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ΕΝΕΚΑ
«Πρέπει να
Ε.Ν.Ε.ργός

είμαστε το εμείς»
Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας
καλωσορίζω στο έκτο Πανελλήνιο και
πέμπτο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό
και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε., που φέτος πραγματοποιείται στο όμορφο νησί της Λευκάδας. Πιστοί στο ραντεβού μας, δίνουμε
ένα ηχηρό παρόν σε μια εκδήλωση,
που αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο
και τη θέση του νοσηλευτή στο χώρο
της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Το συνέδριο μας αυτό, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο επί έξι συναπτά έτη, έχει πλέον καθιερωθεί στη
συνείδηση όλων των νοσηλευτών ως
το σημείο αναφοράς για τις πάσης
φύσεως εξελίξεις, που σχετίζονται με
την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στο εξωτερικό. Στην επιτυχή αυτή
πορεία του συνεδρίου μας, έχουν συμβάλλει πολλοί παράγοντες, όμως είναι
η δική σας κυρίως συμμετοχή, που έχει
δημιουργήσει αυτή τη δυναμική και
συνεχίζει...
Συνέχεια στη σελ. 3-4

ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 52]
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Ε.Ν.Ε.

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

Γέμισε ασφυκτικά
η Λευκάδα!
Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΔΥΝΑΤOΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚOΣ ΠΑΛΜOΣ ΣΤΟ ΣΥΝEΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.χειρο

L

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συμπεριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρηματικό ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των μελών, τροποποιείται
ως εξής:
1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από
20e, γίνεται 5e
2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για
τους ανέργους νοσηλευτές και τα
μέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών, μειώνεται στα 20e
3. Για τα λοιπά μέλη, το ποσόν της ετήσιας εισφοράς, από 45e διαμορφώνεται σε 40e.

Γ

Τσερέ, φιλόλογο και συγγραφέα, Φωτεινή Κουλούρη, Διευθύντρια Ψυχικής
Υγείας εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας,Αναστάσιο Γαζή,
Αντιδήμαρχο Λευκάδας για
θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού, Θοδωρή Σολδάτο,
Βουλευτή Λευκάδας, Στάθη
Ζαβιτσάνο, Δήμαρχο Μεγανησίου, Ελένη Αλμπάνη,
Υποδιοικήτρια της 6ης ΥΠΕ,
Σωτήρη Σκιαδαρέση, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου,
Μαριάνθη Μεσσήνη, Διοικήτρια του ΓΝ Λευκάδας,
Αντωνία Ξηρομερίτη, Διευθύντρια της Νοσηλευτικής

Υπηρεσίας του ΓΝ Λευκάδας, Γιάννη Κυριόπουλο,
Καθηγητή Οικονομικών της
Υγείας, Αριστείδη Δάγλα,
Πρόεδρο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
και Δημήτρη Σκουτέλη,Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε..
Την εναρκτήρια ομιλία με
τίτλο «ο πόνος στη Νοσηλευτική, στο Δίκαιο και στη
Λογοτεχνία» εκφώνησε ο κ.
Φώτης Λεπίδας, αφήνοντας
άφωνο το πολυπληθές ακροατήριο με το μεστό και άμεσο λόγο του, δίδοντας στο
ανθρωπιστικό έργο των
νοσηλευτών φιλοσοφικές
προεκτάσεις.
Σελ. 5-11

L

ια ακόμα μια φορά η
Λευκάδα γέμισε ασφυκτικά με νοσηλευτές
απ’όλη τη χώρα.Με την ανάμνηση της επιτυχίας του 2008,
ήδη οι προσδοκίες των διοργανωτών ήταν αρκετά υψηλές. Το αποτέλεσμα, δικαίωσε τους πάντες.
Η πολυπληθής εκδήλωση της τελετής έναρξης, άρχισε με τη Νέα Χορωδία Λευκάδας και ακολούθησαν
χαιρετισμοί μεταξύ άλλων,
από τους κ.κ.: Πρωτοπρεσβύτερο Γεράσιμο Ζαμπέλη, εκπρόσωπο της Μητρόπολης Λευκάδας, Δημήτρη
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Γέμισε ασφυκτικά η Λευκάδα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Για ακόμα μια φορά η Λευκάδα γέμισε ασφυκτικά με νοσηλευτές απ’ όλη τη χώρα. Με την ανάμνηση της επιτυχίας του 2008, ήδη οι προσδοκίες των διοργανωτών ήταν αρκετά υψηλές. Το
αποτέλεσμα, δικαίωσε τους πάντες. Η πολυπληθής εκδήλωση της τελετής έναρξης, άρχισε με
τη Νέα Χορωδία Λευκάδας και ακολούθησαν χαιρετισμοί μεταξύ άλλων, από τους κ.κ.: Πρωτοπρεσβύτερο Γεράσιμο Ζαμπέλη, εκπρόσωπο της Μητρόπολης Λευκάδας, Δημήτρη Τσερέ, φιλόλογο και συγγραφέα, Φωτεινή Κουλούρη, Διευθύντρια Ψυχικής Υγείας εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, Αναστάσιο Γαζή, Αντιδήμαρχο Λευκάδας για θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού,
Θοδωρή Σολδάτο, Βουλευτή Λευκάδας, Στάθη Ζαβιτσάνο, Δήμαρχο Μεγανησίου, Ελένη Αλμπάνη, Υποδιοικήτρια της 6ης ΥΠΕ, Σωτήρη Σκιαδαρέση, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Μαριάνθη
Μεσσήνη, Διοικήτρια του ΓΝ Λευκάδας, Αντωνία Ξηρομερίτη, Διευθύντρια της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας του ΓΝ Λευκάδας, Γιάννη Κυριόπουλο, Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, Αριστείδη Δάγλα, Πρόεδρο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και Δημήτρη Σκουτέλη, Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε.... Σελ. 5

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

Ο Γιάννης Σκαρίμπας
γράφει για την
ιστορική αλήθεια του 1821
Ο Σκαρίμπας, εκτός από δεινός συγγραφέας
και ποιητής, αποδεικνύεται ένας άριστος ιστορικός υπό την έννοια της άμεσης άντλησης της
ιστορικής αλήθειας απευθείας απ’ τις πηγές,
χωρίς φτιασιδώματα και στεγανά. Για το συγγραφέα το 1821 ήταν η μοναδική εθνική και
κοινωνική επανάσταση ταυτόχρονα. Επανέρχεται συνεχώς στον αντιδραστικό ρόλο του ανώτερου
κλήρου – ιερατείου και των κοτζαμπάσηδων – φοροεισπρακτόρων. Μαζί με το Φωτιάδη και τον
Κορδάτο, επιχειρεί να διαδώσει στο λαό την ιστορική αλήθεια που επιμελώς αποκρύφτηκε απ’ το
εκπαιδευτικό μας σύστημα, προβάλλοντας ως ήρωες, άτομα με ρόλο σκαιό, αντιπατριωτικό και
ύποπτο... Σελ. 14
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ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr
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ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

Ε.Ν.Ε.κρίθη

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

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551
e-mail: info@pitsilidis.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Ορφανός
Α’ Αντιπρόεδρος
Δόντσιος Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος
Μπίζας Λάμπρος
Ταμίας
Αβραμίδης Γεώργιος
Οργανωτικός Γραμματέας
Μπελαλή Κωνσταντία
Αναπληρωτής Γραμματέας
Πιστόλας Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ.
Αρβανίτης Γεώργιος
Μέλος Δ.Σ.
Ποντισίδης Γεώργιος
Μέλος Δ.Σ.
Κωτσής Απόστολος
Μέλος Δ.Σ.
Ριζόπουλος Ρίζος
Μέλος Δ.Σ.
Δημητρέλης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ.
Γιάκης Νικόλαος
Μέλος Δ.Σ.
Σπυράτος Φώτιος
Μέλος Δ.Σ.
Γιάννης Μπατής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Α.Ε.B.E.
CREDIT: visualphotos.com
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 018376
Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του
κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

«Πρέπει να
Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.
είμαστε το εμείς»
ίναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας καλωσορίζω στο έκτο Πανελλήνιο και πέμπτο
Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε.,
που φέτος πραγματοποιείται στο όμορφο νησί της Λευκάδας. Πιστοί στο ραντεβού
μας, δίνουμε ένα ηχηρό παρόν σε μια εκδήλωση, που αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο
και τη θέση του νοσηλευτή στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Το συνέδριο μας αυτό, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο επί έξι συναπτά έτη, έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση όλων των νοσηλευτών ως το σημείο αναφοράς για τις πάσης
φύσεως εξελίξεις, που σχετίζονται με την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Στην επιτυχή αυτή πορεία του συνεδρίου μας, έχουν
συμβάλλει πολλοί παράγοντες, όμως είναι η δική σας κυρίως συμμετοχή, που έχει δημιουργήσει αυτή τη δυναμική και συνεχίζει να εμπνέει τις εκάστοτε οργανωτικές επιτροπές.
Πράγματι, από συστάσεώς της το έτος 2004 μέχρι και σήμερα, η Ε.Ν.Ε. δεν έχει σταματήσει να αναπτύσσει δράσεις, ιδίως στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, από
τις οποίες καταδεικνύεται με τον πλέον πειστικό τρόπο, ότι οι νοσηλευτές πέρα από επαγγελματίες, είναι και επιστήμονες, με υψηλό επίπεδο γνώσεων.
Η εικόνα αυτή του νοσηλευτή – επιστήμονα θα πρέπει να καθιερωθεί τόσο στη δική
μας συνείδηση, όσο και στους χώρους απασχόλησής μας. Οφείλουμε όλοι μαζί και ο
καθένας μας χωριστά να αποδεικνύουμε καθημερινώς στην πράξη, ότι δεν είμαστε απλώς
βοηθητικό προσωπικό με λευκή στολή και ενδεχομένως ένα ευγενικό χαμόγελο. Αντιθέτως, είμαστε ουσιαστικοί και αναντικατάστατοι κρίκοι στην αλυσίδα των υπηρεσιών
υγείας, διαθέτουμε εξειδικευμένα επαγγελματικά δικαιώματα και ανήκουμε σε ξεχωριστή
υπηρεσία, πλην όμως ισότιμη με τις άλλες.
Η καθημερινή μάχη που δίνουμε είναι άνιση, αλλά θα εξακολουθήσουμε να τη δίνουμε με βασικό στόχο την διασφάλιση αφενός της δημόσιας υγείας, αφετέρου της προσωπικής μας αξιοπρέπειας.
Κοινά τα προβλήματα, αλλά και τα οράματά μας… Παραβλέπουμε τις όποιες μικροδιαφορές και γινόμαστε συναγ ωνιστές, καθώς το φορτίο είναι βαρύ και μόνο μαζί θ’
αντέξουμε να το σηκώσουμε.
Πρέπει να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας, να βρούμε την όρεξη για δουλειά, να προωθήσουμε βαθιές τομές στην επιστήμη μας, να κερδηθεί η αναμεταξύ μας εμπιστοσύνη, να ξαναχτίσουμε τη χαμένη μας συναδελφικότητα…
Χρειαζόμαστε υπερβατική σκέψη, μηδενική ανοχή στο φόβο και στον τρόμο που μας
καθιστά διαχειρήσιμες μονάδες… Πρέπει να είμαστε το εμείς. Πάντα οι νοσηλευτές δίνουν
τους αγώνες τους μοναχικά… και πάντα θα υπάρχουν φύλακες που θα κάνουν περήφανη αυτή την επιστήμη. Και όταν όλα γύρω μας δυσκολεύουν, πάντα οι νοσηλευτές θα
βρίσκουν ένα λόγο να επιμένουν, ότι μπορούν να τα καταφέρουν, πιστεύοντας αυτόν τον
καιρό, ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο συλλογική, αλλά και ατομική.
Επί παραδείγματι, είναι τουλάχιστον αδιανόητο να έχουμε φτάσει στο έτος 2013 και
την στιγμή που η νοσηλευτική στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως εξελίσσεται και προοδεύει, στην Ελλάδα να υποχρεώνονται οι νοσηλευτές να εκτελούν αλλότρια καθήκο-
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Δημήτρης Σκουτέλης,
Πρόεδρος Ε.Ν.Ε.
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editorial

ντα, διαφορετικά και εντελώς ξένα με τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που διαθέτουν.
Και στο σημείο αυτό η ευθύνη βαρύνει όλους μας. Η Ε.Ν.Ε. επανειλημμένως έχει
κληθεί και έχει παρέμβει με σκοπό την εξάλειψη παρόμοιων φαινομένων. Από εκεί και
πέρα αποτελεί αναμφίβολα ευθύνη και των Διευθυντών, των Τομεαρχών και των Προϊσταμένων των νοσηλευτικών υπηρεσιών όλων των νοσοκομείων να διαφυλάσσουν το
κύρος του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την αξιοπρέπεια του νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν νοείται οι προϊστάμενοι των νοσηλευτών να ανέχονται έστω και στον ελάχιστο βαθμό την ανάθεση σε υφισταμένους τους αλλότριων καθηκόντων.
Οι πρακτικές αυτές θα πρέπει άμεσα να αποτελέσουν παρελθόν και η νοσηλευτική
στην Ελλάδα να κερδίσει τη θέση που πραγματικά της αξίζει.
Βέβαια, η συγκυρία της βαθειάς οικονομικής κρίσης λειτουργεί πολλές φορές ως ανασταλτικός παράγοντας στις ιδέες και τις φιλοδοξίες μας. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να
μας εμποδίζει από το να αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια του κλάδου μας.
Όλοι μαζί στρατευμένοι στο πλευρό της Ε.Ν.Ε. μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τη
θέση μας, να διευρύνουμε τους επιστημονικούς μας ορίζοντες και να διατηρήσουμε
ζωντανή την ελπίδα για το αύριο και την ανάπτυξη της νοσηλευτικής.
Πολλά βήματα έχουν ήδη γίνει, πολλές μικρές ή μεγαλύτερες μάχες έχουν τελεσφορήσει. Η ένταση, όμως, των προσπαθειών μας θα πρέπει να παραμείνει αμείωτη. Η Ε.Ν.Ε.
δεσμεύεται ότι θα συνεχίσ ει τον αγώνα της με την δική σας συμμετοχή, αλλά και την
δική σας κριτική. Η άποψή σας, όταν αυτή αποτυπώνεται με τεκμηριωμένο και εποικοδομητικό τρόπο, ιδίως, δε, όταν καταλήγει στην κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης, είναι
εξαιρετικά χρήσιμη.
Αντιστρόφως, τα ανέξοδα και διαδικτυακού κυρίως τύπου πυροτεχνήματα και η συναφής με αυτά λασπολογία ουδόλως μας αγγίζουν, ουδόλως μας αποπροσανατολίζουν.
Η Ε.Ν.Ε. ήταν εξαρχής και παραμένει προσηλωμένη στο σ τόχο της, που δεν είναι
άλλος από την προαγωγή και ανάπτυξη της νοσηλευτικής με ίσες ευκαιρίες για όλους,
με αξιοκρατία και με αξιοπρέπεια.
Μαζί θα κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα προοπτικής του κλάδου μας, μέσω του αυτοπροσδιορισμού μας ως επιστημόνων της υγείας και όχι ως αναλώσιμων εργαλείων του
πολύπαθου Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Το φετινό μας συνέδριο αποτελεί ακόμη μια απόδειξη των προσπαθειών μας. Πέραν
όμως του κοπιαστικού οργανωτικού μέρους, θα πρέπει κυρίως να αναγνωρίσουμε τον
κόπο και το φιλότιμο των εισηγητών, που είμαι σίγουρος ότι έχουν προετοιμάσει και
φέτος υψηλού επιπέδου εισηγήσεις, που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον και θα αποσπάσουν την προσοχή των ακροατών.
Και βέβαια, όπως κάθε χρονιά, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να εξάρουμε το ρόλο
το δικό σας, όλων όσων συμμετέχετε στο συνέδριό μας, έχοντας ταξιδέψει από κάθε γωνιά
της Ελλάδας προκειμένου να παρακολουθήσετε τη σημαντικότερη, ίσως, επιστημονική
νοσηλευτική εκδήλωση. Για την παρουσία σας αυτή και την συμμετοχή σας είστε αξιέπαινοι και σας ευχαριστώ θερμώς.
Η άρτια διεξαγωγή του συνεδρίου αυτού επιβεβαιώνει με τον πλέον δυναμικό τρόπο την πρόθεσή μας για την προαγωγή και την εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης, ενώ
υποδηλώνει προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι είμαστε παρόντες, δραστήριοι, αποφασιστικοί, διεκδικητικοί και κυρίως δημιουργικοί σε πείσμα των καιρών και όσων επιδιώκουν
να μας μετατρέψουν σε μεμψίμοιρους, άβουλους και υποτακτικούς.
Ένας ήρωας δεν μπορεί να τα καταφέρει. Πρέπει όλοι μας να γίνουμε ήρωες.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

Με τις σκέψεις αυτές, και αφού ευχαριστήσω από καρδιάς τους διοργανωτές και τους
συμμετέχοντες, χαιρετίζω την έναρξη του συνεδρίου και εύχομαι καλή επιτυχία και καλή
δύναμη σε όλους.
Σας ευχαριστώ.

RYTHMOS_T52

Ε.Ν.Ε.κα

6/6/13

10:19 AM

Page 5

Μάιος 2013

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

åðéëáéòÞôèôá

ΔΥΝΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Γέμισε ασφυκτικά
η Λευκάδα!

Ε.Ν.Ε.χειρο

ι α ακόμα μια φορά η
Λευκάδα γέμισε ασφυκτικά με νοσηλευτές απ’
όλη τη χώρα. Με την ανάμνηση της επιτυχίας του 2008, ήδη
οι προσδοκίες των διοργανωτών ήταν αρκετά υψηλές. Το
αποτέλεσμα, δικαίωσε τους
πάντες.
Η πολυπληθής εκδήλωση
της τελετής έναρξης, άρχισε με
τη Νέα Χορωδία Λευκάδας και
ακολούθησαν χαιρετισμοί μεταξύ άλλων, από τους κ.κ.: Πρωτοπρεσβύτερο Γεράσιμο Ζαμπέλη, εκπρόσωπο της Μητρόπολης
Λευκάδας, Δημήτρη Τσερέ,
φιλόλογο και συγγραφέα,
Φωτεινή Κουλούρη, Διευθύ ντρια Ψυχικής Υγείας εκ μέρους
του Υπουργείου Υγείας, Αναστάσιο Γαζή, Αντιδήμαρχο Λευκάδας για θέματα Πολιτισμού
και Τουρισμού, Θοδωρή Σολδάτο, Βουλευτή Λευκάδας, Στάθη Ζαβιτσάνο, Δήμαρχο Μεγανησίου, Ελένη Αλμπάνη,
Υποδιοικήτρια της 6ης ΥΠΕ,
Σωτήρη Σκιαδαρέση, Πρόε -

Γ
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δρο του Επιμελητηρίου, Μαριάνθη Μεσσήνη, Διοικήτρια του
ΓΝ Λευκάδας, Αντωνία Ξηρομερίτη, Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝ
Λευκάδας, Γιάννη Κυριόπουλο, Καθηγητή Οικονομικών
της Υγείας, Αριστείδη Δάγλα,
Πρόεδρο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
και Δημήτρη Σκουτέλη, Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε..
Την εναρκτήρια ομιλία με
τίτλο «ο πόνος στη Νοσηλευτική, στο Δίκαιο και στη Λογοτεχνία» εκφώνησε ο κ. Φώτης
Λεπίδας, αφήνοντας άφωνο το
πολυπληθές ακροατήριο με το
μεστό και άμεσο λόγο του,
δίδοντας στο ανθρωπιστικό
έργο των νοσηλευτών φιλοσοφικές προεκτάσεις.
Μετά την εναρκτήρια ομιλία
ακολούθησαν οι βραβεύσεις
των τιμωμένων προσώπων.
Πρώτη βραβεύτηκε η κ. Αντωνία Ξηρομερίτη, Διευθύντρια
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου Λευκάδας
για τη συνολική ανθρωπιστική της προσφορά, αλλά και για
τη στήριξή της σε όλες τις προσπάθειες της Ε.Ν.Ε. με αίσθημα ευθύνης και κυρίως ανιδιοτέλειας. Ακολούθως,
βραβεύτηκε ο καθηγητής των
Οικονομικών της Υγείας κ.
Γιάννης Κυριόπουλος για την
ευκαιρία που διαχρονικά πρόσφερε στους νοσηλευτές να
επιμορφωθούν σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και στη δημόσια υγεία, αλλά και για το ότι
υπήρξε συνεπής σύμμαχος σε
κάθε εποικοδομητική προσπάθεια της Ε.Ν.Ε.. Τέλος σε σειρά, αλλά όχι και σε σπουδαιότητα, βραβεύτηκε ο νομικός
σύμβουλος της Ε.Ν.Ε. κ. Αλέξης Παραράς , κυρίως για το
ήθος του και για τη συμβολή
του στην εδραίωση της Ε.Ν.Ε.,
κυρίως σε εποχές που το οικοδόμημά της κλυδωνιζόταν επι-
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Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

Μάιος 2013

RYTHMOS_T52

Ε.Ν.Ε.κα

6/6/13

10:19 AM

Page 7

Μάιος 2013

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

åðéëáéòÞôèôá

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

7

κίνδυνα από επιθέσεις διαφόρων ομάδων με συγκεκριμένα συμφέροντα.
Μετά τις βραβεύσεις ακολούθησε η δεξίωση έναρξης, με
γεύμα στην πισίνα του ξενοδοχείου και με τη συνοδεία
των χορευτικών συγκροτημάτων «Πήγασος» και «Απόλλων
Καρυάς», που δυστυχώς διακόπηκε από τη βροχή και συνεχίστηκε στο φουαγέ του ξενοδοχείου.
Οι εργασίες του συνεδρίου
υπερέβησαν τις 600 και παρουσιάστηκαν σε 5 αίθουσες που
λειτουργούσαν παράλληλα στα
ξενοδοχεία IONIAN BLUE και
PORTO GALINI,όπου και αναρτήθηκαν τα πολυάριθμα posters.
Καλύφθηκαν όλες οι θεματικές ενότητες με εργασίες ποιοτικές και πρωτότυπες, ανεβάζοντας ακόμη παραπάνω τον
πήχη της επιτυχίας.
Το βράδυ της Παρασκευής,
στη Μαρίνα της πόλης,ο Πέτρος
Αυγερινός παρουσίασε το μονόπρακτο §Ψυχολογία Κερκυραίου Συζύγου», μια δική του διασκευή στο συνώνυμο έργο του
Εμ. Ροΐδη, μια παράσταση που
ενθουσίασε όσους την παρακολούθησαν.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε κλασικά το τραπέζι του
διαλόγου με εκπροσώπους της
Ε.Ν.Ε. και τους νοσηλευτές που
παρευρέθησαν στην κατάμεστη αίθουσα «Βαλαωρίτης» το
μεσημέρι του Σαββάτου. Στην
πορεία της συζήτησης, τέθηκαν τα θέματα της αξιοκρατίας
κατά τις κρίσεις,η ανάγκη πανεπιστημιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι τεράστιες ελλείψεις
σε νοσηλευτές, οι μισθολογικές απώλειες ελέω μνημονίων
και το πάγωμα της ιεραρχικής
εξέλιξης των νοσηλευτών του
δημοσίου.
Τα κλινικά φροντιστήρια είχαν
και πάλι την τιμητική τους, προσελκύοντας εκατοντάδες συνέ-
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δρους να τα παρακολουθήσουν,
αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις κι εμπειρίες.
Στα πλαίσια του επιστημονικού
ενδιαφέροντος του συνεδρίου,βραβεύτηκαν οι ακόλουθες εργασίες:
1ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: " Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ MOBBING
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ". Παρασκευή
Μπακέλλα, Ευτυχία Γιάγκου, Μπραχαντίνη Καλλιόπη.
2ο Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης: " ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ". Γιαννούλα Νταβώνη, Μαρία
Μπαγιάτη-Λεβάκου, Μαρία Δάντσιου.
3ο Βραβείο Πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών: " ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ
ΛΥΣΣΑΣ". Σταύρος Σταφυλίδης,
Θεολόγος Μπαξεβάνος, Σωτηρία
Κοράνη.
Η παρουσία εκπροσώπων του
Υπουργείου ήταν κάτι παραπάνω
από αισθητή και συνέτειναν στην
παραγωγή νέων ιδεών και προτάσεων τόσο στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας, όσο και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η
Διευθύντρια Ψυχικής Υγείας κ.
Φωτεινή Κουλούρη, τόσο με τη
διάλεξή της, όσο και με τη συνολική παρουσία και με τις παρεμβάσεις της, υπήρξε καταλυτική για
πολλά και ποικίλα θέματα της
αρμοδιότητάς της. Επιπλέον ο κ.
Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους ,
κοινωνικός επιθεωρητής και Τμηματάρχης της Διεύθυνσης της ΠΦΥ
του ΥΥΚΑ, αποδείχτηκε βαθύς
γνώστης των θεμάτων μας και
βοήθησε πολύ σε όλες τις συζητήσεις μας.
Εν κατακλείδι, το 6ο συνέδριο
της Ε.Ν.Ε.διακρίθηκε για την αρτιότητα της οργάνωσής του, τον παλμό και το σφρίγος του,αλλά κυρίως
για την ικανοποίηση των χιλιάδων συνέδρων που κατέκλυσαν
για μια ακόμα φορά τη Λευκάδα.
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΑΓΛΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιοσέβαστοι προσκεκλημένοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων του νησιού.
Μετά από 5 χρόνια, η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδας, επανέρχεται στην υπέροχη Λευκάδα, για να διενεργήσει το 6ο της πανελλήνιο
συνέδριο, συγκεντρώνοντας τους νοσηλευτές απ’ όλη τη χώρα, στο μυθικό νησί του
Βαλαωρίτη και του Σικελιανού.
Ο πειρασμός των ποιητικών αναφορών, ειδικά όταν βρίσκεσαι εδώ, στο νησί που πλέει
πάνω στ’ άφθαστα παντρέματα του λόγου με
το φως, την πέτρα και τη θάλασσα, είναι αφόρητος. Θα προσπαθήσω να τον κοροϊδέψω…
Προσγειώνοντας λοιπόν τη σκέψη μου στα
καθ’ ημάς, καταρχήν, νοιώθω την ανάγκη να
ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στη
διοργάνωση του συνεδρίου μας και πρώτα
απ’ όλα, τη διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Λευκάδας, την κυρία
Αντωνία Ξηρομερίτη, τον άνθρωπο που με
τη συνολική στάση και τη συμπεριφορά του,
έδωσε μιαν άλλη, ανώτερη διάσταση σ’ αυτό
που ονομάζουμε ανθρωπιά.
Ακολούθως, εκφράζουμε τις θερμότατες
ευχαριστίες της Οργανωτικής Επιτροπής στη
διοικήτρια του νοσοκομείου κυρία Μαριάνθη Μεσσήνη για τη συγκινητική της ολόπλευρη στήριξη, την υποδιοικήτρια της 6ης ΥΠΕ
και αγαπητή φίλη και συνάδελφο κ. Λένα
Αλμπάνη για τη σημαντική της αρωγή, τόσο
σε υλικό, όσο σε ηθικό επίπεδο, το δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και το Επιμελητήριο Λευκάδας για την έμπρακτη συμβολή
τους στην εκδήλωσή μας, και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου Λευκάδας για τις προσπάθειές τους να βοηθήσουν στην επιτυχημένη έκβαση του συνεδρίου μας.
Στο σημείο αυτό, ενδυόμενος προσωρινά
τον τίτλο του προέδρου της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του
ΕΣΥ, της ΠΑΣΥΝΟ, επιθυμώ να συγχαρώ
ιδιαιτέρως τους νοσηλευτές της Λευκάδας, για
την ίδρυση του Συλλόγου Νοσηλευτών Λευκάδας, του 33ου σωματείου της ομοσπονδίας
μας, που οσονούπω θα αποκτήσει την πρώτη του αιρετή διοίκηση.
Συνεχίζοντας, θα αποτελούσε παράλειψη
να μη συγχαρώ τον πρόεδρο της Ε.Ν.Ε. και
της επιστημονικής επιτροπής κ.Δημήτρη Σκουτέλη, καθώς και τα μέλη αυτής, που φέτος κλή-
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θηκαν να ανταπεξέλθουν σε έναν τεράστιον όγκο δουλειάς, μιας και οι εργασίες
του παρόντος συνεδρίου ξεπέρασαν τις
600.
Επίσης, ξεχωριστή θέση στις ευχαριστίες
μας, έχουν οι υπεύθυνοι και τα μέλη της
Νέας Χορωδίας, του Πήγασου και του
Απόλλωνα Καρυάς για την ευγενική τους
προσφορά, να επενδύσουν την έναρξη του
συνεδρίου μας με το λευκαδίτικο πολιτισμό.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης, οφείλουμε στον ηθοποιό και σκηνοθέτη Πέτρο
Αυγερινό, που για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά, παρουσιάζει θεατρικό του έργο
για τους νοσηλευτές, διασκευάζοντας το
έργο του Εμμανουήλ Ροΐδη «Ψυχολογία
Συριανού Συζύγου», σε «Ψυχολογία Κερκυραίου Συζύγου».
Μέσα λοιπόν στην ανοιξιάτικη κορύφωση της φυσικής ομορφιάς των τοπίων και
με τον απόηχο στ’ αυτιά μας των στίχων
των σημαντικών μας ποιητών, η παρού σα εκδήλωση ξεφεύγει από τα τετριμμένα
όρια της επιστημονικής συνάντησης, λαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά μιας αμφίσημης μυσταγωγίας.
Περισσότεροι από 2000 σύνεδροι, πέραν
της δεδομένης τους ενασχόλησης με τις
εργασίες του συνεδρίου, είναι έτοιμοι να
σπεύσουν, για ν’ ανακαλύψουν τα σπουδαία θέλγητρα του νησιού, με την αλάθητη πεποίθηση πως η αισιοδοξία, μόνον ως
σύμμαχος λογιέται…
Με τις ψυχές μας ανάλαφρες, μέσα σε
κλίμα αλληλεγγύης κι αγωνιστικότητας,
καλούμαστε τούτο το τετραήμερο, να ζυμώσουμε τις σκέψεις και τις εμπειρίες μας,
που όλο το χρόνο φορτωνόμαστε απ’ τη
μάχη μας με την αρρώστια και το θάνατο,
με τις δυσχέρειες και τις ελλείψεις, με την
αλλοίωση του κοινωνικού προσώπου του
κράτους και με την εξαΰλωση των κεκτημένων μας, σχεδιάζοντας από κοινού ένα
νέον ορίζοντα, τόσο για το επάγγελμά μας,
όσο και για την κοινωνία μας.
Μπορεί να «πολιορκούμεθα» από κάθε
είδους δεινά, όπως γράφει ο Νάνος Βαλαωρίτης, αλλά προτιμώ να σκέφτομαι γι’
αντίβαρο, δυο στίχους του Σικελιανού:
«Αν είναι η μέρα βροχερή, σέρνει πιο
πλούσιο φως… μα κι ο σεισμός, βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει»…
Σας ευχαριστώ θερμά.

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες
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Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο
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Τυπορυχείο…
Ε.Ν.Ε.υθέτω
Ε.Ν.Ε.ws
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> Νοσηλευτές στη Σαουδική
Αραβία μολύνθηκαν με τον
νέο θανατηφόρο κορονοϊό
Πηγή: Απε μπε
Δύο νοσηλευτές στη Σαουδική Αραβία
μολύνθηκαν με τον νέο θανατηφόρο κορονοϊό, ο οποίος μοιάζει με τον SARS, η πρώτη
ένδειξη μετάδοσης του συγκεκριμένου ιού
εντός νοσοκομείου, ανακοίνωσε ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο νέος ιός
nCoV ανήκει στην ίδια οικογένεια των ιών
που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα και
στην ίδια οικογένεια ιών με αυτούς που προκάλεσαν την επιδημία του Σαβαρού και
Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS)
που ξέσπασε στην Ασία το 2003. Η Σαουδική
Αραβία έχει τα περισσότερα κρούσματα με 30
ασθενείς να έχουν μολυνθεί και από αυτούς
15 να έχουν πεθάνει. Ωστόσο, κρούσματα του
nCoV έχουν επίσης καταγραφεί στην
Ιορδανία, το Κατάρ, τη Βρετανία και τη Γαλλία.

>> Ο «Διαγνωστικός Αλγόριθμος» πολύτιμο εργαλείο στην
διάγνωση της νόσου ΝP-C
Πηγή: Απε μπε
Σημαντικό εργαλείο στην αναγνώριση ασθενών που θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγχο για τη νόσο Niemann Pick τύπου
C (ΝP-C), ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη διάγνωση της πάθησης αποτελεί ο «Διαγνωστικός
Αλγόριθμος». Η ΝP-C είναι μια σπάνια γενε-

τική ασθένεια, που προκαλεί σοβαρά, εξελικτικά, νευρολογικά συμπτώματα και μπορεί να
προσβάλει βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Οι
περισσότεροι ασθενείς χωρίς θεραπεία, πεθαίνουν μέσα σε πέντε έως δέκα έτη από τη διάγνωση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η
ασθένεια αποβαίνει μοιραία κατά την παιδική
ηλικία. Το έγκριτο περιοδικό Neurology, το
Μάιο του 2012, δημοσίευσε το «Διαγνωστικό
Αλγόριθμο» στον οποίο αποδίδεται μια αριθμητική τιμή για καθένα από τα επιμέρους,
κοινά για την ασθένεια, συμπτώματα.

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

>> Τα «μυστικά» για την αντιμετώπιση της υπέρτασης
Πηγή:Το βημα
Η είσοδος των νέων αντιπηκτικών φαρμάκων
στα οξέα στεφανιαία επεισόδια, είναι πιθανόν
να περιορίσει τη χρήση της ασπιρίνης στο
μέλλον. Ο αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας
που παρατηρείται με την χρήση των νέων
αυτών φαρμάκων ενδέχεται, σύμφωνα με
μελέτες, να οφείλεται ακριβώς στην ταυτόχρονη χρήση της ασπιρίνης.
Την επισήμανση αυτή έκανε ο καθηγητής
Καρδιολογίας, Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο
οποίος αναφέρθηκε και στα βασικά σημεία της
μελέτης FREEDOM, που έδειξε ότι οι ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη και πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο που αντιμετωπίζονται με αορτοστεφανιαία παράκαμψη, παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερη επίπτωση θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο, μη θανατηφόρου εμφράγματος ή
εγκεφαλικού, σε σύγκριση με τους διαβητικούς
που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

>> Το στρες στη δουλειά ανεβάζει
τη χοληστερίνη
Πηγή: Τα Νεα
Το εργασιακό στρες μπορεί να αλλάξει τον
μεταβολισμό των λιπών από τον οργανισμό,
οδηγώντας σε αύξηση των επιπέδων χοληστερόλης και καρδιοπάθεια, αναφέρουν ισπανοί ερευνητές. Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ
και χρόνια ότι το εργασιακό στρες υπονομεύει την υγεία της καρδιάς, αλλά έως τώρα
πίστευαν ότι αυτό οφείλεται στο ότι είθισται να
μας οδηγεί σε ανθυγιεινές συνήθειες, όπως το
κάπνισμα, η κακή διατροφή και ο καθιστικός
τρόπος ζωής.Οι ισπανοί επιστήμονες, όμως,
ανακάλυψαν ότι μπορεί να προκαλέσει δυσλιπιδαιμία, δηλαδή να αλλάξει τα επίπεδα των
λιπιδίων στο αίμα. Όπως γράφουν στην
«Σκανδιναβική Επιθεώρηση Δημοσίας Υγείας»
(SJPH), τα ευρήματά τους βασίζονται σε περισσότερους από 90.000 εργαζόμενους, οι οποίοι υποβάλλονταν συστηματικά σε τσεκ απ.

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

>> Ο σύγχρονος τρόπος ζωής «μας
γερνάει
κατά 15 χρόνια»
Ε.Ν.Ε.

Πηγή: Τα Νεα
Οι σημερινοί 30άρηδες έχουν τόσο κακή φυσική κατάσταση ώστε είναι 15 χρόνια «μεγαλύτεροι» απ’ ό,τι οι γονείς και οι παππούδες του
όταν βρίσκονταν στην ίδια ηλικία, σύμφωνα με
μία νέα μελέτη. Όπως γράφουν Ολλανδοί επιστήμονες στην «Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση
Προληπτικής Καρδιολογίας» (EJPC), οι σημερινοί νεαροί άνδρες και γυναίκες έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες απ’ ό,τι οι παλαιότερες γενιές να πάσχουν από υπέρταση, δια-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

>> Νέα τεχνική υπόσχεται επανάσταση στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Ε.Ν.Ε.χειρο

Πηγή: Απε μπε
Μια νέα βρετανική απεικονιστική - διαγνωστική μέθοδος επιτρέπει την εκ των προτέρων επιλογή του καλύτερου εμβρύου για εμφύτευση
στη μήτρα. Η τεχνική υπόσχεται μια πραγματική επανάσταση, η οποία θα ωφελήσει τα υπογόνιμα ζευγάρια, καθώς μπορεί να διπλασιάσει ή
και να τριπλασιάσει τον αριθμό των γεννήσεων υγιών παιδιών
μέσω της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ανεβάζοντας το ποσοστό επιτυχίας στο 78%. Η νέα τεχνική επιτρέπει την συνεχή ψηφιακή φωτογράφηση των εμβρύων και έτσι την επιλογή -με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή- των υγιέστερων από αυτά πριν την
εμφύτευση. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα
ήταν πλέον δυνατό τρία στα τέσσερα γονιμοποιημένα ωάρια μέσω
εξωσωματικής τεχνικής να καταλήγουν σε επιτυχή τοκετό.
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βήτη και παχυσαρκία (σ.σ. η παχυσαρκία ανήκει στις ασθένειες).Το συμπέρασμά τους βασίζεται στην παρακολούθηση 6.000 εθελοντών,
στα 20, στα 30, στα 40 και στα 50 τους. Όπως
διαπίστωσαν οι ερευνητές, οι νέες γενιές έχουν
φτωχότερη «μεταβολική υγεία» απ’ ό,τι οι παλαιότερες, καθώς αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερα μεταβολικά προβλήματα, όπως η υπέρταση
και η παχυσαρκία.

>> Παχυσαρκία και ανάστημα παίζουν ρόλο στον καρκίνο του
ενδομητρίου
Πηγή: health.in.gr
Το ύψος και η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία σχετίζονται με τον κίνδυνο εκδήλωσης
καρκίνου του ενδομητρίου στην ενήλικη
ζωή, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα
που παρουσιάστηκαν στην Κυριακή 12
Μαΐου στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την
Παχυσαρκία στο Λίβερπουλ, της Μ.Βρετανίας.
Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ο τέταρτος
συχνότερος καρκίνος στην Ευρώπη με περισσότερες από 900.000 νέες περιπτώσεις να ανιχνεύονται ετησίως. Στις ενήλικες γυναίκες, ο
Δείκτης Μάζας Σώματος σχετίζεται με τον
αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του
ενδομητρίου, ενώ η σχέση με το ύψος δεν
έχει ακόμη προσδιοριστεί επαρκώς.

>> Αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικού για τις 40άρες με κατάθλιψη
Πηγή:Τα Νεα
Οι 40άρες και οι 50άρες γυναίκες με κατάθλιψη διατρέχουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο

εγκεφαλικού σε σύγκριση με τις συνομήλικές
τους δίχως αυτήν, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η
ψυχική νόσος τις καθιστά ευάλωτες στα εγκεφαλικά σε πολύ νεώτερη ηλικία απ’ ό,τι αναμενόταν.Η μελέτη διήρκησε 12 χρόνια και
πραγματοποιήθηκε σε 10.547 γυναίκες ηλικίας 47 έως 52 ετών. Όσες έπασχαν από κατάθλιψη είχαν 2,4 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν εγκεφαλικό σε σύγκριση
με τις άλλες συνομήλικές τους.Ακόμα και
όταν οι ερευνητές έλαβαν άλλους παράγοντες
κινδύνου για εγκεφαλικό, όσες είχαν κατάθλιψη εξακολουθούσαν να έχουν 1,9 φορές
υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού.

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα
>> Μείζον
πρόβλημα οι αυτοκτονίες παιδιών και εφήβων
Πηγή: health.in.gr
Η αυτοκτονία των παιδιών και των εφήβων
έχει εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρά
το γεγονός ότι είναι ένας σπάνιος τρόπος
θανάτου για τα παιδιά. Πάντως, το 12% του
συνόλου των θανάτων στην εφηβεία αποδίδεται σε αυτοκτονία, ενώ το 7% με 10% των
εφήβων, ηλικίας 15 με 17 ετών, κάνουν
απόπειρα αυτοκτονίας τουλάχιστον μία
φορά στη ζωή τους, στις Ηνωμένες
Πολιτείες (Shaffer, Columbia University
1996). Τα τελευταία χρόνια επίσης, έχουν
αυξηθεί τα κρούσματα αυτοκτονιών μέσω
internet λόγω και της ευρέως διαδεδομένης
χρήσης του διαδικτύου μεταξύ των εφήβων
και των νέων ανθρώπων.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

>> Μία βόλτα στο πάρκο ξεκουράζει
το μυαλό
Πηγή: Τα Νεα
Οι επιστήμονες ξέρουν εδώ και καιρό ότι η ικανότητα του εγκεφάλου να διατηρείται ήρεμος και
εστιασμένος περιορίζεται και εξαντλείται από τον
συνεχή θόρυβο και τις τρελές απαιτήσεις της
ζωής στην πόλη, που μερικές φορές οδηγούν σε
μία διαταραχή η οποία αποκαλείται (ανεπισήμως)
κόπωση του εγκεφάλου.Οταν ένας άνθρωπος
έχει κόπωση του εγκεφάλου η προσοχή του αποσπάται εύκολα, ξεχνάει πολύ και το μυαλό του
«φεύγει». Ωστόσο, μία νέα πρωτοποριακή μελέτη
από τη Σκωτία υποδηλώνει ότι το αντίδοτο για
όλα αυτά μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο μία
βόλτα σε ένα καταπράσινο πάρκο.

Ε.Ν.Ε.χειρο
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Ε.Ν.Ε.γραψαν

>>Ε.Ν.Ε.ργειες
Όλη η αλήθεια για τις
προληπτικές μαστεκτομές, μετά την επέμβαση
της Α. Τζολί
Πηγή:Απε μπε
Με αφορμή την απόφαση της ηθοποιού Αντζελίνα Τζολί για προληπτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή, οι
επιστήμονες του «Δημόκριτου» επεσήμαναν πως η ανάλυση της προδιάθεσης στον καρκίνο είναι εξαιρετικά σημαντική, τόσο για την πρόληψή του όσο και για την αντιμετώπισή
του. Οι γυναίκες που φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 ή το γονίδιο BRCA2 έχουν 50% πιθανότητες
να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού
μέχρι την ηλικία των 50 χρόνων και
87% μέχρι την ηλικία των 75 χρόνων. Όσες γυναίκες είναι υψηλού
κινδύνου θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα
ιατρικής παρακολούθησης (μαγνητική μαστογραφία από την ηλικία των
25 χρόνων κ.α.), ώστε ο ενδεχόμενος καρκίνος να διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο. Κάποιες γυναίκες μπορεί
να επιλέξουν την ωοθηκεκτομή ή
και τη μαστεκτομή ύστερα από
κάποια ηλικία (40-45 χρόνων).

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Featureflash / Shutterstock.com
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Ο Γιάννης Σκαρίμπας
γράφει για την ιστορική
αλήθεια του 1821
Επιμέλεια: Αριστείδης Δάγλας

Σκαρίμπας, εκτός από
δεινός συγγραφέας και
ποιητής, αποδεικνύεται ένας άριστος ιστορικός υπό
την έννοια της άμεσης άντλησης της ιστορικής αλήθειας
απευθείας απ’ τις πηγές, χωρίς
φτιασιδώματα και στεγανά. Για
το συγγραφέα το 1821 ήταν η
μοναδική εθνική και κοινωνική επανάσταση ταυτόχρονα.
Επανέρχεται συνεχώς στον αντιδραστικό ρόλο του ανώτερου
κλήρου – ιερατείου και των
κοτζαμπάσηδων – φοροεισπρακτόρων.
Μαζί με το Φωτιάδη και τον
Κορδάτο, επιχειρεί να διαδώσει στο λαό την ιστορική αλήθεια που επιμελώς αποκρύφτηκε απ’ το εκπαιδευτικό μας
σύστημα, προβάλλοντας ως
ήρωες, άτομα με ρόλο σκαιό,
αντιπατριωτικό και ύποπτο.
Ας δούμε ορισμένα αποσπάσματα από το σημαντικότατο δίτομο έργο του Γιάννη
Σκαρίμπα «Το 1821 και η Αλήθεια», μέσα απ’ τα οποία είμαι
βέβαιος ότι θα γεννηθεί η ανάγκη της ολοκληρωμένης μελέτης αυτού του τόσο σημαντικού του έργου:
«Τους κατηγοράμε και τους
λέμε: Λέτε ψέματα – δεν είναι
αυτό το ’21: Το Πατριαρχείο
το αφόρισε. Οι πρόκριτοι και
οι Ιεράρχες το χλεύασαν. Ο
Καποδίστριας του γύρισε τις
πλάτες του. Ο Κοραής «μας» το

O

μυχτήρισε. Ο Καραντζάς, ο
Μαυροκορδάτος και ο Ιγνάτιος, το ξεπούλαγαν, στους
ξένους. Χώρια οι Νέγρηδες
και οι Κωλέττηδες, χώρια ο
Κιουταχής κι ο Ιμπραϊμης. Η
κατατρεμάρα του δε λέγεται…».
(σελ.19)
«Με το να την παριστάνουν
την ελληνική επανάσταση σαν
πράξη εξωλαϊκή και εξωελληνική (…το οποίον: ότι την
παρασκεύασαν ελόγου τους!)
μειώνουν την αυτοδύναμη αξία
της, για να τους λογαριάζουμε σωτήρες. Το σινάφικο –όλων
αυτών– “κατεστημένο” τους,
τους κάνει να μιλάν την ίδια
γλώσσα… Ας ξέρουν ότι μας
είναι αναξιόπιστοι». (σελ. 20
«Αν δε, πιστέψει κανείς τον
Πωλ Βαλερύ, “η ιστορία είναι
το πιο επικίνδυνο από όλα τα
προϊόντα του ανθρώπινου μυαλού. Διεγείρει τα όνειρα, δηλητηριάζει τα έθνη, γεννά στην
ψυχή τους στρεβλές μνήμες,
γιγαντώνει, μέχρις υπερβολής,
τις αντιδράσεις τους, ανοίγει
τις παλιές πληγές τους, τα στερεί από το πνεύμα της ειρήνης και τα μπολιάζει με μεγαλομανία και μανία καταδιώξεως”.
Έτσι, θα πω κι εγώ: Ούτε η
πανούκλα, ούτε η αραποβλογιά κάμανε τόσο κακό στην
ανθρωπότητα όσο οι ιστορικοί και η Ιστορία…». (σελ. 21)
«“Πράγματι, εκτός του Ανωτέρου κλήρου, του οποίου το

εγωιστικόν συμφέρον ήτο ν’
απολαύσει της ευνοίας του διβανίου, είχε μορφωθή και κάποια
αριστοκρατία, ης τα μέλη, εφαίνοντο λησμονούντα εν τη ευμάρεια του βίου, το δυστύχημα
της απατρίας… Ήσαν ούτοι οι
Φαναριώται εν Κωνσταντινουπόλει και οι προύχοντες (κοτζαμπάσηδες) εν τη λοιπή Ελλάδι, άνθρωποι, όμως τοιαύτης
φήμης, ώστε οι συμπατριώτες
των τούς ονόμαζαν Χριστιανότουρκους”. Και παρακάτω:
“…Χειρότερα σχεδόν ακούοσιν οι τρεις περιηγηταί παρά
τινος Έλληνος ηγεμόνος: Τι
θέλετε; Τους αποκρίνεται ο
αξιότιμος ούτος, τυραγνώ και
γυμνώνω τον λαόν, διά να αρέσω εις το διβάνι και να διατηρώ το κεφάλι μου”». (σελ. 22
«Πράγματι, ποτέ πριν στην
Ιστορία τους, Πατριαρχείο και
Πατριάρχες του, δεν είδαν τέτοιες αυτοκρατορικές στα χέρια
τους εξουσίες. Μάλιστα, λίγοι
Βασιλείς τέτοια είχαν απολαύσει Μεγαλεία. (Ότι, καμμιά
φορά, οι Τούρκοι, τους κρεμάγαν, αυτό γράφετο λ ά θ ο
ς!). Επί Βυζαντίου οι αυτοκράτορες τούς είχαν διακοσμητικά του θρόνου τους παιχνίδια». (σελ. 31)
«Γι’ αυτό, εκείνο του Γιάννη Ψυχάρη ότι “ο ελληνικός
λαός, δύο μεγάλους και άσπονδους γνώρισε εχθρούς του:
τους Τούρκους και τους δασκά-
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λους” εγώ θα τόλεγα έτσι: τους
διανοούμενους και τους λογίους του. Τους ιστορικούς του
και τον κλήρο». (σελ. 42)
«Ότι το Ανώτερο Ιερατείο
και το Φανάριο δεν την ήθελαν και αντίδρασαν στην επανάσταση – καμμιά αμφιβολία.
Αλλά και οι λόγιοι της διασποράς, επίσης δεν την ήθελαν.
Αυτός τούτος ο απ’ τους εξέχοντας, Αδαμάντιος Κοραής,
την εξόρκισε με τούτα του τα
λόγια, απ’ το Παρίσι: “Μια επανάστασις των Ελλήνων υπό
τας σημερινάς συνθήκας, κατά
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι κάτι αδιανόητον!”.
Τα μαθηματικά του (μαθηματικά τού πάντοτε ύποπτου ορθού
λόγου – του λεγόμενου) δίδασκε κι αυτός! Η δε Υψηλότερη Ελληνική Προσωπικότητα, ο Καποδίστριας, όχι μόνον

εφρύαξε στο άκουσμα των πρώτων καρυοφυλλιών από τη
Μάνη, αλλά και πριν, στην
πρόταση της Φιλικής να ηγηθεί του αγώνα, απείλησε τους
απεσταλμένους (τον Ξάνθο)
με απέλαση και ότι θα τους
έδενε ωραία!…». (σελ. 47-48)
«Το ’21, μόνο με της πνευματικής –μας– αριστοκρατίας
δεν έγινε, αλλά έγινε και ενάντια της θέλησής της. Η ανεξαρτησία δεν «εκμαιεύθηκε»
από τη λογιωτατική Σοφία των
–τάχατις– “Διδασκάλων του
Γένους” (τους οποίους, ούτε
είδαν ποτέ, οι τινάξαντες την
Οθωμανική Αυτοκρατορία στον
αέρα), πολύ περισσότερο δεν
έγινε από κάτι θρυλούμενους
φραγκολεβαντίνους και Ιγνάτιους, αλλά καταχτήθηκε από
τα γιαταγάνια των Πελοποννήσιων και της Ρούμελης».

(σελ. 52)
«Το είπα και το ξαναλέω:
Το ’21 δεν ήταν όμοιο με καμιά
επανάσταση του κόσμου. Το
ότι, παρά τον Μέττερνιχ και το
Συνέδριο της Βιέννης, παρά
τον Ιμπραήμ και τον Ιγνάτιο,
παρά τον Κοραή και τον Βρυώνη, παρά την αντίδραση του
Ιερατείου και των προκρίτων,
μπόρεσε και να εκραγεί και
να σταθεί, αυτό δεν ήταν θαύμα – γιατί το θαύμα είναι μια
παραβίαση της φυσικής διαδικασίας της ύλης (πράγματα
της δικαιοδοσίας των Αγίων
μας). Το ’21 ήταν μια ΕθνικοΚοινωνική επανάσταση…».
(σελ. 59)
«Ώστε, χωρίς τον εξολοθρεμό των κοτζαμπάσηδων και
τον “αποσχηματισμό” των
Δεσποτάδων, χωρίς την απαλλοτρίωση της γης και το καλο-

γεροκυνηγητό όξω απ’ τα όρια,
χωρίς ολοκληρωμένη τη Ζαράκοβα και τον καταστρεμό των
τσιφλικάδων, η εθνική ανεξαρτησία ήταν ο Μανωλιός της
παροιμίας με τα ρούχα του:
ήταν το “τι Γιάννης, τι Γιαννάκης”…». (σελ. 60-61)
«“Ελευθερωταί αυτής (= της
Ελλάδας) υπήρξαν ουχί σοφοί,
ανατραφέντες παρά την εστία
της κλασσικής αρχαιότητος,
αλλ’ άνδρες εξ ακοής μόνον
την αρχαιότητα γνωρίσαντες και
μόλις μαθόντες ν’ αναγιγνώσκωσι και να γράφωσιν – ουχί
φρόνιμοι και εύποροι (Σ.τ.Σ.:
όπως οι Αρχιερείς και οι Φαναριώτες), αλλ’ άνθρωποι από
ευτελούς μόλις εργασίας, από
ταριχείας ορτύγων και συλλογής ελαιών αποζώντες – άνδρες
ουχί του καλάμου και της θεωρίας”…». (σελ. 64).

RYTHMOS_T52

6/6/13

10:20 AM

Page 16

