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Οι νοσηλευτές γίνονται ρυθµιστές του επαγγέλµατός τους

Σελ. 7

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.
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EE
κδόθηκε η κοινή

υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β’1480,4/5/2012),

των Υπουργείων Παιδείας και
Υγείας σύµφωνα µε την οποία:

«Ως αρµόδια επαγγελµα-
τική οργάνωση για την διε-
νέργεια της δοκιµασίας επάρ-
κειας ή της πρακτικής άσκησης
προσαρµογής, τόσο στο πλαί-
σιο της προσωρινής παρο-
χής υπηρεσιών, όσο και στο
πλαίσιο της µόνιµης εγκα-
τάστασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 1, ορίζεται το Νοµι-
κό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαί-
ου µε την επωνυµία «Ένω-

ση Νοσηλευτών – Νοσηλευ-
τριών Ελλάδος» (Ε.Ν.Ε.)». Με
την ανωτέρω Υπουργική από-
φαση προσδιορίζονται οι
όροι και οι διαδικασίες πραγ-
µατοποίησης αντισταθµιστι-
κών µέτρων που δύναται να
επιβληθούν, προκειµένου
να εγκατασταθεί και να ασκεί
κάποιος στην χώρα µας το
επάγγελµα του νοσηλευτή,
εφόσον δεν εµπίπτει στην
περίπτωση της αυτόµατης
αναγνώρισης επαγγελµατι-
κών προσόντων σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
(ΕΟ) 36/2005,που ενσωµα-

τώθηκε στην Ελληνική νοµο-
θεσία µε το Π∆ 38/2010.Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι, αν και
η ανωτέρω αρµοδιότητα ήταν
προβλεπόµενη από την ΕΟ
36/2005 εντούτοις, οι όροι
και διαδικασίες που περι-
γράφηκαν στην εν λόγω
Υπουργική Απόφαση απο-
τελούν κατά το µεγαλύτερο
µέρος τους, πιστή υιοθέτη-
ση της πρότασης που κατέ-
θεσε η Ε.Ν.Ε.µε το υπ’αριθ.
860/8-10-2010 έγγραφό της
προς τα αρµόδια Υπουργεία
Παιδείας και Υγείας.

Σελ. 6

s

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ∆.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ, ενόψει της
διεξαγωγής του 13ου Πανελλήνιου Νοση-
λευτικού Συνεδρίου από 2233 έέωωςς κκααιι 2255
ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ 22001122,, ανακοινώνει ότι προ-
τίθεται να διαθέσει λεωφορεία ∆∆ΩΩΡΡΕΕ--
ΑΑΝΝ, για όσους επιθυµούν να µετακινη-
θούν προς την ΑΑρράάχχωωββαα, από την ΑΑθθήήνναα

και τη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη. 
Τα πούλµαν θα αναχωρήσουν από την

Αθήνα την ΠΠααρραασσκκεευυήή 2233 ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ, στις
11.00 π. µ. , από την περιοχή του «HILTON»
και από τη Θεσσαλονίκη την ίδια µέρα,
στις 9.00 π. µ. από την «Καµάρα».

Για επιστροφή, τα πούλµαν θα ανα-
χωρήσουν την ΚΚυυρριιαακκήή 2255 ΝΝοοεεµµββρρίί--
οουυ, αφού προηγουµένως περάσουν
για να παραλάβουν τους συνέδρους
από τα αντίστοιχα ξενοδοχεία όπου
διέµειναν... ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Συνέχιση 
και αναβάθµιση

MM
ε αφορµή δηµοσι-
εύµατα που κάνουν
λόγο για κλείσιµο

των δύο πανεπιστηµιακών
τµηµάτων της νοσηλευτικής
σε Αθήνα και Σπάρτη,η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος,
εξέφρασε µε επιστολή της
προς όλους τους αρµόδιους
φορείς, την έντονη αντίθεσή

της,ζητώντας παράλληλα επί-
σηµη τοποθέτηση από το
Υπουργείο Παιδείας.«Με βάση
τα επαναλαµβανόµενα δηµο-
σιεύµατα που εντέχνως διο-
χετεύονται στον τύπο σχετι-
κά µε το κλείσιµο των δυο
πανεπιστηµιακών τµηµάτων
νοσηλευτικής σε Αθήνα και
Σπάρτη, η Ε.Ν.Ε. επανέρχε-

ται διατρανώνοντας τη θέση
της,όχι µόνον για συνέχιση
και αναβάθµιση της λειτουρ-
γίας των εν λόγω τµηµάτων,
αλλά και για εν γένει ένταξη
της Νοσηλευτικής Επιστήµης
µε ενιαίο τρόπο στο Πανε-
πιστήµιο.....

Συνέχεια στη σελ. 7

s



ΤΤΑΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. 

ΣΣηηµµααννττιικκέέςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..ρργγεειιεεςς 
Στο παρόν φύλλο της εφη-
µερίδας, µπορείτε να δεί-
τε αναλυτικά, µια σειρά
από σηµαντικά έργα που
έχει αναλάβει η Ένωση Νο-
σηλευτών Ελλάδος, τα
οποία έχουν ως αποκλει-
στικό στόχο τη συνεχή εκ-
παίδευση και κατάρτιση
των νοσηλευτών ειδικά και
την προαγωγή του νοση-
λευτικού επαγγέλµατος
γενικότερα...  Σελ. 4-5
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ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ∆∆ ΡΡ ΙΙ ΟΟ  ΠΠ ΑΑ ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ -- ΕΕ ΣΣ ΥΥ   

∆∆ωωρρεεάάνν µµεετταακκίίννηησσηη 
ααππόό ΑΑθθήήνναα κκααιι ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη 
Το ∆.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ενόψει της διεξαγωγής του 13ου Πανελ-
λήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου από 23 έως και 25 Νοεµβρίου
2012, ανακοινώνει ότι προτίθεται να διαθέσει λεωφορεία 
∆ΩΡΕΑΝ, για όσους επιθυµούν να µετακινηθούν προς την Αρά-
χωβα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη... Σελ. 7

ΜΜ ΕΕ ΘΘ  

««ΆΆδδεειιεεςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ»»
Με αφορµή το υπ’ αριθ. πρωτ. 21722/5-9-2012 έγγραφο του
Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΜΕΘ και το πραγµατικό γεγο-
νός της λήξης της περιόδου λειτουργίας της Μονάδας µε µειω-
µένο αριθµό κλινών και της περιόδου αναστολής λειτουργίας
της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας (βλ. σχετ. απόφαση ∆.Σ.
8/12-6-20121), η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το θεσµικό όργα-
νο προάσπισης των δικαιωµάτων των Νοσηλευτών της χώρας
µας, σας επισηµαίνει τα ακόλουθα:

Η ΜΕΘ, όπως µας αναφέρουν τα µέλη µας, είναι αποδυνα-
µωµένη από Νοσηλευτικό Προσωπικό και η αναλογία νοσηλευ-
τή-κλίνης κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στις επιταγές του
Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας. Προσέτι δε, οι Νοσηλευτές,
λόγω της έλλειψης του νοσηλευτικού προσωπικού και των τερά-
στιων αναγκών της Υπηρεσίας, δεν λαµβάνουν τις κανονικές
τους άδειες εδώ και έτη, εργαζόµενοι χωρίς να αναπαύονται
επαρκώς και υπερβάλλοντας εαυτόν, οδηγούµενοι στην  πλή-
ρη σωµατική και ψυχική εξουθένωση, προκειµένου να ανταπο-
κριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις της Μονάδος.  Συνέπεια της
εξουθένωσης στην οποία έχουν οδηγηθεί, σε συνδυασµό µε
την ίδια τη φύση της εργασίας στη Μονάδα, είναι η διακινδύ-
νευση της ίδιας της υγείας των ασθενών, χωρίς υπαιτιότητα των
νοσηλευτών.

Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι η κατάφωρη παρα-
βίαση των συνταγµατικά και από διεθνή συµβατικά κείµενα
κατοχυρωµένων δικαιώµατά τους... Σελ.9

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

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

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

ΕΕππιικκίίννδδυυννηη ηη σσυυλλλλοογγιικκήή λλήήθθηη 
Η παρούσα επιφυλλίδα θα πραγµατευτεί το µείζον ζήτηµα της ιστορικής συνείδησης και της συλ-
λογικής µνήµης, στο πλαίσιο που αυτές επηρεάζουν τη ζωή του λαού, µακριά από µεγαλόπνοους
γεωπολιτικούς ή άλλους σχεδιασµούς. Ο ανήλικος γιός που αναγκάζεται να σκάψει µε τα νύχια
του για να θάψει τους γονείς και το αδερφάκι του, που πέθαναν µε φρικτό και απόκοσµο τρόπο,
µας καρφώνει µε ωµότητα την αλήθεια στην ψυχή µας: Οι πραγµατικά ηττηµένοι από τους πολέ-
µους είναι πάντα οι καθηµερινοί άνθρωποι, παρότι τους σχεδιάζουν αυτοί που πάντα καταφέρ-
νουν να ξεφεύγουν… 
Το διήγηµα που ακολουθεί λοιπόν, αν και προς το τέλος του αποκτά χαρακτηριστικά που κάνουν
τον αναγνώστη να ανατριχιάσει από φρίκη, είναι ενδεικτικό του τί µπορεί να επιφέρει η συλλογι-
κή λήθη για τα δεινά που αντιµετώπισε η χώρα κατά την πρόσφατη ιστορία της...Σελ. 14-15

ΜΜ ΑΑ ΙΙ ΕΕ ΣΣ   

ΜΜεεττααφφοορράά 
κκααιι όόχχιι µµεεττάάττααξξηη 
Ενόψει της επικείµενης έντα-
ξης των νοσοκοµείων του ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, δυνάµει των διατάξε-
ων του άρθρου 32 του Νόµου
3918/2011 (∆ιαρθρωτικές αλλα-
γές στο σύστηµα υγείας και
άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α  ́31/2011),
η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
επισηµαίνει τα ακόλουθα:

Όπως είναι ήδη γνωστό,
στα νοσοκοµεία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
που πρόκειται να ενταχθούν
στο ΕΣΥ υπηρετούν και υπάλ-
ληλοι του κλάδου... Σελ.8



ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς,, 
Γενικός Γραµµατέας 
Ε.Ν.Ε.
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Κρίση παντού 

OO
συνδικαλισµός των δηµοσίων υπαλ-
λήλων, αν και πέρασε από πολλά
κύµατα στο διάβα των τελευταίων

100 χρόνων, φαίνεται ότι σήµερα διανύει
µια από τις µεγαλύτερες κρίσεις της ιστο-
ρίας του.

Με βαθιές και πυορροούσες τις πληγές
του, από τα όσα δεινά του προκάλεσε η
(κατά τα άλλα σοσιαλιστική και προοδευ-
τική) δεκαετία του 1980, φαντάζει σήµερα
στα µάτια της κοινής γνώµης, σαν κουρε-
λιασµένο σκιάχτρο σε θερισµένο χωράφι.

Οι…νεωτερισµοί της λυσσασµένης αγέ-
λης των «επαναστατών» του ’80, αντί να
δυναµώσουν τη φωνή των εργαζοµένων
και να ενισχύσουν
την αντίσταση των αγώ-
νων για περισσότερα
κοινωνικά αγαθά, φρό-
ντισαν θαυµάσια να
δέσουν στο κοµµατι-
κό άρµα των κυβερ-
νώντων τις συνδικα-
λιστικές ηγεσίες και
να τις καταστήσουν
αγέλες ιδεολογικών
ευνούχων µε καλο-
ταϊσµένες κοιλιές και
πασαλίδικα προνόµια
(κα ι  κοµπολόγ ια) .

Πολλά και σπου-
δαία έγιναν εκείνη την
ανθηρή – για το κηφη-
ναριό- περίοδο, όπως οι δαίδαλοι που οδη-
γούσαν από τις κλαδικές οργανώσεις και
τα κοµµατικά γραφεία απευθείας σε µια
θεσούλα στο δηµόσιο, ανεξαρτήτως προ-
σόντων ή αναγκών. Σε πολλές υπηρεσίες
οι υπάλληλοι ήταν περισσότεροι από τις
καρέκλες, αλλά αυτό δεν ενοχλούσε κανέ-
ναν, ούτε Α∆Ε∆Υ, ούτε ΠΟΕ∆ΗΝ, ούτε προϊ-
στάµενο, ούτε υφιστάµενο, αρκεί να «τρύ-
πωναν»  οι αγωνιστές της περιβόητης «Αλλαγής»
οπουδήποτε στην κρατική µηχανή.

Συνδικαλισµός και διοικήσεις, συνδι-

οικούσαν για πολλά πολλά χρόνια, και
χωρίς «να ανοίξει µύτη», οι ορδές των αέρ-
γων και των µαέστρων της οκνηρίας, µεγά-
λωναν και κατέκλυζαν ασφυκτικά το υγιές
κοµµάτι της δηµόσιας διοίκησης.

Η ΠΟΕ∆ΗΝ, νεοπαγής τότε δευτεροβάθ-
µια οργάνωση των εργαζοµένων στα νοσο-
κοµεία, αποτέλεσε τον κατεξοχήν οίκο της
ανίερης συγκυβέρνησης µε τις  διοικήσεις,
και της απροκάλυπτης προώθησης των «ηµε-
τέρων» στην ιεραρχική κλίµακα των νοσο-
κοµείων. ∆εν είναι πολύς καιρός, που οι
ΥΕ νοσοκόµοι  έµπαιναν στα Υπηρεσιακά
Συµβούλια και είχαν λόγο στις κρίσεις των
∆ιευθυντών τους, δηµιουργώντας ένα ανή-

θικο καθεστώς εξάρ-
τησης και ωµού εκβια-
σµού. Με τις ευλογίες
της πλειοψηφούσας
παράταξης ΠΑΣΚΕ και
υπό την ανοχή της
∆ΑΚΕ, πάµπολλο ι
εργαζόµενοι υποχρε-
ωτικής και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης
που υπηρετούσαν στη
νοσηλευτική υπηρε-
σία ως βοηθητικό προ-
σωπικό, µετατάχθη-
καν  µε  κοµµα τ ικά
κριτήρια σε θέσεις
διοικητικών υπαλλή-
λων, δηµιουργώντας

τεράστια προβλήµατα στη λειτουργία των
ιδρυµάτων, και πρόσθετα έξοδα για την
αγορά καθισµάτων...

Σήµερα, η οµοσπονδία αυτή, έχοντας
χάσει κάθε ηθικό έρεισµα στη συνείδηση
των εργαζοµένων, φορτωµένη µε τη ρετσι-
νιά της προδοσίας και της ασυνήθιστης
ανοχής στις κυβερνητικές αυθαιρεσίες, δε
µπορεί πλέον να κατεβάσει στο δρόµο ούτε
αυτούς που επανδρώνουν τα τελευταία της
τάγµατα της ντροπής.

Και ο κατήφορος συνεχίζεται…

Συνδικαλισµός και διοική-
σεις, συνδιοικούσαν για

πολλά πολλά χρόνια, και
χωρίς «να ανοίξει µύτη», οι

ορδές των αέργων και των
µαέστρων της οκνηρίας,

µεγάλωναν και κατέκλυζαν
ασφυκτικά το υγιές κοµµάτι

της δηµόσιας διοίκησης.
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ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ
ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ::

ΤΙΤΛΟΣ 1ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 2ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ 
ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ::

ΤΙΤΛΟΣ 1ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 2ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 3ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ 
ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ::

ΤΙΤΛΟΣ 1ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 2ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 3ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 4ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 5ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ 
ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ::

ΤΙΤΛΟΣ 1ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ      ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ
–– ΠΠΡΡΩΩΙΙΜΜΗΗ ∆∆ΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΨΨΥΥΧΧΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ -- ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗ ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ (MIS 133402)

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνω-
ση της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 7η ΥΠΕ Κρήτης (1)

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνω-
ση της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 7η ΥΠΕ Κρήτης (2)

ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ
–– ΠΠΡΡΩΩΙΙΜΜΗΗ ∆∆ΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΨΨΥΥΧΧΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ -- ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗ ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ (MIS 133352)

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνω-
ση της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς
και Αιγαίου (1) 

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνω-
ση της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς
και Αιγαίου (2) 

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνω-
ση της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς
και Αιγαίου (3) 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ
–– ΠΠΡΡΩΩΙΙΜΜΗΗ ∆∆ΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΨΨΥΥΧΧΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ -- ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗ ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ (MIS 133572)

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνω-
ση της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 1η ΥΠΕ Αττικής (1) 

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνω-
ση της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 1η ΥΠΕ Αττικής (2) 

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνω-
ση της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 1η ΥΠΕ Αττικής (3) 

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνωση
της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας (1)

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνωση
της ψυχικής ασθένειας -   για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας (2)

ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ
–– ΠΠΡΡΩΩΙΙΜΜΗΗ ∆∆ΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΨΨΥΥΧΧΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ -- ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗ ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ (MIS 133422)

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνω-
ση της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 6η ΥΠΕ Πελοπον-
νήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας (1) 

ΕΕ..ΠΠ ««ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ –– 
ΠΠΡΡΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ 
22000000--22000088»»
ΓΓ’’ ΚΚΠΠΣΣ

ΕΕ..ΠΠ ««ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ ––
ΠΠΡΡΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ 
22000000--22000088»»
ΓΓ’’ ΚΚΠΠΣΣ

ΕΕ..ΠΠ ««ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ ––
ΠΠΡΡΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ 
22000000--22000088»»
ΓΓ’’ ΚΚΠΠΣΣ

ΕΕ..ΠΠ ««ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ ––
ΠΠΡΡΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ 
22000000--22000088»»
ΓΓ’’ ΚΚΠΠΣΣ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ 2ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 3ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ 
ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ::

ΤΙΤΛΟΣ 1ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 2ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 3ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 4ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 5ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ 
ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ::

ΤΙΤΛΟΣ 1ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 2ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ 
ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ::

ΤΙΤΛΟΣ 1ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ 
ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ::

ΤΙΤΛΟΣ 1ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνωση
της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 6η ΥΠΕ Πελοποννή-
σου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας (2) 

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική – Πρώιµη διάγνωση
της ψυχικής ασθένειας -  για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 6η ΥΠΕ Πελοποννή-
σου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας (3) 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ
ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗ ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ (MIS 133552)

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική για τη στήριξη της
Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (1) 

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική για τη στήριξη της
Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (2) 

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική για τη στήριξη της
Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (3) 

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική για τη στήριξη της
Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης (1)

Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική για τη στήριξη της
Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης (2)

ΕΕΥΥΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ ΤΤΟΟΥΥ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ ΤΤΗΗΣΣ ΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΕΕΠΠΙΙΤΤΑΑΧΧΥΥΝΝ--
ΣΣΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΥΥΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ ΤΤΩΩΝΝ ΤΤΠΠΕΕ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ,, ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙ--
ΚΚΩΩΝΝ ΚΚΑΑΙΙ ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ (MIS 133592)

Προγραµµατισµός και ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων – Παραγωγή Ενηµερωτικού Υλικού

Ανάπτυξη και διαχείριση της επικοινωνίας και του περιεχοµένου των εκδηλώσεων

ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΤΤΗΗΣΣ 66ηηςς ΥΥΓΓΕΕΙΙΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΣΣΤΤΟΟ ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟ ΚΚΑΑΙΙ
ΤΤΗΗΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΡΡΟΟΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ ΣΣΤΤΑΑ ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΑΑ
ΤΤΗΗΣΣ ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙ∆∆ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ (MIS 358524)

Κατάρτιση 200 νοσηλευτών της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας στο σχεδιασµό και την οργάνωση προ-
γραµµάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στα πλαίσια της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας

ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΤΤΗΗΣΣ 11ηηςς ΚΚΑΑΙΙ 22ηηςς  ΥΥΓΓΕΕΙΙΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΣΣΤΤΟΟ ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑ--
ΣΣΜΜΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΤΤΗΗΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΡΡΟΟΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ ΣΣΤΤΑΑ
ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΑΑ ΤΤΗΗΣΣ ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙ∆∆ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ (MIS 358523)

Κατάρτιση 200 νοσηλευτών της 1ης και 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας στο σχεδιασµό και την οργά-
νωση προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στα πλαίσια της Πρωτοβάθµιας Φροντί-
δας Υγείας

ΕΕ..ΠΠ ««ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ ––
ΠΠΡΡΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ 
22000000--22000088»»
ΓΓ’’ ΚΚΠΠΣΣ

ΕΕ..ΠΠ ««ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑΚΚΗΗ
ΣΣΥΥΓΓΚΚΛΛΙΙΣΣΗΗ»»
ΓΓ’’ ΚΚΠΠΣΣ

ΕΕ..ΠΠ ««ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ
ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟΥΥ
∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ»» 
ΕΕΣΣΠΠΑΑ 22000077--22001133

ΕΕ..ΠΠ ««ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ
ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟΥΥ
∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ»» 
ΕΕΣΣΠΠΑΑ 22000077--22001133
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κκδδόόθθηηκκεε ηη κκοοιιννήή υυπποουυρρ--
γγιικκήή ααππόόφφαασσηη ((ΦΦΕΕΚΚ ΒΒ’’
11448800,, 44//55//22001122)),, ττωωνν ΥΥπποουυρρ--

γγεείίωωνν ΠΠααιιδδεείίααςς κκααιι ΥΥγγεείίααςς σσύύµµ--
φφωωνναα µµεε ττηηνν οοπποοίίαα:: 

««ΩΩςς ααρρµµόόδδιιαα εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή
οορργγάάννωωσσηη γγιιαα ττηηνν δδιιεεννέέρργγεειιαα
ττηηςς δδοοκκιιµµαασσίίααςς εεππάάρρκκεειιααςς ήή ττηηςς
ππρραακκττιικκήήςς άάσσκκηησσηηςς ππρροοσσααρρµµοο--
γγήήςς,, ττόόσσοο σσττοο ππλλααίίσσιιοο ττηηςς ππρροο--
σσωωρριιννήήςς ππααρροοχχήήςς υυππηηρρεεσσιιώώνν,,
όόσσοο κκααιι σσττοο ππλλααίίσσιιοο ττηηςς µµόόννιι--
µµηηςς εεγγκκααττάάσστταασσηηςς,, σσύύµµφφωωνναα µµεε
ττοο άάρρθθρροο 11,, οορρίίζζεεττααιι ττοο ΝΝοοµµιι--
κκόό ΠΠρρόόσσωωπποο ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ ∆∆ιικκααίί--
οουυ µµεε ττηηνν εεππωωννυυµµίίαα ««ΈΈννωωσσηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν –– ΝΝοοσσηηλλεευυττρριιώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς»» ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))..»»

Με την ανωτέρω Υπουργική
απόφαση προσδιορίζονται οι
όροι και οι διαδικασίες πραγ-
µατοποίησης αντισταθµιστικών
µέτρων που δύναται να επιβλη-
θούν, προκειµένου να εγκατα-
σταθεί και να ασκεί κάποιος
στην χώρα µας το επάγγελµα
του νοσηλευτή,εφόσον δεν εµπί-
πτει στην περίπτωση της αυτό-
µατης αναγνώρισης επαγγελµα-
τικών προσόντων σύµφωνα µε
την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΟ)
36/2005, που ενσωµατώθηκε
στην Ελληνική νοµοθεσία µε
το Π∆ 38/2010.

Τα αντισταθµιστικά µέτρα που
δύναται να επιβληθούν είναι η
Πρακτική Άσκηση Προσαρµο-
γής και η ∆οκιµασία Επάρκει-
ας. Στην περίπτωση της πρακτι-
κής άσκησης, αυτή θα γίνεται
σε δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύ-

µατα που θα έχουν προκαθο-
ριστεί από την Ε.Ν.Ε. η οποία
θα ορίζει και τον Συντονιστή
Πρακτικής Άσκησης Προσαρ-
µογής που ελέγχει ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα για την ορθή
διεξαγωγής της πρακτικής και
συνυπογράφει µε τον υπεύθυ-
νο του φορέα το Πιστοποιητι-
κό Ευδόκιµης Πρακτικής Άσκη-
σης.Υπεύθυνος του φορέα ορίζεται
ο εκάστοτε Προϊστάµενος της
οικείας Νοσηλευτικής Υπηρε-
σίας ή του οικείου Νοσηλευτι-
κού Τµήµατος και συντάσσει

µεταξύ άλλων,εξαµηνιαία έκθε-
ση αξιολόγησης.Η έκθεση αξιο-
λόγησης καταχωρείται επίσης
και στο «Βιβλίο Ασκουµένων»
που θα τηρεί η Ε.Ν.Ε..

Η ∆οκιµασία Επάρκειας θα
διεξάγεται από Ειδικές Επιτρο-
πές,που θα συγκροτούνται από
την Ε.Ν.Ε.και θα διενεργούνται
γραπτώς στην Ελληνική γλώσ-
σα, τουλάχιστον τέσσερις φορές
το χρόνο µε πάγια απόφαση της
Ε.Ν.Ε..Οι επιτροπές θα είναι τρι-
µελείς ανά ειδικότητα, µε τριετή
θητεία και ένα τουλάχιστον εκ

των µελών της πρέπει να είναι
εν ενεργεία µέλος ∆ΕΠ Νοση-
λευτικής Σχολής Α.Ε.Ι.. Η Ειδι-
κή Επιτροπή προσδιορίζει το
αντικείµενο της δοκιµασίας επάρ-
κειας ορίζει την εξεταζόµενη ύλη
και µε ανακοίνωσή της παρέχει
πληροφορίες για τα ανωτέρω για
τον ακριβή χώρο και χρόνο διε-
ξαγωγής κλπ.

Σε περίπτωση αποτυχίας οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επαναλάβουν τη τόσο τη δοκι-
µασία επάρκειας σε επόµενες
εξεταστικές,όσο και την πρακτι-
κή άσκηση προσαρµογής.

ΑΑξξίίζζεειι νναα σσηηµµεειιωωθθεείί όόττιι,, αανν
κκααιι ηη ααννωωττέέρρωω ααρρµµοοδδιιόόττηητταα ήήτταανν
ππρροοββλλεεππόόµµεεννηη ααππόό ττηηνν ΕΕΟΟ
3366//22000055 εεννττοούύττοοιιςς,, οοιι όόρροοιι κκααιι
δδιιααδδιικκαασσίίεεςς πποουυ ππεερριιγγρράάφφηηκκαανν
σσττηηνν εενν λλόόγγωω ΥΥπποουυρργγιικκήή ΑΑππόό--
φφαασσηη ααπποοττεελλοούύνν κκααττάά ττοο µµεεγγαα--
λλύύττεερροο µµέέρροοςς ττοουυςς,, ππιισσττήή υυιιοο--
θθέέττηησσηη ττηηςς ππρρόότταασσηηςς πποουυ κκααττέέθθεεσσεε
ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. µµεε ττοο υυππ’’ ααρριιθθ.. 886600//88--
1100--22001100 έέγγγγρρααφφόό ττηηςς ππρροοςς τταα
ααρρµµόόδδιιαα ΥΥπποουυρργγεείίαα ΠΠααιιδδεείίααςς
κκααιι ΥΥγγεείίααςς.. Επίσης, δεν µπορεί
να αγνοηθεί η διαπερατότητα
της πρότασης της Ε.Ν.Ε.και στην
αντίστοιχη Υπουργική Απόφα-
ση που αφορά στο επάγγελµα
της Μαίας-Μαιευτή η οποίας απο-
τελεί πιστό αντίγραφο της πρώ-
της. Αν µη τι άλλο, τταα ππααρρααππάά--
ννωω µµααρρττυυρροούύνν όόττιι ηη ααρρµµοοδδιιόόττηητταα
ππλλέέοονν ττηηςς ρρύύθθµµιισσηηςς ττοουυ ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς σσυυγγκκεε--
ννττρρώώννεεττααιι σσττααδδιιαακκάά εεκκεείί πποουυ
ααννήήκκεειι:: σσττοουυςς ίίδδιιοουυςς ττοουυςς ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς δδηηλλααδδήή σσττηηνν ΈΈννωωσσηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς.. 
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Μεγάλη νίκη της Ε.Ν.Ε. 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ 
ΓΙΑ ΤΟ 13Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ  

∆ωρεάν µετακίνηση
από Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

TT
ο ∆.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ενόψει
της διεξαγωγής του 13ου Πανελ-
λήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου

από 23 έως και 25 Νοεµβρίου 2012,ανα-
κοινώνει ότι προτίθεται να διαθέσει λεω-
φορεία ∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ, για όσους επιθυµούν
να µετακινηθούν προς την ΑΑρράάχχωωββαα,από
την ΑΑθθήήνναα και τη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη.

Τα πούλµαν θα αναχωρήσουν από
την Αθήνα την Παρασκευή 23 Νοεµβρί-
ου, στις 11.00 π. µ. , από την περιοχή
του «HILTON» και από τη Θεσσαλονίκη
την ίδια µέρα, στις 9.00 π. µ. από την
«Καµάρα».

Για επιστροφή,τα πούλµαν θα αναχω-
ρήσουν την Κυριακή 25 Νοεµβρίου,αφού
προηγουµένως περάσουν για να παρα-
λάβουν τους συνέδρους από τα αντίστοι-
χα ξενοδοχεία όπου διέµειναν. Η αρχή
θα γίνει από το ξενοδοχείο «ΑΝΕΜΟΛΙΑ»
στις 15.00, και  µέχρι τις 16.00 η επιβίβα-
ση όλων,θα έχει ολοκληρωθεί.Ακολού-
θως, τα πούλµαν θα αποβιβάσουν τους

συνέδρους,στα σηµεία από τα οποία τους
παρέλαβαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ΌΌσσοοιι εεππιιθθυυµµοούύνν νναα µµεετταακκιιννηηθθοούύνν,, θθαα
ππρρέέππεειι νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν γγιιαα κκρράάττηησσηη,,
µµεε τταα γγρρααφφεείίαα ττηηςς εεττααιιρρεείίααςς FFRREEII σστταα ττηηλλέέ--
φφωωνναα 221100 33221155660000 κκααιι 22111166000055660000 µµεε ττιιςς
κκ.. κκ.. ΜΜπποουυκκοουυββάάλλαα κκααιι ΑΑρρέέθθαα,, µµέέχχρριι ττηηνν
ΤΤεεττάάρρττηη,, 3311 ΟΟκκττωωββρρίίοουυ 22001122.. 

Εφόσον υπάρξει επιθυµία για µετακί-
νηση συνέδρων και από άάλλλλεεςς ππόόλλεειιςς,
εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης,η ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ,µέσω των πρωτοβάθµιων σωµα-
τείων της,θα µισθώσει λεωφορεία και θα
τα διαθέσει ∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ, αρκεί ο αριθµός
των µετακινουµένων συναδέλφων να
υπερβαίνει τους 35 ανά σωµατείο.

Για πληροφορίες και σχετικά αιτήµα-
τα,µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ.Γ.
Αβραµίδη στο τηλ.6932361623 και µε τον
κ. Ν. Παπανδρέου στο τηλ. 6972886664.

Παρακαλούµε, προκειµένου να εξα-
σφαλίσετε θέση,µεριµνήστε ώστε να επι-
κοινωνήσετε εγκαίρως.
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Η Ε.Ν.Ε. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   

Συνέχιση και αναβάθµιση 
MM

ε αφορµή δηµοσιεύ-
µατα που κάνουν λόγο
για κλείσιµο των δύο

πανεπιστηµιακών τµηµάτων της
νοσηλευτικής σε Αθήνα και
Σπάρτη,η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος, εξέφρασε µε επιστο-
λή της προς όλους τους αρµό-
διους φορείς, την έντονη αντί-
θεσή της, ζητώντας παράλληλα

επίσηµη τοποθέτηση από το
Υπουργείο Παιδείας. ««ΜΜεε ββάάσσηη
τταα εεππααννααλλααµµββααννόόµµεενναα δδηηµµοοσσιι--
εεύύµµαατταα πποουυ εεννττέέχχννωωςς δδιιοοχχεεττεεύύ--
οοννττααιι σσττοονν ττύύπποο σσχχεεττιικκάά µµεε ττοο
κκλλεείίσσιιµµοο ττωωνν δδυυοο ππααννεεππιισσττηη--
µµιιαακκώώνν ττµµηηµµάάττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκήήςς σσεε ΑΑθθήήνναα κκααιι ΣΣππάάρρττηη,, ηη
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. εεππααννέέρρχχεεττααιι δδιιααττρρααννώώ--
ννοοννττααςς ττηη θθέέσσηη ττηηςς,, όόχχιι µµόόννοονν

γγιιαα σσυυννέέχχιισσηη κκααιι ααννααββάάθθµµιισσηη
ττηηςς λλεειιττοουυρργγίίααςς ττωωνν εενν λλόόγγωω
ττµµηηµµάάττωωνν,, ααλλλλάά κκααιι γγιιαα εενν γγέέννεειι
έέννττααξξηη ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕππιι--
σσττήήµµηηςς µµεε εεννιιααίίοο ττρρόόπποο σσττοο
ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο.. Ο διαχωρισµός
του κλάδου των Νοσηλευτών
σε ΤΕ και ΠΕ, µόνο δεινά έχει
προκαλέσει ως τώρα, τόσο σε
ακαδηµαϊκό, όσο και σε επαγ-

γελµατικό επίπεδο.
Εν κατακλείδι, θεωρούµε,

ότι η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ οφεί-
λει να δώσει σαφείς απαντή-
σεις στα παραπάνω δηµοσιεύ-
µατα, διευκρινίζοντας τ ις
προθέσεις της απέναντι το σύνο-
λο της νοσηλευτικής κοινότη-
τας», τονίζει στην επιστολή της
η Ε.Ν.Ε..
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EE
ννόόψψεειι ττηηςς εεππιικκεείίµµεεννηηςς έένντταα--
ξξηηςς ττωωνν ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν ττοουυ
ΙΙΚΚΑΑ –– ΕΕΤΤΑΑΜΜ σσττοο ΕΕθθννιικκόό

ΣΣύύσσττηηµµαα ΥΥγγεείίααςς,, δδυυννάάµµεειι ττωωνν
δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ άάρρθθρροουυ 3322 ττοουυ
ΝΝόόµµοουυ 33991188//22001111 ((∆∆ιιααρρθθρρωω--
ττιικκέέςς ααλλλλααγγέέςς σσττοο σσύύσσττηηµµαα υυγγεείί--
ααςς κκααιι άάλλλλεεςς δδιιααττάάξξεειιςς ΦΦΕΕΚΚ ΑΑ΄́
3311//22001111)),, ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς εεππιισσηηµµααίίννεειι τταα
αακκόόλλοουυθθαα::

Όπως είναι ήδη γνωστό,στα
νοσοκοµεία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
που πρόκειται να ενταχθούν στο
ΕΣΥ υπηρετούν και υπάλληλοι
του κλάδου µαιών – µαιευτών.
Πλην όµως οι εν λόγω υπάλ-
ληλοι,λόγω της ιδιαίτερης διοι-
κητικής και οργανωτικής διάρ-
θρωσης του προσωπικού και
των υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,
υπάγονται εις έναν ενιαίο κλά-
δο που περιλαµβάνει από κοι-
νού Νοσηλευτές και Μαιευτές.

ΣΣτταα ννοοσσοοκκοοµµεείίαα ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ
δδεενν αακκοολλοουυθθεείίττααιι ηη σσυυγγκκεεκκρριι--
µµέέννηη δδιιάάρρθθρρωωσσηη κκααιι υυππάάρρχχεειι
δδιιαακκρριιττόόςς κκλλάάδδοοςς ννοοσσηηλλεευυττώώνν
κκααιι δδιιαακκρριιττόόςς κκλλάάδδοοςς µµααιιεευυττώώνν..
Επισηµαίνεται, επίσης,ότι σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
32 του Νόµου 3918/2011, το
προσωπικό που µεταφέρεται
ενόψει της ένταξης των υπηρε-
σιών νοσοκοµειακής υποστή-
ριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ
µεταφέρεται µε την ίδια εργα-
σιακή σχέση, οργανική θέση,
κλάδο, βαθµό και ειδικότητα.

Συµπερασµατικά, υυππάάλλλληη--
λλοοςς πποουυ κκααττέέχχεειι θθέέσσηη µµααίίααςς σσττοο
ΙΙΚΚΑΑ ––ΕΕΤΤΑΑΜΜ θθαα µµεεττααφφεερρθθεείί ωωςς
µµααίίαα σσεε ννοοσσοοκκοοµµεείίοο ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ,,
χχωωρρίίςς νναα µµπποορρεείί νναα γγίίννεειι λλόόγγοοςς

ππεερρίί κκααττααττάάξξεεώώςς ττηηςς σσεε θθέέσσηη
ννοοσσηηλλεεύύττρριιααςς.. ΕΕξξάάλλλλοουυ οοιι σσχχεε--
ττιικκέέςς ννοοµµοοθθεεττιικκέέςς δδιιααττάάξξεειιςς
κκάάννοουυνν ρρηηττώώςς λλόόγγοο ππεερρίί ««µµεετταα--
φφοορράάςς»» κκααιι όόχχιι ππεερρίί κκααττάάττααξξηηςς
ήή µµεεττάάττααξξηηςς.. Η παρατήρηση
αυτή είναι ιδιαιτέρως κρίσιµη,
δοθέντος ότι η µεταφορά µαί-
ας σε θέση νοσηλεύτριας θα
αποτελούσε επί της ουσίας µετά-
ταξη,η οποία είναι ανεπίτρεπτη
ενόψει της ελλείψεως του βασι-
κού τυπικού προσόντος, ήτοι
του πτυχίου νοσηλευτικής.

Περαιτέρω, µια άλλη πρα-
κτική συνέπεια της ως άνω διά-
κρισης αφορά το καθεστώς των
κρίσεων για την κατάληψη θέσε-
ων προϊσταµένων από τους
ανωτέρω κλάδους υπαλλήλων.

Εν προκειµένω εφαρµόζο-
νται οι ειδικές διατάξεις του
άρθρου 103§1 του Νόµου
2071/1992,σύµφωνα µε τις οποί-
ες «θέσεις διευθυντών, τοµεαρ-
χών, προϊσταµένων και υπευ-
θύνων της νοσηλευτικής

υπηρεσίας, νοσηλευτικών ιδρυ-
µάτων και κέντρων υγείας, κατα-
λαµβάνονται από νοσηλευτές
ΠΕ και ΤΕ, µε εξαίρεση τα µαι-
ευτικά τµήµατα και τα κοινωνι-
κής ιατρικής στα οποία προΐστα-
ται µαίες και επισκέπτες
αντιστοίχως». 

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω διατάξεων,οι θέσεις ευθύ-
νης στις νοσηλευτικές υπηρε-
σίες των νοσοκοµείων του ΕΣΥ
καταλαµβάνονται αποκλειστικά
και µόνον από υπαλλήλους
που φέρουν τον επαγγελµατι-
κό τίτλο του νοσηλευτή, όπως
αυτός καθιερώθηκε από τις δια-
τάξεις του άρθρου 5Λ2 Α του
Νόµου 1579/1985, ήτοι µόνον
από νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ.

Οι µαιευτές και οι µαίες έχουν
δικαίωµα κατάληψης θέσεων
ευθύνης µόνον στα µαιευτικά
τµήµατα,µη δυναµένων να κρι-
θούν ως προϊστάµενοι της διεύ-
θυνσης ή των λοιπών τµηµά-
των των νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Η Ε.Ν.Ε. θεωρεί αυτονόητη
την διατήρηση σε ισχύ και τον
απόλυτο σεβασµό των ανωτέ-
ρω ειδικών διατάξεων του άρθρου
103§1 του Νόµου 2071/1992
και µετά την ένταξη των νοσο-
κοµείων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο
ΕΣΥ. Με άλλα λόγια οι µαίες
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που θα εντα-
χθούν στο ΕΣΥ,θα δύνανται να
προΐστανται µόνον σε µαιευτι-
κά τµήµατα. ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε δδιιαα--
φφοορρεεττιικκήή ρρύύθθµµιισσηη ήή ππρρόόββλλεεψψηη
θθαα ααπποοττεελλεείί ααννααγγκκαασσττιικκάά εευυθθεείίαα
ππααρρααββίίαασσηη ττωωνν ππρροοααννααφφεερρθθεειι--
σσώώνν δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ ΝΝόόµµοουυ
22007711//11999922 κκααιι δδεενν θθαα εείίννααιι ααννεε--
κκττήή ααππόό ττοο σσώώµµαα ττωωνν 2288..000000
ννοοσσηηλλεευυττώώνν –– µµεελλώώνν ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.... 

Τέλος,είναι γεγονός ότι όποι-
ος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς
να διαθέτει την εκ του Νόµου
απαιτούµενη άδεια, προβαίνει
εις αντιποίηση του νοσηλευτι-
κού επαγγέλµατος και διώκε-
ται ποινικώς. Σηµειωτέον, ότι
όποιος αντιλαµβάνεται την διά-
πραξη του ως άνω αδικήµατος
οφείλει να το καταγγέλλει στις
αρµόδιες αρχές και δη στην
Ε.Ν.Ε.,η οποία διαβιβάζει αµελ-
λητί πάσα σχετική καταγγελία
στην αρµόδια εισαγγελική αρχή.

ΣΣεε ππεερρίίππττωωσσηη σσφφάάλλµµααττοοςς
κκααττάά ττηηνν εεκκττέέλλεεσσηη ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκώώνν ππρράάξξεεωωνν ααππόό υυππάάλλλληηλλοο
πποουυ δδεενν φφέέρρεειι ττοονν εεππααγγγγεελλµµαα--
ττιικκόό ττίίττλλοο ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττήή γγεενν--
ννάάττααιι,, οοππωωσσδδήήπποοττεε,, σσοοββααρρήή
πποοιιννιικκήή κκααιι αασσττιικκήή εευυθθύύννηη,, ηη
οοπποοίίαα εείίννααιι δδυυννααττόόνν νναα κκαατταα--
λλοογγιισσθθεείί σσττοονν ίίδδιιοο,, σσττοουυςς οοιικκεείί--
οουυςς ππρροοϊϊσσττααµµέέννοουυςς ττοουυ κκααιι σσττηη
δδιιοοίίκκηησσηη ττοουυ ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ.. 

ΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΣΤΟ ΕΣΥ
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ΜΜ
ε αφορµή το υπ’ αριθ. πρωτ.
21722/5-9-2012 έγγραφο του
Νοσηλευτικού Προσωπικού της

ΜΕΘ και το πραγµατικό γεγονός της
λήξης της περιόδου λειτουργίας της
Μονάδας µε µειωµένο αριθµό κλινών
και της περιόδου αναστολής λειτουρ-
γίας της Μονάδας Αυξηµένης Φρο-
ντίδας (βλ.σχετ.απόφαση ∆.Σ.8/12-
6-20121), η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος, το θεσµικό όργανο προ-
άσπισης των δικαιωµάτων των
Νοσηλευτών της χώρας µας,σας
επισηµαίνει τα ακόλουθα:

ΗΗ ΜΜΕΕΘΘ,, όόππωωςς µµααςς ααννααφφέέρροουυνν
τταα µµέέλληη µµααςς,, εείίννααιι ααπποοδδυυννααµµωωµµέέ--
ννηη ααππόό ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό ΠΠρροοσσωωππιικκόό
κκααιι ηη ααννααλλοογγίίαα ννοοσσηηλλεευυττήή--κκλλίίννηηςς
κκάάθθεε άάλλλλοο ππααρράά ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι σσττιιςς
εεππιιττααγγέέςς ττοουυ ΠΠααγγκκοοσσµµίίοουυ ΟΟρργγααννιισσµµοούύ
ΥΥγγεείίααςς.. Προσέτι δε, οι Νοσηλευτές,
λόγω της έλλειψης του νοσηλευτικού
προσωπικού και των τεράστιων ανα-
γκών της Υπηρεσίας, δεν λαµβάνουν τις
κανονικές τους άδειες εδώ και έτη, εργα-
ζόµενοι χωρίς να αναπαύονται επαρκώς
και υπερβάλλοντας εαυτόν, οδηγούµενοι
στην  πλήρη σωµατική και ψυχική εξου-
θένωση, προκειµένου να ανταποκριθούν
στις αυξηµένες απαιτήσεις της Μονάδος.
Συνέπεια της εξουθένωσης στην οποία
έχουν οδηγηθεί, σε συνδυασµό µε την
ίδια τη φύση της εργασίας στη Μονάδα,
είναι η διακινδύνευση της ίδιας της υγεί-
ας των ασθενών, χωρίς υπαιτιότητα των
νοσηλευτών.

ΑΑπποοττέέλλεεσσµµαα ττηηςς κκααττάάσστταασσηηςς ααυυττήήςς εείίννααιι
ηη κκααττάάφφωωρρηη ππααρρααββίίαασσηη ττωωνν σσυυννττααγγµµααττιι--
κκάά κκααιι ααππόό δδιιεεθθννήή σσυυµµββααττιικκάά κκεείίµµεενναα κκααττοο--
χχυυρρωωµµέέννωωνν δδιικκααιιώώµµααττάά ττοουυςς:: ΤΤοο δδιικκααίί--
ωωµµαα σσττοονν εελλεεύύθθεερροο χχρρόόννοο κκααιι ττηηνν ααννάάππααυυσσηη
κκααττοοχχυυρρώώννεεττααιι σσττηηνν ∆∆ιιεεθθννήή ΣΣύύµµββαασσηη ΕΕρργγαα--
σσίίααςς ""γγιιαα ττηηνν ααππαασσχχόόλληησσηη κκααιι ττοουυςς όόρροουυςς
εερργγαασσίίααςς κκααιι ζζωωήήςς ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ππρροο--

σσωωππιικκοούύ,, σσττηηνν ΟΟιικκοουυµµεεννιικκήήςς ∆∆ιιαακκήήρρυυξξηη
γγιιαα τταα ααννθθρρώώππιινναα δδιικκααιιώώµµαατταα,, σσττοονν ΕΕυυρρωω--
ππααϊϊκκόό ΚΚοοιιννωωννιικκόό ΧΧάάρρττηη,, σσττοο ΧΧάάρρττηη ττωωνν
ΘΘεεµµεελλιιωωδδώώνν ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν ττηηςς ΕΕυυρρωωππααϊϊ--
κκήήςς ΈΈννωωσσηηςς,, ααλλλλάά κκααιι σσττοο εελλλληηννιικκόό ΣΣύύννττααγγ--
µµαα ωωςς εειιδδιικκόόττεερρηη έέκκφφααννσσηη ττοουυ δδιικκααιιώώµµαα--
ττοοςς ττηηςς εελλεεύύθθεερρηηςς ααννάάππττυυξξηηςς ττηηςς
ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς κκααιι εεκκδδήήλλωωσσηη σσεεββαασσµµοούύ
ττηηςς ααξξίίααςς ττοουυ ααννθθρρώώπποουυ..

Από όλα τα παραπάνω εσωτερικά, διε-
θνή και κοινοτικά συµβατικά κείµενα,που
υπερισχύουν κάθε αντίθετης εσωτερικής
διάταξης,προκύπτει ότι κάθε εργαζόµενος
έχει απόλυτο και αναφαίρετο δικαίωµα σε
συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την

υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά
του και έχει δικαίωµα σε ένα όριο µέγι-
στης διάρκειας εργασίας, σε ηµερήσιες
και εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης
καθώς και σε ετήσια περίοδο αµειβό-
µενων διακοπών.

Επιπροσθέτως,η προστασία της
δηµόσιας υγείας κατοχυρώνεται
συνταγµατικά στο άρθρο 21 παρ
3 το οποίο θεσπίζει κρατική υπο-
χρέωση για την «µεριµνά για την
υγεία των πολιτών...».

Τα δικαιώµατα που προστα-
τεύουν οι ανωτέρω διατάξεις αυξη-
µένης ισχύος παραβιάζονται καθη-
µερινά για τους Νοσηλευτές της
ΜΕΘ,ενώ το αγαθό της υγείας των
ασθενών όχι µόνο δεν προστατεύ-
εται, αλλά βρίσκεται σε διαρκή δια-
κινδύνευση. Ελάχιστοι σε αριθµό
και εξουθενωµένοι Νοσηλευτές,δεν
είναι αντικειµενικά και µε βάση τα
ανθρώπινα µέτρα δυνατόν να «νοση-
λεύσουν»,αλλά είναι πιθανόν να «νοση-
λευθούν.»

ΜΜοοννααδδιικκήή λλύύσσηη σσττοο ππρρόόββλληηµµαα ααπποο--
ττεελλεείί ηη εεννδδυυννάάµµωωσσηη ττηηςς ΜΜοοννάάδδααςς µµεε
ννοοσσηηλλεευυττιικκόό ππρροοσσωωππιικκόό,, οούύττωωςς ώώσσττεε νναα
ττηηρρεείίττααιι κκααττάά ττοο δδυυννααττόόνν ηη ααννααλλοογγίίαα ΝΝοοσσηη--
λλεευυττήή-- κκλλίίννηηςς ττοουυ ΠΠααγγκκοοσσµµίίοουυ ΟΟρργγααννιι--
σσµµοούύ ΥΥγγεείίααςς,, νναα χχοορρηηγγηηθθοούύνν οοιι οοφφεειιλλόό--
µµεεννεεςς ααππόό ττηηνν ΥΥππηηρρεεσσίίαα άάδδεειιεεςς κκααιι ηηµµέέρρεεςς
ααννάάππααυυσσηηςς,, νναα ββεελλττιιωωθθοούύνν οοιι σσυυννθθήήκκεεςς
εερργγαασσίίααςς κκααιι οοιι ιικκααννόόττααττοοιι ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς
πποουυ υυππηηρρεεττοούύνν σσττηη ΜΜοοννάάδδαα,, νναα εείίννααιι σσεε
θθέέσσηη νναα ααπποοδδώώσσοουυνν τταα µµέέγγιισστταα κκααττάά ττηηνν
εεκκττέέλλεεσσηη ττηηςς εερργγαασσίίααςς ττοουυςς,, ππρροοςς όόφφεελλοοςς
ττωωνν αασσθθεεννώώνν..

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, είναι
στη διάθεσή σας, στα πλαίσια των κατα-
στατικών της σκοπών, για την παροχή
αρωγής προς κάθε κατεύθυνση, µε σκο-
πό την εξεύρεση άµεσης και εφαρµοστέ-
ας λύσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 7ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε. 
ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ Π.Π.Γ.Ν.Π.

«Άδειες Νοσηλευτικού
προσωπικού» 
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Τυπορυχείο… 

Πιο βρώµικα τα κινητά
απ’ την… τουαλέτα
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Σε νέα µελέτη που πραγµατοποίησαν ερευνητές στο πανεπιστήµιο της
Αριζόνα, οι οποίοι αναλύουν επαγγελµατικούς και µη χώρους, χαρτο-
γραφώντας τα µικρόβιά τους,ανακάλυψαν ότι τα κινητά έχουν δεκαπλά-
σια βακτήρια (µεταξύ αυτών πολλά που προκαλούν ναυτία και στοµαχικά
προβλήµατα) απ’ ό,τι η µέση λεκάνη της τουαλέτας. Η αιτία του φαινοµένου
είναι µάλλον προφανής: την λεκάνη την καθαρίζουµε συχνά-πυκνά και µάλι-
στα µε απολυµαντικά, αλλά τα τηλέφωνά µας όχι .Επιπλέον, το κινητό το φέρ-
νουµε διαρκώς στο πρόσωπό µας,οπότε είναι πολύ εύκολο να του µεταδώσου-
µε τα βακτήρια από το στόµα και τη µύτη µας – χώρια τα βακτήρια απ’ τα χέρια µας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, ∆ρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Η ανθρώπινη
µνήµη  λειτουργεί
σαn «χαλασµένο
τηλέφωνο»
Πηγή:
http://health.in.gr/news/scie
nceprogress/article

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
µελέτης που πραγµατοποιήθη-
κε στο Πανεπιστήµιο Νorthwestern
στο Σικάγο,οι αναµνήσεις αλλά-
ζουν κάθε φορά που τις επα-
ναφέρουµε στη σκέψη µας.Με
άλλα λόγια,κάθε φορά που ανα-
καλούµε µια ανάµνηση, αυτό
που θυµόµαστε δεν είναι το ίδιο
το αρχικό συµβάν, αλλά αυτό
που θυµηθήκαµε την προηγού-
µενη φορά. Έτσι, η ανάµνηση
ενός γεγονότος µπορεί να γίνε-
ται όλο και πιο αναξιόπιστη µε
κάθε ανάκληση ώστε στο τέλος
να καταστεί εντελώς ψευδής».
Σύµφωνα µε τους επιστήµονες,
η τροποποίηση των αναµνήσε-
ων µε κάθε ανάκληση οφείλε-

ται στην προσπάθεια του εγκε-
φάλου να προσαρµόσει τις ανα-
µνήσεις σε ένα µεταβαλλόµενο
περιβάλλον.

Λέιζερ αντί 
για ακτινογραφία 
Πηγή: ygeia.tanea 

Φορητές συσκευές που εκπέ-
µπουν ακτίνα λέιζερ θα αντι-
καταστήσουν σε περίπου
πέντε χρόνια τις ακτινογρα-
φίες. Η νέα µέθοδος µπορεί
να εντοπίσει τις πρώτες
ενδείξεις για τον καρκίνο του
µαστού, της οστεοπόρωσης,
αλλά και της τερηδόνας και
παράλληλα να καταργήσει
πλήθος εξετάσεων.

Οι επιστήµονες πιστεύουν
πως η «Φασµατοσκοπία
Raman», όπως ονοµάζεται, θα
επιτρέψει τη διάγνωση δια-
φόρων ασθενειών συντοµό-
τερα, µε µεγαλύτερη ακρίβεια
και πιο οικονοµικά.

Η Φασµατοσκοπία Raman
είναι η µέτρηση της έντασης
και του µήκους κύµατος µίας
δέσµης φωτός που διέρχεται
µέσα από µόρια, στην περί-

πτωσή µας, του ανθρώπινου
σώµατος.

Ήδη η µέθοδος αυτή
εφαρµόζεται από τις χηµικές
και φαρµακευτικές βιοµηχα-
νίες.

Τρώµε λιγότερο µε
απαλή µουσική και
ηµίφως
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Ο απαλός φωτισµός και η αργή,
τζαζ µουσική στα fast food µπο-
ρεί να ελαττώσει την πρόσλη-
ψη θερµίδων και να αυξήσει
την ικανοποίηση από το φαγη-
τό, σύµφωνα µε µία νέα µελέ-
τη. Επιστήµονες από τις ΗΠΑ
ανακάλυψαν πως όταν χαµη-
λώνουν τα φώτα και ο χώρος
πληµµυρίζει από απαλή µου-
σική,οι λάτρεις των πρόχειρων
φαγητών τρώνε κατά 175 λιγό-
τερες θερµίδες απ’ ό,τι όταν τα
φώτα είναι λαµπερά και η µου-
σική «δυνατή».Τα ευρήµατα αυτά
αµφισβητούν την ευρέως δια-
δεδοµένη πεποίθηση πως όταν
γευµατίζουµε σε ένα χαλαρό
περιβάλλον, παραγγέλνουµε
περισσότερο φαγητό.

Βλάπτει η εργασία στα
τέλη της κύησης
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 

Κινδύνους για την υγεία του
βρέφους, παρόµοιους µε εκεί-
νους του καπνίσµατος, «εγκυ-
µονεί» η εργασία της µητέρας
κατά το τελικό στάδιο της κύη-
σης, υποστηρίζουν βρετανοί
ερευνητές.Σύµφωνα µε τη µελέ-
τη, η συνέχιση της εργασίας
µέχρι το τέλος της εγκυµοσύ-
νης αυξάνει τις πιθανότητες από-
κτησης λιποβαρών µωρών και
παράλληλα τον κίνδυνο εµφά-
νισης µελλοντικών προβληµά-
των στην υγεία τους.Συγκεκρι-
µένα,παρατήρησαν ότι οι γυναίκες
που είχαν εργαστεί µέχρι και
τον ένατο µήνα κύησης, απο-
κτούσαν παιδιά τα οποία ήταν
κατά περίπου 250 γραµµάρια
ελαφρύτερα συγκριτικά µε τα
µωρά των γυναικών που είχαν
σταµατήσει να εργάζονται κατά
την περίοδο µεταξύ έκτου και
όγδοου µήνα. Προηγούµενες
µελέτες είχαν δείξει ότι το χαµη-
λό βάρος ενός νεογέννητου συν-
δέεται µε υψηλό κίνδυνο εµφά-
νισης προβληµάτων υγείας και
αργούς ρυθµούς ανάπτυξης.
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Βηµατοδότης 
µε µέγεθος…
καρφίτσας!
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 

Ένα λιλιπούτειο εµφύτευµα σε
ρόλο βηµατοδότη που θα µπο-
ρούσε να χωρέσει στην κεφα-
λή µιας καρφίτσας ανέπτυξαν
οι ειδικοί του Πανεπιστηµίου
Στάνφορντ, στις ΗΠΑ. Οι αµε-
ρικανοί µηχανικοί κατάφεραν
να φτιάξουν µια µικροσκοπι-
κή και ενεργειακά αυτόνοµη
εµφυτεύσιµη συσκευή,η οποία
αντλεί την ενέργειά της από τα
ραδιοκύµατα που λαµβάνει εκτός
του σώµατος,µε τη βοήθεια µιας
εξωτερικής πηγής. Πρόκειται
για µια καινοτοµία η οποία,
σύµφωνα µε τους εµπνευστές
της,θα µπορούσε να οδηγήσει
σε µια σειρά νέων ιατρικών
αισθητήρων ή ακόµη και «έξυ-
πνων» χαπιών,που θα λειτουρ-
γούν χωρίς µπαταρίες.

Το «παράδοξο» της
παχυσαρκίας
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

∆εν έχουν όλοι οι παχύσαρκοι
την ίδια φυσική κατάσταση,ούτε
κινδυνεύει η υγεία τους στον
ίδιο βαθµό. Ορισµένοι από
αυτούς -και αυτό συνιστά το
λεγόµενο «παράδοξο της παχυ-
σαρκίας»- παρόλο που έχουν
πολλά παραπανίσια κιλά, είναι
µεταβολικά υγιείς και σε καλή
φυσική κατάσταση, χωρίς να
αντιµετωπίζουν, αντίθετα µε
άλλους παχύσαρκους,αυξηµέ-
νο κίνδυνο καρδιαγγειακής
νόσου ή καρκίνου σύµφωνα
µε νέα διεθνή ιατρική έρευνα.
Οι ερευνητές, επισηµαίνουν ότι

ένα σηµαντικό ποσοστό των
παχύσαρκων ανθρώπων έχουν
υγιή µεταβολισµό,συνεπώς δεν
εµφανίζουν διαταραχές όπως
η αντίσταση στην ινσουλίνη, ο
διαβήτης και η υψηλή πίεση.
Έχουν επίσης οµαλή λειτουρ-
γία καρδιάς και πνευµόνων,
ενώ γενικότερα η φυσική κατά-
στασή τους κρίνεται πολύ ικα-
νοποιητική παρά το πάχος τους.
Σύµφωνα µε τους επιστήµονες,
αυτό δείχνει ότι η παχυσαρκία
δεν είναι κατ' ανάγκη επιβαρυ-
ντική για την υγεία,κάτι που οι
γιατροί θα έπρεπε να λαµβά-
νουν υπόψη τους,ώστε να εστιά-

ζουν την προσοχή τους µόνο
στους παχύσαρκους µε διατα-
ραγµένο µεταβολισµό και όχι
σε όλους ανεξαίρετα.

Σούπερ αντιβιοτικό
από τα βάθη της
θάλασσας
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 

Στα βάθη της θάλασσας ίσως
κρύβεται η λύση στη µάχη της
ανθρωπότητας µε τα υπερβα-
κτήρια. Αυτό υποστηρίζουν οι
ειδικοί φαρµακευτικής  εταιρεί-
ας µε έδρα στη Σκωτία,οι οποί-

οι ανακοίνωσαν την ανακάλυ-
ψη µιας νέας αντιβιοτικής ουσίας
που υπόσχεται νίκη στον πόλε-
µο µε τα φαρµακοανθεκτικά
βακτήρια. Οι ειδικοί εκτιµούν
ότι η αντιβιοτική ουσία που
έχουν στα χέρια τους µπορεί
να είναι αποτελεσµατική ενά-
ντια στο Clostridium difficile
καθώς και σε ορισµένους τύπους
σταφυλόκοκκου και στρεπτό-
κοκκου. Οι επιστήµονες βρί-
σκονται τώρα σε φάση περαι-
τέρω δοκιµών της ουσίας που
έχει λάβει την κωδική ονοµα-
σία «AQP-182».Κλινική δοκιµή
της ουσίας σε ανθρώπους ανα-
µένεται να ξεκινήσει το δεύτε-
ρο εξάµηνο του 2013.

∆ιαβάστηκε το DNA
σ’ ένα από τα παράσι-
τα της ελονοσίας
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Αµερικανοί επιστήµονες διά-
βασαν το γονιδίωµα ενός από
τα παράσιτα (πλασµώδια) της
ελονοσίας, συγκεκριµένα του
Plasmodium vivax, που προ-
καλεί την πιο συνηθισµένη διε-
θνώς µορφή της νόσου. Η γενε-
τική ανάλυση αποκάλυψε ότι
το παράσιτο εµφανίζει τις ίδιες
γενετικές παραλλαγές (µεταλ-
λάξεις) ακόµα και στις πιο απο-
µακρυσµένες µεταξύ τους ηπεί-
ρους.Η ανακάλυψη αυτή προκαλεί
ανησυχία στους επιστήµονες,
γιατί δείχνει ότι πιθανώς οι τοπι-
κές µεταλλάξεις που αυξάνουν
την ανθεκτικότητα του παράσι-
του απέναντι στα φάρµακα κατά
της ελονοσίας, µπορεί να εξα-
πλωθούν σε όλο τον κόσµο,
δυσκολεύοντας κι άλλο τις προ-
σπάθειες να ξεριζωθεί η ασθέ-
νεια.

Γονίδιο ευθύνεται για τον εθισµό στο
Ίντερνετ
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Οι γυναίκες που είναι εθισµένες στο Facebook, το Twitter
και τις αγορές online µπορούν πλέον να κατηγορούν τα
γονίδιά τους, αναφέρουν γερµανοί επιστήµονες. Σε µελέτη
που πραγµατοποίησαν, εντόπισαν µία συγκεκριµένη γενε-
τική µεταλλαγή, η οποία εµφανιζόταν συχνότερα σε όσους
επιδείκνυαν συµπεριφορές χαρακτηριστικές µε τον εθισµό
στο Ίντερνετ – µε την µεταλλαγή αυτή να είναι ιδιαιτέρως
συχνή στις γυναίκες. Η συγκεκριµένη µεταλλαγή, η οποία
αφορά το επονοµαζόµενο γονίδιο CHRNA4,κατά το παρελ-
θόν έχει σχετισθεί και µε τον εθισµό στη νικοτίνη.
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Επιµέλεια: ΓΓιιαακκοουυµµάάκκηη ΕΕιιρρήήννηη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ,
Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστηµών
του ΕΚΠΑ, ΜΜππεεκκρρήή ΕΕλλέέννηη Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc  «∆ιαχείρι-
ση Κρίσεων Υγείας- ∆ιεθνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής “ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Ν. Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
>> ««ΣΣππάάννιιεεςς ΠΠααθθήήσσεειιςς κκααιι ΟΟρρφφααννάά ΦΦάάρρµµαακκαα σσττηηνν ΚΚααθθηηµµεερριιννήή
ΚΚλλιιννιικκήή ΠΠρράάξξηη»»
10 Οκτωβρίου 2012, ώρα 19:00, Divani Palace Larissa, Λάρισα
Οργάνωση :Επιστηµονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων & Ορφα-
νών Φαρµάκων – Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.

>> 2211oo ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΟΟυυρροολλοογγιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο
11-14 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα. ∆ιοργανωτής: Ελληνική Ουρολο-
γική Εταιρεία Πληροφορίες: Τηλ:+30 210 74 14 713, Email:
p.mitroyianni@erasmus.gr,Website: http://www.huacongress2012.gr.

>> ΠΠααγγκκρρήήττιιοο ΣΣυυµµππόόσσιιοο ΓΓεεννιικκήήςς ΙΙααττρριικκήήςς
12-14 Οκτωβρίου 2012, Ηράκλειο Κρήτης. ∆ιοργανωτής: Περιφε-
ρικό Τµήµα ΕΛΕΓΕΙΑ PCO: SYNEDRA. Πληροφορίες: Τηλ.: 2610
432.200, E-mail: info@synedra.gr ,Website: www.synedra.gr.

>> ΗΗµµεερρίίδδαα µµεε ττίίττλλοο ««ΣΣττοοχχεευυµµέέννεεςς ΘΘεερρααππεείίεεςς σσεε ΑΑιιµµααττοολλοογγιικκάά
ΝΝοοσσήήµµαατταα»»
13 Οκτωβρίου 2012,Ξενοδοχείο Athenaeum Intecontinental,Λεωφ.
Συγγρού 89-93,Αθήνα,Ελλάδα.∆ιοργανωτής :Αιµατολογικό Τµή-
µα,Α’Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,Γ.Ν.Α.«Λαϊκό».Τηλ:210 9206000.
∆ιοργάνωση: E.T.S. Events & Travel Solutions Α.Ε.

>> 1144οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο ΠΠεερριιοοχχιικκήήςς ΑΑννααιισσθθηησσίίααςς,, ΘΘεερραα--
ππεείίααςς ΠΠόόννοουυ && ΠΠααρρηηγγοορρηηττιικκήήςς ΑΑγγωωγγήήςς
18-21 Οκτωβρίου 2012,Costa Navarino,Πύλος.Πληροφ :Era Ltd,
Τηλ:210 3634944, Fax:210 3631690, Email: info@era.gr.

>> 1100οο ΠΠααµµππεελλοοπποοννννηησσιιαακκόό ΙΙααττρριικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο
19-21/10/2012, Ναύπλιο. Οργάνωση :Ιατρικός Σύλλογος Αργολί-
δος, Ιατρική Εταιρεία ∆υτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου,Πρόεδροι
Ιατρικών Συλλόγων Πελοποννήσου.Τηλ.:2107210052-2107210001,
Εmail: info@congressworld.gr, Website: www.congressworld.gr.

>> 11ηη ΠΠααννθθεεσσσσααλλιικκήή ∆∆ιιηηµµεερρίίδδαα ««ΗΗ ΨΨυυχχιικκήή ΥΥγγεείίαα σσττηηνν ττρρίίττηη ηηλλιικκίίαα»»
Ξενοδοχείο Xenia Volou, 19-20 Οκτωβρίου 2012.
Πληροφορίες: Global Events. Τηλ: 2310247743, Φαξ: 2310247746,
Email :info@globalevents.gr,Website: www.globalevents.gr.

>> ∆∆ιιααππααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς σσττηη ΡΡεευυµµααττοολλοο--
γγίίαα 1122οοςς ΚΚύύκκλλοοςς
20 Οκτωβρίου 2012,Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρι-
κή Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών,Αθήνα.Πληρ.:Era Ltd,Τηλ:210
3634944, Fax:210 3631690, Email: info@era.gr.

>> 1155ηη ΕΕττήήσσιιαα ∆∆ιιηηµµεερρίίδδαα –– ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό ΜΜάάθθηηµµαα ΚΚααρρκκίίννοοςς
ττοουυ ΜΜαασσττοούύ ««ΕΕξξεελλίίξξεειιςς»»
20-21 Οκτωβρίου 2012, Τόπος ∆ιοργάνωσης: Αµφιθέατρο Νοσο-

κοµείου ΝΙΜΤΣ,Μονής Πετράκης 10-12,Αθήνα.Οργάνωση:Εθνι-
κό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Β’
Πρ. Χειρουργική Κλινική & Μονάδα Μαστού. Τηλ: 210 7288001-
30. ∆ιοργάνωση: E.T.S. Events & Travel Solutions Α.Ε.

>> 55οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΕΕννδδοοµµηηττρρίίωωσσηηςς
20 – 21 Οκτωβρίου 2012 – Κρήτη.Ελληνική Εταιρεία Ενδοµητρίω-
σης MDcongress.Website md@mdcongress.gr, Τηλ. 2106074200.

>> 1122οο ∆∆ιιεεθθννέέςς ΣΣυυννέέδδρριιοο ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς ΚΚέέρρκκυυρρααςς
26-27/10/2012, Αµφιθέατρο Ιονίου Ακαδηµίας, Κέρκυρα. ∆ιοργα-
νωτής: ΕΠΑΜΕ∆Ι (Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας,
του Μεταβολισµού & των ∆ιαταραχών ∆ιατροφής). Πληρ: Corfu
Sunspots Convention Bureau. Τηλ: 26610-42444 / 39707, Φαξ:
26610-45068, Email: info@corfuxenos.gr   
Website:http://www.corfuxenos.gr/conferences/corfu-obesity.php.

∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2012
>> AASSAA 22001122:: AAMMEERRIICCAANN SSOOCCIIEETTYY OOFF AANNEESSTTHHEESSIIOOLLOOGGIISSTTSS
AANNNNUUAALL MMEEEETTIINNGG 
13-17 October 2012,Washington, DC, United States INFO:
Meeting Organiser E-mail: annmtg@asahq.org.

>> XXXXIIVV IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL CCOOMMPPLLEEMMEENNTT WWOORRKKSSHHOOPP
10-15 Οκτωβρίου 2012, Minoa Palace, Χανιά
Info:Era Ltd,Τηλ:210 3634944, Fax:210 3631690,Email: info@era.gr
Website: www.aegeanconferences.org.

>> 11SSTT MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAANN CCOONNGGRREESSSS OONN HHUUMMAANN SSEEXXUUAALLIITTYY
&& RREEPPRROODDUUCCTTIIOONN 
26th -28th October 2012, Intercontinental Aphrodite Hills Hotel,
Pafos - Cyprus, MCSR Congress Secretariat:, ICB Congresses &
Events, Email: mcsr@icb.gr  Official Website:
www.icb.gr/mcsr2012 Τel: (+30) 2104122250-51.

Προκήρυξη των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ
για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013
ΑΑ)) ΣΣυυµµββααττιικκόό ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκώώνν ΣΣπποουυδδώώνν πποουυ ααπποοττεε--
λλεείίττααιι ααππόό ττιιςς ΕΕιιδδιικκεεύύσσεειιςς:: 1. ∆ηµόσια Υγεία, 2. Κοινοτική Νοση-
λευτική,3.Ψυχική Υγεία, 4.Κλινική Νοσηλευτική µε έξι (6) κατευ-
θύνσεις. α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική β) Ογκολογική
Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα γ) Παιδιατρική Νοση-
λευτική δ) Πρόληψη και Έλεγχος Λοιµώξεων  ε) Εντατική και Επεί-
γουσα Νοσηλευτική  στ) Χειρουργική Νοσηλευτική. Αίτηση υπο-
ψηφιότητας µπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Τµηµάτων Επιστηµών
Υγείας (δηλ. Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτι-
κής), Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων ∆υνάµε-
ων, Τµηµάτων Βιολογίας, Χηµείας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας,Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Τµηµάτων και Προ-
γραµµάτων Ψυχολογίας της ηµεδαπής καθώς και αντίστοιχων Σχο-
λών ή Τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλο-
δαπής (∆ΟΑΤΑΠ). Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10.09.2012
έως 10.10.2012 από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Νοσηλευτικής
∆ευτέρα έως Παρασκευή 10.00 έως 14.00, (∆ήλου 1Α Γουδί, τηλ.
210 746 1487 και 210 746 1499).Website: www.nurs.uoa.gr.
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ΒΒ)) ∆∆ιιααππααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό--∆∆ιιααττµµηηµµααττιικκόό ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκώώνν
ΣΣπποουυδδώώνν ««ΟΟρργγάάννωωσσηη κκααιι ∆∆ιιοοίίκκηησσηηΥΥππηηρρεεσσιιώώνν ΥΥγγεείίααςς –– ΠΠλληηρροο--
φφοορριικκήή ΥΥγγεείίααςς»» που αποτελείται από τις Ειδικεύσεις:
11.. ««ΟΟρργγάάννωωσσηη κκααιι ∆∆ιιοοίίκκηησσηη ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν ΥΥγγεείίααςς»» ((2200 θθέέσσεειιςς)) κκααιι 
22.. ««ΠΠλληηρροοφφοορριικκήή ΥΥγγεείίααςς»» ((2200 θθέέσσεειιςς)).. 
Το εν λόγω πρόγραµµα απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστη-
µιακών Τµηµάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρµακευτικής, Οδο-
ντιατρικής,Οικονοµικών και Νοµικών Επιστηµών,Πληροφορικής,
Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας,Οργάνωσης και ∆ιοίκη-
σης,Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,Μηχανικών Η/Υ και Θετικών Επι-
στηµών της ηµεδαπής ή αντιστοίχων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων
της αλλοδαπής. καθώς και σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστηµια-
κών Τµηµάτων συναφών προς τις ειδικεύσεις του παρόντος ΠΜΣ,
κατά την κρίση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής. Τέλος µπο-
ρούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύµφωνα µε τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπει η ως άνω αναφερθείσα Υπουργική Από-
φαση και ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του προγράµµατος.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στη
Γραµµατεία του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,∆ήλου 1Α,Γουδί,από 17 Σεπτεµ-
βρίου µέχρι 17 Οκτωβρίου 2012 
Website: www.nurs.uoa.gr.

ΓΓ)) ∆∆ιιααχχεείίρριισσηη ΚΚρρίίσσεεωωνν,, ΜΜααζζιικκώώνν ΚΚαατταασσττρροοφφώώνν κκααιι ΕΕππεειιγγοουυσσώώνν
ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν µµεε κκααττεεύύθθυυννσσηη::  11..««ΕΕππεείίγγοουυσσαα ΦΦρροοννττίίδδαα ΥΥγγεείίααςς»» κκααιι 
22..««ΟΟρργγάάννωωσσηη κκααιι ∆∆ιιοοίίκκηησσηη»»..
Αίτηση υποψηφιότητας µπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Τµη-
µάτων Επιστηµών Υγείας,Ανθρωπιστικών,Πολιτικών και Οικονο-
µικών Σπουδών των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων
αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής (∆ΟΑΤΑΠ).
Αριθµός θέσεων 12 ανά κατεύθυνση.Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
από 10.09.2012 έως 12.10.2012 από τη Γραµµατεία του Τµήµατος
Νοσηλευτικής ∆ευτέρα έως Παρασκευή 10.00 έως 14.00, (∆ήλου
1Α Γουδί,τηλ.210 746 1487 και 210 747 1499).Website:www.nurs.uoa.gr.

∆∆)) ∆∆ιιααπποολλιιττιισσµµιικκήή ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή
Αίτηση υποψηφιότητας µπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Σχο-
λών ή Τµηµάτων Υγείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών των ΑΕΙ της
ηµεδαπής καθώς και αντίστοιχων Σχολών ή Τµηµάτων αναγνωρι-
σµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής (∆ΟΑΤΑΠ). Επίσης
πτυχιούχοι Τµηµάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ.Αριθµός θέσεων 12.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10.09.2012 έως 10.10.2012 από
τη Γραµµατεία του Τµήµατος Νοσηλευτικής ∆ευτέρα έως Παρασκευή
10.00 έως 14.00, (∆ήλου 1Α Γουδί, τηλ. 210 746 1487 και 210 747
1499).Website: www.nurs.uoa.gr.

Η FIDELITE PRODUCTIONS παρουσιάζει
για  2η χρονιά το έργο του Άµπελ
Θαµόρα «ΥΠΟ ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ» 

Το έργο «Υπό το µηδέν»
του 30χρονου και πολυ-
βραβευµένου σύγχρονου
Ισπανού Άµπελ Θαµόρα,
συνεχίζει τις παραστάσεις
του, για δεύτερη χρονιά
στο Θέατρο «Π.Κ». Ο Ισπα-
νός νεαρός συγγραφέας
καταγράφει στην Ευρώπη
της κρίσης και του σήµε-
ρα, συχνά µε λεπτό χιού-
µορ, τις συγκρούσεις, την
αγωνία , το φόβο, την τρυ-

φερότητα, την πολύτιµη ανθρωπιά  των νέων στην γηραιά
ήπειρο, µε τις κοινές αναφορές και την δύσκολη καθηµε-
ρινότητα, που όµως, επιµένουν σε εσωτερικά τοπία αγά-
πης και ελπίδας όπως έκανε πάντα η ανθρωπότητα.  Σάβ-
βατο βράδυ. Ένα κρεοπωλείο, γίνεται στόχος ληστών. Ο
ιδιοκτήτης και ο µοναδικός εργαζόµενός του εγκλωβίζο-
νται απ τους ληστές µέσα στο ψυγείο κρεάτων. Η αντίστρο-
φη µέτρηση ξεκινάει στον απόηχο µιας αόρατης κλεψύ-
δρας που νιώθουν ν’ αδειάζει επικίνδυνα και την οποία
πρέπει πάση θυσία να  σταµατήσουν, πριν να είναι πολύ
αργά. Σε θερµοκρασία υπό του µηδενός, τα σώµατα τους
υπόκεινται σε θανατηφόρα δοκιµασία, όπως και η µεταξύ
τους σχέση, αλλά και η σχέση µε τον ίδιο τους τον εαυτό.
Στο παγωµένο παρόν η ελπίδα γίνεται σύµµαχος στην µάχη
για επιβίωση. Το πεπρωµένο; Η µοίρα; Η αξία που δίνεται
στην ίδια τη ζωή απ τον καθένα µας, µε τον θάνατο να καρα-
δοκεί αδηφάγος πάντα, όσο κι αν θεωρούµε εαυτούς αιω-
νίους και άφθαρτους. Ο Ισπανός συγγραφέας καθηλώνει
µε την πλοκή του, το συναίσθηµα όλων µας, αγγίζοντας
πανανθρώπινες εσωτερικές χορδές.  
ΠΠααίίζζοουυνν:: Βασίλης Παλαιολόγος-Νεκτάριος Λουκιανός ΣΣυυννττεε--
λλεεσσττέέςς ΜΜεεττάάφφρραασσηη:: Μαρία Χατζηεµµανουήλ-∆ηµήτρης
Ψαρράς ΣΣκκηηννοοθθεεσσίίαα:: Λίνα Ζαρκαδούλα ΦΦωωττιισσµµοοίί:: Κατερί-
να Μαραγκουδάκη ΜΜοουυσσιικκήή:: Θοδωρής Οικονόµου ΣΣκκηηννιι--
κκάά--ΚΚοοσσττοούύµµιιαα:: Μαρία Φιλίππου ΒΒοοηηθθόόςς ΣΣκκηηννοοθθέέττηη::  ∆άφ-
νη Γεωργάκη ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα:: George Alexandrakis AArrtt WWoorrkk::
Amarildo Topalis ΠΠααρρααγγωωγγόόςς:: Ρούλα Νικολάου ΠΠααρρααγγωωγγήή::
Fidelite Productions
ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟ ΠΠΚΚ Κασοµούλη 30, (Mετρό Νέος Κόσµος)
Tηλ: 2109011677 web: www.pktheater.gr (online ticketing)
ΠΠρρεεµµιιέέρραα:: ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 
ΠΠααρραασσττάάσσεειιςς:: ∆ευτέρα – Τρίτη: 21.30
ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ ΕΕΙΙΣΣΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ::  Γενική είσοδος:  12 ευρώ, Μειωµένο –
φοιτητικό: 10 ευρώ 
ΤΤ ΙΙ ΜΜ ΗΗ  ΓΓ ΙΙ ΑΑ  ΝΝ ΟΟ ΣΣ ΗΗ ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΕΕ ΣΣ ::  11 00  εε υυ ρρ ώώ  ΜΜ ΕΕ  ΤΤ ΗΗ ΝΝ
ΕΕ ΠΠ ΙΙ ∆∆ ΕΕ ΙΙ ΞΞ ΗΗ  ΤΤ ΗΗ ΣΣ  ΤΤ ΑΑ ΥΥ ΤΤ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑ ΣΣ  ΤΤ ΗΗ ΣΣ  ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ ..

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αµοιβαία µετάθεση από το Γενικό
Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο Βούλας», προς το Γ.Ν. «Άγιος
Ανδρέας» ή το Π.Π.Γ.Ν. Ρίο. Τηλ. επικοινωνίας: 6975635277. 

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από το νοσοκοµείο του Βόλου ζήτα αµοι-
βαία µετάταξη σε νοσοκοµείο της Λάρισας ή Κέντρο ψυχι-
κής υγειάς - Ξενώνες - Κέντρο Υγειάς στην γύρω περιοχή.
Τηλ. επικοινωνίας: 6982460987.
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Γράφει ο 
Αριστείδης ∆άγλας 

Hπαρούσα επιφυλλίδα 
θα πραγµατευτεί το 
µείζον ζήτηµα της 

ιστορικής συνείδησης και 
της συλλογικής µνήµης, στο 
πλαίσιο που αυτές επηρεά-
ζουν τη ζωή του λαού, µακριά 
από µεγαλόπνοους γεωπολιτι-
κούς ή άλλους σχεδιασµούς. Ο 
ανήλικος γιός που αναγκάζε-
ται να σκάψει µε τα νύχια του 
για να θάψει τους γονείς και 
το αδερφάκι του, που πέθαναν 
µε φρικτό και απόκοσµο τρό-
πο, µας καρφώνει µε ωµότητα 
την αλήθεια στην ψυχή µας: 
Οι πραγµατικά ηττηµένοι από 
τους πολέµους είναι πάντα οι 
καθηµερινοί άνθρωποι, πα-
ρότι τους σχεδιάζουν αυτοί 
που πάντα καταφέρνουν να 
ξεφεύγουν… 

Το διήγηµα που ακολουθεί 
λοιπόν, αν και προς το τέλος 
του αποκτά χαρακτηριστικά 
που κάνουν τον αναγνώστη 
να ανατριχιάσει από φρίκη, 
είναι ενδεικτικό του τί µπορεί 
να επιφέρει η συλλογική λήθη 
για τα δεινά που αντιµετώπι-
σε η χώρα κατά την πρόσφατη 
ιστορία της:

∆ιήγησις του Παππού
Ιωάννης ∆αµβέργης

«Ἂν µιὰ φορᾶ τὸ χρόνο, τα-
κτικά, δὲν µᾶς ἐδείχνανε ‘ς
τῂς ἐκκλησιαῖς τὰ πάθη καὶ
τὰ βάσανα τοῦ Χριστοῦ, δὲν
µοῦ λέτε πόσοι ἀπὸ µᾶς θὰ
τὸν θυµούντανε;

Καὶ ἡ πατρίδα µας τάχα
δὲν ἔπαθεν ὅσα κι’ ὁ Χριστός;
∆ὲν ἐσταυρώθηκε, δὲν ἐτάφη-
κε, δὲν µισοαναστήθει; Γιατί
τότε µία φορὰ τὸ χρόνο νὰ µὴ
λέµε τὰ τί ἐτράβηξε κι’ αὐτή,
νὰ τ’ ἀκοῦνε τὰ παιδιά µας
νὰ βράζῃ τὸ αἷµα τους, νὰ

δακρύζουν τὰ µάτια τους, νὰ
κτυπᾷ ἡ καρδιά τους;

Αἲ καϋµένα παιδιά! Μὴν
κυττάζετε µερικοὺς ἀπὸ τοὺς
ἄλλους ἀδελφούς… Αὐτοί…
φτηνὰ ἀγοράσανε. Ηὕρανε
ἕτοιµη πατρίδα, ἕτοιµη ἐλευ-
θεριά. ∆ὲν ξέρουν τί ἐστοίχισε
‘ς τοὺς δικούς των παπποῦδες
καὶ ‘ςε µᾶς ποῦ ἔχοµε τὸ ἕνα
πόδι ‘ς τὸν λάκκο καὶ θαρ-
ροῦνε πῶς τὴν ηὕρανε ‘ς τὸ
δρόµο, πῶς ἡ τύχη τοὺς τὴν
ἔδωκε.

Καθίσετε, παιδιά µου,
γύρω γύρω µου, κι’ ἐσεῖς

ἐγγόνια µου, πλιὸ καλήτερα
ν’ ἀκοῦτε. Αἴ! καὶ νὰ ἦταν κι’
ἄλλα ἀδέλφια σας ἐδῶ… Ὅ,τι
θὰ πῶ ‘ς ἐσᾶς, πρέπει νὰ καρ-
φωθῇ περισσότερο ς’ τὸ νοῦ
σας γιατί πολὺν καιρὸ δὲν θὰ
τὸν ἔχετε τὸν παπποῦ, καὶ οἱ
πατέρες σας… ποιὸς ξέρει ἂν
θἄχουν τίποτε τέτοιο νὰ σᾶς 
ποῦνε.

Καὶ νὰ τὰ θυµᾶστε καλά.
Ἀκούετε; Γιατί ἔχει πολὺ νὰ
κάµῃ ‘ς ἕναν τόπο, ὅπως καὶ
‘ς ἕναν ἄνθρωπο τὸ νὰ ξεχνᾷ
τὰ τί ἐτράβηξε· γιατὶ θὰ πῇ
πῶς δὲν λογαριάζει τὰ τί µπο-
ρεῖ ἀκόµη νὰ τραβήξῃ.

åðéæùììÝäá
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Ξέρετε πῶς ἐπῆγεν ὁ δικός
µου ὁ πατέρας καὶ ἡ µάννα
µου; Ξέρετε τί βάσανα ἐτρά-
βηξαν ὄχι γιὰ νὰ εὐτυχήσουν,
µόνο γιὰ νὰ ξεψυχήσουν καὶ
γλυτώσουν ἀπ’ τὰ βάσανα;

Ἄκουσε ἐσύ, Γιωργάκη 
µου, ποῦ εἶσαι τὸ µικρότερο. 
Ἔλα νὰ σὲ χαϋδέψω πρῶτα. 
Ἂν µὲ ἰδῇς, τώρα ποῦ θὰ σᾶς 
λέγω τὴν ἱστορία, ν’ ἀγριέψω 
µιὰ στιγµή, νὰ φωνάξω, νὰ πε-
ταχθῶ µὲ τοὺς γρόθους ψηλά, 
µὲ τρίχες σηκωµέναις, µὴ τρο-
µάξῃς, γυιέ µου, µὴ σὲ πιάσουν 
τὰ κλάµατα σὰν καὶ προχθές. 
Τὸ κάνω… ἔτσι. Μ’ ἀρέσει… ∆ὲ 
θὰ σὲ πειράξω ἐσένα, Γιωργάκη 
µου, ποὺ σ’ ἀγαπῶ σὰν τὰ µά-
τια µου. Πήγαινε τώρα κάθισε 
‘ς τὴ θέσι σου.

Τί τράβηξαν ἀλήθεια! Καὶ
νὰ µὴν ἀποστάσουν, νὰ µὴ
βαρυγγοµήσουν µιὰ στιγµή;
− Γίνε προδότης, πές µας τί ξέ-
ρεις γιὰ τὴ Φιλικὴ καὶ πασσᾶ,
βεζύρη νὰ σὲ κάµωµε. Ἔτσι τοῦ
ἔλεγαν. Κι’ ὁ κύρης µου ἀχνιά.
Λόγο δὲν ἔβγαζεν ἀπὸ τὸ στό-
µα του. Τὸν εἶχαν πέντε µέραις
‘ς ἕνα ὑπόγειο φρικτό, µ’ ἁλυ-
σίδες, ποῦ δυὸ ἀνθρῶποι δὲν
µποροῦσαν νὰ τῂς σηκώσουν.
Ἦταν ὡς τὰ γόνατα βουτηµέ-
νος ‘ς τὸ βοῦρκο ἄνθρωπος
ἀρχοντοµαθηµένος, νοικοκύ-
ρης, πλούσιος. Μόνο µία πέτρα
ἦταν δίπλα του, ποὺ µποροῦσε
νὰ καθίσῃ µιὰ στιγµίτσα νὰ ξε-
κουρασθῇ. Μὰ ἅµα πήγαινε
νὰ καθίσῃ δός του ἀπὸ πάνω
ἀπὸ ἕνα φεγγίτη τοῦ ρίχνανε…
Ἔφευγε ἔτσι κι’ ἐπήγαινε ‘ς τὸ
βοῦρκο πάλι νὰ σταθῇ ὀρθός,
ὥραις ὁλόκληραις, µέραις, µε-
ρόνυχτα.

Κάθε τόσον ἄνοιγε ἡ πόρ-
τα καὶ νά σου ἕνας Τοῦρκος νὰ 
ρωτᾷ, νὰ λέῃ, νὰ παρακαλῇ:

−Πές µας τί ξέρεις.

−Τίποτε! Ἐκεῖνος νὰ µιλήσῃ, 
νὰ προδώσῃ;

Τὸν πῆραν ἔπειτα ἀπὸ τὸ 
ὑπόγειο, τὸν ἔφεραν ἀπάνω 
καὶ ἄρχισαν ἄλλα βάσανα φρι-
κτότερα. Τοῦ ἔβαλαν τὰ τάσια 
‘ς τὸ κεφάλι, δυὸ σίδερα σὰν τὰ 
πιατάκια τοῦ καφέ, τὸ ἕνα µὲ τὸ 
ἄλλο ἑνωµένα µὲ τέτοιον τρό-
πο, ποὺ ἂν ἔστριβες µία βίδα, 
ἐπλησίαζαν, ἔσφιγγαν σὰν τα-
νάλια τὸ κεφάλι τοῦ καϋµένου 
τοῦ πατέρα µου… Κοκκίνιζαν 
πρῶτα τὰ µάτια του, ἔπειτα 
ἐπετιοῦνταν ἔξω ἄγρια, ἔτρι-
ζαν τὰ κόκκαλά του, ἔβγαζαν 
ἀφρὸ καὶ αἷµα τὸ στόµα του, 
λιγοθυµοῦσε, ἔπεφτε… Ἤτανε 
πέντ’ ἕξη βασανιστάδες καὶ 
ἔκανε καθ’ ἕνας τὸ δικό του 
γιὰ νὰ δείξῃ εἰς τοὺς ἄλλους 
πῶς αὐτὸς ξέρει καλήτερα νὰ 
βγάζῃ µυστικὰ ἀπὸ χείλη… Μὰ 
αὐτὰ τὰ εἶχε σφραγίσει ὅρκος 
Χριστιανοῦ ἀληθινοῦ. Τίποτε. 
Σκοινιά, µαχαίρια, ἀϋπνίαις, 
τάσια, φωτιά, ὅλα µάταια· τοῦ 
ὅρκου ἡ σφραγῖδα δὲν ἐλύθηκε. 
Καὶ ὁ Θεὸς ὁ ἴδιος ἐξεστάθη-
κε ‘ςὲ τέτοια δύναµι καὶ ὑπο-
µονὴ κ’ ἔστειλεν ἕναν ἄγγελο 
νὰ πάρῃ τὴν ψυχή του. Καὶ τὸ 
σῶµά του, ὅταν δὲν µποροῦσε 
νὰ πονέσῃ πλιά, τὸ πέταξαν ‘ς 
τὴ θάλασσα οἱ Τοῦρκοι…

Ἤµουνε τότε δεκαέξη χρονῶ
παλληκαρόπουλο. Ἐγύριζα
γύρω ἀπὸ τὸ ἔρηµο σπίτι µας
σὰν τὸ διωγµένο τὸ σκυλλὶ καὶ
ἐκύτταζα τὴν πόρτα µας. Ἤθελα
νὰ µάθω πρῶτα τί ἀπόγιναν οἱ
γονιοί µου, ὁποῦ τοὺς ἅρπαξαν
χωρὶς νὰ τοὺς ἰδῶ, ἕνα πρωΐ,
καὶ ἔπειτα νὰ βγῶ ἀπὸ τὸ Ρέ-
θεµνο νὰ πάω µακρυὰ ‘ς τὴν
ἄλλην ἐπαρχία, ποῦ ἐδούλευε
τουφέκι. Μοῦ εἶπαν κἄτι γνώ-
ριµαις χωριαναὶς πὼς εἴδανε τὴ
µάννα µου, µὲ τὸ µικρό της βυ-
ζανιάρικο ἀδέλφι µου, νὰ τρέχῃ
ἴσα ἔξω κατὰ τὸ Ἄδελε. Ἐπῆρα τὸ
δρόµο νὰ πάω νὰ τὴν εὕρω.

Ἐκεῖ ποὺ ἔβγαινα… ἂχ ὥρα
θλιβερή, µὰ ὥρα ἀλησµόνητη!
κάτω ‘ς τὴν ἀκρογιαλιὰ βλέπω
ἀπὸ τὰ κύµατα ριγµένο, ἔξω,
ποιόν; Ἐκεῖνον! τὸν πατέρα
µου! Ἄχ, πῶς µοῦ τὸν ἐκάνανε
οἱ Τοῦρκοι… Σἂν ἀσκὶ ἦταν φου-
σκωµένο, µαυρισµένο, µὲ σηµά-
δια καὶ πληγαῖς ἀµέτρηταις τὸ
σῶµά του. Ποῦ νὰ τὸν γνωρίσῃ
ἄλλος; µόνο ἐγώ, ὁ γυιός του,
τὸν ἐγνώρισα! Τὰ φύκια µὲ τὰ
γένεια τοῦ µπλεγµένα ἔκαναν
ἀκόµη φρικτότερη τὴν ὄψι του.
Γονάτισα, τὸν φίλησα ‘ςὲ κάθε
του πληγή, ἔµπηξα µιὰ φωνή,
ἀγριµιοῦ φωνή, τὸν ἀγκάλια-
σα, τὸν σήκωσα καὶ ἔτρεξα ἔξω
πρὸς τὸ βουνό, ‘ς τὴν ἐρηµιά, νὰ
εὕρω µνῆµα νὰ τὸν βάλλω…

Ἔτρεχα γύριζα σἂν τὸν 
τρελλό, σηκώνοντας πότ’ 
ἀγκαλιαστὰ καὶ πότε εἰς τὸν 
ὦµο µου τὸ σῶµά του. Μὰ 
ἕναν ἄνθρωπο δὲν εὕρισκα ‘ς 
τὸ δρόµο µου. Σιωπὴ ὁλοῦθε 
κι’ ἐρηµιά· µήτε φύλλο δὲν 
ἐκουνιοῦταν, µήτε πουλὶ δὲν 
κηλαϊδοῦσε πουθενά…

Ἄξαφνα… Ἀκούσετε, ἀκού-
σετε, παιδιά µου, ἀκούσετε καὶ
φρίξετε, ἀκούσετε καὶ µὴν ξεχά-
σετε ποτέ… Αὐτὸ ἀκόµη δὲν σᾶς
τὸ εἶπα τῶν µικρῶν. Ἂχ µακάρι
νὰ µὴν ἦταν, νὰ µὴν τὤλεγα…

Ἄξαφνα ἀκούω ἕνα κρότο δί-
πλα µου, κοντά µου. Κάθε ἄλλη
ὥρα δὲν θὰ µοὔκανεν ἐντύπω-
σι, µὰ ἐκείνη τὴ στιγµή, ὅπως
ἤµουν, µ’ ἐτρόµαξε, µ’ ἀγρίεψε!…
Θὰ ἦταν σκύλλος ποῦ κάτι ἐρρο-
κάνιζε… πῆγα κοντά!… Τὰ χέρια
µου ξυλιάζουν, κόβουνται. Τὸ
φόρτωµά µου τὸ ἅγιο, τὸ τιµη-
µένο, πέφτει και κυλιέται ‘ς τὰ
χορτάρια. Σηκώνουνται ᾑ τρίχες
µου… Ὦ Παναγία µου! Θέ µου!
τ’ εἶν’ αὐτό! Ποῦ εἶναι ἡ δικαι-
οσύνη, ἡ ἀγάπη σας, ποῦ εἶν’ ὁ
πόνος σας γιὰ κάθε χριστιανό,
καὶ ποῦ τ’ ἀστροπελέκια σας…

Μὴν τροµάζῃς Γιῶργό µου.
Τώρα θὰ τὰ λέω πλιὸ σιγά. Ἡσύ-
χασε καὶ ἄκουε…

Ἀλήθεια σκύλλος ἦταν, µὰ
σκύλλος µὲ Τούρκου ψηχή, καὶ
ἔτρωγε τῆς µάννας µου τὸ χέρι,
ἀφοῦ ἔφαγε τὰ τρυφερὰ χερά-
κια τοῦ ἀδελφακιοῦ µου τοῦ
µικροῦ, ποὺ τὦχε σφικτὰ ‘ςτὴν
ἀγκαλιὰ της καρφωµένο, ὅταν
ἔπεσε νεκρὴ ἡ µάννα µου ἀπὸ
τὴν πεῖνα καὶ τὸ κρύο… Ἀκοῦτε;
Ἤτανε ἡ µάννα µου ἐκείνη! Ἡ
µάννα µου, τ’ ἀδέλφι µου· παρα-
κάτω ὁ πατέρας µου! Ὁ σκύλλος
ἅµα µ’ εἶδε ἔφυγε. Κ’ ἐµείναµε
οἱ τέσσερῃς, ὅλη ἡ φαµίλια µ’
ἕνα ζωντανὸ καὶ τρεῖς ἀποθα-
µένους!… Πῶς δὲν µοῦ ἐκούνη-
σεν ὁ νοῦς µου τότε, πῶς δὲν
ἐσκοτώθηκα, πῶς δὲν ἐρρίχτη-
κα κάτω ἀπὸ τὸ γκρεµνό; Αἴ,
Τοῦρκοι, Τοῦρκοι! Ἀφῆτέ µε,
παιδιά µου, λίγο νὰ συλλογιστῶ.
∆ὲν ντρέπεστε νὰ κλαῖτε; Μὴν
κυττάζετε ἐµένα τὸ γέρο τὸν
κακόµοιρο.

Ἤµουνε τρεῖς ἡµέραις νη-
στικός, κι’ ἔµεινα µιὰ ἀκόµη νὰ
τοὺς βλέπω καὶ νὰ τοὺς φιλῶ,
νὰ τοὺς µιλῶ καὶ νὰ τοὺς κλαίω.
Ἔπειτα τὴν ἄλλη εἶδα πῶς κα-
νεὶς δὲν ἐπερνοῦσε, κανεὶς
Χριστιανός, κι’ ἔπρεπε µονάχος
µου νὰ γίνω νεκροθάφτης τοῦ
πατέρα καὶ τῆς µάννας µου!

Μπορεῖ κανεὶς νὰ σκάψῃ
µνῆµα µόνο µὲ τὰ νύχια του;
Ἐγὼ τὸ ἔσκαψα…

Ἔλα, µὴν κλαῖς, Γιωργάκη.
Ἔλα ἀπάνω µου, παιδί µου.
Ἄλλη φορὰ τὴν τελειώνοµε τὴν
ἱστορία τοῦ παπποῦ γιὰ νὰ τὴν
ξέρετε καλά, καὶ νὰ θυµᾶστε τί
χρωστοῦµε καὶ πῶς πρέπει νὰ
πληρώσωµε…

Ι. ∆αµβέργης, Οι Κρήτες µου:
∆ιηγήµατα, Αθήνα, Ι. Ν. Σιδέ-
ρης, χ.χ. έ., σ.σ. 67−71
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