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Θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές 
για τη βελτίωση του επαγγέλματος 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

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

13ο Πανελλήνιο
Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ -

ΕΣΥ
Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε ότι η
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, κόντρα σε κάθε αντιξοό-
τητα, έχει ήδη στο ενεργητικό της 12
απολύτως επιτυχημένα Πανελλήνια Νοση-
λευτικά Συνέδρια, δημιουργώντας έτσι
μια άτυπη παράδοση, που αποτελεί
σημείο αναφοράς για όλη τη νοσηλευ-
τική κοινότητα της χώρας.

Η συνέπεια της ομοσπονδίας μας και
ο απεριόριστος σεβασμός που τρέφει
στα χιλιάδες μέλη της, μας επιφορτίζει
με το σημαντικό καθήκον της κλαδικής
μας αυτοοργάνωσης και της διαμόρφω-
σης μιας δέσμης κοινών επαγγελματι-
κών πεποιθήσεων και διαπιστώσεων,
συνεχώς εμπλουτιζόμενης και απολύ-
τως λειτουργικής, με κοιτίδα το πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του ετησίου μας
συνεδρίου...

�

««ΗΗ
περίοδ-
ος που
διανύει

η χώρα μας είναι
σίγουρα πρωτοφα-
νής για τα δεδομέ-
να της μεταπολίτευ-
σης.Η παρατεινόμενη
βαθιά οικονομική
κρίση βασανίζει με
εξαντλητικό τρόπο
τα λαϊκά στρώματα,
ενώ τείνει πλέον να
μετεξελιχθεί σε κοι-
νωνική ή ακόμη και
σε ανθρωπιστική κρί-
ση, λαμβανομένης
υπόψη της κατάστα-
σης των πλέον αδυ-
νάτων.

Κάτω από αυτές
τις συνθήκες η Ένω-
ση Νοσηλευτών
Ελλάδος,καλείται να
συνεχίσει την δρά-
ση της,επιδιώκοντας
με κάθε δυνατό τρό-
πο την βελτίωση των
όρων άσκησης του
νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος και της
καθημερινότητας των
νοσηλευτών. Εφό-
σον, δε, κάθε δρά-
ση ή ίσως και σκέ-
ψη για αυξημένες
μηνιαίες αποδοχές

φαντάζει τουλάχι-
στον ουτοπική, η
Ε.Ν.Ε.προσανατολί-
ζεται προς την κατεύ-
θυνση θεσμικών
μέτρων περιορισμέ-
νου ή ακόμη και
μηδενικού κόστους,
προκειμένου να ενι-
σχύσει την επαγγελ-
ματική,αλλά και ηθι-
κή υπόσταση των
νοσηλευτών.

Ήδη έγιναν οι
πρώτες, αναγνωρι-
στικού τύπου, επα-
φές με την νέα ηγε-
σία του Υπουργείου
Υγείας και θα συνε-
χιστούν στο αμέσως
προσεχές διάστημα

με τον πλέον εντα-
τικό και πιεστικό τρό-
πο από την πλευρά
της Ε.Ν.Ε.». Με τα
λόγια αυτά, ο πρόε-
δρος της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλά-
δος,Δημήτρης Σκου-
τέλης,τονίζει την ανά-
γκη για συνεχή
δράση και διεκδίκη-
ση καλύτερων συν-
θηκών για την άσκη-
ση του νοσηλευτικού
επαγγέλματος.Οι απο-
σπάσεις για συνυπη-
ρέτηση με ένστολο
σύζυγο,αλλά και με
σκοπό την συνυπη-
ρέτηση με σύζυγο
νοσηλευτή,οι αμοι-

βαίες υπηρεσιακές
μεταβολές μεταξύ
νοσηλευτών, η εξά-
λειψη των πάσης
φύσεως διακρίσεων
και η σαφής περι-
γραφή των νοσηλευ-
τικών πράξεων είναι
κάποια από τα θέμα-
τα που αναφέρει στο
κείμενό του ο πρό-
εδρος της Ε.Ν.Ε., ο
οποίος τονίζει παράλ-
ληλα την ανάγκη για
κοινή συμπόρευση
όλων των νοσηλευ-
τών,μακριά από κομ-
ματικές και παρατα-
ξιακές λογικές.

Σελ. 4-5
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ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ
ΦΦ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΡΡ ΙΙ ΑΑ   

ΒΒαασσιικκήή  υυπποοσσττήή--
ρριιξξηη  ττηηςς  ζζωωήήςς  
Σε συνέχεια των εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος και μετά την επιτυχία
του προηγούμενου κύκλου
όπου εκπαιδεύτηκαν 360
νοσηλευτές και 30 εκπαι-
δευτές στη Βασική Υποστή-
ριξη της Ζωής (BLS-AED), το
9ο ΠΤ Αττικής συνεχίζει και
φέτος τη διεξαγωγή εκπαι-
δευτικών φροντιστηρίων για
όλους τους νοσηλευτές. Το
Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη
Βασική Υποστήριξη της Ζω-
ής και στην Αυτόματη Εξω-
τερική Απινίδωση (BasicLife
Support & Automated
ExternalDefibrillation: BLS-
AED Provider Course) αφο-
ρά στην παροχή πιστοποιη-
μένης εκπαίδευσης σε βα-
σικές αλλά σωτήριες γνώ-
σεις και δεξιότητες για την
εφαρμογή βασικής υποστή-
ριξης της ζωής και αυτόμα-
της εξωτερικής απινίδωσης
σε περιπτώσεις καρδιακής
ανακοπής ενηλίκων, με βά-
ση τις Νέες... Σελ. 6
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«« ΣΣ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΓΓ ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΟΟ »»   

ΣΣεεββαασσμμόόςς  σσττηηνν  ααξξιιοοκκρρααττίίαα
Προσφάτως και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1199/18-01-
2011 απόφασης του Υποδιοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Αττικής με θέμα την «Προκήρυξη – πρόσκληση υποβο-
λής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων
Διεύθυνσης», υπεβλήθησαν αιτήσεις υποψηφιότητας εκ μέρους
και του νοσηλευτικού προσωπικού για την κατάληψη θέσεων
Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Νοσηλευτι-
κών Υπηρεσιών των νοσοκομείων αρμοδιότητας της 1ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας. Ακολούθησαν σχετικές αποφάσεις του
οικείου Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και η διαδι-
κασία πλήρωσης των προκηρυχθεισών θέσεων...  Σελ. 7

ΜΜ ΙΙ ΣΣ ΘΘ ΟΟ ΙΙ   

««ΜΜεεττααμμννηημμοοννιιαακκέέςς»»  ααλλλλααγγέέςς
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του
Νόμου 4046/2012 ( Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόη-
σης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή τους), «Οι
ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ε' «Διαρθρωτι-
κές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφοι 28 και 29 του Μνημονίου
Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφά-
λαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της
Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προ-
σαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της
αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκρι-
μένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποί-
ων εγκρίνονται κατά την παράγραφο 2 και προσαρτώνται ως
παράρτημα V στον παρόντα νόμο, συνιστούν πλήρεις κανόνες
δικαίου άμεσης εφαρμογής. Με αποφάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμο-
γή της παρούσας παραγράφου»… Σελ. 8

ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

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

ΜΜ..  ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙΔΔΗΗΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
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e-mail: info@pitsilidis.gr
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ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΟΟ  

Δημήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ  
IRIS Α.Ε.B.E.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 018376

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  εευυφφυυοολλόόγγοοςς  ΝΝίίκκοοςς  ΤΤσσιιφφόόρροοςς  
Ο Νίκος Τσιφόρος ήτανε φαινόμενο για τα δρώμενα του ελληνικού κινηματογράφου της χρυσής
εποχής (1950-1970.Tο ταλέντο του δεν μπορούσε να χωρέσει στη διάρκεια μιας ταινίας ή στις σελί-
δες ενός βιβλίου. Επεκτεινόταν ως εκεί που φτάνει η φαντασία και το χιούμορ. Συχνά αυτό το χιού-
μορ κι αυτή η φαντασία δεν είχαν όρια. Ευτυχώς δεν είχαν όρια, για να κάνουν εμάς, τους απλούς
θνητούς να γελάμε με τα καμώματα όσων διακωμώδησε. Κάποιος κριτικός τον χαρακτήρισε "ευφυο-
λόγο" κι όχι άδικα. Ήτανε πάντα ετοιμόλογος, πάντα σκόρπαγε τ' αστεία του παντού, αστεία που
του έρχονταν αυθόρμητα κείνη τη στιγμή χωρίς να 'ναι προμελετημένα. Γεννήθηκε στην Αλεξάν-
δρεια της Αιγύπτου το 1911, από εύπορους Έλληνες γονείς. Ήταν ένας από τους πιο εξαίρετους
δημοσιογράφους, θεατρικούς συγγραφείς, σεναριογράφους αλλά και σκηνοθέτες, με μεγάλο
θεατρικό, συγγραφικό και κινηματογραφικό έργο, χαρακτηρίζεται από χιούμορ, με ανελέητο σαρ-
κασμό κι ειρωνεία ενάντια στην αυταρχικότητα και στο δεσποτισμό. Όμως υπήρξε κι υπερασπι-
στής του λούμπεν προλεταριάτου κι αναδεικνύει από τα "Παιδιά Της Πιάτσας" ότι το περιθώριο της
εποχής έχει πολύ μεγαλύτερο πλούτο συναισθημάτων από τους νεόπλουτους μικροαστούς τους
οποίους καταστηλιτεύει...Σελ. 12-15
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περίοδος που διανύ-
ει η χώρα μας είναι
σίγουρα πρωτοφανής

για τα δεδομένα της μεταπολί-
τευσης.Η παρατεινόμενη βαθιά
οικονομική κρίση βασανίζει με
εξαντλητικό τρόπο τα λαϊκά
στρώματα, ενώ τείνει πλέον να
μετεξελιχθεί σε κοινωνική ή
ακόμη και σε ανθρωπιστική
κρίση, λαμβανομένης υπόψη
της κατάστασης των πλέον αδυ-
νάτων.

Κάτω από αυτές τις συνθή-
κες ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς,,  κκααλλεείίττααιι  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττηηνν
δδρράάσσηη  ττηηςς,,  εεππιιδδιιώώκκοοννττααςς  μμεε
κκάάθθεε  δδυυννααττόό  ττρρόόπποο  ττηηνν  ββεελλττίίωω--
σσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  κκααιι  ττηηςς
κκααθθηημμεερριιννόόττηηττααςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν..  ΕΕφφόόσσοονν,,  δδεε,,  κκάάθθεε  δδρράάσσηη
ήή  ίίσσωωςς  κκααιι  σσκκέέψψηη  γγιιαα  ααυυξξηημμέέ--
ννεεςς  μμηηννιιααίίεεςς  ααπποοδδοοχχέέςς  φφααννττάά--
ζζεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  οουυττοοππιικκήή,,  ηη
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ππρροοσσααννααττοολλίίζζεεττααιι  ππρροοςς
ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  θθεεσσμμιικκώώνν  μμέέττρρωωνν
ππεερριιοορριισσμμέέννοουυ  ήή  αακκόόμμηη  κκααιι
μμηηδδεεννιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς,,  ππρροοκκεειιμμέέ--
ννοουυ  νναα  εεννιισσχχύύσσεειι  ττηηνν  εεππααγγγγεελλ--
μμααττιικκήή,,  ααλλλλάά  κκααιι  ηηθθιικκήή  υυππόό--
σστταασσηη  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν..  

Ήδη έγιναν οι πρώτες, ανα-
γνωριστικού τύπου, επαφές με
την νέα ηγεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας και θα συνεχιστούν
στο αμέσως προσεχές διάστη-
μα με τον πλέον εντατικό και
πιεστικό τρόπο από την πλευ-
ρά της Ε.Ν.Ε..

Το πλαίσιο διαλόγου που
θα τεθεί από την Διοίκηση της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος,
αφορά περισσότερα ζητήματα,
που άπτονται κυρίως της υπη-
ρεσιακής και επαγγελματικής
κατάστασης χιλιάδων συναδέλ-
φων μας και της ενίσχυσης του

θεσμικού της ρόλου.
Ειδικότερα, θα καταβληθεί

προσπάθεια προς την κατεύ-
θυνση της διευκόλυνσης συγκε-
κριμένων μορφών υπηρεσια-
κών μεταβολών των νοσηλευτών
με κριτήρια αμιγώς κοινωνικά.
ΑΑπποοττεελλεείί  ππάάγγιιαα  θθέέσσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,
όόττιι  ηη  ααππόόσσππαασσηη  γγιιαα  σσυυννυυππηηρρέέ--
ττηησσηη  μμεε  έέννσσττοολλοο  σσύύζζυυγγοο  θθαα
ππρρέέππεειι  νναα  ττύύχχεειι  γγεεννιικκήήςς  εεφφααρρ--
μμοογγήήςς,,  κκααττάά  ππααρρέέκκκκλλιισσηη  οοιιαασσ--
δδήήπποοττεε  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς,,  όόππωωςς
εείίννααιι  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ππααρρααμμοοννήήςς
σσττοονν  φφοορρέέαα  δδιιοορριισσμμοούύ  γγιιαα  μμιιαα
ππεεννττααεεττίίαα..  

ΤΤοο  ίίδδιιοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ιισσχχύύ--
σσεειι  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  ααπποοσσππάάσσεειιςς  μμεε
σσκκοοππόό  ττηηνν  σσυυννυυππηηρρέέττηησσηη  μμεε
σσύύζζυυγγοο  ννοοσσηηλλεευυττήή..  Η εμπει-
ρία αποδεικνύει, ότι δεν είναι
λίγες οι περιπτώσεις,όπου σχη-
ματίζονται οικογένειες από δύο
νοσηλευτές.Οι οικογένειες αυτές,
λόγω και των ιδιαιτεροτήτων
του νοσηλευτικού επαγγέλμα-
τος, θα πρέπει να ενισχυθούν,
ώστε τουλάχιστον τα ζευγάρια

αυτά να διαβιούν μαζί και όχι
σε διαφορετικά σπίτια και πόλεις,
στοιχείο εξαιρετικά δυσμενές
τόσο σε οικονομικό, όσο και
σε κοινωνικό επίπεδο.

ΚΚάάττιι  ααννάάλλοογγοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα
ιισσχχύύσσεειι  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς
ττωωνν  ααμμοοιιββααίίωωνν  υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν
μμεεττααββοολλώώνν  μμεεττααξξύύ  ννοοσσηηλλεευυττώώνν
κκααιι  δδηη  ττηηςς  ααμμοοιιββααίίααςς  μμεεττάάττααξξηηςς
ααυυττώώνν.. Η συγκεκριμένη μορ-
φή μετάταξης οφείλει να διευ-
κολυνθεί,δοθέντος ότι δεν επη-
ρεάζει αριθμητικά το έμψυχο
δυναμικό των φορέων απασχό-
λησης, ενώ δίνει λύση σε πλή-
θος προβλημάτων των νοση-
λευτών, οι οποίοι λόγω της
απασχόλησής τους αναγκάζο-
νται να διαβιούν σε τόπο,όπου
δεν επιδιώκουν την μόνιμη
εγκατάστασή τους και την οργά-
νωση της κοινωνικής τους ζωής.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
επιτραπεί η αμοιβαία μετάταξη
μεταξύ νοσηλευτών διαφορε-
τικής κατηγορίας.

Άλλος βασικός στόχος της

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ 

Η Ε.Ν.Ε. συνεχί     

ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΣΣκκοουυττέέλληηςς,,
ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΔΔ..ΣΣ..  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

Ε.Ν.Ε. είναι ηη  οορριισσττιικκήή  εεξξάάλλεειι--
ψψηη  ττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  δδιιαακκρρίί--
σσεεωωνν,,  πποουυ  ππααρρααττηηρροούύννττααιι  σσττηηνν
ππρράάξξηη  εενν  σσχχέέσσεειι  μμεε  ττηηνν  κκαατταα--
ββοολλήή  ττοουυ  εεππιιδδόόμμααττοοςς  εεππιικκίίννδδυυ--
ννηηςς  κκααιι  ααννθθυυγγιιεειιννήήςς  εερργγαασσίίααςς..
Η Ε.Ν.Ε. υποστηρίζει, ότι ως
αληθείς δικαιούχοι του εν λόγω
επιδόματος θα πρέπει να ανα-
γνωριστούν όλοι εκείνοι οι
νοσηλευτές, οι οποίοι αποδε-
δειγμένα ασκούν  πραγματικά
το νοσηλευτικό επάγγελμα.Το
κριτήριο της πραγματικής εκτέ-
λεσης νοσηλευτικών πράξεων
επί ασθενών είναι το πλέον
ασφαλές αλλά και δίκαιο.

Βέβαια, θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρ--
ξξεειι  κκααιι  σσααφφήήςς  ππεερριιγγρρααφφήή  κκααιι
ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν..  Το θεσμικό
πλαίσιο υπάρχει στη διάταξη
του άρθρου 5 παρ.1 του Νόμου
3868/2010 και απαιτείται πλέ-
ον η έκδοση σχετικής υπουρ-
γικής απόφασης. Με τον επα-
κριβή προσδιορισμό των
νοσηλευτικών πράξεων περι-
χαρακώνεται η άσκηση του
νοσηλευτικού επαγγέλματος,
ενώ ο νοσηλευτής αισθάνεται
περισσότερο ασφαλής κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιακών
καθηκόντων του. Παράλληλα,
ο προσδιορισμός αυτός λει-
τουργεί αποτρεπτικά εις οιαδή-
ποτε απόπειρα ανάθεσης στο
νοσηλευτικό προσωπικό αλλό-
τριων καθηκόντων,η οποία θα
χαρακτηρίζεται αυτομάτως ως
προδήλως παράνομη και θα
νομιμοποιεί την μη συμμόρ-
φωση του νοσηλευτή.

ΕΕιιδδιικκόόττεερρηη  ππττυυχχήή  ττοουυ  ππρροο--
ααννααφφεερρθθέέννττοοςς  ζζηηττήήμμααττοοςς  εείίννααιι
κκααιι  ηη  δδιιάάλλυυσσηη  ττωωνν  κκυυττττααρροοσστταα--
ττιικκώώνν  φφααρρμμάάκκωωνν  ααππόό  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς,,  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττόόσσοο

ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάά--
ττωωνν  ττοουυςς,,  όόσσοο  κκααιι  ττωωνν  κκααννόό--
ννωωνν  υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς..
Το φαινόμενο αυτό θα πρέπει
να εκλείψει και η συγκεκριμέ-
νη διαδικασία να εκτελείται από
εξειδικευμένο προσωπικό,που
δεν είναι άλλο από τους φαρ-
μακοποιούς ή τους βοηθούς
αυτών.

Συναφώς προβάλλεται, ότι
οο  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν  ααννοοίίγγεειι  ττοονν
δδρρόόμμοο  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκοοσσττοολλόόγγηη--
σσηη  ααυυττώώνν,,  σσττοοιιχχεείίοο  πποουυ  θθαα  δδιιεευυ--
κκοολλύύννεειι  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ιιδδιιωωττιικκοούύ
έέρργγοουυ  ααππόό  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  πποουυ
εεππιιθθυυμμοούύνν  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ωωςς
εελλεεύύθθεερροουυ..  

Περαιτέρω,ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  θθαα  εεξξαα--
κκοολλοουυθθήήσσεειι  νναα  δδίίννεειι  μμάάχχηη  γγιιαα
ττηηνν  εεππιικκρράάττηησσηη  ττηηςς  ααρρχχήήςς  ττηηςς
ααξξιιοοκκρρααττίίααςς,,  ττόόσσοο  κκααττάά  ττοο  σσττάά--
δδιιοο  ττηηςς  ππρροοααγγωωγγιικκήήςς  ––  ββααθθμμοο--
λλοογγιικκήήςς  εεξξέέλλιιξξηηςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν,,  όόσσοο  κκααιι  κκααττάά  ττοο  σσττάάδδιιοο  ττωωνν
κκρρίίσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  θθέέσσεε--
ωωνν  εευυθθύύννηηςς,,  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  σσυυννοο--
λλιικκήή  εειικκόόνναα  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι
ττηηνν  σσυυγγκκρριιττιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  όόλλωωνν
ττωωνν  ττυυππιικκώώνν  κκααιι  οουυσσιιαασσττιικκώώνν
ππρροοσσόόννττωωνν,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  κκααττηη--
γγοορρίίααςς..  Η λογική της καθιέρω-
σης γενικού προβαδίσματος των
ΠΕ νοσηλευτών έναντι των συνα-
δέλφων μας ΤΕ κρίνεται μάλ-
λον ως αναχρονιστική στο σημε-
ρινό πλαίσιο της αναγκαίας
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και
διαρκούς προσαρμογής στις
πλέον σύγχρονες μεθόδους
ασφαλούς και αποτελεσματικής
άσκησης του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος.

Στο ίδιο πλαίσιο κρίνεται
απαραίτητη η ενδυνάμωση του
ρόλου της Ε.Ν.Ε. στην πιστο-

ποίηση εκπαιδευτικών και επι-
στημονικών προγραμμάτων και
εκδηλώσεων,ώστε να διασφα-
λίζεται στο μεγαλύτερο δυνα-
τό βαθμό η παροχή υψηλού
επιπέδου συνεχιζόμενης εκπαί-
δευσης και επιμόρφωσης στους
νοσηλευτές.

Παράλληλα,ππρροοςς  εεννίίσσχχυυσσηη
ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,
θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  θθεεσσμμοοθθεεττηηθθεείί  ηη
σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σστταα
σσυυλλλλοογγιικκάά  όόρργγαανναα  δδιιοοίίκκηησσηηςς
όόλλωωνν  ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν,,  δδιιαα--
σσυυννδδεεόόμμεεννωωνν  κκααιι  μμηη..  Ομοίως
κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνση
της παρουσίας της Ε.Ν.Ε.,μέσω
εκπροσώπου της,σε διάφορους
θεσμικούς φορείς όπως το
ΚΕΣΥ, το ΕΣΑΝ και ο ΕΟΜ.

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι
ττοο  ππλλέέοονν  ιισσχχυυρρόό  μμέέσσοο  δδιιααππρρααγγ--
μμάάττεευυσσηηςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εείίννααιι  τταα
μμέέλληη  ττηηςς.. Η συνέπεια κατά την
εγγραφή στα μητρώα της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος και
την ετήσια ανανέωση αυτής,
αποτελεί πρωτίστως ένδειξη
σεβασμού προς τους συναδέλ-
φους μας,οι οποίοι ενεγράφη-
σαν ως μέλη ήδη από το έτος
2005.Δοθέντος,δε,ότι η εγγρα-
φή και η ετήσια ανανέωση είναι
υποχρεωτική, θα ληφθεί μέρι-
μνα για την δίκαιη και ομοιό-
μορφη εφαρμογή των σχετι-
κών νομοθετικών διατάξεων.

ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  μμεε  ααρρωωγγοούύςς  όόλλοουυςς
ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  μμπποορρεείί  κκααιι
ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττηηνν  δδρράά--
σσηη  ττηηςς  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττηηςς  χχώώρρααςς
κκααιι  ττηηςς  δδηημμόόσσιιααςς  υυγγεείίααςς..  ΟΟ  σσττόό--
χχοοςς  εείίννααιι  κκοοιιννόόςς,,  ααςς  σσυυμμπποο--
ρρεευυθθοούύμμεε  εεππιιττέέλλοουυςς  μμαακκρριιάά
ααππόό  κκοομμμμααττιικκέέςς  κκααιι  ππααρρααττααξξιιαα--
κκέέςς  λλοογγιικκέέςς..    

ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

     ζει δυναμικά

Η Ε.Ν.Ε., με αρω-
γούς όλους τους
νοσηλευτές, μπο-
ρεί και πρέπει να
συνεχίσει την δρά-
ση της προς όφε-
λος του νοσηλευτι-
κού προσωπικού
της χώρας και της
δημόσιας υγείας. Ο
στόχος είναι κοι-
νός, ας συμπορευ-
θούμε επιτέλους
μακριά από κομ-
ματικές και παρα-
ταξιακές λογικές.
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Γράφει ο Λάμπρος Μπίζας,
πρόεδρος του 9ου ΠΤ Αττικής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΣΣ
εε  σσυυννέέχχεειιαα  ττωωνν  εεκκππααιι--
δδεευυττιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήή--
ττωωνν  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηη--

λλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν
εεππιιττυυχχίίαα  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ
κκύύκκλλοουυ  όόπποουυ  εεκκππααιιδδεεύύττηηκκαανν
336600  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  κκααιι  3300  εεκκππααιι--
δδεευυττέέςς  σσττηη  ΒΒαασσιικκήή  ΥΥπποοσσττήήρριι--
ξξηη  ττηηςς  ΖΖωωήήςς  ((BBLLSS--AAEEDD)),,  ττοο  99οο
ΠΠΤΤ  ΑΑττττιικκήήςς  σσυυννεεχχίίζζεειι  κκααιι  φφέέττοοςς
ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν
φφρροοννττιισσττηηρρίίωωνν  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς
ννοοσσηηλλεευυττέέςς..

ΤΤοο  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς
σσττηη  ΒΒαασσιικκήή  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  ττηηςς
ΖΖωωήήςς  κκααιι  σσττηηνν  ΑΑυυττόόμμααττηη  ΕΕξξωω--
ττεερριικκήή  ΑΑππιιννίίδδωωσσηη  ((BBaassiicc  LLiiffee
SSuuppppoorrtt  &&  AAuuttoommaatteedd  EExxtteerrnnaall
DDeeffiibbrriillllaattiioonn::  BBLLSS--AAEEDD  PPrroovviiddeerr
CCoouurrssee))  ααφφοορράά  σσττηηνν  ππααρροοχχήή
ππιισσττοοπποοιιηημμέέννηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς
σσεε  ββαασσιικκέέςς  ααλλλλάά  σσωωττήήρριιεεςς  γγννώώ--
σσεειιςς  κκααιι  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  γγιιαα  ττηηνν
εεφφααρρμμοογγήή  ββαασσιικκήήςς  υυπποοσσττήήρριι--
ξξηηςς  ττηηςς  ζζωωήήςς  κκααιι  ααυυττόόμμααττηηςς
εεξξωωττεερριικκήήςς  ααππιιννίίδδωωσσηηςς  σσεε  ππεερριι--
ππττώώσσεειιςς  κκααρρδδιιαακκήήςς  αανναακκοοππήήςς
εεννηηλλίίκκωωνν,,  μμεε  ββάάσσηη  ττιιςς  ΝΝέέεεςς
ΚΚααττεευυθθυυννττήήρριιεεςς  ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΚΚααρρ--
δδιιοοααννααππννεευυσσττιικκήήςς  ΑΑννααζζωωοογγόό--
ννηησσηηςς  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΣΣυυμμ--
ββοουυλλίίοουυ  ΑΑννααζζωωοογγόόννηησσηηςς
((EEuurrooppeeaann  RReessuusscciittaattiioonn  CCoouunncciill
--  EERRCC))..

Το Σεμινάριο είναι εγκεκρι-
μένο και πιστοποιημένο από
το ERC, διεξάγεται από το 9ο
ΠΤ Αττικής της Ένωσης Νοση-

λευτών Ελλάδος, την Ελληνική
Εταιρεία Επείγουσας Προνο-
σοκομειακής Φροντίδας και το
ΚΕΚ του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτη-
ρία», διδάσκεται από πιστοποι-
ημένους εκπαιδευτές του ERC.

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκοοίί    
σσττόόχχοοιι  σσεεμμιιννααρρίίοουυ
� Αναγνώριση του πάσχοντα
που βρίσκεται σε κατάσταση
καρδιακής ανακοπής
� Διενέργεια BLS σύμφωνα με
τις σύγχρονες Κατευθυντήριες
Οδηγίες του ERC
� Τοποθέτηση του πάσχοντα σε
θέση ανάνηψης,όταν αυτό απαι-
τείται
� Γνώση βασικών θεμάτων που
σχετίζονται με τη λειτουργία
του AED
� Εφαρμογή AED
� Εφαρμογή ΒLS σε συνδυα-
σμό με AED

� Γνώση βασικών στοιχείων για
τους απινιδώσιμους ρυθμούς
και την απινίδωση.

Η μάθηση εστιάζεται και
βασίζεται στις αρχές της δια-
δραστικής εκπαίδευσης,με σημα-
ντική μείωση του χρόνου των
διαλέξεων και αύξηση του τρό-
που διδασκαλίας μέσα από
μικρές ομάδες όπου γίνονται
κλειστές συζητήσεις, σταθμούς
πρακτικής εξάσκησης δεξιοτή-
των και σενάρια εξομοίωσης
καρδιακής ανακοπής με ειδι-
κά προπλάσματα.

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει
μια εισαγωγική διάλεξη για τη
βασική υποστήριξη της ζωής
και την αυτόματη εξωτερική απι-
νίδωση, επίδειξη δεξιοτήτων
BLS και πρακτική εξάσκηση BLS
σε ολιγομελείς ομάδες.Επίδει-
ξη εκτίμησης και εφαρμογής
AED και χορήγησης απινίδω-

σης και πρακτική εξάσκηση AED
σε ολιγομελείς ομάδες, επίδει-
ξη και πρακτική εξάσκηση της
θέσης ανάνηψης, καθώς και
συζήτηση για τον έλεγχο λει-
τουργίας του AED.Συζήτηση για
ιατρονομικά θέματα και για την
ανάγκη επανεκπαίδευσης.

Όλα τα σεμινάρια θα πραγ-
ματοποιηθούν στους χώρους
του ΚΕΚ του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η
Σωτηρία», ημέρα Σάββατο σε
δύο ομάδες των 30 ατόμων (60
άτομα ημερησίως), ως εξής:
08:00 - 14:00  η πρωινή ομά-
δα και 14:00 – 20:00 η απογευ-
ματινή ομάδα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής
των σεμιναρίων είναι οι ακό-
λουθες:
� 29/09/2012
� 20/10/2012
� 17/11/2012
� 15/12/2012

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όλοι οι νοσηλευτές. Λόγω του
περιορισμένου αριθμού συμ-
μετεχόντων θα τηρηθεί αυστη-
ρά, σειρά προτεραιότητας μετα-
ξύ των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών της Ε.Ν.Ε..

Δήλωση συμμετοχής συμπλη-
ρώνεται και αποστέλλεται στην
Ε.Ν.Ε.μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στη διεύθυνση
info@enne.gr ή φαξ στο
2103648049.

Για τη δήλωση συμμετοχής
και για περισσότερες πληρο-
φορίες, παρακαλώ επισκεφτεί-
τε την  ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε.
www.enne.gr ή καλέστε το
2103648044.
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Εκπαιδευτικά 
φροντιστήρια
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Σεβασμός 
στην αξιοκρατία

ΠΠ
ροσφάτως και σε συνέχεια της υπ’
αριθμ.πρωτ.1199/18-01-2011 από-
φασης του Υποδιοικητή της 1ης

Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής με θέμα
την «Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων
Προϊσταμένων Διεύθυνσης»,υπεβλήθησαν
αιτήσεις υποψηφιότητας εκ μέρους και του
νοσηλευτικού προσωπικού για την κατά-
ληψη θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης
και Υποδιεύθυνσης των Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών των νοσοκομείων αρμοδιότη-
τας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ακολούθησαν σχετικές αποφάσεις του
οικείου Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου και η διαδικασία πλήρωσης των
προκηρυχθεισών θέσεων ολοκληρώθη-
κε με την έκδοση των πράξεων τοποθέτη-
σης των επιλεγέντων προϊσταμένων. Στις
παραπάνω κρίσεις συμμετείχαν,όπως ήταν
φυσιολογικό, και νοσηλευτές της κατηγο-
ρίας ΤΕ, αρκετοί εκ των οποίων εκρίθη-
σαν προϊστάμενοι.

ΜΜεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν,,  κκααιι  σσττοο  ΣΣιισσμμααννόόγγλλεειιοο
ΓΓεεννιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκαανν  ωωςς
ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοοιι  ΤΤοομμέέωωνν  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  οορριισσμμέέννοοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ττηηςς  κκααττηη--
γγοορρίίααςς  ΤΤΕΕ..  ΗΗ  εεξξέέλλιιξξηη  ααυυττήή  δδυυσσααρρέέσσττηησσεε
σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  ττοουυςς  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΠΠΕΕ  σσττοο
εενν  λλόόγγωω  ννοοσσοοκκοομμεείίοο,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  κκααιι  ααπποο--
φφάάσσιισσαανν  νναα  κκιιννηηθθοούύνν  δδιικκαασσττιικκώώςς  εεννααννττίίοονν
ττοουυςς..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  οορριισσμμέέννοοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς
ΠΠΕΕ  κκααττέέθθεεσσαανν  εεννώώππιιοονν  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ
ΕΕφφεεττεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  ααιιττήήσσεειιςς  αακκυυρρώώσσεεωωςς  κκααιι
ααιιττήήσσεειιςς  αανναασσττοολλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  κκααττάά  ττωωνν
ππρράάξξεεωωνν  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  σσεε  θθέέσσεειιςς  ΤΤοομμεεααρρ--
χχώώνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ΤΤΕΕ..

Μεταξύ των προβληθέντων επιχειρη-
μάτων οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ΠΠΕΕ  ιισσχχυυρρίίζζοοννττααιι,,  όόττιι
εεκκ  ττηηςς  κκεείίμμεεννηηςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  κκααθθιιεερρώώννεεττααιι
σσααφφέέςς  ππρροοββάάδδιισσμμαα  όόλλωωνν  ααδδιιαακκρρίίττωωςς  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ΠΠΕΕ  έέννααννττιι  ττωωνν  σσυυννααδδέέλλφφωωνν
ττοουυςς  ΤΤΕΕ,,  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύ--

ννηηςς.. Τον ως άνω λόγο ακύρωσης προβάλ-
λουν,δε,ως προδήλως βάσιμο,προκειμέ-
νου να υποστηρίξουν και να επιτύχουν
την αποδοχή της αιτήσεως αναστολής εκτέ-
λεσης των πράξεων τοποθέτησης των νοση-
λευτών ΤΕ σε θέσεις Τομεαρχών.

Ωστόσο, ήδη δημοσιεύτηκαν οι υπ’
αριθμ. 757/2012 και 759/2012 αποφάσεις
της Επιτροπής Αναστολών του Ζ’ Ακυρω-
τικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών,δυνάμει των οποίων απερρίφθη-

σαν οι ως άνω αιτήσεις αναστολής των
νοσηλευτών ΠΕ. Ειδικότερα ττοο  ΔΔιικκαασσττήή--
ρριιοο  έέκκρριιννεε,,  όόττιι  ττοο  εεππιικκααλλοούύμμεεννοο  γγεεννιικκόό
ππρροοββάάδδιισσμμαα  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ΠΠΕΕ  δδεενν  ααπποο--
ττεελλεείί  ππρροοδδήήλλωωςς  ββάάσσιιμμοο  λλόόγγοο  αακκύύρρωωσσηηςς,,
δδιικκααιιώώννοοννττααςς  ααππόόλλυυτταα  σσττοο  ππααρρόόνν  δδιικκοοννοο--
μμιικκόό  σσττάάδδιιοο  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ΤΤΕΕ  πποουυ  εεππεε--
λλέέγγηησσαανν  ωωςς  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοοιι  κκααιι  ττοοπποοθθεεττήή--
θθηηκκαανν  σσεε  θθέέσσεειιςς  ττοομμεεααρρχχώώνν..  

Σημειωτέον, ότι οι παραπάνω αποφά-
σεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
αποτελούν μια μορφή δικαίωσης και των
θέσεων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, που ανέκαθεν υποστήριζε, ότι δεν
νοείται η καθιέρωση γενικού προβαδίσμα-
τος των νοσηλευτών ΠΕ έναντι των νοση-
λευτών ΤΕ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει
απόλυτος σεβασμός της αρχής της αξιο-
κρατίας,ώστε σε θέσεις προϊσταμένων των
νοσηλευτικών υπηρεσιών να τοποθετού-
νται οι καλύτεροι και οι καταλληλότεροι
εκ των νοσηλευτών,ανεξαρτήτως της κατη-
γορίας εις την οποία ανήκουν.
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θα πρέπει να υπάρχει από-
λυτος σεβασμός της αρχής
της αξιοκρατίας, ώστε σε
θέσεις προϊσταμένων των
νοσηλευτικών υπηρεσιών να
τοποθετούνται οι καλύτε-
ροι και οι καταλληλότεροι
εκ των νοσηλευτών, ανε-
ξαρτήτως της κατηγορίας εις
την οποία ανήκουν.
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Ιούλιος-Αύγουστος 2012

ΣΣ
ύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς
ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  66  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  11  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ

44004466//22001122  ((ΈΈγγκκρριισσηη  ττωωνν  ΣΣχχεε--
δδίίωωνν  ΣΣυυμμββάάσσεεωωνν  ΧΧρρηημμααττοοδδοοττιι--
κκήήςς  ΔΔιιεευυκκόόλλυυννσσηηςς,,  ττοουυ  ΣΣχχεεδδίί--
οουυ  ττοουυ  ΜΜννηημμοοννίίοουυ  ΣΣυυννεεννννόόηησσηηςς
κκααιι  ππααρροοχχήή  εεξξοουυσσιιοοδδοοττήήσσεεωωνν
γγιιαα  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυςς)),,  ««ΟΟιι  ρρυυθθ--
μμίίσσεειιςς  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττοο
κκεεφφάάλλααιιοο  ΕΕ''  ««ΔΔιιααρρθθρρωωττιικκέέςς  ΜΜεεττααρρ--
ρρυυθθμμίίσσεειιςς»»,,  ππααρράάγγρρααφφοοιι  2288  κκααιι
2299  ττοουυ  ΜΜννηημμοοννίίοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιι--
κκήήςς  κκααιι  ΧΧρρηημμααττοοππιισσττωωττιικκήήςς  ΠΠοολλιι--
ττιικκήήςς  κκααιι  σσττοο  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44  ««ΔΔιιααρρ--
θθρρωωττιικκέέςς  ΜΜεεττααρρρρυυθθμμίίσσεειιςς  γγιιαα
ττηηνν  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς»»
ππααρράάγγρρααφφοοςς  44..11::  ««ΔΔιιαασσφφάάλλιισσηη
ττηηςς  ττααχχεείίααςς  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  ττηηςς
ααγγοορράάςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  εεννίίσσχχυυσσηη
ττωωνν  θθεεσσμμώώνν  ττηηςς  ααγγοορράάςς  εερργγαα--
σσίίααςς»»  ττοουυ  ΜΜννηημμοοννίίοουυ  ΣΣυυννεεννννόόηη--
σσηηςς  σσττιιςς  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ΠΠρροοϋϋ--
πποοθθέέσσεειιςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς,,
τταα  σσχχέέδδιιαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεγγκκρρίίννοο--
ννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22  κκααιι
ππρροοσσααρρττώώννττααιι  ωωςς  ππααρράάρρττηημμαα  VV
σσττοονν  ππααρρόόνντταα  ννόόμμοο,,  σσυυννιισσττοούύνν
ππλλήήρρεειιςς  κκααννόόννεεςς  δδιικκααίίοουυ  άάμμεε--
σσηηςς  εεφφααρρμμοογγήήςς.. Με αποφάσεις
του Υπουργικού Συμβουλίου
ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτη-
μα για την εφαρμογή της παρού-
σας παραγράφου».

Κατ’ εξουσιοδότηση των
ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη η
υπ’αριθμ. 6/28-02-2012 Πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου
(Πράξη 6 της 28.2.2012 Ρύθμι-
ση θεμάτων για την εφαρμογή
της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
4046/2012).Σύμφωνα,λοιπόν,
με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 1 της ως άνω Πράξεως,

«από 14-2-2012 και μέχρι την
ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος δημοσιονομικής προσαρ-
μογής, τα κατώτατα διαμορφω-
μένα όρια μισθών και ημερομι-
σθίων της από 15-7-2010 ισχύ-
ουσας Εθνικής Γενικής Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας,όπως
αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν
κατά την 1-1-2012, μειώνονται
κατά 22%.Από 14-2-2012 και μέ-
χρι την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής μειώνονται κατά
32% τα κατώτατα διαμορφωμέ-
να όρια μισθών και ημερομι-
σθίων της από 15-7-2010 ισχύ-
ουσας Εθνικής Γενικής Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας,όπως
αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν
κατά την 1-1-2012, για νέους,
ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα
μειωμένα κατά 32% κατώτατα
όρια μισθών και ημερομισθίων
του προηγούμενου εδαφίου
ισχύουν και για τους μαθητευ-
όμενους της παρ.9 του άρθρου
74 του ν.3863/2010 (Α' 115).Η
παρ. 8 του άρθρου 74 του ν.
3863/2010, το άρθρο 43 του ν.
3986/2011 (Α' 152) καθώς και
κάθε άλλη ρύθμιση που είναι
αντίθετη με τις διατάξεις της πα-

ραγράφου αυτής,καταργούνται».
Με βάση τα παραπάνω δεδο-

μένα, ο βασικός μισθός νεο-
προσλαμβανόμενου υπαλλή-
λου διαμορφώνεται πλέον στα
586,08 ευρώ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4
της ως άνω Πράξεως του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, «οι κανονι-
στικοί όροι Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας που θα λήξει ή
θα καταγγελθεί, εξακολουθούν
να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από
τη λήξη ή την καταγγελία τους.
Κανονιστικοί όροι Συλλογικής
Σύμβασης που έχει ήδη λήξει
ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα
τρίμηνο από την ισχύ του ν.
4046/2012.Με την πάροδο του
τριμήνου και εφόσον εν τω μετα-
ξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας,εξα-
κολουθούν να ισχύουν από
τους κανονιστικούς αυτούς όρους
αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι
που αφορούν α) τον βασικό
μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο
και β) τα επιδόματα ωρίμανσης,
τέκνων,σπουδών και επικινδύ-
νου εργασίας,εφόσον τα επιδό-
ματα αυτά προβλέπονταν στις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

που έληξαν ή καταγγέλθηκαν,
ενώ παύει αμέσως να ισχύει
κάθε άλλο προβλεπόμενο σε
αυτές επίδομα».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων
προκύπτει,ότι τα μμοοννααδδιικκάά  εεππιι--
δδόόμμαατταα  πποουυ  ππααρρααμμέέννοουυνν  σσεε
ιισσχχύύ  εείίννααιι  ααυυττάά  ττηηςς  ωωρρίίμμααννσσηηςς,,
ττωωνν  ττέέκκννωωνν,,  ττωωνν  σσπποουυδδώώνν  κκααιι
ττηηςς  εεππιικκιιννδδύύννοουυ  εερργγαασσίίααςς..  

ΒΒέέββααιιαα,,  εειιδδιικκώώςς  ωωςς  ππρροοςς  ττοο
εεππίίδδοομμαα  ωωρρίίμμααννσσηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι
νναα  ααννααφφεερρθθοούύνν  κκααιι  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44  ττηηςς  ωωςς  άάννωω  ΠΠρράά--
ξξεεωωςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς
««ααππόό  1144--22--22001122  κκααιι  μμέέχχρριι  ττοο  πποοσσοο--
σσττόό  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς  νναα  δδιιααμμοορρφφωω--
θθεείί  σσεε  πποοσσοοσσττόό  κκάάττωω  ττοουυ  1100%%,,
αανναασσττέέλλλλεεττααιι  ηη  ιισσχχύύςς  δδιιααττάάξξεεωωνν
ννόόμμωωνν,,  κκααννοοννιισσττιικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν,,
ΣΣυυλλλλοογγιικκώώνν  ΣΣυυμμββάάσσεεωωνν  ήή  ΔΔιιααιι--
ττηηττιικκώώνν  ΑΑπποοφφάάσσεεωωνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς
ππρροοββλλέέπποουυνν  ααυυξξήήσσεειιςς  μμιισσθθώώνν
ήή  ηημμεερροομμιισσθθίίωωνν,,  ππεερριιλλααμμββααννοο--
μμέέννωωνν  κκααιι  εεκκεείίννωωνν  ππεερρίί  υυππηηρρεε--
σσιιαακκώώνν  ωωρριιμμάάννσσεεωωνν,,  μμεε  μμόόννηη
ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττηηνν  ππάάρροοδδοο  σσυυγγκκεε--
κκρριιμμέέννοουυ  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς,,  όόππωωςς
εεννδδεειικκττιικκάά  ττοο  εεππίίδδοομμαα  πποολλυυεε--
ττίίααςς,,  ττοο  εεππίίδδοομμαα  χχρρόόννοουυ  εερργγαα--
σσίίααςς,,  ττοο  εεππίίδδοομμαα  ττρριιεεττίίααςς  κκααιι  ττοο
εεππίίδδοομμαα  ππεεννττααεεττίίααςς..Για την εφαρ-
μογή του προηγούμενου εδα-
φίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος
όρος του εθνικού ποσοστού
ανεργίας των τελευταίων τεσσά-
ρων τριμήνων,όπως αυτός απο-
τυπώνεται στην Έρευνα Εργατι-
κού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ».

Εκ των ως άνω ειδικών δια-
τάξεων προκύπτει μια γενική
απαγόρευση αύξησης των μισθών
μέχρι να μειωθεί το ποσοστό
ανεργίας κάτω του 10%.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

«Μεταμνημονιακές»
αλλαγές
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Αναδημοσίευση από 
την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» 

««ΜΜ
άχη» για σύριγγες,αντισηπτικά,
γάζες, γάντια και άλλα ταπεινά
πλην όμως αναγκαία αναλώ-

σιμα υλικά δίνουν καθημερινά πλέον οι
εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.Στο
πλευρό τους έχουν σε πολλές περιπτώσεις
και τους ασθενείς που διαπιστώνουν ιδί-
οις όμμασι την τεράστια προσπάθεια που
καταβάλλεται για να κρατηθεί όρθιο το ΕΣΥ.
Τα χρέη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προς
τους προμηθευτές, η πληρωμή τους με το
σταγονόμετρο και η μειωμένη ροή εισα-
γομένων υλικών προς τις ελληνικές εται-
ρίες από τις μητρικές αποτελούν τους προ-
βληματικούς κρίκους της αλυσίδας τροφοδοσίας
με υγειονομικό υλικό στο ΕΣΥ. Αυτούς
τους μισοσπασμένους κρίκους θα κληθεί
να ενώσει ο επόμενος υπουργός Υγείας….

ΣΣωωττηηρρίίαα
Ένα από τα υγειονομικά υλικά πρώτης
γραμμής έχει… εκλείψει τις τελευταίες δύο
εβδομάδες στο νοσοκομείο «Σωτηρία»:πρό-
κειται για τις σωλήνες και τις φιάλες παρο-
χέτευσης πνευμονικού υγρού που χρειά-
ζονται σχεδόν όλοι οι ασθενείς οι οποίοι
νοσηλεύονται στις Θωρακοχειρουργικές
κλινικές του νοσοκομείου. «Οι ασθενείς,
ιδίως όσοι νοσηλεύονται με σοβαρά πνευ-
μονολογικά προβλήματα δεν γίνεται να
μένουν χωρίς παροχέτευση. Δεδομένου
ότι η προμήθεια των σωλήνων αποκλεί-
στηκε εάν δεν εξοφληθούν οι προμηθευ-
τές,η μόνη λύση ήταν να… βγάλουμε από
τα ντουλάπια τις γυάλινες φιάλες που χρη-
σιμοποιούσαμε τη δεκαετία του 1990, να
τις καθαρίσουμε και να τις αποστειρώσου-
με και να τις βάζουμε στους ασθενείς» λέει
ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομο-
σπονδίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ),κ.Νίκος
Παπανδρέου. Παντελής έλλειψη καταγρά-
φεται επίσης σε αντισηπτικά και γάζες. Το
πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την αγορά
τους ανά κλινική με χρήματα του… κοι-
νού ταμείου ασθενών και εργαζομένων.
Νοσηλευτές εκτιμούν ότι καθημερινά αγο-

ράζονται υλικά, όπως γάζες, οινόπνευμα
κ.α., αξίας 30-40 ευρώ.

ΛΛααϊϊκκόό
Το πλέον ταπεινό αναλώσιμο υλικό,το χαρ-
τί για τα κρεβάτια στα εξεταστήρια,έχει… εξα-
φανιστεί από τα τακτικά κι έκτακτα ιατρεία
του Λαϊκού.Το προσωπικό αναζητεί διάφο-
ρες λύσεις, από τη χρήση αντισηπτικού έως
την τοποθέτηση υφασμάτινων σεντονιών,
αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται εύκο-
λα:οι ασθενείς βρίσκονται μεν ενώπιον του
γιατρού αλλά κι ενώπιον χιλιάδων παθογό-
νων μικροοργανισμών που απειλούν την
υγεία τους ελλείψει αποστειρωμένου χαρτι-
ού για τις κλίνες.Μεγάλες είναι οι ελλείψεις
σε σύριγγες –δεν υπάρχουν πλέον όλα τα
μεγέθη αλλά μόνο οι μικρές (5άρες), με τις

οποίες οι νοσηλευτές προσπαθούν να δια-
λύσουν και να χορηγήσουν φάρμακα, να
κάνουν αιμοληψίες κ.α..Επίσης,τις τελευταί-
ες 20 ημέρες το νοσοκομείο δεν προμηθεύ-
εται ταινίες σακχάρου με αποτέλεσμα οι δια-
βητικοί ασθενείς είτε να τις αγοράζουν μόνοι
τους για να κάνουν τις τουλάχιστον πέντε
μετρήσεις ημερησίως είτε να περιορίζονται
σε μία μόνο μέτρηση την ημέρα.

ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς
Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει το θέμα
των ελλείψεων στη Νεφρολογική κλινική
του Ευαγγελισμού. Το απόθεμα των βελο-
νών βιοψίας τελείωσε, αλλά δεν μπορεί να
ανανεωθεί διότι υπάρχει εμπλοκή με την
εισαγωγή τους.Το αποτέλεσμα είναι οι ασθε-
νείς με νεφρική ανεπάρκεια,οι οποίοι πρέ-
πει να υποβληθούν σε βιοψία προκειμέ-
νου να καθοριστεί στη συνέχεια η θεραπεία
τους,να περιμένουν να βρεθεί βελόνα βιο-
ψίας από άλλο νοσοκομείο! Ήδη υπάρχει
μικρή λίστα αναμονής ασθενών,ενώ η διοί-
κηση του νοσοκομείου προσπαθεί να βρει

λύση με τις ξένες εταιρίες που διακινούν
αυτό το αναλώσιμο υλικό.

ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΛΛάάρριισσααςς
Οι σύριγγες είναι το πιο δυσεύρετο υλικό
στο νοσοκομείο Λάρισας. Το προσωπικό
αποδύεται καθημερινά σε αγώνα δρόμου για
να εξασφαλίσει μερικές σύριγγες, και συνή-
θως με τον όρο ότι θα είναι «δανεικές». «Από
την περασμένη εβδομάδα έχουμε μόνο 50άρες
σύριγγες με τις οποίες μπορείς να διαλύσεις
φάρμακα, αλλά όχι να κάνεις αιμοληψίες.
Φανταστείτε τον ασθενή να περιμένει και το
νοσηλευτή να ψάχνει τα ντουλάπια και τελι-
κά να του λέει ότι πρέπει να τις αγοράσει…»,
λέει ο κ. Κώστας Νιανιόπουλος, εκπρόσω-
πος των νοσηλευτών του νοσοκομείου στην
ΠΑΣΥΝΟ.Προβλήματα καταγράφονται συνε-
χώς και στην τροφοδοσία των κλινικών με
χαρτί τουαλέτας αλλά και με γάζες.

ΚΚΑΑΤΤ  
Ακόμη και η πιο απλή νοσηλευτική πράξη
γίνεται άθλος για το προσωπικό του ΚΑΤ,
καθώς τα περισσότερα αναλώσιμα υλικά δίδο-
νται με το… σταγονόμετρο.Σύριγγες,συσκευ-
ές ορού για τη χορήγηση ενδοφλέβιας θερα-
πείας, αποστειρωμένα δοχεία για συλλογή
ούρων,γάζες,αντισηπτικά έχουν εκλείψει από
τις αποθήκες των κλινικών με αποτέλεσμα η
ευθύνη για την προμήθειά τους να μετακυ-
λύεται στους ασθενείς. «Εμείς τους ενημερώ-
νουμε ότι δεν μπορούμε π.χ. να τους αλλά-
ξουμε συσκευή ορού για το φάρμακο ή να
τους δώσουμε ουροσυλλέκτη για καλλιέρ-
γεια ούρων, και οι ασθενείς πράττουν ό,τι
νομίζουν.Άλλοι διαμαρτύρονται στη διοίκη-
ση,άλλοι όχι,στο τέλος όλοι πάνε να αγορά-
σουν ό,τι λείπει» λέει νοσηλεύτρια του νοσο-
κομείου. Δυσλειτουργίες από τις ελλείψεις
υλικών καταγράφονται και στα χειρουργεία:
δεν υπάρχουν καλύμματα για τα χειρουργι-
κά τραπέζια αλλά και αποστειρωμένες ιατρι-
κές μπλούζες μιας χρήσεως για τους χειρουρ-
γούς.Αλλά και οι ασθενείς που θα χρειαστούν
ράμματα Νο 2 είναι άτυχοι, διότι η προμή-
θειά τους έχει διακοπεί και ως εκ τούτου χρη-
σιμοποιούνται ό,τι ράμματα είναι διαθέσιμα,
παρότι εγκυμονεί ο κίνδυνος να σπάσουν.

ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σε κατάσταση διάλυσης 
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ΑΑ))  ΣΣυυμμββααττιικκόό  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  ΣΣπποουυδδώώνν
Αποτελείται από τις Ειδικεύσεις:
1. Δημόσια Υγεία  
2. Κοινοτική Νοσηλευτική 
3. Ψυχική Υγεία 
4. Κλινική Νοσηλευτική με έξι (6) κατευ-
θύνσεις.
α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική  
β) Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακου-
φιστική Φροντίδα  
γ) Παιδιατρική Νοσηλευτική 
δ) Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων  
ε) Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική  
στ) Χειρουργική Νοσηλευτική .

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να
υποβάλλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Επι-
στημών Υγείας (δηλ. Νοσηλευτικής, Ιατρι-
κής,Οδοντιατρικής,Φαρμακευτικής),Σχο-
λής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων
Δυνάμεων,Τμημάτων Βιολογίας,Χημείας,
Κοινωνιολογίας,Κοινωνικής Ανθρωπολο-
γίας, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Τμημά-
των και Προγραμμάτων Ψυχολογίας της
ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Σχολών
ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από
10.09.2012 έως 10.10.2012 από τη Γραμ-
ματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή 10.00 έως 14.00,(Δήλου
1Α Γουδί, τηλ. 210 746 1487 και 210 746
1499).
Website: www.nurs.uoa.gr.

ΒΒ))  ΔΔιιααππααννεεππιισσττηημμιιαακκόό--ΔΔιιααττμμηημμααττιικκόό
ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  ΣΣπποουυδδώώνν
««ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ΔΔιιοοίίκκηησσηηΥΥππηηρρεεσσιιώώνν
ΥΥγγεείίααςς  ––  ΠΠλληηρροοφφοορριικκήή  ΥΥγγεείίααςς»»
Αποτελείται από τις Ειδικεύσεις:
1. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών

Υγείας» (20 θέσεις) και 
2. «Πληροφορική Υγείας» (20 θέσεις).

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται
σε πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμη-
μάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής,Φαρμακευ-
τικής, Οδοντιατρικής, Οικονομικών και
Νομικών Επιστημών,Πληροφορικής,Βιο-
μηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας,
Οργάνωσης και Διοίκησης, Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών,Μηχανικών Η/Υ και Θετι-
κών Επιστημών της ημεδαπής ή αντίστοι-

χων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της
αλλοδαπής. καθώς και σε πτυχιούχους
άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συνα-
φών προς τις ειδικεύσεις του παρόντος
ΠΜΣ, κατά την κρίση της Ειδικής Διατμη-
ματικής Επιτροπής. Τέλος μπορούν να
γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πει η ως άνω αναφερθείσα Υπουργική
Απόφαση και ο Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υπο-
βάλουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Δήλου 1Α, Γουδί, από 17 Σεπτεμβρί-

ου μέχρι 17 Οκτωβρίου 2012 
Website: www.nurs.uoa.gr.

ΓΓ))  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  ΚΚρρίίσσεεωωνν,,  ΜΜααζζιικκώώνν  ΚΚαατταα--
σσττρροοφφώώνν  κκααιι  ΕΕππεειιγγοουυσσώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν
Με κατεύθυνση:
1.«Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και 
2.«Οργάνωση και Διοίκηση».

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υπο-
βάλλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστη-
μών Υγείας, Ανθρωπιστικών, Πολιτικών
και Οικονομικών Σπουδών των ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ανα-
γνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ). Αριθμός θέσεων
12 ανά κατεύθυνση.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από
10.09.2012 έως 12.10.2012 από τη Γραμ-
ματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή 10.00 έως 14.00,(Δήλου
1Α Γουδί, τηλ. 210 746 1487 και 210 747
1499).
Website: www.nurs.uoa.gr.

ΔΔ))  ΔΔιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή
Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υπο-
βάλλουν πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημά-
των Υγείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών
των ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και αντί-
στοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρι-
σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής (ΔΟΑΤΑΠ). Επίσης πτυχιούχοι
Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ. Αριθ-
μός θέσεων 12.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από
10.09.2012 έως 10.10.2012 από τη Γραμ-
ματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή 10.00 έως 14.00,(Δήλου
1Α Γουδί, τηλ. 210 746 1487 και 210 747
1499).
Website: www.nurs.uoa.gr.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Προκήρυξη
Προγραμμάτων 
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ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος

ΤΤΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  --  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι - Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
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Ιούλιος-Αύγουστος 2012

Επιμέλεια: Γιακουμάκη Ειρήνη
Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ,
Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής
της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του ΕΚΠΑ, Μπεκρή Ελέ-
νη Νοσηλεύτρια ΤΕ, Κωνστα-
ντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας

>>  ««ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό  
εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  σσεεμμιιννάάρριιοο  
σσττηηνν  θθρρόόμμββωωσσηη  κκααιι  ττηηνν  
ααννττιιθθρροομμββωωττιικκήή  ααγγωωγγήή»»
Το Σεμινάριο με τίτλο «ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΘΡΟΜΒΩ-
ΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩ-
ΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο,20 Οκτωβρίου
2012 στο Αμφιθέατρο του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαν-
νίνων.

Το εκπαιδευτικό αυτό Σεμι-
νάριο εντάσσεται στις εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες του Προ-
γράμματος «Ιωάννινα Καρδιαγ-
γειακή Εκπαίδευση-Εκπαιδευ-
τικά Σεμινάρια», το οποίο απο-
τελεί πρόγραμμα του Ειδικού
Λογαριασμού Έρευνας του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων με Επι-
στημονικό Φορέα την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων και με διοικητικό και
διαχειριστικό όργανο την Επι-
τροπή Ερευνών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων.

Στόχος του εν λόγω προ-
γράμματος, το οποίο βρίσκεται
σε ισχύ από το 2002, είναι η
υλοποίηση επιστημονικών εκ-
δηλώσεων,εκπαιδευτικών συ-
νεδρίων,σεμιναρίων και κλινι-
κών φροντιστηρίων στην πόλη

των Ιωαννίνων με διδάσκο-
ντες/εκπαιδευτές μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα-
θώς και άλλων εγχώριων και
διεθνών πανεπιστημίων.

Το σεμινάριο με τίτλο «ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΘΡΟΜΒΩ-
ΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩ-
ΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» στοχεύει κυρίως
στην ανάπτυξη θεμάτων που

απασχολούν τους νοσηλευτές
στην καθ’ ημέρα κλινική πρά-
ξη, αναφορικά με τη Θρόμβω-
ση και την Αντιθρομβωτική
Αγωγή. Επισυνάπτεται το ανα-
λυτικό επιστημονικό πρόγραμ-
μα.

Στην ιστοσελίδα www.cardio
vascular.gr μπορεί κάθε ενδια-
φερόμενος να ενημερώνετε για
τις εξελίξεις του σεμιναρίου.

>>  1133tthh  EEAARRAA  CCOONNFFEERREENNCCEE
EEUURROOPPEEAANN  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN
FFOORR  RREESSEEAARRCCHH  OONN
AADDOOLLEESSCCEENNCCEE
29 Αυγούστου - 01 Σεπτεμβρί-
ου 2012, Σπέτσες, Πληροφ.:
Triaena Tours & Congresses S.A.,
Τηλ.: 210 7499300, Fax: 210
7705752, E-mail: info@triaena
tours.gr Website: www.triaena
tours.gr

>>  TTHHEE  FFEETTUUSS  ΑΑSS  AA  PPAATTIIEENNTT
31 Αυγούστου - 02 Σεπτεμβρί-
ου 2012, Μύκονος, Royal
Myconian & Myconian Imperial
Resorts, Elia Beach,Tel.: 0030
210 6074200, Fax: 0030 210
6074222, Email: md@md
congress.gr

>>  XXXXII  WWOORRLLDD  
CCOONNGGRREESSSS  OOFF  AASSTTHHMMAA
((WWCCAA  22001122))
The Québec City Convention
Center Quebec City, Canada,
18-21 August 2012, Π:
http://www.wca-2012.com,
wca2012@frei.gr

Νοσηλεύτρια ΤΕ, διορι-
σμένη στο ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Ηρακλείου Κρήτης, ζητά
αμοιβαία μετάταξη σε
οποιοδήποτε νοσοκομείο
ή Κέντρο Υγείας του
νομού Θεσσαλονίκης.
Τηλ. επικοινωνίας:
6998865088

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Του Αριστείδη Δάγλα

ΟΟ
Νίκος Τσιφόρος ήτανε
φαινόμενο για τα δρώμε-
να του ελληνικού κινη-

ματογράφου της χρυσής εποχής
(1950-1970.Tο ταλέντο του δεν
μπορούσε να χωρέσει στη διάρ-
κεια μιας ταινίας ή στις σελίδες
ενός βιβλίου. Επεκτεινόταν ως εκεί
που φτάνει η φαντασία και το χιού-
μορ. Συχνά αυτό το χιούμορ κι
αυτή η φαντασία δεν είχαν όρια.
Ευτυχώς δεν είχαν όρια, για να
κάνουν εμάς, τους απλούς θνητούς
να γελάμε με τα καμώματα όσων
διακωμώδησε. Κάποιος κριτικός
τον χαρακτήρισε "ευφυολόγο" κι
όχι άδικα. Ήτανε πάντα ετοιμόλο-
γος, πάντα σκόρπαγε τ' αστεία του
παντού, αστεία που του έρχονταν
αυθόρμητα κείνη τη στιγμή χωρίς
να 'ναι προμελετημένα.

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου το 1911, από εύπο-
ρους Έλληνες γονείς.

Ήταν ένας από τους πιο εξαί-
ρετους δημοσιογράφους, θεατρι-
κούς συγγραφείς, σεναριογράφους
αλλά και σκηνοθέτες, με μεγάλο
θεατρικό, συγγραφικό και κινη-
ματογραφικό έργο, χαρακτηρίζε-
ται από χιούμορ, με ανελέητο σαρ-
κασμό κι ειρωνεία ενάντια στην
αυταρχικότητα και στο δεσποτι-
σμό. Όμως υπήρξε κι υπερασπι-
στής του λούμπεν προλεταριάτου
κι αναδεικνύει από τα "Παιδιά Της
Πιάτσας" ότι το περιθώριο της επο-
χής έχει πολύ μεγαλύτερο πλού-
το συναισθημάτων από τους νεό-
πλουτους μικροαστούς τους οποίους
καταστηλιτεύει.

Το πρώτο του επιτυχημένο θεατρικό
το 'γραψε στα χρόνια της Κατοχής. Γνώρι-
σε μεγάλη επιτυχία κι ως πεζογράφος,δια-
κρινόμενος για το ευρηματικό του χιού-
μορ και την ικανότητά του στην σατιρική
απόδοση ιστορικών γεγονότων. Έργα του

όπως «Τα Παιδιά Της Πιάτσας», «Τα Παλιό-
παιδα Τα Ατίθασα», «Εμείς Κι Οι Φράγκοι»,
«Σταυροφορίες» κλπ. συναντούν φανατι-
κούς αναγνώστες σε κάθε εποχή. 'Άλλα
βιβλία του: «Ελληνική Μυθολογία», «Ρεμά-
λια Ήρωες», «Ιστορία Της Αγγλίας», «Βιβλι-
κά Χαμόγελα», «Παραμύθια Πίσω Απ' Τα
Κάγκελα», «Μίλων Φιρίκης», «Όμορφη Θεσ-
σαλονίκη» κ. ά.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από
το σπουδαίο έργο του «Ελληνική Μυθο-
λογία», στο οποίο χωρίς να παραποι-
εί στο ελάχιστο τη… μυθολογική αλή-
θεια,αποδίδει ένα αληθινό αριστούργημα
κωμικής γραφής. Απολαύστε το:

ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΟΟ  ΤΤΣΣΑΑΧΧΠΠΙΙΝΝΗΗΣΣ
«Tο καλοκαίρι ανθίζουνε τα μοσκο-
φάσουλα και τα ζουζούνια του νερού
τραγουδάνε σερενάτες στις μαμζέλ ζου-
ζούνες, μπας και τις καταφέρουνε δια
το πονηρόν και την "διαιώνισιν του
είδους". Kαι να δης που τις καταφέρ-
νουνε...

Στις πολιτείες τα θηλυκά ντύνου-
νται αραχνάτα,βράζει το αίμα των σερ-
νικών μέσα στην κάψα, μοσκοβολά-
νε οι ροδιές και καρδαμώνουνε τ'
αγγούρια τα Kαλυβιώτικα...

Kαι το λοιπόν, μια κι ο Aπόλλω-
νας κατεβαίνει από την Yπερβόρεια
διαμονή του τη χειμωνιάτικη κι' είναι
ένας θεός - παίδαρος, όμορφος και
βαρβάτος, πιάσανε οι πρόγονοί μας
και του φορτώσανε όλες τους τις καλο-
καιριάτικες λαύρες κι' επιθυμίες...Απόλ-
λωνας ο αβάσταχτος.

Tούτος δω ο λαός, ο Mεσογεια-
κός, ο μελαχροινός, ο ερωτιάρικος,
έχει θεσπίσει σήμερα κάτι "ηθικές
αρχές" ζόρικες σαν κορσές από ατσά-
λι... Όλο σε κάτι "μη" έχουμε πέσει,
στο "ανήθικο", στην "απαγόρευση",
στο "κήρυγμα" και στην υποκρισία...
Kι' οι περισσότεροι από τούτους τους
μεγάλους κυρίους του "μη", στη ζού-
λα τσιμπάνε τα ψαχνά των γυναικών
στα λεωφορεία, γλαρώνουν τα μάτια,
έχουνε βίτσια ανομολόγητα και συντη-
ρούνε κρυφογκομενίτσες με αγου-

ράδες...Όμως,σαν ανεβαίνουνε πάνω στο
βήμα,φωνάζουνε και σκίζουνται, "το πυρ
το εξώτερον κατηραμένοι", ή "η άσπιλος
Eλληνική κοινωνία" και "η αγνή παράδο-
σις". Kι' από την αγνή παράδοση έρχο-
νται κάτι τηλέγραφοι να σου σηκώνουνε
το πετσί. Aιμομιξίες, βρωμιές, φυλομοφι-
λίες, ανωμαλίες και μοιχείες, ένας στους

Ο ευφυολόγος     
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δυο κερδίζει, που λέει και το λαχείο...Tο
κολάρο νάναι καθαρό και η μύτη ψηλά.
T' από μέσα ποιος τα βλέπει και ποιος τα
ξέρει; Aχ, να μπορούσαμε να τα πούμε
καθαρότερα, τι οχετό θα ξέρναγε η μεγά-
λη έννοια της "Yψηλής Hθικής"... Aλλά
δεν μπορούμε, θα ταράξουμε το λαϊκόν
αίσθημα.

Οι αρχαίοι μας ήτανε τιμιότεροι... Άσε
που θαυμάζανε την αθλούμενη νεολαία
στον Ιλισό, άσε κάτι άλλα πονηρά που τα
βρίσκεις με τη μορφή "φιλοσοφικής ερμη-
νείας" ακόμα και στο Πλατωνικό Συμπό-
σιο, όμως ήτανε τιμιότεροι.Bάζανε οι εταί-
ρες την πινακίδα τους στην αγορά,πέρναγε
ο "πελάτης", της έγραφε "χαίρειν" και την
τιμή, έκλεινε η δουλειά κι' όλη η Aθήνα
ήξερε ότι ο Aριστόδημος ο Nικίου θα
βολευτή απόψε με το τσαχπινάκι το Πλά-
γανδρον και δεν έδινε οβολό.Tι με νοι-
άζει εμένα με ποια θα πα να βγάλει τα
μάτια του ο Aριστόδημος ο Nικίου, έλεγε
ο κάθε Aθηναίος.Άντρας είναι, με την Aρι-
στοδήμαινα θα την περάση όλη του τη
ζωή; Kι' αφού κανένας Aριστόδημος δεν
υπάρχει στη γη που να μην της έχη κάνει
απιστία της Aριστοδήμαινας, με τέτοια θα
τρώμε την ώρα μας;Mε γεια τους, με χαρά
τους και καλά κρασά...

Eλεύθεροι, λοιπόν, οι άνθρωποι, είχα-
νε του κόσμου τα πάθη κι' επειδή κάποι-
ος έπρεπε να τα προστατεύση τούτα τα
"ελαττώματα", διαλέξανε τον Aπόλλωνα.
Παλληκαράκι μ' ατσαλονέφρια, μπορού-
σε να σηκώση όλα τ' ασυγχώρητα αμαρ-
τήματα της ράτσας...

Kαι σαν τέτοιος που ήτανε, δεν τον
παντρέψανε.Tον αφήσανε εργένη και λεύ-
τερο να χαρή τη ζωούλα του...

Ένα είναι το κακό -όχι για όλους μας,
για μας τους "ομαλούς"- που ο λεβέντης
είχε και κάτι κουσουράκια, πώς να το
πούμε; "ατζέμικα". Kάτι ο Άδμητος, κάτι ο
Ιππόλυτος της Σικυώνος, κάτι ο Υάκιν-
θος, ποζάρανε σαν "εψιμμυθιωμένοι νέοι"
που, τέλος πάντων, κάνανε και παρέα και
τους έμαθε ποδήλατο σε τρύπια σέλλα ο
θεός τούτος ο βιτσιόζος...Βέβαια τον σιχαί-
νεται ο αγαθός Πλούταρχος στα γραφτά

του κι' οι πατέρες της Εκκλησίας αφορ-
μή βρίσκουνε να του τα σούρουνε...Όμως
οι πατέρες της Εκκλησίας δεν πιστεύανε
στο Ελληνικό Πάνθεον. Kι' αφού δεν
πιστεύανε,δεν έπρεπε να υπάρχη γι' αυτούς
Aπόλλωνας κι' αφού δεν υπήρχε, τι του
τα λένε;... Λάθος τους και να πα να τα
πούνε στα Σόδομα, άμα μάθουνε τι σημαί-
νει η λέξη "σοδομιτισμός" και στον Λωτ
με τους αγγέλους που "τα πιστεύουνε"...
Τέλος πάντων...

Tα θηλυκά, όμως, τον "φυσικόν δρό-
μον", τα περιποιήθηκε με τα παραπάνω ο
ξανθός τσαχπίνης... Στη Θάσο η επιγρα-
φή τον αναφέρει... "Nύμφησιν κ Aπόλλω-
νι νυμφαγέτη..."... και δεν άφηνε καμία
να μην της εκφράση τον θαυμασμό του.

Πρώτη ήτανε η Eστία, η κόρη του Kρό-
νου και αδερφή του πατέρα του Δία.H θεί-
τσα του, να πούμε. Πήγε, της κόλλησε, της
κουνήθηκε, την ξεμονάχιασε... H Eστία
ζορίστηκε.

- Δία, είπε στον αδερφό της, σκύψε την
κεφάλα σου.

- Γιατί, θα μου βγάλης τις κόνιδες;
-Όχι. Θα ορκιστώ.
Kαι ορκίστηκε στην κεφάλα του αδερ-

φού της "να μείνει πάντα παρθένα κι' ευγε-
νής ανάμεσα στους θεούς". Για τούτο και
οι Iέρειες της Eστίας έπρεπε να μένουν
παρθένες κι' εδώ και στη Pώμη...

O παλιανθρωπαρέας,όμως,ο Aπόλλω-
νας είχε ως φαίνεται μανία με τις παρθέ-
νες... Kαι ημέραν τινά στη Δήλο πέτυχε...
την αδερφή του την Άρτεμη.

- Pε Aρτεμάκη, της είπε, είσαι δια... να
περάσωμεν ομού δύο ευχάριστες ώρες;

- Δε ντρέπεσαι ρε; Eγώ, η αδερφή σου;

- Σας παρακαλώ, τέτοια θα κυττάμε
τώρα;

Ήτανε δίπλα στο βωμό της Aρτέμιδος
κι' η κοπέλα σηκώθηκε απάνω.

- Aς το διάλο από δω ρε.
Kι' επειδή παραγρίεψε, τα κατάφερε κι'

έμεινε παρθένα.
H μούσα όμως, η Kαλλιόπη, δεν την

σκαπουλάρησε.
Tην είδε και της έκλεισε το μάτι.
- Tι είσθε Kαλλιόπη.
- Mούσα καλέ.
- Aχ μωρή μουσίτσα...
Γέλασε η Kαλλιόπη κι' "εγεννήθη αυτή

υιός ονόματι Iάλεμος". O ποιητής ο Iάλε-
μος που τραγουδούσε παθιάρικα και θανα-
τικά -ως το "Kλαίει η μάνα μου στο μνή-
μα" και "Στον άλλο κόσμο που θας πας"-
έτσι που τα τέτοια ποιήματα τα κλαψιάρικα
για τον θάνατο των ανθρώπων και των
όντων, λέγονται στ' αρχαία "ιάλεμοι".

Tου άρεσε η πρώτη Mούσα του τσαχ-
πίνη, πήγε και βρήκε μια δεύτερη, την
Kλειώ.

- Mούσα είσθε;
- Mάλιστα, σερ.
- Mήπως είσθε βρωμούσα;
- Kαθόλου, σερ. Έχουμε μπάνιο στο

σπίτι.
- E, τότε τι καθόμαστε;
Kι' εγεννήθη ο Oρφεύς που έπαιζε σε

χρυσή λύρα, χωρίς να έχη ιδέα από χρη-
ματιστήριο...

Kείνες όμως που τάραξε ο νυμφαγέ-
της ήτανε οι Nύμφες. Mεγάλη καταστρο-
φή.

Eίπαμε για τη Δάφνη, το μεράκι του,
άλλη φορά. Nα τα πούμε τώρα με λεπτο-
μέρειες...

H Δάφνη ήτανε κόρη ποταμού. Ή του
Λάδωνα στην Aρκαδία, ή του Πηνειού...
Mαμά της η Γη.

Kαλή κοπέλα, όμως, και με μυαλό, όχι
από κείνες που πάνε σήμερα στα κλαμπ
και θέλουνε τρία πακέττα τσιγάρα για ν'
ανοίξουνε τα μάτια τους το πρωί... Φρόνι-
μη,σεμνή και προ παντός μακρυά από τους
ερωτάκηδες.

Ήτανε τώρα ένα παιδί, Λεύκιππο τον

ς     Νίκος Τσιφόρος 

Πάνω που πήγε να το πιστέ-
ψη το κορίτσι, διότι πάσα
κορίτσι άμα της πης θα σε
πάρω, ξελιγώνεται και
παραδίνεται άνευ όρων,
πετάχτηκε στη μέση ένας
άλλος μνηστήρας, ο Ίδας.
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

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

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

λέγανε, γυιος του βασιλιά Oινόμαου, και
τσιμπήθηκε με τη Δάφνη... Tσιμπήθηκε
πολύ και τον πιάσανε οι φίλοι του.

- Δε γίνεται τίποτα, βρες καμμιάν άλλη,
τζάμπα χάνεις την ώρα σου.

- Όχι, την αγαπάω.
- Mην την ζυγώσης,αυτή μόλις δη άντρα

λακάει και φεύγει.
O Λεύκιππος σκέφτηκε μια μηχανή.

Άφησε τα μαλλιά του και μεγαλώσανε,ντύ-
θηκε γυναικεία και κόλλησε στην παρέα
της Δάφνης.

Kάνανε, λοιπόν, συντροφιά, τη
ζύγωνε, τη φιλούσε σα φιλενάδα,
πορευότανε. Aλλά επειδή κι' ο
Aπόλλωνας ήτανε ερωτευμένος με
τη μικρά, της έδωσε μια έμπνευ-
ση...

Λέει, δηλαδή, μια μέρα η Δάφ-
νη:

- Kαλέ κορίτσια, δεν κάνουμε
ένα μπανάκι στον Λάδωνα, τον μπα-
μπά;

Ξεβρακωθήκανε όλες,πέσανε στο
νερό, ο Λεύκιππος έμεινε και τις κύτ-
ταγε.

- Έλα πέσε μωρή Λευκιππού, του
φωνάξανε τα κορίτσια.

Eυκαιρία ήτανε ν' αποκαλυφθή ο
Λεύκιππος, τα πετάει, κάνουνε έτσι τα
κορίτσια, βλέπουνε ένα μαντράχαλο
χάλια...

- Άντρας είσαι ρε μπαγάσα;
- Ξέρετε...
Oι Nύμφες έγιναν έξω φρενών.
- Mπανιστηριτζή! Παλιάνθρωπε.
Bγήκανε έξω, αρπάξανε τ' ακόντια και

τα μαχαίρια και... πάει ο Λεύκιππος.Πέθα-
νε με μιζ αν πλι και ξεβράκωτος.

Tα παρακάτω είναι γνωστά. Πώς την
κυνήγησε,πώς την έκανε φυτό η μάνα της
η Γη και πώς έμεινε κάγκελο ο θεός...

Άλλες Nύμφες δεν είπανε όχι.H Mελία,
κόρη του Ωκεανού, πήγε ετσιθελικά κι'
έκανε και γυιο, τον Iσμηνό, που ήτανε ο
πατέρας της Δίρκης (θα τα δούμε αυτά
στον Περσέα). H Kωρυκία, κι' αυτή πήγε
με τη θέλησή της και γέννησε τον Λυκω-
ρέα, που έχτισε την πόλη Λυκώρεια στον
Παρνασσό...

H αδυναμία όμως του θεού ήτανε οι
θνητές.A, εδώ μας ρήμαξε, κακοχρονονά-
χη...

H ιστορία με την Kασσάνδρα είναι λιγά-

κι πονηρή...Tούτη δω η Kασσάνδρα ήτα-
νε κόρη του Πριάμου και της Eκάβης από
την Tροία...Tην είδε ο Aπόλλωνας τη γου-
στάρησε και της είπε:

- Kασσαντράκι. Έλα να πάμε για νανά-
κια κι' ό,τι θέλεις από μένα θα τώχης.

H Kασσάνδρα, γυναίκα και πονηρή,
του ζήτησε το αντίτιμο:

- Mου χαρίζεις τη δύναμη της μαντι-
κής κι' εγώ ό,τι θέλεις.

Tίποτα δεν του κόστι-

ζε του Aπόλλωνα "πάρτηνε τη δύνα-
μη της μαντικής".

Έκανε,όμως,λάθος και πλήρωσε μπρο-
στά. Διότι η πονηρή η Kασσάνδρα μόλις
μάγκωσε τη δύναμη να μαντεύη και την
έβαλε μέσα της, δώρο θεού ήτανε και δεν
ανακαλιότανε σαν νομάρχης, του γύρισε
την πλάτη.

- Πριτς που θα σου σταθώ...
O Aπόλλων τσατίστηκε πάρα πολύ,αλλά

δεν έδειξε τίποτα. "Nα μου τη φέρης βρώ-
μα τζάμπα και βερεσέ;"...Xαμογέλασε,λοι-
πόν, και της λέει χαριτωμένα:

- Nάναι καλά το ινάτι σου ρε Kασσα-
ντράκι, αλλά ένα φιλάκι δε μου δίνεις του-
λάχιστο ένα φιλάκι;

- E, πια... Ένα φιλί...
Aπάνω, λοιπόν που τη φίλαγε, τη φτύ-

νει ο Aπόλλων μέσα στο στόμα.

- Φτου σου, αλανιάρα.
Kι' από τότε έλεγε μαντείες η Kασσάν-

δρα,αλλά δεν την πίστευε άνθρωπος.Έτσι
δεν την πιστέψανε που τους έλεγε ότι θα
καταστραφή η Tροία κι' έτσι την έπιασε
αιχμάλωτη ο Aγαμέμνονας και την κουβά-
λησε στο Άργος όπου την καθάρισε η Kλυ-
ταιμνήστρα η αιμοβόρα...

Άλλη κοπέλα ήτανε η Mάρσηππα...Eδώ
πέρα ο Aπόλλων τάκανε και απατεώνικα.
Tης ξηγήθηκε, δηλαδή, πονηρά.

- Mάρσηππα θα σε πάρω.
- Έλα καλέ.
- Nα φάω τα κόκκαλα του μπαμπά...
Πάνω που πήγε να το πιστέψη το

κορίτσι, διότι πάσα κορίτσι άμα της πης
θα σε πάρω, ξελιγώνεται και παραδίνε-
ται άνευ όρων,πετάχτηκε στη μέση ένας
άλλος μνηστήρας, ο Ίδας.

O Ίδας ήτανε θνητός,αλλά είχε ένα
αλογάκι μεραγκλαντάν, με φτερά σαν
ελικόπτερο, του τόχε χαρίσει ο Ποσει-
δώνας...Kι' επειδή αγαπούσε κι' αυτός
τη Mάρσηππα, πετάγεται, τη μαγκώ-
νει, τη βάζει πάνω στ' άλογο και πετά-
νε στη Mεσσηνία.

O Aπόλλων σκύλιασε.
- Tον κερατά,να μου φάη το κορί-

τσι πάνω που τόψηνα.
Tους φτάνει, λοιπόν, κι' αρπά-

ζονται στα χέρια με τον Ίδα.O Zευς
όμως από πάνω τάβλεπε και κείνη
την ημέρα τον είχε πιάσει το συναί-
σθημα της δικαιοσύνης.Kαβαλλά-

ει ένα σύννεφο κι' έρχεται κοντά.
Παίζουνε ξύλο οι δυο άντρες και σφυ-

ράει ο Δίας.
- Φάουλ... (δηλαδή είπε "μπρεκ" όπως

λένε στο μποξ).
Xωρίσανε, έρχεται κοντά ο Zευς που

καθότανε μακρυά μη φάη καμμιά αδέσπο-
τη, και τους κάνει ήρεμα:

- Γιατί μαλώνετε τζάμπα και βερεσέ;Nα
διαλέξη η κοπέλα ποιον θέλει απ' τους
δυο.

H Mάρσηππα το σκέφτηκε.Bέβαια,πιο
πολύ της άρεσε ο Aπόλλων, αλλά έκανε
λογικό συλλογισμό:

"Aυτός είναι θεός και μένει αθάνατος.
Eγώ θνητή, θα γεράσω αύριο - μεθαύ-
ριο και δεν θα θέλη μήτε να με φτύση...
Nα πάρω τον Iδάκο καλύτερα και σιγου-
ριές...".

Kαι διάλεξε τον Ίδα κι' ο Aπόλλων,
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πάει, έμεινε ξανά - μανά μπουκάλα.
Mε την Kορωνίδα, όμως, την κόρη του

Φλεγύα, τα κατάφερε μια χαρά ο πονηρός
αυτός κύριος. Kι' άμα τα κατάφερε τούρθε
μια μέρα η κοπέλλα έξαλλη.

- Tι με κάνατε, θεότατε;
- Tι έκανα;
- Kαλέ με εγκαστρώσατε...Kαι σας είπα:

Λάβετε προφυλάξεις. Δυόμιση δραχμές
έχουνε οι ρημάδες...

O Aπόλλων,όχι που λυπότανε το δυο-
μισάρι, αλλά δεν τώχε σκεφτή.Kαι φρονί-
μως ποιών έκανε την κορόιδα και χάθη-
κε από τη γειτονιά της.

O μπαμπάς της, όμως, της Kορωνίδας
όταν τόμαθε, έγινε εκτός εαυτού.

- Φτου παλιοβρώμα, μου λέρωσες το
όνομα.Tώρα;

Ήτανε ένας νέος, Ίσχυς λεγότανε, που
τη γουστάριζε την Kορωνίδα και ήθελε να
την πάρη.Tο λοιπόν, τα βάλανε κάτου πατέ-
ρας και κόρη και τα μιλήσανε.

- Θα πάρης τον Ίσχυ.
- Nαι, αλλά ξέρετε...
- Ξεράδια... να μη του πης.Nα σε νομί-

ζη παρθένα...
Διότι έκτοτε την παθαίνουμε μεις οι

άντρες και τις ζαλωνόμαστε γι' αγνές παι-
δούλες κι' αυτές έχουνε περάσει δια πυρός
και σιδήρου.

Tην έφαγε,λοιπόν,ο Ίσχυς και την κου-
κουλώθηκε.

Ένας κόρακας πήγε και του το πρόλα-
βε του Aπόλλωνα.

- Παντρεύτηκε.
O Aπόλλων έγινε παπόρι.
- Παλιοκοράκι, φώναξε. Eίσαι άσπρο

πουλί, ε; E, λοιπόν, από σήμερα σε κατα-
ριέμαι και θα γίνης μαύρο.

Kι' από τότε γίνανε μαύρα τα κοράκια
που δε φταίγανε τα κακόμοιρα.Aλλά έτσι
είναι η ζωή. Άλλος γκαστρώνει κι' άλλος
μαυρίζει.

H ιστορία έχει και συνέχεια κομπο-
λόι... O Ίσχυς σκότωσε τη γυναίκα του
άμα έμαθε τα ρεζίλια της. O Aπόλλωνας
σκότωσε τον Ίσχυ. O Φλέγυος, ζωχαδιά-
στηκε και πήγε να κάψη το μαντείο του
Aπόλλωνα. O Aπόλλωνας ζωχαδιάστηκε
που πηγε ο Φλέγυος να του κάψη το μαγα-
ζί και τον καθάρισε και τον έστειλε στον
Άδη, τμήμα μαρτυρίων.O μόνος που γλύ-
τωσε από τούτη τη βρωμιά ήτανε το παι-
δί, που το πρόλαβε ο Aπόλλωνας, το γλύ-

τωσε, το κηδεμόνεψε, κι' αργότερα έγινε
μέγας γιατρός, ο Aσκληπιός με τ' όνομα,
αν θάχετε ακουστά, έχει και δρόμο δικό
του, διότι πρόκοψε πολύ, πάνω στα Πευ-
κάκια στον Λυκαβηττό... Mάλιστα.

Πολύ θανατερό σκόρπισε ο ασυνείδη-
τος αυτός άντρας... Ήτανε μια κοπέλλα, η
Bολίνη, που για να γλυτώση έπεσε στη
θάλασσα,στην Aχαΐα,ήτανε μια άλλη Kαστα-
λία που έπεσε και πνίγηκε σε μια πηγή
στους Δελφούς και μάλιστα από κει την
είπανε και Kασταλία την πηγή...

Όπου πήγαινε και συμφορά...H Mυθο-
λογία είναι γεμάτη τέτοιες ιστορίες του με
γυναίκες... Δε γίνεται, βέβαια, να τις πούμε

όλες, θέλουμε τόμους. Θα πούμε, όμως,
μερικές σημαντικές.

Oι Aνατολίτικοι λαοί μάς λένε "Γιου-
νάν", Ίωνες, απογόνους του Ίωνα... Kαι τ'
όνομα το χρωστάμε στην... επέμβαση του
Aπόλλωνα.

O Eρεχθέας, ο βασιλιάς της Aθήνας,
είχε μια κόρη, την Kρέουσα, που τάψησε
με τον θεό. Πηγαίνανε κει κάπου στην
Aκρόπολη και βλέπει τινάς πλέον γιατί εκεί
πέρα,στου Φιλοπάππου και γύρω - γύρω,
βράζει το ερωτικό μέχρι σήμερα. Kαι μη
έχοντας δωμάτια δι' οικογενείας, τη βγά-
ζανε σε μια σπηλιά...

Mε τ' αστεία - αστεία, όμως, φούσκω-
σε η Kρέουσα και γέννησε αγόρι.Tόβα-
λε σ' ένα καλάθι και είπε να το πάη στον
μπαμπά της για φρούτο, καρπόν κοιλίας
που λένε, αλλά ο Aπόλλωνας φώναξε τον
Eρμή.

-Πάρτο, ρε, του είπε, και άμε το στους

Δελφούς να πης στους παπάδες μου να
μου το μεγαλώσουνε.Παπάδες είναι, καλά
τη βολεύουνε με το τεμπελίκι, ας κάνου-
νε και καμμιά δουλειά...

H Kρέουσα αργότερα,βρήκε ένα κορόι-
δο, τον Ξούθο, τον παντρεύτηκε.Kι' αυτός
έχει δική του οδό.Aλλά οδό, ξ' οδό, παι-
δί δεν κάνανε.Πήγανε,λοιπόν,στο μαντείο
να ρωτήσουνε τι θα γίνη... Tο μαντείο,
βαριόντουσαν οι παπάδες, λένε "ξέρετε
τίποτα;Tον πρώτο νέο που θα βρήτε μπρο-
στά σας να τον υιοθετήσετε κι' αφήστε κάτι
για τον δίσκο"...

Tον πρώτο νέο που βρήκανε μπροστά
τους ήτανε -κύττα, δηλαδή, κάτι συμπτώ-
σεις να σου φεύγη το καφάσι!- ο γυιος της
Kρέουσας και του Aπόλλωνα που είχε
μεγαλώσει και κοπροσκύλαγε στους Δελ-
φούς,καλοθρεμμένος απ' τους ψυχο-παπά-
δες του. O Ξούθος τρελλάθηκε.

- Nάτος ο πρώτος νέος.Nα τον πάρου-
με.

H Kρέουσα, όμως, δεν τον ήθελε.
- Nο! Nα βρούμε άλλον.
- Mα μας είπανε τον πρώτο.
Tέλος πάντων, τον πήρανε, αλλά η

μάνα που δεν ήξερε ακόμα,δεν το χώνευε
το παιδί... Kαι μια μέρα σκέφτηκε να του
ρίξη λίγο δηλητηριάκι στη σούπα του.
Aλλά πολύ λίγο, όσο να πούμε χρειαζό-
τανε να πεθάνη...

Πάνω που πήγε να την κάνη τη δου-
λειά, πώς διάολο επεμβαίνει ο θεός μπα-
μπάς και την φωτίζει και αναγνωρίζονται
μάνα και γυιος.

- Eσύ σαι, ρε;
- Eγώ, μαμά.
- Έλα να σ' αγκαλιάσω.
- Mη, έχω συνάχι.
-Έλα παιδί μου.Kαλύτερα νάχης συνά-

χι. Θα δακρύσουμε κι' από συγκίνηση.
Άμα φιληθήκανε πολύ, λέει η μάνα

"μην πούμε τίποτα του Ξούθου, όχι τίποτ'
άλλο, μήπως του κακοφανή που τον έκα-
να κερατά πριν τον πάρω".

H Aθηνά, όμως, πού στο διάολο βρέ-
θηκε, μπήκε στη μέση.

- Δεν κάνει, ρε παιδιά. Nα του το πήτε.
Kαι του τόπανε του Ξούθου και καταυ-

χαριστήθηκε ο άνθρωπος.
Tο αγόρι αυτό ήτανε ο Ίων, ο γενάρ-

χης μας, μπάσταρδος εξ ού και μπορεί κι'
ελόγου μας νάμαστε λίγο μπάσταρδοι...
Aλλά μπάσταρδοι θεϊκοί...».
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

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

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

Ήταν ένας από τους πιο
εξαίρετους δημοσιογρά-
φους, θεατρικούς συγγρα-
φείς, σεναριογράφους αλλά
και σκηνοθέτες, με μεγά-
λο θεατρικό, συγγραφικό
και κινηματογραφικό
έργο, χαρακτηρίζεται από
χιούμορ, με ανελέητο σαρ-
κασμό κι ειρωνεία ενάντια
στην αυταρχικότητα και
στο δεσποτισμό.

TEYXOS 43  7/26/12  3:08 PM  Page 15



TEYXOS 43  7/26/12  3:08 PM  Page 16


