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Συνέχεια στη σελ. 3

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

TT
ο ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

απέστειλε υπόµνηµα προς
όλα τα πολιτικά κόµµατα της
χώρας,καταθέτοντας τις από-
ψεις-θέσεις της για το κρίσι-
µο θέµα των κρίσεων και της
επιλογής υπαλλήλων – νοση-
λευτών για την κατάληψη των
θέσεων ευθύνης των νοση-
λευτικών υπηρεσιών όλων
των νοσοκοµείων της χώρας.
Βασική θέση της Ε.Ν.Ε.απο-
τελεί η δυνατότητα κατάλη-

ψης θέσεων διευθυντών,τοµε-
αρχών (ήτοι υποδιευθυντών)
και προϊσταµένων των νοση-
λευτικών υπηρεσιών από
νοσηλευτές τόσο της κατηγο-
ρίας ΠΕ, όσο και της κατη-
γορίας ΤΕ, χωρίς την καθιέ-
ρωση κάποιας µορφής
προβαδίσµατος της µιας κατη-
γορίας έναντι της άλλης,πέραν
αυτού που ήδη προβλέπεται
από τον ∆ηµοσιοϋπαλληλι-
κό Κώδικα.

Στο εν λόγω υπόµνηµα,
παρατίθεται η επιχειρηµατο-

λογία, που είναι ικανή να
στηρίξει βασίµως την θέση
αυτή της Ε.Ν.Ε..Το υπόµνη-
µα ολοκληρώνεται µε την
διατύπωση πρότασης περί
εισαγωγής ειδικής νοµοθε-
τικής διάταξης στην ελληνι-
κή έννοµη τάξη,που θα ρυθ-
µίζει κατ’ αποκλειστικότητα
το ως άνω ειδικό ζήτηµα,
θα αίρει τις πάσης φύσεως
υπαρκτές ερµηνευτικές αµφι-
βολίες και θα υπερισχύει
κάθε άλλης αντιθέτου δια-
τάξεως. Σελ. 4-9

s

ΕΝΕΚΑ
Οι επιστηµονικοφανείς

κορώνες µιας αυτιστικής
συντεχνιακής µειοψηφίας
Ενόψει του διαλόγου µεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας, των Ιδρυµά-
των και της Ε.Ν.Ε. που θα αρχίσει σε
λίγες µέρες αναφορικά µε το µέλλον
της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, παρα-
τηρείται µια λυσσώδης προσπάθεια
µιας µικρής και συγκεκριµένης οµά-
δας Νοσηλευτών ΠΕ, να διαστρεβλώ-
σουν την πραγµατικότητα, να δηλη-
τηριάσουν όσους περισσότερους
Συναδέλφους µπορούν και να αµαυ-
ρώσουν το κλίµα της ενότητας που η
Ε.Ν.Ε. καλλιέργησε και καλλιεργεί
από καταβολής της.

Αρκετοί από τους παραπάνω πρω-
ταγωνιστές της διάσπασης, ευνοηµέ-
νοι από την Ε.Ν.Ε. και ωφελούµενοι
σε πάµπολλα σηµεία της καριέρας
τους, πιπιλίζοντας την  καραµέλα της
επιστηµονικής ανωτερότητας, της
ακαδηµαϊκής διαφορετικότητας και
της κλαδικής καθαρότητας, φέρνουν
στη σκέψη...
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Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
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Πιστόλας ∆ηµήτριος

Μέλος ∆.Σ.
Αρβανίτης Γεώργιος
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Ποντισίδης Γεώργιος

Μέλος ∆.Σ.
Κωτσής Απόστολος
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Ριζόπουλος Ρίζος
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ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ ΤΤΟΟΝΝ ΝΝΟΟΜΜΟΟ 

∆ηµήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ 
IRIS Α.Ε.B.E.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 018376

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευ-
µένα ή µη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του
κειµένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Απρίλιος 2013



ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς,, 
Γενικός Γραµµατέας Ε.Ν.Ε.
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EE
νόψει του διαλόγου µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, των Ιδρυµάτων και της
Ε.Ν.Ε. που θα αρχίσει σε λίγες µέρες αναφορικά µε το µέλλον της Νοσηλευτι-
κής Εκπαίδευσης, παρατηρείται µια λυσσώδης προσπάθεια µιας µικρής και

συγκεκριµένης οµάδας Νοσηλευτών ΠΕ, να διαστρεβλώσουν την πραγµατικότητα, να
δηλητηριάσουν όσους περισσότερους Συναδέλφους µπορούν και να αµαυρώσουν το
κλίµα της ενότητας που η Ε.Ν.Ε. καλλιέργησε και καλλιεργεί από καταβολής της.

Αρκετοί από τους παραπάνω πρωταγωνιστές της διάσπασης, ευνοηµένοι από την
Ε.Ν.Ε. και ωφελούµενοι σε πάµπολλα σηµεία της καριέρας τους, πιπιλίζοντας την
καραµέλα της επιστηµονικής ανωτερότητας, της ακαδηµαϊκής διαφορετικότητας και της
κλαδικής καθαρότητας, φέρνουν στη σκέψη µας καταστάσεις που η ιστορία του ανθρώ-
πινου είδους έχει από δεκαετίες αποµονώσει και καταδικάσει.

Με λόγο επιστηµονικοφανή και απολύτως αυτιστικό, αρνούνται να δουν την πραγ-
µατικότητα, παρερµηνεύοντας την αλήθεια και διαστρεβλώνοντας τη θέση της Ε.Ν.Ε.
σχετικά µε το ζήτηµα του δικαιώµατος των ΤΕ Νοσηλευτών στις κρίσεις της ιεραρχίας,
µπερδεύοντας την επιστήµη της Νοσηλευτικής µε αυτή της ∆ιοίκησης και αποκρύπτο-
ντας ότι µαθήµατα ∆ιοίκησης γίνονται και σε προπτυ-
χιακό επίπεδο, τόσο στο ΑΤΕΙ, όσο και στο Πανεπι-
στήµιο.

Ίσως είναι η πρώτη φορά που µια θέση τη συµµε-
ρίζονται όλοι οι φορείς του χώρου, όλα τα πολιτικά
κόµµατα και σύσσωµη η ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας. Εξάλλου, στο υπόµνηµα που εστάλη σε όλους τους
παραπάνω, τονίζεται µε τρόπο κρυστάλλινο η ανάγκη
αξιοκρατικής εξέλιξης όλων των νοσηλευτών µε το
σύστηµα του υπολογισµού των µορίων και των µετρή-
σιµων βιογραφικών στοιχείων, χωρίς αποκλεισµούς
και χωρίς να παραβλέπεται το προβάδισµα των ΠΕ
Νοσηλευτών που προβλέπεται από τον ∆ηµοσιοϋπαλ-
ληλικό Κώδικα κατά την υπαλληλική εξέλιξη.

Αν και πάλι η θέση της Ε.Ν.Ε. δεν είναι κατανοητή, τότε δε µπορώ να βοηθήσω
τους -κατά τα άλλα- «επιστήµονες» ινστρούχτορες της εν λόγω ολιγοµελούς οργάνω-
σης. Μάλλον χρειάζονται φροντιστήριο ελληνικής γλώσσας…

Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι η ώρα της ευθύνης όλων µας απέναντι στις εξε-
λίξεις, υπαγορεύει την ανάγκη συµπόρευσης και αλληλεγγύης, αποµονώνοντας και
αδρανοποιώντας όλα εκείνα τα ιδιοτελή στοιχεία που επιβουλεύονται το µέλλον των
χιλιάδων νοσηλευτών, προκειµένου οι ίδιοι να αυτοχρήζονται ανώτεροι προκειµένου
να νοιώσουν ξεχωριστοί.

Οι εξελίξεις τους έχουν ήδη προσπεράσει.

«Η ώρα της ευθύνης όλων µας 
απέναντι στις εξελίξεις, υπαγορεύει την
ανάγκη συµπόρευσης και αλληλεγγύης,
αποµονώνοντας και αδρανοποιώντας

όλα εκείνα τα ιδιοτελή στοιχεία 
που επιβουλεύονται το µέλλον 

των χιλιάδων νοσηλευτών»

Απρίλιος 2013
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Τα κριτήρια των κρίσεων    

ΕΕιισσααγγωωγγιικκάά::
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
(Ε.Ν.Ε.) επιθυµεί διά του παρό-
ντος να παρέµβει επί του κρί-
σιµου ζητήµατος των κρίσεων
και της επιλογής υπαλλήλων
– νοσηλευτών για την κατάλη-
ψη των θέσεων ευθύνης των
νοσηλευτικών υπηρεσιών όλων
των νοσοκοµείων της χώρας.

ΒΒαασσιικκήή θθέέσσηη ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ααπποο--
ττεελλεείί ηη δδυυννααττόόττηητταα κκααττάάλληηψψηηςς
θθέέσσεεωωνν δδιιεευυθθυυννττώώνν,, ττοοµµεεααρρ--

χχώώνν ((ήήττοοιι υυπποοδδιιεευυθθυυννττώώνν)) κκααιι
ππρροοϊϊσσττααµµέέννωωνν ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν ααππόό ννοοσσηηλλεευυ--
ττέέςς ττόόσσοο ττηηςς κκααττηηγγοορρίίααςς ΠΠΕΕ,,
όόσσοο κκααιι ττηηςς κκααττηηγγοορρίίααςς ΤΤΕΕ,,
χχωωρρίίςς ττηηνν κκααθθιιέέρρωωσσηη κκάάπποοιιααςς
µµοορρφφήήςς ππρροοββααδδίίσσµµααττοοςς ττηηςς µµιιααςς
κκααττηηγγοορρίίααςς έέννααννττιι ττηηςς άάλλλληηςς,,
ππέέρραανν ααυυττοούύ πποουυ ήήδδηη ππρροοββλλέέ--
ππεεττααιι ααππόό ττοονν ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληη--
λλιικκόό ΚΚώώδδιικκαα..

Στο κείµενο που ακολουθεί
παρατίθεται η επιχειρηµατο-

λογία, που είναι ικανή να στη-
ρίξει βασίµως την θέση αυτή
της Ε.Ν.Ε.. Το υπόµνηµα ολο-
κληρώνεται µε την διατύπω-
ση πρότασης περί εισαγωγής
ειδικής νοµοθετικής διάταξης
στην ελληνική έννοµη τάξη,
που θα ρυθµίζει κατ’ αποκλει-
στικότητα το ως άνω ειδικό
ζήτηµα, θα αίρει τις πάσης
φύσεως υπαρκτές ερµηνευτι-
κές αµφιβολίες και θα υπερι-
σχύει κάθε άλλης αντιθέτου
διατάξεως.

1. Αφετηρία του προβληµατι-
σµού της Ε.Ν.Ε. αποτελούν οι
διατάξεις του εδαφίου α’ της
παραγράφου 7 του άρθρου 84
του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα,όπως ισχύουν µετά την αντι-
κατάστασή τους από τις διατά-
ξεις του άρθρου πρώτου του
Νόµου 3839/2010,σύµφωνα µε
τις οποίες «µε τους οργανισµούς
των οικείων υπηρεσιών καθο-
ρίζονται οι κλάδοι ΠΕ,TE και
∆Ε, των οποίων οι υπάλληλοι
κρίνονται για την κατάληψη θέσε-
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ων προϊσταµένων των κατά
περίπτωση οργανικών µονά-
δων ανάλογα µε την ειδικότη-
τα του κλάδου και το αντικεί-
µενο των συγκεκριµένων
οργανικών µονάδων».

Αναµφίβολα πρόκειται περί
εξουσιοδοτικών διατάξεων προς
την κανονιστικώς δρώσα διοί-
κηση για τον προσδιορισµό
των κλάδων και κατηγοριών,
από τους οποίους δύνανται να
προέρχονται οι προϊστάµενοι
των κατά περίπτωση οργανι-
κών µονάδων.

Σηµειωτέον, ότι οι παραπά-
νω εξουσιοδοτικές διατάξεις
έχουν συγκεκριµένα όρια,που
αναφέρονται – προσδιορίζο-
νται ρητώς και είναι η ειδικό-
τητα του κλάδου και το αντικεί-
µενο των συγκεκριµένων
οργανικών µονάδων.Με άλλα
λόγια, δυνάµει των επίµαχων
δδιιααττάάξξεεωωνν δδεενν ππααρρέέχχεεττααιι ππρροοςς
ττηηνν κκααννοοννιισσττιικκώώςς δδρρώώσσαα δδιιοοίί--
κκηησσηη ααππόόλλυυττηη εελλεευυθθεερρίίαα εεππιι--
λλοογγήήςς ττωωνν κκλλάάδδωωνν κκααιι ττωωνν
κκααττηηγγοορριιώώνν ππρροοέέλλεευυσσηηςς ττωωνν
ππρροοϊϊσσττααµµέέννωωνν,, ααλλλλάά ττίίθθεεττααιι έέννααςς
σσααφφήήςς ππεερριιοορριισσµµόόςς,, πποουυ λλεειι--
ττοουυρργγεείί εενν ππρροοκκεειιµµέέννωω ωωςς κκααττεευυ--
θθυυννττήήρριιαα οοδδηηγγίίαα ήή άάλλλλωωςς ωωςς
δδεεσσµµεευυττιικκήή υυππόόδδεειιξξηη ππρροοςς ττηηνν
δδιιοοίίκκηησσηη εενν σσχχέέσσεειι µµεε ττηηνν χχρρήή--
σσηη ττηηςς ππααρρεεχχοοµµέέννηηςς ννοοµµοοθθεε--
ττιικκήήςς εεξξοουυσσιιοοδδοοττήήσσεεωωςς..

Είναι, δε, αυτονόητο, ότι η
καθ’ υπέρβαση των ως άνω
ορίων της εξουσιοδότησης
θέσπιση διατάξεων κανονιστι-
κού περιεχοµένου καθιστά αυτές
ακυρωτέες, ενόψει της πάγιας
ερµηνευτικής προσέγγισης των
διατάξεων του άρθρου 43 του
Συντάγµατος από τη νοµολο-
γία του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας.Η προσβολή,δε,δια-
τάξεων κανονιστικού
περιεχοµένου, ως γνωστόν,
δύναται να γίνει είτε ευθέως,
είτε παρεµπιπτόντως.

Απόλυτα συναφείς είναι και
οι διατάξεις της παραγράφου 9

του άρθρου 10 του Νόµου
4024/2011,σύµφωνα µε τις οποί-
ες «µε την προκήρυξη για την
επιλογή προϊσταµένων, που
προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 11 του παρόντος
νόµου,καθορίζονται οι κλάδοι
ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, των οποίων οι
υπάλληλοι κρίνονται για την
κατάληψη θέσεων προϊσταµέ-
νων των κατά περίπτωση οργα-
νικών µονάδων ανάλογα µε
την ειδικότητα του κλάδου και
το αντικείµενο των συγκεκρι-
µένων οργανικών µονάδων».

Καθ’ ερµηνεία, λοιπόν, των
προαναφερθεισών διατάξεων
του άρθρου 84 του ∆ηµοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα έχει κρι-
θεί, ότι οο κκααθθοορριισσµµόόςς µµεε ττοονν
οορργγααννιισσµµόό µµιιααςς υυππηηρρεεσσίίααςς ττωωνν
κκλλάάδδωωνν ΠΠΕΕ,, ΤΤΕΕ,, ∆∆ΕΕ,, ττωωνν οοπποοίί--

ωωνν οοιι υυππάάλλλληηλλοοιι κκρρίίννοοννττααιι γγιιαα
ττηηνν κκααττάάλληηψψηη θθέέσσεεωωνν ππρροοϊϊ--
σσττααµµέέννωωνν ττωωνν οορργγααννιικκώώνν ττηηςς
µµοοννάάδδωωνν γγίίννεεττααιι ααννάάλλοογγαα όόχχιι
µµεε ττοο εεππίίππεεδδοο ττοουυ κκλλάάδδοουυ,, ααλλλλάά
µµεε ττηηνν εειιδδιικκόόττηητταα κκααιι ττοο ααννττιι--
κκεείίµµεεννοο κκάάθθεε µµιιααςς ααππόό ττιιςς µµοοννάά--
δδεεςς ααυυττέέςς.. Έτσι, µπορεί µε τον
οργανισµό να αποκλεισθούν
οι υπάλληλοι µιας ή και δύο
κατηγοριών, ανεξαρτήτως επι-
πέδου των κατηγοριών αυτών,
εφόσον η ειδικότητά τους δεν
έχει ή έχει λιγότερη συνάφεια
µε το αντικείµενο εργασιών της
συγκεκριµένης οργανικής µονά-
δας.∆εν µπορεί,όµως,να απο-
κλεισθούν οι υπάλληλοι µιας
από τις ίδιες κατηγορίες που
έχουν την ίδια ή συναφή ειδι-
κότητα µε άλλη κατηγορία,που

µε τον οργανισµό καθορίστη-
κε ότι επιλέγει προϊστάµενο
στη µονάδα αυτή (∆ΕφΑθ
949/1990).

Με άλλα λόγια, και ενόψει
της αυτονόητης ανάγκης αντι-
στοίχησης της ειδικότητας του
κλάδου µε το αντικείµενο της
υπηρεσίας, στο πλαίσιο της
καθιερούµενης µε το άρθρο 4
του Συντάγµατος αρχής της ισό-
τητας δεν µπορεί να αποκλεί-
ονται αδικαιολόγητα υπάλλη-
λοι µιας κατηγορίας,που έχουν
την ίδια ή συναφή ειδικότητα
µε άλλη κατηγορία από την
οποία επιλέγονται οι προϊστά-
µενοι (∆ΕφΘεσ 243/2002).

2. Σε συνέχεια των ανωτέρω
γενικού περιεχοµένου παρα-
τηρήσεων η σκέψη µας πρέπει

να επικεντρωθεί στην ειδικό-
τητα της περίπτωσης των νοση-
λευτών των κατηγοριών ΠΕ και
ΤΕ, συνακόλουθα, δε, και των
νοσηλευτικών υπηρεσιών ως
οργανικών µονάδων,που επι-
τάσσει την οµοιόµορφη αντι-
µετώπισή τους και αποκλείει
την δυνατότητα καθιέρωσης
προβαδίσµατος (στη διαδικα-
σία των κρίσεων) υπέρ της µιας
ή της άλλης κατηγορίας στο
πλαίσιο εκπόνησης των επιµέ-
ρους οργανισµών κατ’ εφαρ-
µογή των εξουσιοδοτικών δια-
τάξεων του άρθρου 84Λ7 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Α.Πιο συγκεκριµένα,ο νοµο-
θέτης έχει επιφυλάξει ένα ιδι-
αίτερο – εξαιρετικό καθεστώς

εν σχέσει µε την εν γένει υπη-
ρεσιακή αντιµετώπιση των νοση-
λευτών. Εν προκειµένω χρή-
ζουν µνείας οι διατάξεις του
άρθρου 103§1 του Νόµου
2071/1992 (Εκσυγχρονισµός
και Οργάνωση Συστήµατος
Υγείας,ΦΕΚ Α΄ 123/1992),σύµ-
φωνα µε τις οποίες, «θέσεις
νοσηλευτών, καταλαµβάνουν
µόνο όσοι φέρουν τίτλο και
άδεια άσκησης επαγγέλµατος
νοσηλευτή. Οργανικές θέσεις
νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, δεν
µεταφέρονται σε υποδεέστερο
κλάδο. Θέσεις διευθυντών,
τοµεαρχών,προϊσταµένων και
υπευθύνων της νοσηλευτικής
υπηρεσίας,νοσηλευτικών ιδρυ-
µάτων και κέντρων υγείας,κατα-
λαµβάνονται από νοσηλευτές
ΠΕ και ΤΕ,µε εξαίρεση τα µαι-
ευτικά τµήµατα και τα κοινω-
νικής ιατρικής στα οποία προΐστα-
ται µαίες και επισκέπτες
αντιστοίχως».

Εκ των ανωτέρω ειδικών δια-
τάξεων καθίσταται προφανές,
ότι οο ννοοµµοοθθέέττηηςς εεππιιθθυυµµεείί ττηηνν
κκααττάάλληηψψηη ττωωνν θθέέσσεεωωνν εευυθθύύννηηςς
ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν
ττόόσσοο ααππόό ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς ττηηςς
κκααττηηγγοορρίίααςς ΠΠΕΕ,, όόσσοο κκααιι ααππόό
εεκκεείίννοουυςς ττηηςς κκααττηηγγοορρίίααςς ΤΤΕΕ,,
χχωωρρίίςς ττηηνν εειισσααγγωωγγήή κκάάπποοιιααςς
µµοορρφφήήςς δδιιάάκκρριισσηηςς µµεεττααξξύύ ττωωνν..

Β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 5§2 Α του Νόµου
1579/1985 (Ρυθµίσεις για την
εφαρµογή και ανάπτυξη του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας
και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄
217/1985), «από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος νόµου καθιε-
ρώνεται ο επαγγελµατικός τίτ-
λος του νοσηλευτή και
νοσηλεύτριας στους πτυχιού-
χους ή διπλωµατούχους των:
α) Τµηµάτων νοσηλευτικής
Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τµηµά-
των Τ.Ε.Ι. γ)(…)».

Όπως σαφώς προκύπτει εκ
των ανωτέρω διατάξεων,ο νοµο-

Βασική θέση της Ε.Ν.Ε. αποτελεί 
η δυνατότητα κατάληψης θέσεων

διευθυντών, τοµεαρχών και προϊστα-
µένων των νοσηλευτικών υπηρεσιών
από νοσηλευτές τόσο της κατηγορίας

ΠΕ, όσο και της κατηγορίας ΤΕ
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θέτης ήδη από το έτος 1985 προ-
βλέπει ρητώς την απονοµή του
αυτού επαγγελµατικού τίτλου του
νοσηλευτή τόσο στους αποφοί-
τους των ΑΕΙ,όσο και στους απο-
φοίτους των ΤΕΙ, αναγνωρίζο-
ντας, προφανώς, την οµοιότητα
των τυπικών προσόντων τους.

Γ.Συναφώς προβάλλεται,ότι
δυνάµει των διατάξεων του
Νόµου 3252/2004 συστήθηκε
η Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος ως ΝΠ∆∆ και δη ως επαγ-
γελµατικός σύλλογος όλων των
νοσηλευτών της χώρας, προ-
βλεποµένης της υποχρεωτικής
εγγραφής αυτών στα µητρώα
της. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις
διατάξεις του άρθρου 3§2 του
Νόµου 3252/2004, «τακτικά µέλη

της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά
όλοι οι νοσηλευτές που είναι
απόφοιτοι:α) Τµηµάτων Νοση-
λευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτι-
κών Τµηµάτων T.E.I., γ)(…)».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων
συνάγεται,ότι οο ννοοµµοοθθέέττηηςς εεππιι--
φφυυλλάάσσσσεειι ήή άάλλλλωωςς δδιιαασσφφααλλίί--
ζζεειι εενν ττοοιιςς ππρράάγγµµαασσιι ττοο ίίδδιιοο
κκααθθεεσσττώώςς µµεεττααχχεείίρριισσηηςς σσττιιςς κκρρίί--
σσεειιςς γγιιαα ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς,, ττόόσσοο
ττηηςς κκααττηηγγοορρίίααςς ΠΠΕΕ,, όόσσοο κκααιι ττηηςς
κκααττηηγγοορρίίααςς ΤΤΕΕ.. Η υποχρέωση
αµφοτέρων, όπως εγγραφούν
στον ίδιο επαγγελµατικό σύλ-
λογο – ΝΠ∆∆ υποδηλώνει µε
ξεκάθαρο τρόπο, ότι υπάρχει
σαφής πρόθεση εξοµοίωσης
αυτών εξ απόψεως επαγγελµα-
τικών προσόντων και εν γένει
ασκήσεως του νοσηλευτικού
επαγγέλµατος.

∆. Περαιτέρω, σύµφωνα µε

τις διατάξεις των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 1 του Νόµου
4009/2011 (∆οµή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, ΦΕΚ Α’ 195/2011)
«Η ανώτατη εκπαίδευση παρέ-
χεται από τα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι). (…).

Η ανώτατη εκπαίδευση απο-
τελείται από δύο παράλληλους
τοµείς: α) τον πανεπιστηµιακό
τοµέα, που περιλαµβάνει τα
Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία
και την Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών, τα οποία στο εξής ανα-
φέρονται ως «Πανεπιστήµια» και
β) τον τεχνολογικό τοµέα,που
περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.)

και την Ανώτατη Σχολή Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία
στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων
καθίσταται έτι περισσότερο προ-
φανής ηη σσααφφήήςς ττάάσσηη ττοουυ ννοοµµοο--
θθέέττηη,, νναα δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι µµιιαα εεννιι--
ααίίαα ααννώώττααττηη εεκκππααίίδδεευυσσηη,,
ααπποοττεελλοούύµµεεννηη ττόόσσοο ααππόό τταα
ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιαα,, όόσσοο κκααιι ααππόό τταα
ΤΤΕΕΙΙ.. ΜΜεε άάλλλλαα λλόόγγιιαα τταα ΤΤΕΕΙΙ έέχχοουυνν
ππλλέέοονν εεξξεελλιιχχθθεείί σσεε ττοοµµέέαα ττηηςς
ααννωωττάάττηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,, ηη οοπποοίίαα
ππααρρέέχχεεττααιι εενν σσυυννόόλλωω ααππόό τταα
ΑΑΕΕΙΙ,, εεννώώ ααπποοττεελλεείίττααιι ααππόό δδύύοο
ππααρράάλλλληηλλοουυςς ττοοµµεείίςς,, ήήττοοιι ττοονν
ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό κκααιι ττοονν ττεεχχννοο--
λλοογγιικκόό..

Υπό το πρίσµα υποστηρίζε-
ται,ότι η καθιέρωση διάκρισης
ή άλλως προβαδίσµατος των
νοσηλευτών της κατηγορίας

ΠΕ,ήτοι των νοσηλευτών που
έχουν ακολουθήσει τον πανε-
πιστηµιακό τοµέα της ανώτα-
της εκπαίδευσης, έναντι των
νοσηλευτών της κατηγορίας
ΤΕ, ήτοι των νοσηλευτών που
έχουν ακολουθήσει τον έτερο
και παράλληλο τεχνολογικό
τοµέα της ανώτατης εκπαίδευ-
σης στο απόλυτα συναφές ή
άλλως ταυτόσηµο γνωστικό
αντικείµενο της νοσηλευτικής
δεν δικαιολογείται, ενώ παρα-
βιάζει ευθέως την αρχή της ισό-
τητας και δη της ίσης µεταχεί-
ρισης των εργαζοµένων.

Ε. Σύµφωνα µε την διάταξη
της παραγράφου 1 του άρθρου
1 του Π∆ 351/1989, «οι πτυχι-
ούχοι του τµήµατος Νοσηλευ-

τικής της Σχολής Επαγγελµά-
των Υγείας και Πρόνοιας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων που φέρουν τον
επαγγελµατικό τίτλο «Νοσηλευ-
τής – Νοσηλεύτρια» (παρ.2,άρθρο
5 του Ν.1579/85) αποκτούν ειδι-
κές επιστηµονικές και τεχνικές
γνώσεις σε όλο το φάσµα της
γενικής νοσηλευτικής φροντί-
δας,ως πολυδύναµοι νοσηλευ-
τές γενικώς φροντίδων».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω, κατά τον προσδιορισµό
των επαγγελµατικών δικαιω-
µάτων των νοσηλευτών της
κατηγορίας ΤΕ γίνεται ρητή
µνεία και επίκληση του επαγ-
γελµατικού τίτλου του νοση-
λευτή, ο οποίος, όµως, όπως
εξάλλου προαναφέρθηκε,απο-
νέµεται οµοίως και στους νοση-
λευτές της κατηγορίας ΠΕ.

Σύµφωνα,δε,µε τις διατάξεις
του άρθρου 1§3.3 του Π∆
351/1989, οι νοσηλευτές, ανε-
ξαρτήτως κατηγορίας, «καλύ-
πτουν όλο το φάσµα της διοι-
κητικής ιεραρχίας της σχετικής
µε τον τοµέα της ειδικότητας
τους, σύµφωνα µε την κάθε
φορά ισχύουσα νοµοθεσία».
Και εκ των διατάξεων τούτων
του Π∆ 351/1989 κκααθθιιεερρώώννεε--
ττααιι ηη δδυυννααττόόττηητταα κκααττάάλληηψψηηςς
θθέέσσεεωωνν εευυθθύύννηηςς ττηηςς δδιιοοιικκηηττιι--
κκήήςς ιιεερρααρρχχίίααςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν ααππόό ννοοσσηηλλεευυ--
ττέέςς ΠΠΕΕ κκααιι ΤΤΕΕ,, χχωωρρίίςς οουυδδεεµµίίαα
µµοορρφφήή δδιιάάκκρριισσηηςς µµεεττααξξύύ ττωωνν..

ΣΤ.Περαιτέρω,σύµφωνα µε
την διάταξη του άρθρου 5§1
του Νόµου 3868/2010 (Ανα-
βάθµιση του Εθνικού Συστή-
µατος Υγείας και λοιπές διατά-
ξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης),σύµφωνα µε την οποία
«στο τέλος του άρθρου 10 του
ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’),όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 2 του ν.
3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’) προ-
στίθεται παράγραφος 3,ως εξής:
3.Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης θεσπίζεται καθηκοντο-
λόγιο του νοσηλευτικού και
παραϊατρικού προσωπικού των
νοσοκοµείων και των λοιπών
νοσηλευτικών ιδρυµάτων του
Ε.Σ.Υ.».

Χαρακτηριστική εν προκει-
µένω είναι η διατύπωση της
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης
εν σχέσει µε την προπαρατε-
θείσα ρύθµιση, που αναφέρει
τα εξής : «Η προτεινόµενη διά-
ταξη για την θέσπιση καταλό-
γου αρµοδιοτήτων και καθη-
κόντων του νοσηλευτικού
προσωπικού, τίθεται προκειµέ-
νου να καθιερωθούν ενιαίοι
κανόνες άσκησης του νοσηλευ-
τικού επαγγέλµατος προς διευ-
κόλυνση του έργου τους και να

η Ε.Ν.Ε. τάσσεται υπέρ της εισαγωγής νοµοθετικής διάταξης,
που θα καθιερώνει ή άλλως θα επαναεπιβεβαιώνει την αυτο-
νόητη και επί σειρά ετών ήδη ισχύουσα δυνατότητα συµµε-

τοχής στις κρίσεις των νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, µε αποκλειστι-
κό γνώµονα την συγκριτική τους αξιολόγηση στο πλαίσιο

πλήρους και ορθής εφαρµογής της αρχής της αξιοκρατίας.
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ενδυναµωθεί ο ρόλος τους,ως επαγ-
γελµατιών υγείας».

Εν προκειµένω ο νοµοθέτης, οµι-
λώντας περί νοσηλευτικού προσω-
πικού και ενιαίων κανόνων άσκη-
σης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος,
προφανώς αναφέρεται εις όλους τους
φέροντες τον επαγγελµατικό τίτλο του
νοσηλευτή,ανεξαρτήτως κατηγοριών
ΤΕ και ΠΕ, τους οποίους και αντιµε-
τωπίζει µε τον ίδιο τρόπο.

ΣΣυυµµππέέρραασσµµαα:
ΑΑνναακκεεφφααλλααιιώώννοοννττααςς,, οοιι ννοοσσηηλλεευυττέέςς
ττωωνν κκααττηηγγοορριιώώνν ΠΠΕΕ κκααιι ΤΤΕΕ φφέέρροουυνν
ττοονν ίίδδιιοο εεππααγγγγεελλµµααττιικκόό ττίίττλλοο,, αασσκκοούύνν
ττοο ίίδδιιοο εεππάάγγγγεελλµµαα ωωςς υυπποοχχρρεεωωττιικκάά
µµέέλληη ττοουυ ίίδδιιοουυ εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ σσυυλλ--
λλόόγγοουυ –– ΝΝΠΠ∆∆∆∆,, εεννώώ εεκκττεελλοούύνν τταα ίίδδιιαα
υυππηηρρεεσσιιαακκάά κκααθθήήκκοονντταα σσττοουυςς φφοορρεείίςς
ααππαασσχχόόλληησσήήςς ττοουυςς.. ΚΚααττάά σσυυννέέππεειιαα,,
ηη εειιδδιικκόόττηηττάά ττοουυςς δδεενν εείίννααιι µµόόννοο ααππόό--
λλυυτταα σσυυννααφφήήςς,, ααλλλλάά ττααυυττόόσσηηµµηη.. ΕΕννόό--
ψψεειι ττοούύττοουυ κκααιι δδεεδδοοµµέέννοουυ ττοουυ ααννττιι--
κκεειιµµέέννοουυ ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν
ωωςς οορργγααννιικκώώνν µµοοννάάδδωωνν κκααθθίίσσττααττααιι
ππρροοφφααννέέςς,, όόττιι ηη κκααθθιιέέρρωωσσηη ππρροοββαα--
δδίίσσµµααττοοςς υυππέέρρ ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν ΠΠΕΕ,,
κκααττάά ττηη δδιιααδδιικκαασσίίαα ττωωνν κκρρίίσσεεωωνν κκααιι
όόχχιι κκααττάά ττοο σσττάάδδιιοο ττηηςς ιιεερρααρρχχιικκήήςς εεξξέέ--
λλιιξξηηςς σσττηη δδηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκήή κκλλίί--
µµαακκαα,, εείίννααιι ααδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη κκααιι ππρροο--
σσκκρροούύεειι σσττηηνν ααρρχχήή ττηηςς ιισσόόττηηττααςς..

Σηµειωτέον, ότι αντίστοιχο επιχεί-
ρηµα δύναται να συναχθεί και από
το περιεχόµενο της υπ’αριθµ.πρωτ.
∆ΟΑ/ Φ.13/180/ οικ.15725/18-06-
2007 εγκυκλίου του Τµήµατος Προ-
γραµµατισµού Ανθρώπινου ∆υναµι-
κού & Αξιολόγησης Θέσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, δια της ως άνω εγκυ-
κλίου υποστηρίζεται, ότι είναι δέου-
σα η πρόβλεψη περί της δυνατότη-
τας επιλογής ως προϊσταµένων
υπαλλήλων κατά σειρά προτεραιό-
τητας κατηγορίας ΠΕ,µόνον εφόσον
κρίνεται,ότι οι λειτουργίες της συγκε-
κριµένης οργανικής µονάδας απαι-
τούν γνωστική υποδοµή πανεπιστη-
µιακού επιπέδου.

Στην περίπτωση των νοσηλευτικών
υπηρεσιών, βάσει των διδαγµάτων
της νοσηλευτικής επιστήµης και τέχνης,

τα οποία είναι γνωστά εις όλους τους
νοσηλευτές, θεωρείται τουλάχιστον
αδιανόητο να υποστηριχθεί µε βάσι-
µο και επιστηµονικά τεκµηριωµένο
τρόπο,ότι για την κατάληψη των αντί-
στοιχων θέσεων ευθύνης απαιτείται
γνωστική υποδοµή πανεπιστηµιακού
επιπέδου. Με άλλα λόγια, κατά γενι-
κότερη οµολογία,οι θέσεις ευθύνης
των νοσηλευτικών υπηρεσιών δύνα-
νται κάλλιστα να καταλαµβάνονται
και από νοσηλευτές της κατηγορίας
ΤΕ µε απόλυτη επιτυχία, όπως εξάλ-
λου αποδεικνύουν πλείστα παραδείγ-
µατα του παρελθόντος και του παρό-
ντος.

Ενόψει του συνόλου των ανωτέρω
παρατηρήσεων και προκειµένου να
διασφαλιστεί το ενιαίον της αντιµε-
τώπισης του ζητήµατος των κρίσεων
των νοσηλευτών για την κατάληψη
θέσεων ευθύνης, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ττάάσσσσεεττααιι
υυππέέρρ ττηηςς εειισσααγγωωγγήήςς ννοοµµοοθθεεττιικκήήςς δδιιάά--
ττααξξηηςς,, πποουυ θθαα κκααθθιιεερρώώννεειι ήή άάλλλλωωςς
θθαα εεππααννααεεππιιββεεββααιιώώννεειι ττηηνν ααυυττοοννόόηη--
ττηη κκααιι εεππίί σσεειιρράά εεττώώνν ήήδδηη ιισσχχύύοουυσσαα
δδυυννααττόόττηητταα σσυυµµµµεεττοοχχήήςς σσττιιςς κκρρίίσσεειιςς
ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν ΠΠΕΕ κκααιι ΤΤΕΕ,, µµεε ααπποο--
κκλλεειισσττιικκόό γγννώώµµοονναα ττηηνν σσυυγγκκρριιττιικκήή
ττοουυςς ααξξιιοολλόόγγηησσηη σσττοο ππλλααίίσσιιοο ππλλήή--
ρροουυςς κκααιι οορρθθήήςς εεφφααρρµµοογγήήςς ττηηςς ααρρχχήήςς
ττηηςς ααξξιιοοκκρρααττίίααςς..

Υπογραµµίζεται,ότι η ανωτέρω προ-
τεινόµενη ρύθµιση δεν έρχεται σε
αντίθεση µε το περιεχόµενο του
άρθρου 97 του ∆ηµοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα,δοθέντος ότι σύµφωνα
µε το εδάφιο δ΄ αυτού, «όπου από τις
οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπε-
ται η τοποθέτηση προϊσταµένου κατη-
γορίας που έπεται κατά το προβάδι-
σµα δεν ισχύει το προβάδισµα των
κατηγοριών».

Εφόσον,λοιπόν,υπάρξει ειδική και
ρητή πρόβλεψη στο Νόµο περί της
ισότιµης δυνατότητας των νοσηλευ-
τών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ να
καταλαµβάνουν θέσεις ευθύνης, τότε
αυτοµάτως κάµπτεται ο κανόνας του
προβαδίσµατος του άρθρου 97 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Με τις σκέψεις αυτές παραµένου-
µε στη διάθεσή σας για οποιαδήπο-
τε διευκρίνιση.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
κ. Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Σχόλια σχετικά 
µε το υπόµνηµα

«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφρά-
σω τη βαθιά θλίψη µου αλλά και τις σκέψεις µου
σχετικά µε το υπόµνηµα που καταθέσατε εκ
µέρους της Ε.Ν.Ε. στα πολιτικά κόµµατα σχετικά
µε τις κρίσεις των νοσηλευτών και την κατάλη-
ψη θέσης ευθύνης από νοσηλευτές των κατηγο-
ριών ΠΕ και ΤΕ.

Αρχικά να υπενθυµίσω ότι αποτελείτε την κεφα-
λή του επαγγελµατικού µας οργάνου,που σηµαί-
νει ότι είστε υποχρεωµένοι να εκπροσωπείτε τα
συµφέροντα των νοσηλευτών πρωτίστως ως σύνο-
λο (ήτοι ΠΕ, ΤΕ), και δευτερευόντως αναλόγως
των προβληµάτων αν χρειαστεί ως κατηγορίες
νοσηλευτών (διχοτόµηση ΠΕ και ΤΕ). Επίσης,
ως κεφαλή του επαγγελµατικού µας οργάνου
είστε υπόλογοι σε όλους εµάς τους νοσηλευτές
που αποτελούµε τη βάση της Ε.Ν.Ε. ως προς τις
πράξεις σας αλλά και ως προς τον λόγο που χρη-
σιµοποιείτε είτε εγγράφως είτε προφορικώς στις
διάφορες διεκδικήσεις της Ε.Ν.Ε.. Η θέση που
κατέχετε δεν είναι προσωπική και οι απόψεις
που προβάλλετε,δε δύνανται να προβληθούν αν
δεν είναι επικυρωµένες από την ολότητα της Ένω-
σης.

Για να προλάβω οποιαδήποτε παρεξήγηση,δεν
είµαι αντίθετη µε τη δράση σας στην διεκδίκηση
της κατηγορίας των ΤΕ νοσηλευτών σχετικά µε
την κατάληψη θέσης ευθύνης.Ο κάθε άνθρωπος
έχει το δικαίωµα να διεκδικεί αυτό που πιστεύει
ότι δικαιούται γεγονός που δε το βρίσκω καθό-
λου µεµπτό ή επιλήψιµο.Ωστόσο, τα επιχειρήµα-
τα που θα χρησιµοποιηθούν στην εν λόγω διεκ-
δίκηση είναι απαραίτητο να έχουν ερείσµατα και
πρωτίστως να είναι αν µη τι άλλο σοβαρά.

Πέραν όλου του κειµένου για το οποίο είµαι
σίγουρη ότι θα λάβετε πληθώρα απαντήσεων η
ένστασή µου βρίσκεται στην 4η παράγραφο της
σελίδας 6 του υποµνήµατός σας,ήτοι «Στην περί-
πτωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών, βάσει των
διδαγµάτων της νοσηλευτικής επιστήµης και τέχνης,
τα οποία είναι γνωστά εις όλους τους νοσηλευ-
τές,θεωρείται τουλάχιστον αδιανόητο να υποστη-
ριχθεί µε βάσιµο και επιστηµονικά τεκµηριωµέ-
νο τρόπο, ότι για την κατάληψη των αντίστοιχων
θέσεων ευθύνης απαιτείται γνωστική υποδοµή
πανεπιστηµιακού επιπέδου. Με άλλα λόγια, κατά
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γενικότερη οµολογία, οι θέσεις ευθύνης των
νοσηλευτικών υπηρεσιών δύνανται κάλλιστα
να καταλαµβάνονται και από νοσηλευτές της
κατηγορίας ΤΕ µε απόλυτη επιτυχία,όπως εξάλ-
λου αποδεικνύουν πλείστα παραδείγµατα του
παρελθόντος και του παρόντος».

Και ερωτώ,είναι δυνατόν η κεφαλή του επαγ-
γελµατικού µας οργάνου που κατά τα άλλα
διεκδικεί ενιαία πανεπιστηµιακή εκπαίδευση
και σε όλες τις διεκδικήσεις του κλάδου τοπο-
θετεί την Νοσηλευτική σε Πανεπιστηµιακό επί-
πεδο να δηλώνει σε επίσηµο έγγραφό της ότι
«Στην περίπτωση των νοσηλευτικών υπηρε-
σιών… θεωρείται τουλάχιστον αδιανόητο…ότι
για την κατάληψη των αντίστοιχων θέσεων
ευθύνης απαιτείται γνωστική υποδοµή πανε-
πιστηµιακού επιπέδου»;

Έχετε αντιληφθεί τι έχετε γράψει στις εν λόγω
γραµµές;Έχετε αντιληφθεί ότι δίδοντας το συγκε-
κριµένο έγγραφο ουσιαστικά η Ε.Ν.Ε.ως επαγ-
γελµατικό όργανο φάσκει και αντιφάσκει ως
προς τις διεκδικήσεις των επαγγελµατιών νοση-
λευτών;Έχετε κατανοήσει ότι µε αυτές τις γραµ-
µές προσβάλλετε όλη την νοσηλευτική κοινό-
τητα; Έχετε αντιληφθεί ότι υπονοµεύετε το
µέλλον του κλάδου;

Επιπλέον, δεν κατανοώ για ποιο λόγο ισχυ-
ρίζεστε ότι συγκεκριµένα στην περίπτωση των
νοσηλευτικών υπηρεσιών για κατάληψη θέσης
ευθύνης δεν απαιτείται γνωστική υποδοµή
πανεπιστηµιακού επιπέδου.Μάλιστα,αυτήν την
αδιάντροπη άποψη την καταθέτετε όπως λέτε
βάσει των διδαγµάτων της νοσηλευτικής επι-
στήµης και τέχνης! Αναρωτιέµαι έχετε διδαχθεί
διοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών;Αν το επι-
χείρηµά σας είναι ορθό τότε θα πρέπει να κλεί-
σουν όλα τα τµήµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκη-
σης σε όλα τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. Ή
µήπως αυτό θα πρέπει να ισχύσει µόνο για τα
νοσηλευτικά ιδρύµατα µε βάση τα δικά σας
λεγόµενα;

Τέλος, την επιχειρηµατολογία σας δε είναι
δυνατόν να την στηρίζετε σε εµπειρικά παρα-
δείγµατα του παρόντος και του παρελθόντος.
Η Ε.Ν.Ε. δε γίνεται µε επίσηµο έγγραφό της
να διεκδικεί κάποιες θέσεις βασιζόµενη σε
εµπειρικά δεδοµένα, τα οποία υπάρχει και η
πιθανότητα να µην έπρεπε να ισχύουν τόσα
χρόνια. Σε περίπτωση που και αυτό το επιχεί-
ρηµά σας θεωρηθεί ορθό, τότε δε θα πρέπει
να γίνεται ποτέ καµία διορθωτική κίνηση προς
βελτίωση αφού σύµφωνα µε τη λογική σας
µπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι «έτσι λειτουρ-

γούν τα πράγµατα τόσα χρόνια και όλα πάνε
καλά»!

Επίσης, ισχυρίζεστε ότι πλείστα παραδείγµα-
τα του παρελθόντος και του παρόντος αποδει-
κνύουν επιτυχία στην κατάληψη θέσης ευθύ-
νης. Από τα λίγα που γνωρίζω η σχέση
αιτίας-αποτελέσµατος,ήτοι νοσηλευτής ΤΕ-επι-
τυχία στη διοίκηση, ελέγχεται µόνον µε πειρα-
µατικό σχεδιασµό. Έχετε υπόψη σας κάποια
πειραµατική µελέτη που να επικυρώνει τα όσα
ισχυρίζεστε; Επιπλέον, ακόµα και στην περί-
πτωση πειράµατος δεν έχουµε αποδείξεις,αλλά
ενδείξεις.Αυτά για να θέσουµε σε σωστή βάση
τα δεδοµένα µας.

Θα ήθελα να σας ενηµερώσω, λοιπόν, ότι η
Νοσηλευτική είναι επιστήµη και τέχνη.Ως επι-
στήµη προσπαθεί να αυξήσει το πληροφορια-
κό δυναµικό άµεσα ή έµµεσα,δηλαδή να συλ-
λέξει αντικειµενικές πληροφορίες (αυτές που
ισχύουν αδιακρίτως τόπου και χρόνου και
µπορούν να ελεγχθούν από τους πάντες και
πάντα) και να δηµιουργήσει επιστηµονικές
προτάσεις. Αυτό το κατορθώνει µε την κατα-
σκευή και τον έλεγχο υποθέσεων και µε τη
χρησιµοποίησή τους για την εξήγηση και πρό-
βλεψη των φαινοµένων της πραγµατικότητας.
Ως τέχνη τις επιστηµονικές προτάσεις που προ-
έκυψαν από την επιστήµη τις µετασχηµατίζει
µε λογικό τρόπο σε µέσα µεταβολής του κόσµου
(τεχνολογία), τα οποία τελικά εφαρµόζονται
στην πράξη (τεχνική).Από αυτά προκύπτει και
ο ρόλος των πανεπιστηµιακών και τεχνολογι-
κών ιδρυµάτων.

Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, η κατάληψη
θέσης ευθύνης απαιτεί πανεπιστηµιακό υπό-
βαθρο.Κλείνοντας θα ήθελα να επαναλάβω ότι
ως εκπρόσωποι του συνόλου των νοσηλευ-
τών δεν έχετε το δικαίωµα να προβάλλετε προ-
σωπικές απόψεις και µάλιστα λανθασµένες από-
ψεις που µπορούν αν αποβούν µοιραίες για
τον κλάδο.Όταν διεκδικείτε θα πρέπει να ελέγ-
χετε πολύ σοβαρά τα όσα ισχυρίζεστε µε γνώ-
µονα το συµφέρον του συνόλου της νοσηλευ-
τικής κοινότητας στο µέλλον και όχι µε βάση
µικροπολιτικές σκοπιµότητες.

Τέλος,θα ήθελα να σας παρακαλέσω η παρού-
σα επιστολή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό
τόπο της Ε.Ν.Ε. και στον Ρυθµό της Υγείας.
Σίγουρη για την ανταπόκρισή σας, Ευχαριστώ
θερµά.

∆ρ. Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου 
Νοσηλεύτρια ΠΕ».

Αξιότιµη κ. Αλεξανδρο-
πούλου,
Με έκπληξη διαβάσαµε την
από 14/4/13 επιστολή σας,
οδηγούµενοι στο συµπέ-
ρασµα ότι δεν κατανοήσα-
τε διόλου το περιεχόµενο
της σχολιαζόµενης από
εσάς ανακοίνωσης της
Ε.Ν.Ε. ή εξαιτίας κάποιου
είδους προκατάληψης, ή
για κάποιους λόγους που
µόνον εσείς µπορείτε να
εξηγήσετε.

Γνωρίζετε πολύ καλά,
ότι ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. σσεε όόλλεεςς ττηηςς
ττιιςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,, δδιιαακκαα--
ττέέχχεεττααιι ααππόό υυψψηηλλόό ααίίσσθθηη--
µµαα εευυθθύύννηηςς κκααιι εεννεερργγεείί
ππάάννττοοττεε σσύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς
ααρρχχέέςς ττηηςς ααξξιιοοκκρρααττίίααςς κκααιι
ττηηςς δδιιααφφάάννεειιααςς,, κκοοµµίίζζοο--
ννττααςς ννέέαα ήήθθηη σστταα ννοοσσηη--
λλεευυττιικκάά δδρρώώµµεενναα κκααιι σσττηηνν
--ττρρααυυµµααττιισσµµέέννηη ααππόό ττοονν
κκοοµµµµααττιισσµµόό κκααιι ττηη σσυυννττήή--
ρρηησσηη-- ννοοσσηηλλεευυττιικκήή µµααςς
κκοοιιννόόττηητταα.. Εσείς η ίδια
µάλιστα, τόσο ως κριτής
του επιστηµονικού περιο-
δικού µας,όσο και ως βρα-
βευθείσα στο συνέδριο της
Ε.Ν.Ε. το 2011, αποτελείτε
το δίχως άλλο τον καλύ-
τερο µάρτυρα των διάφα-
νων διαδικασιών της Ένω-
σής µας, χωρίς
αποκλεισµούς και ανεπί-
τρεπτα στεγανά…

Με βάση τα γραφόµενά
σας λοιπόν,ορισµένα από
τα οποία είναι ιδιαιτέρως
προσβλητικά και πλήττουν
βάναυσα το κύρος της Ε.Ν.Ε.
αλλά και των εκλεγµένων
εκπροσώπων της,(µας απο-
καλείτε µη σοβαρούς,άτο-



µα µε αδυναµία αντίληψης και µικροπο-
λιτικές σκοπιµότητες και αδιάντροπους),
σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:

ΤΤοο ∆∆ΣΣ ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. εεξξεελλέέγγηη µµεε ννόόµµιιµµεεςς
δδιιααδδιικκαασσίίεεςς κκααιι εεκκφφρράάζζεειι ττηη σσυυννττρριιππττιικκήή
ππλλεειιοοψψηηφφίίαα ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν ττηηςς χχώώρρααςς..
Από τον Ιούλιο του 2011, έχει προβεί σε
εκατοντάδες ενέργειες, σύµφωνα πάντα
µε τους σκοπούς της Ε.Ν.Ε., όπως καθο-
ρίζονται από τον ιδρυτικό της νόµο (Ν
3252/04). Σας ενηµερώνουµε λοιπόν σε
περίπτωση που το αγνοείτε, ότι όλα τα
συλλογικά όργανα λειτουργούν κατ’ εξου-
σιοδότηση των ∆ιοικητικών τους Συµ-
βουλίων, χωρίς να χρειάζεται για κάθε
ενέργειά τους να συγκαλούν το σύνολο
των µελών τους, γιατί όπως αντιλαµβάνε-
στε κάτι τέτοιο είναι αδύνατον.

Επιπλέον, απαντώντας στην αναφορά
σας στην «ολότητα» της ένωσης,κάθε χρό-
νο συγκαλείται το ανώτατο αποφασιστι-
κό όργανο των Περιφερειακών Συµβου-
λίων της Ε.Ν.Ε.,ήτοι η Γενική Συνέλευση,
µε αρµοδιότητα τον καθορισµό της πορεί-
ας εκάστου Τµήµατος και µε σκοπό να
ακουστούν όλες οι φωνές των µελών,
ώστε να διαµορφωθούν από κοινού  οι
όποιες αποφάσεις ληφθούν για το µέλ-
λον.∆υστυχώς όµως,αξιότιµη  κυρία Αλε-

ξανδροπούλου,χωρίς να υπάρχει η πρό-
θεση να προσωποποιήσουµε την υπό-
θεση,ούτε σεις,ούτε πολλοί άλλοι συνά-
δελφοι που εκ των υστέρων αντιτίθενται
σε διάφορες στρατηγικές αποφάσεις της
Ε.Ν.Ε.,µας τιµήσατε µε την παρουσία σας,
ούτε φέτος, ούτε πέρυσι, ούτε ποτέ…

Βεβαίως, είναι εύκολη η ανέξοδη κρι-
τική και µάλιστα χωρίς καµία ουσία, µε
µόνο στόχο ίσως τη δηµιουργία εντυπώ-
σεων και το καλόπιασµα των φορέων
στους οποίους κοινοποιείτε την επιστο-
λή σας…

Όπως και να ‘χει,θεωρώντας χρέος µας
να εξηγήσουµε έτι περαιτέρω τη θέση
µας, προκειµένου να σας την καταστή-
σουµε πλέον «εύπεπτη», τονίζουµε το εξής:
Η Ε.Ν.Ε.υποστηρίζει ότι πρέπει να αρθεί
ο αποκλεισµός των Νοσηλευτών ΤΕ από
τις κρίσεις, όπως λανθασµένα περιγρά-
φεται στους νέους οργανισµούς των νοσο-
κοµείων και να ισχύσει για όλους το
σύστηµα του υπολογισµού των µορίων,
δηλαδή των µετρήσιµων στοιχείων εκά-
στου βιογραφικού, χωρίς να θίγεται το
υπάρχον προβάδισµα των ΠΕ,που προ-
βλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα
κατά τη βαθµολογική εξέλιξη στην ιεραρ-
χία.Αν διαφωνείτε µε αυτό, τότε υπάρχει

βαθύτατο πρόβληµα,όχι στους συντάκτες
της εν λόγω θέσης,αλλά µάλλον σε εσάς.

Ακολούθως,στηριζόµενη στον ισχυρι-
σµό µας, ότι δεν είναι απολύτως απαραί-
τητη η κτήση πανεπιστηµιακού πτυχίου
προκειµένου να ανελιχθεί κανείς στην
κορυφή της νοσηλευτικής ιεραρχίας, επι-
χειρείτε πλείστα όσα νοητικά άλµατα,πελα-
γοδροµώντας σε αναλύσεις τις οποίες
ατυχώς προσπαθείτε να συνδέσετε µε το
προκείµενο, προβαίνοντας σε ένα βασι-
κότατο ατόπηµα:Συγχέετε τη Νοσηλευτι-
κή επιστήµη και τέχνη που διδάσκεται
στα ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, µε την επιστήµη της
∆ιοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας, αντι-
κείµενο που πάρα πολλοί νοσηλευτές
(ΤΕ και ΠΕ) έχουν διδαχθεί σε µεταπτυ-
χιακό επίπεδο, χωρίς να αποτελεί απα-
γορευµένο καρπό που µόνο οι ΠΕ Νοση-
λευτές έχουν τη νοητική ή άλλη ικανότητα
να γευτούν…

ΤΤοο υυππόόµµννηηµµαα λλοοιιππόόνν πποουυ εεσσττάάλληη σστταα
κκόόµµµµαατταα,, σσεε κκααµµίίαα ππεερρίίππττωωσσηη δδεενν ααπποο--
ττεελλεείί ππρροοσσωωππιικκήή υυππόόθθεεσσηη ττωωνν µµεελλώώνν
ττοουυ ∆∆ΣΣ ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, ααλλλλάά ββάάσσεειι ττηηςς ααννττιι--
ππρροοσσωωππεευυττιικκόόττηηττααςς κκααιι ττηηςς ννόόµµιιµµηηςς εεκκλλοο--
γγήήςς ττοουυςς,, ααννττιικκααττοοππττρρίίζζοουυνν ττιιςς θθέέσσεειιςς οολλόό--
κκλληηρρηηςς ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς κκοοιιννόόττηηττααςς..
Μάλιστα, η πλειοψηφία των άξιων συνα-
δέλφων Νοσηλευτών ΠΕ, αποδέχεται το
δίκαιο της θέσης της Ε.Ν.Ε. και επιθυµεί
την εδραίωση της αξιοκρατίας κατά τη δια-
δικασία των κρίσεων, χωρίς βεβαίως να
απεµπολεί το ισχύον προβάδισµά της εν
λόγω κατηγορίας που προβλέπει ο ∆ηµο-
σιοϋπαλληλικός Κώδικας κατά την υπαλ-
ληλική ιεραρχική εξέλιξη.

ΑΑνν λλοοιιππόόνν ααππααλλλλααγγεείίττεε ααππόό ττοουυςς ππααρραα--
µµοορρφφωωττιικκοούύςς φφαακκοούύςς ττηηςς οολλοοκκλληηρρωωττιι--
κκήήςς κκααιι κκααττ’’ εεππίίφφαασσιινν ααννωωττεερρόόττηηττάάςς σσααςς,,
έέννααννττιι ττωωνν άάλλλλωωνν σσυυννααδδέέλλφφωωνν σσααςς,, εείίµµαα--
σσττεε ββέέββααιιοοιι όόττιι θθαα κκααττααννοοήήσσεεττεε ττηηνν οουυσσίίαα
ττηηςς ππρρόότταασσήήςς µµααςς κκααιι δδεε θθαα ππααρρααµµεείίννεε--
ττεε άάγγοοννοοςς κκρριιττήήςς ττοουυ ««φφααίίννεεσσθθααιι»»,, ααλλλλάά
ττοουυ ««εείίννααιι»»..

ΣΣττηη δδιιάάθθεεσσήή σσααςς γγιιαα οοπποοιιααδδήήπποοττεε δδιιεευυ--
κκρρίίννιισσηη..

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ κ. Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΕύύκκοολληη κκρριιττιικκήή γγιιαα δδηηµµιιοουυρργγίίαα εεννττυυππώώσσεεωωνν
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Τυπορυχείο… 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> Νέα ανακάλυψη για έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου των
ωοθηκών 
ΠΠηηγγήή:: hhttttpp::////wwwwww..rreeaall..ggrr
Νέα ανακάλυψη αναφορικά µε την ανάλυση
αίµατος, ενδέχεται να σώζει εκατοντάδες ζωές
γυναικών τον χρόνο, που έχουν προσβληθεί
από καρκίνο των ωοθηκών. Πρόκειται για µια
ύπουλη µορφή καρκίνου που δεν εκδηλώνε-
ται παρά σε προχωρηµένο στάδιο,οπότε συνή-
θως είναι αργά για να καταπολεµηθεί. Πάνω
από 1.200 γυναίκες ετησίως στην Αυστραλία
προσβάλλονται από τη µορφή αυτή του καρκί-
νου. Από αυτές, µόνο το 20% επιβιώνουν
πάνω από 5 χρόνια, ενώ 800 χάνουν τη ζωή
τους κάθε χρόνο, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό
Πρακτορείο. Η νέα ανακάλυψη -σύµφωνα µε
τους ερευνητές- θα αυξήσει τον αριθµό εκεί-
νων που ζουν περισσότερο από 5 χρόνια,µετά
τη διάγνωση, από 20% σε 90%. Σε περίπτωση
που αποδειχθεί επιτυχής, θα εφαρµοστεί και
στην έγκαιρη διάγνωση άλλων, δύσκολης
µορφής, καρκίνων, όπως είναι αυτός των
πνευµόνων και του παγκρέατος.

>>Εγκρίθηκε το πρώτο χάπι για
την πρόληψη του AIDS
ΠΠηηγγήή:: yyggeeiiaa..ttaanneeaa 
Η αµερικανική Υπηρεσία Τροφίµων &

>> Τα βρέφη καταλαβαίνουν τα εξωτερικά ερεθίσµατα από
τον 5ο µήνα τους  
ΠΠηηγγήή:: SScciieennccee
Ερευνητές από τη Γαλλία και τη ∆ανία µετά από µελέτη συµπέραναν ότι από τον
5ο µήνα ζωής τους, τα βρέφη έχουν τις πρώτες συνειδητές εµπειρίες. Αυτό αποκα-
λύπτεται για πρώτη φορά καθώς έως και σήµερα οι επιστήµονες πίστευαν ότι ένα
βρέφος µόλις 5 µηνών αντιδρούσε αντανακλαστικά σε διάφορες εικόνες (όταν του
δίνουν οι γονείς κάτι να πιάσει ή όταν βλέπει τη µητέρα του) και όχι συνειδητά.
Οι ερευνητές µελέτησαν 92 βρέφη (από 5 έως 15 µηνών) για να διαπιστώσουν αν
αντιδρούν σε εξωτερικά ερεθίσµατα αυτόµατα ή συνειδητά, τοποθετώντας  ειδικά
καπέλα µε ηλεκτρόδια για να µπορέσουν µε ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα να αναλύ-
σουν την εγκεφαλική δραστηριότητα τους. Τα βρέφη έβλεπαν εικόνες που εναλλάσ-
σονταν, ενώ σε όλη τη διάρκεια της µελέτης κάθονταν στην αγκαλιά του γονέα τους.
Τα συµπεράσµατα της έρευνας τελικά έδειξαν ότι τα βρέφη είχαν ενδείξεις συνεί-
δησης, παρόµοιες µε αυτές των ενηλίκων, αλλά πιο αργές.

Φαρµάκων ενέκρινε το πρώτο φάρµακο που
µπορεί να εµποδίσει την µετάδοση του ιού
του AIDS µέσω της σεξουαλικής επαφής. Το
φάρµακο προορίζεται για να χρησιµοποιείται
ως προ-εκθεσιακή προφύλαξη, σε συνδυασµό
µε ασφαλέστερες πρακτικές στο σεξ για να µει-
ωθεί ο κίνδυνος µετάδοσης του ιού HIV κατά
το σεξ.
Το φάρµακο επιτρέπεται να δίνεται µόνον σε
άτοµα που επιβεβαιωµένα δεν είναι φορείς
του ιού HIV και τα οποία θα ελέγχονται του-
λάχιστον ανά 3 µήνες έπειτα από την έναρξη
της λήψης του. Επιπλέον, τα άτοµα αυτά πρέ-
πει να είναι υψηλού κινδύνου για µόλυνση
από τον ιό του AIDS - επειδή λ.χ. έχουν ερω-
τικό σύντροφο που είναι φορέας του ιού. Τα
τελευταία χρόνια, µελέτες έδειξαν πως όταν
λαµβάνεται για προληπτικούς λόγους, µπορεί
να µειώσει τον κίνδυνο µόλυνσης µε τον επί-
φοβο ιό.

>> Το µπότοξ προκαλεί κατάθλι-
ψη, σύµφωνα µε ειδικούς 
ΠΠηηγγήή:: WWeebb OOnnllyy 
Άνθρωποι που έχουν κάνει ενέσεις µπότοξ
στο πρόσωπο για την λείανση των ρυτίδων,
είναι πιο συχνό να εκδηλώνουν κατάθλιψη
επειδή δε µπορούν να χαµογελάσουν σωστά
και γενικότερα δεν µπορούν να δείξουν
στους άλλους τα συναισθήµατά τους µε τη
σωστή έκφραση του προσώπου.
Η θεραπεία που λειτουργεί «παγώνοντας» τους

µύες του προσώπου, σταµατούν και τη µετά-
δοση του σήµατος που αποστέλλεται στον
εγκέφαλο κάθε φορά που χαµογελάµε, σήµα-
τα που όπως λένε βρετανοί ειδικοί «προκα-
λούν ευτυχία».
Αυτό σηµαίνει πώς µε έµµεσο τρόπο η θερα-
πεία προκαλεί κατάθλιψη.

>> Βρετανία: Μεταµόσχευσαν
ταυτοχρόνως έξι όργανα σε µία
ασθενή 
ΠΠηηγγήή:: hhttttpp::////yyggeeiiaa..ttaanneeaa..ggrr
Μία σπάνια, πολλαπλή µεταµόσχευση οργά-
νων από τον ίδιο δότη σε έναν ασθενή πραγ-
µατοποίησαν χειρουργοί από τη Βρετανία, οι
οποίοι χρειάσθηκαν 17 ώρες για να πάρουν
έξι όργανα από µία 20χρονη δότρια και να τα
µεταµοσχεύσουν σε µία 53χρονη γυναίκα, η
οποία είναι η τρίτη γυναίκα στη Βρετανία που
επιβιώνει από µία τόσο µεγάλη και δύσκολη
εγχείρηση και πλέον διαθέτει νέο ήπαρ,
νεφρό, πάγκρεας, στόµαχο, λεπτό έντερο και
παχύ έντερο.
Μετά τη µεταµόσχευση, η 53χρονη πέρασε
εννέα εβδοµάδες συνδεδεµένη µε αναπνευ-
στήρα στην εντατική, στη διάρκεια των οποί-
ων χρειάσθηκε 12 ακόµα εγχειρήσεις για να
διορθωθούν επιπλοκές της µεταµόσχευσης.
Η 53χρονη ετοιµάζεται να επιστρέψει στη

δουλειά της ως νοσηλεύτρια σε µονάδα εντα-
τικής θεραπείας, ενώ ετοιµάζει και µία οµάδα
υποστήριξης για µεταµοσχευθέντες ασθενείς.

Απρίλιος 2013



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.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.χειρο
åðéæùììÝäá

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
áðÞãåé÷

>> Παράγοντας κινδύνου οι αυξη-
µένοι καρδιακοί παλµοί 
ΠΠηηγγήή:: vviittaa..ggrr 
Ο αριθµός των παλµών της καρδιάς σε κατά-
σταση ηρεµίας δεν αποτελεί απλώς δείκτη της
φυσικής µας κατάστασης, αλλά και έναν ανε-
ξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την υγεία,
σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε πρό-
σφατα στην «British Medical Journal».
∆ανοί ερευνητές παρακολούθησαν επί δεκα-
έξι χρόνια την υγεία περίπου 3.000 ανδρών,
οι οποίοι συµµετείχαν στην Copenhagen
Male Study. Το ενδιαφέρον αποτέλεσµα της
έρευνας ήταν ότι, όσο υψηλότεροι ήταν οι
παλµοί της καρδιάς σε κατάσταση ηρεµίας,
τόσο µεγαλύτερος ήταν και ο κίνδυνος θανά-
του, ανεξαρτήτως του επιπέδου φυσικής κατά-
στασης. Συγκεκριµένα, οι παλµοί της καρδιάς
σε κατάσταση ηρεµίας µεταξύ 51-80 χτύπους
ανά λεπτό, συσχετίζονταν µε 40-50% αυξηµέ-
νο κίνδυνο θανάτου, ενώ ο κίνδυνος διπλα-
σιαζόταν όταν οι παλµοί κυµαίνονταν µεταξύ
81-90 ανά λεπτό συγκριτικά µε όσους είχαν
λιγότερους παλµούς σε κατάσταση ηρεµίας.
Όταν στην εξίσωση συµπεριλήφθηκε και το
κάπνισµα, διαπιστώθηκε ότι κάθε 12-27 επι-
πλέον παλµοί ανά λεπτό συνέβαλαν σε αύξη-
ση του κινδύνου θανάτου του καπνιστή κατά
20%, ενώ για τους µη καπνιστές ο κίνδυνος
αυξανόταν κατά 14% για κάθε επιπλέον 4-24
παλµούς ανά λεπτό

>> ΠΟΥ: Πιθανή η µετάδοση του
H7N9 από άνθρωπο σε άνθρωπο
ΠΠηηγγήή:: hheeaalltthh..iinn..ggrr,, ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Τουλάχιστον το 50% των ασθενών που προ-

σβλήθηκαν από το νέο τύπο Η7Ν9 της γρίπης
των πτηνών στην Κίνα δεν είχαν έρθει σε
επαφή µε πουλερικά, ανακοίνωσε σήµερα ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας εγείροντας
περαιτέρω τα ερωτήµατα για το αν ο ιός µετα-
δίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οµάδα
επιδηµιολόγων και ειδικών του ΠΟΥ έφθα-
σε στην Κίνα για να µελετήσει την εξάπλωση
του ιού της γρίπης των, ενώ υπάρχουν έντο-
νες υποψίες ότι είναι πιθανή η µετάδοση του
Η7Ν9 από άνθρωπο σε άνθρωπο «σε πολύ
σπάνιες περιπτώσεις».
Η Κίνα έχει αναφέρει 87 επιβεβαιωµένα
κρούσµατα, µεταξύ των οποίων 17 θάνατοι, εκ
των οποίων οι 11 στην Σαγκάη. Ωστόσο
παραµένει ασαφές το πώς προσβλήθηκαν οι
ασθενείς αυτοί από τη νόσο. Έκθεση που είχε
διεξαχθεί νωρίτερα, ανέφερε ότι µικροβιολό-

γοι είχαν διαπιστώσει πιθανή µετάλλαξη του
ιού από άγρια πτηνά που είχαν αποδηµήσει
από τη Νότια Κορέα και ήρθαν σε επαφή µε
πουλερικά και πάπιες στην ανατολική Κίνα.

>> Αµερικανοί ερευνητές έκα-
ναν τον εγκέφαλο… διάφανο 
ΠΠηηγγήή:: mmyyhhnneewwss..ggrr
Η νέα εποχή του διάφανου εγκεφάλου, χωρίς
την παραµικρή ανατοµική επέµβαση, έφθασε.
Αµερικανοί νευροεπιστήµονες κατόρθωσαν
για πρώτη φορά να κάνουν «σι-θρού» τον εγκέ-
φαλο, µε µια ειδική χηµική τεχνική που καθι-
στά διάφανους τους ιστούς και επιτρέπει στους
ερευνητές να έχουν πλέον µια τρισδιάστατη και
έγχρωµη άποψη των νευρωνικών δικτύων, τα
οποία λαµβάνουν και στέλνουν τις πληροφο-
ρίες. Οι επιστήµονες θα µπορούν πλέον να
βλέπουν µε ενιαίο τρόπο τα µεγάλα δίκτυα των
εγκεφαλικών κυττάρων, ενώ έως τώρα αναγκά-
ζονταν να κόβουν τον εγκέφαλο σε µικρές
φέτες για να τον µελετήσουν.Το επίτευγµα,που
χαρακτηρίζεται «µια από τις σηµαντικότερες
προόδους στη νευροανατοµία εδώ και δεκαε-
τίες», αναµένεται να ανοίξει νέους δρόµους για
τη θεραπεία νευρολογικών και άλλων παθήσε-
ων (σχιζοφρένεια, αυτισµός, Αλτσχάιµερ, κατά-
θλιψη, διπολική διαταραχή κ.α.).

>> ∆οκιµάζουν µορφή «ηλε-
κτροπληξίας» εναντίον του
καρκίνου 
ΠΠηηγγήή:: hhttttpp::////yyggeeiiaa..ttaanneeaa..ggrr
Μια ελάχιστη επεµβατική αντινεοπλασµατική
θεραπεία, κατά την οποία διανοίγονται µικρο-
σκοπικές «τρύπες» στους όγκους για να διοχε-
τευτεί ηλεκτρικό ρεύµα, φαίνεται πως είναι
αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση προχωρη-
µένων καρκίνων. Η µέθοδος αποκαλείται µη
αναστρέψιµη ηλεκτροπόρωση (Irreversible
electroporation- IRE) και χρησιµοποιεί εκα-
τοµµύρια ηλεκτρικούς παλµούς το δευτερόλε-
πτο για να σκοτώσει τα κύτταρα στο εσωτερικό
των καρκινικών όγκων, δίχως να πλήξει τους
παρακείµενους υγιείς ιστούς. Επιστήµονες στη
Νέα Υόρκη δοκίµασαν την IRE σε 25 ασθενείς
µε µεταστατικούς καρκίνους. Κανένας τους δεν
παρουσίασε παρενέργειες, ενώ οι όγκοι τους
συρρικνώθηκαν σηµαντικά. Η µέθοδος φαίνε-
ται πως είναι ιδιαιτέρως ωφέλιµη για την κατα-
πολέµηση όγκων στο ήπαρ, τους πνεύµονες,
το πάγκρεας και άλλα σηµεία, οι οποίοι βρί-
σκονται πολύ κοντά σε αιµοφόρα αγγεία,
νεύρα και άλλες ευαίσθητες δοµές.

>> «Έξυπνα» βλαστικά 
κύτταρα εναντίον 
καρδιακής ανεπάρκειας 
ΠΠηηγγήή:: ΤΤοο ΒΒΗΗΜΜΑΑ 
∆ιεθνής οµάδα ερευνητών έδειξε ότι
µια θεραπεία «έξυπνων» βλαστικών
κυττάρων µπορεί να βελτιώσει την
υγεία της καρδιάς σε άτοµα που
πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια.
Η πολυκεντρική, τυχαιοποιηµένη κλι-
νική δοκιµή περιελάµβανε ασθενείς
µε καρδιακή ανεπάρκεια από το
Βέλγιο, την Ελβετία και Σερβία. Για να
δηµιουργηθούν τα συγκεκριµένα
κύτταρα οι ερευνητές αφαίρεσαν
µυελό των οστών από το ισχίο των
ασθενών και αποµόνωσαν βλαστικά
κύτταρα. Στη συνέχεια τα κύτταρα
αυτά τοποθετήθηκαν µέσα σε ένα
κοκτέιλ πρωτεϊνών µε στόχο να µετα-
τραπούν σε κύτταρα που εµφάνιζαν
δείκτες καρδιακής ανάπτυξης. Τέλος
τα κύτταρα που προέκυψαν εγχύθη-
καν στην καρδιά των ασθενών.
Όλοι οι ασθενείς που συµµετείχαν
στην οµάδα της βλαστοκυτταρικής
θεραπείας εµφάνισαν βελτίωση. Η
αντλητική ικανότητα της καρδιάς βελ-
τιώθηκε στο σύνολο των εθελοντών
µέσα σε έξι µήνες από τη θεραπεία,
ενώ παράλληλα οι ασθενείς παρου-
σίασαν καλύτερη φυσική κατάσταση.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΑ∆Α
ΨΨυυχχοολλοογγίίαα ΚΚεερρκκυυρρααίίοουυ** σσυυζζύύγγοουυ
Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του συνεδρίου µας,
παραθέτουµε µια σύντοµη παρουσίαση της φετινής θεατρικής παρά-
στασης που φιλοτέχνησε ο Πέτρος Αυγερινός και θα παρουσιαστεί
στη Λευκάδα, στην αίθουσα ART-ηρία της µαρίνας της πόλης, την
Παρασκευή 24/5/ και ώρα 21.00.Την παράσταση µπορούν να παρα-
κολουθήσουν κατά προτεραιότητα οι σύνεδροι που είναι χρήστες
του οικονοµικού πακέτου του συνεδρίου (διαµονή και εγγραφή).

Παρακαλούµε όπως δηλώσετε εγκαίρως συµµετοχή στο τηλ.210
3215600 (κ. Λύτρα και κ. Μπουκουβάλα), µιας και οι θέσεις της
αίθουσας είναι περιορισµένες.

ΛΛΙΙΓΓΑΑ ΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΟ ΕΕΡΡΓΓΟΟ 

ΕΕµµµµααννοουυήήλλ ΡΡοοΐΐδδηη,, ΨΨυυχχοολλοογγίίαα ΚΚεερρκκυυρρααίίοουυ** σσυυζζύύγγοουυ,, µµεε ττοονν ΠΠέέττρροο
ΑΑυυγγεερριιννόό --ΚΚωωµµωωδδίίαα εεπποοχχήήςς-- µµοουυσσιικκοοθθεερρααππεευυττιικκόό ΘΘέέααµµαα
Εν αρχή, η ερωτική σχέση. Ο έρωτας. Τί είναι ο έρωτας; Ο ήρωας
του έργου, ένας µεσοαστός κοσµοπολίτης Κερκυραίος (κατά το
«Συριανός»), δηλώνει ευθαρσώς ότι «δεν βρίσκει να υπάρχει άλλη
αρρώστια τόσον µα τόσον βασανιστική…» Κι αποφασίζει να παντρευ-
τεί το αντικείµενο του πόθου του, την θαλερή και ωραιότατη Χρι-
στίνα, µε απώτερο στόχο να πάψει να την επιθυµεί, να πάψει δηλα-
δή να αγωνιά και να βασανίζεται, ξαναβρίσκοντας επιτέλους την
πρότερη ηρεµία του.

Αµ, δε! ∆ιότι µετά το «τετράµηνον εις τους Παξούς» για το µήνα
του µέλιτος, επιστρέφοντας στην Κέρκυρα άρχισαν οι χοροί.Εις τους
οποίους χορούς, η Χριστίνα υπήρξε η αδιαφιλονίκητη πρωταγωνί-
στρια. Χαρίζοντας αφειδώλευτα την εύνοιά της προς κάθε ενδιαφε-
ρόµενο συγχορευτή.Κι ο ήρωάς µας,από τη θέση του συζύγου πλέ-
ον, αναγκασµένος να την συνοδεύει και να ξαγρυπνά µαζί της,
λύσσαγε απ’ τη ζήλια του. Η ζήλια βέβαια φέρνει έξαψη και θυµό.
Κάτι που κάνει την ερωτική επιθυµία σφοδρότερη.Όπου για να ισορ-
ροπήσει ο ήρωάς µας, µέλλεται να περάσει από σαράντα κύµατα…

Το αριστούργηµα του Εµµανουήλ Ροΐδη «Ψυχολογία Συριανού
συζύγου» γίνεται έτσι µια εµπεριστατωµένη όσο και αποκαλυπτική
Ανατοµία αυτής καθεαυτής της συζυγικής σχέσης.Μέσα από παιγνιώ-
δη και ανάλαφρη διάθεση. Με τρόπο ευφάνταστο και σπαρταριστό.

Η γλώσσα του Ροΐδη διατηρεί και σήµερα όλη της την εκφρα-
στικότητα, το σφρίγος και τη ζωντάνια, καθώς αναδεικνύει ανάγλυ-
φα το ύφος και το ήθος των ηρώων που είναι ταυτόχρονα το ύφος
και το ήθος µιας ολόκληρης εποχής. Παράλληλα γίνεται το κατάλ-
ληλο εργαλείο µέσω του οποίου ο συγγραφέας σατιρίζει όλα τα
γνωστά συµπτώµατα σουσουδισµού, µιµητισµού, στρουθοκαµηλι-
σµού, επαρχιωτισµού και υποκρισίας που χαρακτήριζαν τα τέλη του
19ου αιώνα, καθώς η Ελλάδα δοκίµαζε ν’ αλλάξει τη φουστανέλα
µε το φράκο στοχεύοντας προς έναν αλλοπρόσαλλο όσο κι αµφι-
λεγόµενο ευρωπαϊκό προσανατολισµό.Λίγο πριν την πρώτη µεγά-
λη χρεοκοπία δηλαδή, στα 1896 επί Τρικούπη, και το «δυστυχώς
επτωχεύσαµεν…».

Όσο για τη «µεταφορά» από τη Σύρο στην Κέρκυρα, καθόλου
δεν µας δυσκόλεψε. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Κέρκυρα και η
Σύρος ήταν ακµάζοντα εµπορικά και διαµετακοµιστικά κέντρα µ’

έναν αέρα κοσµοπολιτισµού και µε την µεσοαστική τους τάξη προ-
εξάρχουσα. Και επί πλέον τόσο στην Κέρκυρα όσο και στη Σύρο
άκµασαν οι σηµαντικότερες Ρωµαιοκαθολικές κοινότητες στη χώρα
µας.
ΣΣηηµµ:: ΗΗ ππααρράάσστταασσηη ««ΨΨυυχχοολλοογγίίαα ΚΚεερρκκυυρρααίίοουυ** σσυυζζύύγγοουυ»» µµεε ττοονν ΠΠέέττρροο
ΑΑυυγγεερριιννόό εείίννααιι µµιιαα ΠΠααρρααγγωωγγήή ττοουυ ΘΘεεάάττρροουυ ττοουυ ΙΙοοννίίοουυ γγιιαα ττοο 22001133..
ΠΠρρωωττοοππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε σσττηηνν ΚΚέέρρκκυυρραα ααππόό ττιιςς 1111//22 µµέέχχρριι κκααιι ττιιςς 1111//33
σσττοο ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ..

Σκακιστική Βραδιά στο Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. στη
Λευκάδα
Στα πλαίσια του συνεδρίου της Ε.Ν.Ε. στη Λευκάδα, σας ενηµερώ-
νουµε ότι το Σάββατο 25 Μαΐου και ώρα 17.00, στο IONIAN BLUE
θα διεξαχθεί σκακιστική βραδιά µε τη µορφή του σιµουλτανέ,όπου
ο σκακιστής κ. Παναγιώτης Κονιδάρης θα αντιµετωπίσει δέκα (10)
παίκτες ταυτόχρονα σε κυκλική διάταξη. Ο κ. Παναγιώτης Κονιδά-
ρης ασχολείται µε το σκάκι 30 χρόνια, έχει τον τίτλο του «Υποψή-
φιου Μετρ» και είναι παίκτης του Σ.Ο.Μοσχάτου.Παράλληλα,ασχο-
λείται µε το Καλλιτεχνικό Σκάκι (σύνθεση και λύση σκακιστικών
προβληµάτων), όπου και αποτελεί µέλος της Εθνικής Οµάδας της
Ελλάδας,µε την οποία έχει συµµετάσχει σε τρία Παγκόσµια και ένα
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα. Όσοι σύνεδροι επιθυµούν να συµµετά-
σχουν ως παίκτες, µπορούν να επικοινωνήσουν µε το τηλέφωνο
210 3215600 και να δηλώσουν συµµετοχή στις κ.κ. Μπουκοβάλα
και Λύτρα.
Στη συγκεκριµένη εκδήλωση µπορούν να λάβουν µέρος 10-30 παί-
κτες εκ περιτροπής.

Απρίλιος 201312
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.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÷
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åðéëáéòÞôèôá

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
ðìèòïæïòÝå÷

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
ðïìÝôè÷

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
åðéæùììÝäá

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
áðÞãåé÷
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Απρίλιος 2013

Επιµέλεια: ΓΓιιαακκοουυµµάάκκηη ΕΕιιρρήήννηη Νοσηλεύτρια
ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιει-
νής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του
ΕΚΠΑ, ΜΜππεεκκρρήή ΈΈλλεενναα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ,
ΜSc «∆ιαχείριση Κρίσεων Υγείας - ∆ιεθνής
Ιατρική», Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»
Ν. Ιωνίας

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΜΑΪΟΥ 2013
>> 1133oo ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΗΗΠΠΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ--
∆∆ΡΡΙΙΟΟ 9-12 Μαΐου 2013, Ρόδος. Τηλ. 2310
889244-5, Fax. 2310 889246.
>> ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΟΟ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ
ΠΠ..ΦΦ..ΥΥ.. 9-12 Μαΐου 2013, Βόλος. Tηλ. 210
7210001, 7210052.
>> 1133ηη ∆∆ΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ ««ΤΤΟΟ
∆∆ΕΕΡΡΜΜΑΑ ΕΕΞΞ ΑΑΠΠΑΑΛΛΩΩΝΝ ΟΟΝΝΥΥΧΧΩΩΝΝ ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ ΤΤΗΗΝΝ
ΕΕΦΦΗΗΒΒΕΕΙΙΑΑ»» 10-11 Μαΐου 2013,Μουσείο Ακρό-
πολης, Αθήνα. Τηλ: 210 6850550, Fax:210
6834333,Email:3derma-symposio2013@deltasky.gr.
>> 11οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ ««ΤΤΑΑ ΝΝΕΕΑΑ
ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΑΑ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ:: ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΗΗΝΝ
ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ»» 10-11 Μαΐου 2013,
Σπέτσες.Tηλ:210 8764725,Fax:210 8764877,
Email: info@gkad.gr.Website:www.gkad.gr.
>> ΕΕΑΑΡΡΙΙΝΝΟΟ ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΟΟ ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΩΩΝΝ 11-12 Μαΐου 2013, Θεσσαλονίκη.
Tηλ. 210 7499374, 2310 256194, Fax. 210
7705752, Email: congress@triaenatours.gr.
Website: www.triaenatours.gr.
>> 55οο ∆∆ΙΙΑΑΒΒΗΗΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ FFOORRUUMM ΟΟΞΞΦΦΟΟΡΡ--
∆∆ΗΗΣΣ--ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ 13-15 Μαΐου 2013,
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 210 6071600.
>> ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ ΣΣΤΤΗΗ ΝΝΕΕΥΥ--
ΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ ««ΤΤΟΟ ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ ΤΤΟΟΥΥ ΜΜΗΗΝΝΑΑ»» 
15 Μαΐου 2013,Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos,
Αθήνα. Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31
690,Email: info@era.gr,Website:www.era.gr.
>> 33οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ∆∆ΙΙΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΌΌ
ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ:: ΨΨΥΥΧΧΙΙΚΚΗΗ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ,, ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟ--
ΓΓΙΙΑΑ ΚΚΑΑΙΙ ΤΤΗΗΛΛΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ 
15 - 17 Μαΐου 2013, Royal Olympic Hotel
(Μετρό Ακρόπολη).Είσοδος ελεύθερη.Ζωντα-
νή µετάδοση µέσω διαδικτύου - live streaming
- στο www.obrela.gr. Email: info@obrela.gr.
>> 1144οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ ΨΨΥΥΧΧΟΟ--
ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ 15-19 Μαΐου 2013,
Thraki Palace Hotel,Αλεξανδρούπολη.Tηλ:
2310 433099, Fax: 2310 433599, E-mail:
elpse2013@symvoli.gr.

>> ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΟΟΥΥ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΑΑΓΓΓΓΕΕΙΙΑΑ--
ΚΚΗΗ ΝΝΟΟΣΣΟΟΣΣ 22001133 ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΛΛΙΙΠΠΙΙ∆∆ΙΙΟΟ--
ΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ,, ΑΑΘΘΗΗΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΑΑΓΓΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ
ΝΝΟΟΣΣΟΟΥΥ 17-18 Μαΐου 2013,Ι.Ν.Αγ.Νικόλαος Μονεµ-
βασίας. Τηλ: 210 6516914.
>> 22οο ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ ∆∆ΙΙΑΑΚΚΑΑΘΘΕΕΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΘΘΕΕΡΡΑΑ--
ΠΠΕΕΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΒΒΑΑΛΛΒΒΙΙ∆∆ΟΟΠΠΑΑΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ
17-19 Μαΐου 2013,Αθήνα.Tηλ.210 7499374,
210 7499337, Fax. 210 7705752, Email:
congress@triaenatours.gr. Website:
www.triaenatours.gr
>> ΑΑΝΝΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΟΟ ««AAMMEERRIICCAANN
AACCAADDEEMMYY NNEEUURROOLLOOGGYY MMEEEETTIINNGG 22001133»»
ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑΠΠΛΛΗΗ ΣΣΚΚΛΛΗΗΡΡΥΥΝΝΣΣΗΗ 17-19
Μαΐου 2013,Τζια.Τηλ:2108764725,8764705.
>> 55οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ--
∆∆ΡΡΙΙΟΟ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙ∆∆ΑΑ
ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ 17-19 Μαΐου 2013, Κυλλήνη. Τηλ.:
2610-994.534, 2613-603.245, Ε-mail:
psychdpt@med.upatras.gr.
>> 88οο ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ ΑΑΘΘΛΛΗΗ--
ΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ ΚΚΑΑΚΚΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ –– EECCOOSSEEPP 18-19 Μαΐου
2013,Θεσσαλονίκη.Τηλ: 2310 202190, 2310
860026.
>> ΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑΙΙΟΟ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑ
ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ:: ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΟΟΣΣ ΝΝΕΕΦΦΡΡΟΟΥΥ ΠΠΓΓΝΝΑΑ
ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ –– ΒΒ’’ ΠΠΑΑΘΘΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ ΚΚΛΛΙΙ--
ΝΝΙΙΚΚΗΗ 21 Μαίου 2013,Αθήνα.Τηλ.210 9880032
(εσωτ. 19).
>> ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΕΕΙΙΣΣ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΟΟΗΗΣΣΗΗ ΚΚΑΑΙΙ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ ΤΤΗΗΣΣ ΜΜΗΗ ΜΜΕΕΤΤΑΑΓΓΓΓΙΙΣΣΙΙΟΟΕΕ--
ΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΑΑΙΙΜΜΙΙΑΑΣΣ 22-24 Μαΐου
2013,Μουσείο Ιστορίας - Κτήριο Πανεπιστη-
µίου Αθηνών. Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210
36 31 690, Email: info@era.gr. Website:
www.era.gr.
>> 3399οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ
22 - 25 Μαίου 2013,Ξενοδοχείο Hilton,Αθή-
να.Website: http://www.mednet.gr.
>> 4466οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΟΟΦΦΘΘΑΑΛΛΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ 23-26 Μαΐου 2013, Ξενοδοχείο
Costa Navarinο,Πύλος Μεσσηνίας.Tηλ: 210
3634944,Fax:210 3631690,Email: info@era.gr.
Website: www.eoe2013.gr.
>> 11οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ ««ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙ--
ΝΝΟΟΣΣ ΜΜΑΑΣΣΤΤΟΟΥΥ:: ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΟΟ ΧΧΘΘΕΕΣΣ ΣΣΤΤΟΟ ΣΣΗΗΜΜΕΕ--
ΡΡΑΑ.. ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ»» 24 & 25 Μαΐου 2013, Ξενοδο-
χείο Limeni Village, Λιµένι Λακωνίας. Tηλ:
210 8764725,2108764705,6945 597848,6932
342935,Fax:210 8764877,E-mail: info@gkad.gr.
>> 1111οο ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΟΟ ΕΕΝΝΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΕΕΝΝΟΟΠΠΛΛΩΩΝΝ ∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΩΩΝΝ 24-25 Μαΐου 2013,
Τηλ: (+30) 2104122250-51,Email: info@icb.gr.
Website: www.icb.gr.

>> 88οο ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΑΑΓΓΓΓΕΕΙΙ--
ΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΑΑΘΘΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΑΑ ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ∆∆ΙΙΕΕΥΥ--
ΘΘΥΥΝΝΤΤΩΩΝΝ ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ 24-25 Μαΐου
2013, Καβούρι Αττικής. Τηλ: 213 2088682.
>> ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ ΣΣΤΤΗΗ
ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ ««ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ ΑΑΝΝΟΟΙΙΑΑΣΣ»» 25 Μαΐου
2013, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα.
Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690,
Email: info@era.gr. Website: www.era.gr.
>> 2200οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ ΑΑΝΝΑΑΙΙ--
ΣΣΘΘΗΗΣΣΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ 25-27 Μαΐου 2013, Αθή-
να. Τηλ: 210 3634944.
>> 22ooςς ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΣΣ ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΟΟ--
ΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ ΣΣΤΤΗΗ ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ ««ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙ--
ΚΚΕΕΣΣ ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΣΣΤΤΗΗ ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ»» 31
Μαΐου 2013,Αµφιθέατρο Αιγινήτειου Νοσο-
κοµείου, Αθήνα. Τηλ.: 210 36 34 944, Fax:
210 36 31 690, Email: info@era.gr.Website:
www.era.gr.
>> ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΠΠΑΑ--
ΘΘΕΕΙΙΣΣ ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΕΕΣΣ ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΟΟΝΝΙΙΕΕΣΣ ««ΥΥΠΠΟΟ ΤΤΟΟ
ΦΦΩΩΣΣ ΤΤΩΩΝΝ ΝΝΕΕΩΩΝΝ ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΙΙΩΩΝΝ»» 1 Ιουνίου
2013, Ξενοδοχείο The Met, Θεσσαλονίκη.
Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690,
Email: info@era.gr.Website: www.era.gr.

∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 04-05 2013
>> 44tthh RRUUSSSSIIAANN--HHEELLLLEENNIICC SSYYMMPPOOSSIIUUMM OONN
TTOOXXIICCOOLLOOGGYY 5-12 Μαΐου 2013 Crete,Tηλ.
210 7499374, Fax. 210 7705752 Email:
congress@triaenatours.gr   Website:
www.triaenatours.gr
>> 11sstt EEUURROOPPEEAANN SSPPRRIINNGG SSCCHHOOOOLL OONN
PPUULLMMOONNAARRYY CCIIRRCCUULLAATTIIOONN AANNDD RRIIGGHHTT
VVEENNTTRRIICCUULLAARR FFUUNNCCTTIIOONN 6-12 Μαΐου 2013
Χαλκιδική,Tηλ.210 7499374,Fax.210 7705752
Email: congress@triaenatours.gr Website:
www.triaenatours.gr
>> 2288οο ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΡΡ--
∆∆ΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ 9-11 Μαΐου 2013 Αθήνα,Tηλ.
210 7499374,210 6401477,6450118 Fax.210
7705752 Email: congress@triaenatours.gr  
Website: www.triaenatours.gr

ΤΕ νοσηλευτής στο Γ.Ν. Κοµοτηνής
επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση στο µε
νοσηλευτή/τρια που υπηρετεί στο
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6948755246.

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΕΕππιιµµέέλλεειιαα:: ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς 

TT
ο Θείο Τραγί εκδόθηκε
για πρώτη φορά το 1933
και είναι το πρώτο µυθι-

στόρηµα του Γιάννη Σκαρίµπα
(1893 – 1984), µικρό σε έκτα-
ση. Ο ήρωας, που ονοµάζεται
Γιάννης – συνονόµατος του συγ-
γραφέα -, επέλεξε συνειδητά το
ρόλο του περιπλανώµενου αλή-
τη, παρά την παιδεία που φαί-
νεται ότι διαθέτει...

Μετά από πολλές περιπλα-
νήσεις, επιστρέφει διαβάτης από
τα πάτρια εδάφη, συναντά την
αδερφή του και κατόπιν µένει
για κάµποσο καιρό στο αρχο-
ντικό που ζει ένας παλιός ανεκ-
πλήρωτος έρωτας, παντρεµένη
τώρα πια. Η διεισδυτική µατιά
του αφηγητή Γιάννη εµπλέκε-
ται στην καθηµερινότητα χαρί-
ζοντάς µας στιγµές επίγνωσης
του ανθρώπινου γίγνεσθαι.Όταν
έρθει η ώρα ν' αναχωρήσει,

αφήνει πίσω του απρόσµενα
µια καινούργια ζωή και βαδί-
ζει προς το δικό του δρόµο της
επιθυµίας και της επιλογής.Είναι
ένας περαστικός,µια φωτογρα-
φία του εφήµερου που αποτυ-
πώνει το σχήµα της στο πέρα-
σµά της, προορισµένη να
λησµονηθεί από τους ανθρώ-
πους, που συνεχίζουν κάθε
φορά τη ζωή τους απορρίπτο-
ντας το περαστικό και το καί-
ριο χάριν του σταθερού, του
συνηθισµένου, του προβλέψι-
µου, από τη θέση που ο καθέ-
νας βρίσκεται.

Πρόκειται έναν αντιήρωα
που γυρνάει από τόπο σε τόπο,
αρνείται την κοινωνία και τις
συµβατικότητές της, θέλοντας
να πείσει τον αναγνώστη για τη
µαύρη ψυχή του, και που στο
τέλος κινδυνεύει από την καλο-
σύνη κάποιων συνανθρώπων
του να κερδηθεί από την τάξη
των αγγέλων. Ο πραγµατικός
του στόχος όµως είναι να «κου-
νήσει» τις καθιερωµένες αξίες,
να τονίσει το ‘δήθεν’ τους, τα
όρια και την κατασκευή τους.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο
έως αδύνατο να µιλήσει κανείς
για τον Γιάννη Σκαρίµπα,χωρίς
να αναφερθεί στην ιδιόλεκτο
του συγγραφέα.Η γλώσσα που
χρησιµοποιεί είναι κυρίαρχη
στα γραπτά του και βασικός συµ-
µέτοχος στην ατµόσφαιρα που
δηµιουργεί, στην αριστοτεχνι-
κή ανάµειξη του φανταστικού
µε το πραγµατικό, του δραµα-
τικού µε τη σάτιρα, την ειρω-
νεία, την παρωδία. Ύφος πρω-

τότυπο,ακόµα και µέχρι σήµε-
ρα,µε υπερρεαλιστικές αιχµές,
ποιητική ατµόσφαιρα γεµάτη
εικόνες που θυµίζουν λαϊκές
ζωγραφιές.Εκτός αυτού διαθέ-
τει µια ηχητική δυναµική και
µια ξεχωριστή µουσική δυνα-
µικότητα (διακρίνουµε και δεκα-
πεντασύλλαβο ενσωµατωµένο
στη ροή του λόγου).

Επιστροφή,λοιπόν,στις πηγές
της νεοελληνικής λογοτεχνίας,
που έχει να προσφέρει πολύ
περισσότερα απ’ό,τι µπορεί να
φανταστεί κανείς, µε γνώµονα
τα ίδια τα κείµενα. Τα νεωτερι-
κά επιτεύγµατα εκείνης της επο-
χής έχουν µετατραπεί σήµερα
σε ευρήµατα, σαν να είναι ο
συγγραφέας ένα είδος εφευρέ-
τη και το µυθιστόρηµα ένα είδος
τεχνουργήµατος, κατάλληλου
για την προσέλκυση αναγνω-
στικού κοινού.Είναι όµως αυτό
πραγµατική λογοτεχνία;Κείµε-
να σαν Το Θείο Τραγί δίνουν
την απάντηση.

Στη µικρή αυτή νουβέλα,
που είναι γραµµένη το 1931,
µην ξεχνιόµαστε, εµφανίζεται
ίσως ο σηµαντικότερος αντιή-
ρωας.Ο Γιάννης είναι ένας αλή-
της, που δεν κατήντησε έτσι,
είναι στοιχείο αντικοινωνικό
και περιθωριακό από επιλογή.
Στο πρώτο κοµµάτι ο τριτοπρό-
σωπος αφηγητής µας παρου-
σιάζει µια επίσκεψη στην αδελ-
φή του, η οποία τροµάζει από
τη βρώµα του και την απάθεια
του στο άκουσµα του θανάτου
της µητέρας τους. Στο δεύτερο
κοµµάτι την αφήγηση την ανα-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ    

Το Θείο Τραγί
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λαµβάνει ο ίδιος ο ήρωας,που
οδηγηµένος από εκδικητική
µανία, βρίσκει καταφύγιο στο
κτήµα του άντρα της Μαρίας,
που κάποτε τον αγαπούσε,αλλά
τον παράτησε γιατί ήτανε φτω-
χός.Εκεί φροντίζει να µην «κολ-
λήσει» καλοσύνη από κανέναν
και να κάνει µπάχαλο τους
πάντες,κυρίως αυτούς που κάπο-
τε µε κάποιο τρόπο τον ευερ-
γετήσανε. Ένας αλήτης, ένας
προκλητικός, ένας εχθρός του
καθωσπρεπισµού αποφασίζει
να επιστρέψει στα πάτρια εδά-
φη για µια παλιά του αγάπη.
Αυτή, παντρεµένη τώρα πια µ'
έναν πλούσιο αστό ζει την "ευτυ-
χία" µιας "γεµάτης" ζωής.Ο αντι-
ήρωας αυτός ραδιουργεί,σωτή-
ρια και πρόστυχα,εναντίον µιας
δοσµένης συνταγής που καθι-
στά τους ανθρώπους κοινωνι-
κά "κανονικούς", απεγνωσµέ-
να "υγιείς" και κάλπικα γεµάτους.

Η ατµόσφαιρα θυµίζει αρκε-
τά το «Ζητιάνο» του Καρκαβίτσα.

Ακολουθεί ένα χαρκτηρι-
στικό απόσπασµα του µυθιστο-
ρήµατος:

«...Τ' απογιοµατάκι µπάινει
ένας ζήτουλας: µπρε του λέω,
πώς σε λένε, πουθ' έρχεσαι;
Από πάνω µου κάνει και µου
δείχνει αόρισταα διακονεύω
ψωµάκια έτσι ο θεός να σχω-
ράει τους θαµµένους σου, δεν
κάνεις αφεντικό µ' ένα έλεος;

Τον λυπήθηκαα αχ πως
πόνεσε η καρδιά µου του δόλι-
ουα σκέφτηκα πως η ίδια µοί-
ρα µας ένωνεα περιπλάνώµε-
νες είµαστε δύο ψιχούλες κ' οι
δυό µαςα σπουργιτάκια των
δρόµωνα να, δύο κακόµοιρα
πλάσµατα. Όλοι οι άνθρωποι
είναι καταγραµµένοι και ήσυ-
χοια βρίσκονται καταχωρηµέ-
νοι κανονικά στα βιβλία, µε
ηµεροµηνίες και ονόµατα. Έχου-
νε κ' ένα αµετάβλητο νούµε-
ρο: τον αριθµό του µητρώου
τουςα είναι τα ονόµατά τους

µακρότατα: Γεώργιος Καντα-
κουζηνός, του Ιωάννου και
Ελένηςα µην ψάχνει άδικα και
τους βρίσκει η αιωνιότη, φτά-
νουν απ' το χωριό ως το έθνοςα
νοµός, επαρχία, δήµος, κοινό-
τηςα κ' έπειτα οι θρησκείες και
τ' άλλαα σίγουρα πράµαταα η
αλήθεια ολόσωµη µε υπογρα-
φή και σφραγίδαα όχι τρίχες.

Ενώ εµείς όλο από πάνω
ερχόµαστε και δείχνουµ' αόρι-
στα. Είναι τα πιστοποιητικά µας
αµφίβολα, είναι οι δρόµοι µας
γρίφοια άγραφη είναι η ληξιαρ-
χική µας σελίδαα άγραφη αφού
δεν µας γνώρισε και µήτε την
ξέρουµε. Την αξιοπρέπεια, την
τιµή, το δικαίωµα, τα κάνου-
µε µείς λαθρεµπόριο γιατ' είν'
µονοπωληµένα τα είδη τουςα
κυκλοφορούν, χωρίς τα ένση-
µά τους στα χέρια µας τ'απα-

γορευµένα αυτά πράγµατα.
Τάχουν αυτοί κάµει φίρµα τουςα
τα βάζουν και στα εµπορικά
τους ταµπέλα. Ο Θεός: είδος
οικόσηµοα η αρετήα σπεσια-
λιτέ - ειδικότης... Μα ποιός θα
µπόραε να ψήσει αντάµα τους
κάστανα. Σας λέω µήτ' ο διά-
ολος. Τουλάιστο ο διάολος -
ο αγαθός αυτός άφρονας - σου
ζητάει µοναχά τη ψυχή σου
και σ' αφήνει όλα τ' άλλα: Το
δικαίωµα της ζωής, την από-
λαυση, τον έρωτα της γυνάι-
κας, το γέλιο. Σε συντρέχει
µάλιστα να τ' αποχτήσεις µπρε
µάτια µ'. Πού τέτοιος φίλος!
µια ψυχούλα στην έχω χαλά-
λι του. Ενώ αυτοί - άβυσσος
αυτουνών το ιµάτιο - αυτοί όλα
τα θέλουν, θέλουν και την ψυχή
και το σώµα. Σου υπόσχονται
και τη βασιλεία των ουρανών,

µα σου χτυπάνε µαέστρικα τη
βασιλεία της Γης µας. Ο «περί
δικαίου των κώδικας» µόνο
για δικαιοσύνη δεν γράφει. Ο
«Οίκος» των προµηθεύει µόνο
άστεγους, και η φιλανθρωπία
τους «Αµαρτωλών Σωτηρίες»...
Αµαρτιών µας τα πλήθη... εµείς...
ενώ αυτοί συγγράφουν Βοκ-
κάκιο στα γόνατα των κορι-
τσιών των δικών µας!... Σας
λέω είν' εξαίσιοι!

Να, για δαύτο γυρίζουµε.
Είµαστε της ζωής µεις οι µούρ-
γοι κ' ειν' οι άλλοι κορόιδα
µας. Εµείς καλλιεργούµε µόνο
από έρωτα προς την ελευθερία
το ψέµα - ένα ψέµα όλο ποίη-
ση, µιάν αναποδιά όλην οίστρο
- ενώ αυτοί είναι αυτόδουλοί
του και σκλάβοι του. Η συµ-
φωνία τους είναι ν'αλληλοκλέ-
βουνται έντιµα, ενώ η κλεψιά
είναι άτιµη. Είν' η συνθήκη
τους τίµια µε σήµα κατατεθέν
της το ψέµα. Τί µπρίο! Τί µπρίο!
Πώς διάολο συσχετίζουν τα
άσχετα; Πώς µπρε µάτια µ' συµ-
βιβάζουν τα άκρα; Είναι όλοι
τους «τίµιοι» κατά τον πιό άτι-
µο τρόπο!... Πού να τους παρα-
βγούµε εµείς οι κακόµοιροι σ'
αυτή τους την ανοµία τη νόµι-
µη, σ' αυτή την πεπειραµένη
αρετή τους. Είναι πολύ πεζε-
βένηδες...

Να, γι' αυτό γκιζιρνάµε.
Μήτε σπείρουµε, µήτε θερί-
ζουµε γιατί για µας είναι τα
χούµατα µπρούτζινα και νικέ-
λινη η γη µας. Τα Έθνη, οι
πολιτείες, οι τόποι, δεν έχου-
νε σύνορα στον δικό µας χάρ-
τη και τα δυό ηµισφαίρια µας
πέφτουνε λίγα. Η ζωή µας δεν
ανέχεται όρια. Εµείς ένα σύνο-
ρο ξέρουµε: της ζωής και του
θανάτουα µια πατρίδα γνωρί-
ζουµε: των σολών µας το πάτι.
Είµαστε µείς οι πολίτες του
άπειρου, κ' έχουµε κ' εµείς µια
σφραγίδα: τον πάτο µας. Μ'
αυτήν σφραγίζουµε µεις τα
πιστοποιητικά της τιµής των..."




