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Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.ργός

Από την οργή
στην προσδοκία
Η Νοσηλευτική μας κοινότητα από καταβολής της, παρακολουθεί και επηρεάζεται μοιραία από τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, ευελπιστώντας σε μια
σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων που θα της
αποφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τα μέλη της, υψηλότερες αμοιβές και περισσότερο ευνοϊκή κατάταξη
στην επαγγελματική και κοινωνική πυραμίδα. Μέχρι προ λίγων ετών, η δυνατότητα παρέμβασης της εν λόγω κοινότητας ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και
ερειδόταν αποκλειστικά σε ευχολόγια,
παρακλήσεις και ευχετήριες επιστολές,
χωρίς ίχνος διεκδικητικότητας, απαίτησης ή αποφάσεων για κινητοποιήσεις.
Οι παραδοσιακοί εκπρόσωποι του κλάδου, τηρώντας κατά γράμμα τους κανόνες της πατροπαράδοτης...

Ε.Ν.Ε.χειρο
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω



Ε.Ν.Ε.ργός

Συνέχεια στη σελ. 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φάσμα δράσεων και εκδηλώσεων
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας με
βάση το καταστατικό της (Ν 3252/2004) έχει
συμπεριλάβει στις δράσεις
της ένα ευρύτατο πεδίο εκδηλώσεων, τόσο σε κεντρικό,
όσο και σε περιφερειακό
επίπεδο.
Με την Κεντρική της Διοίκηση και τα 13 Περιφερειακά της Τμήματα, καλύπτει
γεωγραφικά ολόκληρη της
επικράτεια, φροντίζοντας να
αναπτύξει τον πολυσχιδή
ρόλο της στα νοσηλευτικά
ιδρύματα της χώρας, διά των
αιρετών αντιπροσώπων της,
αλλά και διά πολλών επιστημόνων όλων των επαγγελμάτων της Υγείας, που
συνεργάζονται με τη διοίκησή της.
Με αιχμή του δόρατος
τη μελέτη, τη σύνταξη και
την υποβολή επιστημονικά

Η

Ε.Ν.Ε.
τεκμηριωμένων προτάσεων,
συμβάλλει στην αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων
που απασχολούν το υγειονομικό μας σύστημα.
Σημαντικός είναι ο ρόλος
της Ε.Ν.Ε. και στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και
συνεχιζόμενη εκπαίδευση
των Νοσηλευτών με την
υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων είτε ιδίοις πόροις,
είτε μέσω προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ. Ήδη η Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

έχει υλοποιήσει μέσω του
Γ’ ΚΠΣ ένα μεγάλο πρόγραμμα με την Κοινωνία
της Πληροφορίας για τα
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων, μια ενέργεια που
σε μια σειρά 40 ημερίδων
κατέγραψε επακριβώς την
κατάσταση των ΟΠΣΥ στα
ελληνικά θεραπευτήρια. Ανάλογης βαρύτητας ήταν και
ένα σημαντικό...
Σελ. 4-5



Ε.Ν.Ε.χειρο

Δυναμικό
παρόν, για
Ε.Ν.Ε.γραψαν
Ε.Ν.Ε.κρίθη
ένα καλύτερο αύριο



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.

ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 42]
IOYNIOΣ 2012

Ε.Ν.Ε.

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

Σελ. 6-9
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περιεχόμενα

Ε.Ν.Ε.

Δυναμικό παρόν, για ένα καλύτερΕ.Ν.Ε.ντύπω
ο αύριο

Σε ένα περιεκτικό άρθρο στο παρόν τεύχος μπορείτε να ενημερωθείτε για το φάσμα των δράσεων και των εκδηλώσεων της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος, που στόχο έχουν ένα καλύτερο επαγγελματικό αύριο για όλους τους νοσηλευτές. Εκπαίδευση, ενημέρωση, σημαντικές παρεμβάσεις και όλες
οι απαραίτητες ενέργειες που εξασφαλίζουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την άσκηση του
νοσηλευτικού επαγγέλματος. Σελ. 4-5

ΕΝΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ε.Ν.Ε.ργός

Μύθος ότι το πολύ νερό αδυνατίζει
«Αποτελεί μύθο η άποψη πως η κατανάλωση οκτώ ποτηριών νερού την
ημέρα οδηγεί στο αδυνάτισμα και βελτιώνει την υγεία», σύμφωνα με επιστήμονες του πανεπιστημίου της Μελβούρνης. Η υπερβολική κατανάλωση νερού ενδέχεται να προκαλεί και ζημιά καθώς η κατανάλωση νερού
όταν δεν διψάει κανείς μπορεί να διαταράξει την πνευματική συγκέντρωση αντί να την διεγείρει, ενώ άλλες μελέτες υποδηλώνουν πως χημικές
ουσίες που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του εμφιαλωμένου νερού ενδέχεται να είναι
επιβλαβείς για την υγεία. Υποστηρίζεται επίσης ότι η υπερκατανάλωση νερού μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ύπνου … Σελ. 11

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ

Συνέδριο στην Αράχωβα
Άρχισαν οι προετοιμασίες για το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ που θα διεξαχθεί στην Αράχωβα και το ξενοδοχείο Anemolia, 23-25
Νοεμβρίου. Στο τεύχος αυτό, μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για τη συμμετοχή σας, όπως επίσης και τις προθεσμίες για
την υποβολή περιλήψεων, προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων. Σελ. 6-9

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βασική Υποστήριξη Ζωής
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο κύκλος σεμιναρίων εκπαίδευσης
στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στην Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (Basic Life Support & Automated External Defibrillation: BLS-AED
Provider Course), παρέχοντας στους συναδέλφους νοσηλευτές, πιστοποιημένη εκπαίδευση σε βασικές αλλά σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή βασικής υποστήριξης της ζωής και αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης... Σελ. 10

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου
για τον Κώστα Κρυστάλλη
Συνεχίζοντας άτυπα την προηγούμενη επιφυλλίδα, παραθέτω ένα διήγημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου, αναφερόμενο στην απληστία και την ανθρώπινη αναλγησία ενός νεόπλουτου Έλληνα της εποχής, με θύμα εμμέσως
το διηγηματικό ήρωα Μηνά και αμέσως τον ηπειρώτη πένητα και ασθενή ποιητή Κώστα Κρυστάλλη.Το διήγημα είναι απολαυστικό! Σελ. 12-15
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

Ε.Ν.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριστείδης Δάγλας
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551
e-mail: info@pitsilidis.gr
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Νικόλαος Ορφανός
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Δόντσιος Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος
Μπίζας Λάμπρος
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Οργανωτικός Γραμματέας
Μπελαλή Κωνσταντία
Αναπληρωτής Γραμματέας
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Μέλος Δ.Σ.
Αρβανίτης Γεώργιος
Μέλος Δ.Σ.
Ποντισίδης Γεώργιος
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Κωτσής Απόστολος
Μέλος Δ.Σ.
Ριζόπουλος Ρίζος
Μέλος Δ.Σ.
Δημητρέλης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ.
Γιάκης Νικόλαος
Μέλος Δ.Σ.
Σπυράτος Φώτιος
Μέλος Δ.Σ.
Γιάννης Μπατής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Α.Ε.B.E.
CREDIT: visualphotos.com
ΚΩΔΙΚΟΣ 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.
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Από την οργή
στην προσδοκία
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Νοσηλευτική μας κοινότητα από
καταβολής της, παρακολουθεί και
επηρεάζεται μοιραία από τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, ευελπιστώντας σε
μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων που θα της
αποφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας
για τα μέλη της, υψηλότερες αμοιβές και
περισσότερο ευνοϊκή κατάταξη στην επαγγελματική
και κοινωνική πυραμίδα.
Μέχρι προ λίγων ετών,
η δυνατότητα παρέμβασης
της εν λόγω κοινότητας
ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και ερειδόταν αποΔημήτριος
Σκουτέλης,
κλειστικά σε ευχολόγια,
Πρόεδρος Δ.Σ.
παρακλήσεις και ευχετήΕ.Ν.Ε.
ριες επιστολές,χωρίς ίχνος
διεκδικητικότητας, απαίτησης ή αποφάσεων για κινητοποιήσεις.
Οι παραδοσιακοί εκπρόσωποι του κλάδου, τηρώντας κατά γράμμα τους κανόνες
της πατροπαράδοτης συμπεριφοράς της
ευπείθειας και της αδιαμαρτύρητης αποδοχής των «θεόσταλτων» δεινών, αφού τύλιξαν συλλήβδην τους νοσηλευτές στη λευκή κόλλα του «ανιδιοτελούς λειτουργήματος»,
τους παρέδωσαν βορρά στην ασυδοσία των
αφεντικών του Συστήματος της Υγείας.
Με την πάροδο των χρόνων και με την
πολύπλευρη άνοδο του μορφωτικού, του
κοινωνικού και κυρίως του ηθικού επιπέδου των Νοσηλευτών, ιδρύθηκαν φορείς
πραγματικής εκπροσώπησης του κλάδου
που μετερχόμενοι όλων των μορφών των
κινητοποιήσεων μέσα στα πλαίσια της νομι-

Η

μότητας, κατόρθωσαν να αποτελματώσουν
πρωτίστως τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, απογυμνώνοντάς τον από τον επίπλαστο επικουρικό χαρακτήρα που τεχνηέντως οι εκπρόσωποι της συντήρησης είχαν
εξυφάνει αποπνικτικά ως βρόχο στο λαιμό
της νοσηλευτικής αυτοεκπροσώπησης.
Με επίσημο εκπρόσωπο την Ε.Ν.Ε. και
συνδικαλιστικό φορέα την ΠΑΣΥΝΟ, οι
Νοσηλευτές κατόρθωσαν να αναρριχηθούν
την τελευταία δεκαετία στην επαγγελματική

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

Με επίσημο εκπρόσωπο την
Ε.Ν.Ε. και συνδικαλιστικό
φορέα την ΠΑΣΥΝΟ, οι Νοσηλευτές κατόρθωσαν να αναρριχηθούν
την τελευταία
Ε.Ν.Ε.χειρο
δεκαετία στην επαγγελματική
κλίμακα, εδραιώνοντας και
κεφαλαιοποιώντας την αξία
του Νοσηλευτή στο πολυδαίδαλο σύστημα της Υγείας.
κλίμακα, εδραιώνοντας και κεφαλαιοποιώντας την αξία του Νοσηλευτή στο πολυδαίδαλο σύστημα της Υγείας.
Δεν ήταν λίγες οι φορές, που η ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας επιχείρησε να βάλει
σε νάρθηκα τον απογαλακτισμό μας από το
ιατροκεντρικό κατεστημένο, νομοθετώντας
άδικα κατά της Ε.Ν.Ε. και επιδιώκοντας τον
αφανισμό της, προκειμένου να ικανοποιήσει τις φοβίες και την αγωνία των ομογάλακτων κομματικών συνδικαλιστών της

Ε.Ν.Ε.ργειες

ΠΟΕΔΗΝ που παρακολουθούσαν και παρακολουθούν έντρομοι τη γιγάντωση του ακομμάτιστου κινήματος των Νοσηλευτών.
Σήμερα, δεδομένης της διαμορφωθείσας νέας πολιτικής πραγματικότητας,ο ρόλος
μας είναι ο ίδιος: Επαγρύπνηση, διεκδίκηση, αγώνας.
Κανείς δεν αμφισβητεί την εξαιρετικά
δυσμενή οικονομική συγκυρία, δε μπορεί
όμως να κλείσει τα μάτια του και στο ότι οι
Νοσηλευτές έχουν φτάσει -και σε πολλές
περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει -πλέον τα όριά
τους, χωρίς αξιοπρεπείς αμοιβές και υπό
κάκιστες εργασιακές συνθήκες.
Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,
σε συνάντηση που είχαμε άμα τη αναλήψει
των καθηκόντων της, ενημερώθηκε για τα
αιτήματά μας, όπως η ανάγκη άμεσων προσλήψεων μονίμων νοσηλευτών,η Περιγραφή και Κοστολόγηση των Νοσηλευτικών
Πράξεων, η Ενιαία Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση, η επανέκδοση των
Οργανισμών των Νοσοκομείων, η αύξηση
των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και η προσμέτρησή τους στις κρίσεις,το ειδικό μισθολόγιο των Νοσηλευτών, η δημιουργία του
Κλάδου Νοσηλευτών του ΕΣΥ, η συμμετοχή όλων των ΔΝΥ στα ΔΣ των φορέων τους
και άλλα που θα χρειαστεί χώρος για να τα
απαριθμήσουμε,οφείλει να δρομολογήσει
χωρίς χρονοτριβή την επίλυσή τους, αναθέτοντας στην Ε.Ν.Ε.ρόλο πρωταγωνιστικό
αναφορικά με τις εξελίξεις στην Υγεία.
Εντός των ημερών, θα έχουμε το πρώτο
δείγμα γραφής. Ας ελπίσουμε να είναι θετικό, γιατί δεν έχουμε ούτε λεπτό για χάσιμο.

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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επικαιρότητα

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Δυναμικό παρόν, για

Επιμέλεια: Λιάνα Μπελαλή,
Λάμπρος Μπίζας, Αριστείδης
Δάγλας

Ε.Ν.Ε.ργός

Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδας με βάση το
καταστατικό της (Ν
3252/2004) έχει συμπεριλάβει
στις δράσεις της ένα ευρύτατο
πεδίο εκδηλώσεων, τόσο σε
κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Με την Κεντρική της Διοί κηση και τα 13 Περιφερειακά
της Τμήματα, καλύπτει γεω γραφικά ολόκληρη της επι κράτεια, φροντίζοντας να αναπτύξει τον πολυσχιδή ρόλο
της στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, διά των αιρετών
αντιπροσώπων της, αλλά και
διά πολλών επιστημόνων όλων
των επαγγελμάτων της Υγείας,
που συνεργάζονται με τη διοίκησή της.
Με αιχμή του δόρατος τη
μελέτη, τη σύνταξη και την υποβολή επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων, συμβάλλει
στην αντιμετώπιση ζωτικών
προβλημάτων που απασχολούν
το υγειονομικό μας σύστημα.
Σημαντικός είναι ο ρόλος
της Ε.Ν.Ε. και στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και συνε χιζόμενη εκπαίδευση των Νοσηλευτών με την υλοποίηση
σχετικών προγραμμάτων είτε
ιδίοις πόροις, είτε μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Ήδη η Ε.Ν.Ε. έχει υλοποιήσει μέσω του Γ’ΚΠΣ ένα μεγάλο πρόγραμμα με την Κοινωνία της Πληροφορίας για τα
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων, μια ενέργεια που σε μια

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Η

Ε.Ν.Ε.χειρο

σειρά 40 ημερίδων κατέγραψε
επακριβώς την κατάσταση των
ΟΠΣΥ στα ελληνικά θεραπευτήρια.
Ανάλογης βαρύτητας ήταν
και ένα σημαντικό έργο κατάρτισης Νοσηλευτών Ψυχικής
Υγείας σχετικά με την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση που διενεργήθηκε το 2010 και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.
Σήμερα, η Ε.Ν.Ε. έχει ήδη
ολοκληρώσει τη διαδικασία
του διαγωνισμού για ένα ακό μα μεγάλο έργο κατάρτισης
στην ΠΦΥ που θα διεξαχθεί
στην 1η, 2η και 6η ΥΠΕ και
έχει λάβει την έγκριση για ένα
π α ν ε θ ν ι κό π ρ ό γ ρ α μ μ α κ α τ ά ρ -

τισης νοσηλευτών σχετικά με
τη διαχείριση των κυτταροστατικών φαρμάκων.
Γενικότερα οι δράσεις της
Ε.Ν.Ε. είναι:
 Ετήσια διοργάνωση και διεξαγωγή του ετήσιου Πανελληνίου και Πανευρωπαϊκού συνεδρίου.
 Ενδελεχής παρακολούθηση
της λειτουργίας των Π.Τ. και
συμμετοχή στις εκδηλώσεις
ενημέρωσής τους για τους νοσηλευτές της περιφέρειας.
 Συμμετοχή σε ανθρωπιστικές
εκδηλώσεις (π.χ. εθελοντισμός
στα πλαίσια των Special Olympics,
συνεργασία με φορείς ατόμων
με ειδικές ανάγκες), και εκδη-

λώσεις κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ.συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ για την αντιμετώπιση της
νέας γρίπης), στο πλαίσιο της
προάσπισης και της προαγωγής της δημόσιας υγείας.
 Στενή και τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ΚΚΑ αναφορικά
με τον έλεγχο των πιστοποιητικών και των τίτλων των νοσηλευτών κατά τη διαδικασία της
εγγραφής τους στην Ε.Ν.Ε., για
την απόκτηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος.
 Τακτική συνεργασία με τις
υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας Διά Βίου Μάθησης
και θρησκευμάτων σχετικά με
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την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων νοσηλευτών
του εξωτερικού και σχετικά με
την επικείμενη αναθεώρηση
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
36/2005.
 Σύσταση υποομάδων εργασίας της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ε.Ν.Ε., ενώ η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται υπό
αναδιοργάνωση λόγω της ανάθεσης στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος της αναγνώρισης
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών του
εξωτερικού και της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
36/2005, που ενσωματώθηκε
στην Ελληνική νομοθεσία με
το ΠΔ38/2010.
Επίσης, εκτός από τα θεμελιώδη τούτα θέματα έχουν αναπτυχθεί και οι ακόλουθες δράσεις:
 Αναβάθμιση της έκδοσης,
του αναγνωρισμένου «Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης» από το
ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αριθμ. ΔΥ2α/οικ.
122259/7-9-2009 υπουργική
απόφαση, ως το μοναδικό
νοσηλευτικό περιοδικό με
Εθνική αναγνώριση, όπου η
δημοσιευμένες εργασίες αποτελούν κριτήριο συγκριτικής
αξιολόγησης, στα πλαίσια της
εγχώριας νομοθεσίας. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει αλλαγές τόσο στο έμψυχο δυναμικό των συντελεστών της έκδοσης
του περιοδικού όσο και στην
ηλεκτρονική μορφή της έκδοσης που διατίθεται δωρεάν με
εύκολη πρόσβαση για τα μέλη
της ΕΝΕ και οσονούπω θα
αποδελτιώνεται σε εγχώριες

και διεθνείς βάσεις δεδομένων.
 Συνέχιση για τέταρτη χρονιά
του μηνιαίου τεύχους της εφημερίδας της Ε.Ν.Ε. «Ρυθμός της
Υγείας», που αισίως πέρασε τα
40 φύλλα το Μάη του 2012.
 Εβδομαδιαία αποστολή στα
μέλη μας ενημερωτικού ηλεκτρονικού τεύχους με τις σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο
της Υγείας (newsletter).
 Στα πλαίσια της εκπροσώπησης των νοσηλευτών της χώρας
σε διεθνείς οργανισμούς, η
Ε.Ν.Ε. που βρίσκεται πλέον

ένα καλύτερο αύριο
Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

θεί, ενώ θα αξιοποιηθούν και
στο μέλλον, σε όλες τις εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από την Ε.Ν.Ε..
 Σχεδιασμός και εκπόνηση
προτάσεων για την εκτέλεση
έργων από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
με σκοπό την προαγωγή του
νοσηλευτικού επαγγέλματος
και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
 Ορισμός εκπροσώπου στο
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Σήμερα, η Ε.Ν.Ε. έχει ήδη ολοκληρώσει τη
διαδικασία του διαγωνισμού για ένα ακόμα μεγάλο έργο κατάρτισης στην ΠΦΥ που
θα διεξαχθεί στην 1η, 2η και 6η ΥΠΕ και
έχει λάβει την έγκριση για ένα πανεθνικό
πρόγραμμα κατάρτισης νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση των κυτταροστατικών φαρμάκων.
στο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της FEPI
(European Council of Nursing
Regulators), του Ευρωπαϊκού
συμβουλίου των ρυθμιστών
του νοσηλευτικού επαγγέλματος, συμβάλει τα μέγιστα με την
συμμετοχή της στις ομάδες
εργασίας της FEPI κυρίως για
θέματα που αφορούν στην επικείμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 με
γνώμονα την ανάπτυξη και
προαγωγή του νοσηλευτικού
επαγγέλματος.
 Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών (ανά νοσηλευτικό επιστημονικό πεδίο), αρκετοί από
τους οποίους έχουν αξιοποιη-

του Υπουργείου Παιδείας ο
οποίος συμμετέχει ουσιωδώς
στη διαδικασία αναγνώρισης
των επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων σχολών του
εξωτερικού.
 Κατάθεση προτάσεων (σχέδιο Υπουργικής Απόφασης)
περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως: χρήση αντισταθμιστικών μέτρων, δοκιμασίες
επάρκειας κλπ, τόσο στο πλαίσιο της προσωρινής παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Π.Δ. 38/2010, όσο
και στο πλαίσιο της μόνιμης
εγκατάστασης, σύμφωνα με τα
άρθρα 10 έως 14 του Π.Δ.

38/2010. Η εν λόγω διαδικασία από το 2013 θα αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη της Ε.Ν.Ε.
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
36/2005. Η πρόταση της Ε.Ν.Ε.
υιοθετήθηκε εξολοκλήρου από
το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων
και προωθήθηκε στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης.
 Στα πλαίσια της συνεργασίας
της Ε.Ν.Ε. με το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 που αφορά στην
αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων, η Ε.Ν.Ε. και αφού
ζήτησε τη γνώμη των εκπαιδευτικών φορέων της χώρας,
απέστειλε προτάσεις για τον
καθορισμό των ελάχιστων προϋποθέσεων κατάρτισης των
νοσηλευτών. Πυρήνα των προτάσεων αποτελεί η Ενιαία Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση και η
θεσμοθέτηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης-εκπαίδευσης (CPD).
 Δημιουργία Νοσηλευτικών
Επιστημονικών Τομέων ως βασικό συμβουλευτικό επιστημονικό όργανο της Ε.Ν.Ε.. Οι
Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί
Τομείς θα καλύπτουν το φάσμα
της νοσηλευτικής επιστήμης
έχοντας δημιουργηθεί με γνώμονα όλα τα νοσηλευτικά επιστημονικά θεματικά πεδία συμπεριλαμβανομένου και του Τομέα
Εθελοντών Υγείας.
Αυτή είναι αδρομερώς, η
καταγραφή των δράσεων της
Ε.Ν.Ε..
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Βασική Υποστήριξη
Ζωής

λοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία
ο κύκλος σεμιναρίων εκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της
Ζωής και στην Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (Basic Life Support & Automated
External Defibrillation: BLS-AED Provider
Course), παρέχοντας στους συναδέλφους
νοσηλευτές, πιστοποιημένη εκπαίδευση σε βασικές
αλλά σωτήριες γνώσεις και
δεξιότητες για την εφαρμογή βασικής υποστήριξης της
ζωής και αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης σε περιΓράφει ο
πτώσεις καρδιακής ανακοΛάμπρος
Μπίζας, Πρόε- πής ενηλίκων, με βάση τις
δρος του 9ου
Νέες Κατευθυντήριες ΟδηΠΤ Αττικής
γίες Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης
(European Resuscitation Council - ERC).
Ο κύκλος σεμιναρίων είναι εγκεκριμένος και πιστοποιημένος από το ERC και
διεξήχθη από το 9ο ΠΤ Αττικής της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, την Ελληνική
Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής
Φροντίδας και το ΚΕΚ του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η
Σωτηρία», όπου δίδαξαν πιστοποιημένοι
εκπαιδευτές του ERC.
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι
νοσηλευτές, στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 διεξήχθησαν πέντε
διπλά σεμινάρια των τριάντα ατόμων και
εκπαιδεύτηκαν συνολικά 300 νοσηλευτές,
από τους οποίους επιλέχθηκαν και προτάθηκαν οι 60 καλύτεροι προκειμένου να
παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Στις 23 Ιουνίου 2012
πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με χρήση
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Instructors
Course CPR-AED) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) και οι

Ο

Ε.Ν.Ε.χειρο

πρώτοι 30 Εκπαιδευτές της Ε.Ν.Ε. είναι πλέον γεγονός ενώ, οι επόμενοι 30 θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο το ερχόμενο
Φθινόπωρο.
Σκοπός της ενέργειας είναι να εκπαιδευτούν στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής
και στην Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση
όσο το δυνατόν περισσότεροι νοσηλευτές
από δυναμικό της χώρας. Για το λόγο αυτό
έχει προγραμματιστεί να δημιουργηθούν
και να ενισχυθούν πυρήνες εκπαιδευτών
της Ε.Ν.Ε., εκτός του 9ου Περιφερειακού
Τμήματος Αττικής, σε όλη την Ελλάδα οι
οποίοι θα αναλάβουν εκτός από την εκπαίδευση των συναδέλφων μας και την εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού όπως λ.χ. ναυαγοσώστες, υπαλλήλους δήμων και
υπουργείων κλπ.
Απώτερη φιλοδοξία είναι η οργάνωση
και λειτουργία αυτοδύναμων και αλληλοϋποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Κέντρων,
στο αντικείμενο της αναζωογόνησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
ERC, όπου θα ηγούνται οι συνάδελφοι
νοσηλευτές που θα αναδειχθούν από την
εν λόγω διαδικασία και θα έχουν τις γνώ-

σεις και τη νομιμοποίηση να εκπαιδεύουν
εκπαιδευτές. Με τον τρόπο αυτό η ΕΝΕ θα
αποκτήσει πλήρη εκπαιδευτική αυτονομία
στο αντικείμενο της Καρδιοπνευμονικής
Αναζωογόνησης παρέχοντας στα μέλη της
εξειδικευμένη και πιστοποιημένη γνώση.
Για το σκοπό αυτό, τα σεμινάρια εκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής
και στην Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση
(Basic Life Support & Automated External
Defibrillation: BLS-AED Provider Course)
και Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
(Instructors Course CPR-AED), θα συνεχιστούν από το 9ο Περιφερειακό Τμήμα
Αττικής της Ε.Ν.Ε. και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (2012-2013).
Σύντομα, θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του νέου κύκλου των
σεμιναρίων που θα αρχίσουν το Φθινόπωρο και θα υπάρξει ενημέρωση μέσω
της ιστοσελίδας της Ε.Ν.Ε. και μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε
όσους συναδέλφους μας έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
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Τυπορυχείο…
Ε.Ν.Ε.ws
Ε.Ν.Ε.υθέτω
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Χάπι που θα κόβει
την όρεξη

χει.Προγενέστερες μελέτες έχουν
δείξει ότι η έλλειψη ύπνου οδηγεί στην υπερκατανάλωση φαγητού, καθώς και πως όσοι κοιμούνται λίγο αναφέρουν πως
έχουν εντονότερη επιθυμία για
γλυκά και για αλμυρά τρόφιμα.

Οι νυσταγμένοι...
πίτσες ονειρεύονται
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
Η έλλειψη ύπνου μειώνει τις αντιστάσεις μας στους γευστικούς
πειρασμούς και μάλιστα μας κάνει
να αποκομίζουμε μεγαλύτερη
ευχαρίστηση όταν υποκύπτουμε σε αυτούς. Όπως διαπίστωσαν αμερικανοί επιστήμονες,όταν
έδειχναν σε νυσταγμένους εθελοντές διάφορα ανθυγιεινά εδέσματα,ήταν πολύ πιθανότερο να
ενεργοποιηθεί το κέντρο επιβράβευσης πιο έντονα στον εγκέφαλό τους,απ’ό,τι όταν τους έδειχναν υγιεινά «πιάτα». Το εύρημα
αυτό εξηγεί γιατί όταν είμαστε
κουρασμένοι έχουμε την τάση
να τρώμε ό,τι πιο παχυντικό υπάρ-

θα βοηθηθούν και άλλες ερευνητικές ομάδες ανά τον πλανήτη στην αναζήτηση νέων θεραπειών για τα παιδιά.

Έφτιαξαν τον
γενετικό άτλαντα
των παιδιατρικών
καρκίνων

11 ετών δοκιμάζει
το τσιγάρο ένας
στους δέκα νέους

Ε.Ν.Ε.ργώ

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Ένα χάπι το οποίο κόβει την όρεξη μπορεί σύντομα να αποτελέσει τη λύση στην παγκόσμια «επιδημία» της παχυσαρκίας,σύμφωνα
με ερευνητές στις ΗΠΑ. Οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι το μυστικό
σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση
της παχυσαρκίας βρίσκεται στον
εγκέφαλο. Ο υποθάλαμος είναι
ιδιαιτέρως ευαίσθητος σε φάρμακα τα οποία αποτελούν το «κλειδί» για τη μείωση των περιττών
κιλών.Οι επιστήμονες τονίζουν
ότι τέτοιου είδους θεραπείες θα
μπορούσαν να είναι έτοιμες μέσα
σε λίγους μήνες, μέσω της τροποποίησης υπαρχόντων φαρμάκων για την παχυσαρκία ώστε
να στοχεύουν τον εγκέφαλο.

ρεί να οδηγήσει σε απώλεια
ύπνου,ενώ πολλές μελέτες υποδηλώνουν ότι το πολύ νερό μπορεί να βλάπτει τη νεφρική λειτουργία αντί να την προστατεύει.

Μύθος ότι το πολύ
νερό αδυνατίζει

Ε.Ν.Ε.καΠηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Πηγή: www.healthyliving.gr

«Αποτελεί μύθο η άποψη πως η
κατανάλωση οκτώ ποτηριών
νερού την ημέρα οδηγεί στο
αδυνάτισμα και βελτιώνει την
υγεία», σύμφωνα με επιστήμονες του πανεπιστημίου της Μελβούρνης. Η υπερβολική κατανάλωση νερού ενδέχεται να
προκαλεί και ζημιά καθώς η
κατανάλωση νερού όταν δεν
διψάει κανείς μπορεί να διαταράξει την πνευματική συγκέντρωση αντί να την διεγείρει, ενώ
άλλες μελέτες υποδηλώνουν πως
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση
του εμφιαλωμένου νερού ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για την
υγεία. Υποστηρίζεται επίσης ότι
η υπερκατανάλωση νερού μπο-

Ε.Ν.Ε.ποχή
Από την ηλικία των
Πηγή: ΑΜΠΕ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Από την ηλικία των 11-12 ετών
Ε.Ν.Ε.γραψαν
κάνει τη... γνωριμία με το κάπνι-

Αμερικανοί επιστήμονες δημοσίευσαν την μεγαλύτερη στον
κόσμο συλλογή γενετικών δεδομένων για τους καρκίνους της
παιδικής ηλικίας, σε μία προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επινόησης νέων θεραπειών.Το αμερικανικό Παιδιατρικό
Πρόγραμμα Καρκινικού Γονιδιώματος (PCGP) χαρτογράφησε ολόκληρο το γονιδίωμα 260
παιδιών με καρκίνο. Εντοπίζοντας διαφορές ανάμεσα στα φυσιολογικά και στα καρκινικά κύτταρα των παιδιών,οι επιστήμονες
έχουν ήδη βρει τις αιτίες για
μερικούς από τους πιο επικίνδυνους καρκίνους των παιδιών.
Με την αναλυτική δημοσίευση
της έρευνάς τους ελπίζουν ότι

σμα ένας στους 10 νέους. «…Αν
και την τελευταία τριετία ο επιπολασμός του καπνίσματος μειώθηκε από 42% σε 40%, ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει ο
επιπολασμός του στις γυναίκες
νεαρής και μέσης ηλικίας. Αυτό
σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα παρατηρηθεί αύξηση των
περιστατικών καρκίνου του
πνεύμονος και αύξηση της υπογεννητικότητας. Επίσης ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ένα ποσοστό 10% των
νέων δοκιμάζει το τσιγάρο στην
ηλικία των 11-12 ετών…», σύμφωνα με την καθηγήτρια του
ΑΠΘ,Π.Αργυροπούλου - Πατάκα, σε εκδήλωση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Φυσικό viagra …
το καρπούζι
Πηγή: www.healthyliving.gr

Ε.Ν.Ε.χειρο

Μια φέτα δροσερό καρπούζι παρουσιάζει
παρόμοιες ιδιότητες με αυτές του Viagra,σύμφωνα με ερευνητές, καθώς περιέχει κιτρουλίνη, που μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή συστατικού που έχει το διάσημο μπλε
χαπάκι. Το εν λόγω συστατικό βοηθά στη
χαλάρωση των αγγείων του οργανισμού,
όπως ακριβώς συμβαίνει όταν ένας άντρας λαμβάνει Viagra. Η κιτρουλίνη αντιδρά με τα ένζυμα του οργανισμού όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες και αλλάζει σε αργινίνη, ένα
αμινοξύ που ωφελεί την καρδιά, το κυκλοφορικό και το ανοσοποιητικό.
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Επιμέλεια:
Αριστείδης Δάγλας

Σ

υνεχίζοντας
άτυπα
την προηγούμενη επιφυλλίδα, παραθέτω ένα
διήγημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου, αναφερόμενο στην
απληστία και την ανθρώπινη
αναλγησία ενός νεόπλουτου
Έλληνα της εποχής, με θύμα
εμμέσως το διηγηματικό ήρωα
Μηνά και αμέσως τον ηπειρώτη πένητα και ασθενή ποιητή
Κώστα Κρυστάλλη.
Το διήγημα είναι απολαυστικό!
ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΑΜΑΞΙ
Δε μ’ ἀναγνωρίζεις;
− Ὄχι.
− Εἶμαι ὁ Ποῦλος…
− Ὁ Ποῦλος; Μήπως ὁ συμμαθητής μου;
− Ναί, στὸ Βαρβάκειο…
− Γιώργη!
− Μηνᾶ!
Φιλήθηκαν. Οἱ ἐνθύμησες
τοῦ Βαρβακείου ἄρχισαν καὶ
περνοῦσαν, σεβάσμια λιτανεία, μπροστὰ στὴν ὁποίαν
πήγαινε μὲ μεγαλοπρέπεια
ὁ κουλουρτζῆς. Τί μηδενικά!
Τί ξύλο! Τί χάρτινα κοκόρια!
Τριάντα χρόνια πέρασαν. Εἶν’
ἀγνώριστοι.
− Γιὰ πὲς μου Ποῦλο, εἶπεν
ὁ Μηνᾶς. Εἶσαι ὁ ἑκατομμυριοῦχος ποὺ ἀκούγεται τώρα
τελευταῖα; Ἢ συγγενής του;

Ὁ βαθύπλουτος χαμογέλασε μὲ
φιλαρέσκεια.
− Ἕνας Ποῦλος πλούσιος
ὑπάρχει, ἀπάντησε. Μὰ δὲν
ἔχω καὶ τόσα. Μὲ παραλένε…
Κ’ ἐσὺ Μηνᾶ;
− Γραφέας τοῦ στρατοδικείου,
εἶπεν ὁ Μηνᾶς.
Δυὸ κόσμοι! Ἔσφιγγαν
ἀκόμα τὰ χέρια ὅταν εἶπαν
καθένας τὴν κατάστασή του…
καὶ τ’ ἄφηκαν μὲ δυσπιστία.
Ἔνοιωσαν πῶς ἀνάμεσά τους
εἶνε τὰ πράγματα. Ὡς τόσο ὁ
πλούσιος ἔκαμεν ἕνα εὐγενικὸ
κίνημα.
− Περιουσία εἶναι μόνο οἱ παλιοὶ φίλοι, εἶπε. Θέλω, καϋμένε,
νὰ τὰ ποῦμε. Νὰ περάσω ἀπ’
τὸ γραφεῖο σου; Αὔριο;
− Ὅπως θέλεις.
Τὴν ἄλλη μέρα σταμάτησεν
ἔξω ἀπ’ τὸ στρατοδικεῖο τὸ
λαμπρότερο ἰδιωτικὸ ἁμάξι τῆς
Ἀθήνας καὶ ζήτησε τὸν φτωχὸν
ὑπάλληλον μὲ τὶς 150 δραχμὲς
τὸ μῆνα. Ὁ Μηνᾶς κυττάζοντας
ἀπ’ τὸ παράθυρο, ντράπηκε…
Μὰ τοῦτο εἶναι θέατρο! Νὰ
κατεβῆ; Ν’ ἀρνηθῆ; Κατέβηκε.
Ὁ βαθύπλουτος φίλος τὸν πῆρε
περίπατο. Ἦταν ἕνα ἁμάξι! Ὅλα
του ἄξιζαν, ὡς τὴν τελευταία
του βίδα. Τ’ ἄλογά του ἦταν
κατάμαυρα καὶ τὸ ρυθμικό των
πάτημα ἄφινε μιὰ χαυνωτικὴ
μουσική. Ὁ Μηνᾶς ἦταν στενοχωρημένος… Τί θέλει ἐδῶ
μέσα! Ἄν τὸν ἰδῆ κανένας; Ἄν
ἔβγαιναν ἔξαφνα οἱ φίλοι του
ἀπ’ τὸ συνοικιακὸ καφενεῖο ἡ

«Πιπεριὰ» − ὢ διάβολε! σκοῦρα
θὰ τἄχε! Ὡς τόσο οἱ ρόδες κυλοῦσαν στὴν ὁδὸ Κηφισιᾶς κι’ ὁ
κ. Ποῦλος χωρὶς νἄχη τὴν ὑπομονὴ νὰ περιμένη ἄρχισε τὴν
περιγραφὴ τοῦ ἁμαξιοῦ του.
Μὲ λεπτομέρεια καταπληκτικὴ
πληροφόρησε τὸ Μηνᾶ γιὰ τὸ
μισθὸ τῶν ἁμαξάδων του, γιὰ
τὴν εὐγενικὴ προέλευση τοῦ
λακέ του, γιὰ τὰ προτερήματα
καὶ τὶς ἰδιοτροπίες των. Εἶπε
γιὰ τὴν καταγωγὴ τῶν ἀλόγων
καὶ γιὰ τὴν τιμή των. Προχώρησε στὸ ἁμάξι. Ἀπὸ κεῖ κατέβηκε στὰ λουριά, στὶς χαβιὲς − κ’
ἔφτασε στὸ σεΐζη. Ὁ Μηνᾶς
πληροφορήθηκε ἀμέσως γιὰ
τὸ ρόλο του. Εἶναι ὁ φτωχὸς
φίλος τοῦ πλουσίου! Θὰ μαθαίνῃ τὶς τιμές. Εἶν’ ὁ θεατής.
Φουρκίστηκεν ἀμέσως μὲ τὸν
ἑαυτό του γιὰ τὴν ὑποχώρηση ποὺ ἔκαμε νὰ γνωρίση ἕνα
νεόπλουτο − καὶ πῆρε τὴν
ἀπόφασή του. Θὰ καταργήση
αὐτὴ τὴ σπατάλη στὴν ὕπαρξή
του, ἀφοῦ ἄλλως τε στὴν
ὕπαρξή του δὲν ὑπάρχει τίποτα περιττό. Κακὸ δὲν εἶναι. Μὰ
καὶ καλὸ δὲν εἶναι. Μετὰ τὴ
θριαμβευτικὴ λοιπὸν ἁμαξάδα,
ἀποτραβήχτηκε παρουσιάζοντας διάφορες λεπτὲς δικαιολογίες.
Ἐδῶ ὅμως γελάστηκε. Ὁ
κ. Ποῦλος δύσκολα θ’ ἀφήση
τὸ φτωχὸ θεατὴ νὰ φύγῃ. Σὲ
λίγες μέρες καθὼς ὁ Μηνᾶς
πήγαινε στὸ δρόμο, πέρασε τὸ λαμπρὸ ἁμάξι καὶ τὸν

ψάρεψε. «Μὲ ξέχασες!» Τοῦ
φώναξεν ὁ πλούσιος. «Ἔλα
δῶ!» Ὁ ἁμαξᾶς μὲ τ’ ἄσπρα του
γάντια ἔσφιξε τὰ λουριὰ τῶν
περήφανων ἀλόγων γιὰ νὰ
σταματήσουν κι’ ὁ ξυρισμένος
λακές, ἴδιος πρέσβυς βορεινῆς
αὐτοκρατορίας, ἄνοιγε τὴν
πόρτα τοῦ ἁμαξιοῦ ἀκίνητος.
Τρομαγμένος ἀπ’ τὸ θέατρο
τοῦτο ὁ Μηνᾶς ἀναγκάστηκε νὰ τρέξη καὶ νὰ χωθῆ στὸ
ἁμάξι. Ἀφοῦ τοὔκαμε πικρὲς
παρατηρήσεις ὁ βαθύπλουτος
τὸν ὡδήγησεν αὐτὴ τὴ φορὰ
σπίτι του. Ἐκεῖ τοὔδειχνε δυὸ
ὁλόκληρες ὥρες… Τὸν πῆγε στὸ
σαλονάκι τῆς μαστίχας, στὴ
σάλα τοῦ λουτροῦ, στὸ μπιλιάρδο, στὴ βορεινὴ ταράτσα,
στὸ μπουφέ. «Αὐτὸ τὸ τραπέζι
εἶν’ ἀπὸ ξύλο Αὐστριακὸ ποὺ
δὲ σκάει ποτέ… Αὐτὴ ἡ σαλαμάντρα καίει σαρανταοχτώ
ὥρες χωρὶς νὰ σβύση… Αὐτὸ
τὸ σερβίτσιο εἶναι… Αὐτὴ ἡ πολυθρόνα ἔχει δέκα λίρες. Αὐτὲς
οἱ μπίλιες εἶν’ ἐλεφαντόδοντο.
Αὐτὲς οἱ στέκες βιδώνονται».
Ποτὲ ὁ ὑπάλληλος τοῦ
Στρατοδικείου δὲ δίψασε τὴν
«Πιπεριὰ» καὶ τοὺς φτωχούς
του φίλους, ὅσο αὐτὲς τὶς δυὸ
ὥρες. Μετὰ τὴν καταμέτρηση
τῆς ξένης περιουσίας ἔτρεξε
καὶ τοὺς βρῆκε. Ἦταν τέσσερες στὸ καφενεῖο. Ὁ ἀπόστρατος ὑπολοχαγός, ὁ δικηγόρος
χωρὶς ὑποθέσεις, ὁ ἐφοριακὸς
ὑπάλληλος κι’ ὁ ἄνθρωπος
ποὺ περίμενε νὰ κερδίση τὴ
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δίκη του… Τὸ μηνιαῖο εἰσόδημα τῶν πέντε, μαζὺ μὲ τοῦ
Μηνᾶ, δὲν ἦταν παραπάνω
ἀπὸ 700 δραχμές. Μπροστά
σὲ τόση κολοσσαία φτώχεια,
ὁ Μηνᾶς ἔκρινε χρέος του νὰ
ἐξομολογηθῆ γιὰ τὶς δυὸ ὥρες
ποὺ πέρασε μ’ ἕναν ἑκατομμυριοῦχο − δηλώνοντας καθαρὰ
πὼς ξαναπαίρνει στὸ καφενεῖο
τὴ θέση του. Δὲ θὰ ξαναπατήση
στὸν πλούσιο φίλο.
− Γιὰ στάσου! Εἶπεν ὁ δικηγόρος. Δὲν ἀφήνουν ἔτσι
ἕνα βαθύπλουτο. Μποροῦσες
νὰ τὸν κάμης καλύτερο! Ἄν
τοῦ πῆς νὰ βάνη τὸ χέρι του
ἔτσι δά… στὴ μικρή τσέπη τοῦ
γελέκου του… μπορεῖ νὰ σώση
τὸν ποιητή μας.
− Τὸν Κρυστάλλη! Ἔκαμαν οἱ
ἄλλοι ξαφνισμένοι. Νὰ μιὰ
ἰδέα!
− Δὲν ἔχομε κι’ ἄλλη! Ὁ γιατρὸς
μοὖπε σήμερα πὼς ἄν τὸν πᾶμε
στὸ Μαροῦσι γιὰ λίγο, θὰ δυναμώση τὸ στῆθος του καὶ θὰ
γιατρευτῆ. Ὅλη ἡ ἱστορία εἶνε
πεντακόσιες δραχμές. Μὰ πῶς
νὰ βρεθοῦν.
− Λοιπὸν;
Ὅλοι γύρισαν καὶ κύτταξαν τὸ
φίλο τοῦ πλουσίου. Τοὺς κύτταξε κι’ ὁ Μηνᾶς. Στὴ στιγμὴ ὁ
πλούσιος πῆρε τὴ σημασία τῆς
μοίρας ἢ τοῦ θεοῦ.
− Νὰ τὶς ζητήσω; Εἶπε. Μὰ πῶς
νὰ τὶς ζητήσω… Καὶ σούφρωσε τὰ χείλια του σὰ νὰ γεύτηκε
λεμόνι.
− Στὸ διάολο, εἶπεν ὁ ἀπόστρατος χτυπῶντας τὴ γροθιά του
στὸ τραπέζι, πές του πὼς θὰ
πεθάνη μιὰ μέρα!
− Σιγά! Εἶπεν ὁ δικηγόρος. Ἔχει
κι’ ὁ πλούσιος λαβὴ − πρέπει
νὰ τὸν πιάσουμε ἀπὸ κεῖ ποὺ
πρέπει. Καθαρά, Μηνᾶ, θὰ τοῦ
πῆς πῶς ἕνας νέος διωγμένος
ἀπὸ τὴν Ἤπειρο χάλασε τὸ
στῆθος του δουλεύοντας σ’
ἕνα τυπογραφεῖο… Μ’ ὅλη
του τὴν ἀρρώστια, πές, γράφει
στίχους… γιὰ βουνὰ καὶ κρύα

νερά… Τὸν ἐκτιμοῦν ὁ Δούμας,
ὁ Λάμπρος… Διάβασέ του καὶ
τίποτα στίχους.
− Στὸ Διάολο, τί καταλαβαίνει
ὁ Ποῦλος ἀπὸ τέτοια! Φώναξε
ὁ άπόστρατος καὶ μὲ νέα γροθιὰ στὸ τραπέζι τίναξε τὰ νερὰ
τῶν ποτηριῶν ὡς τὸ διπλανὸ
τάβλι.
− Πρέπει νὰ τὸν συγκινήσωμε.
− Θὰ ψοφήση μιὰ μέρα! ξανἆπεν

προσοχή, τὰ χωριάτικα μάτια
του ποὺ ἔξυπνα μαζὺ κι’ ἀγαθὰ
φώτιζαν τὴν ὠχρή του ὄψη κ’
ἡ μικρὴ κλίτσα του, ἀπὸ ὀξειὰ
Ἠπειρωτικὴ ποὺ τὴν κρατοῦσε
γιὰ μπαστοῦνι καὶ τῆς καμάρωνε τὰ λαϊκὰ πλουμίσματα, ἔδειχναν κάθε ἄλλο παρὰ ποιητή.
Ποῦ ἡ γοῦνα τοῦ Συνοδινοῦ, τὸ
ψηλὸ τοῦ Παράσχου καὶ τὰ μαλλιὰ τοῦ Νικολάρα! Μὴ βλέποντας τίποτε ἀπ’ αὐτὰ τὰ φοβερὰ

ὁ ἀπόστρατος ἀναμμένος.
− Σωπᾶτε, εἶπεν ὁ Μηνᾶς.
Ἡ πόρτα ἄνοιξε καὶ μπῆκεν ὁ
Κρυστάλλης. Ἐρχόταν ἀπ’ τὸ τυπογραφεῖο διψασμένος γιὰ φῶς
καὶ γιὰ λίγη βοὴ ἀνθρώπων.
Ἦταν σὰ νἄβγαινε στὸν ἀπάνω
κόσμο. Χαιρέτησε τοὺς πέντε,
κάθησε δίπλα σ’ ἕνα τραπεζάκι,
πῆρε τὴν «Παλιγγενεσία» καὶ
τὴ διάβαζε. Τὸ ξανθὸ καὶ κοντὸ
μουστάκι του στριμμένο μὲ

σημεῖα στὸν ταπεινὸ Ἠπειρώτη
δίστασεν ἡ συντροφιὰ στὴν
ἀρχὴ νὰ πιστέψη πὼς εἶναι ποιητής, ἀφοῦ μάλιστα οἱ στίχοι
του, καθὼς λένε, εἶναι γεμᾶτοι
τσοπάνικες λέξεις. Μὰ μὲ
τέτοιο λεπτὸ καὶ συμπαθητικὸ
μυστήριο τὸν εἶχε περιτυλίξει
ὁ Μηνᾶς − αὐτὸς τοὺς τὸν εἶχε
γνωρίσει − παρασταίνοντας τὸν
καϋμό του γιὰ τὴν Ἤπειρο καὶ
τὸν ἀγῶνα του γιὰ τὴ ζωή, ὥστε

τοὺς ἄγγιξε τὴν ψυχή − καὶ νά!
οἱ τέσσερες ἁπλοϊκοὶ πελάτες
τῆς «Πιπεριᾶς» ποὺ δὲν εἶχαν
ποτὲ κανένα ἐνδιαφέρον γιὰ
τὰ γράμματα καὶ τὴν ποίηση,
βρέθηκαν ἄξαφνα ἑνωμένοι
σὲ μιὰ εὐγενικὴ συνωμοσία
γιὰ τὸν ποιητὴ − ἀφοῦ τόσες
ἄλλες φροντίδες γι’ αὐτὸν εἶχαν
ἀποτύχει.
Ἔτσι ὁ Μηνᾶς, ποὺ δὲ ζήτησε τίποτα στὴ φτωχὴ ζωή του
ἀπὸ κανένα, χτύπησε τὸ κουδούνι τοῦ ἑκατομμυριούχου.
− Ἔχω, καϋμένε, κάτι νὰ σοῦ
πῶ, εἶπεν ὁ Μηνᾶς καὶ ξεροκατάπιε.
Κομπιάζοντας, ἱδρώνοντας, τὸ
εἶπε. Ἀλλοιώτικα τὰ εἶχε σχεδιάσει, ἀλλοιώτικα τ’ ἄρχισε.
Κι’ ἀφοῦ τ’ ἀνακάτεψε δυὸ
τρεῖς φορὲς καὶ τἄχασε, −τἄφερεν ἐπὶ τέλους στὴν ἄκρη. Ὁ
πλούσιος ἄκουσε μὲ προσοχὴ
καὶ μὲ τὸ μάτι καρφωμένο
ἀπάνω του.
− Καλά! Ἀπάντησε. Κάτι θὰ
κάνω γι’ αὐτὸν τὸ νέο. Πέρασε
τὴν Τετάρτη. Αὐτὴν τὴν ὥρα.
Ἀπ’ τὴ χαρά του ὁ Μηνᾶς ἔτρεχε σχεδὸν στὸ δρόμο.
Ὁ πλούσιος ἔμεινε μόνος
του… καὶ μετάνοιωσε. Βηματίζει ἀπάνω καὶ κάτω. Τί
ἔκαμε; Ὑποσχέθηκε. Ἦταν
ἀσυλλόγιστο. Ἔπρεπε νὰ πῆ
«ἀδύνατο!» Τἄβαλε μὲ τὸν ἑαυτό
του. «Ποιητής; Ταμπουράδες
δηλαδή! Ὁ Μηνᾶς λοιπὸν θὰ
μὲ πῆρε γιὰ λάχανο, ἀφοῦ
ζητάει νὰ πληρώσω λαλούμενα…» Σταμάτησε. Σὰν ἀστραπὴ
ὁ νοῦς του ἀναμετράει τὴν
περιουσία του. Ἔπειτα πιάνει
τὴ μέση του. Νοιώθει πὼς
ξύπνησε κάποιος ρευματισμός
του. Ἄλλος ἕνας στὸ δάκτυλο.
Εἶναι τηλεγραφήματα! Συλλογιέται πὼς ἡ ζωὴ εἶναι λίγη…
Ἄκουσε κάποτε διάκο μὲ ψιλὴ
καὶ τραγικὴ φωνὴ νὰ λέει τὸ
Εὐαγγέλιο: «Ἄφρον, ἄφρον,
ταύτῃ τῇ νυκτί…» Γέρνει πρὸς
τὸ μέρος τῆς καλωσύνης. Θὰ
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θυσιάση τὶς πεντακόσιες
δραχμές. Τὶς μισὲς καλύτερα…
Ἔτσι γίνονται καὶ τὰ δυό. Μὰ
πάλι δὲν πρέπει νὰ κάμη τόσο
κακὴ φιγοῦρα στὸ Μηνᾶ. Θὰ
τὶς δώση καλύτερα ὅλες. Μὰ
ὅλες εἶναι πολλές. «Ἄ ὄχι!».
Κι’ ἀρχίζοντας μετρήματα
καὶ πολύπλοκη ἀριθμητική,
καθὼς πήγαινε δῶθε κεῖθε καὶ
βγάζοντας αὐτὲς τὶς πεντακόσιες δραχμὲς ἔβλεπε πὼς στὴν
τεράστια περιουσία του γίνεται
μιὰ μικροσκοπικὴ τρύπα −ποὺ
μολαταῦτα εἶναι κἄτι τι. Μιὰ
δαπάνη ποὺ δὲ θὰ δώση τίποτα. Καὶ συλλογιέται. «Ἄν αὐτὸς
ὁ ἕνας γίνη δυό; Ἂν βρεθῆ κι’
ἄλλος Μηνᾶς; Καὶ παρακαλέση
γι’ ἄλλον; Καὶ βοηθήση δεύτερο, τρίο, τέταρτο; Ἡ τρύπα θὰ
μεγαλώση. Ἄν ὁ διάβολος τὰ
φέρη καὶ πέσουν οἱ τάδε μετοχές; Ἂν δὲ μπορέση νὰ τοποθετήση τὴν παραγωγὴ τῶν
δύο ἐργοστασίων του; Ἀν γίνη
κανένα πατατράκ−ὅλα γίνονται− ποιὸς ξέρει τί (αὐτὴ τὴ
στιγμὴ εἶδε μπροστά του ὅλες
τὶς καταστροφές, ἀναρχίες,
πολέμους, θεομηνίες) − κι’ ἂν
μετὰ τριᾶντα χρόνια βρεθῆ στὸ
δρόμο καὶ δὲν τὸν περιμαζέψη
οὔτε τὸ πτωχοκομεῖο;… Τί;
Τὴν Τετάρτη στὸ ραντεβοῦ, κάνοντας ὅλη τὴ δυνατὴ
προσπάθεια νὰ εἶναι ψυχρὸς κ’
ἐπίσημος, εἶπε στὸ Μηνᾶ.
− Δυστυχῶς εἶναι τέτοιες οἱ
περιστάσεις… .ὄχι πὼς δὲν ἔχω
τὴν περιουσία μου… ἂν καὶ δὲν
εἶναι τὸ τεράστιο ποσὸν ποὺ
λένε… ἀλλὰ τέλος πάντων… τί
μοῦ κόστισαν αὐτὰ τὰ χρήματα… νὰ σοῦ τὰ διηγηθῶ καμμιὰ φορά… ἐγὼ ποὺ μὲ βλέπεις
ἐπείνασα… στὴ Ρουμανία, μάλιστα… ἐδῶ κ’ εἴκοσι χρόνια…
ὁπωσδήποτε γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ
φίλου σου τοῦ ποιητή… δὲ θὰ
μπορέσω πρὸς τὸ παρὸν νὰ τὸν
βοηθήσω… ἐξαιρετικῶς ἦρθαν
οἱ περιστάσεις δύσκολες… ἔξοδα πολλά… πρὸς τὸ παρὸν εἶπα…

ἀργότερα δὲν ἀποκλείεται…
ἐννοεῖς τὴ στενοχώρια μου… νὰ
δυσαρεστήσω τὸν παλιὸ συμμαθητή… ἀλλὰ οἱ περιστάσεις…
πρὸς τὸ παρόν… μ’ ὅλη τὴν καλὴ
θέληση… ἐννοεῖς…
− Ἐννοῶ, εἶπεν ὁ Μηνᾶς, μὰ
μὴ στενοχωρεῖσαι, φίλε μου!
ἔχομε τόσα ἄλλα νὰ ποῦμε!
− Θέλεις νὰ σοῦ δείξω τὰ ὅπλα
μου; Ρώτησε ὁ πλούσιος ἐνθουσιασμένος γιατὶ τὸν βοήθησε
στὸ ξεγλίστρημα.
Ἂν καὶ δὲν εἶχε ποτὲ τουφεκίσει ὁ Μηνᾶς παρὰ μόνο
σὲ μιὰ ἐπιστρατεία κ’ ἦταν
ἐντελῶς ἀπληροφόρητος γιὰ
τὴ σημασία ἰδίως τῶν φονικῶν ὀργάνων μονομαχίας,

ἀναγκάστηκε νὰ περιεργαστῆ
μιὰ πλούσια συλλογὴ τέτοιων σιδερικῶν καὶ ν’ ἀκούση
τὶς χρονολογίες καὶ τὶς τιμὲς
τοῦ καθενὸς − μόνο καὶ μόνο
γιὰ νὰ καταπιῆ εὐκολώτερα
τὴ διάψευσή του. Μέσα του
ἀναθεμάτιζε τὸν ἑαυτό του…
Ἔδωκε τὸ χέρι μὲ προσποιητὴ ἀταραξία στὸν πλούσιο.
Ἐκεῖνος τὸ κράτησε.
− Στάσου, ἀπάντησε. Τὸ ἁμάξι
μου εἶν’ ἕτοιμο, θὰ βγοῦμε
μαζί.
− Μὰ γιατί μὲ τ’ ἁμάξι; Θὰ πάω
πεζῆ.
− Δὲ σ’ ἀφίνω νὰ φύγης πεζός!
Εἶπεν ὁ νεόπλουτος μ’ ἐπιμονή.

Κι’ ἀλήθεια συνήθιζε αὐτὲς τὶς
θριαμβευτικὲς προπομπές.
Ὁ Μηνᾶς δὲ μπόρεσε ν’
ἀντισταθῆ. Κοντά στὴν Καπνικαρέα ὁ ἰδιοκτήτης κατέβηκε
μὲ μεγαλοπρέπεια λέγοντας
στὸν ἁμαξᾶ: «θὰ πᾶς τὸν κύριο
ἐκεῖ ποὺ θέλει». Ἔτσι ὁ Μηνᾶς
βρέθηκε μόνος του στὸ λαμπρὸ
ἁμάξι, ἐνῶ τ’ ἄλογα τὸν πήγαιναν μὲ καλπασμὸ γιὰ ν’ ἀναγγείλη τὴν ἀποτυχία του.
Ποιὸς ἑτοίμασεν αὐτὴ
τὴ φαντασμαγορία; Τὸ Κακὸ
βέβαια. Τὰ ἔργα του ἔχουν
τέχνη− δὲν εἶναι ποτὲ ἁπλᾶ.
Ὁρίστε! Λιακάδα τοῦ Γεννάρη.
Τὰ μαῦρα ἄλογα τεντώνουν
τὶς στέρεες καμπύλες των, ξε-

TEYXOS 42

7/3/12

10:03 AM

Page 15

Ë¼ÊÅËÓ

 

15

&"

πετιέται τὸ λαμπρό των ἀνάγλυφο. Ἀγάλματα ὁ ἁμαξᾶς κι’ ὁ
λακές. Ἡ γυαλάδα τοῦ λαντὼ
καθρεφτίζει τὰ σπίτια καὶ τοὺς
διαβάτες. Λουριά, πόρτες,
πόμολα, στολίδια του, εἶναι
ὕμνος πρὸς τὸ περιττό. Σκέφτηκε ἁμέσως νὰ κατεβῆ… Μὰ ὄχι!
Θὰ μείνη γιὰ νὰ τὴν ἐκτελέση
αὐτὴν τὴν κωμωδία ὡς τὸ
τέλος! Θὰ βοηθήση τὴ δύναμη
τοῦ κακοῦ. Τρελλὴ διάθεση τὸν
ἔπιασε νὰ παίξη τὰ παιγνίδια
της, μανία γιὰ νὰ διαπομπεύση
τὸν πλούσιο−καὶ τὸν ἑαυτό του
ποὺ πίστεψε στὸν πλούσιο.
Ἐμπρός! Θὰ ὁδηγήση τοὐλάχιστον τὸ ἁμάξι του σὲ σωκάκια.
Θὰ τὸ σταματήση στὴν «Πιπεριά»! Θέλει νὰ τὸ χώση σὲ λαϊκὴ συνοικία. Κι’ ἀφοῦ πέρασε
τοὺς δρόμους Αἰόλου καὶ Πατησίων καταδικάζοντας δυὸ
τρεῖς γνώριμούς του διαβάτες
σὲ κωμικὴν ἀκινησία, ὡς ποὺ
νὰ βεβαιωθοῦν ἂν εἶναι ξυπνοὶ
ἢ κοιμοῦνται, κι’ ἀφοῦ χαιρέτησεν ἄλλους δυὸ τρεῖς μὲ βαρὺ
καὶ φιλάνθρωπο ὕφος, ἔφτασε.
Στὴν πόρτα βγῆκε ὁ καφεντζῆς
μ’ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα, κεραυνωμένος.
− Εἶναι κανένας μέσα;
− Τώρα μόλις ἔφυγαν, δὲν εἶν’
ἕνα τέταρτο…
Ἄ! ὅλα πᾶνε στραβὰ λοιπόν; Θ’
ἀποτύχη κ’ ἡ παράστασή του;
Μὰ αὐτὴ πρέπει νὰ πάη καλά!
Σκέφτηκεν ἀμέσως τὸ μαγειριὸ
τοῦ Ρούκα ἡ «Ἀμφιλοχία». Ἐκεῖ
τρώει πάντοτε ὁ Κρυστάλλης
−ἄς πάη νὰ τὸν ξαφνίση!
Τοὐλάχιστο θὰ γελάσουν μαζί.
Ἐμπρός! Τὸ μεγαλόπρεπο ἁμάξι
μὲ προσοχὴ καὶ μὲ δυσκολία
μπῆκε σ’ ἕνα σωκάκι ποὺ δὲν
εἶχε ξαναϊδῆ τροχό.
− Ἐδῶ! εἶπε ὁ Μηνᾶς.
Νέος κεραυνὸς ἔπεσε στὸ λαϊκὸ
μαγειριό. Δυὸ τρεῖς κατσαρόλες
ἄχνιζαν. Μερικοὶ μαστόροι
κουτσόπιναν κι’ ὁ ἱεροψάλτης
τῆς ἐνορίας μὲ κόκκινη μύτη
γευμάτιζεν ἔχοντας μπροστά

του τὸ μεγάλο ποτῆρι μὲ τὴν
κεχριμπαρένια ρετσίνα. Μὰ
ἡ γωνιὰ το·υ Κρυστάλλη ἦταν
ἀδειανή.
− Δὲν ἦρθεν ἀπὸ χτὲς ὁ κὺρ
Κώστας. Εἶπεν ἐμβρόντητος ὁ
μάγερας.
Ἡ ἀτυχία ἐξακολουθοῦσε! Ἀπελπισμένος ὁ Μηνᾶς ὡδήγησε τὸ
ἁμάξι στὴν ὁδὸ Πατησίων. Ἐκεῖ
κατέβηκε κ’ ἔδωσε τέλος στὴ
φαντασμαγορία.
Ὡς τόσο ἡ λαϊκὴ συνοικία
σηκώθηκε ὅλη στὸ πόδι. Τὰ
παράθυρα χάσκουν περίεργα, τὰ λαδικὰ πέτρωσαν στὴν
πόρτα, οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τὴ
μύτη στὸν ἀέρα μήπως πέση
ἀπὸ ψηλὰ καμμιὰ ἐξήγηση γιὰ
τὸ μετέωρο ποὺ ἦρθε κι’ ἔσβυσε. Ὁ καφετζῆς τῆς «Πιπεριάς»

Γιὰ ἄλλους τὸ ἁμάξι ἦταν τοῦ
Συγγροῦ. Κατὰ τὸ λέγειν τοῦ
φαναρτζῆ ὁ ξυρισμένος δίπλα
στὸν ἁμαξᾶ ἦταν ὁ ἴδιος ὁ
Τσυγγρός. Ξανακάνοντας ὁ
κουλουρτζῆς τὸ γῦρο πληροφορήθηκε πὼς τὸ ἁμάξι εἶχε
νὰ παραδώση στὸν Κρυστάλλη
δυὸ σακκουλάκια λίρες, σφραγισμένα μὲ βουλλοκέρι. Καθὼς
ἀνέβαινε τὸ νέο ἔφτασεν ἐπὶ
τέλους καὶ στὸ ἀπλησίαστο
σωκάκι τοῦ Κρυστάλλη καὶ
μαθεύτηκεν ἀπ’ τὴ σπιτονοικοκυρά του. Ἡ γρηά, ποὺ τὸν περιφρονοῦσε καὶ τὸν γκρίνιαζε,
ἀδιάφορη γιὰ τὶς δέκα δραχμὲς
ποὔπερνε τὸ μῆνα, ξαφνίστηκε
γιὰ τὸ παράδοξο μήνυμα καὶ
κρατῶντας ἕνα μεγάλο μέρος
τῆς τιμῆς γιὰ τὸ πρόσωπό της,

Ὅλα μαζύ, ὁ κόσμος κι’ αὐτὸς κ’
ἡ φτώχεια του πηγαίνουν ποιὸς
ξέρει σὲ ποιὸ σκοπό… Τὸ κακὸ
ἔχει γνώση, πεῖσμα καὶ τέχνη.
βυθίστηκε σὲ συλλογισμούς.
Ὁ μάγερας τῆς «Ἀμφιλοχίας»
κατάπληκτος γιὰ τὴν τιμή,
κάνει χοντρὰ λάθη μὲ τὴν κιμωλία στὸ λογαριασμὸ τοῦ ἱεροψάλτη. Ὁ γερο−κουλουρτζῆς
τοῦ δρόμου, ποὺ τὸ θεωροῦσε
προσβολή του νὰ συμβῆ τίποτε χωρὶς νὰ τὸ μάθη, μετακινῶντας ἐδῶ κ’ ἐκεῖ τὸν ταβλᾶ
του ἔκαμε γνωστὸ ἐπὶ τέλους
στὴ συνοικία πὼς τὸ ἁμάξι ζητοῦσε κάποιο γείτονα ποιητὴ
Κρυστάλλη ἀπ’ τὴν Ἤπειρο.
Καὶ τότε σὰ θύελλα σηκώθηκε
ὁ θαυμασμὸς γύρω στὸ ἀσήμαντο ὑποκείμενο ποὺ ὡς τότε κανεὶς δὲν τὸ εἶχε προσέξει. Ἔλεγαν πὼς ἔστειλεν ὁ ὑπουργὸς
νὰ τοῦ δώσουν τὸ παράσημο… Μιὰ γρηὰ βεβαίωνε πώς,
καθὼς ἄκουσεν, ὁ βασιλιᾶς τοῦ
μήνησε νὰ πάρη τὰ γραψίματά
του καὶ νὰ καθήση στὸ παλάτι.

ἔτρεξε νὰ τοῦ τὰ πῆ. Τὸν εἶδε
τυλιγμένο στὸ παλτό του καὶ
σκυμμένον στὸ τραπέζι.
Ὁ ποιητὴς εἶχε ἀπὸ χθὲς
λίγο πυρετό. Στὸ τραπέζι του
ἦταν δυὸ ποτήρια, ἕνα κουταλάκι κ’ ἕνα κουτάκι μὲ
χάπια. Ἔπειτα τὰ βιβλία του: Ὁ
Βαλαωρίτης − ἡ Γραφὴ − μιὰ
Γεωγραφία τῆς Ἠπείρου − ἕνας
τόμος τοῦ Παράσχου− ἕνα
βιβλίο τοῦ Λάμπρου− τὸ περιοδικὸ «Ἑστία» τοῦ Κυριακοῦ−
ἕνα λεξικὸ− λίγα φύλλα ἄσπρο
χαρτί. Στὴ γωνιὰ ἡ κλίτσα
του. Στὸν τοῖχο, δυὸ − τρεῖς
ξεβαμμένες φωτογραφίες, μιὰ
τσίτσα κρεμασμένη, κ’ ἕνα ξερὸ
κλαράκι μελικοκιᾶς μὲ τοὺς
κόκκινους κόμπους τοῦ καρποῦ της. Δὲ θέλησε νὰ πέση
στὸ κρεββάτι γιὰ νὰ τοῦ φύγη
ἡ ἰδέα τῆς ἀρρώστιας. Καθισμένος μπροστὰ στὸ μικρό

του τραπέζι, τυλιγμένος μὲ τὸ
παλτό του ἔγραφε. Δὲν ἦταν
ἐδῶ! Ταξείδευε στὰ Γιάννενα…
Ἔγραφε κ’ ἔσβυνε… Ἀνέβαινε
σὲ ἠπειρώτικους γκρεμνούς,
ἄκουγε κοτσύφια… Ἔδιωχνε
τὸν Τοῦρκο… Δέντρα φυσοῦσαν
στὸ κεφάλι του, ὁ καταρράχτης
τῶν Τζουμέρκων βροντοῦσε
καὶ χιόνιζε στὰ πόδια του. Ἡ
θέρμη ἄναβε τὴ φαντασία του
κ’ ἡ φαντασία του τὴ θέρμη.
− Καλὰ κυρα−Γιάννενα, εἶπεν
ὁ ποιητὴς ἀκούοντας τὸ νέο.
Ὕστερα τὰ ξαναλέμε.
Καὶ τὴν ἔδιωξε.
Ὅσο κι’ ἂν ταξείδευε στὴ
χώρα τῆς φαντασίας, τὴν
πραγματικότητα δὲν τὴν ἔχασεν οὔτε αὐτὴν τὴ στιγμή!
Κατάλαβε πὼς θἄταν κἄποιο
φιλικὸ ἀστεῖο… Τί ἄλλο θἆταν;
Ὅπου εἶχε καταφύγει ζητῶντας
νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο γιὰ
νὰ γλυτώση, βρῆκε τὴν ἀποτυχία. Τὸ πεπρωμένο του δὲν
κάνει λάθη ποτέ. Ὁ κόρακας ν’
ἀσπρίση, αὐτὸ ποὺ γίνεται σ’
ἕναν ἀδικημένο ποιητὴ θὰ γίνεται. Ποιὸς πλούσιος τρελλάθηκε
γιὰ νὰ τὸ χαλάση; Δὲν ὑπάρχει
δύναμη ἱκανὴ νὰ τὸν γλιτώση!
«Ἂν ξανασάνω ἐγώ, συλλογιέται, μπορεῖ νὰ γκρεμιστῆ
ὁ κόσμος». Καὶ κυττάζοντας
γύρω του στὴ γυμνὴ βυθισμένη
κάμαρα συλλογίστηκε πὼς εἶνε
ἴσως χρήσιμα τὰ δεινά του ὅσο
καὶ τὸ ἄστρο ἐκεῖνο ποὺ λάμπει
ἔξω ἀπ’ τὸ θαμπὸ τζάμι, καὶ πὼς
ὅλα μαζύ, ὁ κόσμος κι’ αὐτὸς κ’
ἡ φτώχεια του πηγαίνουν ποιὸς
ξέρει σὲ ποιὸ σκοπό… Τὸ κακὸ
ἔχει γνώση, πεῖσμα καὶ τέχνη.
Ἔξω ἡ γειτονιὰ τὸν βύθιζε
στὰ ἑκατομμύρια.
Ὁ ποιητὴς ἔσκυψε καὶ
ξανάρχισε, κρυώνοντας μέσα
στὸ παλτό του, νὰ γράφη τὸ
«Σταυραϊτό».
Ζ. Παπαντωνίου, Διηγήματα,
Αθήνα,Τυπογραφείο Καρανάσου, 1927, σ.σ. 79−91.
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