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Η ανθρώπινη ζωή
σε δεύτερη µοίρα
Μέσα στον κυκεώνα των πολιτικών εξελίξεων και τον ορυµαγδό των άναρθρων
κραυγών των κοµµάτων, στην προσπάπληροφορίες
θειά τους να (επανα) αναρριχηθούν στον
πολύφερνο θώκο της εξουσίας, διακρίνουµε σαφώς µια αποµάκρυνση από το
επίκεντρο της πολιτικής: Τον άνθρωπο.
Από τη στιγµή που η πολιτική, εξαντλείται σε µια χρησιµοθηρική απαρίθµηση αριθµών µε όρους δυσπρόσιτους
για το ευρύ κοινό, εγκαταλείποντας τον
άνθρωπο στο έλεος των αγορών, τότε
π όαυτοκαψεις
µε µαθηµατική ακρίβειααέχει
ταργηθεί τόσο ως διαδικασία, όσο και
ως τέχνη και επιστήµη.
Όταν πάνω από 3.000 συµπολίτες
µας έχουν αυτοκτονήσει τα δυο τελευταία χρόνια λόγω οικονοµικών αδιεξόδων, όταν 2.000.000 άνεργοι αντιµετωπίζουν πρόβληµα...
Σελ. 3

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

s

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

Το Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στην Κέρκυρα

Γ

ια ακόµα µια
χρονιά, το
συνέδριο της
Ε.Ν.Ε.άφησε εποχή.
Με άρτια οργάνωση,
αξιοζήλευτο παλµό
και µέσα σε άριστο
κλίµα, το 5ο Πανελλήνιο και 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
της Κέρκυρας µονοπώλησε το ενδιαφέρον στο πανέµορφο
νησί των Φαιάκων,
γεµίζοντας τα γραφικά καντούνια µε χιλιάδες νοσηλευτές από
όλα τα µέρη της
χώρας. Συνάδελφοι
απ’ όλη τη χώρα,
συζήτησαν, προβληµατίστηκαν, επιµορφώθηκαν,µετέφεραν
τις δικές τους εµπειρίες σε άλλους συναδέλφους,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 εικόνα ενός κλάδου που
ξέρει να είναι ενωµένος και στοχεύει
πάντα σε ένα καλύτερο αύριο. Κρατώντας ζωντανές τις υπέροχες αναµνήσεις
που φέραµε µαζί µας
απ’το µαγευτικό νησί

των Φαιάκων,θέλουµε µε τη σειρά µας
να σας ευχαριστήσουµε θερµά για την
παρουσία σας και για
τη στήριξή σας στην
Ε.Ν.Ε. και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει...
Σελ. 4-6
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άφησε εποχή!

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ

Μετατάξεις Νοσηλευτών
πριν την πενταετία

Π

Αλληλεγγύης, αναφορικά
µε το αν οι µετατάξεις του
προσωπικού των νοσηλευτικών 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 Κώδικα, έδωσε αρνητική απάντηση...
Σελ. 8-9

s

ρόσφατα το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους, ερωτηθέν από τη ∆ιεύθυνση
Προσωπικού Νοµικών
Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής

editorial
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΣΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Ε.Ν.Ε.

Χωρίς χρονιΕ.Ν.Ε.ντύπω
κό περιορισµό

Άφησε εποχή!
Για ακόµα µια χρονιά, το
συνέδριο της Ε.Ν.Ε. άφησε
εποχή. Με άρτια οργάνωση, αξιοζήλευτο παλµό και
µέσα σε άριστο κλίµα, το
5ο Πανελλήνιο και 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Κέρκυρας µονοπώλησε το ενδιαφέρον 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 φιλοξενίας, στην κυριολεξία µας
σκλάβωσαν µε τη συµπαράστασή τους, υλική και ηθική. Με ενορχηστρωτή τον
καλό φίλο και συνάδελφο
Γιάννη Τριανταφυλλούδη, ο
οποίος εκτός από νοσηλευτής είναι γενικός γραµµατέας στο ∆ήµο Κερκυραίων
και πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
Κέρκυρας, ενεργοποιήθηκαν τα γρανάζια της τοπικής αυτοδιοικητικής µηχανής, συµβάλλοντας τα µέγιστα
στην επιτυχία του συνεδρίου µας. Πολύτιµη ήταν η υλική και ηθική... Σελ. 4-6

ε φ η µ9επαρ.
ρ ί δ ε1ςτου Κώδικα ΠολιΣύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
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 εφαρµοπ οµισθός...
λ ί τ η ς Σελ. 7
γή της προηγούµενης παραγράφου ως

Ε.Ν.Ε.ργός

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετατάξεις Νοσηλευτών
πριν την πενΕ.Ν.Ε.χειρο
ταετία

επιφυλλίδα
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 νοσηλευτικών 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 Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά µε το αν οι
µετατάξεις του προσωπικού των νοσηλευτικών 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 Κώδικα, έδωσε αρνητική απάντηση. Ειδικότερα το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, στην 133/2012 γνωµοδότησή του…Σελ. 8-9

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ –
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

Προστατευτικά µέτρα
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 141Λ2
του Νόµου 3655/2008, «οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης µε τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισµένες Φορέων Κύριας
Ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µειώνονται κατά 50%, κατά το δωδεκάµηνο απασχόλησης που ακολουθεί το µήνα του τοκετού. Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης-σύνταξης
αυτοαπασχολουµένων, που προβλέπεται καταβολή µειωµένων εισφορών από άλλη αιτία,
δεν επιτρέπεται η σώρευση µειώσεων αλλά
ισχύει το µεγαλύτερο ποσοστό... Σελ. 7

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

Ο ποιητής της φύσης
και της ψυχής
«…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 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 νιότη µας. Χαρά στον που το ‘χει πει!». Σκεφτόµουν διαβάζοντας το πραγµατικά ελκυστικό
έργο του Κώστα Κρυστάλλη, ότι αν ζούσε λίγα
χρόνια ακόµα, σήµερα θα µιλάγαµε…Σελ. 13-15

άρθρα / επιστολές

Μάιος 2012

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
π λ10676,
η ρ ο φΑθήνα,
ορίες
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

Ε.Ν.Ε.

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ηµήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

Ε.Ν.Ε.κρίθη

∆ΙΕΥΘΥΝΤαΗπΣόΣψ
ΥΝεΤιΑςΞΗΣ
Αριστείδης ∆άγλας
Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
- ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551
e-mail: info@pitsilidis.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
∆ηµήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Α.Ε.B.E.
CREDIT: visualphotos.com
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 8376
Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευµένα ή µη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του
κειµένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

πρόσωπα

Μάιος 2012

Ε.Ν.Ε.κα

editorial

αφιέρωµα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

3

άρθρα / επιστολές

Η ανθρώπινη ζωή
σε δεύτερη µοίρα
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

Μ

έσα στον κυκεώνα των πολιτικών εξελίξεων και τον ορυµαγδό των άναρθρων κραυγών των κοµµάτων, στην προσπάθειά
τους να (επανα) αναρριχηθούν στον
πολύφερνο θώκο της εξουσίας, διακρίνουµε σαφώς µια αποµάκρυνση από το
επίκεντρο της πολιτικής: Τον άνθρωπο.
Από τη στιγµή που η πολιτική, εξαντλείται σε µια χρησιµοθηρική απαρίθµηση
αριθµών µε όρους δυσπρόσιτους για το ευρύ κοινό,
εγκαταλείποντας τον άνθρωπο στο έλεος των αγορών,
τότε µε µαθηµατική ακρίβεια
Αριστείδης ∆άγλας,
Γενικός Γραµµατέας έχει αυτοκαταργηθεί τόσο
ως διαδικασία, όσο και ως
Ε.Ν.Ε.
τέχνη και επιστήµη.
Όταν πάνω από 3.000 συµπολίτες
µας έχουν αυτοκτονήσει τα δυο τελευταία χρόνια λόγω οικονοµικών αδιεξόδων, όταν 2.000.000 άνεργοι αντιµετωπίζουν πρόβληµα καθηµερινής επιβίωσης,
όταν ο αριθµός των αστέγων αυξάνεται
αλµατωδώς, όταν η αξιοπρέπεια των
αποµάχων της ζωής κουρελιάζεται, όταν
οι εναποµείναντες εργαζόµενοι αισθάνονται ένοχοι έναντι των εξαθλιωµένων
της διπλανής τους πόρτας, τότε δε µπορούµε να µιλάµε για πολιτική.
Ο Πλάτωνας όριζε τη συγκεκριµένη
επιστήµη ως µια διαδικασία που επιφέρει ευδαιµονία στο σύνολο της κοινό-

τητας και όχι µόνο σε µέρος αυτής. Μάλιστα, διαβλέποντας την πιθανότητα διαπλοκής πλούτου και εξουσίας, διατύπωεφηµερίδες
σε σαφώς την άποψη ότι οι πολιτικοί
απαγορεύεται να κατέχουν την παραµικρή ιδιοκτησία…
Παραβλέποντας την πλατωνική διάκριση της κοινωνίας σε τρεις στεγανές
στιβάδες και χωρίς να επιχειρώ να αναλύσω τη συγκεκριµένη θεωρία στο
παρόν κείµενο, θεωρώ
π ο λότι
ί τ ηης πολιτική

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

«Ήρθε η ώρα να εξαϋλωθεί το σάπιο κουφάρι της
πολιτικής των αριθµών
και να δώσει τη θέση του
σεΕ.Ν.Ε.χειρο
µια νέα πολιτική, όπως
ε π ι φ υ λ λ ί δ α αυτοί
την οραµατίστηκαν
που την εφηύραν στην
ταπεινή µας χώρα πριν
από χιλιάδες χρόνια»
που ασκείται σήµερα δεν είναι τίποτε
άλλο από µια αναίσχυντη προσπάθεια
αναπαραγωγής αυτών που ο Πλάτωνας
φοβόταν χιλιάδες χρόνια πριν.
Συγκεκριµενοποιώντας τα παραπάνω, πώς µπορώ να µην εστιάσω στην
αναλγησία του κράτους, που αφήνει
χιλιάδες συνταξιούχους χωρίς φαρµακευτική περίθαλψη, αναγκάζοντάς τους
να ξοδεύουν το φιλοδώρηµα που τους
χορηγεί ως σύνταξη στην αγορά µέρους

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

των φαρµάκων που χρειάζονται, ή στην
εξώθηση των συγγενών των νοσηλευοµένων, στα εξωτερικά φαρµακεία, προπληροφορίες
κειµένου να αγοράσουν ιδίοις εξόδοις
αναλώσιµο υλικό, µιας και τα δηµόσια
νοσοκοµεία είναι βυθισµένα στην ανέχεια και στέκονται χάρη στο φιλότιµο
των εργαζοµένων;
Επιπροσθέτως αναρωτιέµαι, πώς µπορούν οι υπεύθυνοι της πρωτοφανούς
τούτης καταστροφής ανα
και
π όβγαίνουν
ψεις
να ζητούν τη στήριξη της κοινωνίας, τη
στιγµή που πολλοί συνδαιτυµόνες τους
στο τραπέζι της διαπλοκής, έχουν αποκαλυφθεί και είτε κρύβονται είτε βρίσκονται φυλακισµένοι; Πόσο αφελείς
µπορεί να είµαστε για να πιστέψουµε
ότι οι σηµερινοί κοµπορρήµονες νεοπαγείς ηγέτες, αγνοούν το πλούσιο γεύµα που απολάµβαναν οι οµοτράπεζοί
τους ή ότι και οι ίδιοι δεν «εκοινώνησαν» 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 ινστρούχτορες) 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,
τότε που οι σηµερινοί ευρωπαίοι «κηδεµόνες» µας έψαχναν ακόµα να βρουν
τρόπο να γδάρουν τα βουβάλια.

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Γ

ια ακόµα µια χρονιά, το συνέδριο
της Ε.Ν.Ε. άφησε εποχή. Με άρτια
οργάνωση, αξιοζήλευτο παλµό και
µέσα σε άριστο κλίµα, το 5ο Πανελλήνιο
και 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Κέρκυρας µονοπώλησε το ενδι αφέρον στο
πα νέ µορφο ν ησ ί τ ων Φαιά κων, γε µίζο ντας τα γραφικά καντούνια µε χιλιάδες
νοσηλευτές από όλα τα µέρη της χώρας.
Οι τοπικοί άρχοντες, τηρώντας τα ήθη
του τόπου περί φιλοξενίας, στην κυριολεξία µας σκλάβωσαν µε τη συµπαράστασή
τους, υλική και ηθική. Με ενορχηστρωτή
τον καλό φίλο και συνάδελφο Γιάννη Τριανταφυλλούδη, ο οποίος εκτός από νοσηλευτής είναι γενικός γραµµατέας στο ∆ήµο
Κερκυραίων και πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
Κέρκυρας, ενεργοποιήθηκαν τα γρανάζια
της τοπικής αυτοδιοικητικής µηχανής, συµβάλλοντας τα µέγιστα στην επιτυχία του
συνεδρίου µας.
Πολύτιµη ήταν η υλική και ηθική συµπαράσταση του ∆ηµάρχου κ. Τρεπεκλή, του
Περιφερειάρχη κ. Σπύρου, του πρώην
υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Καψαµπέλη,
του προέδρου του ∆ηµοτικού Οργανισµού
Πολιτισµού και Άθλησης κ. Πανδή. Βεβαίως θα ήταν παράλειψη να µην ευχαριστήσουµε θερµά τον κ. Πέτρο Αυγερινό, ψυχή
του Θεάτρου του Ιονίου, για την ευγενική
χειρονοµία του ίδιου αλλά και του θιάσου
του να παίξουν δωρεάν για τους Νοσηλευτές στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέρκυρας, το
έργο «Οι ζωές των άλλων», µια επιτοµή

τεσσάρων έργων του λαµπρού Κερκυραίου συγγραφέα και αγωνιστή, Κων/νου
Θεοτόκη, µια παράσταση που συγκίνησε
τους θεατές και συζητήθηκε πολύ, απ’
όσους είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν.
Συνεχίζοντας στο κοµµάτι των κοινωνικών εκδηλώσεων, την Παρασκευή το
βραδάκι οι σύνεδροι καλεσµένοι της Ε.Ν.Ε.,
του ∆ήµου Κερκυραίων και των Επιµελητηρίων του νησιού στο Φρούριο της πόλης,
σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο είχαν τη
δυνατότητα πίνοντας το ποτό τους, να χαλαρώσουν στην αγκαλιά της υπέροχης θέας
του Ιονίου, υπό τους παραδεισένιους ήχους
της χορωδίας του ∆ήµου.
Επιπλέον, στα πλαίσια του συνεδρίου,
άξια αναφοράς είναι η στενή συνεργασία

της Ε.Ν.Ε. µε την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας
Υγείας, που εκφράστηκε µεταξύ των άλλων,
µε τη δι ε νέ ργ ει α έξ ι ει δ ι κώ ν φ ρον τι σ τη ρίων από καθηγητές της Σχολής και µε τη
διεξαγωγή ενός expert consensus panel
το Σάββατο το µεσηµέρι, υπό την καθοδ ή γ ησ η τ ο υ κ α θ ηγ η τ ή κ . Κ υ ρ ι ό π ο υ λο υ ,
µε θέµα την ενασχόληση των ειδικών, µε
τη ν πα ρούσα κατά σταση του νοση λε υτι κού δυναµικού της χώρας και µε τις προκλήσεις που αυτό αντιµετωπίζει.
Ιδιαίτερη τιµή για το συνέδριό µας αποτέλεσε η παρουσία του κυρίου Πιέρη, προέδρου της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, του αρχαιότερου πνευµατικού
ιδρύµατος της νεότερης Ελλάδας, µε πολιτιστικό έργο πλούσιο και σηµαντικό, µέλη
της οποίας διετέλεσαν οι Καποδίστριας,
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Σολωµός, Πολυλάς και πλείστοι όσοι πνευµατικοί άνδρες του τόπου.
Κατά την διάρκεια τελετής λήξης του
Συνεδρίου, σύµφωνα µε την αρχή που
καθιερώθηκε, βραβεύτηκαν τέσσερις εργασ ί ε ς . Α π ό τ ι ς ε ρ ε υ ν η τ ικ έ ς , β ρ α β ε ύ τ η κ ε η
εργασία µε τίτλο: «Καταγραφή και συσχέτ ισ η σ φαλµά των που δια πρά ττ οντα ι στη
χειρουργική αίθουσα µε αιτιολογικούς
παράγοντες» που παρουσιάστηκε από την
νοσηλεύτρια του Γ.Ν. Κορίνθου κ. Λιαχοπούλ ου Αλ εξά νδρα και εκπον ήθηκε µε
την κ. ∆ελητιαννίδη Παρασκευή και τον
κ. Μπίρµπα Κωνσταντίνο.
Από τις ανασκοπικές, βραβεύτηκε η
εργασία µε τίτλο: «Αντιµετωπίζοντας ασθενή µε σύνδροµο αποθησαύρισης ή σύνδροµο ∆ιογένη» που παρουσιάστηκε από
την νοσηλεύτρια του Νοσοκοµείου «Αιγινήτειο» κ. Σταθαρού Αγγελική και εκπονήθηκε µε την κ. Γαλάτου Χρυσοδήµητρα
και την κ. Μπέρκ Αριστέα.

Από τα Posters βραβεύτηκε η εργασία
µε τίτλο «Ο ρόλος της κοινωνικής δικτύωσ ης σ τ ην π α ρ έ µ β α σ η η λ ι κ ι ω µ έν ω ν » π ο υ
εκπονήθηκε από την νοσηλεύτρια του
εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής, της
Ι α τ ρι κή ς Σ χ ολ ή ς τ ο υ ΑΠ Θ , κ. Φα σν ά κ η
Σ τα υ ρ ού λ α κα ι τ ου ς κα θ ηγ η τ έ ς κ . Κων σταντινίδη Ευδόκιµο και κ. Μπαµίδη Παναγιώτη.
Τέλος, από τις εργασίες των φοιτητών
Νοσηλευτικής, βραβεύτηκε αυτή µε τίτλο
«Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στον
τρόπο ζωής των φοιτητών Σχολής ΣΕΥΠ
τ ο υ Α Τ Ε Ι Π ά τ ρ α ς » π ο υ εκ π ο νή θ η κ ε α π ό
τον κ. Αναγνωστόπουλο Μάριο, την κ. Αντωνοπούλου Αικατερίνη, την κ. ∆ασκαλοπούλου Αργυρώ, την κ. Μίχου Αγγελική, τον
κ. Μπακάλη Νικόλαο, την κ. Πετροπούλου
Μαρία, την κ. Σαριδάκη Μαρία και την κ.
Τριανταφύλλου Βασιλική.
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 νοσηλευτικά δρώµενα και λειτουργεί ως πόλος
ενότητας, επιστηµονικής ανέλιξης και προόδου για τον κλάδο των νοσηλευτών.
Συνάδελφοι απ’ όλη τη χώρα, συζήτησαν, προβληµατίστηκαν, επιµορφώθηκαν,
µετέφεραν τις δικές τους εµπειρίες σε άλλους
συναδέλφους, 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.
Κρατώντας ζωντανές τις υπέροχες αναµνήσεις που φέραµε µαζί µας απ’ το µαγευτικό νησί των Φαιάκων, θέλουµε µε τη
σειρά µας να σας ευχαριστήσουµε θερµά
για την παρουσία σας και για τη στήριξή
σας στην Ε.Ν.Ε. και τις δραστηριότητες που
αναπτύσσει.
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Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Προστατευτικά µέτρα
εφηµερίδες

Σ

πληροφορίες

ύµφωνα µε τις διατάξεις η ανωτέρω µείωση των ασφατου άρθρου 141§2 του λιστικών εισφορών κλάδου
Νόµου 3655/2008, «οι κύριας σύνταξης χωρεί κατά το
εισφορές του κλάδου κύριας δωδεκάµηνο που έπεται της
σύνταξης µε τις οποίες βαρύνο- λήξης της επιδότησης λόγω
π ο λ ί τ ηλοχείας».
ς
Σύµφωνα µε την υπ’
νται οι γυναίκες ασφαλισµένες
Φορέων Κύριας Ασφάλισης αριθµ. 259/2010 Γνωµοδότηση
αρµοδιότητας του Υπουργείου του Νοµικού Συµβουλίου του
Απασχόλησης και Κοινωνικής Κράτους, η επίµαχη ρύθµιση
Προστασίας µειώνονται κατά αποσκοπεί στην ενίσχυση του
50%, κατά το δωδεκάµηνο απα- ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ο ύ ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς
σχόλησης που ακολουθεί το λόγω της ελεύσεως του νέου
ε π ι φκλάυ λ λ ί δπαροσώπου (τέκνο) στην οικοµήνα του τοκετού. Για τους
δους κύριας ασφάλισης-σύντα- γένεια και των αυξηµένων αναξης αυτοαπασχολουµένων, που γκών που αυτή συνεπάγεται.
προβλέπεται καταβολή µειωµέ- Με τις διατάξεις αυτές θα ολονων εισφορών από άλλη αιτία, κληρώνεται µια σειρά προσταδεν επιτρέπεται η σώρευση µει- τευτικών µέτρων για την αντιώσεων αλλά ισχύει το µεγαλύ- µετώπιση του δηµογραφικού
τερο ποσοστό µείωσης.Σε περί- προβλήµατος και την ενίσχυση
πτωση λήψης επιδόµατος λοχείας, του θεσµού της οικογένειας.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

απόψεις

Εκ της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, που συνοδεύει το
ως άνω νοµοθέτηµα, προκύπτει η σαφής βούληση του νοµοθέτη να συνδράµει οικονοµικά την οικογένεια µέσω της
µειωµένης καταβολής εισφορών, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της υπογεννητικότητας στη χώρα µας.
Τελικός αποδέκτης του επίµα-

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΣΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Χωρίς χρονικό περιορισµό
ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικών 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 εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ως
µισθός νοείται ο βασικός µισθός ενεργείας του µισθολογικού κλιµακίου 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 οργανικών 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 βασικό µισθό, επί του οποίου θα κανονιστεί η σύνταξη.

Σ

χου ευεργετήµατος είναι η ίδια
η οικογένεια, η οποία καλείται
να αντιµετωπίσει τα αυξηµένα
οικογενειακά βάρη που συνεπάγεται ο ερχοµός του βρέφους.
Κατά συνέπεια, δικαιολογητικός λόγος της κρίσιµης διάταξης είναι η ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισµού,
ενώ αφορά αποκλειστικά και
µόνον την χρονική περίοδο
των δώδεκα µηνών που ακολουθούν την γέννηση του τέκνου.
Συµπερασµατικά, στο πεδίο
εφαρµογής των ως άνω ευεργε τ ικ ών δ ια τά ξε ων υπ ά γο ντα ι
όλες οι γυναίκες – ασφαλισµένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης
αρµοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ

Απόφαση
του ΓΛΚ
ο ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. κινούµενο µε συνέπεια και
µεθοδικότητα, κατόρθωσε να επανορθωθεί 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 επίδοµα των Τοµεαρχών και µάλιστα µε αναδροµική
ισχύ. Έτσι, αποκαθίσταται µε τον πλέον σαφή τρόπο η δικαιοσύνη, εδραιώνοντας τη θέση της Ε.Ν.Ε.
ως του επισήµου εκπροσώπου των Νοσηλευτών
της χώρας σε θέµατα διαλόγου µε την Πολιτεία.

Τ
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ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Μετατάξεις Νοσηλευτών
εφηµερίδες

Της Ελένης Παπαγεωργίου,
Νοµικής Συµβούλου της Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός
ε την διάταξη του άρθρου 71

Μ

π ο λ3918/2011ίτης
παρ. 1 του Νόµου
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
ε π ι φ υ λ λ(ΦΕΚ
ί δ α 163
Α’), δεν έχουν εφαρµογή στο προσωπικό των νοσηλευτικών 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
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά µε το αν οι µετατάξεις
του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων δυνάµει του άρθρου 24 του Ν.
3599/2007 υπόκεινται στο χρονικό περιορ ι σ µ ό τ ης π ε ντ α ε τ ί α ς α π ό τ ο δ ι ο ρ ι σ µ ό ή
προηγούµενη µετάταξή τους κατά το άρθρο
71 παρ. 5 του Υπαλληλικού Κώδικα, έδωσε αρνητική απάντηση.
Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α τ ο Ν ο µ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λι ο τ ο υ
Κράτους, στην 133/2012 γνωµοδότησή
τ ο υ , ο µ ό φ ω να γ ν ω µ ο δ ό τ η σ ε ό τ ι ο ι µ ετ α τά ξε ις πρ οσωπικού , πλην του ιατρ ικ ού,
των νοσηλευτικών ιδρυµάτων που διε ν εργ ούν ται κατ ΄ εφαρ µογή τη ς διάτα ξη ς
του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007, δεν
υπόκει νται στο χρονι κό περιορι σµό της
πενταετίας από το διορισµό του ή την προηγούµενη µετάταξή του (του άρθρου 71
παρ. 5 ΥΚ), ενόψει της ρητής διατύπωσης
τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 7 1 π α ρ . 1 τ ο υ Ν . 3 9 18 / 2 0 11 ,
µε τ η ν οπο ί α έ π αψ α ν ν α ι σ χύ ου ν κα ι ν α
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 71
και 74 του Υπαλληλικού Κώδικα ως προς
το προσω πι κό αυτ ό.
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.
3599/2007: «Οι µετατάξεις και αποσπάσεις
του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των

Ε.Ν.Ε.χειρο

πληροφορίες

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

στε λεχιακ ού δυ ναµικού των ∆ηµοσίων
Μονάδων Υγείας, προκειµένου να επι τε υχθε ί και να εξ ασφ αλ ισ τεί η κ αλύ τερη
δυνατή λειτουργία του Εθνικού Συστήµατο ς Υ γεί α ς»
Είναι γεγονός ότι διά της διάταξης του
άρθρου 71 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 εισάγεται απαράδεκτη και αντισυνταγµατική
διάκριση εις βάρος ορισµένων κατηγοριών υπαλλήλων του ευρύτερου ∆ηµοσί-

∆ιοικητών των αντίστοιχων Υγειονοµικών Περιφερειών, µετά από γνώµη των
αρµόδιων συλλογικών οργάνων…»
Το Ν οµι κό Σ υµβού λι ο έ κρι νε ό τι «γι α
τις µετατάξεις του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ και το προσω πι κ ό τ ο υ ΕΚ Α Β ι σ χ ύ ει π ρω το γ εν ώ ς το
ανωτέρω άρθρο, µε τη ρύθµιση του οποίου δ ίν ετα ι η δυν ατότη τα στους ∆ι οι κη τές
τ ω ν Υ γ ε ι ο ν ο µ ικ ώ ν Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν ν α π ρ ο βαίνου ν στην απ αραίτη τη ανα διάταξ η του

ου τοµέα και δηµιουργείται κενό δικαίου
αναφορικά µε την κινητικότητα των κατηγοριών υπαλλήλων που αναφέρει, στις
οποίες ανήκουν και οι Νοσηλευτές. Προσέτι δε, εδώ και δεκαπέντε µήνες δεν εξεδόθη κάποια άλλη διάταξη που να ρυθµίζει 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-

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

πριν την πενταετία
εφηµερίδες

ας µετατάξεως που είχε θεσπισθεί διά του
Ν.3801/2009, συµβάλλει στην άνιση µεταχείριση του προσωπικού των Νοσηλευτών, σε σχέση µε άλλες κατηγορίες υπαλπολίτης
λήλων.
Επ ι πρ ο σ θ έτ ως , τ ο τ ε λε υ τ αί ο χρ ονι κ ό
διάστηµα, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και η ∆ιοίκηση έχουν επιδείξει υπέρµετρη και αδικαιολόγητη αυστηρότητα ως
προς την ερµηνεία και την εφαρµογή του
ά ρ θρ ο υ 1 0 τ ο υ Ν . 3 7 5 4 / 2 0 0 9 - Α π ό τη ν
ηµεροµηνία πρόσληψε ηπςι φτουυλ λκίαδι αγια µία
πενταετία το νοσηλευτικό προσωπικό των
κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν Π Ε , Τ Ε , ∆Ε , Υ Ε , κ α θ ώ ς κ α ι
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και ΤΕ Μαιευτικής
των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. δεν επιτρέπεται να αποµακρυνθεί από τη θέση
στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε
λόγο και µε οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, µετάταξη, µετάθεση)- κατά παράβ α σ η α κ ό µ α κ α ι θ ε µ ε λ ιω δ ών δ ικ α ι ωµ ά των των υπαλλήλων αυτών.
Υπενθυµίζουµε ότι διά της υπ’ αριθ.
281/2011 γνωµοδότησης του, το ΝΣΚ έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3754/2009 κατισχύουν των διατάξεων του
άρθρου 21 του Ν. 2946/2001- που επιτρέπουν την κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων απόσπαση υπαλλήλωνσυζύγων ενστόλων σε υπηρεσίες της
περιοχής όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος τους
- και των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.
287/1976- που προβλέπουν υποχρεωτική συνυπηρέτηση υπαλλήλων υπηρετούντων σε παραµεθόριες περιοχές µε τους
συζύγους τους. Με την υιοθέτηση των
απόψεων αυτών, το δικαίωµα στην οικογένεια και άλλα συνταγµατικά κατοχυρωµένα 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 υπαλλήλους που διορίστηκαν προ της ψηφίσεως του Νόµου και δεν έχουν εισέτι

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

πληροφορίες

συµπληρώσει πενταετία από το διορισµό
τους, εισάγοντας ανεπίτρεπτη εξαίρεση από
την αρχή της µη αναδροµικότητος του
Νόµου, κατά παράβαση της αρχής της
απόψεις
ισότητος.
Η Έν ω ση Νοσ ηλ ευτ ώ ν Ελ λά δος έ χε ι
καταγγείλει πλειστάκις την αντισυνταγµατικότητα της διάταξης του άρθρου 10 του
Ν. 3754/2009 και την παραβίαση των θεµελιω δών δικ α ιωµά τω ν τ ων Νο ση λ ευ τ ών ,
ενώ βρίσκεται σε διαρκείς επαφές µε τους
αρµοδίους φορείς για την κάλυψη του
κενού που κατέλιπε το άρθρο 71 παρ. 1
του Ν.3918/2011.
Μια πρώτη δικαίωση των προσπαθει-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

η άποψη που εκφράζεται
στην υπό κρίσιν γνωµοδότηση κρίνεται αρκετά χρήσιµη για την επίλυση πολλών
ερµηνευτικών προβληµάτων σχετικών µε ζήτηµα
της κινητικότητος και των
υπηρεσιακών µεταβολών
των Νοσηλευτών.
ών αυτών αποτελεί και η έκφραση της άποψη ς α π ό τ ο Ν ΣΚ ό τ ι ε φα ρ µ ό ζ ε τ α ι γ ια τ ο
προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυµάτων
η διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 3754/2009
χωρίς τον περιορισµό του άρθρου 71 παρ.
5 ΥΚ. Η άποψη αυτή, έστω και αν εκφράζεται επ’ αφορµή άλλου ερωτήµατος, αποτελεί ένα πρώτο δείγµα ορθής αντιµετώπισης του ζητήµατος της κινητικότητας του
προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και ιδίως των Νοσηλευτών, καθώς
υποδεικνύει την εφαρµοστέα διάταξη στο
ισχύον σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο και
ρυθµίζει, έστω υποτυπωδώς, µια αρρύθµιστη ουσιαστικά περίπτωση. Με την αναλογική εφαρµογή της διάταξης αυτής δε,
καταλείπονται ευρείες δυνατότητες πραγµατοποίησης αµοιβαίων µετατάξεων.
Συγκρίνοντας βέβαια τις απόψεις που

εκφράζονται στις τρεις γνωµοδοτήσεις που
αναφέρονται, είναι αδύνατον να µην παρατηρηθεί µια πιο φιλελεύθερη αντιµετώπιση του ζητήµατος της κινητικότητας των
υπαλλήλων, όταν ∆ΕΝ πρόκειται για µετατάξεις νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς
και µια κατά περίπτωση διαφορετικής έντασης επίκληση της εξυπηρετήσεως του αγαθού της δηµόσιας υγείας.
Συγκεκριµένα, στην επίµαχη γνωµο δ ότ ησ η το ν ί ζ ε τα ι ι δ ι αί τε ρα η δυ ν ατ ό τη τ α
των ∆ιοικητών των ΥΠΕ να αναδιατάσ σουν και να τοποθετούν προσω πι κό µε
σκοπό την καλ ύτερη δυνατή λε ιτουργία
του Συστήµατος Υγείας. Η γνωµοδότηση
αυτή εµφανίζεται να λαµβάνει υπόψιν ότι
ανάγκες σε προσωπικό υπάρχουν σε όλα
ανεξαιρέτως τα νοσηλευτικά ιδρύµατα και
στόχος πρέπει να είναι η εύρυθµη λειτουργία του Συστήµατος Υγείας συνολικά, γεγονός που φαίνεται να αγνόησαν οι γνωµοδοτήσεις για το άρθρο 10 του Ν. 3754/2009.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω άποψης και κατά
την ερµηνεία του άρθρου αυτού θα συνέβαλε στην εξοµάλυνση της κατάφωρης αδικίας και της διαρκούς παραβίασης των
δικαιωµάτων των Νοσηλευτών: Η αντιµετώπιση του Συστήµατος Υγείας ως συνόλου, θα µπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση της ορθής άποψης ότι εφόσον οι
ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι
γενικές για όλα τα νοσηλευτικά ιδρύµατα,
µε τη µετάταξη ή απόσπαση µικρού αριθµού υπαλλήλων ουδόλως αφαιρείται νοσηλευτικό δυναµικό και ουδόλως πλήττεται
το δικαίωµα στην υγεία, αλλά εξυπηρετείται ο γενικός σκοπός της εύρυθµης λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Συµπερασµατικά, η άποψη που εκφράζεται στην υπό κρίσιν γνωµοδότηση κρίνεται αρκετά χρήσιµη για την επίλυση πολλών ερµηνευτικών προβληµάτων σχετικών
µε ζήτηµα της κινητικότητος και των υπηρεσιακών µεταβολών των Νοσηλευτών.
Είναι δε εξαιρετικά ελπιδοφόρα η εκδήλωση µιας πιο επιεικούς ερµηνευτικής
προσέγγισης και αναµένονται µε ενδιαφέρον οι εξελίξεις.
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Τυπορυχείο…
Ε.Ν.Ε.υθέτω
Ε.Ν.Ε.ws

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα
Παρασκευή, ∆ρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Οι δίγλωσσοι
έχουν ενισχυµένο
εγκέφαλο
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Οι δίγλωσσοι διαθέτουν ενισχυµένο εγκέφαλο. Ερευνητές
από πανεπιστήµιο των ΗΠΑ
υποστηρίζουν ότι η εκµάθηση
δύο γλωσσών αποτελεί µια µορφή πνευµατικής «γυµναστικής»
µε ορατά αποτελέσµατα. Η καλή
εκµάθηση δύο γλωσσών επηρεάζει τον εγκέφαλο και αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο το
νευρικό σύστηµα ανταποκρίνεται στους ήχους. Οι αµερικανοί ερευνητές υποστηρίζουν
ότι εντόπισαν «βιολογικές αποδείξεις» περί αυτού. Σύµφωνα
µε τους ερευνητές και οι µουσικοί κερδίζουν παρόµοια οφέλη όταν κάνουν πρόβα.

Τεστ αίµατος αποδεικνύει ότι τα περισσότερα µικρά παιδιά
εκτίθενται στο
παθητικό κάπνισµα
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Περισσότερα από τα µισά παιδιά εκτίθενται στο παθητικό
κάπνισµα σε βαθµό τέτοιον,που
οι επιπτώσεις εντοπίζονται στο
αίµα τους, αλλά πολύ λιγότεροι
γονείς παραδέχονται ότι καπνίζουν µπροστά στα παιδιά τους.
Αµερικανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 55% των δειγµάτων αίµατος των παιδιών βρέθηκαν θετικά στην κοτινίνη, τη
χηµική ουσία που παράγεται
στον οργανισµό,όταν αυτός εκτε-

δικαιώµατα
θεί στη νικοτίνη του τσιγάρου, σύνδροµο αιφνίδιου θανάτου,
πράγµα που σηµαίνει ότι τα παι- αναπνευστικά προβλήµατα,άσθµα,
διά είχαν εκτεθεί στον καπνό ωτίτιδες κ.α.
του τσιγάρου τις προηγούµενες τρεις έως τέσσερις µέρες.
Όµως, µόνο το 13% των γονιών Φακοί επαφής
π ρ ό σ ω π α το…
τους παραδέχτηκαν ότι το παι- µετρούν
δί τους είχε εκτεθεί σε παθητι- σάκχαρο
κό κάπνισµα.Το παθητικό κάπνι- Πηγή: Το ΒΗΜΑ
σµα των παιδιών, σύµφωνα µε
προηγούµενες έρευνες, συνδέ- Αµερικανοί ερευνητές ανέπτυεται µε αυξηµένο κίνδυνο για ξαν πρωτοποριακούς φακούς

διεθνή
επαφής οι οποίοι υπόσχονται
να βάλουν ένα τέλος στα καθηµερινά «τσιµπήµατα» στα οποία
υποβάλλονται οι διαβητικοί. Με
τους νέους φακούς οι πληροφορίες σχετικά µε τα επίπεδα
α φ ι έθα…γράφονται
ρωµα
του σακχάρου
στα µάτια. Οι φακοί ανιχνεύουν τα επίπεδα γλυκόζης στο
δακρυϊκό υγρό των µατιών.
Έτσι, όταν αυξάνονται οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης στον
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Αρρωσταίνουµε… 9.672
φορές στη ζωή µας!
Πηγή: http://ygeia.tanea.gr
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Μια νέα µελέτη αποκαλύπτει ότι ακόε π απειλή
ι κ α ι ρ ότων
τ η τ ασοβαµα και χωρίς την
ρών νοσηµάτων, το µέσο ανθρώπινο
σώµα καθηµερινά υφίσταται απίστευτες κακουχίες. Ο µέσος κάτοικος της
∆ύσης αρρωσταίνει 9.672 φορές στη
διάρκεια της ζωής του - συµπεριλαµβανοµένων των π11λ ηπονοκεφάλων
εφηµερίδες
ρ ο φ ο ρ ί ε ς και
των έξι πεπτικών προβληµάτων που
εκδηλώνει κάθε χρόνο συν τους κάθε
είδους µικρούς ή µεγάλους τραυµατισµούς. Τα στοιχεία της µελέτης υποδηλώνουν ότι σχεδόν 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
π ο λ ί τφορές,
ης
α π όενώ
ψ ε ι ςτουλάάλλες τόσες θα πάθουµε κράµπα,
τέσσερις. Επιπλέον, θα κοπούµε πέντε
χιστον έξι φορές θα πάθουµε δυσπεψία, ναυτία ή άλλο πεπτικό ενόχληµα. Η µέση µας, εξάλλου, 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 τουλάχιστον µία φορά θα πάθουµε λαρυγγίτιδα που θα κάνει τη φωνή µας βραχνή ή θα την «κόψει»
τελείως.
επιφυλλίδα
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, στη διάρκεια της ζωής µας µπορούµε να περιµένουµε 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 βγαίνουν από το αυτοκίνητο και το 25% να έχουν νιώσει στη σάρκα τους τα δόντια ενός ζώου.
περιεχόµενα
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Μάιος 2012

Ε.Ν.Ε.πιστήµη
Ε.Ν.Ε.πιστήµη

εξελίξεις

οργανισµό οι φακοί επαφής το
«αντιλαµβάνονται» και αλλάζουν
χρώµα. Το σύστηµα θα µπορεί
να χρησιµοποιείται για την ανίχνευση λεπτών αλλαγών στα
επίπεδα σακχάρου του αίµατος
αλλά θα µπορεί και να εντοπίζει ασθενείς µε προδιαβήτη επιτρέποντας την πρώιµη διάγνωση της νόσου.

Παράλυτος κούνησε
το χέρι του έπειτα
από πρωτοποριακή
εγχείρηση
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
Ένας άντρας που είχε παραλύσει το 2008 σε τροχαίο ατύχηµα, ανέκτησε έως ένα βαθµό
την κινητικότητα του ενός χεριού του, έπειτα από µία πρωτοποριακή επέµβαση που παρέκαµψε την βλάβη στο νωτιαίο
µυελό του. Η βλάβη αυτή είχε
ως συνέπεια να µη µπορεί πλέον ο εγκέφαλός του να στέλνει
µηνύµατα στην άκρα χείρα του,
ώστε να κινηθεί. Χειρουργοί
της Ιατρικής Σχολής της Ουάσιγκτον, αναδιοργάνωσαν τα
νεύρα του, ώστε να δηµιουργήσουν 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, καλλυντικά και φάρµακα µπορεί να προκαλούν καρκίνους, προβλήµατα γονιµότητας και άλλα νοσήµατα,
όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία, σύµφωνα µε µία νέα

Ε.Ν.Ε.υθέτω

δικαιώµατα

ζωή - αναψυχή

Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.κριθη
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Νέα τεχνική για την
αποκατάσταση
της όρασης
Ε.Ν.Ε.ws
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

διεθνή

Φωτοβολταϊκά κύτταρα που µεταµοσχεύονται χειρουργικά κάτω από τον αµφιβληστροειδή και µετατρέπουν το φως σε
ηλεκτρικό οπτικό σήµα για τον εγκέφαλο, σε συνδυασµό µε ειδικά γυαλιά εφοδιασµένα µε κάµερα, τα
πρόσωπα
α φοποία
ι έ ρ ωσυλλαµµα
βάνουν το φως και στη συνέχεια προβάλλουν
µπροστά στα µάτια τις εικόνες που παράγει ο εγκέφαλος, αποτελούν τη νέα τεχνική που αναπτύσσουν Αµερικανοί επιστήµονες για την αποκατάσταση της όρασης.
Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι η µέθοδός τους µία ηµέρα θα επαναφέρει, έστω σε ένα βαθά ρ θοφθαλµολογικών
ρ α / ε π ι σ τ ο λ έ ςεκφυe dτην
i t o rχάνουν
ial
µό, την όραση σε ανθρώπους που
εξαιτίας ορισµένων
λιστικών παθήσεων, όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδος.

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

έκθεση. Η αρµόδια Αρχή της την οµαλή ανάπτυξή της. ΑρχιΕυρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρω- κά, οι γιατροί προσπάθησαν να
µε χηµειοθεπαϊκή Περιβαλλοντική Υπηρε- π ε ρτον
ι ε χσταµατήσουν
όµενα
σία (ΕΕΑ), ξεχώρισε πέντε κατη- ραπεία,αλλά έπειτα από 1,5 χρόγορίες χηµικών, που πρέπει να νο θεραπείας αυτός εξακολουχρησιµοποιούνται µε φειδώ: οι θούσε να µεγαλώνει. Τελικά η
φθαλικές ενώσεις οι οποίες
συχνά υπάρχουν στα φυτοφάρµακα, η δισφαινόλη Α και άλλα
εφηµερίδες
PCBs που χρησιµοποιούνται
στα πλαστικά και µερικές φορές
στα µπιµπερό,οι παραβένες που
χρησιµοποιούνται ολοένα περισσότερο στα αντηλιακά και χηµικά που χρησιµοποιούνται στα
αντισυλληπτικά χάπια.
πολίτης

επέµβαση, που διήρκεσε εννέα
ώρες, θεωρήθηκε ως η µοναδική λύση
ε π ι κπαρόλο
α ι ρ ό τ ηπου
τ α υπήρχαν 10% πιθανότητες οι γιατροί
να µην κατορθώσουν να τον
αφαιρέσουν.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

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

Ε.Ν.Ε.χειρο

Βρετανοί επιστήµονες αφαίρεσαν από το στοµάχι ενός 10χρο- ε π ι φ υ λ λ ί δ α
νου παιδιού έναν τεράστιο,
καλοήθη όγκο, µε βάρος που
υπερέβαινε τα 3 κιλά, όσο δηλαδή µια µικρή µπάλα του ποδοσφαίρου. 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

πληροφορίες

απόψεις
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Ε.Ν.Ε.ξελ
Ε.Ν.Ε.ξελίξει
ίξει

εκδηλώσεις

Επιµέλεια: Μαρία Αθανασοπούλου Νοσηλεύτρια
ΠΕ, MSc, PhD © ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Μ.«Έλενα Βενιζέλου»
τµήµα Αιµοδοσίας, Γιακουµάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ,
Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών
Επιστηµών του ΕΚΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
> Ευρωπαϊκό Σεµινάριο
Κολποσκόπησης &
Παθολογίας Τραχήλου
(Hands-on)
Το 10Ο ευρωπαικό Σεµινάριο Κολποσκόπησης και
Παθολογίας Τραχήλου πραγµατοποιείται στην Αθήνα στις
13–16 Ιουνίου 2012, Αθήνα. Το πρακτικό µέρος 1314 Ιουνίου στο Μαιευτήριο
ΙΑΣΩ και το θεωρητικό µέρος
στις 15-16 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο Hilton. Website:
www.athensefc2012.mdcongre
ss.gr Tηλ. 2106074200.
> Πανελλήνιο Συνέδριο
Γενικής Ιατρικής και
Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης
Το Ελληνικό Κολλέγιο Γενικής Ιατρικής οργανώνει το
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης στις 15
- 17/6/2012, στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ.
Τηλ.:2107210052-2107210001
Εmail: info@congressworld.gr,
Website: www.congress
world.gr.
> Πανελλήνιο
Ορθοπαιδικό Συνέδριο
στην Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας
Η Ορθοπαιδική κλινική του
Γενικού Νοσοκοµείου Άργους
οργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στις
15-17 Ιουνίου 2012,στο ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ. Για

περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.: 2755022201, Email.: evip@otenet.gr, Website:www.evip.com.gr.
> Πανελλήνιο Συνέδριο
Καρδιοµεταβολικών
Παραγόντων Κινδύνου
Η Εταιρία µελέτης παραγόντων κινδύνου για αγγειακά
νοσήµατα πραγµατοποιεί το
5ο Πανελλήνιο συνέδριό της
στις 21-23 Iουνίου 2012, στο
CRETA MARIS HOTEL, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.Για
περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. : 2106107213, Email:
info@themateam.gr.
> ∆ιαπανεπιστηµιακό
Πρόγραµµα Εκπαίδευσης
στη Ρευµατολογία 11ος
Κύκλος
Η Ιατρική Σχολή του πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνει διαπανεπιστηµιακό πρόγραµµα εκπαίδευσης στη
Ρευµατολογία στις 23 Ιουνίου 2012, στο Αµφιθέατρο
Παθολογικής Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα. Για
περισσότερες πληροφορίες.:
Era Ltd, Τηλ:210 3634944,
Fax:210 3631690, Email:
info@era.gr.
> Θερινό Σεµινάριο
ΠΦΥ 2012
Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας οργανώνει διηµερίδα στις
30/6 – 1/07/ 2012,στην Πύλο.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 21072100522107210001,Email: info@con
gressworld.gr, Website:
www.congressworld.gr.
> ∆ιηµερίδα για
την εκτίµηση του
καρδιαγγειακού κινδύνου
στην Πύλο
Εκτίµηση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου: Φαρµακευτική εξατοµίκευση και
φαρµακογενετική προσέγγι-

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

Ε.Ν.Ε.πιστήµη

εξελίξεις

Ε.Ν.Ε.υθέτω

δικαιώµατα
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> 4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
OSTEOIMMUNOLOGY:
INTERACTIONS OF THE
IMMUNE AND SKELETAL
SYSTEMS
17-22 Ιουνίου 2012, Corfu
Chandris, Κέρκυρα, Info: Era
δ ι 3634944,Fax:210
εθνή
Ltd,Τηλ:210
3631690, Email: info@era.gr,
Website: www.aegean
conferences.org

Ε.Ν.Ε.ws

9th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
INNATE IMMUNITY
23-28
α φΙουνίου
ι έ ρ ω µ2012,
α Rodos
Palace, Ρόδος, Info:Era Ltd,
Τηλ:210 3634944, Fax:210
3631690, Email: info@era.gr
Website: www.aegean
conferences.org

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα

3rd WORLD PSORIASIS
Ε.Ν.Ε.γραψαν
& PSORIATIC ARTHRITIS

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

πρόσωπα

ση, στις 12 - 15 Ιουλίου
άρθρα / επιστολές
e d i t 2012
o r i a l +41 22 33 99 601, Website:
στην Πύλο – Μεσσηνία.Πλη- www.eular.org, e-mail: CONFERENCE
ροφορίες:Email:info@ibre.gr. eular2012@mci-group.com 27 June - 1 July 2012,
Stockholm,Sweden,Waterfront
Congress Centre - Stockholm,
> Σύγχρονες απόψεις
> 9th EADV SPRING
Sweden,Website: www.ifpa
στα µεταβολικά νοσήµατα
SYMPOSIUM
Το Ελληνικό Κολλέγιο Μετα- 6-10 June 2012,Verona, Italy, worldconference.com
βολικών
Νοσηµάτων Website: www.eadv.org, E(Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) πραγµατοποι- mail: info@eadv verona > 30th INTERNATIONAL
εSYπMι κPO
α Sι IρUόMτ ηOτNα
π ε ρ εκδήλωση
ι ε χ ό µ ε ν α 2012.org
εί επιστηµονική
I
N
T
E
R
NATIONAL
µε θέµα «Σύγχρονες απόψεις
S
Y
M
P
O
SIUM ON
στα µεταβολικά νοσήµατα» > 3rd WORLD CONGRESS
στις 6-8/7/2012 στη Σκαφι- ON GENODERMATOLOGY DIABETES AND
διά. Για περισσότερες πλη- 12-14 June 2012,Beijing China, NUTRITION
ροφορίες: Τηλ.: 2107210052- China National Convention 28 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2012,
2107210001, email: info@con Center, INFO: Fax: +86 10 Divani Apollon,Αθήνα,Info:Era
Ltd,Τηλ:210 3634944 ,Fax:210
gressworld.gr,
ε φ ηwebsite:
µ ε ρ ί δ ε ς 6512 3754,Email:kevinchen@ π
ληροφορίες
www.congressworld.gr. cma.org.cn,Website:www.cma 3631690, Email: info@era.gr,
Website:www.30th symposium
csd.org/wcg2012
ondiabetes-nutrition.gr
∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΥ– ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 > MHE 2012
> XXI World Congress of
CONFERENCE - FROM
Asthma (WCA 2012)
> 2nd INTERNATIONAL
INDIVIDUAL TO
The Québec City Convention
CONFERENCE ON
COLLECTIVE
Center,Quebec City,Canada,
MOLECULAR
RESPONSIBILITY: THE
2012,
18-21 August
RECOGNITION
SOCIAL DETERMINANTS
http://www.wca-2012.com,
π οRodos
λ ί τ η ς OF MENTAL HEALTH
5-10 Ιουνίου 2012,
απόψεις
Palace, Ρόδος, Info :Era Ltd, 14-16 June 2012.Split,Croatia wca2012@frei.gr
Τηλ:210 3634944, Fax:210 INFO: Mental Health Europe
3631690, Email: info@era.gr Website: www.mhe-sme.org > 4th USA-GREEK Updates
in Medical Oncology
Website: www.aegeancon
1-7 Ιουλίου 2012, University
> 10th INTERNATIONAL
ferences.org
of Pittsburg Medical Center,
CONFERENCE ON
Πληροφ. 2107700220,
> 2012 ANNUAL
PATHWAYS, NETWORKS,
www.eoncology.gr
EUROPEAN CONGRESS
AND SYSTEMS MEDICINE
πLι O
φG
υYλ λ- ί δ α 10-15 Ιουνίου 2012, Rodos
OF RHEUMAε
TO
EULAR
Palace, Ρόδος, Info :Era Ltd, > ESC Congress 2012
6-9 June, Berlin, Germany, Τηλ:210 3634944, Fax:210 25-29 Αυγούστου 2012,MunichTel: +41 22 33 99 590, Fax: 3631690, Email: info@era.gr Germany, www.escardio.org
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
Ο ποιητής της
φύσης και της ψυχής
Του Αριστείδη ∆άγλα

«Χ

ύνοµαι 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
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 νιότη µας. Χαρά στον που το ‘χει πει!»
Σκεφτόµουν διαβάζοντας το πραγµατικά ελκυστικό έργο του Κώστα Κρυστάλλη, ότι αν ζούσε λίγα χρόνια ακόµα, σήµερα θα µιλάγαµε για έναν από τους κορυφαίους
Έλληνες ποιητές και πεζογράφους. Έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία µόλις 26 ετών, χτυπηµένος από τη φυµατίωση που την εποχή εκείνη (1894) ήταν µια σχεδόν αθεράπευτη 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 θάνατο, την ζωή, την Ελλάδα, υµνεί και εξυψώνει την λαϊκή µας παράδοση, µε περίσσια
χάρη κι επική µεγαλοπρέπεια.
Το 1885,σε ηλικία µόλις 17 ετών,κυκλοφορεί την πρώτη ποιητική συλλογή του “αι
σκιαί του Άδου”, το επαναστατικό περιεχόµενο της οποίας τον αναγκάζει να καταφύγει στην Αθήνα το 1889, ενώ το τουρκικό στρατοδικείο τον καταδίκασε σε
εικοσιπεντάχρονη εξορία.
∆ε θα αναφέρω βιογραφικά στοιχεία
(αυτά µπορούν εύκολα να ευρεθούν), αλλά
θα παραθέσω (µε δεδοµένη την οικονοµία του χώρου) ορισµένα χαρακτηριστικά

αποσπάσµατα του εξαιρετικού του έργου.
Η τελειότητα,η γλαφυρότητα και η ζωντάνια των εικόνων που περιγράφει, είναι
δίχως άλλο απαράµιλλη. Προσέξτε, ή µάλλον απολαύστε την περιγραφή της εικόνας
του έφιππου Σκεντέρµπεη, βασιλιά των
Αρβανιτών, στα «Πεζογραφήµατά» του:
«Η εικόνα ήτον παλιά και αξιοπερίεργη. Παράσταινε καβαλάρη παλληκαρά µε
γιγάντιο ανάστηµα και µε πανώργια µορφή. Είχε ασπροκόκκινο το πρόσωπο και
περίσσια έµµορφο και καλοσυνάτο κι ευγενικό, 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 ξεχωριστή δύναµη. Εφόρειε µεγάλη σκούφια στο
κεφάλι του, στολισµένη µε ωραία φτερά
και µακρύ µεταξοπράσινο δουλαµά, περιπλουµισµένον µε χρυσά σιρίτια, που φάνταζε θαυµάσια, καµωµένος µε πολλή µαστοριά και µε τέτοια τέχνη ντυµένος, οπού
σκέπαζεν από τη µέση και κάτου τα’ άρµατα, εφαίνονταν και τα’ άρµατα κ’ εφαίνονταν κι αυτός.
Από τα’ αλόγου του το τρεχιό κυµατίζονταν ο δουλαµάς κι άφηνε να λάµπη στα
στήθια του χρυσή η αλυσσίδα του βασιλικού παρασήµου του κ’ ένας διαµαντοκολληµένος σταυρός, οπού φαίνονταν σαν να

πολίτης

14

Ε.Ν.Ε.χειρο

απόψεις

Μάιος 2012

επιφυλλίδα

νος στο το έργο του Κρυστάλλη τη χρονιά του θανάτου του, επισηµαίνει εύστοχα
ότι «∆εν έγραψε µίαν σελίδα, µίαν γραµµήν χωρίς την σφραγίδα της ιδιοφυούς
ψυχής του».
Το ποίηµά του µε τίτλο «Το Νεραϊδόπαιδο», αποτελεί µνηµείο εκφραστικού
οίστρου και εικαστικής µοναδικότητας:

τον φύλαε στον κόρφο του δίπλα γκόλφι
µε βαθύτατη ευλάβεια. ∆αµασκί σπαθί κρέµονταν µε χρυσά λουριά από τη ζώση του
κατά το ζερβιό πλευρό και πίσω από το
γόνατο του κρυβόνταν το κρανένιο απελατίκι του. Κι απάνου σ’ όλα αυτά, η λαµπράδα 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 ανάστηµά του όλο. Με το ζερβό χέρι βάσταζε τα χαλινάρια τ’ αλόγου και µε το δεξιό
τη µακριά λάντζα, είδος κονταριού µε σιδερένιον στόκο στην κορφή και µε µικρό
κόκκινο φλάµπουρο µε τον αητό το δικέφαλο µες τη µέση.
Το άλογο ήτον µαύρο και κατά το µέτωπο µοναχά λίγο µπάλλιο, ντυµένο κι αυτό
µε χρυσάργυρη σέλλα και µε φαντά φάλαρα. Είχε περήφανα σηκωµένο κατ’ απάνω
το κεφάλι του κ’ η πλούσια και γιαλιστερή χιούτη του χύνονταν σαν κύµα τρικυµιστή στα στήθη το αναβάτη. Σπιθοβολούσαν 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 σκοταδερή νύχτα, οπ’ αναλάµπει στην αριά αστροφεγγιά. Τα πόδια του τα’ ανεµόφτερα δεν
επατούσαν ολότελα στη γή, κ’ ελαµποκοπούσαν και τα τέσσερ’ ασηµοπέταλά του».

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 θάνατο, την ζωή, την
Ελλάδα, υµνεί και εξυψώνει την λαϊκή µας παράδοση, µε περίσσια χάρη κι επική µεγαλοπρέπεια.
Ο αναγνώστης θα δυσκολευτεί να ξεδιαλέξει απ’ τις περιγραφές του τα καλύτερα
αποσπάσµατα, γιατί όλα είναι κεντηµένα
µε δεξιοτεχνία µοναδική. Στο «Πανηγύρι
της Καστρίτσας», ο πλούτος των περιγραφών 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 παλιοί κάτοικοι της µεγάλης αυτής και ξακουσµένης των Μολοσσών πολιτείας. Κ’ εσυγχίζονταν κ’ επαρδάλωναν κατά τους σωρούς
οι φορεσιές κ’ οι φυσιογνωµίες των χιλιάδων εκείνων. Κ’ είχεν ολοµπροστά του ο
παρατηρητής σχεδόν όλες τες ενδυµασιές
κι όλες τες φυσιογνωµίες των λαών της
Ηπείρου».
Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, αναφερόµε-

«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 Κωνσταντάρας», δίνει µια εκπληκτική περιγραφή
της φύσης και των φαινοµένων της:

«Εις τον καθάριον ουρανό ανέβαινε αγάλι-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 αχτίδες, 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 κρεµασµένες εις τα χορτάρια κ’ εις τους ανθούς
της γης (…). Σπιθοβολίζει ο κρατερός αγέρας, 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 βαλανιδιά 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
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βαρύ ν’ αντιπαλέψει του µέλλεται. Σπάει
φλογισµένο από τα σύγνεφα τα’ ατροπελέκι και κατακείει και συντρίβει στα ριζιµιά κοτρώνια και τα ψηλά έλατα, κ’ ό,τι
απαντάει στο διάβα του το ρηµάζει».
Στο πεζογράφηµα «Στα Χαλάσµατα»,
θαυµάζουµε ακόµα µια εξαίσια περιγραφή:

«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 δύνονταν να µας δροσερέψουν ούτε η πρασινάδα του αριού λόγγου που διαβαίναµε,
ούτε της ρεµµατιάς το τρεχάµενο λιγοστό
νερό. Μαραµένες από το λιοπύρι και ξεδροσισµένες εκρέµονταν από τα πουρνάρια
η αγράµπελες, παρόµοιες µε την κόρη του
Θεόκριτου ύστερ’ από το κρυφό πλάγιασµά της µε το ερωτεµένο το βοσκόπουλο. Και στα λουµάκια οι ζιζικάδες εσυγκρατούσαν 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 σχοιναριά 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 φόβισε η βροντή. Σηκώθηκε κ’ έν’ ανεµόχολο δυνατό ξάφνου, που τύλιξε µεσουρανής 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 αθέρα 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’ ανάριο ανεµόβροχο έγεινε πυκνότατο κι ως

που τ’ αστροπελέκια τ’ ουρανού έσκαγαν
κατακεφαλής µας.
Τότε σα νάνοιξαν αποπάνου µας καταρράχτες αρίφνητοι.
Μας έζωσε η µπόρα στενά στενά ολόγυρα, 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 µυρουδιά της θιάφης, και µας ξεκώφεναν οι βρόντοι και τα ρεκάσµατα κ’ οι βρουχισµοί
του ανήµερου αστραποπέλεκα, που πήδαε
φλογερός και θανατοφόρος από κορφοβούνι σε κορφοβούνι κι από λογγιά σε
λογγιά, κυνηγώντας τον Πειρασµό.
Τρικυµός µέγας. Γαζέπι απάντεχο (…).Τα
σύγνεφα τραβήχτηκαν ένα έν’ από τον ουρανό και ξαστέρωσε το απέραντο χάος του.
Το σκοτάδι που µας περίφραξε ήτον βαθύτατο. Το κρύο τ’ απόβροχου αψύ. Έλαµπαν
συµπυκνωµένα τ’ αστέρια αποπάνου µας
γλυκύτατα, σα να ζητούσαν να µερέψουν

Ο αναγνώστης θα δυσκολευτεί να ξεδιαλέξει απ’ τις
περιγραφές του τα καλύτερα αποσπάσµατα, γιατί όλα
είναι κεντηµένα µε δεξιοτεχνία µοναδική.

χαϊδευτικά µε τα θεϊκά φιλήµατά τους το
καταπονεµένο µας από τη θολούρα κορµί. 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 σιωπηλότατη. Μόνον ο καταρράχτης της σιµοτινής
λαγκαδιάς θορυβούσε τα σκότη. Φυφύριζαν τα βρεµµένα ξύλα της πύρας µας κ’ η
απλωτερή λάµψη της έβαφε µε το πορφύρινο χρώµα της τα κοτρώνια και τες όψες
µας, που καθόµασταν αραδαριά σταυροπόδι ολόγυρά της.
Θα µπορούσα να παραθέσω πάµπολλα αποσπάσµατα του έργου του Κρυστάλλη, ενός έργου που εισήγαγε την ελληνική λεβεντιά στην κουρασµένη λογοτεχνία
µας, που µαστιζόταν από τον ανιαρό ροµαντισµό και τους πιθηκισµούς των δικών
µας συντηρητικών καθαρευουσιάνων κενολόγων συγγραφέων, αντλώντας τον πλούτο της πνευµατικής του παραγωγής από
τις αστείρευτες εικόνες της ελληνικής φύσης
και από το θησαυροφυλάκιο της δηµοτικής και της λαϊκής µας παράδοσης.
Κλείνοντας, θα επαναλάβω αυτό που
εξαρχής επισήµανα: Αν δεν έφευγε τόσο
νωρίς από τη ζωή, σήµερα ίσως µιλούσαµε για έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων συγγραφέων. Το έργο του όµως, τον
κατέστησε αθάνατο.

