
Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες
επικαιρότητα

ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 41] 

ΜΑΪΟΣ 2012

EKΔOTΩN

ΕΒ
ΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EΦHM

EPIΔEΣΠEPIOΔIK
A

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
KEMΠAΘ

Αριθµός Άδειας
4993

E

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑ∆Α - e-mail: info@pitsilidis.gr

Άφησε εποχή! 
Το Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στην Κέρκυρα 

Σελ. 3

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

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.

Η ανθρώπινη ζωή 
σε δεύτερη µοίρα 

Μέσα στον κυκεώνα των πολιτικών εξε-
λίξεων και τον ορυµαγδό των άναρθρων
κραυγών των κοµµάτων, στην προσπά-
θειά τους να (επανα) αναρριχηθούν στον
πολύφερνο θώκο της εξουσίας, διακρί-
νουµε σαφώς µια αποµάκρυνση από το
επίκεντρο της πολιτικής: Τον άνθρωπο.

Από τη στιγµή που η πολιτική, εξα-
ντλείται σε µια χρησιµοθηρική απαρίθ-
µηση αριθµών µε όρους δυσπρόσιτους
για το ευρύ κοινό, εγκαταλείποντας τον
άνθρωπο στο έλεος των αγορών, τότε
µε µαθηµατική ακρίβεια έχει αυτοκα-
ταργηθεί τόσο ως διαδικασία, όσο και
ως τέχνη και επιστήµη.

Όταν πάνω από 3.000 συµπολίτες
µας έχουν αυτοκτονήσει τα δυο τελευ-
ταία χρόνια λόγω οικονοµικών αδιεξό-
δων, όταν 2.000.000 άνεργοι αντιµετω-
πίζουν πρόβληµα... s

ΓΓ
ια ακόµα µια
χρονιά, το
συνέδριο της

Ε.Ν.Ε.άφησε εποχή.
Με άρτια οργάνωση,
αξιοζήλευτο παλµό
και µέσα σε άριστο
κλίµα, το 5ο Πανελ-
λήνιο και 4ο Πανευ-
ρωπαϊκό Συνέδριο
της Κέρκυρας µονο-
πώλησε το ενδιαφέ-
ρον στο πανέµορφο
νησί των Φαιάκων,
γεµίζοντας τα γραφι-
κά καντούνια µε χιλιά-
δες νοσηλευτές από
όλα τα µέρη της
χώρας. Συνάδελφοι
απ’ όλη τη χώρα,
συζήτησαν,προβλη-
µατίστηκαν, επιµορ-
φώθηκαν,µετέφεραν
τις δικές τους εµπει-
ρίες σε άλλους συνα-
δέλφους,αλλά κυρίως
διασκέδασαν κόντρα

στην κατήφεια των
καιρών, κρατώντας
ψηλά τη σηµαία της
ιδιαιτερότητας του
κλάδου µας, αυτής
της µαχητικότητας,
της περηφάνιας και
της αλληλεγγύης.

Πολλές µικρές
στιγµές, συνέθεσαν

µια ξεχωριστή εικό-
να ενός κλάδου που
ξέρει να είναι ενω-
µένος και στοχεύει
πάντα σε ένα καλύ-
τερο αύριο. Κρατώ-
ντας ζωντανές τις υπέ-
ροχες αναµνήσεις
που φέραµε µαζί µας
απ’το µαγευτικό νησί

των Φαιάκων,θέλου-
µε µε τη σειρά µας
να σας ευχαριστή-
σουµε θερµά για την
παρουσία σας και για
τη στήριξή σας στην
Ε.Ν.Ε. και τις δρα-
στηριότητες που ανα-
πτύσσει...

ΠΠ
ρόσφατα το Νοµι-
κό Συµβούλιο του
Κράτους, ερωτη-

θέν από τη ∆ιεύθυνση
Προσωπικού Νοµικών
Προσώπων του Υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, αναφορικά
µε το αν οι µετατάξεις του
προσωπικού των νοσηλευ-
τικών ιδρυµάτων δυνάµει
του άρθρου 24 του Ν.
3599/2007 υπόκεινται στο
χρονικό περιορισµό της

πενταετίας από το διορισµό
ή προηγούµενη µετάταξή
τους κατά το άρθρο 71 παρ.
5 του Υπαλληλικού Κώδι-
κα, έδωσε αρνητική απά-
ντηση...

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ

Μετατάξεις Νοσηλευτών 
πριν την πενταετία

Σελ. 4-6

s

Σελ. 8-9

s



ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ∆∆ ΡΡ ΙΙ ΟΟ  ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ ..

ΆΆφφηησσεε εεπποοχχήή!! 
Για ακόµα µια χρονιά, το
συνέδριο της Ε.Ν.Ε. άφησε
εποχή. Με άρτια οργάνω-
ση, αξιοζήλευτο παλµό και
µέσα σε άριστο κλίµα, το
5ο Πανελλήνιο και 4ο Πανευ-
ρωπαϊκό Συνέδριο της Κέρ-
κυρας µονοπώλησε το ενδια-
φέρον στο πανέµορφο νησί
των Φαιάκων, γεµίζοντας
τα γραφικά καντούνια µε
χιλιάδες νοσηλευτές από
όλα τα µέρη της χώρας. Οι
τοπικοί άρχοντες, τηρώντας
τα ήθη του τόπου περί φιλο-
ξενίας, στην κυριολεξία µας
σκλάβωσαν µε τη συµπα-
ράστασή τους, υλική και ηθι-
κή. Με ενορχηστρωτή τον
καλό φίλο και συνάδελφο
Γιάννη Τριανταφυλλούδη, ο
οποίος εκτός από νοσηλευ-
τής είναι γενικός γραµµα-
τέας στο ∆ήµο Κερκυραίων
και πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
Κέρκυρας, ενεργοποιήθη-
καν τα γρανάζια της τοπι-
κής αυτοδιοικητικής µηχα-
νής, συµβάλλοντας τα µέγιστα
στην επιτυχία του συνεδρί-
ου µας. Πολύτιµη ήταν η υλι-
κή και ηθική... Σελ. 4-6
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ΕΕ ΠΠ ΙΙ ∆∆ ΟΟ ΜΜ ΑΑ  ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ ΣΣ  ––  ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΤΤ ΑΑ ΞΞ ΕΕ ΙΙ ΣΣ  

ΧΧωωρρίίςς χχρροοννιικκόό ππεερριιοορριισσµµόό 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Κώδικα Πολι-
τικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π∆ 169/2007), «Ως µισθός
µε βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη λαµβάνεται ποσοστό
του µηνιαίου µισθού ενεργείας του µισθολογικού κλιµακίου ή
του βαθµού που έφερε και εµισθοδοτείτο ο υπάλληλος κατά
την έξοδό του από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά». Περαιτέρω, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, «Για την εφαρµο-
γή της προηγούµενης παραγράφου ως µισθός... Σελ. 7

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ  

ΜΜεεττααττάάξξεειιςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν 
ππρριινν ττηηνν ππεεννττααεεττίίαα
Με την διάταξη του άρθρου 71 παρ. 1 του Νόµου 3918/2011- η
οποία αποτελεί οµολογουµένως νοµική κακοτεχνία που δεν
διορθώθηκε εισέτι- ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των άρθρων 71
και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`), όπως συµπληρώθηκαν και
αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3801/2009
(ΦΕΚ 163 Α’), δεν έχουν εφαρµογή στο προσωπικό των νοση-
λευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ.»,
χωρίς να γίνεται µνεία των διατάξεων που ΕΧΟΥΝ εφαρµογή.
Πρόσφατα το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, ερωτηθέν από
τη ∆ιεύθυνση  Προσωπικού Νοµικών Προσώπων του Υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά µε το αν οι
µετατάξεις του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων δυνά-
µει του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 υπόκεινται στο χρονικό
περιορισµό της πενταετίας από το διορισµό ή προηγούµενη
µετάταξή τους κατά το άρθρο 71 παρ. 5 του Υπαλληλικού Κώδι-
κα, έδωσε αρνητική απάντηση. Ειδικότερα το Νοµικό Συµβού-
λιο του Κράτους, στην 133/2012 γνωµοδότησή του…Σελ. 8-9

ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

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

ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣ -- ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ 
∆ηµήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ν.Ε  

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης ∆άγλας

Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ
-- ∆∆ΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ 

ΜΜ.. ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙ∆∆ΗΗΣΣ ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
∆όντσιος Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος
Μπίζας Λάµπρος

Ταµίας
Αβραµίδης Γεώργιος

Οργανωτικός Γραµµατέας 
Μπελαλή Κωνσταντία

Αναπληρωτής Γραµµατέας 
Πιστόλας ∆ηµήτριος

Μέλος ∆.Σ.
Αρβανίτης Γεώργιος

Μέλος ∆.Σ.
Ποντισίδης Γεώργιος

Μέλος ∆.Σ.
Κωτσής Απόστολος

Μέλος ∆.Σ.
Ριζόπουλος Ρίζος

Μέλος ∆.Σ.
∆ηµητρέλης ∆ηµήτριος

Μέλος ∆.Σ.
Γιάκης Νικόλαος

Μέλος ∆.Σ.
Σπυράτος Φώτιος

Μέλος ∆.Σ.
Γιάννης Μπατής

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ ΤΤΟΟΝΝ ΝΝΟΟΜΜΟΟ 

∆ηµήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ 
IRIS Α.Ε.B.E.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ 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  

ΟΟ πποοιιηηττήήςς ττηηςς φφύύσσηηςς 
κκααιι ττηηςς ψψυυχχήήςς
«…Χύνοµαι σα λυσαγµένος µέσα µου, και µε τα
σιδερένια νύχια του λογισµού, σαν κακούργος,
σκάφτω την έρµη µου καρδιά κι από των χρόνων
τα λιθοσώρια ξεθάφτω τες παλιές µου ενθύµη-
σες. Οι πρώτες συγκίνησες που κέντησαν την παι-
δική µας ψυχή, αφήνουν µέσα µας Ενθύµησες
άσβεστες. Κ’ είναι το νήµα το µυστικό, οπού µας
δένει και µας κολλάει µε τους τόπους που πέρα-
σε η νιότη µας. Χαρά στον που το ‘χει πει!». Σκε-
φτόµουν διαβάζοντας το πραγµατικά ελκυστικό
έργο του Κώστα Κρυστάλλη, ότι αν ζούσε λίγα
χρόνια ακόµα, σήµερα θα µιλάγαµε…Σελ. 13-15

ΑΑ ΣΣ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ  ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΣΣ  ––
ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ  ΤΤ ΕΕ ΚΚ ΝΝ ΟΟ ΥΥ

ΠΠρροοσσττααττεευυττιικκάά µµέέττρραα 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 141Λ2
του Νόµου 3655/2008, «οι εισφορές του κλά-
δου κύριας σύνταξης µε τις οποίες βαρύνο-
νται οι γυναίκες ασφαλισµένες Φορέων Κύριας
Ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µει-
ώνονται κατά 50%, κατά το δωδεκάµηνο απα-
σχόλησης που ακολουθεί το µήνα του τοκε-
τού. Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης-σύνταξης
αυτοαπασχολουµένων, που προβλέπεται κατα-
βολή µειωµένων εισφορών από άλλη αιτία,
δεν επιτρέπεται η σώρευση µειώσεων αλλά
ισχύει το µεγαλύτερο ποσοστό... Σελ. 7
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ΜΜ
έσα στον κυκεώνα των πολι-
τικών εξελίξεων και τον ορυ-
µαγδό των άναρθρων κραυ-

γών των κοµµάτων, στην προσπάθειά
τους να (επανα) αναρριχηθούν στον
πολύφερνο θώκο της εξουσίας, διακρί-
νουµε σαφώς µια αποµάκρυνση από το
επίκεντρο της πολιτικής: Τον άνθρωπο.

Από τη στιγµή που η πολι-
τική, εξαντλείται σε µια χρη-
σιµοθηρική απαρίθµηση
αριθµών µε όρους δυσπρό-
σιτους για το ευρύ κοινό,
εγκαταλείποντας τον άνθρω-
πο στο έλεος των αγορών,
τότε µε µαθηµατική ακρίβεια
έχει αυτοκαταργηθεί τόσο
ως διαδικασία, όσο και ως
τέχνη και επιστήµη.

Όταν πάνω από 3.000 συµπολίτες
µας έχουν αυτοκτονήσει τα δυο τελευ-
ταία χρόνια λόγω οικονοµικών αδιεξό-
δων, όταν 2.000.000 άνεργοι αντιµετω-
πίζουν πρόβληµα καθηµερινής επιβίωσης,
όταν ο αριθµός των αστέγων αυξάνεται
αλµατωδώς, όταν η αξιοπρέπεια των
αποµάχων της ζωής κουρελιάζεται,όταν
οι εναποµείναντες εργαζόµενοι αισθά-
νονται ένοχοι έναντι των εξαθλιωµένων
της διπλανής τους πόρτας, τότε δε µπο-
ρούµε να µιλάµε για πολιτική.

Ο Πλάτωνας όριζε τη συγκεκριµένη
επιστήµη ως µια διαδικασία που επιφέ-
ρει ευδαιµονία στο σύνολο της κοινό-

τητας και όχι µόνο σε µέρος αυτής.Μάλι-
στα, διαβλέποντας την πιθανότητα δια-
πλοκής πλούτου και εξουσίας,διατύπω-
σε σαφώς την άποψη ότι οι πολιτικοί
απαγορεύεται να κατέχουν την παραµι-
κρή ιδιοκτησία…

Παραβλέποντας την πλατωνική διά-
κριση της κοινωνίας σε τρεις στεγανές
στιβάδες και χωρίς να επιχειρώ να ανα-
λύσω τη συγκεκριµένη θεωρία στο
παρόν κείµενο, θεωρώ ότι η πολιτική

που ασκείται σήµερα δεν είναι τίποτε
άλλο από µια αναίσχυντη προσπάθεια
αναπαραγωγής αυτών που ο Πλάτωνας
φοβόταν χιλιάδες χρόνια πριν.

Συγκεκριµενοποιώντας τα παραπά-
νω, πώς µπορώ να µην εστιάσω στην
αναλγησία του κράτους, που αφήνει
χιλιάδες συνταξιούχους χωρίς φαρµα-
κευτική περίθαλψη, αναγκάζοντάς τους
να ξοδεύουν το φιλοδώρηµα που τους
χορηγεί ως σύνταξη στην αγορά µέρους

των φαρµάκων που χρειάζονται, ή στην
εξώθηση των συγγενών των νοσηλευ-
οµένων,στα εξωτερικά φαρµακεία, προ-
κειµένου να αγοράσουν ιδίοις εξόδοις
αναλώσιµο υλικό, µιας και τα δηµόσια
νοσοκοµεία είναι βυθισµένα στην ανέ-
χεια και στέκονται χάρη στο φιλότιµο
των εργαζοµένων;

Επιπροσθέτως αναρωτιέµαι,πώς µπο-
ρούν οι υπεύθυνοι της πρωτοφανούς
τούτης καταστροφής να βγαίνουν και
να ζητούν τη στήριξη της κοινωνίας, τη
στιγµή που πολλοί συνδαιτυµόνες τους
στο τραπέζι της διαπλοκής, έχουν απο-
καλυφθεί και είτε κρύβονται είτε βρί-
σκονται φυλακισµένοι; Πόσο αφελείς
µπορεί να είµαστε για να πιστέψουµε
ότι οι σηµερινοί κοµπορρήµονες νεο-
παγείς ηγέτες, αγνοούν το πλούσιο γεύ-
µα που απολάµβαναν οι οµοτράπεζοί
τους ή ότι και οι ίδιοι δεν «εκοινώνη-
σαν» µε το νέκταρ της τρυφής;

Εν ολίγοις, στο σταυροδρόµι των
αλλαγών στην ελληνική κοινωνία,πιστεύω
ότι ήρθε η ώρα να εξαϋλωθεί το σάπιο
κουφάρι της πολιτικής των αριθµών
(όπως την εννοούν οι εντόπιοι ινστρού-
χτορες) και να δώσει τη θέση του σε
µια νέα πολιτική,όπως την οραµατίστη-
καν αυτοί που την εφηύραν στην ταπει-
νή µας χώρα πριν από χιλιάδες χρόνια,
τότε που οι σηµερινοί ευρωπαίοι «κηδε-
µόνες» µας έψαχναν ακόµα να βρουν
τρόπο να γδάρουν τα  βουβάλια.

Η ανθρώπινη ζωή 
σε δεύτερη µοίρα

«Ήρθε η ώρα να εξαϋλω-
θεί το σάπιο κουφάρι της
πολιτικής των αριθµών
και να δώσει τη θέση του
σε µια νέα πολιτική, όπως
την οραµατίστηκαν αυτοί
που την εφηύραν στην
ταπεινή µας χώρα πριν
από χιλιάδες χρόνια»

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς,, 
Γενικός Γραµµατέας 
Ε.Ν.Ε.
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ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

Άφησε εποχή! 
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ΓΓ
ιιαα αακκόόµµαα µµιιαα χχρροοννιιάά,, ττοο σσυυννέέδδρριιοο
ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. άάφφηησσεε εεπποοχχήή.. ΜΜεε άάρρττιιαα
οορργγάάννωωσσηη,, ααξξιιοοζζήήλλεευυττοο ππααλλµµόό κκααιι

µµέέσσαα σσεε άάρριισσττοο κκλλίίµµαα,, ττοο 55οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο
κκααιι 44οο ΠΠααννεευυρρωωππααϊϊκκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο ττηηςς ΚΚέέρρ--
κκυυρρααςς µµοοννοοππώώλληησσεε ττοο εεννδδιιααφφέέρροονν σσττοο
ππααννέέµµοορρφφοο ννηησσίί ττωωνν ΦΦααιιάάκκωωνν,, γγεεµµίίζζοο--
ννττααςς τταα γγρρααφφιικκάά κκααννττοούύννιιαα µµεε χχιιλλιιάάδδεεςς
ννοοσσηηλλεευυττέέςς ααππόό όόλλαα τταα µµέέρρηη ττηηςς χχώώρρααςς.. 

Οι τοπικοί άρχοντες, τηρώντας τα ήθη
του τόπου περί φιλοξενίας, στην κυριολε-
ξία µας σκλάβωσαν µε τη συµπαράστασή
τους, υλική και ηθική. Με ενορχηστρωτή
τον καλό φίλο και συνάδελφο ΓΓιιάάννννηη ΤΤρριιαα--
ννττααφφυυλλλλοούύδδηη,, ο οποίος εκτός από νοση-
λευτής είναι γενικός γραµµατέας στο ∆ήµο
Κερκυραίων και πρόεδρος του ΠΠΑΑ..ΣΣΥΥ..ΝΝΟΟ
Κέρκυρας, ενεργοποιήθηκαν τα γρανάζια
της τοπικής αυτοδιοικητικής µηχανής,συµ-
βάλλοντας τα µέγιστα στην επιτυχία του
συνεδρίου µας.

Πολύτιµη ήταν η υλική και ηθική συµπα-
ράσταση του ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ κκ.. ΤΤρρεεππεεκκλλήή,, ττοουυ
ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη κκ.. ΣΣππύύρροουυ,, ττοουυ ππρρώώηηνν
υυπποοδδιιοοιικκηηττήή ττηηςς 66ηηςς ΥΥΠΠΕΕ κκ.. ΚΚααψψααµµππέέλληη,,
ττοουυ ππρροοέέδδρροουυ ττοουυ ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ ΟΟρργγααννιισσµµοούύ
ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ κκααιι ΆΆθθλληησσηηςς κκ.. ΠΠααννδδήή.. Βεβαί-
ως θα ήταν παράλειψη να µην ευχαριστή-
σουµε θερµά τον κκ.. ΠΠέέττρροο ΑΑυυγγεερριιννόό,ψυχή
του Θεάτρου του Ιονίου, για την ευγενική
χειρονοµία του ίδιου αλλά και του θιάσου
του να παίξουν δωρεάν για τους Νοση-
λευτές στο ∆∆ηηµµοοττιικκόό ΘΘέέααττρροο ΚΚέέρρκκυυρρααςς, το
έργο ««ΟΟιι ζζωωέέςς ττωωνν άάλλλλωωνν»», µια επιτοµή

τεσσάρων έργων του λαµπρού Κερκυραί-
ου συγγραφέα και αγωνιστή, Κων/νου
Θεοτόκη, µια παράσταση που συγκίνησε
τους θεατές και συζητήθηκε πολύ, απ’
όσους είχαν την τύχη να την παρακολου-
θήσουν.

Συνεχίζοντας στο κοµµάτι των κοινω-
νικών εκδηλώσεων, την Παρασκευή το
βραδάκι οι σύνεδροι καλεσµένοι της Ε.Ν.Ε.,
του ∆ήµου Κερκυραίων και των Επιµελη-
τηρίων του νησιού στο Φρούριο της πόλης,
σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο είχαν τη
δυνατότητα πίνοντας το ποτό τους,να χαλα-
ρώσουν στην αγκαλιά της υπέροχης θέας
του Ιονίου,υπό τους παραδεισένιους ήχους
της χορωδίας του ∆ήµου.

ΕΕππιιππλλέέοονν,, σστταα ππλλααίίσσιιαα ττοουυ σσυυννεεδδρρίίοουυ,,
άάξξιιαα ααννααφφοορράάςς εείίννααιι ηη σσττεεννήή σσυυννεερργγαασσίίαα

ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. µµεε ττηηνν ΕΕθθννιικκήή ΣΣχχοολλήή ∆∆ηηµµόόσσιιααςς
ΥΥγγεείίααςς,, πποουυ εεκκφφρράάσσττηηκκεε µµεεττααξξύύ ττωωνν άάλλλλωωνν,,
µµεε ττηη δδιιεεννέέρργγεειιαα έέξξιι εειιδδιικκώώνν φφρροοννττιισσττηη--
ρρίίωωνν ααππόό κκααθθηηγγηηττέέςς ττηηςς ΣΣχχοολλήήςς κκααιι µµεε ττηη
δδιιεεξξααγγωωγγήή εεννόόςς eexxppeerrtt ccoonnsseennssuuss ppaanneell
ττοο ΣΣάάββββααττοο ττοο µµεεσσηηµµέέρριι,, υυππόό ττηηνν κκααθθοο--
δδήήγγηησσηη ττοουυ κκααθθηηγγηηττήή κκ.. ΚΚυυρριιόόπποουυλλοουυ,,
µµεε θθέέµµαα ττηηνν εενναασσχχόόλληησσηη ττωωνν εειιδδιικκώώνν,, µµεε
ττηηνν ππααρροούύσσαα κκααττάάσστταασσηη ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκοούύ δδυυννααµµιικκοούύ ττηηςς χχώώρρααςς κκααιι µµεε ττιιςς ππρροο--
κκλλήήσσεειιςς πποουυ ααυυττόό ααννττιιµµεεττωωππίίζζεειι..

Ιδιαίτερη τιµή για το συνέδριό µας απο-
τέλεσε η παρουσία του κυρίου Πιέρη,προ-
έδρου της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρ-
κυρας, του αρχαιότερου πνευµατικού
ιδρύµατος της νεότερης Ελλάδας,µε πολι-
τιστικό έργο πλούσιο και σηµαντικό, µέλη
της οποίας διετέλεσαν οι Καποδίστριας,
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Σολωµός,Πολυλάς και πλείστοι όσοι πνευ-
µατικοί άνδρες του τόπου.

ΚΚααττάά ττηηνν δδιιάάρρκκεειιαα ττεελλεεττήήςς λλήήξξηηςς  ττοουυ
ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττηηνν ααρρχχήή πποουυ
κκααθθιιεερρώώθθηηκκεε,, ββρρααββεεύύττηηκκαανν ττέέσσσσεερριιςς εερργγαα--
σσίίεεςς.. ΑΑππόό ττιιςς εερρεευυννηηττιικκέέςς,, ββρρααββεεύύττηηκκεε ηη
εερργγαασσίίαα µµεε ττίίττλλοο:: ««ΚΚααττααγγρρααφφήή κκααιι σσυυσσχχέέ--
ττιισσηη σσφφααλλµµάάττωωνν πποουυ δδιιααππρράάττττοοννττααιι σσττηη
χχεειιρροουυρργγιικκήή ααίίθθοουυσσαα µµεε ααιιττιιοολλοογγιικκοούύςς
ππααρράάγγοοννττεεςς»» πποουυ ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε ααππόό ττηηνν
ννοοσσηηλλεεύύττρριιαα ττοουυ ΓΓ..ΝΝ.. ΚΚοορρίίννθθοουυ κκ.. ΛΛιιααχχοο--
πποούύλλοουυ ΑΑλλεεξξάάννδδρραα κκααιι εεκκπποοννήήθθηηκκεε µµεε
ττηηνν κκ.. ∆∆εελληηττιιααννννίίδδηη ΠΠααρραασσκκεευυήή κκααιι ττοονν
κκ.. ΜΜππίίρρµµππαα ΚΚωωννσσττααννττίίννοο..

ΑΑππόό ττιιςς αανναασσκκοοππιικκέέςς,, ββρρααββεεύύττηηκκεε ηη
εερργγαασσίίαα µµεε ττίίττλλοο:: ««ΑΑννττιιµµεεττωωππίίζζοοννττααςς αασσθθεε--
ννήή µµεε σσύύννδδρροοµµοο ααπποοθθηησσααύύρριισσηηςς ήή σσύύνν--
δδρροοµµοο ∆∆ιιοογγέέννηη»» πποουυ ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε ααππόό
ττηηνν  ννοοσσηηλλεεύύττρριιαα ττοουυ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ ««ΑΑιιγγιι--
ννήήττεειιοο»» κκ.. ΣΣττααθθααρροούύ ΑΑγγγγεελλιικκήή κκααιι εεκκπποο--
ννήήθθηηκκεε µµεε ττηηνν κκ.. ΓΓααλλάάττοουυ ΧΧρρυυσσοοδδήήµµηηττρραα
κκααιι ττηηνν κκ.. ΜΜππέέρρκκ ΑΑρριισσττέέαα..

ΑΑππόό τταα PPoosstteerrss ββρρααββεεύύττηηκκεε ηη εερργγαασσίίαα
µµεε ττίίττλλοο ««ΟΟ ρρόόλλοοςς ττηηςς κκοοιιννωωννιικκήήςς δδιικκττύύωω--
σσηηςς σσττηηνν ππααρρέέµµββαασσηη ηηλλιικκιιωωµµέέννωωνν»» πποουυ
εεκκπποοννήήθθηηκκεε ααππόό ττηηνν ννοοσσηηλλεεύύττρριιαα ττοουυ
εερργγαασσττηηρρίίοουυ ΙΙααττρριικκήήςς ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς,, ττηηςς
ΙΙααττρριικκήήςς ΣΣχχοολλήήςς ττοουυ ΑΑΠΠΘΘ,, κκ.. ΦΦαασσννάάκκηη
ΣΣττααυυρροούύλλαα κκααιι ττοουυςς κκααθθηηγγηηττέέςς κκ.. ΚΚωωνν--
σσττααννττιιννίίδδηη ΕΕυυδδόόκκιιµµοο κκααιι κκ.. ΜΜππααµµίίδδηη ΠΠαανναα--
γγιιώώττηη..

ΤΤέέλλοοςς,, ααππόό ττιιςς εερργγαασσίίεεςς ττωωνν φφοοιιττηηττώώνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,, ββρρααββεεύύττηηκκεε ααυυττήή µµεε ττίίττλλοο
««ΟΟιι εεππιιππττώώσσεειιςς ττηηςς οοιικκοοννοοµµιικκήήςς κκρρίίσσηηςς σσττοονν
ττρρόόπποο ζζωωήήςς ττωωνν φφοοιιττηηττώώνν ΣΣχχοολλήήςς ΣΣΕΕΥΥΠΠ
ττοουυ ΑΑΤΤΕΕΙΙ ΠΠάάττρρααςς»» πποουυ εεκκπποοννήήθθηηκκεε ααππόό
ττοονν κκ.. ΑΑννααγγννωωσσττόόπποουυλλοο ΜΜάάρριιοο,, ττηηνν κκ.. ΑΑννττωω--
ννοοπποούύλλοουυ ΑΑιικκααττεερρίίννηη,, ττηηνν κκ.. ∆∆αασσκκααλλοοπποούύ--
λλοουυ ΑΑρργγυυρρώώ,, ττηηνν κκ.. ΜΜίίχχοουυ ΑΑγγγγεελλιικκήή,, ττοονν
κκ.. ΜΜππαακκάάλληη ΝΝιικκόόλλααοο,, ττηηνν κκ.. ΠΠεεττρροοπποούύλλοουυ
ΜΜααρρίίαα,, ττηηνν κκ.. ΣΣααρριιδδάάκκηη ΜΜααρρίίαα κκααιι ττηηνν κκ..
ΤΤρριιααννττααφφύύλλλλοουυ ΒΒαασσιιλλιικκήή..

Σε γενικές γραµµές, αυτό που έµεινε
σε όλους µας ήταν µια γλυκιά γεύση επι-

τυχίας, γεγονός που µας επιφορτίζει µε
περισσότερες ευθύνες για τη συνέχεια,µιας
και φάνηκε ξεκάθαρα ότι το συνέδριο της
Ε.Ν.Ε. αποτελεί πλέον σταθµό στα νοση-
λευτικά δρώµενα και λειτουργεί ως πόλος
ενότητας, επιστηµονικής ανέλιξης και προ-
όδου για τον κλάδο των νοσηλευτών.

Συνάδελφοι απ’ όλη τη χώρα, συζήτη-
σαν,προβληµατίστηκαν, επιµορφώθηκαν,
µετέφεραν τις δικές τους εµπειρίες σε άλλους
συναδέλφους, αλλά κυρίως διασκέδασαν
κόντρα στην κατήφεια των καιρών, κρα-
τώντας ψηλά τη σηµαία της ιδιαιτερότητας
του κλάδου µας, αυτής της µαχητικότητας,
της περηφάνιας και της αλληλεγγύης.

ΚΚρρααττώώννττααςς ζζωωννττααννέέςς ττιιςς υυππέέρροοχχεεςς αανναα--
µµννήήσσεειιςς πποουυ φφέέρρααµµεε µµααζζίί µµααςς ααππ’’ ττοο µµααγγεευυ--
ττιικκόό ννηησσίί ττωωνν ΦΦααιιάάκκωωνν,, θθέέλλοουυµµεε µµεε ττηη
σσεειιρράά µµααςς νναα σσααςς εευυχχααρριισσττήήσσοουυµµεε θθεερρµµάά
γγιιαα ττηηνν ππααρροουυσσίίαα σσααςς κκααιι γγιιαα ττηη σσττήήρριιξξήή
σσααςς σσττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. κκααιι ττιιςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς πποουυ
ααννααππττύύσσσσεειι..
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

Προστατευτικά µέτρα
ΣΣ

ύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 141§2 του
Νόµου 3655/2008, «οι

εισφορές του κλάδου κύριας
σύνταξης µε τις οποίες βαρύνο-
νται οι γυναίκες ασφαλισµένες
Φορέων Κύριας Ασφάλισης
αρµοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας µειώνονται κατά
50%,κατά το δωδεκάµηνο απα-
σχόλησης που ακολουθεί το
µήνα του τοκετού.Για τους κλά-
δους κύριας ασφάλισης-σύντα-
ξης αυτοαπασχολουµένων,που
προβλέπεται καταβολή µειωµέ-
νων εισφορών από άλλη αιτία,
δεν επιτρέπεται η σώρευση µει-
ώσεων αλλά ισχύει το µεγαλύ-
τερο ποσοστό µείωσης.Σε περί-
πτωση λήψης επιδόµατος λοχείας,

η ανωτέρω µείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών κλάδου
κύριας σύνταξης χωρεί κατά το
δωδεκάµηνο που έπεται της
λήξης της επιδότησης λόγω
λοχείας». Σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ.259/2010 Γνωµοδότηση
του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ηη εεππίίµµααχχηη ρρύύθθµµιισσηη
ααπποοσσκκοοππεείί σσττηηνν εεννίίσσχχυυσσηη ττοουυ
οοιικκοογγεεννεειιαακκοούύ εειισσοοδδήήµµααττοοςς
λλόόγγωω ττηηςς εελλεεύύσσεεωωςς ττοουυ ννέέοουυ
ππρροοσσώώπποουυ ((ττέέκκννοο)) σσττηηνν οοιικκοο--
γγέέννεειιαα κκααιι ττωωνν ααυυξξηηµµέέννωωνν αανναα--
γγκκώώνν πποουυ ααυυττήή σσυυννεεππάάγγεεττααιι..
ΜΜεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ααυυττέέςς θθαα οολλοο--
κκλληηρρώώννεεττααιι µµιιαα σσεειιρράά ππρροοσστταα--
ττεευυττιικκώώνν µµέέττρρωωνν γγιιαα ττηηνν ααννττιι--
µµεεττώώππιισσηη ττοουυ δδηηµµοογγρρααφφιικκοούύ
ππρροοββλλήήµµααττοοςς κκααιι ττηηνν εεννίίσσχχυυσσηη
ττοουυ θθεεσσµµοούύ ττηηςς οοιικκοογγέέννεειιααςς..

Εκ της σχετικής αιτιολογι-
κής έκθεσης,που συνοδεύει το
ως άνω νοµοθέτηµα, προκύ-
πτει η σαφής βούληση του νοµο-
θέτη να συνδράµει οικονοµι-
κά την οικογένεια µέσω της
µειωµένης καταβολής εισφο-
ρών, προκειµένου να αντιµε-
τωπιστεί το πρόβληµα της υπο-
γεννητικότητας στη χώρα µας.
Τελικός αποδέκτης του επίµα-

χου ευεργετήµατος είναι η ίδια
η οικογένεια, η οποία καλείται
να αντιµετωπίσει τα αυξηµένα
οικογενειακά βάρη που συνε-
πάγεται ο ερχοµός του βρέφους.
Κατά συνέπεια, δικαιολογητι-
κός λόγος της κρίσιµης διάτα-
ξης είναι η ενίσχυση του οικο-
γενειακού προϋπολογισµού,
ενώ αφορά αποκλειστικά και
µόνον την χρονική περίοδο
των δώδεκα µηνών που ακο-
λουθούν την γέννηση του τέκνου.

ΣΣυυµµππεερραασσµµααττιικκάά,, σσττοο ππεεδδίίοο
εεφφααρρµµοογγήήςς ττωωνν ωωςς άάννωω εευυεερρ--
γγεεττιικκώώνν δδιιααττάάξξεεωωνν υυππάάγγοοννττααιι
όόλλεεςς οοιι γγυυννααίίκκεεςς –– αασσφφααλλιισσµµέέ--
ννεεςς ΦΦοορρέέωωνν ΚΚύύρριιααςς ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς
ααρρµµοοδδιιόόττηηττααςς ττοουυ ΥΥπποουυρργγεείίοουυ
ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς
ΠΠρροοσστταασσίίααςς..  
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ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ 

Απόφαση 
του ΓΛΚ 

ΤΤ
ο ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. κινούµενο µε συνέπεια και
µεθοδικότητα, κατόρθωσε να επανορθω-
θεί η αδικία που είχε διαπραχθεί εις βάρος

των Τοµεαρχών των ∆ΝΥ, όταν αδικαιολόγητα είχε
κοπεί το επίδοµά τους, µε τα έγγραφα του ΓΛΚ
από 3-02-2012 και 26-03-2012, µε την πρόφαση
ότι δεν κατέχουν θέσεις υποδιευθυντών.

Έτσι, µετά τις παρεµβάσεις της ΕΝΕ (Αρ. πρωτ.
133 από 15/2/2012), στις 15 Μαΐου εξεδόθη από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το υπαριθµ.
2/36463/0022- Σχετ. 2/10590/0022/22-3-2012,
µε το οποίο µας ενηµερώνει ότι ανακαλεί όλα τα
προηγούµενα έγγραφά του και επαναφέρει το επί-
δοµα των Τοµεαρχών και µάλιστα µε αναδροµική
ισχύ. Έτσι, αποκαθίσταται µε τον πλέον σαφή τρό-
πο η δικαιοσύνη, εδραιώνοντας τη θέση της Ε.Ν.Ε.
ως του επισήµου εκπροσώπου των Νοσηλευτών
της χώρας σε θέµατα διαλόγου µε την Πολιτεία.

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΣΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Χωρίς χρονικό περιορισµό

ΣΣ
ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Κώδικα Πολι-
τικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π∆ 169/2007), «Ως µισθός
µε βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη λαµβάνεται ποσοστό

του µηνιαίου µισθού ενεργείας του µισθολογικού κλιµακίου ή του βαθ-
µού που έφερε και εµισθοδοτείτο ο υπάλληλος κατά την έξοδό του
από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά». Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ιδίου ως
άνω άρθρου, «Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ως
µισθός νοείται ο βασικός µισθός ενεργείας του µισθολογικού κλιµακί-
ου ή του βαθµού που έφερε κατά την έξοδό του από την υπηρεσία µαζί
µε την προσαύξηση του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και: α)
…, ι) για τους πολιτικούς δηµοσίους υπαλλήλους προϊσταµένους οργα-
νικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, το επίδοµα θέσης ευθύνης της
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 ή το επίδοµα θέσης ευθύνης
των περιπτώσεων Γ΄ και ∆΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ.
2/70481/0022/ 15.4.2004 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1874/Β'),
κατά περίπτωση, ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές. (…)».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων δεν τίθεται συγκεκριµένος χρονικός
περιορισµός παραµονής σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας,
προκειµένου να συνυπολογιστεί το επίδοµα θέσης ευθύνης στον βασι-
κό µισθό, επί του οποίου θα κανονιστεί η σύνταξη. 
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Της Ελένης Παπαγεωργίου,
Νοµικής Συµβούλου της Ε.Ν.Ε.

ΜΜ
ε την διάταξη του άρθρου 71
παρ. 1 του Νόµου 3918/2011-
η οποία αποτελεί οµολογουµέ-

νως νοµική κακοτεχνία που δεν διορ-
θώθηκε εισέτι- ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις
των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26 Α`), όπως συµπληρώθηκαν και
αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163
Α’), δεν έχουν εφαρµογή στο προσωπι-
κό των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ
και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ.», χωρίς
να γίνεται µνεία των διατάξεων που ΕΧΟΥΝ
εφαρµογή.

ΠΠρρόόσσφφαατταα ττοο ΝΝοοµµιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο ττοουυ
ΚΚρράάττοουυςς,, εερρωωττηηθθέένν ααππόό ττηη ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη
ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ ΝΝοοµµιικκώώνν ΠΠρροοσσώώππωωνν ττοουυ
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΑΑλλλληη--
λλεεγγγγύύηηςς,, ααννααφφοορριικκάά µµεε ττοο αανν οοιι µµεεττααττάάξξεειιςς
ττοουυ ππρροοσσωωππιικκοούύ ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ιιδδρρυυ--
µµάάττωωνν δδυυννάάµµεειι ττοουυ άάρρθθρροουυ 2244 ττοουυ ΝΝ..
33559999//22000077 υυππόόκκεειιννττααιι σσττοο χχρροοννιικκόό ππεερριιοο--
ρριισσµµόό ττηηςς ππεεννττααεεττίίααςς ααππόό ττοο δδιιοορριισσµµόό ήή
ππρροοηηγγοούύµµεεννηη µµεεττάάττααξξήή ττοουυςς κκααττάά ττοο άάρρθθρροο
7711 ππααρρ.. 55 ττοουυ ΥΥππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα,, έέδδωω--
σσεε ααρρννηηττιικκήή ααππάάννττηησσηη..

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα ττοο ΝΝοοµµιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο ττοουυ
ΚΚρράάττοουυςς,, σσττηηνν 113333//22001122 γγννωωµµοοδδόόττηησσήή
ττοουυ,, οοµµόόφφωωνναα γγννωωµµοοδδόόττηησσεε όόττιι οοιι µµεετταα--
ττάάξξεειιςς ππρροοσσωωππιικκοούύ,, ππλληηνν ττοουυ ιιααττρριικκοούύ,,
ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ιιδδρρυυµµάάττωωνν πποουυ δδιιεε--
ννεερργγοούύννττααιι κκααττ΄́ εεφφααρρµµοογγήή ττηηςς δδιιάάττααξξηηςς
ττοουυ άάρρθθρροουυ 2244 ττοουυ ΝΝ.. 33559999//22000077,, δδεενν
υυππόόκκεειιννττααιι σσττοο χχρροοννιικκόό ππεερριιοορριισσµµόό ττηηςς
ππεεννττααεεττίίααςς ααππόό ττοο δδιιοορριισσµµόό ττοουυ ήή ττηηνν ππρροοηη--
γγοούύµµεεννηη µµεεττάάττααξξήή ττοουυ ((ττοουυ άάρρθθρροουυ 7711
ππααρρ.. 55 ΥΥΚΚ)),, εεννόόψψεειι ττηηςς ρρηηττήήςς δδιιααττύύππωωσσηηςς
ττοουυ άάρρθθρροουυ 7711 ππααρρ..11 ττοουυ ΝΝ.. 33991188//22001111,,
µµεε ττηηνν οοπποοίίαα έέππααψψαανν νναα ιισσχχύύοουυνν κκααιι νναα
εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι οοιι δδιιααττάάξξεειιςς ττωωνν άάρρθθρρωωνν 7711
κκααιι 7744 ττοουυ ΥΥππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα ωωςς ππρροοςς
ττοο ππρροοσσωωππιικκόό ααυυττόό..

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.
3599/2007: «Οι µετατάξεις και αποσπάσεις
του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των

Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.),
που βρίσκονται στην ίδια Υγειονοµική
Περιφέρεια, γίνονται µε αποφάσεις του
∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Οι µετατάξεις και αποσπάσεις του προ-
σωπικού,πλην του ιατρικού,των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.
µιας Υγειονοµικής Περιφέρειας σε
Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. άλλης Υγειονοµικής Περι-
φέρειας γίνονται µε κοινή απόφαση των

∆ιοικητών των αντίστοιχων Υγειονοµι-
κών Περιφερειών, µετά από γνώµη των
αρµόδιων συλλογικών οργάνων…»

ΤΤοο ΝΝοοµµιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο έέκκρριιννεε όόττιι ««γγιιαα
ττιιςς µµεεττααττάάξξεειιςς ττοουυ ππρροοσσωωππιικκοούύ ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν ιιδδρρυυµµάάττωωνν ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ κκααιι ττοο ππρροο--
σσωωππιικκόό ττοουυ ΕΕΚΚΑΑΒΒ ιισσχχύύεειι ππρρωωττοογγεεννώώςς ττοο
ααννωωττέέρρωω άάρρθθρροο,, µµεε ττηη ρρύύθθµµιισσηη ττοουυ οοπποοίί--
οουυ δδίίννεεττααιι ηη δδυυννααττόόττηητταα σσττοουυςς ∆∆ιιοοιικκηηττέέςς
ττωωνν ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκώώνν ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν νναα ππρροο--
ββααίίννοουυνν σσττηηνν ααππααρρααίίττηηττηη ααννααδδιιάάττααξξηη ττοουυ

σσττεελλεεχχιιαακκοούύ δδυυννααµµιικκοούύ ττωωνν ∆∆ηηµµοοσσίίωωνν
ΜΜοοννάάδδωωνν ΥΥγγεείίααςς,, ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα εεππιι--
ττεευυχχθθεείί κκααιι νναα εεξξαασσφφααλλιισσττεείί ηη κκααλλύύττεερρηη
δδυυννααττήή λλεειιττοουυρργγίίαα ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ ΣΣυυσσττήήµµαα--
ττοοςς ΥΥγγεείίααςς»»

Είναι γεγονός ότι διά της διάταξης του
άρθρου 71 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 εισά-
γεται απαράδεκτη και αντισυνταγµατική
διάκριση εις βάρος ορισµένων κατηγο-
ριών υπαλλήλων του ευρύτερου ∆ηµοσί-

ου τοµέα και δηµιουργείται κενό δικαίου
αναφορικά µε την κινητικότητα των κατη-
γοριών υπαλλήλων που αναφέρει, στις
οποίες ανήκουν και οι Νοσηλευτές. Προ-
σέτι δε, εδώ και δεκαπέντε µήνες δεν εξε-
δόθη κάποια άλλη διάταξη που να ρυθµί-
ζει τα σχετικά µε τις µετατάξεις των κατηγοριών
υπαλλήλων που εξαιρεί το άρθρο 71 παρ.
5 του Ν. 3918/2011. Η εξαίρεση αυτή, σε
συνδυασµό µε το ότι διά της διατάξεως
αυτής καταργήθηκε η δυνατότητα αµοιβαί-
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ας µετατάξεως που είχε θεσπισθεί διά του
Ν.3801/2009,συµβάλλει στην άνιση µετα-
χείριση του προσωπικού των Νοσηλευ-
τών, σε σχέση µε άλλες κατηγορίες υπαλ-
λήλων.

ΕΕππιιππρροοσσθθέέττωωςς,, ττοο ττεελλεευυττααίίοο χχρροοννιικκόό
δδιιάάσσττηηµµαα,, ττοο ΝΝοοµµιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο ττοουυ ΚΚρράά--
ττοουυςς κκααιι ηη ∆∆ιιοοίίκκηησσηη έέχχοουυνν εεππιιδδεείίξξεειι υυππέέρρ--
µµεεττρρηη  κκααιι ααδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη ααυυσσττηηρρόόττηητταα ωωςς
ππρροοςς ττηηνν εερρµµηηννεείίαα κκααιι ττηηνν εεφφααρρµµοογγήή ττοουυ
άάρρθθρροουυ 1100 ττοουυ ΝΝ.. 33775544//22000099 -- ΑΑππόό ττηηνν
ηηµµεερροοµµηηννίίαα ππρρόόσσλληηψψηηςς ττοουυ κκααιι γγιιαα µµίίαα
ππεεννττααεεττίίαα ττοο ννοοσσηηλλεευυττιικκόό ππρροοσσωωππιικκόό ττωωνν
κκααττηηγγοορριιώώνν ΠΠΕΕ,, ΤΤΕΕ,, ∆∆ΕΕ,, ΥΥΕΕ,, κκααθθώώςς κκααιι
ΤΤΕΕ ΕΕππιισσκκεεππττώώνν ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΤΤΕΕ ΜΜααιιεευυττιικκήήςς
ττωωνν ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίωωνν ττοουυ ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..ΚΚ..ΑΑ.. δδεενν εεππιι--
ττρρέέππεεττααιι νναα ααπποοµµαακκρρυυννθθεείί ααππόό ττηη θθέέσσηη
σσττηηνν οοπποοίίαα δδιιοορρίίσσττηηκκεε γγιιαα οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε
λλόόγγοο κκααιι µµεε οοπποοιιααδδήήπποοττεε δδιιααδδιικκαασσίίαα ((ααππόό--
σσππαασσηη,, µµεεττάάττααξξηη,, µµεεττάάθθεεσσηη))-- κκααττάά ππααρράά--
ββαασσηη αακκόόµµαα κκααιι θθεεµµεελλιιωωδδώώνν δδιικκααιιωωµµάά--
ττωωνν ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν ααυυττώώνν..  

Υπενθυµίζουµε ότι διά της υπ’ αριθ.
281/2011 γνωµοδότησης του, το ΝΣΚ έκρι-
νε ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3754/2009 κατισχύουν των διατάξεων του
άρθρου 21 του Ν. 2946/2001- που επι-
τρέπουν την κατά παρέκκλιση των ισχυ-
ουσών διατάξεων απόσπαση υπαλλήλων-
συζύγων ενστόλων σε υπηρεσίες της
περιοχής όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος τους
- και των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.
287/1976- που προβλέπουν υποχρεωτι-
κή συνυπηρέτηση υπαλλήλων υπηρετού-
ντων σε παραµεθόριες περιοχές µε τους
συζύγους τους. Με την υιοθέτηση των
απόψεων αυτών, το δικαίωµα στην οικο-
γένεια και άλλα συνταγµατικά  κατοχυ-
ρωµένα δικαιώµατα των Νοσηλευτών
περιορίζονται γενικευµένα, για λόγους
προστασίας του κοινωνικού δικαιώµατος
στην υγεία. Με την υπ’ αριθ. 261/2011
γνωµοδότησή του δε, το ΝΣΚ µε αόριστη
επίκληση λόγων δηµοσίου συµφέροντος
έκρινε ότι ο περιορισµός που θεσπίζει το
άρθρο αυτό καταλαµβάνει και υπαλλή-
λους που διορίστηκαν προ της ψηφίσε-
ως του  Νόµου και δεν έχουν εισέτι

συµπληρώσει πενταετία από το διορισµό
τους, εισάγοντας ανεπίτρεπτη εξαίρεση από
την αρχή της µη αναδροµικότητος του
Νόµου, κατά παράβαση της  αρχής της
ισότητος.

ΗΗ ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς έέχχεειι
κκααττααγγγγεείίλλεειι ππλλεειισσττάάκκιιςς ττηηνν ααννττιισσυυννττααγγµµαα--
ττιικκόόττηητταα ττηηςς δδιιάάττααξξηηςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 1100 ττοουυ
ΝΝ.. 33775544//22000099 κκααιι ττηηνν ππααρρααββίίαασσηη ττωωνν θθεεµµεε--
λλιιωωδδώώνν δδιικκααιιωωµµάάττωωνν ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν,,
εεννώώ ββρρίίσσκκεεττααιι σσεε δδιιααρρκκεείίςς εεππααφφέέςς µµεε ττοουυςς
ααρρµµοοδδίίοουυςς φφοορρεείίςς γγιιαα ττηηνν κκάάλλυυψψηη ττοουυ
κκεεννοούύ πποουυ κκααττέέλλιιππεε ττοο άάρρθθρροο 7711 ππααρρ.. 11
ττοουυ ΝΝ..33991188//22001111..

ΜΜιιαα ππρρώώττηη δδιικκααίίωωσσηη ττωωνν ππρροοσσππααθθεειι--

ώώνν ααυυττώώνν ααπποοττεελλεείί κκααιι ηη έέκκφφρραασσηη ττηηςς άάπποο--
ψψηηςς ααππόό ττοο ΝΝΣΣΚΚ όόττιι εεφφααρρµµόόζζεεττααιι γγιιαα ττοο
ππρροοσσωωππιικκόό ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ιιδδρρυυµµάάττωωνν
ηη δδιιάάττααξξηη ττοουυ άάρρθθρροουυ 2244 ττοουυ ΝΝ.. 33775544//22000099
χχωωρρίίςς ττοονν ππεερριιοορριισσµµόό ττοουυ άάρρθθρροουυ 7711 ππααρρ..
55 ΥΥΚΚ.. Η άποψη αυτή, έστω και αν εκφρά-
ζεται επ’ αφορµή άλλου ερωτήµατος, απο-
τελεί ένα πρώτο δείγµα ορθής αντιµετώ-
πισης του ζητήµατος της κινητικότητας του
προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµά-
των και ιδίως των Νοσηλευτών, καθώς
υποδεικνύει την εφαρµοστέα διάταξη στο
ισχύον σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο και
ρυθµίζει, έστω υποτυπωδώς, µια αρρύθ-
µιστη ουσιαστικά περίπτωση. Με την ανα-
λογική εφαρµογή της διάταξης αυτής δε,
καταλείπονται ευρείες δυνατότητες πραγ-
µατοποίησης αµοιβαίων µετατάξεων.

Συγκρίνοντας βέβαια τις απόψεις που

εκφράζονται στις τρεις γνωµοδοτήσεις που
αναφέρονται, είναι αδύνατον να µην παρα-
τηρηθεί µια πιο φιλελεύθερη αντιµετώπι-
ση του ζητήµατος  της κινητικότητας των
υπαλλήλων,όταν ∆ΕΝ πρόκειται για µετα-
τάξεις νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς
και µια κατά περίπτωση διαφορετικής έντα-
σης επίκληση της εξυπηρετήσεως του αγα-
θού της δηµόσιας υγείας.

Συγκεκριµένα, σσττηηνν εεππίίµµααχχηη γγννωωµµοο--
δδόόττηησσηη ττοοννίίζζεεττααιι ιιδδιιααίίττεερραα ηη δδυυννααττόόττηητταα
ττωωνν ∆∆ιιοοιικκηηττώώνν ττωωνν ΥΥΠΠΕΕ νναα ααννααδδιιααττάάσσ--
σσοουυνν κκααιι νναα ττοοπποοθθεεττοούύνν ππρροοσσωωππιικκόό µµεε
σσκκοοππόό ττηηνν κκααλλύύττεερρηη δδυυννααττήή λλεειιττοουυρργγίίαα
ττοουυ ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς ΥΥγγεείίααςς.. ΗΗ γγννωωµµοοδδόόττηησσηη
ααυυττήή εεµµφφααννίίζζεεττααιι νναα λλααµµββάάννεειι υυππόόψψιινν όόττιι
ααννάάγγκκεεςς σσεε ππρροοσσωωππιικκόό υυππάάρρχχοουυνν σσεε όόλλαα
ααννεεξξααιιρρέέττωωςς τταα ννοοσσηηλλεευυττιικκάά ιιδδρρύύµµαατταα κκααιι
σσττόόχχοοςς ππρρέέππεειι νναα εείίννααιι ηη εεύύρρυυθθµµηη λλεειιττοουυρρ--
γγίίαα ττοουυ ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς ΥΥγγεείίααςς σσυυννοολλιικκάά,, γγεεγγοο--
ννόόςς πποουυ φφααίίννεεττααιι νναα ααγγννόόηησσαανν οοιι γγννωωµµοο--
δδοοττήήσσεειιςς γγιιαα ττοο άάρρθθρροο 1100 ττοουυ ΝΝ.. 33775544//22000099..
Η υιοθέτηση της ανωτέρω άποψης και κατά
την ερµηνεία του άρθρου αυτού θα συνέ-
βαλε στην εξοµάλυνση της κατάφωρης αδι-
κίας και της διαρκούς παραβίασης των
δικαιωµάτων των Νοσηλευτών:Η  αντιµε-
τώπιση του Συστήµατος Υγείας ως συνό-
λου, θα µπορούσε να οδηγήσει στην υιο-
θέτηση της ορθής άποψης ότι εφόσον οι
ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι
γενικές για όλα τα νοσηλευτικά ιδρύµατα,
µε τη µετάταξη ή απόσπαση µικρού αριθ-
µού υπαλλήλων ουδόλως αφαιρείται νοση-
λευτικό δυναµικό και ουδόλως πλήττεται
το δικαίωµα στην υγεία, αλλά εξυπηρετεί-
ται ο γενικός σκοπός της εύρυθµης λει-
τουργίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.

Συµπερασµατικά,η άποψη που εκφρά-
ζεται στην υπό κρίσιν γνωµοδότηση κρί-
νεται αρκετά χρήσιµη για την επίλυση πολ-
λών ερµηνευτικών προβληµάτων σχετικών
µε ζήτηµα της κινητικότητος και των υπη-
ρεσιακών µεταβολών των Νοσηλευτών.
ΕΕίίννααιι δδεε εεξξααιιρρεεττιικκάά εελλππιιδδοοφφόόρραα ηη εεκκδδήή--
λλωωσσηη µµιιααςς ππιιοο εεππιιεειικκοούύςς εερρµµηηννεευυττιικκήήςς
ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς κκααιι ααννααµµέέννοοννττααιι µµεε εεννδδιιααφφέέ--
ρροονν οοιι εεξξεελλίίξξεειιςς..
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η άποψη που εκφράζεται
στην υπό κρίσιν γνωµοδό-
τηση κρίνεται αρκετά χρήσι-
µη για την επίλυση πολλών
ερµηνευτικών προβληµά-
των σχετικών µε ζήτηµα
της κινητικότητος και των
υπηρεσιακών µεταβολών
των Νοσηλευτών. 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, ∆ρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Οι δίγλωσσοι 
έχουν ενισχυµένο
εγκέφαλο
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Οι δίγλωσσοι διαθέτουν ενι-
σχυµένο εγκέφαλο. Ερευνητές
από πανεπιστήµιο των ΗΠΑ
υποστηρίζουν ότι η εκµάθηση
δύο γλωσσών αποτελεί µια µορ-
φή πνευµατικής «γυµναστικής»
µε ορατά αποτελέσµατα.Η καλή
εκµάθηση δύο γλωσσών επη-
ρεάζει τον εγκέφαλο και αλλά-
ζει τον τρόπο µε τον οποίο το
νευρικό σύστηµα ανταποκρί-
νεται στους ήχους.Οι αµερικα-
νοί ερευνητές υποστηρίζουν
ότι εντόπισαν «βιολογικές απο-
δείξεις» περί αυτού. Σύµφωνα
µε τους ερευνητές  και οι µου-
σικοί κερδίζουν παρόµοια οφέ-
λη όταν κάνουν πρόβα.

Τεστ αίµατος αποδει-
κνύει ότι τα περισσό-
τερα µικρά παιδιά
εκτίθενται στο
παθητικό κάπνισµα
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Περισσότερα από τα µισά παι-
διά εκτίθενται στο παθητικό
κάπνισµα σε βαθµό τέτοιον,που
οι επιπτώσεις εντοπίζονται στο
αίµα τους,αλλά πολύ λιγότεροι
γονείς παραδέχονται ότι καπνί-
ζουν µπροστά στα παιδιά τους.
Αµερικανοί ερευνητές διαπί-
στωσαν ότι το 55% των δειγµά-
των αίµατος των παιδιών βρέ-
θηκαν θετικά στην κοτινίνη, τη
χηµική ουσία που παράγεται
στον οργανισµό,όταν αυτός εκτε-

θεί στη νικοτίνη του τσιγάρου,
πράγµα που σηµαίνει ότι τα παι-
διά είχαν εκτεθεί στον καπνό
του τσιγάρου τις προηγούµε-
νες τρεις έως τέσσερις µέρες.
Όµως,µόνο το 13% των γονιών
τους παραδέχτηκαν ότι το παι-
δί τους είχε εκτεθεί σε παθητι-
κό κάπνισµα.Το παθητικό κάπνι-
σµα των παιδιών,σύµφωνα µε
προηγούµενες έρευνες,συνδέ-
εται µε αυξηµένο κίνδυνο για

σύνδροµο αιφνίδιου θανάτου,
αναπνευστικά προβλήµατα,άσθµα,
ωτίτιδες κ.α.

Φακοί επαφής
µετρούν το…
σάκχαρο
Πηγή: Το ΒΗΜΑ

Αµερικανοί ερευνητές ανέπτυ-
ξαν πρωτοποριακούς φακούς

επαφής οι οποίοι υπόσχονται
να βάλουν ένα τέλος στα καθη-
µερινά «τσιµπήµατα» στα οποία
υποβάλλονται οι διαβητικοί.Με
τους νέους φακούς οι πληρο-
φορίες σχετικά µε τα επίπεδα
του σακχάρου θα…γράφονται
στα µάτια. Οι φακοί ανιχνεύ-
ουν τα επίπεδα γλυκόζης στο
δακρυϊκό υγρό των µατιών.
Έτσι,όταν αυξάνονται οι συγκε-
ντρώσεις της γλυκόζης στον

Τυπορυχείο… 

Αρρωσταίνουµε… 9.672
φορές στη ζωή µας!
Πηγή: http://ygeia.tanea.gr

Μια νέα µελέτη αποκαλύπτει ότι ακό-
µα και χωρίς την απειλή των σοβα-
ρών νοσηµάτων, το µέσο ανθρώπινο
σώµα καθηµερινά υφίσταται απίστευ-
τες κακουχίες. Ο µέσος κάτοικος της
∆ύσης αρρωσταίνει 9.672 φορές στη
διάρκεια της ζωής του - συµπεριλαµ-
βανοµένων των 11 πονοκεφάλων και
των έξι πεπτικών προβληµάτων που
εκδηλώνει κάθε χρόνο συν τους κάθε

είδους µικρούς ή µεγάλους τραυµατισµούς. Τα στοιχεία της µελέτης υποδηλώνουν ότι σχε-
δόν κάθε τρεις µέρες θα έχουµε κάτι που θα µας κάνει να µην νιώθουµε και τόσο καλά!

Σε ετήσια βάση ταλαιπωρούµαστε από κάποιο µικρό πρόβληµα υγείας 124 φορές, ενώ
κάθε δωδεκάµηνο της ζωής µας µπορούµε να περιµένουµε ότι θα πονέσει τρεις φορές ο
λαιµός µας, θα πάθουµε τέσσερις φορές καούρες και θα νιώσουµε πόνο στον αυχένα άλλες
τέσσερις. Επιπλέον, θα κοπούµε πέντε φορές, άλλες τόσες θα πάθουµε κράµπα, ενώ τουλά-
χιστον έξι φορές θα πάθουµε δυσπεψία, ναυτία ή άλλο πεπτικό ενόχληµα.Η µέση µας, εξάλ-
λου, θα µας ενοχλήσει τουλάχιστον 10 φορές, στο ίδιο δωδεκάµηνο.

Όσοι ξυρίζονται µπορούν να αναµένουν ότι θα κόβονται τουλάχιστον δύο φορές τον
χρόνο, ενώ τρεις φορές τον χρόνο θα κοπανήσουµε κάπου ένα δάχτυλο του ποδιού.

Άλλες τόσες θα νιώθουµε αφόρητο πόνο επειδή δαγκώσαµε τη γλώσσα µας και τουλά-
χιστον µία φορά θα πάθουµε λαρυγγίτιδα που θα κάνει τη φωνή µας βραχνή ή θα την «κόψει»
τελείως.

Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, στη διάρκεια της ζωής µας µπορούµε να περιµένου-
µε ότι θα σκοντάψουµε 234 φορές και θα βγάλουµε φουσκάλες κάπου στο σώµα (συνήθως
στα πόδια, αλλά όχι µόνο) τουλάχιστον 156.

Τα πιο σοβαρά προβλήµατα, θα µας στείλουν στο νοσοκοµείο τουλάχιστον 3 φορές, ενώ
θα χρειαστούµε τουλάχιστον 2 εγχειρήσεις.

Προγενέστερα στοιχεία δείχνουν ότι ο ένας στους τέσσερις ενήλικες θεωρεί τον εαυτό του
επιρρεπή στα ατυχήµατα,µε τους µισούς να έχουν κτυπήσει το κεφάλι τους την ώρα που βγαί-
νουν από το αυτοκίνητο και το 25% να έχουν νιώσει στη σάρκα τους τα δόντια ενός ζώου.
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οργανισµό οι φακοί επαφής το
«αντιλαµβάνονται» και αλλάζουν
χρώµα.Το σύστηµα θα µπορεί
να χρησιµοποιείται για την ανί-
χνευση λεπτών αλλαγών στα
επίπεδα σακχάρου του αίµατος
αλλά θα µπορεί και να εντοπί-
ζει ασθενείς µε προδιαβήτη επι-
τρέποντας την πρώιµη διάγνω-
ση της νόσου.

Παράλυτος κούνησε
το χέρι του έπειτα
από πρωτοποριακή
εγχείρηση
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Ένας άντρας που είχε παραλύ-
σει το 2008 σε τροχαίο ατύχη-
µα, ανέκτησε έως ένα βαθµό
την κινητικότητα του ενός χερι-
ού του, έπειτα από µία πρωτο-
ποριακή επέµβαση που παρέ-
καµψε την βλάβη στο νωτιαίο
µυελό του. Η βλάβη αυτή είχε
ως συνέπεια να µη µπορεί πλέ-
ον ο εγκέφαλός του να στέλνει
µηνύµατα στην άκρα χείρα του,
ώστε να κινηθεί. Χειρουργοί
της Ιατρικής Σχολής της Ουά-
σιγκτον, αναδιοργάνωσαν τα
νεύρα του, ώστε να δηµιουρ-
γήσουν δίοδο επικοινωνίας
ανάµεσα στον εγκέφαλο και το
κάτω µέρος του χεριού του.Το
αποτέλεσµα είναι ότι ο άντρας
αυτός µπορεί πλέον να τρώει
µόνος του, ενώ έχει αρχίσει να
γράφει και κάποιες λέξεις.

ΕΕ: Χηµικά του 
σπιτιού σχετίζονται
µε καρκίνο, 
υπογονιµότητα
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Χηµικές ουσίες που υπάρχουν
σε οικιακά προϊόντα,καλλυντι-
κά και φάρµακα µπορεί να προ-
καλούν καρκίνους,προβλήµα-
τα γονιµότητας και άλλα νοσήµατα,
όπως ο διαβήτης και η παχυ-
σαρκία, σύµφωνα µε µία νέα

έκθεση. Η αρµόδια Αρχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρω-
παϊκή Περιβαλλοντική Υπηρε-
σία (ΕΕΑ),ξεχώρισε πέντε κατη-
γορίες χηµικών,που πρέπει να
χρησιµοποιούνται µε φειδώ:οι
φθαλικές ενώσεις οι οποίες
συχνά υπάρχουν στα φυτοφάρ-
µακα,η δισφαινόλη Α και άλλα
PCBs που χρησιµοποιούνται
στα πλαστικά και µερικές φορές
στα µπιµπερό,οι παραβένες που
χρησιµοποιούνται ολοένα περισ-
σότερο στα αντηλιακά και χηµι-
κά που χρησιµοποιούνται στα
αντισυλληπτικά χάπια.

Αφαίρεσαν όγκο
βάρους 3 κιλών από
10χρονο κοριτσάκι 
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Βρετανοί επιστήµονες αφαίρε-
σαν από το στοµάχι ενός 10χρο-
νου παιδιού έναν τεράστιο,
καλοήθη όγκο, µε βάρος που
υπερέβαινε τα 3 κιλά,όσο δηλα-
δή µια µικρή µπάλα του ποδο-
σφαίρου.Παρότι ο όγκος ήταν
καλοήθης,οι γιατροί πιστεύουν
ότι τελικά θα της κόστιζε τη ζωή,
καθώς ήδη είχε καταλάβει το
µισό στοµάχι της και εµπόδιζε

την οµαλή ανάπτυξή της.Αρχι-
κά,οι γιατροί προσπάθησαν να
τον σταµατήσουν µε χηµειοθε-
ραπεία,αλλά έπειτα από 1,5 χρό-
νο θεραπείας αυτός εξακολου-
θούσε να µεγαλώνει. Τελικά η

επέµβαση,που διήρκεσε εννέα
ώρες, θεωρήθηκε ως η µονα-
δική λύση παρόλο που υπήρ-
χαν 10% πιθανότητες οι γιατροί
να µην κατορθώσουν να τον
αφαιρέσουν.

Νέα τεχνική για την 
αποκατάσταση της όρασης
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Φωτοβολταϊκά κύτταρα που µεταµοσχεύ-
ονται χειρουργικά κάτω από τον αµφι-
βληστροειδή και µετατρέπουν το φως σε
ηλεκτρικό οπτικό σήµα για τον εγκέφα-
λο, σε συνδυασµό µε ειδικά γυαλιά εφο-
διασµένα µε κάµερα, τα οποία συλλαµ-
βάνουν το φως και στη συνέχεια προβάλλουν
µπροστά στα µάτια τις εικόνες που παρά-
γει ο εγκέφαλος, αποτελούν τη νέα τεχνι-
κή που αναπτύσσουν Αµερικανοί επι-
στήµονες για την αποκατάσταση της όρασης.

Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι η µέθοδός τους µία ηµέρα θα επαναφέρει, έστω σε ένα βαθ-
µό, την όραση σε ανθρώπους που την χάνουν εξαιτίας ορισµένων οφθαλµολογικών εκφυ-
λιστικών παθήσεων, όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδος.
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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 ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑ 
ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ--ΙΙΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ 22001122

>> ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό ΣΣεεµµιιννάάρριιοο 
ΚΚοολλπποοσσκκόόππηησσηηςς && 
ΠΠααθθοολλοογγίίααςς ΤΤρρααχχήήλλοουυ
((HHaannddss--oonn))
Το 10Ο ευρωπαικό Σεµινά-
ριο Κολποσκόπησης και
Παθολογίας Τραχήλου πραγ-
µατοποιείται στην Αθήνα στις
13–16 Ιουνίου 2012, Αθή-
να. Το πρακτικό µέρος 13-
14 Ιουνίου στο Μαιευτήριο
ΙΑΣΩ και το θεωρητικό µέρος
στις 15-16 Ιουνίου στο Ξενο-
δοχείο Hilton. Website:
www.athensefc2012.mdcongre
ss.gr  Tηλ. 2106074200.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΓΓεεννιικκήήςς ΙΙααττρριικκήήςς κκααιι 
ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιααςς ΠΠεερρίίθθααλλψψηηςς
Το Ελληνικό Κολλέγιο Γενι-
κής Ιατρικής οργανώνει το
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γενικής Ιατρικής και Πρωτο-
βάθµιας Περίθαλψης στις 15
- 17/6/2012, στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ.
Τηλ.:2107210052-2107210001
Εmail: info@congressworld.gr,
Website: www.congress
world.gr.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο 
ΟΟρρθθοοππααιιδδιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο
σσττηηνν ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιαα 
ΦΦρροοννττίίδδαα ΥΥγγεείίααςς
Η Ορθοπαιδική κλινική του
Γενικού Νοσοκοµείου Άργους
οργανώνει το 1ο Πανελλή-
νιο Συνέδριο στην Πρωτο-
βάθµια Φροντίδα Υγείας στις
15-17 Ιουνίου 2012,στο ΠΟΡ-
ΤΟ ΧΕΛΙ, ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ. Για

περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.:2755022201,Email.: e-
vip@otenet.gr, Website:www.e-
vip.com.gr.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο 
ΚΚααρρδδιιοοµµεεττααββοολλιικκώώνν 
ΠΠααρρααγγόόννττωωνν ΚΚιιννδδύύννοουυ 
Η Εταιρία µελέτης παραγό-
ντων κινδύνου για αγγειακά
νοσήµατα πραγµατοποιεί το
5ο Πανελλήνιο συνέδριό της
στις 21-23 Iουνίου 2012,στο
CRETA MARIS HOTEL,ΧΕΡ-
ΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.Για
περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. : 2106107213, Email:
info@themateam.gr.

>> ∆∆ιιααππααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό 
ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς
σσττηη ΡΡεευυµµααττοολλοογγίίαα 1111οοςς
ΚΚύύκκλλοοςς
Η Ιατρική Σχολή του πανε-
πιστηµίου Αθηνών οργανώ-
νει διαπανεπιστηµιακό πρό-
γραµµα εκπαίδευσης στη
Ρευµατολογία στις 23 Ιουνί-
ου 2012, στο Αµφιθέατρο
Παθολογικής Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, Αθήνα. Για
περισσότερες πληροφορίες.:
Era Ltd, Τηλ:210 3634944,
Fax:210 3631690, Email:
info@era.gr.

>> ΘΘεερριιννόό ΣΣεεµµιιννάάρριιοο 
ΠΠΦΦΥΥ 22001122
Η Ελληνική Εταιρεία Έρευ-
νας και Εκπαίδευσης στην
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγεί-
ας οργανώνει διηµερίδα στις
30/6 – 1/07/ 2012,στην Πύλο.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες: Τηλ.: 2107210052-
2107210001,Email: info@con
gressworld.gr, Website:
www.congressworld.gr.

>> ∆∆ιιηηµµεερρίίδδαα γγιιαα 
ττηηνν εεκκττίίµµηησσηη ττοουυ 
κκααρρδδιιααγγγγεειιαακκοούύ κκιιννδδύύννοουυ
σσττηηνν ΠΠύύλλοο
Εκτίµηση παραγόντων καρ-
διαγγειακού κινδύνου:Φαρ-
µακευτική εξατοµίκευση και
φαρµακογενετική προσέγγι-

ση,στις 12 - 15 Ιουλίου 2012
στην Πύλο – Μεσσηνία.Πλη-
ροφορίες:Email: info@ibre.gr.

>> ΣΣύύγγχχρροοννεεςς ααππόόψψεειιςς 
σστταα µµεεττααββοολλιικκάά ννοοσσήήµµαατταα 
Το Ελληνικό Κολλέγιο Μετα-
βολικών Νοσηµάτων
(Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) πραγµατοποι-
εί επιστηµονική εκδήλωση
µε θέµα «Σύγχρονες απόψεις
στα µεταβολικά νοσήµατα»
στις 6-8/7/2012 στη Σκαφι-
διά. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες:Τηλ.:2107210052-
2107210001,email: info@con
gressworld.gr, website:
www.congressworld.gr.

∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑ 
ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ–– ΙΙΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ 22001122

>> 22nndd IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
CCOONNFFEERREENNCCEE OONN
MMOOLLEECCUULLAARR
RREECCOOGGNNIITTIIOONN
5-10 Ιουνίου 2012, Rodos
Palace, Ρόδος, Info :Era Ltd,
Τηλ:210 3634944, Fax:210
3631690, Email: info@era.gr
Website: www.aegeancon
ferences.org 

>> 22001122 AANNNNUUAALL
EEUURROOPPEEAANN CCOONNGGRREESSSS
OOFF RRHHEEUUMMAATTOOLLOOGGYY --
EEUULLAARR
6-9 June, Berlin, Germany,
Tel: +41 22 33 99 590, Fax:

+41 22 33 99 601,Website:
www.eular.org, e-mail:
eular2012@mci-group.com 

>> 99tthh EEAADDVV SSPPRRIINNGG
SSYYMMPPOOSSIIUUMM
6-10 June 2012,Verona, Italy,
Website: www.eadv.org, E-
mail: info@eadv verona
2012.org 

>> 33rrdd WWOORRLLDD CCOONNGGRREESSSS
OONN GGEENNOODDEERRMMAATTOOLLOOGGYY
12-14 June 2012,Beijing China,
China National Convention
Center, INFO: Fax: +86 10
6512 3754,Email:kevinchen@
cma.org.cn,Website:www.cma
csd.org/wcg2012 

>> MMHHEE 22001122
CCOONNFFEERREENNCCEE -- FFRROOMM
IINNDDIIVVIIDDUUAALL TTOO
CCOOLLLLEECCTTIIVVEE
RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY:: TTHHEE
SSOOCCIIAALL DDEETTEERRMMIINNAANNTTSS
OOFF MMEENNTTAALL HHEEAALLTTHH
14-16 June 2012.Split,Croatia
INFO:Mental Health Europe
Website:www.mhe-sme.org 

>> 1100tthh IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
CCOONNFFEERREENNCCEE OONN
PPAATTHHWWAAYYSS,, NNEETTWWOORRKKSS,,
AANNDD SSYYSSTTEEMMSS MMEEDDIICCIINNEE
10-15 Ιουνίου 2012, Rodos
Palace, Ρόδος, Info :Era Ltd,
Τηλ:210 3634944, Fax:210
3631690,Email: info@era.gr

Website: www.aegean
conferences.org  E-mail:
secretariat@mhe-sme.org,
direktorica@stokoluri.org 

>> 44tthh IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
CCOONNFFEERREENNCCEE OONN
OOSSTTEEOOIIMMMMUUNNOOLLOOGGYY::
IINNTTEERRAACCTTIIOONNSS OOFF TTHHEE
IIMMMMUUNNEE AANNDD SSKKEELLEETTAALL
SSYYSSTTEEMMSS
17-22 Ιουνίου 2012, Corfu
Chandris,Κέρκυρα, Info:Era
Ltd,Τηλ:210 3634944,Fax:210
3631690,Email: info@era.gr,
Website: www.aegean
conferences.org 

99tthh IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
CCOONNFFEERREENNCCEE OONN
IINNNNAATTEE IIMMMMUUNNIITTYY
23-28 Ιουνίου 2012, Rodos
Palace, Ρόδος, Info:Era Ltd,
Τηλ:210 3634944, Fax:210
3631690,Email: info@era.gr  
Website: www.aegean
conferences.org 

33rrdd WWOORRLLDD PPSSOORRIIAASSIISS 
&& PPSSOORRIIAATTIICC AARRTTHHRRIITTIISS
CCOONNFFEERREENNCCEE
27 June - 1 July 2012,
Stockholm,Sweden,Waterfront
Congress Centre - Stockholm,
Sweden,Website: www.ifpa
worldconference.com

>> 3300tthh IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
SSYYMMPPOOSSIIUUMM OONN
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
SSYYMMPPOOSSIIUUMM OONN
DDIIAABBEETTEESS AANNDD
NNUUTTRRIITTIIOONN
28 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2012,
Divani Apollon,Αθήνα,Info:Era
Ltd,Τηλ:210 3634944 ,Fax:210
3631690,Email: info@era.gr,
Website:www.30th symposium
ondiabetes-nutrition.gr 

>> XXXXII WWoorrlldd CCoonnggrreessss ooff
AAsstthhmmaa ((WWCCAA 22001122))
The Québec City Convention
Center,Quebec City,Canada,
18-21 August 2012,
http://www.wca-2012.com,
wca2012@frei.gr

>> 44tthh UUSSAA--GGRREEEEKK UUppddaatteess
iinn MMeeddiiccaall OOnnccoollooggyy
1-7 Ιουλίου 2012,University
of Pittsburg Medical Center,
Πληροφ. 2107700220,
www.eoncology.gr

>> EESSCC CCoonnggrreessss 22001122
25-29 Αυγούστου 2012,Munich-
Germany,www.escardio.org

ΤΕ νοσηλεύτρια ζητά αµοιβαία µετάταξη από
το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Βαθέος Σάµου, για το
Γενικό Νοσοκοµείο Σάµου. Τηλ: 6982279305

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Του Αριστείδη ∆άγλα 

««ΧΧ
ύνοµαι σα λυσαγµένος µέσα µου,
και µε τα σιδερένια νύχια του
λογισµού,σαν κακούργος,σκά-

φτω την έρµη µου καρδιά κι από των χρό-
νων τα λιθοσώρια ξεθάφτω τες παλιές µου
ενθύµησες. Οι πρώτες συγκίνησες που
κέντησαν την παιδική µας ψυχή,αφήνουν
µέσα µας Ενθύµησες άσβεστες. Κ’ είναι το
νήµα το µυστικό, οπού µας δένει και µας
κολλάει µε τους τόπους που πέρασε η νιό-
τη µας. Χαρά στον που το ‘χει πει!»

Σκεφτόµουν διαβάζοντας το πραγµατι-
κά ελκυστικό έργο του Κώστα Κρυστάλ-
λη,ότι αν ζούσε λίγα χρόνια ακόµα,σήµε-
ρα θα µιλάγαµε για έναν από τους κορυφαίους
Έλληνες ποιητές και πεζογράφους. Έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία µόλις 26 ετών, χτυ-
πηµένος από τη φυµατίωση που την επο-
χή εκείνη (1894) ήταν µια σχεδόν αθερά-
πευτη ασθένεια, ειδικά για τους µη
προνοµιούχους…

Στα γραπτά του ζωντανεύει ο κόσµος
του χωριού και της στάνης, του βουνού και
του κάµπου, η οµορφιά της Εθνικής µας
παράδοσης.Γράφει για την ξενιτιά, τον θάνα-
το, την ζωή, την Ελλάδα, υµνεί και εξυψώ-
νει την λαϊκή µας παράδοση, µε περίσσια
χάρη κι επική µεγαλοπρέπεια.

Το 1885,σε ηλικία µόλις 17 ετών,κυκλο-
φορεί την πρώτη ποιητική συλλογή του “αι
σκιαί του Άδου”, το επαναστατικό περιε-
χόµενο της οποίας τον αναγκάζει να κατα-
φύγει στην Αθήνα το 1889, ενώ το τουρ-
κικό στρατοδικείο τον καταδίκασε σε
εικοσιπεντάχρονη εξορία.

∆ε θα αναφέρω βιογραφικά στοιχεία
(αυτά µπορούν εύκολα να ευρεθούν),αλλά
θα παραθέσω (µε δεδοµένη την οικονο-
µία του χώρου) ορισµένα χαρακτηριστικά

αποσπάσµατα του εξαιρετικού του έργου.
Η τελειότητα,η γλαφυρότητα και η ζωντά-

νια των εικόνων που περιγράφει, είναι
δίχως άλλο απαράµιλλη.Προσέξτε,ή µάλ-
λον απολαύστε την περιγραφή της εικόνας
του έφιππου Σκεντέρµπεη, βασιλιά των
Αρβανιτών, στα «Πεζογραφήµατά» του:

«Η εικόνα ήτον παλιά και αξιοπερίερ-
γη. Παράσταινε καβαλάρη παλληκαρά µε
γιγάντιο ανάστηµα και µε πανώργια µορ-
φή. Είχε ασπροκόκκινο το πρόσωπο και
περίσσια έµµορφο και καλοσυνάτο κι ευγε-
νικό, πρόσωπο βασιλικό καθαρό. Γρυπή
τη µύτη, το µέτωπο καθάριο και πλατύ, το
γένειο µακρύ και γυρµένο κατά εµπρός
λίγο και κοµµένον τον τσαµπά. Εφαίνετο

σαν να του χάρισε η φύση σ’ όλο του το
κορµί ασύγκριτην επιδεξιότη και ξεχωρι-
στή δύναµη. Εφόρειε µεγάλη σκούφια στο
κεφάλι του, στολισµένη µε ωραία φτερά
και µακρύ µεταξοπράσινο δουλαµά, περι-
πλουµισµένον µε χρυσά σιρίτια, που φάντα-
ζε θαυµάσια, καµωµένος µε πολλή µαστο-
ριά και µε  τέτοια τέχνη ντυµένος, οπού
σκέπαζεν από τη µέση και κάτου τα’ άρµα-
τα, εφαίνονταν και τα’ άρµατα κ’ εφαίνο-
νταν κι αυτός.

Από τα’ αλόγου του το τρεχιό κυµατί-
ζονταν ο δουλαµάς κι άφηνε να λάµπη στα
στήθια του χρυσή η αλυσσίδα του βασιλι-
κού παρασήµου του κ’ ένας διαµαντοκολ-
ληµένος σταυρός, οπού φαίνονταν σαν να

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
Ο ποιητής της 

φύσης και της ψυχής
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τον φύλαε στον κόρφο του δίπλα γκόλφι
µε βαθύτατη ευλάβεια. ∆αµασκί σπαθί κρέ-
µονταν µε χρυσά λουριά από τη ζώση του
κατά το ζερβιό πλευρό και πίσω από το
γόνατο του κρυβόνταν το κρανένιο απε-
λατίκι του. Κι απάνου σ’ όλα αυτά, η λαµπρά-
δα των οµατιών του και του κορµιού του
η λεβεντιά, έδειχναν οτ’ ήτον στην καρδιά
δράκος τούτος και λιοντάρι στη δύναµη.
Αρχοντιά κι οµορφιά και στόλος στο ανά-
στηµά του όλο. Με το ζερβό χέρι βάστα-
ζε τα χαλινάρια τ’ αλόγου και µε το δεξιό
τη µακριά λάντζα, είδος κονταριού µε σιδε-
ρένιον στόκο στην κορφή και µε µικρό
κόκκινο φλάµπουρο µε τον αητό το δικέ-
φαλο µες τη µέση.

Το άλογο ήτον µαύρο και κατά το µέτω-
πο µοναχά λίγο µπάλλιο, ντυµένο κι αυτό
µε χρυσάργυρη σέλλα και µε φαντά φάλα-
ρα. Είχε περήφανα σηκωµένο κατ’ απάνω
το κεφάλι του κ’ η πλούσια και γιαλιστε-
ρή χιούτη του χύνονταν σαν κύµα τρικυ-
µιστή στα στήθη το αναβάτη. Σπιθοβολού-
σαν τα µεγάλα τα µάτια του κι άφριζαν τα
διάπλατα τα ρουθούνια κ’ εσπαρτάριζαν,
ωσάν να’ χυναν κατά πέρα χλιµίντρισµα
ηχερό. Ελύγαε σαν την οχιά το κορµί του
κ’ εσήκωνε τη µαλλιαρή ουρά πίσω, οπ’
έπεφτε ανεµισµένη κι αστραφτερή, σαν
καταράχτης λαγκαδιάς, µέσα σε σκοταδε-
ρή νύχτα, οπ’ αναλάµπει στην αριά αστρο-
φεγγιά. Τα πόδια του τα’ ανεµόφτερα δεν
επατούσαν ολότελα στη γή, κ’ ελαµποκο-
πούσαν και τα τέσσερ’ ασηµοπέταλά του». 

Ο αναγνώστης θα δυσκολευτεί να ξεδια-
λέξει απ’ τις περιγραφές του τα καλύτερα
αποσπάσµατα, γιατί όλα είναι κεντηµένα
µε δεξιοτεχνία µοναδική. Στο «Πανηγύρι
της Καστρίτσας», ο πλούτος των περιγρα-
φών του ζωντανεύει στα µάτια µας, όχι
µόνο το πεντάµορφο ορεινό τοπίο, αλλά
ολάκερη την Ήπειρο µε το µωσαϊκό των
κατοίκων της: « Έλεγες ότ’ είχαν σηκωθή
σύγκορµοι από τους τάφους των οι παλι-
οί κάτοικοι της µεγάλης αυτής και ξακου-
σµένης των Μολοσσών πολιτείας. Κ’ εσυγ-
χίζονταν κ’ επαρδάλωναν κατά τους σωρούς
οι φορεσιές κ’ οι φυσιογνωµίες των χιλιά-
δων εκείνων. Κ’ είχεν ολοµπροστά του ο
παρατηρητής σχεδόν όλες τες ενδυµασιές
κι όλες τες φυσιογνωµίες των λαών της
Ηπείρου».

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος,αναφερόµε-

νος στο το έργο του Κρυστάλλη τη χρο-
νιά του θανάτου του, επισηµαίνει εύστοχα
ότι «∆εν έγραψε µίαν σελίδα, µίαν γραµ-
µήν χωρίς την σφραγίδα της ιδιοφυούς
ψυχής του».

Το ποίηµά του µε τίτλο «Το Νεραϊδό-
παιδο», αποτελεί µνηµείο εκφραστικού
οίστρου και εικαστικής µοναδικότητας:

«Απ’ τη σπηλιά π’ ανοίγεται 
παρέκει από το ρέµα,
Ξανθές Νεράιδες και Ξωθιές 
αυτήν την ώρα βγαίνουν.
Λούζουνε τ’ άσπρα τους κορµιά 
στο ρέµα το καθάριο
Κι απ’ την πολλήν την οµορφιά 
κ’ απ΄ τη µοσχοβολιά τους
Μοσχοβολάει το νερό και λάµπει 
ο τόπος γύρα.
Απλώνουν τα µαντήλια τους στες πέτρες
να στεγνώσουν
Και στο σιαδάκι σταίνουνε χορό και
τραγουδάνε.
Η Κάλλω σέρνει το χορό, η πρώτη 
των Νεράιδων,
Και τραγουδάει η δεύτερη 
κ’ ακουλουθάν οι άλλες».

Στο πεζογράφηµα «Καπετάν Κωνστα-
ντάρας», δίνει µια εκπληκτική περιγραφή
της φύσης και των φαινοµένων της:

«Εις τον καθάριον ουρανό ανέβαινε αγά-
λι-αγάλι θαυµάσια µεγαλοπρεπής, ωσάν
βασιλιάς µε την αχτιδωτή του κορώνα, ο
απρίλινος ήλιος, µόλις σηκωµένος από
τα’ άβρετα τα µυστηριώδη παλάτια του όπου
εκοιµάτο. Κάτω από τις άφθονές του αχτί-
δες, του κρουστού πελάγου του χρυσού
τα γαλάζια στήθια, φεγγοβολούσαν ωσάν
το χρυσάφι, λαµποκοπούσαν τα’ απάτητα
τα’ άλυωτα χιόνια του Παρνασού, κ’ ωσάν
διαµάντια επρόβαλαν οι δροσοστάλες κρε-
µασµένες εις τα χορτάρια κ’ εις τους ανθούς
της γης (…). Σπιθοβολίζει ο κρατερός αγέ-
ρας, φεγγοβολούν οι ουρανοί, βροντάν τα
κορφοβούνια κ’ η πλάση η πανέµορφη
έγινε µονοµιάς άδης. Μονάχα τα όρνια,
σαν κολασµένα πνεύµατα, πετούν µες τον
τρικυµό ζητώντας να βρουν το µισητό
φαγητό τους. Τρέµει σύγκορµη η βαλανι-
διά του βουνού, στρίφτει τους κλώνους
του τους ατάραγους, το δυνατό ρουπάκι
κκαι το χαµόδεντρο σειέται ολόβολο σαν
το καλάµι, λες και γνωρίζει µε ποιον οχτρό

Στα γραπτά του ζωντανεύει
ο κόσµος του χωριού και
της στάνης, του βουνού και
του κάµπου, η οµορφιά
της Εθνικής µας παράδο-
σης. Γράφει για την ξενιτιά,
τον θάνατο, την ζωή, την
Ελλάδα, υµνεί και εξυψώ-
νει την λαϊκή µας παράδο-
ση, µε περίσσια χάρη κι επι-
κή µεγαλοπρέπεια.



βαρύ ν’ αντιπαλέψει του µέλλεται. Σπάει
φλογισµένο από τα σύγνεφα τα’ ατροπε-
λέκι και κατακείει και συντρίβει στα ριζι-
µιά κοτρώνια και τα ψηλά έλατα, κ’ ό,τι
απαντάει στο διάβα του το ρηµάζει». 

Στο πεζογράφηµα «Στα Χαλάσµατα»,
θαυµάζουµε ακόµα µια εξαίσια περιγρα-
φή:

«Φωτιάν έχυνε ο ουρανός από πάνου
µας. Ο ήλιος εζάριζε. Αύγουστος µήνας.
Βάχτι καλοκαίρι. Της ποταµιάς η πνοή δεν
έφταν’ εδώ. Και τ’ αέρι που κατέβαζαν τα
βουνά, άναφτε ‘ςτην πετρίλα που πέρναε
και µας έπνιγε τον ανασασµό. Και δε δύνο-
νταν να µας δροσερέψουν ούτε η πρασι-
νάδα του αριού λόγγου που διαβαίναµε,
ούτε της ρεµµατιάς το τρεχάµενο λιγοστό
νερό. Μαραµένες από το λιοπύρι και ξεδρο-
σισµένες εκρέµονταν από τα πουρνάρια
η αγράµπελες, παρόµοιες µε την κόρη του
Θεόκριτου ύστερ’ από το κρυφό πλάγια-
σµά της µε το ερωτεµένο το βοσκόπου-
λο. Και στα λουµάκια οι ζιζικάδες εσυ-
γκρατούσαν τ’ ατέλειωτο και µονότονο
τραγούδι τους. Τα πουλάκια της ερηµιάς
δεν ακουγόταν. Πετούσαν από κλαρί σε
κλαρί µε ξανοιγµένα τα στόµατα από την
κάψα, ζητώντας δροσιά, βουβά κι άλαλα,
µε την αγωνία ζωγραφισµένη στα µικρά
ζωηρά µατάκια τους. Η γαλατσίδα, η σχοι-
ναριά και το χαµοκέρασο ανάδιναν βαριά
σύσµιχτη µυρουδιά, θερµασµέν’ από την
αχτίδα. Και µας εζάλιζε η αντιλιάδα που
βάριε στα πετρώµατα κ’ έπεφτε σα χεριά
πύρινη στα κουρασµένα µάτια µας»(…)
Όσο µας δρόσισαν τα σύγνεφα που µας
ίσκιωσαν από το λιοπύρι, τόσο µας φόβι-
σε η βροντή. Σηκώθηκε κ’ έν’ ανεµόχο-
λο δυνατό ξάφνου, που τύλιξε µεσουρα-
νής τον κορνιαχτό κ’ επάσχιζε να ξερριζώση
τα δέντρα. Σκόρπαε τα ξηρά φύλλα τους
και του βουνού τα στεγνά τσάχαλα, τα
παράδερνε εδώ κ’ εκεί στο χάος του αθέ-
ρα και τ άρριχνεν ύστερα ολόβολα µίλια
µακριά από τη γη που τα σήκωσε κι από
τα κλαράκια που τα ‘κοψε. Σαν επέρασε
µια στιγµή τ’ ανεµόχολο, έλαµψε λίγο ο
ήλιος στα λόγγα του Σκλούπου πέρα, και
κατόπι δεν τον ξανάειδαµε ως την άλλη
αυγή. Κατόπι ξανάλθε τ’ ανεµόχολο µε
χοντρές στάλες βροχής, και της βροντής
οι αντίλαλοι µας εσίµωναν. Ως που τ’ ανά-
ριο ανεµόβροχο έγεινε πυκνότατο κι ως

που τ’ αστροπελέκια τ’ ουρανού έσκαγαν
κατακεφαλής µας.

Τότε σα νάνοιξαν αποπάνου µας καταρ-
ράχτες αρίφνητοι.

Μας έζωσε η µπόρα στενά στενά ολό-
γυρα, µας έδερνε το νεροπόντι αλύπητα,
µας έσπρωχνε ο άνεµος, µας φλώµοναν
τα µάτια η αναλαµπές των αστραπών οπ’
έσχιζαν τα σύγνεφα από χίλιες µεριές κι
οπού γιόµοζαν τον αέρα µε τη βαριά µυρου-
διά της θιάφης, και µας ξεκώφεναν οι βρό-
ντοι και τα ρεκάσµατα κ’ οι βρουχισµοί
του ανήµερου αστραποπέλεκα, που πήδαε
φλογερός και θανατοφόρος από κορφο-
βούνι σε κορφοβούνι κι από λογγιά σε
λογγιά, κυνηγώντας τον Πειρασµό.

Τρικυµός µέγας. Γαζέπι απάντεχο (…).Τα
σύγνεφα τραβήχτηκαν ένα έν’ από τον ουρα-
νό και ξαστέρωσε το απέραντο χάος του.
Το σκοτάδι που µας περίφραξε ήτον βαθύ-
τατο. Το κρύο τ’ απόβροχου αψύ. Έλαµπαν
συµπυκνωµένα τ’ αστέρια αποπάνου µας
γλυκύτατα, σα να ζητούσαν να µερέψουν

χαϊδευτικά µε τα θεϊκά φιλήµατά τους το
καταπονεµένο µας από τη θολούρα κορ-
µί. Η ασηµένια αχτίδα ενού µεγάλου και
λαµπερώτατου, πούχε προβάλει κατά την
Τσούµα του ∆ράκου τ’ αψήλου, έπεφτε ως
τα φυλλοκάρδια µου και τα γλύκαινε και
τα βαλσάµωνε. Η νύχτα ήτον σιωπηλότα-
τη. Μόνον ο καταρράχτης της σιµοτινής
λαγκαδιάς θορυβούσε τα σκότη. Φυφύρι-
ζαν τα βρεµµένα ξύλα της πύρας µας κ’ η
απλωτερή λάµψη της έβαφε µε το πορφύ-
ρινο χρώµα της τα κοτρώνια και τες όψες
µας, που καθόµασταν αραδαριά σταυρο-
πόδι ολόγυρά της.

Θα µπορούσα να παραθέσω πάµπολ-
λα αποσπάσµατα του έργου του Κρυστάλ-
λη, ενός έργου που εισήγαγε την ελληνι-
κή λεβεντιά στην κουρασµένη λογοτεχνία
µας,που µαστιζόταν από τον ανιαρό ροµα-
ντισµό και τους πιθηκισµούς των δικών
µας συντηρητικών καθαρευουσιάνων κενο-
λόγων συγγραφέων, αντλώντας τον πλού-
το της πνευµατικής του παραγωγής από
τις αστείρευτες εικόνες της ελληνικής φύσης
και από το θησαυροφυλάκιο της δηµοτι-
κής και της λαϊκής µας παράδοσης.

Κλείνοντας, θα επαναλάβω αυτό που
εξαρχής επισήµανα: Αν δεν έφευγε τόσο
νωρίς από τη ζωή, σήµερα ίσως µιλού-
σαµε για έναν εκ των κορυφαίων Ελλή-
νων συγγραφέων. Το έργο του όµως, τον
κατέστησε αθάνατο.

Μάιος 2012 15

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

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

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

Ο αναγνώστης θα δυσκο-
λευτεί να ξεδιαλέξει απ’ τις
περιγραφές του τα καλύτε-
ρα αποσπάσµατα, γιατί όλα
είναι κεντηµένα µε δεξιο-
τεχνία µοναδική. 




