ότι σύμ-
φωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4§4 της ως

άνω Υπουργικής Απόφα-
σης, «οι ιατροί του Τ.Ε.Π.
μπορούν να καλούν για
την αντιμετώπιση συγκε-
κριμένων περιστατικών,
ιατρούς άλλων ειδικο-
τήτων από τους εφημε-
ρεύοντες στα τμήματα,
οι οποίοι υποχρεούνται
να προσέλθουν και να
προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους στο Τ.Ε.Π.. Για
το σκοπό αυτό συντάσ-
σεται από το Διευθυντή
της Ιατρικής Υπηρεσίας,
σε συνεργασία με τους
Διευθυντές των Τμημά-
των μηνιαίος κατάλογος
από τους εφημερεύο-
ντες ιατρούς των τμημά-
των του νοσοκομείου
που θα καλύπτουν τις

ανάγκες του Τ.Ε.Π.». 
Όπως προκύπτει εκ

των ανωτέρω, το ΤΕΠ είναι
δυνατόν να ζητήσει την
συνδρομή ιατρών και
άλλων τμημάτων, οι οποί-
οι υποχρεούνται να αντα-
ποκριθούν και να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες
τους στο ΤΕΠ. Κατά συνέ-
πεια, το νομικώς ορθόν
και συνήθως συμβαίνον
είναι το ΤΕΠ να συνεπι-
κουρείται στη λειτουρ-
γία του και από το προ-
σωπικό άλλων τμημάτων.
Η αντίστροφη πρακτική,
ήτοι η διάθεση του προ-
σωπικού του ΤΕΠ για την
παροχή υπηρεσιών σε
άλλα τμήματα, ούτε προ-
βλέπεται, ούτε κατοχυ-

ρώνεται νομοθετικά, ούτε
κρίνεται ως ασφαλής
μέθοδος για την εύρυθ-
μη λειτουργία των ΤΕΠ.

Υπ’ αυτήν την έννοια,
η πρακτική του να υπο-
χρεώνονται οι εκεί απα-
σχολούμενοι νοσηλευ-
τές να εγκαταλείπουν το
τμήμα και να μεταβαί-
νουν για παροχή υπηρε-
σιών σε άλλα τμήματα
είναι παράνομη και κατα-
χρηστική, ενώ δύναται
να αποβεί και επικίνδυ-
νη για την υγεία των νοση-
λευομένων ασθενών. 

Πάσα παρόμοια πρα-
κτική θα πρέπει να εγκα-
ταλείπεται άμεσα και να
μη επαναλαμβάνεται εις
το μέλλον. 

Περί ορθής λειτουργίας των ΤΕΠ

ΤΤ
ελευταία μεταξύ των όσων σπου-
δαίων διαβάζουμε (και το χειρότε-
ρο υφιστάμεθα δεμένοι πισθάγκω-

να στο αμπάρι της γερμανικής φρεγάτας
του νεοκαπιταλισμού),με
έκπληξη αντικρίσαμε έναν
ακόμη ευρηματικό, όσο
και κυνικό όρο.Αυτόν των
«ειδικών οικονομικών
ζωνών»,όπου θα μπορούν
να μεταφέρονται αλλοε-
θνείς εργάτες- δουλοπά-
ροικοι για να εργαστούν
με μικρότερα μεροκάμα-

τα από τα ήδη κουτσουρεμένα δικά μας…
Γερμανικό φρούτο εξάλλου ήταν και

ο όρος «μερική απασχόληση»,που καθιέ-
ρωσε ο Σρέντερ και υιοθέτησε ο γερμα-
νοτραφής πρώην πρωθυπουργός της

χώρας Κ. Σημίτης, καθιστώντας πολυτέ-
λεια την έννοια της πλήρους εργασίας
από τα τέλη κιόλας της δεκαετίας του ’90,
προετοιμάζοντας το έδαφος για την πλή-
ρη εκθεμελίωση κάθε κοινωνικού δικαι-
ώματος. Έτσι, οι «ευέλικτοι εργαζόμενοι»,
στερούνται σήμερα κάθε είδους ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης,δίνοντας στα
αφεντικά τους το πλεονέκτημα να απαλ-
λαχθούν από τις εργοδοτικές εισφορές
που κανονικά θα κατέβαλαν στο κράτος.

Στη Γερμανία σήμερα, των 7.000.000
ημιαπασχολούμενων, πέραν του πολυ-
θρύλητου «γερμανικού θαύματος», που
γέμισε περισσότερο τις τσέπες των εχό-
ντων και εξαθλίωσε τους μη προνομι-
ούχους πολίτες, συνέβη και το εξής ανα-
τριχιαστικό: Από το 2001 ως το 2010, το
προσδόκιμο ζωής στα χαμηλά εισοδή-

ματα, μειώθηκε κατά 2 χρόνια, από 77,5
στα 75,5.

Με αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία
και μεταφέροντας το πανευρωπαϊκό φαι-
νόμενο της αποθράσυνσης του άκρατου
καπιταλισμού και στα καθ’ημάς,δεν είναι
καθόλου τυχαία η τροπολογία που πέρα-
σε νύχτα προ ημερών και με την οποία
τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα μπορούν να
απασχολούν ομάδες εξαθλιωμένων για-
τρών, νοσηλευτών και λοιπών εργαζο-
μένων στην υγεία με «μπλοκάκι», για
περιορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς
κανένα ασφαλιστικό ή άλλο δικαίωμα.

Άραγε θα περιμένουμε να δούμε πού
θα φτάσει η βουλιμία των αρπακτικών
και των εγχώριων υποτελών τους ή θα
την αντιμετωπίσουμε όσο είναι ακόμα
καιρός;

«Ειδικές οικονομικές
ζώνες» παντού...

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 
Ε.Ν.Ε.
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Επιβεβλημένη η 
αναδρομική καταβολή του

ΌΌ
πως είναι ήδη γνω-
στό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου

15§1 του Νόμου 4024/2011,
«εκτός από το βασικό μισθό του
υπαλλήλου, δύναται να χορη-
γηθεί επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας,μέχρι του
ποσού των εκατόν πενήντα (150)
ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι
του εν λόγω επιδόματος,καθώς
και οι όροι και προϋποθέσεις
χορήγησης του καθορίζονται
με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, Οικονομικών και
του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, η οποία εκδίδεται
σε αποκλειστική προθεσμία έξι
μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου».

Η ως άνω διάταξη ετέθη σε
ισχύ από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως,που έλαβε χώρα στις 27-
10-2011.

Η κατ’εξουσιοδότηση αυτής
προβλεπόμενη Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση, δυνάμει της
οποίας προσδιορίζονται οι δικαι-
ούχοι και το ύψος του εν λόγω
επιδόματος, καθώς και λοιποί
όροι και προϋποθέσεις για την
νόμιμη χορήγησή του, εξεδό-
θη στις 24-02-2012 (ΚΥΑ υπ’α-
ριθμ. οικ.2/16519/0022 (ΦΕΚ
Β΄465/24/02/2012) Καθορι-
σμός επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας της
παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.
4024/2011), ενώ η ισχύς της
άρχεται από 01-05-2012.

Με άλλα λόγια,ενώ η δυνα-
τότητα καταβολής του επιδόμα-

τος επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας καθιερώθηκε νομο-
θετικώς ήδη από τις 27-10-2011,
η εν τοις πράγμασι καταβολή
του εν λόγω επιδόματος θα ξεκι-
νήσει από την 1η-05-2012,ήτοι
μετά πάροδον έξι (6) μηνών.

Εν προκειμένω χωρούν οι
ακόλουθες σκέψεις:

ΗΗ  ππρροοεεκκττεεθθεείίσσαα  χχααρραακκττηηρριι--
σσττιικκήή  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  ττωωνν  κκυυββεερρ--
ννώώννττωωνν  σσττηη  ρρύύθθμμιισσηη  ττωωνν  ππάάσσηηςς
φφύύσσεεωωςς  λλεεππττοομμεερρεειιώώνν  γγιιαα  ττηηνν
έέννααρρξξηη  κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  εεππιιδδόό--
μμααττοοςς  εεππιικκίίννδδυυννηηςς  κκιι  ααννθθυυγγιιεειι--

ννήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς,,  θθίίγγεειι  υυππέέρρ--
μμεεττρραα  ττοουυςς  ααλληηθθεείίςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς
ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  εεππιιδδόόμμααττοοςς,,  οοιι  οοπποοίί--
οοιι  έέχχοουυνν  ήήδδηη  υυπποοσσττεείί  σσηημμααννττιι--
κκέέςς  έέωωςς  ααννυυππόόφφοορρεεςς  μμεειιώώσσεειιςς
ττωωνν  μμηηννιιααίίωωνν  εειισσοοδδηημμάάττωωνν  ττοουυςς..

ΥΥππεεννθθυυμμίίζζεεττααιι,,  μμάάλλιισστταα,,  όόττιι
ττοο  σσύύννοολλοο  σσχχεεδδόόνν  ττωωνν  ννοομμοο--
θθεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  πποουυ  κκααθθιιέέ--
ρρωωσσαανν  ήή  άάλλλλωωςς  εεππέέββααλλλλαανν  μμεε
άάκκρρωωςς  ααυυττααρρχχιικκόό  ττρρόόπποο  ττιιςς  ωωςς
άάννωω  μμεειιώώσσεειιςς,,  ίίσσχχυυσσαανν  ααννααδδρροο--
μμιικκώώςς,,  ήήττοοιι  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυςς
ααννέέττρρεεξξεε  σσεε  χχρρόόννοο  ππρροογγεεννέέσσττεε--
ρροο  ττηηςς  θθέέσσεεώώςς  ττοουυςς  σσεε  ιισσχχύύ,,

ππρροοσσββάάλλλλοοννττααςς  ββάάννααυυσσαα  ττιιςς
ααρρχχέέςς  ττηηςς  χχρρηησσττήήςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς
κκααιι  ττηηςς  ππρροοσσττααττεευυοομμέέννηηςς  εεμμππιι--
σσττοοσσύύννηηςς  ττωωνν  δδιιοοιικκοουυμμέέννωωνν..
Αποτέλεσμα της αναδρομικής
των ισχύος ήταν και η αναδρο-
μική παρακράτηση από τους
μισθούς χιλιάδων εργαζομένων
χρηματικών ποσών που είχαν
ήδη καλοπίστως εισπράξει.

Στην εξεταζόμενη,ωστόσο,
περίπτωση, οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ππεερρίί
κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  εεππιιδδόόμμααττοοςς  ααννθθυυ--
γγιιεειιννήήςς  εερργγαασσίίααςς  όόχχιι  μμόόννοονν  δδεενν
ααννααππττύύσσσσοουυνν  ααννααδδρροομμιικκήή  ιισσχχύύ,,
ααλλλλάά  ππααρρααππέέμμπποουυνν  ττοουυςς  δδιικκααιι--
οούύχχοουυςς  ττοουυ  σσττοο  μμέέλλλλοονν  !!  

Προφανώς από την δράση
των νυν κυβερνώντων, ελλεί-
πει παντελώς το στοιχείο του
ενιαίου μέτρου κρίσεως,δοθέ-
ντος ότι οι μεν μειώσεις ενερ-
γούνται αναδρομικώς,η δε χορή-
γηση θεσμοθετημένου επιδόματος
αναβάλλεται για το μέλλον.

Με βάση τις παραπάνω σκέ-
ψεις και παρατηρήσεις ηη  ΠΠΑΑΣΣΥΥ--
ΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,,  ααιιττεείίττααιι  κκααιι  θθεεωωρρεείί
εεππιιββεεββλληημμέέννηη  ττηηνν  ρρηηττήή  ππρρόό--
ββλλεεψψηη  ππεερρίί  ττηηςς  ααννααδδρροομμιικκήήςς
κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  εεππιιδδόόμμααττοοςς  εεππιι--
κκίίννδδυυννηηςς  κκααιι  ααννθθυυγγιιεειιννήήςς  εερργγαα--
σσίίααςς  σσττοουυςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς,,  κκααιι  δδηη
ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττηηςς  δδιιαα
ννόόμμοουυ  θθεεσσππίίσσεεώώςς  ττοουυ,,  ήήττοοιι  ααππόό
ττηηνν  2277ηη--1100--22001111..

ΗΗ  ππρρόότταασσηη  ααυυττήή  ααππηηχχεείί  ττοο
ππννεεύύμμαα  ττηηςς  ααππααιιττοούύμμεεννηηςς  κκοοιι--
ννωωννιικκήήςς  δδιικκααιιοοσσύύννηηςς  κκααιι  ααπποο--
ττεελλεείί  μμιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδίίκκααιιηη
λλύύσσηη,,  εενν  σσχχέέσσεειι  μμεε  ττηηνν  εεππιιββοο--
λλήή  μμιιααςς  σσεειιρράάςς  οορριιζζόόννττιιωωνν  κκααιι
κκοοιιννωωννιικκάά  εεννττεελλώώςς  άάδδιικκωωνν  μμέέττρρωωνν
εειιςς  ββάάρροοςς  ττοουυ  κκααττάά  τταα  άάλλλλαα  κκυυρρίίααρρ--
χχοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΛΛααοούύ……    

Προφανώς από την δράση των νυν κυβερ-
νώντων, ελλείπει παντελώς το στοιχείο
του ενιαίου μέτρου κρίσεως, δοθέντος
ότι οι μεν μειώσεις ενεργούνται αναδρο-
μικώς, η δε χορήγηση θεσμοθετημένου
επιδόματος αναβάλλεται για το μέλλον. 
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11..  ΒΒιιωωμμααττιικκόό  σσεεμμιιννάάρριιοο  
εειικκαασσττιικκήήςς  ψψυυχχοοθθεερρααππεείίααςς  
««ΌΌτταανν  ττοο  εεγγώώ  γγίίννεεττααιι  εεμμεείίςς……»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Γιαννούλη Ελένη, Αφροδί-
τη Πανταγούτσου
ΣΣκκοοππόόςς::  Η ενημέρωση και εξοικείωση των
νοσηλευτών με την δύναμη της εικόνας
και τις δυνατότητες της εικαστικής θερα-
πείας ως μέσου ψυχοθεραπείας και πρό-
ληψης του burn out.
ΣΣττόόχχοοςς::  η ομαδική δουλειά ως προϋπό-
θεση της ασφάλειας, της αίσθησης του ανή-
κειν και της αποτελεσματικότητας.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  2 ώρες,ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  20 Νοση-
λευτές

22..  ΒΒιιωωμμααττιικκόό  σσεεμμιιννάάρριιοο  ππααιιγγννιιοοθθεερρααππεείίααςς  
««ΗΗ  ππααρράάσστταασσηη  ααρρχχίίζζεειι……»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Βικτώρια Θεοφίλου,Ευμορ-
φία Κούκια
ΣΣκκοοππόόςς::  Η διερεύνηση του ρόλου του
νοσηλευτή.
ΠΠεερριιεεχχόόμμεεννοο  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς::  Η συνειδητο-
ποίηση και ανάλυση σκέψεων και συναι-
σθημάτων που αφορούν στο ρόλο που
υιοθετούμε στο χώρο εργασίας και η σχέ-
ση με τον ασθενή.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  2,5 ώρες, ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  20
Νοσηλευτές ή φοιτητές Νοσηλευτικής

33..  WWoorrkksshhoopp  oonn  NNuurrssiinngg  MMaannaaggeemmeenntt  //
HHeeaalltthh  CCaarree  MMaannaaggeemmeenntt
««TThhee  eetthhiiccaall  ddiilleemmmmaass  ccoonncceerrnniinngg  ddeecciissiioonn--
mmaakkiinngg  wwiitthhiinn  hheeaalltthh  ccaarree  lleeaaddeerrsshhiipp»»
AAuutthhoorr::  Vilma Zydziunaite, Co-authors:
Vasiliki Roka-Skafidaki, Tarja Suominen 
DDuurraattiioonn::  50-60 minutes,No of participants:
30, language: English
IInnttrroodduuccttiioonn::  The theories on leadership,
ethics, and management are not capable
to explain the issues of decision-making
practices among chief nurses where they
implement leadership in various dilemma
situations (an ethical dilemma means that
one does not know the right thing to do)
(Tiedje 2000).

Objective is to present and discuss the
cases and issues of ethical dilemmas related
nurse-middle managers (chief nurses / head
nurses) of departments by making decisions.

MMaatteerriiaallss  aanndd  MMeetthhooddoollooggyy::  The workshop
will be provided through panel and
stimulating discussion by using materials
from two research studies.
RReessuullttss::  Dilemmas concerning decision-
making within health care are connected
to various aspects and levels such as
institutional,national and political & local
interface.The issues that are related to the
chief nurse’s decision-making within ethical
dilemmas represent the following areas:
taking the risk,balancing between power
& humanity, managing the resistance,
managing under limited possibilities,
experiencing the diminishing of nurse’s
professional and  human dignity.
CCoonncclluussiioonnss::  The issues of the chief nurses’
decision-making in ethical dilemmas are
related to contextual areas that reflect the
attitudes of the society, the health care
system, and organizations towards the
nursing management and leadership.They
represent the disconnections between
societal expectations and possible
implementation of nursing management
and leadership.

44..  ΕΕιιδδιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
««ΗΗ  ΧΧρρήήσσηη  ττοουυ  σσττααττιισσττιικκοούύ  ππαακκέέττοουυ  SSPPSSSS
2200..00  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  σσττααττιισσττιικκώώνν  δδεεδδοο--

μμέέννωωνν  σσττηηνν  έέρρεευυνναα  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Αποστολάκης Ιωάννης
ΣΣκκοοππόόςς::  Η εξοικείωση των νοσηλευτών
με τις σύγχρονες μεθόδους στατιστικής
επεξεργασίας δεδομένων.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  3 ώρες, ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  160 άτο-
μα σε δυο γκρουπ των 80.

55..  ΕΕιιδδιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
««ΚΚαατταασσκκεευυήή  εερρωωττηημμααττοολλοογγίίοουυ  
εερρεευυννηηττιικκήήςς  εερργγαασσίίααςς»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Γεώργιος Κουλιεράκης 
ΣΣκκοοππόόςς::  Σκοπός του φροντιστηρίου είναι
να δείξει στους συμμετέχοντες τα στάδια
κατασκευής ενός ερωτηματολογίου, στο
πλαίσιο σχεδιασμού μιας έρευνας. Θα
συζητηθούν θέματα σχετικά με την επιλο-
γή των ερωτήσεων, το μέγεθος του ερω-
τηματολογίου, οι τεχνικές διανομής του,
καθώς και ζητήματα δεοντολογίας. Ιδιαί-
τερη αναφορά θα γίνει και στην ηλεκτρο-
νική κατασκευή και διανομή των ερωτη-
ματολογίων μέσω του διαδικτύου.
ΟΟμμάάδδαα  σσττόόχχοοςς::  Το φροντιστήριο απευ-
θύνεται σε νοσηλευτές - στελέχη υπηρε-
σιών, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για την έρευνα ή/και υλοποιούν
ερευνητικά έργα.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  3-5 ώρες, ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  50
άτομα

Ειδικά και Κλινικά Φροντ      
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     ιστήρια Συνεδρίου Ε.Ν.Ε.
66..  ΔΔιιααδδρραασσττιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
««ΑΑρρχχέέςς  mmaannaaggeemmeenntt::  ΗΗ  εεφφααρρμμοογγήή  
ττηηςς  λλιιττήήςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Αναστασία Μπαλασοπούλου
Εκπαίδευση στελεχών νοσηλευτικού προ-
σωπικού στη μεθοδολογία και τη φιλο-
σοφία της λιτής παραγωγής για την οργά-
νωση των διαδικασιών και τη μείωση
κάθε μορφής σπατάλης, καθώς και των
δυνατοτήτων εφαρμογής της στα νοσο-
κομεία.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  3 ώρες, ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  30
άτομα

77..  ΔΔιιααδδρραασσττιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
««ΠΠοοιιόόττηητταα  σσττιιςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς
φφρροοννττίίδδααςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  αασσθθεεννώώνν»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Σωτήριος Ζυγιάρης
Οι νοσηλευτές είναι οι εγγυητές της εφαρ-
μογής των βασικών στόχων του Παγκο-
σμίου Οργανισμού Υγείας για την ασφά-
λεια και την φροντίδα του ασθενή. Το
σεμιναρίου έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει
το νοσηλευτικό προσωπικό σε θέματα  ποι-
ότητας νοσηλευτικών υπηρεσιών,διεθνών
προτύπων και καλών πρακτικών στις υπη-
ρεσίες φροντίδας και ασφάλειας ασθενών
καθώς και στα εργαλεία βελτίωσης των
διοικητικών υπηρεσιών υγείας.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  3 ώρες, ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  30 άτο-
μα

88..  ΕΕιιδδιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
««ΝΝοομμοοθθεεσσίίαα  σσττηηνν  ΥΥγγεείίαα::  ΠΠρροοεεκκττάάσσεειιςς
σσττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμαα»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Μιχάλης Ηγουμενίδης
Αν και είναι σπάνιο για ένα νοσηλευτή
να διώκεται προσωπικά ή να συμμετέχει
σε δικαστικές διαδικασίες, ο νόμος δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στην επαγ-
γελματική του ζωή, όχι μόνο σε επίπεδο
ενδεχόμενων κυρώσεων, αλλά και γενι-
κότερα ως ρυθμιστής διαφόρων παραμέ-
τρων του επαγγέλματος. Το συγκεκριμέ-
νο φροντιστήριο εξετάζει μία σειρά θεμάτων
που σχετίζονται με προεκτάσεις της νομο-
θεσίας της υγείας στον χώρο της νοση-
λευτικής.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  2 ώρες,ΑΑρριιθθμμόόςς  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν::
40 άτομα

99..  ΚΚλλιιννιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
««ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  
σσττοουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  υυγγεείίααςς»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Γεώργιος Κουλιεράκης
ΣΣκκοοππόόςς::  Σκοπός του βιωματικού αυτού
φροντιστηρίου είναι να ευαισθητοποιήσει
τους συμμετέχοντες στην αναγκαιότητα για
αποτελεσματική επικοινωνία με τους ασθε-
νείς και τους συναδέλφους, να παρουσιά-
σει / διδάξει κρίσιμες δεξιότητες επικοι-
νωνίας, απαραίτητες για την επίτευξη αυτής
της ανάγκης, αλλά και να επιστήσει την
προσοχή σε συχνά χρησιμοποιούμενους
φραγμούς που δυσχεραίνουν την αποτε-
λεσματική επικοινωνία.
ΟΟμμάάδδαα  σσττόόχχοοςς::  Το φροντιστήριο απευθύ-
νεται σε νοσηλευτές και άλλους επαγγελ-
ματίες υγείας που έρχονται σε καθημερι-
νή επαφή με ασθενείς.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  3-5 ώρες, ΑΑρριιθθμμόόςς  σσυυμμμμεεττεεχχόό--
ννττωωνν::  30 άτομα

1100..  ΚΚλλιιννιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
««ΦΦυυσσιικκήή  ΘΘεερρααππεευυττιικκήή,,  
ΗΗλλεεκκττρροοββεελλοοννιισσμμόόςς  κκααττάά  VVOOLLLL»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Ελένη Θεοδοσοπούλου
ΣΣκκοοππόόςς::  Κλινική εκπαίδευση στον ηλε-
κτροβελονισμό κατά Voll στα πλαίσια της
εφαρμογής Εναλλακτικής Θεραπευτικής.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  2 ώρες ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  30 άτο-
μα

1111..  ΚΚλλιιννιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
««ΓΓλλώώσσσσαα  σσώώμμααττοοςς  ––  όότταανν  ττοο  σσώώμμαα  μμιιλλάά»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Νικολέτα Ποζίδου

Σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου είναι
να αντιληφθούμε τα μη λεκτικά σήματα
που εκπέμπει το σώμα και πως να τα χρη-
σιμοποιούμε,ώστε να επικοινωνούμε απο-
τελεσματικά πετυχαίνοντας ακόμα και τις
αντιδράσεις που επιθυμούμε από  τους
άλλους.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  2 ώρες,ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  15 Νοση-
λευτές

1122..  ΕΕιιδδιικκόό  φφρροοννττιισσττήήρριιοο
««ΑΑννααζζήήττηησσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς
γγιιαα  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  εεππιισσττηημμοοννιικκώώνν  
μμεελλεεττώώνν»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Αθηνά Καλοκαιρινού
ΣΣκκοοππόόςς::  Εκπαίδευση στην ηλεκτρονική
αναζήτηση βιβλιογραφίας και στη δημι-
ουργία περιλήψεων εργασιών.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  2 ώρες, ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  30
άτομα 

1133..  ΚΚλλιιννιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
ΕΕκκππααιιδδεεύύοοννττααςς  ττοουυςς  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοουυςς  
σσττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ««δδύύσσκκοολλωωνν»»  
κκαατταασσττάάσσεεωωνν  
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Αναστάσιος Κουφοκώ-
τσιος, Αλέξανδρος Τσαούσογλου 
ΣΣκκοοππόόςς::    Είναι να βοηθήσει τον προϊστά-
μενο να αναλύσει το πρόβλημα που προ-
κύπτει, να ανακαλύψει την πηγή των προ-
βλημάτων και των συγκρούσεων και να
εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση των «δύσκο-
λων»  καταστάσεων, μέσα από ένα καθη-
μερινό περιστατικό.Θα χρησιμοποιηθούν
βιωματικές τεχνικές (καταιγισμός ιδεών,
προσομοίωση περιστατικού,παίξιμο ρόλων
και δουλειά σε μικρότερες ομάδες).
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  2 ώρες, ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  35
Προϊστάμενοι ή αναπληρωτές νοσηλευ-
τικών τμημάτων.

1144..  ΚΚλλιιννιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
««ΣΣυυσσττήήμμαατταα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  
ττηηςς  κκρριισσιιμμόόττηηττααςς  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν  πποουυ  
ππρροοσσέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΕΕππεειιγγόόννττωωνν
ΠΠεερριισσττααττιικκώώνν»»
ΣΣυυννττοοννιισσμμόόςς::  Γεώργιος  Ίντας, Θανάσης
Μιχάλης 
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  2 ώρες, ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  50
άτομα.
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�  Η συμμετοχή στα φροντιστήρια
είναι δωρεάν

�  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από
τώρα να δηλώσουν συμμετοχή στα
παραπάνω φροντιστήρια στο
newsenne@gmail.com.

�  Για την επιλογή θα τηρηθεί αυστη-
ρά σειρά προτεραιότητας.

�  Σε όλα τα φροντιστήρια θα απονε-
μηθεί πιστοποιητικό παρακολούθη-
σης 
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Μάρτιος 2012

««HH
παιδεία αποτελεί εθνική υπό-
θεση και ξεπερνάει κόμματα,
ιδεοληψίες,φορείς,πολύ περισ-

σότερο ξεπερνάει τα ίδια τα πρόσωπα και
απαιτεί πολιτικές ζυμώσεις και συνθέσεις
διάρκειας και συνέχειας, χωρίς πολιτικά
συμπλέγματα», τονίζει στο «Ρυθμό της
Υγείας» ο Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Άρης
Σπηλιωτόπουλος. Υποστηρίζει πως είναι
«θέμα πολιτικής αναγκαιότητας και πολι-
τικής επιταγής» η διακομματική συναίνε-
ση για την αντιμετώπιση των σοβαρών
προβλημάτων που υπάρχουν στον χώρο
της Παιδείας.

ΚΚύύρριιεε  ΣΣππηηλλιιωωττόόπποουυλλεε,,  εείίσσττεε  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς
ννεεόόττεερροουυςς  πποολλιιττιικκοούύςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ββρρεεθθεείί
σσεε  ννεευυρρααλλγγιικκάά  ππόόσστταα  ττηηςς  κκυυββεερρννηηττιικκήήςς
μμηηχχααννήήςς..  ΈΈνναα  ααππόό  ααυυττάά,,  ήήτταανν  κκααιι  ττοο  ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοο  ΠΠααιιδδεείίααςς..  ΠΠοοιιεεςς  ήήτταανν  οοιι  δδιιααππιισσττώώσσεειιςς
σσααςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  ττρριιττοοββάάθθμμιιααςς
εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς;;
Όλοι, ή σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι ο
θεσμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διέρχεται κρίση. Ωστόσο εκεί που υπάρ-
χουν ριζικότερες διαφωνίες είναι στην
εξήγηση του φαινομένου και επομένως
στις αναζητούμενες λύσεις.Θέλω να είμαι
ειλικρινής και ρεαλιστής. Είναι διαφορε-
τικό πράγμα ο εκδημοκρατισμός από τον
κομματισμό. Στα ελληνικά πανεπιστήμια
επικράτησε κλίμα άκρατου κομματισμού,
όπου οι στείρες μικροκομματικές αντι-
παραθέσεις, δεν επέτρεψαν να αναπτυ-
χθεί μια διαφορετική νοοτροπία, μια δια-
φορετική ενδοπανεπιστημιακή κουλτούρα
αντιμετώπισης των προβλημάτων. Έτσι
προωθήθηκαν ελάχιστα και αναιμικά οι
απαραίτητες λύσεις και αλλαγές για τον
εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης και παράλληλα δημιουργηθήκαν
αρτηριοσκληρωτικές λογικές και ανυπέρ-

βλητα ζητήματα ταμπού για το ελληνικό
πανεπιστήμιο.

Όμως η παιδεία αποτελεί εθνική υπό-
θεση και ξεπερνάει κόμματα, ιδεοληψίες,
φορείς,πολύ περισσότερο ξεπερνάει τα ίδια
τα πρόσωπα και απαιτεί πολιτικές ζυμώσεις
και συνθέσεις διάρκειας και συνέχειας,
χωρίς πολιτικά συμπλέγματα. Στο σημείο
αυτό θέλω να τονίσω ότι το βασικό βήμα
για την θεμελίωση μιας νέας καλύτερης επο-
χής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έγινε
με την επίτευξη εθνικής συνεννόησης για
την παιδεία και την  ψήφιση από κοινού
με πρωτοφανή πλειοψηφία στην νεότερη
ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία του
νόμου-πλαισίου για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση.Υποχρέωση όλων των παραγόντων
της παιδείας είναι πλέον να χτίσουμε πάνω
σε αυτό το θεμέλιο λίθο το σύγχρονο,αντα-
γωνιστικό, δημόσιο ελληνικό πανεπιστή-
μιο διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας.

ΠΠοούύ  εεννττοοππίίζζεεττεε  τταα  ββαασσιικκόόττεερραα  ππρροοββλλήήμμαα--
τταα  κκααιι  πποοιιεεςς  θθαα  εείίννααιι  οοιι  ππρροοττεερρααιιόόττηηττεεςς  ττηηςς
ΝΝέέααςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  σσττοονν  ττοομμέέαα  ααυυττόό;;
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να
βρίσκονται ψηλά στην ιεράρχηση των εθνι-
κών προτεραιοτήτων μας ως κράτος. Από
την άλλη μεριά δεν μπορούμε να προχω-
ρήσουμε σε τίποτα αν δεν υπάρχει η κατάλ-
ληλη προετοιμασία και οργάνωση για την
αντιμετώπιση πολλών καθημερινών προ-
βλημάτων.Θα σας αναφέρω ως παράδειγ-
μα το θλιβερό φαινόμενο των βιβλίων που
δεν τυπώθηκαν ποτέ, τα καλοριφέρ που
ποτέ δεν άναψαν σε κάποια σχολεία, τα
αλαλούμ στα μηχανογραφικά δελτία, αλλά
και το τραγικότερο όλων φαινόμενο της
ασιτίας μικρών μαθητών που καταρρέουν
μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Την ίδια στιγμή θα πρέπει να διαμορ-
φώσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες ώστε
να επενδύσουμε στη γνώση, την τεχνολο-

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η παιδεία αποτελεί

εθνική υπόθεση»
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γία και την έρευνα και να δημιουργήσου-
με συνθήκες ευημερίας  για την αντιμετώ-
πιση της φτώχειας, της ανεργίας, τη σμί-
κρυνση των οικονομικών ανισοτήτων, του
κοινωνικού χάσματος, την ανταγωνιστικό-
τητα, την αειφόρο ανάπτυξη, στο πλαίσιο
των ραγδαίων αλλαγών που υπαγορεύ-
ουν νέες εξειδικεύσεις σε συνεχώς δημι-
ουργούμενους καινούργιους κλάδους δρα-
στηριοτήτων. Όλα αυτά μπορούν να
αποτελέσουν το διαβατήριο μετάβασης σε
μια σταθερότερη εποχή κοινωνικής και
οικονομικής ανάκαμψης.

ΣΣυυμμφφωωννεείίττεε  μμεε  ττηηνν  άάπποοψψηη  πποουυ  εεξξέέφφρραασσεε
οο  κκ..  ΜΜππααμμππιιννιιώώττηηςς,,  ππωωςς  ηη  ΠΠααιιδδεείίαα  χχρρεειι--
άάζζεεττααιι  έένναα  μμόόννιιμμοο  υυπποουυρργγόό;;  
Οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι σε ανύπο-
πτη εκλογικά χρονική περίοδο, εδώ και
δύο σχεδόν χρόνια, παρουσίασα δημο-
σίως τις θέσεις μου για την Συνταγματική
Αναθεώρηση,όπου ρητά έχω προτείνει την
Συνταγματική πρόβλεψη μόνιμων Υφυ-
πουργών για τα Υπουργεία Παιδείας και
Οικονομικών-Κρατικών Εσόδων. Διότι οι
συνθήκες επιβάλουν για την συνέχεια σε
αυτούς τους κρίσιμους εθνικούς τομείς την
ύπαρξη μόνιμων Υφυπουργών. Ειδικότε-
ρα στην παιδεία, η βελτίωση της ποιότητας
της εκπαίδευσης δεν προωθείται στο βαθ-
μό που όλοι θα θέλαμε λόγω των συχνών
μεταβολών στην εφαρμοζόμενη πολιτική
όχι μόνο από κυβέρνηση σε κυβέρνηση
αλλά και από υπουργό σε υπουργό.

Σας υπενθυμίζω επίσης ότι ως Υπουρ-
γός Παιδείας θεμελίωσα την διεξαγωγή
δομημένου, θεσμικού, με χρονική διάρ-
κεια και απτά αποτελέσματα Εθνικού Δια-
λόγου για την Παιδεία, υπό την εποπτεία
και τον συντονισμό του καθηγητή και σημε-
ρινού Υπουργού Παιδείας κ. Μπαμπινιώ-
τη.Στον διάλογο αυτό συμμετείχαν όλα τα
πολιτικά κόμματα, οι φορείς και οργανώ-
σεις της εκπαίδευσης και αποτέλεσε τη
μοναδική ευκαιρία για να δημιουργήσου-
με το σχολείο του μέλλοντος.

ΠΠιισσττεεύύεεττεε  όόττιι  εείίννααιι  εεφφιικκττόό  νναα  εεξξαασσφφααλλιισσττεείί
μμίίαα  δδιιαακκοομμμμααττιικκήή  σσυυννααίίννεεσσηη  γγιιαα  ννεευυρρααλλ--
γγιικκοούύςς  ττοομμεείίςς,,  όόππωωςς  εείίννααιι  ηη  ΥΥγγεείίαα  κκααιι  ηη
ΠΠααιιδδεείίαα  γγιιαα  νναα  μμπποορρέέσσοουυνν  νναα  σσχχεεδδιιαασσττοούύνν
κκααιι  νναα  εεφφααρρμμοοσσττοούύνν  οοιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  μμεεττααρρ--
ρρυυθθμμίίσσεειιςς;;    
Ουσιαστικά το ερώτημά σας είναι συνέ-
χεια του προηγούμενου. Η διακομματική

συνεννόηση δεν είναι μόνο θέμα εφικτού
ή μη εφικτού σε αυτούς του κρίσιμους
τομείς. Είναι κυρίως και λόγω της κρισι-
μότητας των καταστάσεων που βιώνουμε,
θέμα πολιτικής αναγκαιότητας και πολιτι-
κής επιταγής. Σε κάθε περίπτωση, είναι
ζήτημα  πολιτικού θάρρους, ρεαλισμού,
τόλμης και πολιτικής αποφασιστικότητας,
ώστε να γεφυρώσαμε τις όποιες αντικρου-
όμενες αντιλήψεις και προτάσεις, να ξεπε-
ράσαμε διαχωριστικές γραμμές και προ-
καταλήψεις,και να πετύχαμε να συμφωνήσουμε
και να συνεννοηθούμε τουλάχιστον σε
αυτούς τους ευαίσθητους τομείς.Η κοινω-
νία ζητάει αλλαγές νοοτροπίας και προώ-
θηση των μεταρρυθμίσεων κι αυτές δεν
μπορούν να επιτευχθούν χωρίς κοινωνι-
κή συνοχή.

ΗΗ  δδύύσσκκοολληη  οοιικκοοννοομμιικκήή  σσυυγγκκυυρρίίαα  εεππηηρρεε--
άάζζεειι  ττιιςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  οουυσσιιαασσττιικκήήςς  ππααρρέέμμββαα--
σσηηςς  σσττοουυςς  ττοομμεείίςς  ααυυττοούύςς  ––  μμεε  σσττόόχχοο  ππάάνντταα
ττηη  ββεελλττίίωωσσήή  ττοουυςς;;  
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η οικο-
νομία είναι η κινητήριος δύναμη για κάθε
παρέμβαση. Δεν αρκούν όμως μόνο τα
χρήματα. Εξίσου σημαντικά είναι η αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας,
η τεχνογνωσία, ο προγραμματισμός, η
συστηματοποίηση των μεθόδων παροχής
υπηρεσιών,ο εκσυγχρονισμός των μεθό-
δων και της τεχνολογίας. Κυρίως στην
χώρα μας είναι η παθογένεια πέντε στοι-
χείων:Πρώτον λάθος επιλογές και θέσπι-
ση λάθος προτεραιοτήτων, δεύτερον η
έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού και η
υλοποίηση του, τρίτον η γραφειοκρατία
των διαδικασιών, τέταρτον η κατασπατάλη-

ση χρόνου και χρημάτων εξαιτίας της γρα-
φειοκρατίας και πέμπτο τα φαινόμενα δια-
φθοράς.Με άλλα λόγια,οπωσδήποτε χρει-
άζονται τα χρήματα αλλά και αν ακόμη τα
έχεις,δεν συνεπάγεται ότι θα πετύχεις σοβα-
ρές βελτιωτικές παρεμβάσεις και μεταρρυθ-
μίσεις προς όφελος των πολιτών, αν δεν
καταφέρεις να αντιμετωπίσεις τα παραπά-
νω ζητήματα.

ΠΠοοιιοο  μμήήννυυμμαα  θθέέλλεεττεε  νναα  σσττεείίλλεεττεε  σσττοουυςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς  μμεεσσοούύσσηηςς  ττηηςς  ππρρωωττοοφφααννοούύςς
οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  πποουυ  δδιιααννύύοουυμμεε;;  ΣΣυυμμ--
φφωωννεείίττεε  μμεε  ττοο  ««ππάάγγωωμμαα»»  ττωωνν  ππρροοσσλλήήψψεεωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν,,  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  ηη  χχώώρραα  μμααςς
δδιιααθθέέττεειι  ττηη  χχεειιρρόόττεερρηη  ααννααλλοογγίίαα  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν--  ΑΑσσθθεεννώώνν;;
Σήμερα παρά ποτέ άλλοτε, πρέπει να μιλή-
σουμε με ρεαλισμό χωρίς λαϊκισμούς και
χάιδεμα αυτιών.Να μιλήσουμε την γλώσ-
σα της αλήθειας και της αξιοπιστίας. Και
σας μιλώ με ειλικρίνεια. Σαφώς και δεν
συμφωνώ με το πάγωμα των προσλήψε-
ων όχι μόνο για τον κλάδο των νοση-
λευτών αλλά για όλους τους κλάδους.
Σαφώς και δεν μου είναι αρεστό να βλέ-
πω νέα ικανά και καταρτισμένα άτομα να
καταδικάζονται σε μακροχρόνια ανεργία.
Είναι όμως προσβολή να γίνεται εμπόριο
ελπίδας με ψεύτικες υποσχέσεις και λόγια
του αέρα.Ο εύκολος δρόμος είναι να υπο-
σχεθώ ότι θα ξεπαγώσουν όλες οι προ-
σλήψεις. Η πραγματικότητα είναι διαφο-
ρετική. Η κατάσταση παραμένει οριακή
και κρίσιμη. Πρέπει να αποφασίσουμε
όλοι μαζί και αυτό θα γίνει στις επόμε-
νες εθνικές εκλογές ένα διαφορετικό
μοντέλο ανάπτυξης και αντιμετώπισης της
ανεργίας που θα βασίζεται σε υγιείς βάσεις
με μακροπρόθεσμη προοπτική και με
αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών
της ελληνικής κοινωνίας. Το έχω άλλω-
στε ξαναπεί. Είναι πολιτική απόφαση για
παράδειγμα να εξυγιάνουμε ελλειμματι-
κές ΔΕΚΟ που ως λειτουργούν ως τρω-
κτικά του δημοσίου χρήματος και συμ-
φέροντος, ώστε να προκύψει το ανάλογο
πλεόνασμα που θα επενδυθεί στον τομέα
της υγείας και θα βελτιώσει τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες υγείας. Χρειάζεται υπο-
μονή, αλλά κυρίως τόλμη και αποφασι-
στικότητα να ξεπεράσουμε την παρωχημένη
συνδικαλιστική θεώρηση των πραγμάτων
και να προχωρήσουμε σε ρεαλιστικές
πολιτικές για μια δικαιότερη κοινωνία.
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Σαφώς και δεν συμφωνώ με
το πάγωμα των προσλήψε-
ων όχι μόνο για τον κλάδο
των νοσηλευτών αλλά για
όλους τους κλάδους. Σαφώς
και δεν μου είναι αρεστό να
βλέπω νέα ικανά και καταρ-
τισμένα άτομα να καταδι-
κάζονται σε μακροχρόνια
ανεργία. Είναι όμως προ-
σβολή να γίνεται εμπόριο
ελπίδας με ψεύτικες υπο-
σχέσεις και λόγια του αέρα.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Ενέσιμη θεραπεία 
για την εκφύλιση 
της ωχράς κηλίδας
Πηγή: health.in.gr

Με ένα νέο φάρμακο που θα
χορηγείται σε ενέσιμη μορφή
θα μπορεί να αντιμετωπίζεται
στο εγγύς μέλλον η εκφύλιση
της ωχράς κηλίδας, οφθαλμο-
λογική πάθηση που μέχρι πρό-
σφατα αντιμετωπιζόταν μόνο
χειρουργικά.Πρόκειται για την
δραστική ουσία ocriplasmin,η
χορήγηση της οποίας, όπως
έχουν δείξει οι κλινικές δοκι-
μές, μπορεί να μειώσει κατά
30% την εκφύλιση της ωχράς
κηλίδας.Η ουσία αυτής αναμέ-
νεται να πάρει έγκριση σε περί-
που ένα χρόνο και η χορήγη-
ση θα ενδείκνυται για οπές της
ωχράς κηλίδας σταδίου 1 ή 2
και ενίοτε και για σταδίου 3.

Συνηθισμένη 
στα παιδιά βρεφικής
ηλικίας η αλλεργία
στο αγελαδινό γάλα
Πηγή: health.in.gr

Η αλλεργία στο αγελαδινό γάλα
είναι η πιο συχνή διατροφική
αλλεργία στη βρεφική και νηπια-
κή ηλικία. Υπολογίζεται ότι το
2-3% των βρεφών που τρέφο-
νται με γάλατα 1ης και 2ης βρε-
φικής ηλικίας (τα οποία βασί-
ζονται σε αγελαδινό γάλα)
παρουσιάζει τη συγκεκριμένη
αλλεργία.Τα παιδιά αυτά έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να
εκδηλώσουν και άλλες αλλερ-
γίες μελλοντικά. Η συγκεκρι-

μένη διατροφική αλλεργίας απο-
δίδεται στις πρωτεΐνες του αγε-
λαδινού γάλακτος και μπορεί
να εμφανιστεί και σε βρέφη που
θηλάζουν από τη μητέρα τους,
η οποία καταναλώνει μεγάλες
ποσότητες γαλακτοκομικών.
Στην περίπτωση αυτή δεν θα
πρέπει να σταματήσουν το θηλα-
σμό,αλλά θα πρέπει να σταμα-
τήσει η μητέρα να καταναλώ-
νει γάλα και γαλακτοκομικά.

Ελπίδες πλήρους
ίασης της ηπατίτιδας
C έως το 2015
Πηγή: health.in.gr

Την πεποίθηση ότι μέσα στα επό-
μενα δύο έως τρία χρόνια ο ιός
της ηπατίτιδας C θα μπορεί να
«απενεργοποιηθεί» πλήρως στο
90% των ασθενών, χάρη στις
νεώτερες θεραπείες που εγκρί-
θηκαν πρόσφατα σε ΗΠΑ και
Ευρώπη,αλλά και σε αυτές που
βρίσκονται στο τελικό στάδιο

δοκιμών και αναμένεται να εφαρ-
μοσθούν έως το 2015,διατύπω-
σαν οι επιστήμονες συμμετέχο-
ντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο
της Πανασιατικής Εταιρείας Μελέ-
της του Ήπατος, στην Ταϊπέι.

Καλύτερη η διατροφή
των παιδιών που
ζουν στην επαρχία
Πηγή: health.in.gr

Στην επαρχία τα παιδιά εξακο-
λουθούν να τρέφονται υγιεινά
ακολουθώντας την μεσογειακή
διατροφή και μάλιστα σε μία
περίοδο όπως η προεφηβεία,
όπου η σωστή διατροφή είναι
εξαιρετικά σημαντική για την
μετέπειτα υγεία τους.Σύμφωνα
με τα συμπεράσματα που προ-
έκυψαν από σχετική έρευνα που
διενήργησε η Διεύθυνση Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Λάρισας σε σχέ-
ση με τις διατροφικές συνήθει-
ες,αλλά και τον τρόπο ζωής των

μαθητών των σχολείων της Λάρι-
σας που είναι στην προεφηβι-
κή ηλικία, το σωματικό βάρος
των παιδιών που μελετήθηκαν
εντάσσεται στα φυσιολογικά
πλαίσια,ενώ οι διατροφικές τους
συνήθειες χαρακτηρίζονται γενι-
κά καλές. Φαίνεται πως στην
επαρχία ακολουθείται ακόμη το
μεσογειακό μοντέλο διατροφής.

Η γεύση «γεννιέται»
στη μήτρα
Πηγή: TA NEA

Το «άρωμα» του αμνιακού υγρού
καθορίζει τις γευστικές προτι-
μήσεις των μωρών. Η σχέση
που θα αναπτύξει ένα μωρό με
τις διάφορες τροφές καθορίζε-
ται ήδη κατά την εμβρυϊκή του
ηλικία, υποστηρίζουν γάλλοι
επιστήμονες. Με τις διατροφι-
κές επιλογές της μητέρας κατά
την εγκυμοσύνη σχετίζεται η
«λατρεία» που δείχνει ένα μωρό
σε συγκεκριμένες γεύσεις.Σύμ-

Τυπορυχείο… 

Ο πόνος της ωτίτιδας
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Η συνεχής χρήση πιπίλας μπο-
ρεί να φταίει για τις επαναλαμβα-
νόμενες ωτίτιδες στα μικρά παι-
διά σύμφωνα με έρευνα του
Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου
της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.
Οι ερευνητές, ύστερα από πεντα-
ετή μελέτη,διαπίστωσαν ότι ο κίν-
δυνος επαναλαμβανόμενης λοί-
μωξης στα αυτιά ήταν σχεδόν
διπλάσιος για τα παιδιά που χρη-
σιμοποιούσαν πιπίλα, ίσως επει-

δή  η συνεχής χρήση της επιτρέπει στα βακτήρια να μετοικήσουν ευκολότερα από τις εκκρί-
σεις της μύτης στο μέσο αυτί. Επιρρεπείς θεωρούνται επίσης οι ενήλικοι που έχουν στραβό
διάφραγμα ή πολύποδες στη μύτη, καπνίζουν, ή εμφανίζουν συχνά αλλεργικά επεισόδια
και λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.
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φωνα με τους ερευνητές του
Πανεπιστημίου της Bourgogne,
οι διατροφικές επιλογές της μητέ-
ρας κατά τις τελευταίες ημέρες
της εγκυμοσύνης μπορούν να
επιδράσουν στην ανάπτυξη του
αισθητήριου συστήματος του
βρέφους,με αποτέλεσμα να επη-
ρεάσουν τις γευστικές προτιμή-
σεις του πριν ακόμη γεννηθεί.

Αν είχες Αλτσχάιμερ,
θα ήθελες να το
ξέρεις;
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η
πάθηση που φοβίζει περισσό-
τερο τους ανθρώπους,μετά τον
καρκίνο, σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα της έρευνας  που σχε-
διάστηκε από τη Σχολή Δημό-
σιας Υγείας του Πανεπιστημίου
Harvard και τη Μη Κυβερνητι-
κή Οργάνωση «Alzheimer Europe»
και πραγματοποιήθηκε σε πέντε
χώρες.Θα θέλατε ,όμως,να σας
αποκαλύψει ο γιατρός ότι πάσχε-
τε από Αλτσχάιμερ; Η συντρι-
πτική πλειονότητα των ερωτη-
θέντων στο πλαίσιο της έρευνας
απάντησε ότι θα επιθυμούσε να
του ανακοινωθεί η διάγνωση.
Στην Ελλάδα, όπως δείχνουν
τα αποτελέσματα έρευνας που
πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη
2010-2011 σε τρία Κέντρα Ημέ-
ρας της Εταιρείας Νόσου Αλτσχάι-
μερ και Συναφών Διαταραχών
Αθηνών, ενώ πολλά άτομα με
άνοια θέλουν να γνωρίζουν τη
διάγνωσή τους, οι συγγενείς
τους και οι επαγγελματίες υγεί-
ας παρουσιάζουν μεγάλη ποι-
κιλία στάσεων ως προς την απο-
κάλυψή της στους ασθενείς.

Έρευνα: Μια πιθανή
νέα μέθοδος ανδρι-
κής αντισύλληψης 
www.agelioforos.gr

Η αποστολή υπερήχων στα γεν-
νητικά όργανα,η οποία θα στα-

ματά την παραγωγή σπέρματος,
μπορεί στο μέλλον να αποτελέ-
σει μια αξιόπιστη εναλλακτική
μέθοδο ανδρικής αντισύλλη-
ψης, σύμφωνα με μια νέα αμε-
ρικανική επιστημονική έρευνα.
Πειράματα με αρουραίους έδει-
ξαν ότι η «ακτινοβόληση» των
όρχεων με υπερήχους υψηλής
συχνότητας, από τα υπάρχοντα
ευρέως χρησιμοποιούμενα ιατρι-
κά μηχανήματα υπερήχων,μπο-
ρεί να αραιώσει το σπέρμα τόσο
πολύ που να προκαλείται στει-
ρότητα. Οι επιστήμονες δήλω-
σαν ότι οι υπέρηχοι συνιστούν
μια «πολλά υποσχόμενη μη επεμ-
βατική μέθοδο αντισύλληψης.

Ένας στους δύο
Έλληνες έχει χάσει
τον ύπνο του
Πηγή: Πρώτο ΘΕΜΑ

Ένας στους δύο Έλληνες εκδη-
λώνει πλέον αϋπνίες, την πιο
συχνή διαταραχή ύπνου,λόγω
άγχους και ανασφάλειας που
βιώνουν για το αύριο,ενώ ποσο-
στό 15% του πληθυσμού εμφα-
νίζει χρόνια αϋπνία. Τα πιο
συχνά «θύματα» της ολοένα αυξα-
νόμενης διαταραχής είναι οι

εργαζόμενοι σε βάρδιες, ιδίως
τις νυχτερινές ώρες.Τα στοιχεία
της Μονάδας Ύπνου του Σισμα-
νόγλειου νοσοκομείο δείχνουν
ότι οι διαταραχές του ύπνου
αναδεικνύονται σε μείζον πρό-

βλημα υγείας των Ελλήνων. Η
πιο σημαντική επίπτωση των
διαταραχών αυτών, σύμφωνα
με τους ειδικούς της Μονάδας,
είναι ο αυξημένος κίνδυνος τρο-
χαίων ατυχημάτων.

Τα πορτοκάλια «ασπίδα»
ενάντια στα εγκεφαλικά
Πηγή: www.myhnews.gr

Η κατανάλωση πορτοκαλιών και γκρέιπ-
φρουτ μπορεί να μειώσει σημαντικά
τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου
στις γυναίκες, αναφέρουν ειδικοί της
Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της
Ανατολικής Αγγλίας στο Νόριτς.
Οι ερευνητές είδαν ότι τόσο η κατανά-
λωση των εσπεριδοειδών όσο και των
χυμών τους προστατεύει τον εγκέφα-
λο, πιθανώς λόγω της μεγάλης περιε-
κτικότητάς τους σε έναν συγκεκριμένο
τύπο αντιοξειδωτικών ουσιών, τα φλα-

βονοειδή. Ωστόσο οι ερευνητές συνιστούν στον πληθυσμό να προτιμά την κατανάλωση
φρούτων και όχι έτοιμων χυμών οι οποίοι περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης.
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Επιμέλεια:Μαρία Αθανα-
σοπούλου Νοσηλεύτρια
ΠΕ, MSc, PhD © ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Μ.«Έλενα Βενιζέλου»
τμήμα Αιμοδοσίας, Για-
κουμάκη Ειρήνη Νοση-
λεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ,
Ιατρείο Εργασιακής Υγι-
εινής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  
ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΥΥ  --  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  22001122
>>  44ηη  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ
ΔΔΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  &&
ΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΟΟ--
ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ--
ΓΓΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ::
ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ
6-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ,Τόπος:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ XENIA
VOLOU, ΒΟΛΟΣ, Οργάνω-
ση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑ-
ΤΑ,Tηλ.:2106107213,Email:
info@themateam.gr

>>  4422οο  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΟΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 7-8 ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 2012,Πληροφ:Global
Events, Τηλ.: 2310 247743
Fax: 2310 247746, Email:
info@globalevents. gr,
www.globalevents.gr

>>  3311οο  ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  
ΟΟΤΤΕΕΜΜΑΑΘΘ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,18-22 ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 2012,Οργάνωση:ΟΡ-
ΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,Πληροφ.:
Global Events,Τηλ:2310247743,
E-mail: info@global events.gr
www.globalevents.gr 

>>  1122οο  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑΣΣ
28-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012,Τόπος:
ΛΑΡΙΣΣΑ, Διοργανωτής:
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΡΙΣΣΑΣ,Τηλ.2103249242,
Εmail: conference@everest
travel.gr

>>  ««ΟΟ  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΘΘ’’
ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ»»
27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012,Τόπος:
Hinitsa Bay, Πόρτο Χέλι,
Τηλ.210-3215600, Fax:210-
3219296, www.frei.gr 

>>  1122οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ
ΛΛΟΟΓΓΟΟΠΠΕΕΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΛΛΟΟΓΓΟΟ--
ΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ::
«Κλινικές Παρεμβάσεις στις
Διαταραχές Λόγου και επικοι-
νωνίας - Διεπιστημονική Προ-
σέγγιση», 27 - 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2012, Τόπος: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ,Πληροφ.:
www. logopedists.gr, Τηλ:
2103634944,Fax:2103631690,
E-mail:info@era.gr,www.era.gr 

>>  1188οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ::  ««ΣΣηημμααττοο--
δδοοττώώννττααςς  τταα  ΜΜοοννοοππάάττιιαα  ττηηςς
ΠΠρροοόόδδοουυ»»  
Έναρξη: 26 Απριλίου 2012,
Λήξη: 28 Απριλίου 2012,
Οργάνωση: Εταιρεία Ογκο-
λόγων Παθολόγων Ελλά-
δας, Τηλέφωνο: +0030 210
64 57 970, Email: hesmo@
otenet.gr,Τόπος:Ξενοδοχείο
Athenaeum Intercontinental 

>>  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΕΕΣΣ  
ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛIIΣΣΜΜΟΟΥΥ::  
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΜΜΕΕ--
ΝΝΗΗ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΡΡΘΘΗΗ
ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ
2-5/5/12, Αθήνα, Ελληνικό
Κολλέγιο Μεταβολικών Νοση-
μάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.), Τηλ.:
2107210052-2107210001,
Email: info@congressworld.gr,
www.congressworld.gr 

>>  1122oo  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ

ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΓΓΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΛΛΟΟ--
ΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΗΗΡΡΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
3-5 Μαΐου 2012,Ξενοδοχείο
Titania, Αθήνα, Τηλ:210
3634944, Fax:210 3631690,
Email: info@era.gr 

>>  3322nndd  AATTHHEENNIIAANN
UURROOLLOOGGYY  DDAAYYSS
4-6 Μαΐου 2012,Αθήνα,Διορ-
γανωτής: Α & Β Ουρολογι-
κές Κλινικές του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών,Πληροφορίες:

Τηλ:+30 210 7414713,Email:
info@AthenianUrologyDays.gr,
www.athenianurology days.gr   

>>  1188οο  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ
ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ  &&  ΤΤΟΟ
66οο  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ  FFOORRUUMM  ΦΦΟΟΙΙ--
ΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ--
ΔΔΟΟΣΣ
4 - 6 Μαΐου 2012, ΑΘΗΝΑ,
Διοργανωτής: Επιστημονική
Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής

Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) με τη
συνεργασία της European
Society of Hellenic Junior
Doctors,ΤΗΛ:210 98 80 032,
E-mail: ets@otenet.gr  

>>  55οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  &&  44οο
ΠΠΑΑΝΝΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙ--
ΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΑΑΓΓ--
ΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥ--
ΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ
10 - 13 Μαΐου 2012,ΚΕΡΚΥ-
ΡΑ,Corfu Holiday Palace Hotel,
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝΕ), Email:
info@enne.gr, www.enne.gr,
www.enne2012.gr 

>>  77οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  
ΜΜΕΕΤΤΑΑΓΓΙΙΣΣΣΣΙΙΟΟΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΑΑΣΣ
3-5 Μαΐου 2012,Ξενοδοχείο
The Met,Θεσσαλονίκη,Τηλ:210
3634944, Fax:210 3631690,
Email:info@era.gr  www.hsbt.gr 

>>  1122ηη  ΔΔΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  
ΔΔΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ
11-12 Μαΐου 2012, Αθήνα,
Διοργανωτής: Γ’Δερματολο-
γική Κλινική Νοσοκομείου
«Α. Συγγρός», www.edae.gr,
Tηλ.: 210-7265191

>>  99oo  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΛΛΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ
11-13 Μαΐου 2012,Αίγλη Ζαπ-
πείου, Αθήνα, Πληροφ.: Era
Ltd,Τηλ.: 210 36 34 944,Fax:
210 36 31 690,Email:info@era.gr,
www.algologia2012.gr 

ΤΟ «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ» ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΣΤΙΣ 12 ΜΑΪΟΥ ΔΩΡΕΑΝ

Το «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ» (www.theatrotouioniou.gr), δραματοποιώντας έναν
αστείρευτο πλούτο συναισθημάτων και δίνοντας υπαρξιακά χαρακτηριστι-
κά στην ενασχόλησή του με την ενσάρκωση της ιερότητας της γραφής, έχει
επιλέξει για φέτος  τον άξονα Ντοστογιέφσκι, Θεοτόκη, Λόρκα, μια διαδρο-
μή πλούσια σε εικόνες, ψυχολογικές μεταπτώσεις και αναζητήσεις υπαρ-
ξιακές. Ο Πέτρος Αυγερινός, εμψυχωτής της όλης προσπάθειας, προθυμο-

ποιήθηκε να συμμετάσχει με το θίασό του στις δράσεις του συνεδρίου της ΕΝΕ, παίζοντας δωρεάν για τους
συνέδρους την παράσταση «ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ», μια επιτομή των έργων «Αγάπη παράνομη», «Υπόληψη»,
«Κάιν» και «Η παντρειά της Σταλαχτής», του σπουδαίου Κερκυραίου συγγραφέα Κωνσταντίνου Θεοτόκη,
του τελευταίου εκπροσώπου της Επτανησιακής Σχολής και συνοδοιπόρου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
αναφορικά με την εισαγωγή της ελληνικής λογοτεχνίας στο Ρεαλισμό και στον 20ο αιώνα της. Η παράστα-
ση θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, το Σάββατο 12 Μαΐου και ώρα 20.00. Η είσοδος θα
είναι ελεύθερη για τους συνέδρους, γι’ αυτό παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή στο newsenne@gmail.com
το συντομότερο, μιας και η χωρητικότητα του Δημοτικού Θεάτρου είναι για 500 θεατές. Ακολουθούν πλη-
ροφορίες σχετικά με το «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ» και το πλούσιο έργο του Θεοτόκη.

TEYXOS 39  3/28/12  3:20 PM  Page 12



Μάρτιος 2012 13
Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

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

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

>>  33οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΨΨΥΥΧΧΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ
17-20/05/12, Θεσσαλονίκη,
Πληροφ:Triaena Congress,
Τηλ.210-7499300,www.triaena
tours.gr, Email: info@triaena
tours.gr,congress@ triaenatours.gr 

>>  1122οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΑΑΙΙΕΕΥΥ--
ΤΤΙΙΚΚΗΗ  &&  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ
17-20 Μαΐου 2012, Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης,Διορ-
γανωτής:Ελληνική Μαιευτική
& Γυναικολογική Εταιρεία,Τηλ.
2106074200, Email: md@md
congress.gr,http://www.12obgyn
2012.mdcongress.gr/index_55.asp 

>>  22οο  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  &&  ΘΘΡΡΑΑ--
ΚΚΗΗΣΣ  ""ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑ--
ΤΤΑΑ  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ""  
((μμεε  δδιιεεθθννήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή))
18 - 20 Μαϊου 2012, Astir
Egnatia,Πάρκο Εγνατία,Αλε-
ξανδρούπολη, Τηλ: 25510
38000,Οργάνωση:Ογκολο-
γική Κλινική Π.Γ.Ν.Αλεξαν-
δρούπολης υπό την αιγίδα
Ιατρικού Συλλόγου Έβρου,
Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας,
Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης,
Ιατρικού Συλλόγου Ροδό-
πης,ΤΗΛ:210 98 80 032 FAX:
210 98 81 303, E-mail:
ets@otenet.gr  

>>  11oo  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ--
ΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΛΛ--
ΛΛΕΕΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΙΙΑΑΤΤΡΡΩΩΝΝ  ((ΕΕ..ΚΚΟΟ..ΓΓΕΕΝΝ..ΙΙΑΑ..))
18-20 Μαΐου 2012,ΠΥΛΟΣ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,Διοργανωτής:
Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών
Ιατρών,Πληροφορίες:Ελλη-
νικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών
(Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), ΤΗΛ.
2117809001,Εmail:info@college
gp.gr, www.collegegp.gr 

>>  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΙΙΜΜΑΑΤΤΟΟ--
ΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ––  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ::
ΠΠΑΑΡΡΕΕΛΛΘΘΟΟΝΝ,,  ΠΠΑΑΡΡΟΟΝΝ  κκααιι
ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝ
19 Mαΐου 2012,Αθήνα,Divani
Caravel,Διοργανωτής:Ελλη-
νικό Κολλέγιο Παιδιάτρων,
Email: info@gkad.gr, Τηλ.:
6945 597848, 210 9710130

>>  ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΕΕΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  
ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  
19-20 ΜΑΙΟΥ 2012,ΚΩΣ,Ξενο-
δοχείο IBEROSTAR ODYSSEAS,
Ελληνική Ρευματολογική Εται-

ρεία,Tηλ.:2106107213,Email:
info@themateam.gr 

>>  4455oo  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ
ΟΟΦΦΘΘΑΑΛΛΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ
24-27 Μαΐου 2012,Porto Carras
Grand Resort,Χαλκιδική,Πλη-
ροφ.:Era Ltd,Τηλ.: 210 36 34

944,Fax:210 36 31 690,Email:
info@era.gr,www.oebe2012.gr 

>>  1100οο  ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΟΟ  
ΕΕΝΝΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΠΠΛΛΩΩΝΝ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΩΩΝΝ
25-26 Μαΐου 2012,Αμφιθέα-
τρο 251 ΓΝΑ.Ελεύθερη Συμ-
μετοχή, Υπεύθυνη Συνεδρί-

ου: Αναστασία Ναλμπάντη,
Τηλ.: (+30) 2104122250-51

>>  11οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ--
ΔΔΟΟΣΣ
25-27 Μαίου 2012, ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Πληροφ. :Global

Events,Τηλ:2310247743 Φαξ:
2310247746,Email:info@global
events.gr  www.globalevents.gr

>>  ΚΚΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΑΑ  IIIIII
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρι-
κής Καρδιολογίας, 26 Mαΐου
2012, Mediterranean Palace,
Θεσσαλονίκη, Email: info@
gkad.gr, Τηλ.: 6945 597848,
210 9710130

>>  ΔΔΙΙΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥ--
ΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟ--
ΓΓΙΙΑΑ  1100οοςς  ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΣΣ
26 Μαΐου 2012, Αμφιθέατρο
Παθολογικής Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημί-
ου Αθηνών,Αθήνα,Πληροφ.:
Era Ltd, Τηλ:210 3634944,
Fax:210 3631690, Email:
info@era.gr 

ΠΕ Νοσηλεύτρια που εργάζεται στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Λάρισας, επιθυμεί αμοιβαία μετάτα-
ξη για Νοσοκομείο της Αθήνας. τηλ.επι-
κοινωνίας 6978609452

ΤΕ νοσηλεύτρια που εργάζεται στο
Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» ζητά αμοιβαία
ανταλλαγή με ΤΕ νοσηλεύτρια που

εργάζεται στο νομό Αχαΐας. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6977243585.

ΤΕ νοσηλεύτρια που εργάζεται στο
Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» ζητά αμοιβαία
μετάθεση  με νοσληευτή/τρια ΤΕ που
εργάζεται σε οποιοδήποτε Νοσοκο-
μείο της Πάτρας ή του Αιγίου. Τηλ.
επικοινωνίας: 6976465898.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ

«Το Γάλα», του Βασίλη Κατσικονούρη 
5οοςς  χχρρόόννοοςς  
«Το γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη με το θίασο της Άννας Βαγενά, είναι μια από τις σημαντικότερες παρα-
στάσεις και τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων, που παίζεται για πέμπτη συνεχή
χρονιά. Η παράσταση που την έχουν παρακολουθήσει πάνω από 200.000 θεατές έως τώρα, στην Αθήνα και
σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ήταν υποψήφια για πέντε θεατρικά βραβεία κοινού του περιοδικού «Αθη-

νόραμα», (περίοδος 2007-2008) και απέσπασε βραβείο καλύτερης παρά-
στασης και καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. “Το γάλα” είναι η ιστορία
μιας μητέρας μετανάστριας από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με δύο
γιους, ο ένας εκ των οποίων πάσχει από σχιζοφρένεια, οι οποίοι προσπα-
θούν να προσαρμοσθούν και να επιβιώσουν στην Ελλάδα. Η απόγνωση
της μάνας και ο ψυχικός σπαραγμός της για την ασθένεια του μικρού της
γιου, παράλληλα με το φόβο, που προέρχεται από τον κοινωνικό ρατσι-
σμό του περιβάλλοντός της, παρουσιάζονται με σπαρακτικό τρόπο.Η βία

διαδέχεται και εναλλάσσεται με την τρυφερότητα, η ένταση με τη γαλήνη, η απελπισία με την ελπίδα, το
όνειρο με τον εφιάλτη, η πραγματικότητα με την ψευδαίσθηση,  και αντιστρόφως. Μια συγκλονιστική ιστο-
ρία – μαρτυρία, με εξαιρετικές συγκρούσεις, μοναδικές κορυφώσεις, ταυτόχρονα γεμάτο ελπίδα, που κάνουν
το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη ίσως το σπουδαιότερο νεοελληνικό έργο των τελευταίων χρόνων.

ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΣΣ:: ΣΣκκηηννοοθθεεσσίίαα::  Άννα Βαγενά, ΣΣκκηηννοογγρρααφφίίαα::  Γιάννης Βάμβουρας (πάνω σε μια ιδέα της
Άννας Βαγενά), ΦΦωωττιισσμμοοίί::  Αλέκος Αναστασίου, ΜΜοουυσσιικκήή  εεππιιμμέέλλεειιαα::  Άννα Βαγενά, ΒΒοοηηθθόόςς  ΣΣκκηηννοοθθέέ--
ττηη::  Ελένη Πολιτοπούλου ΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ:: ΜΜάάνναα::  Άννα Βαγενά, ΛΛεευυττέέρρηηςς::  Δημήτρης Πατσής, ΑΑννττώώννηηςς::  Βασί-
λης Παλαιολόγος, ΝΝααττάάσσαα::  Ηλιάνα Αραβή
ΘΕΑΤΡΟ «ΖΙΝΑ», Λεωφ. Αλεξάνδρας 74, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6424414 & 210-6424424, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Σάβ-
βατο στις 9:00μ.μ. & Κυριακή στις 7:00μ.μ.

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ
Ο ΒΒαασσίίλληηςς  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοοςς,,  είναι νοσηλευτής, φίλος και συνεργάτης και εργάζεται στο νοσοκομείο Παί-
δων «Αγία Σοφία» τα τελευταία 18 χρόνια. Ασχολήθηκε αρχικά με την ηθοποιία ερασιτεχνικά και αργό-
τερα έπαιξε πολλούς ρόλους σε σήριαλ στην τηλεόραση. Η μεγάλη του αγάπη όμως ήταν το θέατρο,
στο οποίο και σήμερα διαπρέπει πρωταγωνιστώντας στην παράσταση που σκηνοθετεί η Άννα Βαγενά
«ΤΟ ΓΑΛΑ». Οι Νοσηλευτές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση, με την επίδειξη της
ταυτότητας μέλους της Ε.Ν.Ε., θα τυγχάνουν προνομιακής τιμής εισιτηρίου (15e αντί 22e).
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OO
μπάρμπα-Πύπης, γηραιός φίλος
μου, είχεν επτά ή οκτώ καπέλα,
διαφόρων χρωμάτων,σχημάτων

και μεγεθών, όλα εκ παλαιού χρόνου και
όλα κατακαίνουργα, τα οποία εφόρει εκ
περιτροπής μετά του ευπρεπούς μαύρου
ιματίου του κατά τας μεγάλας εορτάς του
ενιαυτού,οπόταν έκαμνε δύο ή τρεις περι-
πάτους από της μιας πλατείας εις την άλλην
διά της οδού Σταδίου. Oσάκις εφόρει τον
καθημερινόν κούκον του, με το σάλι του
διπλωμένον εις οκτώ ή δεκαέξ δίπλας επί
του ώμου, εσυνήθιζε να κάθηται επί τινας
ώρας εις το γειτονικόν παντοπωλείον,υπο-
πίνων συνήθως μετά των φίλων, και ήτο
στωμύλος και διηγείτο πολλά κ’ εμειδία
προς αυτούς.

Όταν εμειδία ο μπάρμπα-Πύπης, δεν
εμειδίων μόνον αι γωνίαι των χειλέων, αι
παρειαί και τα ούλα των οδόντων του,αλλ’
εμειδίων οι ιλαροί και ήμεροι οφθαλμοί
του, εμειδία στίλβουσα η σιμή και πεπλα-
τυσμένη ρις του,ο μύσταξ του ο ευθυσμέ-
νος με λεβάνταν και ως διά κολλητού
κηρού λελεπτυσμένος, και το υπογένειόν
του το λευκόν και επιμελώς διατηρούμε-
νον, και σχεδόν ο κούκος του ο στακτε-
ρός, ο λοξός κ’ επικληνής προς το ους,
όλα παρ’ αυτώ εμειδίων.

Eίχε γνωρίσει πρόσωπα και πράγματα
εν Kερκύρα.όλα τα περιέγραφε μετά χάρι-
τος εις τους φίλους του. Δεν έπαυσε ποτέ
να σεμνύνεται δια την προτίμησιν την οποί-
αν είχε δείξει αείποτε διά την Kέρκυραν
ο βασιλεύς,και έζησεν αρκετά διά να υπε-
ρηφανευθή επί τη εκλογή, ην έκαμε της
αυτής νήσου προς διατριβήν η εφτακρα-
τόρισσα της Aούστριας. Eνθυμείτο αμυ-
δρώς τον Mουστοξύδιν, μα δότο, δοτίσσι-
μο κε ταλέντο! Eίχε γνωρίσει καλώς τον
Mάντζαρον, μα γαλαντουόμο! τον Kερκύ-
ρας Aθανάσιον,μα μπράβο! τον Σιορπιέρ-

ρο,κε γκράν φιλόζοφο! Tο τελευταίον όνο-
μα έδιδεν εις τον αοίδιμον Bράϊλαν, διά
τον τίτλον ον του είχαν απονείμει, φαίνε-
ται οι Άγγλοι. (Sir Pierro = Sir Peter). Eίχε
γνωρίσει επίσης τον Σόλωμο (κε ποέτα!),
του οποίου απεμνημόνευε και στίχους
τινάς, απαγγέλλων αυτούς κατά το εξής
υπόδειγμα:Ωσάν τη σπίθα κρουμμένη στη

στάχτη πού εκρουβόταν για μας λευτεριά;
Eισέ πάσα μέρη πετιέται κι’ ανάφτει και
σκορπιέται σε κάθε μεριά.

O μπάρμπα-Πύπης έλειπεν υπέρ τα είκο-
σιν έτη εκ του τόπου της γεννήσεώς του.
Eίχε γυρίσει κόσμον κ’ έκαμεν εργασίας
πολλάς. Έστειλέ ποτε και εις την Παγκό-
σμιον έκτεσι,διότι ήτο σχεδόν αρχιτέκτων,
και είχε μάλιστα και μίαν ινβεντσιόνε.Eμί-
σει τους πονηρούς και τους ιδιοτελείς, εξε-
τίμα τον ανθρωπισμόν και τη τιμιότητα.Aπε-
τροπιάζετο τους φαύλους. «Iλ τραδιτόρε νον
α κομπασσιόν» -ο απατεώνας δεν έχει λύπη-
σι.Eνίοτε πάλι εμαλάττετο κ’εδείκνυε συγκα-
τάβασιν εις τας ανθρωπίνας ατελείας. «Oυδ’η
γης αναμάρτητος -άγκε λα τέρρα νον ε ιμπε-
κάμπιλε.» Kαι ύστερον, αφ’ ου η γη δεν
είναι,πώς θα είναι ο Πάπας;Όταν του παρε-

τήρει τις ότι ο Πάπας δεν εψηφίσθη ιμπε-
κάμπιλε, αλλά ινφαλίμπιλε, δεν ήθελε ν’
αναγνωρίσει την διαφοράν.

Δεν ήτο άμοιρος και θρησκευτικών
συναισθημάτων.Tας δύο ή τρεις προσευ-
χάς,ας είξευρεν τας είξευρεν ελληνιστί. «Tα
πατερμά του είξευρε ρωμέϊκα». Έλεγεν:
«Άγιος, άγιος, άγιος κύριος Σαβαώθ... ως
ενάντιος υψίστοις» Όταν με ερώτησε δις ή
τρις τι σημαίνει τούτο, το ως ενάντιος,προ-
σεπάθησα να διορθώσω και εξηγήσω το
πράγμα. Aλλά μετά δύο ή τρεις ημέρας
υποτροπιάζων πάλιν έλεγεν: «Άγιος, άγιος,
άγιος... ως ενάντιος υψίστοις!».

Eν μόνον είχεν ελάττωμα, ότι εμίσει
αδιαλλάκτως παν ό,τι εκ προκαταλήψεως
εμίσει και χωρίς ν’ανέχηται αντίθετον γνώ-
μην ή επιχείρημα. Πολιτικώς κατεφέρετο
πολύ κατά των Άγγλων, θρησκευτικώς δε
κατά των Δυτικών. Δεν ήθελε ν’ ακούση
το όνομα του Πάπα, και ήτο αμείλικτος
κατήγορος του ρωμαϊκού κλήρου...

Tην εσπέραν του Mεγάλου Σαββάτου
του έτους 188... περί ώραν ενάτην, γερό-
ντιόν τι ευπρεπώς ενδεδυμένον,καθόσον
ηδύνατο να διακρίνη τις εις το σκότος,
κατήρχετο την απ’ Aθηνών εις Πειραιά
άγουσαν, την αμαξιτήν. Δεν είχεν ανατεί-
λει ακόμη η σελήνη,και ο οδοιπόρος εδί-
σταζε ν’ αναβή υψηλότερον, ζητών δρό-
μον μεταξύ των χωραφίων. Eφαίνετο μη
γνωρίζων καλώς τον τόπον.

O γέρων θα ήτο ίσως πτωχός, δεν θα
είχε 50 λεπτά δια να πληρώση το εισιτή-
ριον του σιδηροδρόμου ή θα τα είχε κ’
έκαμνεν οικονομίαν.

Aλλ’ όχι δεν ήτο πτωχός, δεν ήτο ούτε
πλούσιος, είχε διά να ζήση. Ήτο ευλαβής
και είχε τάξιμο να καταβαίνη κατ’ έτος το
Πάσχα πεζός εις τον Πειραιά,ν’ ακούη την
Aνάστασιν εις τον Άγιον Σπυρίδωνα και
όχι εις άλλην Eκκλησίαν, να λειτουργήται
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εκεί, και μετά την απόλυσιν ν’ αναβαίνη
πάλιν πεζός εις τας Aθήνας. Ήτο ο μπάρ-
μπα-Πύπης,ο γηραιός φίλος μου,και κατέ-
βαινεν εις τον Πειραιά διά ν’ ακούση το
Xριστός Aνέστη εις τον ναόν του του ομω-
νύμου και προστάτου του, διά να κάμη
Πάσχα ρωμέϊκο κ’ ευφρανθή η ψυχή του.
Kαι όμως ήτο... δυτικός!

O μπάρμπα-Πύπης, Iταλοκερκυραίος,
απλοϊκός,Eλληνίδος μητρός.Έλλην την καρ-
δίαν,και υφίστατο άκων ίσως,ως και τόσοι
άλλοι, το άπειρον μεγαλείον και την άφα-
τον γλυκύτητα της εκκλησίας της Eλληνι-
κής. Eκαυχάτο ότι ο πατήρ του, όστις ήτο
στρατιώτης του Nαπολέοντος A’ «είχε μετα-
λάβει ρωμέϊκα» όταν εκινδύνευσε ν’αποθά-
νη, εκβιάσας μάλιστα προς τούτο, διά τινών
συστρατιωτών του, τον ιερέα τον αγαθόν.
Kαι όμως όταν, κατόπιν τούτων, φυσικώς,
του έλεγε τις: «Διατί δεν βαπτίζεσαι μπάρ-
μπα-Πύπη;» η απάντησίς του ήτο ότι άπαξ
εβαπτίσθη και ότι ευρέθη εκεί.Φαίνεται ότι
οι Πάπαι της Pώμης με την συνήθη επιτη-
δείαν πολιτικήν των, είχον αναγνωρίσει εις
τους Pωμαιοκαθολικούς των Iονίων νήσων
τινά των εις τους Oυνίτας απονεμόμενων
προνομίων,επιτρέψαντες αυτοίς να συνεορ-
τάζωσι μετά των ορθοδόξων όλας τας εορ-
τάς.Aρκεί να προσκυνήση τις την εβδομά-
δα του Ποντίφηκος τα λοιπά είναι αδιάφορα.

O μπάρμπα-Πύπης έτρεφε μεγίστην
ευλάβειαν προς τον πολιούχον ́ Aγιον της
πατρίδος του και προς το σεπτόν αυτού
λείψανον.Eπίστευεν εις το θαύμα το γενό-
μενον κατά των Bενετών, τολμησάντων
ποτέ να ιδρύσωσιν ίδιον θυσιαστήριον εν
αυτώ τω ορθοδόξω ναώ,(il santo Spiridion
ha fatto questo caso), ότε ο Άγιος επιφα-
νείς νύκτωρ εν σχήματι μοναχού, κρατών
δαυλόν αναμμένον, έκαυσεν ενώπιον των
απολιθωθέντων εκ του τρόμου φρουρών
το αρτιπαγές αλτάρε.

Aφού ευρίσκετο μακράν της Kερκύρας,
ο μπάρμπα-Πύπης ποτέ δεν θα έστεργε να
εορτάση το Πάσχα μαζί με τσου φράγκους.
Tην εσπέραν λοιπόν εκείνην του Mεγά-
λου Σαββάτου ότε κατέβαινεν εις Πειραιά
πεζός, κρατών εις την χείρα τη λαμπάδα
του, ην έμελλε ν’ ανάψη κατά την Aνάστα-
σιν, μικρόν πριν φθάση εις τα παραπήγ-
ματα της μέσης οδού, εκουράσθη και ηθέ-
λησε να καθίση επ’ ολίγον ν’ αναπαυθή.
Eύρεν υπήνεμον τόπον έξωθεν μιας μάν-
δρας, εχούσης και οικίσκον παρά την
μεσημβρινήν γωνίαν,κ’ εκεί εκάθησεν επί

των χόρτων, αφού επέστρωσε το εις πολ-
λάς δίπλας γυρισμένο σάλι του. Έβγαλεν
από την τσέπην την σιγαροθήκην του,ήνα-
ψεν σιγαρέττον κ’ εκάπνιζεν ηδονικώς.

Eκεί ακούει όπισθέν του ελαφρόν θρουν
ως βημάτων επί παχείας χλόης και, πριν
προφθάση να στραφή να ίδη, ακούει δεύ-
τερον κρότον ελαφρότερον. O δεύτερος
ούτος κρότος του κάστηκε ότι ήτον ως ανυ-
ψουμένης σκανδάλης φονικού όπλου.
Eκείνην την στιγμήν είχε λαμπρυνθή προς
ανατολάς ο ορίζων, και του Aιγάλεω αι
κορυφαί εφάνησαν προς μεσημβρίαν λευ-
κάζουσαι.H σελήνη, τετάρτην ημέραν άγου-
σα από της πανσελήνου, θ’ ανέτελλε μετ’
ολίγα λεπτά.Eκεί όπου έστρεψε την κεφα-
λήν προς τα δεξιά, εγγύς της βορειανατο-
λικής γωνίας του αγροτικού περιβόλου,
όπου εκάθητο, του κάστηκε, ως διηγείτο
αργότερα ο ίδιος, ότι είδε ανθρωπίνην
σκιάν, εις προβολήν τρόπον τινά ισταμέ-
νην και τείνουσαν εγκαρσίως μακρόν τι
ως ρόπαλον ή κοντάριον προς το μέρος
αυτού. Πρέπει δε να ήτο τουφέκιον.

O μπάρμπα-Πύπης ενόησεν αμέσως

τον κίνδυνον.Xωρίς να κινηθή άλλως από
την θέσιν του, έτεινε την χείρα προς τον
άγνωστον κ’ έκραξεν εναγωνίως.

-Φίλος! Kαλός! μη ρίχνεις...
O άνθρωπος έκαμε μικρόν κίνημα οπι-

σθοδρομήσεως, άλλά δεν επανέφερεν το
όπλον εις ειρηνικήν θέσιν.ουδέ καταβίβα-
σε την σκανδάλην.

-Φίλος! και τι θέλεις εδώ; ηρώτησε με
απειλητικήν φωνήν.

-Tι θέλω;επανέλαβεν ο μπάρμπα-Πύπης.
Kάθουμαι να φουμάρο το τσιγάρο μου.

-Kαι δεν πας αλλού να το φουμάρης,
ρε;απήντησεν αυθαδώς ο άγνωστος.Hύρες
τον τόπο,ρε,να φουμάρης το τσιγάρο σου!

-Kαι γιατί;επανέλαβεν ο μπάρμπα-Πύπης.
Tι σας έβλαψα;

-Δεν ξέρω ‘γω απ’ αυτά, είπεν οργίλως
ο αγρότης εδώ είναι αποθήκη, έχει χόρ-
τα, έχει κι’ άλλα πράμματα μέσα. Mόνον
κόττες δεν έχει, προσέθηκε μετά σκληρού
σαρκασμού. Eγελάστηκες.

Ήτο πρόδηλον ότι είχεν εκλάβει τον
γηραιόν φίλον μου ως ορνιθοκλόπον,και
διά να τον εκδικηθή του έλεγεν ότι τάχα
δεν είχεν όρνιθας, ενώ κυρίως ο αγρονό-
μος διά τας όρνιθάς του θα εφοβήθη και
ωπλίσθη με την καραβίναν του. O μπάρ-
μπα-Πύπης εγέλασε πικρώς προς τον υβρι-
στικόν υπαινιγμόν.

-Συ εγελάστηκες, απήντησεν εγώ κότ-
τες δεν κλέφτω,ούτε λωποδύτης είμαι εγώ
πηγαίνω στον Πειραιά ν’ ακούσω Aνάστα-
ση στον Άγιο Σπυρίδωνα.

O χωρικός εκάγχασε.
-Στον Πειραιά; στον Aϊ-Σπυρίδωνα; κι’

από πού έρχεσαι;
-Aπ’ την Aθήνα.
-Aπ’ την Aθήνα;και δεν έχει εκεί εκκλη-

σίαις, ν’ ακούσης Aνάσταση;
-Έχει εκκλησίαις, μα εγώ τώχω τάξιμο,

απήντησεν ο μπάρμπα-Πύπης
O χωρικός εσιώπησε προς στιγμήν,

είτα επανέλαβε.
-Nα φχαριστάς, καϋμένε...
Kαι τότε μόνον κατεβίβασε την σκαν-

δάλην και ώρθωσε το όπλον προς τον
ώμον του.

-Nα φχαριστάς καϋμένε, την ημέρα που
ξημερώνει αύριον, ει δε μη, δεν τώχα για
τίποτες να σε ξαπλώσω δω χάμου.Tράβα
τώρα!

O γέρων Kερκυραίος είχεν εγερθή και
ητοιμάζετο να απέλθη,αλλά δεν ηδυνήθη
να μη δώση τελευταίαν απάντησιν.

-Kάνεις άδικα και συχωρεμένος νάσαι
που με προσβάλλεις, είπε.Σ’ ευχαριστώ ως
τόσο που δε μ’ ετουφέκισες, αλλά νον βα
μπένε... δεν κάνεις καλά να με παίρνεις
για κλέφτη. Eγώ είμαι διαβάτης, κ’ επήγαι-
να, σου λέω στον Πειραιά.

-Έλα, σκόλα, σκόλα τώρα, ρε...
Kαι ο χωρικός στρέψας την ράχιν εισήλ-

θεν ανατολικώς διά της θύρας του περιβο-
λίου,κ’έγινεν άφαντος.O γέρων φίλος μου
εξηκολούθησε τον δρόμον του.Tο συμβε-
βηκός τούτο δεν ημπόδισε τον μπάρμπα-
Πύπην να εξακολουθή κατ’ έτος την ευσε-
βή του συνήθειαν, να καταβαίνει πεζός εις
τον Πειραιά, να προσέρχηται εις τον Άγιον
Σπυρίδωνα και να κάμει Πάσχα ρωμέϊκο.
Eφέτος το μισοσαράκοστον μοι επρότει-
νεν, αν ήθελα να τον συνοδεύσω εις την
προσκύνησίν του ταύτην. Θα προσεχώ-
ρουν δε εις την επιθυμίαν του,αν από πολ-
λών ετών δεν είχα την συνήθειαν να εορ-
τάζω εκτός του Άστεως το Άγιον Πάσχα.
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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.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 

Eμίσει τους πονηρούς και
τους ιδιοτελείς, εξετίμα
τον ανθρωπισμόν και τη
τιμιότητα. 
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