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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

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

s

MM
ετά την ψήφιση των
Νόµων 3845/2010
(Μέτρα για την

εφαρµογή του µηχανισµού
στήριξης της ελληνικής
οικονοµίας από τα κράτη
- µέλη της Ζώνης του ευρώ
και το ∆ιεθνές Νοµισµατι-
κό Ταµείο) και 3986/2011
(Επείγοντα Μέτρα Εφαρ-
µογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015), η
Βουλή των Ελλήνων προ-
χώρησε στην ψήφιση και
του Νόµου 4093/2012
(Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρµο-
γής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσµου Πλαι-
σίου ∆ηµοσιονοµικής Στρα-
τηγικής 2013-2016), ολο-
κληρώνοντας µε αυτόν τον
τρόπο µια δέσµη εξαιρετι-
κά επώδυνων, αντιλαϊκών

και αντικοινωνικών ορι-
ζόντιων µέτρων.

Θεµελιώδες ερώ-
τηµα και εύλογη απορία
όλων είναι αν εν προκει-
µένω δύναται πράγµατι να
γίνει λόγος περί ολοκλή-
ρωσης των µέτρων ή αν
και ο Νόµος 4093/2012
αποτελεί απλώς έναν ακό-

µη κρίκο σε µια ατελείω-
τη αλυσίδα θυσιών, αφαί-
µαξης και φτωχοποίησης
των Ελλήνων πολιτών.Ήδη
διά του παρόντος επιχει-
ρείται µια συνοπτική παρου-
σίαση των κατευθυντήριων
διατάξεων που επηρεάζουν
τους δηµοσίους υπαλλή-
λους... Σελ. 4-5
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ΕΝΕΚΑ
Ο Άη Βασίλης 

δε θα ξανάρθει…
Είναι µερικά πράγµατα που έχουν απο-
κτήσει εξέχουσα θέση στο θυµικό µας
και που λαµβάνουν εξέχουσα σηµασία
όταν πλησιάζει ο καιρός να τα ανασύ-
ρουµε από κει. Κάθε Χριστούγεννα, τα
παιδιά περιµένουν εναγωνίως το δώρο
τους από τον Άη Βασίλη. Ένα δώρο που
το χαίρονται περισσότερο από όλα τα
άλλα δώρα του χρόνου, γιατί έχει µια
ιδιαίτερη συναισθηµατική φόρτιση γι’
αυτά. Σηµειολογικά λοιπόν, η περίοδος
των γιορτών είναι επενδυµένη µε ορι-
σµένα συµβολικά στοιχεία που την
κάνουν να ξεχωρίζει από τις άλλες γιορ-
τινές περιόδους.
Όπως λοιπόν τα παιδιά περιµένουν τις
µέρες αυτές το ιδιαίτερο δώρο τους,
έτσι και οι εργαζόµενοι έχουν συνδέ-
σει τη συγκεκριµένη περίοδο µε το περι-
βόητο «δώρο» στις αποδοχές τους, που
µπορεί να αποτελεί µια σηµαντική βοή-
θεια στο ατοµικό ή το οικογενειακό
εισόδηµα, αλλά η ουσία της αξίας του,
είναι και σηµειολογική...

∆υνατός παλµός 
στην Αράχωβα 

ΓΓ
ια µια ακόµη φορά, ένα συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ήταν απολύτως επι-
τυχηµένο. Μάλιστα, θα τολµούσαµε να πούµε ότι ήταν το καλύτερο και από
τα προηγούµενα 12 από άποψη παλµού, συµµετοχής και κυρίως οργάνω-

σης. Οι σύνεδροι που µετακινήθηκαν από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την
περιφέρεια, είτε µε δικά τους µέσα, είτε µε τα πούλµαν που µίσθωσε η οµο-
σπονδία µας, κατά γενική οµολογία είχαν να πουν µόνο καλά λόγια.

Συνέχεια στη σελ. 6

s



ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟ  

ΣΣτταα όόρριιαα ττηηςς
ααννττοοχχήήςς  
Εκκινώντας από συνταξιο-
δοτικού περιεχοµένου δια-
τάξεις, η βασική παρατή-
ρηση σχετίζεται µε την αύ-
ξηση κατά δύο (2) έτη των
γενικών ορίων ηλικίας συ-
νταξιοδότησης, µια αύξη-
ση που συµπαρασύρει το
όριο ηλικίας και για τις λοι-
πές ειδικότερες περιπτώ-
σεις. Το ως άνω µέτρο, που
αναπροσδιορίζει στα 67
έτη το όριο αποχώρησης
από την υπηρεσία, αναµέ-
νεται να εφαρµοστεί επί
όσων υπαλλήλων θεµελιώ-
νουν συνταξιοδοτικό δικαί-
ωµα µετά την 1η-01-2013,
καταλαµβάνοντας ακόµη
και υπαλλήλους µε ανήλι-
κα τέκνα. 
Ειδικώς για τους παλαιούς
ασφαλισµένους, ήτοι
όσους έχουν ασφαλισθεί
για πρώτη φορά εις οιον-
δήποτε ασφαλιστικό οργα-
νισµό προ της 1ης-01-1993,
αυτοί δικαιούνται σύντα-
ξης εφόσον αποχωρούν µε
αίτησή τους... Σελ. 4-5
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ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ∆∆ ΡΡ ΙΙ ΟΟ     

∆∆υυννααττόόςς ππααλλµµόόςς σσττηηνν ΑΑρράάχχωωββαα   
Για µια ακόµη φορά, ένα συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ήταν απο-
λύτως επιτυχηµένο. Μάλιστα, θα τολµούσαµε να πούµε ότι ήταν
το καλύτερο και από τα προηγούµενα 12 από άποψη παλµού,
συµµετοχής και κυρίως οργάνωσης. Οι σύνεδροι που µετακινή-
θηκαν από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια, είτε
µε δικά τους µέσα, είτε µε τα πούλµαν που µίσθωσε η οµοσπον-
δία µας, κατά γενική οµολογία είχαν να πουν µόνο καλά λόγια. 
Η Αράχωβα, το Σαββατοκύριακο 23 -25 Νοεµβρίου γέµισε ασφυ-
κτικά από νοσηλευτές, τόσο που δεν υπήρχε κανένα κενό δωµά-
τιο, όσο κι αν έψαχνε κανείς να βρει. Τα καταστήµατα, οι πλα-
τείες και τα κέντρα διασκέδασης της πόλης είχαν την τιµητική
τους, µιας και εκατοντάδες σύνεδροι έκαναν ιδιαιτέρως αισθη-
τή την παρουσία τους. 
Το συνέδριο άρχισε µε τους καλύτερους οιωνούς. Σε µια κατά-
µεστη αίθουσα, µε έντονη την παρουσία των νοσηλευτών από
κάθε γωνιά της χώρας και µε την ενεργό συµµετοχή δεκάδων
φοιτητών Νοσηλευτικής κυρίως από τη... Σελ. 6
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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

ΧΧΡΡΟΟΝΝΗΗΣΣ ΜΜΙΙΣΣΣΣΙΙΟΟΣΣ:: ΈΈκκθθεεττοοςς ππάάνντταα,, πποοττέέ έέννθθεεττοοςς 
Η παρούσα επιφυλλίδα, δε θα µπορούσε παρά να είναι αφιερωµένη σ’ έναν άνθρωπο που σηµά-
δεψε την εποχή µας, µε το µοναδικό τρόπο που ήξερε να εκφράζει την καθηµερινότητα, χωρίς ποτέ
του να έχει συµβιβαστεί µε κατεστηµένες αξίες, πάντα επαναστάτης, ρηξικέλευθος και λεβέντης.
Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1930, από γονείς καπνεργάτες, και έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια
στα Ποταµούδια, µια γειτονιά γεµάτη πρόσφυγες, καπνεργάτες από τη Θάσο και παράνοµους κοµ-
µουνιστές κυνηγηµένους από τη δικτατορία του Μεταξά. Το 1947 συλλαµβάνεται, βασανίζεται και
καταδικάζεται σε θάνατο. 
Έζησε εννιά µήνες περιµένοντας κάθε πρωί να τον εκτελέσουν και γλίτωσε τον θάνατο χάρη σ’ ένα
τυχαίο γεγονός. Έκτοτε, µέχρι και τον Αύγουστο του 1973 (αµνηστία του Παπαδόπουλου) περνάει
το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του σε φυλακές και εξορίες, ως πολιτικός κρατούµενος (Μακρονή-
σι, Άι- Στράτης, Αβέρωφ, Κέρκυρα, Κορυδαλλός, κ.ά.). Εκεί µαθαίνει ανάγνωση και γραφή. Ένα «διά-
λειµµα» ελευθερίας, µεταξύ 1962 και 1967, τον βρίσκει στέλεχος της νεολαίας της Ε∆Α, µέλος της
πενταµελούς γραµµατείας της ∆.Ν. Λαµπράκη και, στη συνέχεια, ιδρυτικό µέλος του ΠΑΜ. Το πρώ-
το του βιβλίο «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς…» Σελ. 12



ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς,, 
Γενικός Γραµµατέας Ε.Ν.Ε.
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Ο Άη Βασίλης 
δε θα ξανάρθει…

EE
ίναι µερικά πράγµατα που έχουν αποκτήσει εξέχουσα θέση
στο θυµικό µας και που λαµβάνουν εξέχουσα σηµασία όταν
πλησιάζει ο καιρός να τα ανασύρουµε από κει. Κάθε Χριστού-

γεννα, τα παιδιά περιµένουν εναγωνίως το δώρο τους από τον Άη
Βασίλη. Ένα δώρο που το χαίρονται περισσότερο από όλα τα άλλα
δώρα του χρόνου, γιατί έχει µια ιδιαίτερη συναισθηµατική φόρτι-
ση γι’ αυτά. Σηµειολογικά λοιπόν, η περίοδος των γιορτών είναι
επενδυµένη µε ορισµένα συµβολικά στοιχεία που την κάνουν να
ξεχωρίζει από τις άλλες γιορτινές περιόδους.

Όπως λοιπόν τα παιδιά περιµένουν τις µέρες αυτές το ιδιαίτερο
δώρο τους, έτσι και οι εργαζόµενοι έχουν συνδέσει τη συγκεκρι-
µένη περίοδο µε το περιβόητο «δώρο» στις αποδοχές τους, που µπο-
ρεί να αποτελεί µια σηµαντική βοήθεια στο ατοµικό ή το οικογε-
νειακό εισόδηµα, αλλά η ουσία της αξίας του, είναι και σηµειολογική.

∆ιαχρονικά κάθε πολιτισµός
έχει επενδύσει σε κάποιες παρα-
δεδεγµένες αξίες και αρχές, όχι
τόσο για την υλική υπόσταση των
αγαθών που µπορεί να επιφέρουν,
αλλά γιατί έχουν περάσει στο γενε-
τικό του υλικό και αποτελούν µέρος
της ιδιαίτερης εθνικής του ταυτό-
τητας. Αυτό ακριβώς συµβαίνει µε
πολλούς συµβολισµούς της καθη-
µερινότητας των Ελλήνων, που
ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας
τους, δε µπορούν να γίνουν αντι-
ληπτοί από τους επικυρίαρχους
Γερµανούς και τους αυλικούς τους.

Οι άθλιοι τούτοι οικονοµικοί δικτάτορες, δε δίστασαν να κλέ-
ψουν το σάκο του Άη Βασίλη που ήταν γεµάτος ανακούφιση, ζεστα-
σιά και συµβολισµούς για εκατοµµύρια Έλληνες…

Και είναι µόνο η αρχή.

Όπως λοιπόν τα παιδιά περιµένουν
τις µέρες αυτές το ιδιαίτερο δώρο τους, 
έτσι και οι εργαζόµενοι έχουν συνδέσει 
τη συγκεκριµένη περίοδο µε το 
περιβόητο «δώρο» στις αποδοχές τους,
που µπορεί να αποτελεί µια σηµαντική
βοήθεια στο ατοµικό ή το οικογενειακό
εισόδηµα, αλλά η ουσία της αξίας του,
είναι και σηµειολογική.
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Στα όρια της αντοχής  

Γράφει ο Αλέξης Παραράς,
∆ηµοσιολόγος 

MM
εεττάά ττηηνν ψψήήφφιισσηη ττωωνν
ΝΝόόµµωωνν 33884455//22001100
(Μέτρα για την εφαρ-

µογή του µηχανισµού στήρι-
ξης της ελληνικής οικονοµίας
από τα κράτη - µέλη της Ζώνης
του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµι-
σµατικό Ταµείο) κκααιι 33998866//22001111
(Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015),ηη ΒΒοουυλλήή ττωωνν ΕΕλλλλήή--
ννωωνν ππρροοχχώώρρηησσεε σσττηηνν ψψήήφφιισσηη
κκααιι ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 44009933//22001122 (Έγκρι-
ση Μεσοπρόθεσµου Πλαισί-
ου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγι-
κής 2013-2016 - Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονο-
µικής Στρατηγικής 2013-2016),
οολλοοκκλληηρρώώννοοννττααςς µµεε ααυυττόόνν ττοονν
ττρρόόπποο µµιιαα δδέέσσµµηη εεξξααιιρρεεττιικκάά
εεππώώδδυυννωωνν,, ααννττιιλλααϊϊκκώώνν κκααιι ααννττιι--
κκοοιιννωωννιικκώώνν οορριιζζόόννττιιωωνν µµέέττρρωωνν..

Θεµελιώδες ερώτηµα και
εύλογη απορία όλων είναι αν
εν προκειµένω δύναται πράγ-
µατι να γίνει λόγος περί ολο-
κλήρωσης των µέτρων ή αν και
ο Νόµος 4093/2012 αποτελεί
απλώς έναν ακόµη κρίκο σε
µια ατελείωτη αλυσίδα θυσιών,
αφαίµαξης και φτωχοποίησης
των Ελλήνων πολιτών.Ήδη διά
του παρόντος εεππιιχχεειιρρεείίττααιι µµιιαα
σσυυννοοππττιικκήή ππααρροουυσσίίαασσηη ττωωνν
κκααττεευυθθυυννττήήρριιωωνν δδιιααττάάξξεεωωνν πποουυ

εεππηηρρεεάάζζοουυνν ττοουυςς δδηηµµοοσσίίοουυςς
υυππααλλλλήήλλοουυςς..   

ΕΕκκκκιιννώώννττααςς ααππόό σσυυννττααξξιιοο--
δδοοττιικκοούύ ππεερριιεεχχοοµµέέννοουυ δδιιααττάά--
ξξεειιςς,, ηη ββαασσιικκήή ππααρρααττήήρρηησσηη σσχχεε--
ττίίζζεεττααιι µµεε ττηηνν ααύύξξηησσηη κκααττάά δδύύοο
((22)) έέττηη ττωωνν γγεεννιικκώώνν οορρίίωωνν ηηλλιι--
κκίίααςς σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς,, µµιιαα ααύύξξηη--
σσηη πποουυ σσυυµµππααρραασσύύρρεειι ττοο όόρριιοο
ηηλλιικκίίααςς κκααιι γγιιαα ττιιςς λλοοιιππέέςς εειιδδιι--
κκόόττεερρεεςς ππεερριιππττώώσσεειιςς.. Το ως
άνω µέτρο, που αναπροσδιο-
ρίζει στα 67 έτη το όριο απο-
χώρησης από την υπηρεσία,
αναµένεται να εφαρµοστεί επί
όσων υπαλλήλων θεµελιώ-
νουν συνταξιοδοτικό δικαίω-
µα µετά την 1η-01-2013, κατα-
λαµβάνοντας ακόµη και
υπαλλήλους µε ανήλικα τέκνα.

Ειδικώς για τους παλαιούς
ασφαλισµένους, ήτοι όσους
έχουν ασφαλισθεί για πρώτη
φορά εις οιονδήποτε ασφαλι-
στικό οργανισµό προ της 1ης-
01-1993,αυτοί δικαιούνται σύντα-
ξης εφόσον αποχωρούν µε
αίτησή τους και έχουν συµπλη-
ρώσει 15 έτη πλήρους πραγ-
µατικής συντάξιµης υπηρεσίας
και το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Πέραν της ως άνω αυξήσε-
ως των ορίων ηλικίας,που θέτει
σε πραγµατική δοκιµασία τις
ανθρώπινες αντοχές, ττοο ννέέοο
µµννηηµµόόννιιοο ππρροοββλλέέππεειι σσηηµµααννττιι--
κκέέςς κκααιι κκλλιιµµαακκωωττέέςς µµεειιώώσσεειιςς
κκααιι σστταα πποοσσάά ττωωνν κκααττααββααλλλλοο--
µµέέννωωνν σσυυννττάάξξεεωωνν,, πποουυ εεκκκκιι--
ννοούύνν ααππόό πποοσσοοσσττόό 55%% γγιιαα σσυυννττάά--
ξξεειιςς µµέέχχρριι 11..000000 εευυρρώώ κκααιι ααγγγγίίζζοουυνν
ττοο πποοσσοοσσττόό ττοουυ 1155%% γγιιαα σσυυννττάά--
ξξεειιςς άάννωω ττωωνν 22..000000 εευυρρώώ.. 

Των ανωτέρω µειώσεων
εξαιρούνται µόνον όσοι είναι
ανίκανοι για την άσκηση κάθε
βιοποριστικού επαγγέλµατος
σε ποσοστό 80% και άνω,ήτοι
προφανώς οι ανάπηροι,καθώς
και όσοι λαµβάνουν επίδοµα
ανικανότητας,ή πολεµική σύντα-
ξη ή θεωρούνται ως παθόντες
στην υπηρεσία.

ΜΜιιαα άάλλλληη θθλλιιββεερρήή ππααρράάµµεε--
ττρροοςς ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 44009933//22001122
εείίννααιι ηη οορριισσττιικκήή,, ππλλέέοονν,, κκααττάάρρ--
γγηησσηη ττωωνν εεππιιδδοοµµάάττωωνν εεοορρττώώνν
κκααιι ααδδεείίααςς,, σσττοοιιχχεείίοο πποουυ θθαα
σσυυρρρριικκννώώσσεειι δδρρααµµααττιικκάά ττιιςς εεττήή--
σσιιεεςς ααπποολλααββέέςς ττωωνν δδηηµµοοσσίίωωνν
υυππααλλλλήήλλωωνν,, υυπποοββααθθµµίίζζοοννττααςς
αακκόόµµηη ππεερριισσσσόόττεερροο ττοο ββιιοοττιι--
κκόό ττοουυςς εεππίίππεεδδοο.. 

Περαιτέρω αξίζει να σηµει-
ωθεί, ότι αανναασσττέέλλλλεεττααιι µµέέχχρριι
3311--1122--22001166 ηη εεφφααρρµµοογγήή ττωωνν
δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ άάρρθθρροουυ 1199 ττοουυ
ΝΝόόµµοουυ 44002244//22001111 ππεερρίί ττοουυ
κκιιννήήττρροουυ εεππίίττεευυξξηηςς σσττόόχχωωνν,, ττοο
οοπποοίίοο δδυυννηηττιικκάά θθαα µµπποορροούύσσεε
νναα ααγγγγίίξξεειι αακκόόµµηη κκααιι ττοο 5500%%
ττοουυ ββαασσιικκοούύ µµιισσθθοούύ ααννάάλλοογγαα
µµεε ττοο πποοσσοοσσττόό εεππίίττεευυξξηηςς ττωωνν
σσττόόχχωωνν.. Με άλλα λόγια,σε µια
εποχή όπου βασικό ζητούµε-
νο είναι η µέγιστη δυνατή από-
δοση και λειτουργία του δηµό-
σιου τοµέα, οι υπάλληλοι δεν
έχουν πλέον κάποιο σαφές
κίνητρο για την αύξηση της
παραγωγικότητάς τους και την
ουσιαστική συµβολή τους στην
ανόρθωση και επανεκκίνηση
της κρατικής µηχανής.

Πέραν τούτου, από 01-01-
2013 οι υπάλληλοι δεν θα έχουν

κίνητρο ή άλλως ουσιαστική
βοήθεια ούτε για την επιµόρ-
φωσή τους,δοθέντος ότι καταρ-
γείται η προσαύξηση των απο-
δοχών για άδειες υπηρεσιακής
εκπαίδευσης στο εσωτερικό.
Με τον τρόπο αυτό τίθεται ένας
παράλογος φραγµός στην παρα-
γωγή άξιων, επαρκώς καταρτι-
σµένων και ικανών στελεχών
της δηµόσιας διοίκησης,µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την ποι-
ότητα των παρεχοµένων δηµο-
σίων υπηρεσιών.

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,, σσττοονν ττοοµµέέαα ττηηςς
κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν
εεππιιττρρέέππεεττααιι:: αα)) ηη µµεεττάάττααξξηη µµόόννιι--
µµωωνν πποολλιιττιικκώώνν υυππααλλλλήήλλωωνν κκααιι
υυππααλλλλήήλλωωνν µµεε σσχχέέσσηη εερργγαασσίίααςς
ιιδδιιωωττιικκοούύ δδιικκααίίοουυ ααοορρίίσσττοουυ
χχρρόόννοουυ πποουυ υυππηηρρεεττοούύνν σσεε υυππηη--
ρρεεσσίίεεςς,, κκεεννττρριικκέέςς κκααιι ππεερριιφφεε--
ρρεειιαακκέέςς,, ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ,, ττωωνν
ααννεεξξάάρρττηηττωωνν ααρρχχώώνν,, ττωωνν ννοοµµιι--
κκώώνν ππρροοσσώώππωωνν δδηηµµοοσσίίοουυ
δδιικκααίίοουυ ((ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆..)) κκααιι ττωωνν
ΟΟρργγααννιισσµµώώνν ΤΤοοππιικκήήςς ΑΑυυττοοδδιι--
οοίίκκηησσηηςς ((ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..)) ππρρώώττοουυ κκααιι
δδεεύύττεερροουυ ββααθθµµοούύ,, κκααιι ββ)) ηη
µµεεττααφφοορράά υυππααλλλλήήλλωωνν ττωωνν ννοοµµιι--
κκώώνν ππρροοσσώώππωωνν ιιδδιιωωττιικκοούύ δδιικκααίί--
οουυ ((ΝΝ..ΠΠ..ΙΙ..∆∆..)) πποουυ ααννήήκκοουυνν σσττοο
δδηηµµόόσσιιοο ττοοµµέέαα σσεε άάλλλλεεςς υυππηη--
ρρεεσσίίεεςς ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ,, ααννεεξξάάρρ--
ττηηττωωνν ααρρχχώώνν,, ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆.. κκααιι
ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ.. ππρρώώττοουυ κκααιι δδεεύύττεερροουυ
ββααθθµµοούύ γγιιαα ττηηνν κκάάλλυυψψηη υυππηη--
ρρεεσσιιαακκώώνν ααννααγγκκώώνν,, ιιδδίίωωςς σσττιιςς
ππεερριιππττώώσσεειιςς πποουυ οοιι ααννάάγγκκεεςς
ααυυττέέςς ππρροοκκύύππττοουυνν λλόόγγωω µµεετταα--
ββοολλήήςς ττωωνν ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν ττωωνν
υυππηηρρεεσσιιώώνν κκααιι ττωωνν σσυυννααφφώώνν
δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν ττοουυςς,, όότταανν δδιιαα--



ππιισσττώώννεεττααιι µµεεττάά ττηη δδιιεεννέέρργγεειιαα
ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς ππλλεεοοννάάζζοονν ππρροο--
σσωωππιικκόό ήή γγιιαα ττηηνν κκααλλύύττεερρηη
ααξξιιοοπποοίίηησσηη ττοουυ ααννθθρρώώππιιννοουυ
δδυυννααµµιικκοούύ.. 

Η µετάταξη αυτή ή η µετα-
φορά των υπαλλήλων είναι
υποχρεωτική και γίνεται χωρίς
αίτησή τους σε υφιστάµενες
κενές θέσεις ή σε θέσεις που
συστήνονται µε την πράξη µετά-
ταξης ή µεταφοράς στον κλά-
δο ή στην ειδικότητα στους
οποίους µετατάσσεται ή µετα-
φέρεται ο υπάλληλος. Η µετά-
ταξη ή µεταφορά µπορεί να
διενεργείται και σε κενή ή συνι-
στώµενη θέση ακόµη και ανώ-
τερης κατηγορίας, εφόσον ο
υπάλληλος κατέχει τα ανάλο-
γα τυπικά προσόντα, ενώ µε
την συναίνεση του υπαλλήλου
η µετάταξη ή µεταφορά του
µπορεί να γίνεται και σε κλά-
δο κατώτερης κατηγορίας.

Με τις παραπάνω διατάξεις
εεννττεείίννεεττααιι ηη ααββεεββααιιόόττηητταα ττωωνν
δδηηµµοοσσίίωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν,, υυππόό
ττηηνν έέννννοοιιαα όόττιι δδεενν ττίίθθεεννττααιι
ππεερριιοορριισσµµοοίί ππ..χχ.. ττοοππιικκοοίί όόσσοονν
ααφφοορράά ττιιςς µµεεττααττάάξξεειιςς κκααιι ττιιςς
µµεεττααφφοορρέέςς,, οοιι οοπποοίίεεςς,, σσηηµµεειι--
ωωττέέοονν,, δδιιεεννεερργγοούύννττααιι ααυυττεεππααγγ--
γγέέλλττωωςς ααππόό ττηηνν υυππηηρρεεσσίίαα κκααιι
όόχχιι κκααττόόππιινν ααιιττήήσσεεωωςς ττωωνν υυππααλλ--
λλήήλλωωνν,, δδιιααττηηρροουυµµέέννοουυ,, ωωσσττόό--
σσοο,, ττοουυ ββααθθµµοούύ κκααιι ττοουυ µµιισσθθοο--
λλοογγιικκοούύ κκλλιιµµαακκίίοουυ.. Η µοναδική
δυνατότητα που δίδεται στους
υπαλλήλους είναι η υποβολή
δήλωσης – εκδήλωσης ενδια-
φέροντος περί µετάταξης ή µετα-
φοράς, η οποία, όµως, ουδό-
λως δεσµεύει την διοίκηση.

Υπογραµµίζεται, ότι η µη
εµφάνιση του υπαλλήλου στην
υπηρεσία όπου µετατάχθηκε
για την ανάληψη των καθηκό-
ντων του αποτελεί σοβαρό πει-
θαρχικό παράπτωµα, για το
οποίο επιβάλλεται πειθαρχική
ποινή τουλάχιστον υποβιβα-
σµού. Τέλος, για τις συγκεκρι-
µένες περιπτώσεις µετάταξης

δεν ισχύει το κώλυµα πενταε-
τίας του άρθρου 71 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα,χωρίς,ωστό-
σο, να προσδιορίζεται αν
κάµπτεται και το ειδικό κώλυ-
µα πενταετίας του Νόµου
3754/2009 που αφορά το νοση-
λευτικό προσωπικό.

ΕΕκκ ττωωνν ππλλέέοονν σσκκλληηρρώώνν δδιιαα--
ττάάξξεεωωνν ττοουυ ΜΜννηηµµοοννίίοουυ χχααρραα--
κκττηηρρίίζζοοννττααιι ααυυττέέςς ππεερρίί ττηηςς θθέέσσεε--
ωωςς σσεε δδιιααθθεεσσιιµµόόττηητταα ττωωνν
υυππααλλλλήήλλωωνν εεκκεείίννωωνν,, ττωωνν οοπποοίί--
ωωνν κκααττααρργγοούύννττααιι οοιι θθέέσσεειιςς..
Πλην όµως η εφαρµογή των
επίµαχων διατάξεων επί των
νοσηλευτών φαντάζει εντελώς

ανεδαφική, ενόψει των τραγι-
κών ελλείψεων προσωπικού.

Περαιτέρω,ουσιαστικές µετα-
βολές επί το αυστηρότερον
επέρχονται για ακόµη µια φορά
στο πειθαρχικό δίκαιο µε την
σαφή διεύρυνση των περιπτώ-
σεων αυτοδίκαιης ή δυνητικής
θέσεως σε αργία των υπαλλή-
λων.Ειδικότερα, δδιιάά ττηηςς ππααρραα--
πποοµµππήήςς κκααιι µµόόννοονν εεννόόςς υυππααλλ--
λλήήλλοουυ σσττοο οοιικκεείίοο ππεειιθθααρρχχιικκόό
σσυυµµββοούύλλιιοο για: πράξεις µε τις
οποίες εκδηλώνεται άρνηση
αναγνώρισης του Συντάγµατος
ή έλλειψη αφοσίωσης στην
Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία,
παράβαση καθήκοντος κατά
τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους
ειδικούς ποινικούς νόµους,

απόκτηση οικονοµικού οφέ-
λους ή ανταλλάγµατος προς
όφελος του ιδίου του υπαλλή-
λου ή τρίτου προσώπου, κατά
την άσκηση των καθηκόντων
του ή εξ αφορµής αυτών, ανα-
ξιοπρεπή ή ανάρµοστη ή ανά-
ξια για υπάλληλο συµπεριφο-
ρά εντός ή εκτός υπηρεσίας,
σοβαρή απείθεια, αδικαιολό-
γητη αποχή από την εκτέλεση
των καθηκόντων, χρησιµοποί-
ηση της δηµοσιοϋπαλληλικής
ιδιότητας ή πληροφοριών που
κατέχει ο υπάλληλος λόγω της
υπηρεσίας ή της θέσης του για
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµ-

φερόντων του ίδιου ή τρίτων
προσώπων, άρνηση σύµπρα-
ξης, συνεργασίας, χορήγησης
στοιχείων ή εγγράφων κατά τη
διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρη-
σης ή ελέγχου από Ανεξάρτη-
τες ∆ιοικητικές Αρχές, τον Γενι-
κό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώµα-
τα και Υπηρεσίες Επιθεώρη-
σης και Ελέγχου, φθορά λόγω
ασυνήθιστης χρήσης, η εγκα-
τάλειψη ή η παράνοµη χρήση
πράγµατος το οποίο ανήκει
στην υπηρεσία, παράλειψη από
τα πειθαρχικά όργανα δίωξης
και τιµωρίας πειθαρχικού παρα-
πτώµατος και µη τήρηση του
ωραρίου από τον υπάλληλο
και η παράλειψη του προϊστα-

µένου να ελέγχει την τήρησή
του, εεππέέρρχχεεττααιι ηη ααυυττοοδδίίκκααιιηη
θθέέσσηη ττοουυ σσεε ααρργγίίαα.. Με άλλα
λόγια το εξαιρετικά δυσµενές
µέτρο της θέσεως σε αργία επι-
βάλλεται προ της πειθαρχικής
καταδίκης του υπαλλήλου,κατά
προφανή παράβαση του τεκ-
µηρίου αθωότητας. Υπ’ αυτήν
την έννοια, οποιαδήποτε πρά-
ξη θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία
θα πρέπει να προσβάλλεται
δικαστικώς για την αποτελε-
σµατική προστασία του υπαλ-
λήλου απέναντι στη διοικητι-
κή αυθαιρεσία.

Αντίστοιχα, εεππιιττρρέέππεεττααιι ηη
δδυυννηηττιικκήή θθέέσσηη ττοουυ υυππααλλλλήήλλοουυ
σσεε ααρργγίίαα εεφφόόσσοονν έέχχεειι αασσκκηηθθεείί
ππεειιθθααρρχχιικκήή δδίίωωξξηη γγιιαα οοπποοιιοο--
δδήήπποοττεε ππεειιθθααρρχχιικκόό ππααρράάππττωω--
µµαα κκααιι αανν σσυυννττρρέέχχοουυνν λλόόγγοοιι
δδηηµµόόσσιιοουυ σσυυµµφφέέρροοννττοοςς ήή υυππηη--
ρρεεσσιιαακκοοίί λλόόγγοοιι.. Η επίκληση εν
προκειµένω δηµοσίου συµφέ-
ροντος και υπηρεσιακών λόγων
είναι εντελώς αόριστη, αφήνο-
ντας ανοιχτό το ενδεχόµενο
καταχρηστικής εφαρµογής των
επίµαχων διατάξεων. Οι ίδιες
παρατηρήσεις χωρούν και για
το µέτρο της αναστολής άσκη-
σης των καθηκόντων,που µπο-
ρεί να επιβληθεί σε κατεπεί-
γουσες περιπτώσεις και εφόσον
διακυβεύεται, όλως αορίστως,
το συµφέρον της υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά,µέχρι και την
31η ∆εκεµβρίου 2016 διατη-
ρείται η αναλογία της µιας πρό-
σληψης για κάθε πέντε απο-
χωρήσεις υπαλλήλων, ενώ
προβλέπεται µια αισθητή µεί-
ωση του εφάπαξ για τους συντα-
ξιοδοτούµενους υπαλλήλους.

ΣΣυυννοοψψίίζζοοννττααςς,, ββρριισσκκόόµµαα--
σσττεε εεννώώππιιοονν ττηηςς κκοορρύύφφωωσσηηςς
ττηηςς ββααρρββααρρόόττηηττααςς δδυυσσββάάσστταα--
χχττωωνν µµέέττρρωωνν,, ηη εεφφααρρµµοογγήή ττωωνν
οοπποοίίωωνν,, ππέέρραανν ττωωνν όόπποοιιωωνν
κκοοιιννωωννιικκώώνν ήή δδιικκαασσττιικκώώνν ααννττιι--
δδρράάσσεεωωνν,, θθαα εεππιιφφέέρρεειι δδρρααµµαα--
ττιικκέέςς ααλλλλααγγέέςς σσττοονν ττρρόόπποο ζζωωήήςς
εεκκααττοοµµµµυυρρίίωωνν ΕΕλλλλήήννωωνν..  
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∆υνατός παλµός
στην Αράχωβα  

ΓΓ
ια µια ακόµη φορά, ένα συνέδριο
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ήταν απολύ-
τως επιτυχηµένο.Μάλιστα,θα τολ-

µούσαµε να πούµε ότι ήταν το καλύτε-
ρο και από τα προηγούµενα 12 από
άποψη παλµού,συµµετοχής και κυρίως
οργάνωσης. Οι σύνεδροι που µετακι-
νήθηκαν από την Αθήνα, τη Θεσσαλο-
νίκη και την περιφέρεια, είτε µε δικά
τους µέσα,είτε µε τα πούλµαν που µίσθω-
σε η οµοσπονδία µας,κατά γενική οµο-
λογία είχαν να πουν µόνο καλά λόγια.

Η Αράχωβα, το Σαββατοκύριακο 23
-25 Νοεµβρίου γέµισε ασφυκτικά από
νοσηλευτές, τόσο που δεν υπήρχε κανέ-
να κενό δωµάτιο,όσο κι αν έψαχνε κανείς
να βρει. Τα καταστήµατα, οι πλατείες και
τα κέντρα διασκέδασης της πόλης είχαν
την τιµητική τους, µιας και εκατοντάδες
σύνεδροι έκαναν ιδιαιτέρως αισθητή την
παρουσία τους.

Το συνέδριο άρχισε µε τους καλύ-
τερους οιωνούς.Σε µια κατάµεστη αίθου-
σα, µε έντονη την παρουσία των νοση-
λευτών από κάθε γωνιά της χώρας και
µε την ενεργό συµµετοχή δεκάδων φοι-
τητών Νοσηλευτικής κυρίως από τη
Θεσσαλονίκη, ο κεντρικός οµιλητής κ.
Φώτης Λεπίδας, µε τη συγκλονιστική
οµιλία του, κέρδισε το ζεστό και παρα-
τεταµένο χειροκρότηµα όλων µας.

Στα πλαίσια των χαιρετισµών, είχα-
µε την ευκαιρία να ακούσουµε τις θέσεις
της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς για την
Υγεία δια στόµατος κ. Χατζησωκράτη,
να γνωρίσουµε τις ενδιαφέρουσες και
φιλονοσηλευτικές θέσεις του διοικητή
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της 1ης ΥΠΕ κ. Κοντοζαµάνη και να βραβεύσουµε  τη συνά-
δελφο και κυρίως φίλη, Ελένη Αλµπάνη, υποδιοικήτρια πλέον
της 6ης ΥΠΕ, για την προσφορά της στο κλάδο των Νοσηλευ-
τών και γενικότερα για την ανιδιοτελή και ηθική της στάση απέ-
ναντι στα κοινά.

Την τελετή έναρξης, ακολούθησε δεξίωση στην εσωτερι-
κή πισίνα του ξενοδοχείου, όπου οι σύνεδροι είχαν την
ευκαιρία να επικοινωνήσουν µεταξύ τους και να µεταφέρουν
τις εµπειρίες τους απ’ όλες τις γωνιές της χώρας, κυρίως όµως
να χαλαρώσουν, να διασκεδάσουν και να αστειευτούν.



Η επόµενη µέρα ήταν γεµάτη από στρογγυλά τραπέζια, κλινικά φρο-
ντιστήρια και ελεύθερες ανακοινώσεις. ∆ιακόσιες δέκα εργασίες παρου-
σιάστηκαν σε διάστηµα µιάµισης µέρας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον
των συνέδρων που γέµισαν τις αίθουσες, παρά τα θέλγητρα της Αράχω-
βας.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν οι παρουσιάσεις των δικηγόρων µας κ.κ
Αλέξη Παραρά και Ελένης Παπαγεωργίου, που µε θαυµάσιο τρόπο παρέ-
θεσαν όλα τα νέα δεδοµένα, τόσο για την υπαλληλική υπόσταση των νοση-
λευτών, όσο και για τα νέα µέτρα που αφορούν τους τελευταίους. Επίσης,
οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τις σκέψεις τους και να
εκφράσουν τις απόψεις τους στο στρογγυλό τραπέζι της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,
κάτι που έχει πλέον αποτελέσει θεσµό για τα συνέδρια της οµοσπονδίας
µας.

Με γεµάτες τις µπαταρίες, ανανεώσαµε το ραντεβού για τη Λευκάδα,
όπου θα διενεργηθεί το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ν.Ε., από 23 έως
και 26 Μαΐου 2013, µε πνεύµα αισιοδοξίας αλλά κυρίως επαγρύπνησης.

Τέλος, ως πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επιθυµώ να ευχαριστήσω όλους
εκείνους τους συναδέλφους της Επιστηµονικής, της Οργανωτικής και της
Τοπικής Επιτροπής, που µε την καθοριστική συµµετοχή τους βοήθησαν
ώστε να επιτευχθεί το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσµα.
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1Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

«Μηδέν θανάτους από AIDS»
Γράφει η ΑΑλλωωννιισσττιιώώττηη ΑΑνναασστταασσίίαα, Προϊ-
σταµένη Καρδιολογικής 
Κλινικής, Γ. Ν. Κορίνθου

TT
η δεκαετία του 1970 έγινε αντιλη-
πτός ο ιός  HIV/AIDS από την ιατρι-
κή κοινότητα, αφού ήδη είχε περά-

σει από την Αφρική στις ΗΠΑ. Η πρώτη
επίσηµη ανακοίνωση για τη νόσο έγινε το
1981 από τις υγειονοµικές υπηρεσίες των
ΗΠΑ και αφορούσε πέντε περιστατικά οµο-
φυλόφιλων ανδρών, γεγονός που αρχικά
θεωρήθηκε ως λοίµωξη της συγκεκριµέ-
νης πληθυσµιακής οµάδας.Αργότερα όµως
ο ιός έκανε την εµφάνισή του και σε άλλες
οµάδες πληθυσµού, όπως τοξικοµανείς,
αιµορροφιλικούς, ενώ  σήµερα θεωρείται
η ετεροσεξουαλική επαφή ως ο κύριος
τρόπος µετάδοσης του ιού. Τα επιδηµιο-
λογικά στοιχεία αναφέρουν συνολικά 25 

εκατοµµύρια θανάτους από HIV/AIDS και
40 εκατοµµύρια νοσούντες παγκοσµίως.
Στην Ελλάδα καταγράφεται ρυθµός αύξη-
σης των περιστατικών µόλυνσης από τον
ιό περίπου 23%.

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας προ-
τάσσει τη διεθνή αλληλεγγύη απέναντι στη
νόσο, προσπαθώντας µέσα από στοχευµέ-
νες δράσεις να ευαισθητοποιήσει την παγκό-
σµια κοινότητα σχετικά µε την κατάσταση
της πανδηµίας και να ενθαρρύνει την πρό-
ληψη του HIV/AIDS, τη θεραπεία και τη
φροντίδα στις χώρες µε υψηλή επικράτη-
ση. Οι παγκόσµιες ηµέρες για το AIDS τα
έτη 2011-2015 έχουν το σύνθηµα: «Getting
to zero: zero new HIV infections. Zero
discrimination. Zero AIDS related deaths».
Η παγκόσµια εκστρατεία για «Μηδέν θανά-
τους από AIDS» εστιάζεται στην προσβασι-
µότητα για θεραπεία, καλώντας τις κυβερ-
νήσεις των χωρών-µελών να δράσουν άµεσα.

3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ    

Στόχος η ευαισθητοποίηση   
Γράφει η ΚΚοορροοββέέσσηη ΑΑδδααµµααννττίίαα, Υπεύθυνη ΜΤΝ, Γ. Ν. Άργους 

MM
ε αφορµή την υιοθέτηση του πρώτου προγράµµατος
δράσης για τα άτοµα µε αναπηρία από τη Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ στις 3 ∆εκεµβρίου 1992, ορίστηκε η

συγκεκριµένη ηµέρα ως η ετήσια υπενθύµιση για τις κυβερ-
νήσεις, τους οργανισµούς και την κοινωνία στα δικαιώµατα
και τις ικανότητες και δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρία.
Το 15% του πληθυσµού παγκοσµίως ή 1 δισεκατοµµύριο
άνθρωποι ζουν µε αναπηρία. Είναι πλέον αποδεκτό ότι τα άτο-
µα µε αναπηρία έχουν ίσα δικαιώµατα, τα οποία όταν διασφα-
λίζονται αποδεικνύουν το πολιτιστικό επίπεδο κάθε χώρας,
αφού αποτελούν αδιαπραγµάτευτο συνταγµατικό δικαίωµα
κάθε κοινωνίας. Το παράδοξο είναι ότι µεγάλος αριθµός ατό-
µων δεν γνωρίζει τις καθηµερινές προκλήσεις, µε τις οποίες
έρχονται αντιµέτωποι οι άνθρωποι µε αναπηρία. Σκοπός είναι

η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά µε τα προβλήµατα
των ατόµων µε αναπηρία, του µεγέθους τους και των συνε-
πειών τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
µέσα από εθνικές, περιφερειακές και παγκόσµιες δράσεις και
προσπάθειες και η οµαλή ένταξή τους σε κάθε πτυχή της ζωής.

Ας παραδειγµατιστούµε από έναν κινέζικο µύθο: «Μια γριά
κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό
πηγάδι µε δύο δοχεία δεµένα στις δύο άκρες ενός ξύλινου
ραβδιού. Το δεξί δοχείο ήταν γερό γι’ αυτό έφτανε πάντα γεµά-
το ενώ το αριστερό ήταν ραγισµένο και έχανε το µισό και παρα-
πάνω νερό του στη διαδροµή. «∆εν µε πετάς να πάρεις ένα
γερό να µη σπαταλάς το νερό σου για µένα το άχρηστο» της
είπε µια µέρα το ραγισµένο δοχείο µε παράπονο. Εκείνη χαµο-
γέλασε και έδειξε το δρόµο πίσω τους που στην αριστερή πλευ-
ρά  ήταν γεµάτος  λουλούδια. «∆εν είσαι άχρηστο, του είπε,
γιατί χάρη σ’ εσένα φύτρωσαν αυτά τα λουλούδια. Το νερό που
χάνεις δεν πάει καθόλου χαµένο». (Απόδοση: Γ. Μήλλας) 
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Τυπορυχείο… 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, ∆ρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Παραπληγικοί σκύ-
λοι περπάτησαν
ξανά, χάρη στη...
µύτη τους
Πηγή:
http://www.iatropedia.gr

Σκύλοι που ήταν παράλυτοι
εξαιτίας σοβαρότατης βλάβης
στη σπονδυλική στήλη, κατά-
φεραν πάλι να περπατήσουν,
αφού πρώτα Άγγλοι επιστή-
µονες πήραν κύτταρα από τη
µύτη τους και τα µεταµόσχευ-
σαν στα σηµεία του  προβλή-
µατος. Οι επιστήµονες τονί-
ζουν ότι σύντοµα η
συγκεκριµένη τεχνική κυττα-
ρικής µεταµόσχευσης θα µπο-
ρέσει να χρησιµοποιηθεί και
σε παράλυτους ανθρώπους,
µε ενδεχόµενα εντυπωσιακά
αποτελέσµατα. Τέλος, η µέθο-
δος αυτή δεν έχει την παρα-
µικρή τοξική ή άλλης µορφής
παρενέργεια και αυτό τους
κάνει ακόµη περισσότερο αισιό-
δοξους.

Τεστ αίµατος «δεί-
χνει» προσδόκιµο
ζωής και θάνατο
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  

Ένα τεστ αίµατος, που ανα-
λύει το DNA, µπορεί να
καθορίσει το ρυθµό γήραν-
σης και συνεπώς το προσ-
δόκιµο ζωής και τον κατά
προσέγγιση χρόνο του
θανάτου ενός οργανισµού,
όπως υποστηρίζουν
Βρετανοί ερευνητές που
έκαναν τη σχετική µελέτη σε
άγρια πουλιά. Οι ερευνητές
µέτρησαν το µέσο µήκος
των τελοµερών που βρίσκο-
νται στην άκρη των χρωµο-
σωµάτων. Όσο πιο υγιής
είναι κανείς, τόσο καλύτερα
και πιο µεγάλα τελοµερή
έχει. Σύµφωνα µε τους
ερευνητές, «το µήκος των
τελοµερών µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί ως µέτρο για το
βαθµό της (βιολογικής)
ζηµιάς που ένα άτοµο έχει
συσσωρεύσει στη ζωή του».
Η  νέα µελέτη αποτελεί την
πρώτη αδιαµφισβήτητη από-
δειξη για τη σχέση ανάµεσα
στο µήκος των τελοµερών
και στη θνησιµότητα.

Λιγότερο έξυπνους
κάνει τους ανθρώ-
πους η πρόοδος του
πολιτισµού 
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Νέα αµερικανική επιστηµονι-
κή έρευνα υποστηρίζει ότι
όσο προοδεύει ο ανθρώπι-
νος πολιτισµός, τόσο λιγότε-
ρο έξυπνοι γίνονται οι
άνθρωποι. Μάλιστα φέρνει
ως παράδειγµα τους αρχαί-
ους Αθηναίους, για τους
οποίους αναφέρει ότι, αν
οποιοσδήποτε από αυτούς
µεταφερόταν µε τη µηχανή
του χρόνου στη σηµερινή
εποχή, θα ξεχώριζε. Σύµφω-
να µε τη µελέτη, οι άνθρω-
ποι έφθασαν στο διανοητικό
αποκορύφωµά τους πριν
από περίπου 2.000 έως
6.000 χρόνια και από τότε
υπάρχει µια αργή πτωτική
τάση στις νοητικές ικανότητές
τους, η οποία έχει γίνει πιο
έντονη στη σύγχρονη τεχνο-
λογική εποχή. Η βασική
αιτία γι' αυτό είναι το γεγο-
νός πως εξαιτίας των πολλα-
πλών ευκολιών που παρέχει
η τεχνολογία, δεν «δουλεύει»
πια η πανάρχαια εξελικτική

πίεση που ευνοεί τους πιο
έξυπνους και ικανούς σε
βάρος των ανίκανων.

Έλληνας επιστήµο-
νας τιµήθηκε µε το
Βραβείο Μαρί Κιουρί 
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  

Ο Έλληνας επιστήµονας Γκί-
κας Μαγιορκίνης τιµήθηκε για
τα εξαιρετικά επιτεύγµατά του
στην έρευνα σε ιογενείς νόσους,
µε το βραβείο Marie Curie της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην
κατηγορία «Ελπιδοφόρο ερευ-
νητικό ταλέντο». Ο Γκίκας
Μαγιορκίνης βραβεύτηκε για
την εργασία του στην ανίχνευ-
ση του τρόπου διάδοσης του
ιού της ηπατίτιδας C (HCV) σε
όλο τον κόσµο. Ο  επιστήµο-
νας ειδικεύεται στη µελέτη
ανθρώπινων ιογενών νόσων
-ιδίως της ιογενούς ηπατίτιδας
C (HCV) και του ιού της ανθρώ-
πινης ανοσοανεπάρκειας (HIV).
Επιλέχθηκε ως το πιο ελπι-
δοφόρο ερευνητικό ταλέντο
για αυτό το καινοτόµο έργο
του σχετικά µε την διάδοση
της HCV στον πλανήτη, µία
πορεία που ήταν άγνωστη µέχρι
σήµερα.

Οι καιρικές αλλαγές προκαλούν πονοκέφαλο
Πηγή: ygeiaonline.gr

Ανάµεσα στις αιτίες των πονοκεφάλων που καταγράφουν οι επιστήµονες
ενδέχεται να είναι και οι απότοµες αλλαγές του καιρού.
Σύµφωνα µε µελέτη του επιστηµονικού περιοδικού «Neurology», όταν
αλλάζει ο καιρός οι ηµικρανίες είναι πιο συχνές εξαιτίας της αλλαγής στις
βαροµετρικές πιέσεις.
Μέσα στα αίτια, βέβαια, µπορεί να είναι και το στρες ή η κακή διατροφή.
Συγκεκριµένα το άγχος και το στρες, σύµφωνα µε αµερικανούς ερευνητές,
είναι η αιτία για το 80% των περιπτώσεων ηµικρανίας στους ενήλικες. Επί-
σης σηµαντικό ρόλο στον πονοκέφαλο παίζει και η έλλειψη ύπνου, εξαι-
τίας των χαµηλών επιπέδων σεροτονίνης.
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Η πρόωρη 
θνησιµότητα
συνδέεται µε τη
µυϊκή δύναµη
Πηγή: BMJ

Το πόσο µυώδεις είστε ως
έφηβοι µπορεί ενδεχοµένως
να προβλέψει πόσα χρόνια
θα ζήσετε, τουλάχιστον αν
είστε άντρας.
Σουηδοί ειδικοί που παρα-
κολούθησαν περισσότερους
από ένα εκατοµµύριο έφη-
βους άντρες µε χαµηλή µυϊ-
κή ισχύ, ανακάλυψαν ότι αυτοί
αντιµετώπιζαν αυξηµένο κίν-
δυνο πρόωρης θνησιµότητας.
Οι ερευνητές σηµειώνουν ότι
η µυϊκή δύναµη αντικατοπτρί-
ζει τη γενική φυσική κατά-
σταση, που θα µπορούσε να
εξηγήσει τη σχέση. Παρόλα
αυτά, τονίζουν ότι τα ευρήµα-
τα δεν σηµαίνουν ότι το χτί-
σιµο των µυών παρατείνει τη
ζωή. Σύµφωνα µε τα αποτε-
λέσµατα της έρευνας, οι νέοι,
16 έως 19 ετών µε τη χαµη-
λότερη µυϊκή δύναµη είχαν
τον υψηλότερο κίνδυνο να
πεθάνουν πριν την ηλικία των
55 ετών.

Το αλκοόλ στην 
εγκυµοσύνη 
µπορεί να βλάπτει 
το IQ του παιδιού 
Πηγή:TA NEA

Ένα ή δύο ποτηράκια κρασί
την εβδοµάδα στη διάρκεια
της κυήσεως µπορεί να έχουν
επιπτώσεις στο δείκτη νοηµο-
σύνης ενός εµβρύου προει-
δοποιούν βρετανοί επιστήµο-
νες. Εξετάζοντας το IQ παιδιών
και συγκρίνοντάς το µε την
κατανάλωση αλκοόλ των µητέ-
ρων τους κατά την εγκυµοσύ-
νη, κατέληξαν στο συµπέρα-
σµα ότι η έστω και µέτρια
πρόσληψη αλκοόλ το επηρέ-

αζε αρνητικά. Οι ερευνητές
επισηµαίνουν πως, µολονότι
η µελέτη τους δεν αποδεικνύ-
ει σχέση αιτίας-αποτελέσµα-
τος, ο τρόπος που την διεξή-
γαγαν υποδηλώνει ισχυρά ότι
η έκθεση των παιδιών στο
αλκοόλ κατά την ενδοµήτριο
ζωή είναι η αιτία της διαφο-
ράς στον δείκτη νοηµοσύνης
τους.

10 χρόνια ζωής 
χάνουν στη χώρα µας 
οι ασθενείς 
µε κυστική ίνωση
Πηγή: http://www.iatronet.gr

Περισσότερα από 10 χρόνια
χάνουν από τη ζωή τους οι
ασθενείς µε Κυστική Ίνωση
σε σύγκριση µε τους πάσχο-
ντες σε άλλα Ευρωπαϊκά κρά-
τη και τις ΗΠΑ. Βάσει των διε-
θνών στατιστικών, ο µέσος
όρος επιβίωσης των ασθενών
προσεγγίζει τα σαράντα, ενώ
στην Ελλάδα εκτιµάται ότι είναι
πολύ µικρότερος λόγω της
τραγικής έλλειψης υποδοµών
και εξειδικευµένων γιατρών
και προσωπικού στη χώρα
µας.
Οι αλλεπάλληλες τροποποι-
ήσεις της νοµοθεσίας και οι
νέες λίστες φαρµάκων µε
µηδενική συµµετοχή ταλαι-
πωρούν ακόµα περισσότερο
τους ινοκυστικούς ασθενείς.
Παράλληλα, πάνω από 2 εκα-
τοµµύρια ευρώ το χρόνο επι-
βαρύνεται επιπλέον η χώρα
µας για τα φάρµακα και τη
νοσηλεία των περισσότερων
από 50 νέων ασθενών µε
Κυστική Ίνωση που γεννιού-
νται ετησίως, παρά τη δυνα-
τότητα πρόληψης του νοσή-
µατος µε προγεννητικό έλεγχο,
ο οποίος  σήµερα δεν είναι
υποχρεωτικός, µε αποτέλε-
σµα κάθε εβδοµάδα να γεν-
νιέται ένα παιδί που πάσχει
από Κυστική Ίνωση.

Η ρύπανση του αέρα
αυξάνει τον κίνδυνο
γέννησης παιδιών µε
αυτισµό
Πηγή:http://www.zougla.gr/ygeia

Σύµφωνα µε µια νέα αµερι-
κανική επιστηµονική έρευνα,
οι έγκυες που ζουν σε περι-
βάλλον µε αυξηµένα επίπεδα
ατµοσφαιρικής ρύπανσης αντι-
µετωπίζουν έως και τριπλά-
σιο κίνδυνο να γεννήσουν
αυτιστικό παιδί. Ανάλογο κίν-
δυνο αντιµετωπίζουν και τα

µωρά που µεγαλώνουν σε
παρόµοιο περιβάλλον.
Αν και η µελέτη δεν ήταν σε
θέση να αποδείξει ότι η ρύπαν-
ση του αέρα είναι αυτή που προ-
καλεί άµεσα τον αυτισµό, δια-
πιστώθηκε ότι τα παιδιά που
γεννήθηκαν σε περιοχές όπου
οι εξατµίσεις των οχηµάτων
ρύπαιναν περισσότερο την ατµό-
σφαιρα ήταν αυτά που ήταν πολύ
πιθανότερο να αναπτύξουν τη
διαταραχή του αυτισµού, αντί-
θετα µε όσα παιδιά ζούσαν σε
περιβάλλον µε καθαρό αέρα.

Η σηµασία της δερµατικής επαφής µε
τους γονείς
Πηγή: http://www.real.gr

Η δερµατική επαφή των πρόωρων βρεφών µε τη µητέρα και
τον πατέρα στις νοσοκοµειακές µονάδες νεογνών, συµβάλ-
λει στην καλύτερη ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, σύµφωνα
µε γερµανούς επιστήµονες. Η τεχνική αυτή, κατά την οποία
το µωρό ξαπλώνει γυµνό στο γυµνό στήθος της µητέρας ή
του πατέρα, είναι γνωστή ως «µέθοδος καγκουρό».Οι χτύποι
της καρδιάς των γονιών και η ζεστασιά του δέρµατος φαίνε-
ται ότι προκαλεί ερεθίσµατα ανάλογα µε αυτά που δέχεται το
βρέφος στη µήτρα της µητέρας του. Προηγούµενες έρευνες
έχουν δείξει ότι «η µέθοδος καγκουρό» ηρεµεί γρήγορα τα
πρόωρα βρέφη και τους δηµιουργεί ασφάλεια, µε αποτέλε-
σµα να µπορούν να αντιµετωπίσουν καλύτερα δυσάρεστες
εµπειρίες.Παρόλα αυτά,η δερµατική επαφή δεν ωφελεί µόνο
τα πρόωρα βρέφη. Η στενή επαφή ενισχύει επίσης τους
δεσµούς ανάµεσα στους γονείς και το παιδί και βοηθάει το
παιδί να ηρεµήσει γρηγορότερα σε στρεσογόνες καταστά-
σεις.
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HH
παρούσα επιφυλλίδα, δε θα µπο-
ρούσε παρά να είναι αφιερωµένη
σ’ έναν άνθρωπο που σηµάδεψε

την εποχή µας,µε το µοναδικό τρόπο που
ήξερε να εκφράζει την καθηµερινότητα,
χωρίς ποτέ του να έχει συµβιβαστεί µε
κατεστηµένες αξίες, πάντα επαναστάτης,
ρηξικέλευθος και λεβέντης.

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1930, από
γονείς καπνεργάτες, και έζησε τα πρώτα
παιδικά του χρόνια στα Ποταµούδια, µια
γειτονιά γεµάτη πρόσφυγες, καπνεργάτες
από τη Θάσο και παράνοµους κοµµουνι-
στές κυνηγηµένους από τη δικτατορία του
Μεταξά. Το 1947 συλλαµβάνεται, βασανί-
ζεται και καταδικάζεται σε θάνατο.

Έζησε εννιά µήνες περιµένοντας κάθε
πρωί να τον εκτελέσουν και γλίτωσε τον
θάνατο χάρη σ’ ένα τυχαίο γεγονός.Έκτο-
τε,µέχρι και τον Αύγουστο του 1973 (αµνη-
στία του Παπαδόπουλου) περνάει το µεγα-
λύτερο µέρος της ζωής του σε φυλακές
και εξορίες, ως πολιτικός κρατούµενος
(Μακρονήσι, Άι- Στράτης, Αβέρωφ, Κέρ-
κυρα, Κορυδαλλός, κ.ά.). Εκεί µαθαίνει
ανάγνωση και γραφή. Ένα «διάλειµµα»
ελευθερίας,µεταξύ 1962 και 1967, τον βρί-
σκει στέλεχος της νεολαίας της Ε∆Α,µέλος
της πενταµελούς γραµµατείας της ∆.Ν.
Λαµπράκη και, στη συνέχεια, ιδρυτικό
µέλος του ΠΑΜ. Το πρώτο του βιβλίο
«Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς…» (γράµ-
µατα,1985) τον καθιέρωσε από τους πρώ-
τους µήνες της κυκλοφορίας του ως συγ-
γραφέα στη συνείδηση κριτικής και κοινού.

Την ίδια ανταπόκριση βρήκε και το δεύ-
τερο βιβλίο του «Χαµογέλα ρε, τι σου ζητά-
νε;» (Γράµµατα,1988) αλλά και όλα τα υπό-
λοιπα. «Κοσµοκαλόγερος»,σαν τους ήρωες
ορισµένων από τα βιβλία του, ο Χρόνης
Μίσσιος έζησε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του στο Καπανδρίτι.

Έφυγε από την ζωή µετά από επιπλο-
κή στην υγεία του στις 20/11/2012.

Λόγω του περιορισµένου χώρου,παρα-
θέτω µερικά µόνο κοµµάτια από τα πολύ
σηµαντικά πράγµατα που είχε πει και είχε
γράψει:

• Και την ιστορία την π…… έτσι τη γρά-
φουνε, και οι αστοί και οι κοµµουνιστές:
οριζόντια, ισόπεδη. Μιλάνε για λαούς,
µιλάνε για µάζες, κανένας απ’ αυτούς δεν
µπόρεσε ποτέ να νιώσει την ένταση, το
πάθος, την κορύφωση και την πτώση
κόσµων ολόκληρων σε ένα µονάχα 24ωρο
από τη ζωή του επαναστάτη. Ξέρουν γράµ-
µατα, διαβάζουν, γράφουν και δεν κατά-
λαβαν ποτέ πως ο κάθε άνθρωπος είναι
ένας κόσµος ολόκληρος, είναι µια ολό-
κληρη ιστορία… ∆εν ξέρω, αλλά νοµί-
ζω πως όταν ο άνθρωπος ξανακαταχτή-
σει την ανθρωπιά του, όταν ξαναρχίσει
να δηµιουργεί ανθρώπινο πολιτισµό, να
γράφει πια την ιστορία κάθετα, όχι για
λαούς και µάζες, αλλά για τον Παύλο,
για τη Ρηνιώ, για την Ελένη, για το µαστρο
Στέφανο… τότε µονάχα οι άνθρωποι θα
ξέρουν τι κοστίζει η ιστορία, τι κοστίζει
η συµµετοχή, τι θα πει η φράση «εκατό
χιλιάδες νεκροί» ή «βασανίζεται ένας
άνθρωπος σε κάποια ασφάλεια»”.

• Η κρίση που περνάµε, είναι πολυεπί-

ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΣΣΙΟΣ
Έκθετος πάντα,
ποτέ ένθετος 

Ζω σε µια κοινωνία 
η οποία δείχνει να ‘χει

πάθει εγκεφαλικό! 
∆εν αντιδρά µε τίποτα!
Να συµβαίνουν τόσο

τροµακτικά πράγµατα
και µέσα σ’ αυτήν και
στον κόσµο και γύρω

της, και να µην 
παίρνει χαµπάρι! 
Να µην αντιδρά 

µε τίποτα!

Του Αριστείδη ∆άγλα 



Νοέµβριος 2012 13

Ε.Ν.Ε.μπνεύσειΕ.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

äéåõîÜ
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμη

äéëáéñíáôá
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

åëäèìñóåé÷

áæéÛòöíá
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

ðòÞóöðá

ðåòéåøÞíåîá

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
åæèíåòÝäå÷

åêåìÝêåé÷

úöÜ -  áîáãùøÜ

áðÞãåé÷

Àòõòá /  åðéóôïìÛ÷

åðéëáéòÞôèôá

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
ðìèòïæïòÝå÷

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
ðïìÝôè÷

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
åðéæùììÝäá

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
áðÞãåé÷

πεδη, δεν είναι µονάχα οικονοµική.
Ουσιαστικά είναι κρίση αξιών και χρε-
οκοπίας του λογοκρατούµενου και τεχνο-
κρατικού πολιτισµού µας. 

• Η ζωή είναι ένα χάρισµα. Είναι ένα χάρι-
σµα που µας δίνεται µια φορά. Μια φορά!
Και πρέπει να το χαρούµε, πρέπει να
το δωρίσουµε, πρέπει να το ζήσουµε!

• Οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να σκε-
φτούνε, δυστυχώς, να καταλάβουν, τι
σηµαίνει ζωή. Τρέχουν, τρέχουν, τρέ-
χουν, κι όταν φτάνει το ηλιοβασίλεµα,
αντί να κλαίνε γιατί πέρασε άλλη µια
µέρα, και συνεπώς άλλο ένα βήµα προς
το θάνατο, χαίρονται. Χαίρονται! Γιατί η
µέρα τους ήταν φορτωµένη µε οδύνη,
µε άγχος, µε κυνηγητό, µε προβλήµα-
τα, µε όλα αυτά.

• Είµαστε πια µια κοινωνία σχιζοφρενών.
Από τη µια ένας αφύσικος πολιτισµός
και από την άλλη η οντότητά µας σαν
άνθρωποι. Είµαστε ψυχασθενείς. Απλώς
ο καθένας νοµίζει ότι ο άλλος είναι, κι
όχι ο ίδιος!

• Εδώ κάτω έχω και µια ροδιά (αγαπάω
πολύ τις ροδιές) η οποία, κάποια µέρα
µου αρρώστησε. Πήγα στον Γεωπόνο,
πήρα φάρµακα, πήρα τούτο, πήρα τ’
άλλο, την ράντισα, τίποτα! Η ροδιά κάθε
µέρα και χειρότερα. Ήταν Πανσέληνος.
Την σκεφτόµουνα κι ήµουν στενοχω-
ρηµένος. Κατέβηκα τα σκαλοπάτια, κι
έκατσα σε µια πέτρα δίπλα της και άρχι-
σα να της λέω πόσο πολύτιµη είναι για
µένα, πόσο την αγαπάω, να την χαϊδεύω,
να της µιλάω τρυφερά κλπ. Από την άλλη
µέρα η ροδιά άρχισε να γίνεται καλύτε-
ρα. Έγιανε, και τον Σεπτέµβρη πέταξε και
εκτός εποχής, πια, δυο τεράστια ρόδια.
Τώρα, δεν ξέρω αν τα φάρµακα βοήθη-
σαν, επίσης, αλλά εγώ αλλιώς το εισέ-
πραξα και αλλιώς το ένιωσα.

• ∆εν πίστευα ποτέ ότι θα ξαναζήσω µια
περίοδο εθνικής υποτέλειας της πατρί-
δας µου. Πιτσιρικάς δεκατριών χρονών
πολέµησα τους Γερµανούς. Μετά, πολέ-
µησα τον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό,
την εποχή που ερχόταν εδώ ο Αµερι-
κανός στρατηγός και του έλεγε ο Έλλη-
νας Πρωθυπουργός, διανοούµενος
Κανελλόπουλος, «Ιδού ο στρατός σας!»,

δείχνοντας τον ελληνικό στρατό. Την
εποχή που ερχόταν ο πρέσβης των Ηνω-
µένων Πολιτειών ο περίφηµος Πιουρι-
φόι, και έµπαινε στο γραφείο του Πρω-
θυπουργού και ανέβαζε τα πόδια του
πάνω στο γραφείο και του έλεγε τι να
κάνει και τι να µην κάνει…Ε, περίπου
τα ίδια δε ζούµε τώρα; Έρχονται οι Τροϊ-
κανοί. Τα ίδια δεν κάνουνε; Έχουµε
κυβέρνηση; Πού είναι;

• Λέω καµιά φορά, σ’ αυτά τα παιδιά που
τρέχουν στις διαδηλώσεις και χτυπιού-
νται µε τους µπάτσους και µετά τους
πλακώνουν µε τα χηµικά σα να ‘ναι
κατσαρίδες, «Τι πάτε και σκοτώνεστε µες
στους δρόµους και δεν πάτε να κατα-
λάβετε τα χωράφια της Μονής του Βατο-
πεδίου και να κάνετε µια φάρµα; Είστε
όλοι σας µορφωµένα παιδιά, έχετε διά-
φορες ειδικότητες, να καταλάβετε τα βασι-
λικά κτήµατα, αυτού του κερατά στο

Τατόι, να κάνετε µια φάρµα; Θα ‘χετε
και τον κόσµο µαζί σας! Ποιος θα σας
πει κουβέντα; Πάτε και πετάτε γκαζάκια,
και καίτε το αυτοκίνητο του αλλουνού
του κακοµοίρη, τι σας φταίει ο άλλος;».

• Ζω σε µια κοινωνία η οποία δείχνει να
‘χει πάθει εγκεφαλικό! ∆εν αντιδρά µε
τίποτα! Να συµβαίνουν τόσο τροµακτι-
κά πράγµατα και µέσα σ’ αυτήν και στον
κόσµο και γύρω της, και να µην παίρ-
νει χαµπάρι! Να µην αντιδρά µε τίποτα!

• Άκουγα τον Γιανναρά να λέει «Τουλάχι-
στον ας κατέβουν εκατό- διακόσιες χιλιά-
δες κόσµος να καταλάβουν το Σύνταγ-
µα και να κάτσουν εκεί και να απαιτήσουν
Συντακτική Εθνοσυνέλευση». Αλλά πού;
Αυτό που λέγεται, πια, ότι απέµεινε σαν
σύνθηµα γραµµένο σε γκρεµισµένους
τοίχους: «ΑΡΙΣΤΕΡΑ», τυρβάζει περί των…
ευαγγελίων ακόµα!
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• Ξέρεις τι είπε ο ∆αντόν πριν τον καρα-
τοµήσουν; «Τα βήµατα της ανθρώπινης
ιστορίας είναι οι ταφόπετρες των ροµα-
ντικών». Κατάλαβες; Και µέσα σε όλη
την πορεία της ιστορίας, οι µόνοι που
έσωσαν την αθωότητά τους ήταν αυτοί
που σκοτώθηκαν νωρίς, πριν γίνουν
εξουσία. Γιατί, σου λέω, ότι η εξουσία
είναι το χειρότερο, είναι το τροµακτικό-
τερο εφεύρηµα του ανθρώπου!

• Εγώ είµαι υπέρ της άµεσης δηµοκρα-
τίας, υπέρ των µικρών κοινοτήτων, και
το µόνο που θα έλεγα σήµερα που η
χώρα µας περνάει κρίση, θα ‘τανε, «πάρ-
τε τα βουνά, ξαναγυρίστε στα χωριά σας,
ξαναγυρίστε στη λίµνη! Ξαναεποικήστε
την Ελλάδα!».

• Αλλά, δεν υπάρχει παιδεία, σήµερα. Μη
γελιόµαστε. Υπάρχει εκπαίδευση. Άλλο
πράγµα η παιδεία κι άλλο πράγµα η
εκπαίδευση. Σήµερα, λοιπόν, τα παιδιά
εκπαιδεύονται. Γιατί; Για να βρούνε τη
µηχανή του κέρδους! Να εξασφαλίσουν
κάποια θέση σε κάποιο επάγγελµα.

• Καµιά φορά µε ρωτούν οι δηµοσιογρά-
φοι: Χρόνη, έχεις µετανιώσει για τη ζωή
σου; Λέω όχι. Όχι! Τί πιο ωραίο να
πεθαίνεις για ένα όραµα, για έναν όµορ-
φο µύθο, απ’ το να ζεις συνεχώς µια
χαµοζωή; Εµείς, λοιπόν, ταξιδέψαµε σ’
έναν υπέροχο µύθο, σ’ ένα πάρα πολύ
όµορφο όραµα. Τώρα, αν αυτό στο
τέλος της ζωής µας κατάντησε εφιάλ-
της, αυτό είναι άλλο θέµα, είπαµε, είναι
θέµα της εξουσίας.

• Εγώ δεν ψήφισα κι ούτε θα ψηφίσω. Τι
να πάω να ψηφίσω δηλαδή, να µας
κοροϊδεύουνε µε τη θέληση µας; ∆εν
πάω. Μου λένε οι άλλοι, µα ξέρεις το
άκυρο είναι καλύτερο και το λευκό
είναι… Ε, δε µ’ ενδιαφέρει! Με πήρε κι
ο Μίκης µε την κίνηση που έκανε και
του λέω, βρε Μίκη µου, πρώτα πρώτα
είναι τρελό στα ογδόντα µου να ξανα-
γίνω πολιτικός, όταν ξέρω τι σηµαίνει
πολιτική. ∆εύτερον, εµένα µε ενδιαφέ-
ρει η επόµενη µέρα. ∆ηλαδή αν αυτή
τη στιγµή ανατρεπόταν αυτή η κυβέρ-
νηση, η λεγόµενη κυβέρνηση, τι θα
προκύψει; Άλλη µια κυβέρνηση µε τα

ίδια πάλι, µε το ίδιο στήσιµο, µε τα ίδια
πράγµατα; Εγώ βρίσκοµαι στην άλλη
όχθη! ∆εν γουστάρω αυτό το σύστηµα,
δεν γουστάρω καπιταλισµό, δεν γου-
στάρω νεοφιλελευθερισµό, δε γουστά-
ρω συγκεντρωτισµό, δε γουστάρω αυτά
τα πράγµατα! Θέλω µικρές κοινότητες,
αυτόνοµες, σε ανθρώπινα µέτρα να µπο-
ρέσουµε να ζήσουµε σαν άνθρωποι.
Έχω µια άλλη λογική, µια άλλη αντίλη-

ψη για το πώς οργανώνεται η κοινωνία.

• Ξέρω πια τι σηµαίνει πολιτική. ∆εν γίνε-
ται. Κατ’ αρχήν στην Ελλάδα δεν έχου-
µε το στοιχειώδες. ∆εν έχουµε έναν
στοιχειώδη πολιτικό πολιτισµό, γιατί
αυτά τα καθίκια δεν µπορούν να τα
βρουν µεταξύ τους. Η πατρίδα κινδυ-
νεύει, η πατρίδα βουλιάζει, και πολε-
µάν σαν κατίνες ο ένας τον άλλον, εσύ
έκανες εκείνο στο αυτό κι εσύ έκανες

το άλλο. ∆εν έχουν την παλικαριά, την
εντιµότητα να κάτσουν σε ένα τραπέζι
και να αφήσουν τις κατινιές στην άκρη
και να κουβεντιάσουν. Είναι τυχαίο; Μα
ένας δεν αυτοκτόνησε απ’ αυτούς εδώ
τριανταπέντε χρόνια; Ένας δεν ζήτησε
συγγνώµη, ένας δεν παραιτήθηκε;

• Θυµάµαι, τον Βάρναλη… ήµασταν ένα
βράδυ στη Βουκουρεστίου και θέλαµε
να ανεβούµε στη ∆εξαµενή και λέει ο
Βάρναλης του Κορνάρου «κουµπάρε
περίµενε λιγάκι να περάσει κανένα ταξί
να µας πάρει να ανεβούµε πάνω. Ε,
περιµέναµε, και σε λίγο βλέπουµε µια
ωραία γυναίκα να περπατάει και τότε
λέει ο Βάρναλης «κουµπάρε, ήρθε ταξί,
πάµε! Άµα βλέπουµε αυτή µπροστά µας…
φτάνουµε!». Ο Βάρναλης, ήταν καταπλη-
κτικός άνθρωπος και διαφορετικός, και
δεν υπάρχει άλλος στίχος που να περι-
γράφει σήµερα την κατάντια του ελλη-
νικού λαού «∆ειλοί, µοιραίοι, κι άβου-
λοι αντάµα προσµένουν, ίσως, κάποιο
θάµµα». Όπως έχουµε και µεγάλους
λογοτέχνες και γυναίκες, τη Σωτηρίου
και άλλες. Είχαµε καλή λογοτεχνία.
Τώρα δεν έχουµε τίποτα! Α, ο Μακρι-
δάκης είναι καλός.

• Τολµάτε ρε, τολµάτε! Γράψτε αυτό που
θέλετε, αυτό που σκέφτεστε. Εγώ έγρα-
φα, κι έγραφα µε την ψυχή, κι όταν µε
είπαν συγγραφέα πρώτη φορά τα ‘χασα!
Μα, σοβαρά µιλάτε ρε παιδιά, συγγρα-
φέας; ∆εν είχα καµία τέτοια πρόθεση
απλά στις παρέες, στον κήπο τους έλεγα
ιστορίες και µου έλεγαν, ρε Χρόνη για-
τί δεν τα γράφεις αυτά τα πράγµατα; Κι
έτσι βγήκε. Γιατί τα βιώµατα ήταν ουσια-
στικά. Κατάλαβες; Ζούσαµε. Είχε συνέ-
χεια η ζωή µας, δεν ήταν αυτή η γκρίζα
καθηµερινότητα, αλλά ήταν µεγάλο κατόρ-
θωµα να παραµείνεις άνθρωπος.

• Ήταν πολύ σηµαντικό να µπορείς να
κοιτάξεις τη µάπα σου το πρωί στον
καθρέφτη και να πεις, «είµαστε εντάξει
ρε µάγκα, πάµε». ∆εκαεφτά χρονών παι-
δί ήµουν και καταδικασµένος για θάνα-
το, κι εγώ τους έγραφα... Τώρα, βέβαια,
λέω για «τι»;

Κλείνοντας,ας αναζητήσουµε τα βιβλία
του. Αξίζει πραγµατικά.

Τολµάτε ρε, τολµάτε!
Γράψτε αυτό που θέλετε,
αυτό που σκέφτεστε. Εγώ
έγραφα, κι έγραφα µε την

ψυχή, κι όταν µε είπαν 
συγγραφέα πρώτη φορά τα
‘χασα! Μα, σοβαρά µιλάτε
ρε παιδιά, συγγραφέας; ∆εν
είχα καµία τέτοια πρόθεση

απλά στις παρέες, στον
κήπο τους έλεγα ιστορίες
και µου έλεγαν, ρε Χρόνη

γιατί δεν τα γράφεις αυτά τα
πράγµατα; Κι έτσι βγήκε.

Γιατί τα βιώµατα ήταν
ουσιαστικά. Κατάλαβες;

Ζούσαµε. Είχε συνέχεια η
ζωή µας, δεν ήταν αυτή η
γκρίζα καθηµερινότητα,
αλλά ήταν µεγάλο κατόρ-

θωµα να παραµείνεις
άνθρωπος.
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Επιµέλεια: ΓΓιιαακκοουυµµάάκκηη ΕΕιιρρήήννηη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ,
Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστηµών
του ΕΚΠΑ, ΜΜππεεκκρρήή ΈΈλλεενναα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc «∆ιαχείριση
Κρίσεων Υγείας- ∆ιεθνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής “ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ” Ν. Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
>> 11οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ∆∆ιιεεππιισσττηηµµοοννιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο ΕΕιιδδιικκώώνν ΨΨυυχχιιααττρριι--

κκώώνν ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίωωνν 
6 - 8 ∆εκεµβρίου 2012, Αµφιθέατρο ∆ήµου Χαϊδαρίου, Αθήνα.
∆ιοργανωτής: 5ο Ψυχιατρικό Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών,
ΨΝΑ (∆αφνί).Tel: 210 3250260. E-mail: athens@globalevents.gr.

>> ΝΝεεοοππλλαασσίίεεςς ττοουυ ααννααππααρρααγγωωγγιικκοούύ σσυυσσττήήµµααττοοςς κκααιι ττοουυ
µµαασσττοούύ σσττηη γγυυννααίίκκαα

7 - 9 ∆εκεµβρίου 2012, Ξενοδοχείο Athenaum
Intercontinental, Λεωφ. Συγγρού 89-93, 117 45, Αθήνα.
Οργάνωση: Εταιρεία «Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική
Πράξη» Π.Γ.Ν.-Μαιευτήριο Αθηνών «Έλενα Βενιζέλου»,
Μονάδα Γυναικολογικού Καρκίνου Α' Παθολογικό Ογκολογι-
κό Τµήµα Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας». Τηλ: 210 9206000,
210 9880032. E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr.

>> ΠΠααµµππεελλοοπποοννννηησσιιαακκόό ΣΣυυµµππόόσσιιοο ΓΓεεννιικκήήςς ΙΙααττρριικκήήςς
7 - 9 ∆εκεµβρίου 2012, Πάτρα. Περιφερικό Τµήµα ΕΛΕΓΕΙΑ
SYNEDRA. Πληροφορίες: Τηλ.: 2610 432.200, E-mail:
info@synedra.gr ,Website: www.synedra.gr.

>> 2233οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΡΡεευυµµααττοολλοογγιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο 
7-10 ∆εκεµβρίου 2012, Αθήνα. ∆ιοργανωτής: Ελληνική Ρευµα-
τολογική Εταιρεία.Tel: 210 6107213, Fax: 210 6107864,
E-mail: info@themateam.gr.

>> 11ηη ΣΣυυννάάννττηησσηη ΕΕιιδδιικκώώνν σσεε ΘΘέέµµαατταα ΚΚααρρδδιιοοµµεεττααββοολλιικκοούύ 
ΚΚιιννδδύύννοουυ:: ΑΑµµφφιιλλεεγγόόµµεενναα ΘΘέέµµαατταα ΑΑιιχχµµήήςς

8 ∆εκεµβρίου 2012, Αθήνα. ∆ιοργανωτής: Εταιρεία Μελέτης
Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήµατα.
Τηλ: 210 6107213, Fax: 210 6107864,
E-mail: info@themateam.gr.

>> ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό ΣΣεεµµιιννάάρριιοο ««ΣΣαακκχχααρρώώδδηηςς ∆∆ιιααββήήττηηςς.. ΑΑππόό ττηη
θθεεωωρρίίαα σσττηηνν κκααθθηηµµεερριιννήή ππρραακκττιικκήή.. ΕΕλλλληηννιικκέέςς ΚΚααττεευυθθυυννττήή--
ρριιεεςς ΟΟδδηηγγίίεεςς»»

8 ∆εκεµβρίου 2012, Ξεν. «GALAXY», Ηράκλειο Κρήτης. Οργά-
νωση: Ελληνική ∆ιαβητολογική Εταιρεία (Ε.∆.Ε.). Πληροφ:
ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. -
Congress World.Tel: 210 7210001, 210 7210052.

>> 88οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο γγιιαα ττηη ∆∆ιιοοίίκκηησσηη,, τταα ΟΟιικκοοννοοµµιικκάά
κκααιι ττιιςς ΠΠοολλιιττιικκέέςς ττηηςς ΥΥγγεείίααςς

13-15 ∆εκεµβρίου 2012, Ξεν. Hilton, Αθήνα. ∆ιοργανωτής:
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.∆.Υ.).Tel: 210 6231305,
Fax: 210 6233809.
E-mail: esdy@mind-work.gr , info@mind-work.gr.

>> 11οο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΨΨυυχχιιααττρροοδδιικκαασσττιικκήήςς
13-15 ∆εκεµβρίου 2012, Αθήνα. ∆ιοργανωτής: Ελληνική
Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία. Πληροφορίες: τηλ. 210 3250260,
Email: athens@globalevents.gr,
Website: www.globalevents.gr.

>> ΧΧεειιµµεερριιννόό ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό ΣΣεεµµιιννάάρριιοο ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιααςς 
ΦΦρροοννττίίδδααςς ΥΥγγεείίααςς

14-16 ∆εκεµβρίου 2012, Ξεν.ANEMOLIA, Αράχωβα Βοιωτίας.
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Info: ΚΕΓΜ Τουριστικές και
Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. - Congress World.
Tηλ: 210 7210001, 210 7210052.

>> ∆∆ιιααππααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς σσττηη 
ΡΡεευυµµααττοολλοογγίίαα 1133οοςς ΚΚύύκκλλοοςς

15 ∆εκεµβρίου 2012, Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα. Πληροφ:Era
Ltd, Τηλ:210 3634944, Fax:210 3631690, Email: info@era.gr.

>> IICCEE ΘΘρρόόµµββωωσσηη && ΑΑννττιιθθρροοµµββωωττιικκήή ΑΑγγωωγγήή 
15 ∆εκεµβρίου 2012, Ιωάννινα. ∆ιοργανωτής: Ιατρική Σχολή
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Website: http://www.cardiovascular.gr.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ∆ΙΕΘΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
>> 22nndd IInntteerrnnaattiioonnaall MMeeeettiinngg ««PPrriinncciipplleess aanndd CCoonnttrroovveerrssiieess iinn

tthhee TTrreeaattmmeenntt ooff DDeeeepp IInnffiillttrraattiinngg EEnnddoommeettrriioossiiss ((DDIIEE))»»
7-8 ∆εκεµβρίου, 2012, ΜΗΤΕΡΑ Γενική, Μαιευτική & Γυναικο-
λογική Κλινική, Αθήνα. ∆ιοργανωτής: Συνδυασµένα Κέντρα
Ενδοσκοπικής Εκπαίδευσης. Τηλ: +30 210 74 14 729,
E-mail: congress@erasmus.gr.

>>  88οο ΕΕττήήσσιιοο ∆∆ιιεεθθννέέςς ΣΣυυννέέδδρριιοο ""ΕΕξξεελλίίξξεειιςς 22001122 && ΠΠρροοοοππττιικκέέςς
22001133 ΣΣττηηνν ΚΚααρρδδιιοολλοογγίίαα"" 

14-15 ∆εκεµβρίου 2012, Αθήνα. Πληροφορίες: Era,
Τηλ.: 210 36 34 944
Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr,Website: www.era.gr.
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Νοσηλεύτρια ΤΕ διορισµένη στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» ζητά αµοιβαία µετάθεσε σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο της
Πάτρας. Τηλ. επικοινωνίας: 6976465898.

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ




