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Κρίσεις σε κρίση
Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΙ ΑΒΑΣΙΜΗ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ.107/2009 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τον τελευταίο χρόνο, το νοσοκομείο που επί εκατόν δέκα χρόνια
φρόντιζε, θεράπευε και στήριζε
τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας, αποτέλεσε πάμπολλες φορές
το επίκεντρο των συζητήσεων περί
αναδιάρθρωσης του ΕΣΥ, απαξιωνόμενο σταδιακά και με χειρουργική ακρίβεια, τουλάχιστον για μια
δεκαετία.

Ε.Ν.Ε.χειρο

Οι φιλομνημονιακές ηγεσίες του
Υπουργείου Υγείας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη -ελέω τρόικας να δείξουν άμεσα αποτελέσματα,
ώστε να πειστούν οι δανειστές μας
ότι έχουμε επιτέλους υποταχθεί
στην οικονομική μπότα του σύγχρονου τούτου κατακτητή, με πρεμούρα περισσή και χωρίς να κρατήσουν ούτε τα προσχήματα, έβαλαν
τέλος με τρόπο βίαιο σε μια εξαιρετικά σημαντική προσφορά...

L

Συνέχεια στη σελ. 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

K

μια σύντομη κριτική της γνωμοδότησης αυτής.
Το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους,εν προκειμένω έκρινε ότι οι Νοσηλευτές που
υπηρετούν στα Δημόσια Νοσοκομεία ασκούν νομίμως τα
καθήκοντα του κλάδου και
της ειδικότητάς τους και μετέχουν στις κρίσεις για Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων ανεξαρτήτως
της εγγραφής τους στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Με την γνωμοδότηση αυτή
του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, η οποία ερμήνευσε κατά το δοκούν διατάξεις αρκούντως σαφείς και
ξεκάθαρες,επιχειρείται η ανατροπή νομικής ρυθμίσεως,
μέσω μιας υποτιθέμενης «ερμηνευτικής παρέμβασης» που
δεν τηρεί τις προϋποθέσεις
και τις διαδικασίες που τάσσει το δίκαιο για την ερμηνεία νομικών διατάξεων...
Σελ. 4-5

L

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.

ατόπιν σκοπίμου, αν
και παντελώς αδικαιολογήτης, επαναφοράς στην επικαιρότητα τέσσερα χρόνια μετά την έκδοσή
της, της υπ' αρίθμ. 107/2009
Γνωμοδότησης του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, η
οποία χαρακτηρίζεται από
πρωτοφανή νομική αβασιμότητα και προχειρότητα,
καθώς και από άκρως εσφαλμένη ερμηνεία των σχετικών
διατάξεων,κρίνεται σκόπιμη
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Απαράδεκτος ο αποκλεισμός τωνΕ.Ν.Ε.ντύπω
Νοσηλευτών ΠΕ 18-10»

Τις σοβαρές συνέπειες που θα υπάρξουν τόσο στο επάγγελμα του Εκπαιδευτικού Νοσηλευτή,
όσο και στη εκπαίδευση των Βοηθών Νοσηλευτών με τον απαράδεκτο αποκλεισμό των Νοσηλευτών ΠΕ 18-10, τονίζει με επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας το Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο.
«Η εγκύκλιος για την κατανομή των θέσεων των κλάδων και των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν οριζόντια στις 23 Ιουλίου με στόχο την επάνοδο των εκπαιδευτικών που βγήκαν σε διαθεσιμότητα στα ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας, άνοιξε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στην έννοια αποκλεισμός.
Στην ειδικότητα των Εκπαιδευτικών της Νοσηλευτικής (ΠΕ1810), δεν υπάρχει κατανομή. Τα εν
λόγω μέλη μας μετά την οριζόντια κατάργηση, βιώνουν και τον οριζόντιο αποκλεισμό τους.
Καθηγητές με προσόντα και περγαμηνές... Σελ. 6

Ε.Ν.Ε.ργός

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

ΠΟΕΔΗΝ

Διαμαρτυρία για
την μοριοδότηση

ΚΕ.Ν.Ε.χειρο
υβερνητικός
συνδικαλισμός...

Στις 12/9/2013 αντιπροσωπίες της Ε.Ν.Ε. και
της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ βρέθηκαν στο νοσοκομείο
Αμαλία Φλέμινγκ, όπου μαζί με τους νοσηλευτές του νοσοκομείου, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στη Διευθύντρια της Διοικητικής Υπηρεσίας, για τους ερασιτεχνικούς
και απαράδεκτους χειρισμούς που εφαρμόστηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους της
εν λόγω διεύθυνσης κατά τη μοριοδότηση του
νοσηλευτικού προσωπικού στα πλαίσια της
επικείμενης διαθεσιμότητας.
Συγκεκριμένα, λανθασμένα δεν προσμετρήθηκε η μοριοδότηση του υπαλλήλου που προκύπτει από την προϋπηρεσία του σε κλινικές
ή τμήματα, με αποτέλεσμα... Σελ. 7

Η συναίσθηση της ντροπής, αποτελεί το θεμέλιο λίθο της πολιτισμένης συμπεριφοράς και
συνιστά βασικό χαρακτηριστικό μιας ηθικά
συγκροτημένης οντότητας, είτε ατομικής, είτε
συλλογικής.
Όταν λοιπόν επί 30 και πλέον έτη, μια τέτοια
συλλογική οντότητα, δεν έχει να παρουσιάσει
απολύτως κανένα επίτευγμα για τους χιλιάδες
των Νοσηλευτών που έκτοτε την αιμοδοτούν
οικονομικά, (πολλοί μάλιστα από τους οποίους
δεν έχουν συμπληρώσει ουδέποτε αίτηση εγγραφής στα κατά τόπους σωματεία της) και αντί
να ντραπεί και να λουφάξει στο λαγούμι της,
επιχειρεί να δείξει τα κιτρινισμένα της δόντια,
δύο τινά συμβαίνουν:... Σελ. 8

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
«Φασισμός: Το τέρας»
Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο φασισμός ήταν
άγνωστος, τόσο σαν κοινωνικό κίνημα όσο και σαν κόμμα. Ακόμα και σαν λέξη. Μέχρι τότε, κυριαρχούσε στον
κόσμο μας ο παραδοσιακός φιλελευθερισμός με την απειρία των αντιφάσεων και των παλινδρομήσεών του, ενώ τα
κομουνιστικά καθεστώτα εμφανίστηκαν κι αυτά μόνο μετά από τούτον τον σημαδιακό για την ιστορία του αιώνα μας πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος λοιπόν, ο λεγόμενος Μεγάλος, που ωστόσο ήταν πολύ
μικρός σε σχέση με τον μεγαλύτερο που θα τον ακολουθήσει ύστερα από 25 μόλις χρόνια, έδειξε στις μάζες την πλήρη χρεοκοπία του αστικού φιλελευθερισμού, αφού ήταν πόλεμος ανάμεσα
σε αστικές χώρες. Ο Μεσσίας είναι ένα περίεργο ον που ενσαρκώνεται και αποσαρκώνεται
περιοδικά, ίσα ίσα για να διατηρεί άσβεστη τη μεταφυσική ελπίδα των σε όλα μικρομεσαίων. Χίτλερ και Μουσολίνι... Σελ. 14-15
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Ε.Ν.Ε.γραψαν

Τέλος
εποχής Ε.Ν.Ε.ργειες
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
για το δικό μας Λοιμωδών
Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

ον τελευταίο χρόνο, το νοσοκομείο που επί εκατόν δέκα
χρόνια φρόντιζε, θεράπευε και στήριζε τους κατοίκους της
Δυτικής Αθήνας, αποτέλεσε πάμπολλες φορές το επίκεντρο
των συζητήσεων περί αναδιάρθρωσης του ΕΣΥ, απαξιωνόμενο σταδιακά και με χειρουργική ακρίβεια, τουλάχιστον για μια δεκαετία.

T

Ε.Ν.Ε.ργός

Οι φιλομνημονιακές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη -ελέω τρόικας -να δείξουν άμεσα αποτελέσματα, ώστε να πειστούν οι δανειστές μας ότι έχουμε επιτέλους
υποταχθεί στην οικονομική μπότα του σύγχρονου τούτου κατακτητή, με πρεμούρα περισσή και χωρίς να κρατήσουν ούτε τα προσχήματα, έβαλαν τέλος με τρόπο βίαιο σε μια εξαιρετικά σημαντική προσφορά.

Ε.Ν.Ε.χειρο
Το φιλμ της μακρόχρονης
ιστορίας του Λοιμωδών (ας μου επι-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Αριστείδης Δάγλας,
Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε.

τραπεί να το ονομάζω όπως το λέει όλος ο κόσμος της ευρύτερης
περιοχής), διάστικτο από ανθρώπινες περιπέτειες, από πόνο, αρρώστια, λύπη, χαρά, αλληλεγγύη, φιλίες, συναδελφικότητα, αγώνες,
συνεργασία, έριδες, διαφωνίες και κάθε λογής ανθρώπινες συμπεριφορές και συναισθήματα, παρά το άκομψο «τράβηγμα της πρίζας» από το μακρύ Όπως και να’ χει, οι τίτλοι τέλους
χέρι της ξενικής μας εξάρτησης, είναι τυπω- του Λοιμωδών ζυμώθηκαν με
μένο ανεξίτηλα μέσα σε όλους εμάς που
την απέραντη θλίψη ανθρώπων,
ζήσαμε έστω και λίγο απ’ το βαρυσήμαντό
που για δεκαετίες, είτε εργαζόταν,
του εντύπωμα.

είτε διέμεναν στην περιοχή και
ποτέ δεν περίμεναν ότι θα
αντίκριζαν κάποτε αυτή την
αποπνικτική ερημιά, που σκεπάζει
από τον Αύγουστο τις ψυχές
ολόκληρης της Δυτικής Αθήνας.

Οι μάλλον ερασιτέχνες πρωτομάστορες
της άδοξης και γεμάτης ερωτηματικά παύσης του νοσοκομείου μας, χωρίς μάλιστα
να υπάρξει καμία απολύτως αξιόπιστη αξιολόγηση των δομών του, από τον Ιούλιο
μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, δημιουργώντας έναν κυκεώνα αλληλοσυγκρουόμενων εγγράφων, ερμηνειών και δράσεων οδήγησαν εκατοντάδες
εργαζόμενους στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Είναι σαν την αγωνία του θύματος που έχει πέσει στα χέρια κάποιου επίδοξου, αλλά
ερασιτέχνη δολοφόνου, που αντί για κάποιο φονικό όργανο χρησιμοποιεί οδοντογλυφίδα…
Όπως και να’ χει, οι τίτλοι τέλους του Λοιμωδών ζυμώθηκαν
με την απέραντη θλίψη ανθρώπων, που για δεκαετίες, είτε εργαζόταν, είτε διέμεναν στην περιοχή και ποτέ δεν περίμεναν ότι θα
αντίκριζαν κάποτε αυτή την αποπνικτική ερημιά, που σκεπάζει από
τον Αύγουστο τις ψυχές ολόκληρης της Δυτικής Αθήνας.
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ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΙ ΑΒΑΣΙΜΗ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ.107/2009 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ε.Ν.Ε.ντύπω ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
Ε.Ν.Ε.

Κρίσεις σε κρίση
Ε.Ν.Ε.ργός

Της Ελένης Παπαγεωργίου,
Νομικού Συμβούλου της Ε.Ν.Ε.
ατόπιν σκοπίμου, αν και παντελώς
αδικαιολογήτης, επαναφοράς στην
επικαιρότητα τέσσερα χρόνια μετά
την έκδοσή της,της υπ' αρίθμ.107/2009 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, η οποία χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή νομική αβασιμότητα και προχειρότητα,καθώς και από άκρως εσφαλμένη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων,κρίνεται σκόπιμη
μια σύντομη κριτική της γνωμοδότησης αυτής.
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εν
προκειμένω έκρινε ότι οι Νοσηλευτές που
υπηρετούν στα Δημόσια Νοσοκομεία ασκούν
νομίμως τα καθήκοντα του κλάδου και της
ειδικότητάς τους και μετέχουν στις κρίσεις
για Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών
Μονάδων ανεξαρτήτως της εγγραφής τους
στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Με την γνωμοδότηση αυτή του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ερμήνευσε κατά το δοκούν διατάξεις αρκούντως
σαφείς και ξεκάθαρες, επιχειρείται η ανατροπή νομικής ρυθμίσεως, μέσω μιας υποτιθέμενης «ερμηνευτικής παρέμβασης» που δεν
τηρεί τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες
που τάσσει το δίκαιο για την ερμηνεία νομικών διατάξεων. Η συλλογιστική της στηρίζεται σε άκρως εσφαλμένες παραδοχές και
αυθαίρετες νομικές κατασκευές. Ειδικότερα:
1. Αναφορικά με την υποχρέωση όλων
των Νοσηλευτών για εγγραφή στην Ε.Ν.Ε
και το θέμα της άσκησης καθηκόντων του
κλάδου τους εκ μέρους των Νοσηλευτών,
αναφέρει :... επιβάλλεται να γίνει διάκριση,
μεταξύ άσκησης του Νοσηλευτικού επαγγέλματος και άσκησης καθηκόντων του κλάδου ή της ειδικότητας του δημοσίου υπαλλήλου και, εν προκειμένω, υπαλλήλου του
ειδικού κλάδου Νοσηλευτών, επισκεπτών
και μαιών, που συστάθηκε με την παρ. 1
του αρθρ. 102 του Ν. 2071/1992. Από το
άρθρο 30 παρ. 1 του Υ.Κ., προκύπτει ότι ο
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υπάλληλος του ειδικού αυτού κλάδου, όπως
και κάθε υπάλληλος υπαγόμενος στο πεδίο
εφαρμογής του Υ.Κ, υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου του. Η εκτέλεση των καθηκόντων, αφορά την άσκηση
της αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί κατά
την πρόσληψη ή και την προαγωγή του σε
ανώτερο βαθμό. Ο δημόσιος υπάλληλος
νοσηλευτής έχει δικαίωμα και υποχρέωση
για την έμπρακτη άσκηση του λειτουργήματος του (ΣτΕ 78/1929) από το οποίο δεν
μπορεί να παραιτηθεί διότι αφορά το δημόσιο συμφέρον και δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί ο τρόπος ή η ποιότητα άσκησης των
καθηκόντων του, διότι θα πρόκειται για αντισυνταγματικό λειτουργικό υποβιβασμό.
Ως άσκηση νοσηλευτικού επαγγέλματος,
νοείται εν προκειμένω κατά την παρ.3 του
αρθρ. 31 του Ν.3252/2004, μόνον η άσκηση ιδιωτικώς της νοσηλευτικής, είτε από
νοσηλευτές εργαζόμενους σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, είτε από νοσηλευτές οι οποίοι
ασκούν το ιδιωτικό τους έργο σε επαγγελματικό κατάστημα νοσηλευτών, (βλ. περίπτ.
ε της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1579/1985,
όπως προστέθηκε με το άρθ. 22 του Ν.
3204/2003), είτε από νοσηλευτές που ασκούν
το επάγγελμα τους ελευθέρως»
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν δείγμα αυθαίρετης νομικής σκέψης και δεν έχουν καμία

σχέση με τους κανόνες της νομικής ερμηνευτικής,ερχόμενα σε άμεση και ευθεία αντίθεση με την γραμματική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, οι οποίες είναι σαφείς.
Ακόμη και εάν κανείς, με ιδιαίτερα «ανατρεπτικό ζήλο», θελήσει να θεωρήσει ότι υπάρχει δήθεν κάποια ασάφεια η οποία καθιστά
επιβεβλημένη την περαιτέρω ερμηνεία, και
πάλι αποδεικνύεται ότι οι παραδοχές της ως
άνω γνωμοδοτήσεως είναι παντελώς αυθαίρετες και αβάσιμες.
Συγκεκριμένα:
α) Η ανάγνωση των διατάξεων πείθει για τα
αντίθετα από αυτά που δέχεται η γνωμοδότηση.
β) Η ανάγνωση της αιτιολογικής έκθεσης
(που άκριτα παραθέτει η ίδια γνωμοδότηση χωρίς να εκτιμά ορθά το περιεχόμενό της) του νόμου καθώς και των σχετικών πρακτικών συζητήσεως στην Βουλή,
οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα.
γ) Ο σκοπός του νομοθέτη που εκφράζεται σαφώς τόσο στην αιτιολογική έκθεση
όσο και στον ίδιο το νόμο είναι η υποχρεωτικότητα εγγραφής στην Ε.Ν.Ε.όλων
όσων επιθυμούν να ασκούν το επάγγελμα του «Νοσηλευτή»
δ) Η αναλογική καθώς και η συστηματική
μέθοδος ερμηνείας καταδεικνύει ότι όταν
ο νομοθέτης ρύθμισε συναφές θέμα (π.χ
ένταξη ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο) το
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έπραξε ανεξάρτητα από τον τρόπο που ο
σχετικός επαγγελματίας εργάζετο (ως ελεύθερος ιατρός ή ιατρός του δημόσιου συστήματος υγείας, κλπ.) Καθιέρωσε την υποχρεωτικότητα εγγραφής στον Σύλλογο
και τη στέρηση δυνατότητας ασκήσεως
του επαγγέλματος χωρίς αυτή την εγγραφή, ανεξάρτητα αν ο χώρος ασκήσεως
ήταν ο Δημόσιος η ο Ιδιωτικός τομέας.
Πέραν των ανωτέρω η γνωμοδότηση φαίνεται να παραβλέπει ότι
α) Οι ως άνω διατάξεις του Ν. 3252/2004
είναι ειδικότερες των διατάξεων του Υ.Κ
και υπερισχύουν αυτών και
β) Ομοίως οι σχετικές διατάξεις του Ν.
2071/1992 είναι καταφανώς ειδικότερες
του Υ.Κ και υπερισχύουν αυτού.
Αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων που θίγει η γνωμοδότηση αυτή παραμένει νομικά μετέωρη, αφού δεν συνεχίζει
και δεν ολοκληρώνει τον σχετικό νομικό
συλλογισμό,ήτοι δεν αναφέρει τι προβλέπεται σε περίπτωση μη άσκησης των καθηκόντων εκ μέρους του Δημοσίου Υπαλλήλου.
Καθήκον του υπαλλήλου του κλάδου
«Νοσηλευτών» είναι η άσκηση του «Νοσηλευτικού έργου» όπως και του κλάδου «ΠΕ
Ιατρών» η «Ιατρών Ε.Σ.Υ» είναι η άσκηση
του Ιατρικού έργου, όπως και του κλάδου
«ΠΕ Μηχανικών» είναι η άσκηση του έργου
των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων.
Όπως ο ιατρός δεν μπορεί να ασκήσει ιατρικό έργο χωρίς εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο, όπως ο Μηχανικός δεν μπορεί να
ασκήσει το έργο του χωρίς εγγραφή στο
ΤΕΕ έτσι και ο Νοσηλευτής δεν μπορεί να
ασκήσει το έργο του χωρίς εγγραφή στην
Ε.Ν.Ε (Αναλογική ερμηνεία)
Η μη εγγραφή και η μη λήψη της αντίστοιχης άδειας ασκήσεως για όλους τους
ανωτέρω, έχει ως συνέπεια την μη δυνατότητα ασκήσεως των καθηκόντων του κλάδου τους.Στα πλαίσια δημόσιας υπηρεσίας,
αυτό έχει ως συνέπεια την υπαίτια (όταν οι
ίδιοι δεν ενεγράφησαν και δεν έλαβαν την
αντίστοιχη άδεια) παραβίαση των υπαλληλικών καθηκόντων και δή αυτού της ασκήσεως των καθηκόντων του κλάδου τους
Με την ίδια εσφαλμένη λογική, η γνωμοδότηση συνεχίζει: «Νοσηλευτές υπηρετούντες με σχέση δημοσίου δικαίου στα
Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ασκούν νομίμως
τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητας τους ανεξαρτήτως αν έχουν εγγραφεί
στην Ε.Ν.Ε». αφού προηγουμένως βεβαί-
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ως έχει δεχθεί σχετικά (κατά τρόπο εντυπωσιακά πρωτότυπο και με χρήση όρων
που κείνται εκτός της νομικής ερμηνευτικής) ότι: «Πρωτίστως, συνεπώς, η υποχρέωση εγγραφής σε συνιστώμενο Ν.Π Δ.Δ.,
αφορά όσους ασκούν το επάγγελμα ελευθέρως και όχι όσους παρέχουν ήδη ή θα
παράσχουν στο μέλλον αντίστοιχες υπηρεσίες από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου
αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας. Και τούτο διότι η οργάνωση και ο έλεγχος της
παροχής υπηρεσιών αυτών διέπεται επαρκώς και ασφαλώς από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα».
Η εκτίμηση αυτή είναι παντελώς έκθετη, αφού είναι αντίθετη με την ίδια την λεκτική διατύπωση της διατάξεως, και επιπλέον συγκρούεται και με την τελολογική και
αναλογική ερμηνεία της σχετικής διατάξεως, καθώς είναι απόλυτα σαφές ότι η υποχρέωση που καθιερώνει ο Ν. 3252/2004
αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ασκούντες
την Νοσηλευτική ανεξαρτήτως φορέα και
νομικής μορφής αυτού.
2.Σχετικά με το θέμα της κατάληψης θέσης
Διευθυντών, προϊσταμένων κλπ. Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Η ως άνω γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ αναφέρει σχετικά: «Από τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), προκύπτει ότι η κατάληψη
του ανώτερου βαθμού κάθε νομοθετημένης
οργανικής θέσης συντελείται με την προαγωγή του υπαλλήλου. Η προαγωγική εξέλιξη χωρεί με βάση σαφές θεσμικό πλαίσιο
το οποίο διέπεται από τις συνταγματικές αρχές
της ίσης μεταχειρίσεως, της αξιοκρατίας, και
της πολιτικής ουδετερότητας, (βλ. ΣτΕ 1070/2008,
379/2007, Ολ. ΣτΕ 2396/04). Στα πλαίσια
του ανωτέρω συστήματος και των ως άνω
αρχών, τόσο στο άρθρο 92 όσο και στα άρθρα
93 και 94 του Υ.Κ. , ορίζονται περιοριστικώς
οι προϋποθέσεις, υπό την συνδρομή των
οποίων, επιτρέπεται, είτε η μη εγγραφή υπαλλήλου στους πίνακες προακτέων, είτε η παράληψη προακτέου υπαλλήλου από προαγωγή, είτε τέλος η διαγραφή εγγεγραμμένου
υπαλλήλου από τον πίνακα προακτέων.
Όπως εκτέθηκε ήδη, η μη εγγραφή υπαλλήλου σε πίνακα προακτέων επιτρέπεται
μόνον αν εκκρεμεί σε βάρος του υπαλλήλου ποινική ή πειθαρχική κατηγορία και
μόνον ύστερα από αιτιολογημένη σχετική
απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
(άρθρο 92 παρ. 1 Υ.Κ. ).

Ε.Ν.Ε.
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Ταυτόσημη διάταξη περιέχεται και στον
προϊσχύσαντα Υ.Κ. (αρθρ. 91 παρ. 1 ν.
2683/1999), υπό την ισχύ του οποίου εκδόθηκε η υπ'αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π οικ.
112882/24-10-2005 εγκύκλιος της Γεν. Δ/νσης
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, η εγκύκλιος αυτή, σύμφωνα με την οποία «Νοσηλευτές του ΕΣΥ δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στους- καταλόγους των υπό κρίση
υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων, και
υπευθύνων των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή Κέντρων
Υγείας», αν δεν εγγραφούν ή δεν ανανεώσουν την εγγραφή τους στην Ε.Ν.Ε., είναι
παράνομη, αφού βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το αδιάστικτο περιεχόμενο των
άρθρων 91 παρ. 1 του προίσχύσαντος και
92 παρ. 1, του ισχύοντος Υ.Κ.»
Στο χωρίο αυτό, η γνωμοδότηση κατά
τρόπο κραυγαλέο αποσιωπά τα εκ του νόμου
προβλεπόμενα και απλά παραθέτει όσα και
μόνον όσα, μπορούν να στηρίξουν την αυθαίρετη και παράνομη εκδοχή που παραθέτει.
αγνοεί η να συγχέει την έννοια της «βαθμολογικής εξέλιξης» και την έννοια της «κατάληψης θέσης διοικητικής ευθύνης» που είναι
δύο τελείως διαφορετικά θέμα ασχέτως αν
συγκεκριμένοι βαθμοί είναι προϋπόθεση
για κατάληψη θέσης ευθύνης!
Συγκεκριμένα η μη εγγραφή στους πίνακες προακτέων, αφορά την βαθμολογική
εξέλιξη και όχι την κατάληψη θέσης ευθύνης. Η προϋπόθεση της κατοχής συγκεκριμένου βαθμού (πέραν των λοιπών) για την
κατάληψη θέσης προϊσταμένου ΟΥΔΕΜΙΑ
ΣΧΕΣΗ έχει με τις αρνητικές η θετικές προϋποθέσεις της βαθμολογικής εξέλιξης,Είναι
απορίας άξιον πώς υιοθετήθηκε η ως άνω
«γνώμη» του Ν.Σ.Κ,που εμφανίζεται να αγνοεί βασικά ζητήματα του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου.
Συμπερασματικά, οι παραδοχές της γνωμοδότησης αυτής είναι ακραία εσφαλμένες
νομικά και το περιεχόμενο της είναι ήδη
παρωχημένο. Πολύ πρόσφατα εξεδόθη η
υπ’αριθ.Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 10-9-13 (ΦΕΚ 2247/),στην
οποία νε σαφήνεια προβλέπεται ότι η εγγραφή και η ετήσια ανανέωση στην Ε.Ν.Ε.,είναι
βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει
κανείς στη διαδικασία της κινητικότητας.
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«Απαράδεκτος ο αποκλεισμός
των Νοσηλευτών ΠΕ 18-10»
ε έκπληξη διαβάσαμε την από
4/9/13 ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ
με την οποία παροτρύνει τους
Νοσηλευτές να παρανομήσουν, αρνούμενοι να εγγραφούν στην Ε.Ν.Ε., όπως σαφώς
ορίζεται από το άρθρο 4 του Ν. 3252/04,
επικαλούμενη την υπ’ αριθμόν 107/2009
Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (η οποία, όπως
έχει επανειλημμένα τονίσει η Ε.Ν.Ε.,
υποστήριζε τη συλλογιστική της σε
άκρως εσφαλμένες παραδοχές και
αυθαίρετες νομικές κατασκευές)- ερμηνεύοντάς την κατά το δοκούν.
Τις σοβαρές συνέπειες που θα υπάρξουν τόσο στο επάγγελμα του Εκπαιδευτικού Νοσηλευτή, όσο και στη
εκπαίδευση των Βοηθών Νοσηλευτών με τον απαράδεκτο αποκλεισμό
των Νοσηλευτών ΠΕ 18-10, τονίζει
με επιστολή του προς τον υπουργό
Παιδείας το Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο.
«Η εγκύκλιος για την κατανομή των
θέσεων των κλάδων και των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν οριζόντια
στις 23 Ιουλίου με στόχο την επάνοδο των
εκπαιδευτικών που βγήκαν σε διαθεσιμότητα στα ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ του
Υπουργείου Παιδείας, άνοιξε ένα άλλο
μεγάλο κεφάλαιο στην έννοια αποκλεισμός.
Στην ειδικότητα των Εκπαιδευτικών της
Νοσηλευτικής (ΠΕ1810), δεν υπάρχει κατανομή. Τα εν λόγω μέλη μας μετά την οριζόντια κατάργηση, βιώνουν και τον οριζόντιο αποκλεισμό τους.Καθηγητές με προσόντα
και περγαμηνές στην εκπαίδευση αποκλείονται, χωρίς καμία αιτιολογία, χωρίς κανένα σκεπτικό.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΝΠΔΔ),
το Επιμελητήριο όλων των Νοσηλευτών
που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και
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ιδιωτικό εργασιακό χώρο, τονίζει ότι θα
υπάρξουν σοβαρές συνέπειες, τόσο στο
επάγγελμα του Εκπαιδευτικού Νοσηλευτή, όσο και στη εκπαίδευση των Βοηθών
Νοσηλευτών του οικείου Υπουργείου.
1. Καταρχάς οι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολών της Νοσηλευτικής αποκλείονται από την κατεξοχήν
συμβατή με τον τίτλο σπουδών υποχρέωση τους: Να διδάσκουν το επάγγελμα τους
στις κατώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Ποιός μπορεί να το κάνει καλύτερα;
2. Η ΑΣΠΑΙΤΕ πλέον δεν θα προκηρύσσει θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ18-10, γιατί
δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας. Όσοι
έχουν λάβει το αντίστοιχο πτυχίο, που
σημαίνει χρόνια προσπαθειών, με ξένη

γλώσσα, υπολογιστές και μεταπτυχιακό,
δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας. Με μια
πρωτοφανή απόφαση αποκλεισμού, η επένδυση στη γνώση για τη βελτίωση του επαγγέλματος, είναι πλέον χωρίς αντίκρισμα.
3. Το επαγγελματικό προφίλ ανάμεσα
στους Νοσηλευτές Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και τους αντίστοιχους της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΑΤΕΙ) είναι το ίδιο (Π.Δ.351/Φεκ.159/1406-1989 που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των Νοσηλευτών).
Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε επαγγελματική διάκριση δε συνάδει
με την ορθή και δίκαιη εργασιακή αντιμετώπιση.
4. Οι πολλές εξειδικεύσεις του
επαγγέλματος του Β. Νοσηλευτή που υπάρχουν στα ΙΕΚ σύμφωνα με το νόμο για το Νέο Λύκειο,
η αυξημένη ζήτηση από τους μαθητές αλλά και οι ανάγκες της Αγοράς
Εργασίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών καθιστούν επιβεβλημένη την αναθεώρηση της απόφασης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε:
Α) Να ανοίξουν αναλογικά με τους άλλους
κλάδους και ειδικότητες οι θέσεις στα ΙΕΚ
και για τους Εκπαιδευτικούς Νοσηλευτές.
Β) Για όσους Εκπαιδευτικούς Νοση λευτές δεν καταστεί δυνατή η απορρόφη ση τους από τα ΙΕΚ, ζητούμε να ανοίξουν
θέσεις στα Ειδικά Σχολεία, αντί να επι βαρύνονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ)
με πρόσληψη αναπληρωτών, να εκμεταλ λευτεί το Υπουργείο το εξειδικευμένο
εργατικό δυναμικό που έχει στη διάθε ση του.
Κλείνοντας, θεωρούμε αυτονόητη την
άμεση επανόρθωση της εν θέματι διαπραχθείσας αδικίας σε βάρος των Νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ 18-10».
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ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Διαμαρτυρία
για την μοριοδότηση

Στις 12/9/2013 αντιπροσωπίες της Ε.Ν.Ε. και της ΠΑΣΥΝΟ –
ΕΣΥ βρέθηκαν στο νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ, όπου μαζί με
τους νοσηλευτές του νοσοκομείου, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στη Διευθύντρια της Διοικητικής Υπηρεσίας, για
τους ερασιτεχνικούς και απαράδεκτους χειρισμούς που εφαρμόστηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους της εν λόγω διεύθυνσης κατά τη μοριοδότηση του νοσηλευτικού προσ ωπικού στα
πλαίσια της επικείμενης διαθεσιμότητας.
Συγκεκριμένα, λανθασμένα δεν προσμετρήθηκε η μοριοδότηση του υπαλλήλου που προκύπτει από την προϋπηρεσία του
σε κλινικές ή τμήματα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πλασματικής και παντελώς εξωπραγματικής εικόνας, υπάλληλοι με
μικρότερο χρόνο εμπειρίας να έχουν περισσότερα μόρια, λόγω
του ότι έχουν εισαχθεί από το ΑΣΕΠ, καθ’ υπέρβαση της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης, που αγνοήθηκε παντελώς.
Η Διοίκηση του νοσοκομείου, είτε από άγνοια, είτε από ανι-

Ε.Ν.Ε.χειρο

κανότητα, αποφασίζοντας μόνη της και ενεργώντας με τον πλέον αυθαίρετο τρόπο, οδήγησε σε οδυνηρές περιπέτειες πολλούς από τους νοσηλευτές του νοσοκομείου με δεκαετίες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι οι ισχυρισμοί και οι απαντήσεις της Διευθύντριας της Διοικητικής Υπηρεσίας δεν ήταν διόλου πειστικές, αφήνοντας εύλογα ερωτήματα, τόσο για τον επιδειχθέντα ερασιτεχνισμό
της εν λόγω Διεύθυνσης, όσο και για την μεροληπτική στάση που τήρησε απέναντι στο νοσηλευτικό προσωπικό, ακρογωνιαίο λίθο του συγκεκριμένου νοσοκομείου.
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, καταδικάζοντας απερίφραστα την προαναφερθείσα πρωτοφανή επίδειξη ανευθυνότητας από τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου, είναι αποφασισμένη να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να δικαιωθούν τα δεκάδες μέλη της, αλλά
και να αναδειχθούν και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες στους
παραχαράκτες της πραγματικότητας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ERC)

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2013 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο» πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή CPR/AED πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ERC), που οργάνωσε το 3ο Π.Τ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Δυτικής Μακεδονίας.
Τα Σεμινάρια θα συνεχιστούν και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες όπως και στους Πολίτες.
Στόχος μας είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση της Καρδιακής Ανακοπής γιατί δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της είναι
μεγάλος.
Σύμφωνα με έρευνες περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι χάνουν την
ζωή τους κάθε χρόνο στην Ευρώπη από Καρδιακή Ανακοπή και αυτό θα
μπορούσε να αποτραπεί αν απλοί άνθρωποι είναι σε θέση να προσφέρουν
αποτελεσματική ΚΑΡΠΑ.
Το Δ.Σ. του 3ου Π.Τ. ευχαριστεί την Διοίκηση του Νοσοκομείου, την Διοικήτρια κ. Αναστασία Μπούρτσου για την διάθεση του αμφιθεάτρου και των
άλλων χώρων που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των σεμιναρίων,
όπως επίσης και τον κ. Ανδρέα Ανδρεόπουλο, προϊστάμενο του τμήματος
Πληροφορικής του Νοσοκομείου για την τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Γιαννοπούλου
Ευδοξία, Πρόεδρο του 3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Δυτικής Μακεδονίας (τηλ. 2463057549, 6994553900).
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«Ο κυβερνητικός
συνδικαλισμός
της ΠΟΕΔΗΝ και
οι τίτλοι τέλους των
κομματικών παρατάξεων»
Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

συναίσθηση της ντροπής, αποτελεί το θεμέλιο λίθο της πολιτισμένης συμπεριφοράς και συνιστά βασικό χαρακτηριστικό μιας ηθικά
συγκροτημένης οντότητας, είτε ατομικής,
είτε συλλογικής.
Όταν λοιπόν επί 30 και πλέον έτη, μια
τέτοια συλλογική οντότητα, δεν έχει να
παρουσιάσει απολύτως κανένα επίτευγμα
για τους χιλιάδες των Νοσηλευτών που
έκτοτε την αιμοδοτούν οικονομικά, (πολ λοί μάλιστα από τους οποίους δεν έχουν
συμπληρώσει ουδέποτε αίτηση εγγρ αφής
στα κατά τόπους σωματεία της) και αντί
να ντραπεί και να λουφάξει στο λαγούμι
της, επιχειρεί να δείξει τα κιτρινισμένα της
δόντια, δύο τινά συμβαίνουν: Ή η επικείμενη διάλυσή της, πανικόβαλε σε υπέρμετρο βαθμό τους ηγέτες της, τόσο που
εκτίθενται ολοένα και περισσότερο, ή η
ψευδαίσθηση της ισοβιότητας των προαναφερθέντων κυρίων, έχει πλέον λάβει τη
μορφή της παρανοϊκής εμμονής.
Η ΠΟΕΔΗΝ, δομημένη από τα πρωτοβάθμια σωματεία των νοσοκομείων de
facto, αποτελώντας μια καθαρά κρατική
συνδικαλιστική εφεύρεση της εποχής του
’80, που η «καπατσοσύνη» ανακηρυσσόταν σε εθνικό σπορ, επιχείρησε να διαδραματίσει το ρόλο του αποσυμπιεστή
κάθε εργατικής αντίδρασης στο χώρο της
υγείας, καταφέρνοντας να παρασύρει στην
καλοστημένη παγίδα της, όλα τα πολιτικά

H

κόμματα της εποχής και κατ’ επέκταση και
τις κομματικές τους προεκτάσεις, ή άλλως,
συνδικαλιστικές παρατάξεις.
Η κάθετη συνδικαλιστική συγκρότηση
της ΠΟΕΔΗΝ, δηλαδή η σύνθεσή της από
πολυκλαδικά σωματεία, με πολλά εσωτερικά διακλαδικά αντικρουόμενα προβλήματα, κράτησε τον κουρνιαχτό των αντιθέσεων κλεισμένο σε ένα αεροστεγώς δομημένο
περιβάλλον, επιβάλλοντας η όποια δυναμική των ομάδων της να αναλώνονται σε
εκδηλώσεις εσωστρέφειας, αποφεύγοντας
επιμελώς να ενοχλήσουν την «μητέρα» κρατική- κομματική μηχανή. Εξορκίζοντας και
καταπνίγοντας κάθε ομοιοεπαγγελματική
απόπειρα αυτοοργάνωσης, κατόρθωνε διά
των κρατικοδίαιτων «πραιτόρων» της, να
χαλιναγωγεί τα «πλήθη» των «πληβείων»,
ενεργοποιώντας ένα πολυδαίδαλο δίκτυο
μικρορουσφετολογικής συναλλαγής, τόσο
μεταξύ των παρατάξεων που τη διοικούσαν, όσο και μεταξύ των τοπικών «προυχόντων» των πρωτοβάθμιων σωματείων
της, με την εκάστοτε διοίκηση του νοσοκομείου αναφοράς.
Έτσι, με δεδομένη την τεχνητή νηνεμία
στο χώρο της υγείας επί μια εικοσαετία
και πλέον, με μικρά διαλείμματα επίπλαστων πολώσεων, η ανατολικού τύπου
σκληρή κομματική ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ,
έδωσε σεμινάρια στην κατάπνιξη κάθε
σοβαρής εργατικής διεκδίκησης, προσφέροντας καθρεφτάκια και χάντρες στα μέλη

της που περίμεναν, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον μια συλλογική σύμβαση εργασίας… (Άραγε, πόσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχει υπογράψει η ΠΟΕΔΗΝ
από το 1983 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα; Η απάντηση είναι «καμία»...)
Τα κέρδη για τους εργαζόμενους λοιπόν είναι από πενιχρά, μέχρι μηδενικά.
Όλο αυτό το διάστημα των 30 ετών, η
παράταξη της ΠΑΣΚΕ έχει την πρωτοκαθεδρία, κατορθώνοντας αφενός να υποσκελίσει σε χρονική διάρκεια και τον...
Τσαουσέσκου και αφετέρου να αποκοι μίσει πλήρως τις έτερες παρατάξεις, αμβλύνοντας, ή και εξαφανίζοντας οποιαδήποτε επίσημη αντίδρασή τους, για τη
φιλοκυβερνητική πολιτική που αναισχύντως ακολούθησε.
Οι Νοσηλευτές, τη δεκαετία του ’90 (επιτέλους), έχοντας διαπιστώσει πλέον ότι
ο ιδιαίτερος επαγγελματικός και επιστημονικός τους χαρακτήρας έχει ξεθωριά σει και τείνει να ομογενοποιηθεί αμετάκλητα με αυτόν τ ω ν κ η π ο υ ρ ώ ν , τ ω ν
μαγείρων και των υδραυλικών (χωρίς να
υποτιμούμε το ρόλο κανενός), επιχείρησαν να αντιδράσουν: Από τη μια έπρεπε
να βρουν μια σοβαρή λύση συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, χωρίς κομματικές
εξαρτήσεις και με χαρακτήρα εξολοκλήρου κλαδικό και ομοιοεπαγγελματικό.
Από την άλλη, όφειλαν κατά τα διεθνή
πρότυπα να επιδιώξουν τη δημιουργία
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ενός επιμελητηρίου, όπως είχαν κάνει με επιτυχία δεκαετίες νται όλων αυτών των υπέροχων δράσεων, με την Ε.Ν.Ε.. Άρα νωρίτερα οι γιατροί, οι δικηγόροι και άλλες καταξιωμένες επαγ- γε γιατί δεν τόλμησαν να παροτρύνουν τους γιατρούς να μην
γελματικά ομάδες. Στην κατεύθυνση αυτή, προκρίθηκε η ίδρυ- ανανεώνουν τη συνδρομή τους στους Ιατρικούς Συλλόγους;
ση του ΠΑΣΥΝΟ (πανελλήνιου πρωτοβάθμιου σωματείου τότε) Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Η Ε.Ν.Ε. και οι Ιατρι και η έναρξη των συζητήσεων για τη δημιουργία της Ε.Ν.Ε.. κοί Σύλλογοι διέπονται από το ίδιο ακριβώς νομικό καθεστώς.
Και στα δύο αυτά εγχειρήματα, η ΠΟΕΔΗΝ διαδραμάτισε εξαι- Ακόμα και κάποιος νοητικά υπολειπόμενος, αυτό θα το καταρετικά σκαιώδη ρόλο, επιχειρώντας να ελέγξει τη διαδικασία νοούσε. Αφού όμως εδώ ομιλούμε περί φωστήρων, τί πραγματικά συμβαίνει; Μήπως όταν απευθύνονται στους Νοσηλευαπό τα παρασκήνια…
Ευτυχώς για όλους τους Νοσηλευτές, δεν τα κατάφερε. Οι τές, θεωρούν ότι απευθύνονται σε υποτελείς τους; Αυτό ας το
Νοσηλευτές ξέφυγαν από τον πνιγηρό εναγκαλισμό των εκπρο- κρίνουν οι Νοσηλευτές.
Σχετικά τώρα με το αναφερόμενο ζήτημα
σώπων του φτηνού λαϊκισμού και της απροτης διαθεσιμότητας, οι… κατήγοροι της ΠΟΕκάλυπτης συναλλαγής με την εξουσία.
Αυτοί που επί σειρά ετών εμπόδιζαν το
ΔΗΝ ας μας απαριθμήσουν τις δράσεις και
νοσηλευτικό προσωπικό να πάρουν το επίτις ενέργειές τους υπέρ των εργαζομένων
δομα των Βαρέων και Ανθυγιεινών θέτοπου τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αλλά μαζί με
ντας ως προϋπόθεση τη λήψη τους από
αυτό ας μας θυμίσουν πότε κατόρθωσαν να
τους διοικητικούς υπαλλήλους, αυτοί που
κινητοποιήσουν και να κατεβάσουν σε διαΓιατί λοιπόν κύριοι
ευτέλισαν τον όρο «συνδικαλισμός» και τον
δήλωση πάνω από 100 άτομα, ίσως λέμε και
κατάντησαν βρισιά, αυτοί που ανέδειξαν ως
πολλά…
της ΠΟΕΔΗΝ δεν
Η εν λόγω ομοσπονδία, έχει απολέσει κάθε
αξίες την οκνηρία, το βόλεμα των ημετέχαρίζετε τη συνδρομή
τεκμήριο
αξιοσύνης και σοβαρότητας μεταξύ
ρων, τη συνδιοίκηση και την αεργία, αυτοί
των 36 ? στα μέλη σας,
των μελών της, και αν δεν είχε εξασφαλίσει
που εξέθρεψαν τον ψευτοτσαμπουκά και
προκειμένου να τα
την απευθείς κράτηση της μηνιαίας οικονοτη βλαχομαγκιά, οι φραπεδοσυνδικαλιστές
διευκολύνετε σε μια
μικής εισφοράς των εργαζομένων, θα είχε
των θυρωρείων με το τσιγαράκι και το αγοδύσκολη οικονομικά
από καιρού διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη.
ραίο στυλάκι, δε δικαιούνται να πιάνουν
συγκυρία; Πώς τολμάτε
Αν ανακοινώνατε κύριοι της ΠΟΕΔΗΝ ότι
στο στόμα τους τους Νοσηλευτές και τα
να
υποδεικνύετε
στους
η εισφορά των μελών των σωματείων θα
θεσμικά όργανα που νομίμως τους εκπροάλλους να κάνουν
σταματήσει να παρακρατείται από τη μισθοσωπούν.
θυσίες,
κρατώντας
το
δοσία και θα καταβάλλεται με μετρητά, πόσοι
Όλοι οι Νοσηλευτές που είναι μέλη της
Ε.Ν.Ε. αλλά και της ΠΑΣΥΝΟ, έχουν υποδικό σας «θησαυροφυ- νομίζετε ότι θα σας πλήρωναν;
Αν έχετε εμπιστοσύνη στην εικόνα που
γράψει ιδιοχείρως και με τη συναίνεσή τους
λάκιο» άθικτο;
έχετε φτιάξει για τους εαυτούς σας τόσα χρότις σχετικές αιτήσεις...
νια, τολμήστε το. Αν δε το πράξετε, τότε θα
Η ΠΟΕΔΗΝ, επιχειρώντας να πουλήσει
είστε απλώς ένας αξιοθρήνητος θίασος που
για μια ακόμα φορά φύκια για μεταξωτές
δίνει φτηνές παραστάσεις λαϊκισμού σε αποκορδέλες, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της
δεκατισμένο ακροατήριο.
στη συνδρομή των Νοσηλευτών στην Ε.Ν.Ε.
Κλείνοντας, δε μπορούμε παρά να υποκαι προσπαθεί με χίλια δυο νομικίστικα
κύψουμε στον πειρασμό να διατυπώσουμε
τρικ να τους παροτρύνει να μην ανανεώνουν τη συνδρομή τους. Με κροκοδείλια δάκρυα, οι υπογρά- ένα- δύο ερωτήματα αρκετά επιτακτικά:
Τί συμβαίνει με τις … μαχητικές αριστερές δυνάμεις του Διοι φοντες την ανακοίνωση, θρηνούν για τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και για το... υπέρογκο ποσό της ετήσιας συνδρομής κητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ; Πότε έβγαλαν κάποια ανα στην ΕΝΕ, αποκρύπτοντας με τρόπο άθλιο ότι η ετήσια εισφο- κοίνωση καταγγελίας της ανεκτικής πολιτικής του μακρόβιου
ρά στην ΠΟΕΔΗΝ και στα σωματεία της είναι σχεδόν ισό - προέδρου της και των συν αυτώ;
ποση …
Επίσης, πώς γίνεται οι ηγεσίες της ΠΑΣΚΕ και της … εξαιρετικά
φιλικής σε αυτήν ΔΑΚΕ, να κρατούν τα παλαιολιθικά τους
Γιατί λοιπόν κύριοι της ΠΟΕΔΗΝ δε χαρίζετε τη συνδρομή
των 36 t στα μέλη σας, προκειμένου να τα διευκολύνετε σε μια ονόματα και κάθε δεσμό που τις συνδέει άμεσα με το υπογάδύσκολη οικονομικά συγκυρία; Πώς τολμάτε να υποδεικνύε- στριο των μνημονιακών κομμάτων, να αποτελούν τη ραχοκοτε στους άλλους να κάνουν θυσίες, κρατώντας το δικό σας καλιά της ηγεσίας της διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ και συγχρόνως
«θησαυροφυλάκιο» άθικτο; Γιατί δεν ιδρύετε ταμείο αλληλεγ- να καταγγέλλουν τα κατορθώματα της συγκυβέρνησης;
Κύριοι της ΠΟΕΔΗΝ, για να ασκήσει κανείς ουσιώδη και
γύης, ώστε μέρος των εισφορών που οι εργαζόμενοι σας δίνουν
επί 30 χρόνια, να ενισχύσουν τους απεργούς που δε μπορούν σοβαρή πολιτική εκπροσώπησης των μελών του, δε χρειάζενα αντέξουν οικονομικά τις σχετικές κρατήσεις των κινητο- ται να είναι ούτε απολίτιστος, ούτε τραμπούκος, ούτε αγενής.
Φροντίστε να το εμπεδώσετε, έστω για το λίγο διάστημα που
ποιήσεων;
Ας έρθουμε όμως στην εμμονή των φωστήρων που ηγού- απομένει στο εφιαλτικό συνδικαλιστικό σας μέλλον.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

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

>> Οι στατίνες οδηγούν
σε καταρράκτη;
Πηγή: Το Βήμα
Η λήψη στατινών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη, εκτιμούν
αμερικανοί επιστήμονες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν το διαδεδομένο φάρμακο κατά της χοληστερόλης,
αντιμετώπιζαν κατά 27% υψηλότερο κίνδυνο
εμφάνισης καταρράκτη. Πρόκειται για την
πάθηση των ματιών κατά την οποία ο κρυσταλλοειδής φακός του ματιού, που βρίσκεται πίσω
από την ίριδα, χάνει τη διαύγειά του και θολώνει και περιορίζει την όραση. Οι στατίνες αποτελούν μια κατηγορία φαρμάκων που χορηγούνται για τη μείωση της χοληστερόλης και
των τριγλυκεριδίων, καθώς «μπλοκάρουν» το
ένζυμο HMG-CoA στο ήπαρ, το οποίο συμμετέχει στο αρχικό στάδιο παραγωγής της χοληστερόλης. «Βάσει των ευρημάτων μας φάνηκε
να υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στη
λήψη στατινών και στην εμφάνιση καταρράκτη»
εξηγεί ο κύριος συγγραφέας της μελέτης Δρ
Άισακ Μάνσι, από το Ιατρικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Southwestern του Τέξας.

Ε.Ν.Ε.ργώ

>> Δέκα μόνο βασικές οσμές αναγνωρίζει η μύτη μας
Πηγή: Το Βήμα
Καθημερινά μυρίζουμε γύρω μας χιλιάδες
μυρωδιές, αλλά η πλούσια αυτή «υπερπαραγωγή» οσμών μπορεί να χωριστεί μόλις σε 10
βασικές κατηγορίες, με τον ίδιο τρόπο που η
γεύση κατηγοριοποιείται σε πέντε βασικές
γεύσεις. Αυτό υποστηρίζει νέα μελέτη η οποία
προσέγγισε το μυστήριο της όσφρησης με
μαθηματικό τρόπο προκαλώντας ποικίλες
αντιδράσεις. Η ανάλυση κατέληξε σε 10 βασικές κατηγορίες οσμών από τις οποίες «χτίζονται», όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, όλα
τα οσφρητικά ερεθίσματά μας: ευωδιαστή,
ξυλώδης/ρητινώδης, φρουτώδης (εκτός των
εσπεριδοειδών), χημική, μέντας/δυόσμου,
γλυκιά, λεμονάτη, ποπ κορν, ξινίλας και
σήψης (οι δυο τελευταίες κρίνονται αηδιαστικές). «Εχουμε αυτές τις δέκα βασικές κατηγορίες επειδή αντανακλούν σημαντικές ιδιότητες του κόσμου – κίνδυνος, τροφή και ούτω
καθεξής» δήλωσε ο καθηγητής Κάστρο στο
BBC. «Αν γνωρίζει κάποιος αυτές τις βασικές
κατηγορίες τότε μπορεί να αρχίσει να εξετάζει
πώς κατασκευάζονται οι οσμές».

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

>>«Ασπίδα» ενάντια στα εγκεφαλικά η βιταμίνη Β
Πηγή: Το Βήμα
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα 14 κλινικών δοκιμών, όπου είχαν συμμετάσχει περίπου 55.000
εθελοντές, οι ειδικοί του Πανεπιστημίου

Ε.Ν.Ε.ργός

Ζενγκζού, διαπίστωσαν ότι όσοι λάμβαναν
συμπληρώματα βιταμίνης Β, αντιμετώπιζαν
χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού
επεισοδίου κατά 7%. Η βιταμίνη Β, αποτελεί μια
ομάδα οκτώ βιταμινών (Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β7,
Β9 ή φυλλικό οξύ, Β12), που εντοπίζονται ενισχυμένες σε ψάρια (π.χ. ο τόνος), κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, αβγά, δημητριακά, φρούτα
και λαχανικά. Όπως είδαν οι επιστήμονες, η
λήψη βιταμίνης Β οδηγούσε σε χαμηλότερα
επίπεδα ομοκυστεΐνης - του θειούχου αμινοξέος που αποτελεί δείκτη για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι ερευνητές, παρατήρησαν ωστόσο, ότι η βιταμίνη Β9 ή αλλιώς το
φυλλικό οξύ, έτεινε να «φρενάρει» τα οφέλη από
τη λήψη συμπληρωμάτων άλλων βιταμινών του
συμπλέγματος Β. Είδαν επίσης, ότι η Β12 σε
μεγάλες δόσεις, δεν φάνηκε να έχει κάποια επίδραση ως προς τον κίνδυνο εγκεφαλικού.

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

>> Η ζωή θα υπάρχει στη Γη για 1,75
δισ. χρόνια ακόμα, σύμφωνα με
νέα έρευνα

Ε.Ν.Ε.

Πηγή: Τα Νέα
Τουλάχιστον για ακόμη 1,75 δισεκατομμύρια
χρόνια, όταν πλέον θα αρχίσουν να εκλείπουν
τα υδάτινα αποθέματα, ορισμένοι έμβιοι οργανισμοί θα ζουν στη Γη, σύμφωνα με νέα έρευνα ειδικών από το βρετανικό πανεπιστήμιο της
East Anglia. Ωστόσο λένε, ακόμη κι αν δεν
γίνει πυρηνικός πόλεμος ή αν δεν πέσει
κάποιος θεόρατος αστεροειδής στη Γη, οι

Ε.Ν.Ε.κρίθη

>> Γονίδιο «φρενάρει» τον ιό του AIDS
Πηγή: Το Βήμα
Ερευνητές στη Βρετανία ανακάλυψαν ένα γονίδιο που φαίνεται ότι μπορεί να εμποδίζει την εξάπλωση του ιού HIV του AIDS στο σώμα. Αν και η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και θα απαιτηθούν ακόμα αρκετά χρόνια περαιτέρω δοκιμών, οι ερευνητές αισιοδοξούν ότι η ανακάλυψη θα
μπορούσε να οδηγήσει μελλοντικά στην ανάπτυξη νέου τύπου μη τοξικών φαρμακευτικών θεραπειών, οι οποίες θα αξιοποιούν τις φυσικές άμυνες του ασθενούς και θα τις κινητοποιούν κατά του
ιού. Την ανακάλυψη έκαναν ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Μάικ Μάλιμ του Τμήματος
Λοιμωδών Νόσων του King’s College του Λονδίνου. Όπως αναφέρουν το γονίδιο ΜΧ2 φαίνεται
να παίζει ρόλο-κλειδί στον τρόπο που ο ιός HIV ελέγχει τα ανθρώπινα κύτταρα. Ο Μάλιμ χαρακτήρισε την ανακάλυψη «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα» και είπε ότι προάγει την κατανόηση των επιστημόνων για το πώς ο ιός αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό σύστημα. «Έως τώρα ξέραμε πολύ λίγα
για το γονίδιο ΜΧ2, όμως τώρα πια βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ευάλωτο σημείο-κλειδί στον κύκλο
ζωής του HIV και ταυτόχρονα τη δράση του γονιδίου κατά του ιού» αναφέρει ο Μάλιμ.

Ε.Ν.Ε.χειρο
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άνθρωποι θα έχουν εκλείψει πολύ νωρίτερα.
Οι ερευνητές μελέτησαν επτά πλανήτες
συμπεριλαμβανομένης και της Γης. Θέλησαν
να διαπιστώσουν με ποιο τρόπο οι ιδανικές
συνθήκες για την ευδοκίμηση της ζωής σε
ένα πλανήτη αρχίζουν να καταρρέουν μόλις ο
ήλιος γύρω από τον οποίο περιφέρεται ο πλανήτης βαδίζει προς τη δύση της ζωής του. Ο
επικεφαλής των ερευνητών, Άντριου Ράσμπι,
από τη Σχολή Περιβαλλοντικών Επιστημών
του Ιδρύματος, ανέφερε ότι το πρόβλημα με
τους ανθρώπους θα αρχίσει να διαφαίνεται
από τη στιγμή που η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει.

>> Η κολονοσκόπηση «αποτρέπει τέσσερις στους δέκα καρκίνους του εντέρου»
Πηγή: Τα Νέα
Το 40% όλων των καρκίνων στο παχύ έντερο
θα μπορούσε να αποφευχθεί, εάν όλα τα
άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών έκαναν κολονοσκόπηση, αναφέρουν επιστήμονες από το
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ .Η εξέταση μπορεί
επίσης να μειώσει σημαντικά (κατά 62%) και
τη θνησιμότητα από τη νόσο, προσθέτουν οι
ερευνητές, οι οποίοι βασίζουν τα συμπεράσματά τους στην παρακολούθηση επί δύο
δεκαετίες 88.900 εθελοντών, οι 1.815 εκ των
οποίων εκδήλωσαν καρκίνο του παχέος εντέρου και 474 έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του.
Όπως διαπίστωσαν, η συστηματική κολονοσκόπηση μείωνε τόσο τη συχνότητα, όσο και
τη θνησιμότητα από καρκίνο του παχέος εντέρου. Το εύρημα αυτό, λένε οι ερευνητές, υποστηρίζει τις ισχύουσες οδηγίες για κολονοσκόπηση μία φορά κάθε 10 χρόνια σε όσους
έχουν μέσο κίνδυνο να εκδηλώσουν καρκίνο του παχέος εντέρου. Όσοι, όμως, έχουν
οικογενειακό ιστορικό αυτού του καρκίνου ή
οικογενειακό ιστορικό πολυπόδων του παχέος εντέρου, πρέπει να εξετάζονται συχνότερα.

>> Συντηρητικό των καλλυντικών «προκαλεί επιδημία αλλεργιών»
Μία χημική ουσία που χρησιμοποιείται σε
δεκάδες καλλυντικά κατηγορείται για πρόκληση σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων στο
δέρμα. Ήδη μεγάλες εταιρείες καλλυντικών
αρχίζουν να την αφαιρούν από αντηλιακά και
άλλα προϊόντα, καθώς οι γιατροί προειδοποιούν ότι οι αλλεργίες σε αυτήν «έχουν λάβει

διαστάσεις επιδημίας». Η ουσία λέγεται μεθυλισοθειαζολινόνη (methylisothiazolinone- MIT)
και προστίθεται στα καλλυντικά ως συντηρητικό. Η αλλεργία που προκαλεί εκδηλώνεται με
εξανθήματα, φλύκταινες, οιδήματα, κνησμό
(φαγούρα) στα μάτια και πρήξιμο του προσώπου. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο για
να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματά τους. Η
προσθήκη μεθυλισοθειαζολινόνης στα καλλυντικά είναι νόμιμη αλλά επανεξετάζεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η αρμόδια
επιστημονική ομάδα της (η Επιστημονική
Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών
- SCCP) εισηγήθηκε να περιοριστεί σε καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται.

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

>> Οι ηλικιωμένοι που έχουν
ανάγκη φροντίδας θα τριπλασιαστούν έως το 2050
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι εξαρτημένοι ηλικιωμένοι που θα έχουν
ανάγκη φροντίδας, οι μισοί τουλάχιστον από
αυτούς λόγω της νόσου Αλτσχάιμερ και της
άνοιας, σχεδόν θα τριπλασιαστούν διεθνώς
μέχρι τα μέσα του αιώνα μας, από 101 εκατομμύρια σήμερα σε 277 εκατ. το 2050, σύμφωνα με την «Παγκόσμια Έκθεση Αλτσχάιμερ
2013» που δόθηκε στη δημοσιότητα. Το 80%
των ηλικιωμένων στα γηροκομεία εκτιμάται
ότι έχουν Αλτσχάιμερ και άνοια. Η έκθεση,
που συντάχθηκε από επιστήμονες με επικεφαλής τον καθηγητή Μάρτιν Πρινς του
Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Κολεγίου King's
του Λονδίνου για λογαριασμό της οργάνωσης -Διεθνής της Νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με το BBC, προειδοποιεί ότι η νευροεκφυλιστική ασθένεια τείνει να εξελιχθεί σε
«παγκόσμια επιδημία», ιδίως καθώς αναμένεται τα επόμενα χρόνια να πληγούν πολυπληθείς χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.
Τουλάχιστον πάνω από ένας στους δέκα
ανθρώπους άνω των 60 ετών (ποσοστό 13%)
χρειάζεται μακροπρόθεσμη φροντίδα και
υποστήριξη από άλλους για τις καθημερινές
ανάγκες του (πλύσιμο, φαγητό, ντύσιμο κ.α.),
σύμφωνα με την έκθεση.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

>> Αναζητούν τα μυστικά του
πόνου σε κοριτσάκι που δεν
μπορεί να τον νιώσει
Πηγή: Πηγή : Web Only
Ένα κοριτσάκι που δεν μπορεί να νιώσει πόνο

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη
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βοήθησε επιστήμονες από τη Γερμανία να εντοπίσουν μία γενετική μεταλλαγή, η οποία επηρεάζει το αίσθημα του πόνου.. Όπως εξηγούν
στο επιστημονικό περιοδικό «New Scientist»,
συνέκριναν το γενετικό υλικό του παιδιού, που
έχει γεννηθεί με συγγενή αναισθησία στον
πόνο, με το γενετικό υλικό των γονιών της, οι
οποίοι δεν πάσχουν από αυτή την κατάσταση.
Η συγγενής αναισθησία στον πόνο είναι τόσο
σπάνια, ώστε έχουν αναφερθεί μόλις 20 περιστατικά σε όλο τον κόσμο. Η εμφάνισή της
σημαίνει ότι ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί
την αφή αλλά όχι τον πόνο, με συνέπεια λ.χ.
να κινδυνεύει να καεί άσχημα επειδή δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά καυτού-κρύου και να
τραυματίζεται δίχως να το καταλαβαίνει. Το
γονίδιο που εντοπίσθηκε λέγεται SCN11Aκαι
επηρεάζει τη δημιουργία των διαύλων στα νευρικά κύτταρα του πόνου Η μεταλλαγή που εντοπίστηκε στο SCN11Aτου κοριτσιού σημαίνει
ότι δεν δημιουργείται στα νευρικά της κύτταρα το ηλεκτρικό φορτίο που απαιτείται για να
αναπτυχθεί το αίσθημα του πόνου. Οι ερευνητές έχουν ήδη αρχίσει να δοκιμάζουν ένα φάρμακο, που δεσμεύει τον δίαυλο του SCN11A.

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Πρώτη φορά κύτταρα μέσα σε
ζωντανό οργανισμό αναπρογραμματίστηκαν για να γίνουν
Ε.Ν.Ε.
βλαστικά
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ισπανοί επιστήμονες κατάφεραν πρώτη φορά
να δημιουργήσουν νέα βλαστικά κύτταρα
μέσα στο σώμα ενός ζωντανού οργανισμού,
αναπρογραμματίζοντας ενήλικα σωματικά
κύτταρα, ώστε αυτά να επιστρέψουν στην
εμβρυική πολυδύναμη κατάστασή τους. Το
επίτευγμα, το οποίο προς το παρόν έχει δοκιμαστεί μόνο σε πειραματόζωα, μπορεί μελλοντικά να οδηγήσει στην επί τόπου αναπαραγωγή ανθρωπίνων κυττάρων που θα επιδιορθώνουν τις βλάβες στον ιστό της καρδιάς
μετά από ένα έμφραγμα ή στον εγκέφαλο
μετά από ένα εγκεφαλικό και, γενικότερα,
μπορεί να καταστήσουν στο μέλλον περιττές
τις μεταμοσχεύσεις εξωτερικών οργάνων.
Μέχρι σήμερα τα βλαστοκύτταρα λαμβάνονται
από έμβρυα ή δημιουργούνται με διάφορες
τεχνικές γενετικού αναπρογραμματισμού στο
εργαστήριο και στη συνέχεια εμφυτεύονται
στο σώμα, αλλά ποτέ ως τώρα δεν είχαν
δημιουργηθεί απευθείας μέσα στον ίδιο τον
ζωντανό οργανισμό.

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Οργάνωση:Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και
Τραχήλου. Γραμματεία - Πληροφορίες:
THEMA TEAM T: 210 6107213
F: 210 6107864 E: mgogas@themateam.gr
W: www.themateam.gr.
> 18th World Congress on Advances in
Oncology and 16th International
Symposium on Molecular Medicine
Ξενοδοχείο Creta Maris Resort, Χερσόνησος Κρήτης, 10-12 Οκτωβρίου 2013
www.spandidos-publications.com/
conference/2013/,
conference@spandidos-publications.com.
> 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο
Ξενοδοχείο Athens Hilton, Αθήνα, 10-12
Οκτωβρίου 2013.W : www.hcs.gr.
> 2ο Διεθνές Forum «Βιοεπιστήμες & καρκίνος: Από την πρόληψη στη θεραπεία» Ξενοδοχείο Athens Hilton, Αθήνα 11-12 Οκτωβρίου 2013. Οργάνωση: HeCOG. Γραμματεία
- Πληροφορίες: GK Advertising.
T: 210 8764725 F: 210 8764877
E: info@gkad.gr W: www.gkad.gr.
> 4ο Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο
Μαιευτικές Κακώσεις Περινέου Αμφιθέατρο
Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, Αθήνα, 11-12
Οκτωβρίου 2013. Οργάνωση: Α’ Μαιευτική
& Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, Τμήμα Ουρογυναικολογίας. Με
την συμμετοχή:Ελληνική Εταιρεία Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους, Επιστημονικός
Σύλλογος Μαιών / Μαιευτών Αθηνών.
Γραμματεία - Πληροφορίες: MD Congress
T: 210 6074205 F: 210 6074222
E: s.diakopoulou@mdcongress.gr
W: www.mdcongress.gr.
> Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στη
Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία Κτήριο Εργαστηρίων Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αθήνα
11-12 Οκτωβρίου 2013. Οργάνωση:Ελληνική Εταιρεία Μοριακής Έρευνας Καρκίνου
Γραμματεία - Πληροφορίες: E.T.S. Events &
Travel Solutions.T: 210 9880032
F: 210 9881303 E: ets@events.gr
W: www.events.gr.
> Διημερίδα «Ο Ογκολογικός Ασθενής στην
καθ' ημέρα πράξη» Ξενοδοχείο Hinitsa Bay,
Πόρτο Χέλι, 11-12 Οκτωβρίου 2013. Διοργάνωση:- Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας - Ογκολογική Μονάδα Γ' ΠΠ Ιατρική Σχολή Αθηνών
Γραμματεία - Πληροφορίες: E.T.S. Events &
Travel Solutions.T: 210 9880032

F: 210 9881303 E: ets@events.gr
W: www.events.gr.
> Ημερίδα «Νεοπλάσματα Γαστρεντερικού
Συστήματος» Αμφιθέατρο Αρεταίειου Νοσοκομείου, Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2013. Οργάνωση:- Ογκολογική Μονάδα Β΄ Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αρεταίειο Νοσοκομείο - Επαγγελματική
Ένωση Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας.
Γραμματεία - Πληροφορίες: E.T.S. Events &
Travel Solutions.T: 210 9880032
F: 210 9881303 E: ets@events.gr
W: www.events.gr.
> 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής
Παίδων με Διεθνή Συμμετοχή Αμφιθέατρο
«Παύλος Κονιαλίδης», Ελληνική Εταιρεία
Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.), Φλέμινγκ 20, Μαρούσι
18-20 Οκτωβρίου 2013. Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων
Γραμματεία - Πληροφορίες: MD Congress.
T: 210 6074200 E: md@mdcongress.gr
W: www.mdcongress.gr.
> 2η Διεθνής Ιατρική Ολυμπιάδα
Ξενοδοχείο Capsis, Θεσσαλονίκη, 18-20
Οκτωβρίου 2013. Διοργάνωση: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γραμματεία - Πληροφορίες: Διεθνής Ιατρικός Ολυμπιακός Σύνδεσμος T: 2310 229133 F: 2310
229133 E: molympicus@gmail.com
W: www.medolympicus.gr.
> 3rd Congress of the Mediterranean
Multidisciplinary Oncology Forum Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, 24-26 Οκτωβρίου 2013. www.medmof2013.com. Οργάνω-
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Επιμέλεια: Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια
ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστημών του
ΕΚΠΑ, Μπεκρή Έλενα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ,
ΜSc «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας - Διεθνής
Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν. Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
> 6th International Conference on
Autoimmunity: Mechanisms and Novel
Treatments Κέρκυρα, 2 - 7 Οκτωβρίου
2013. Πληροφορίες: Τηλ.: 210 36 34 944,
Fax: 210 36 31 690,
www.aegeanconferences.org,
E: info@era.gr, W: www.era.gr
> XXIII MLAVS 2013-Mediterranean
Congress of Angiology and Vascular
Surgery Domotel Xenia Volou Hotel,Volos
& University Hospital of Larissa, Larissa 3-5
Οκτωβρίου 2013. Διοργανωτής:
Mediterranean League of Angiology and
Vascular Surgery. ebsite:www.mlavs2013.gr,
Τηλ: 2651068610
> 4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (στα
πλαίσια του Συνεδρίου XXIII MLAVS 2013)
Ξενοδοχείο Domotel Xenia Volou, Βόλος,4
& 5 Οκτωβρίου 2013.Διοργανωτής: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) Σε συνεργασία με: Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την
Αντιθρομβωτική Αγωγή Stony Brook
University Medical Center New York, USA
Πληροφορίες:Τηλ: 2651068610.
> 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής
Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας Αθήνα 4 - 6
Οκτωβρίου 2013. Διοργανωτής: Ελληνική
Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία. Πληροφορίες:
ΤΗΛ.2106074200, FAX 2106074222,
E: md@mdcongress.gr
W: www.mdcongress.gr.
> Guidelines στο Διαβήτη ΙΙ Ξενοδοχείο
Stratos Vassilikos, Αθήνα, 5 Οκτωβρίου
2013. Οργάνωση:Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)
Γραμματεία - Πληροφορίες: MD Congress.
T: 210 6074200 E: md@mdcongress.gr
W: www.mdcongress.gr.
> 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Καεφαλής και
Τραχήλου Ξενοδοχείο Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη, 10-13 Οκτωβρίου 2013
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ση:Mediterranean Multidisciplinary
Oncology Forum (M.M.OF.). Γραμματεία Πληροφορίες: E.T.S. Events & Travel
Solutions A.E.T: 210 9880032
F: 210 9881303 E: ets@events.gr
W: www.events.gr .
> 5ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ξενοδοχείο Grecotel Olympia Riviera, Κυλλήνη
– Ηλεία, 25-28 Οκτωβρίου 2013.
www.psychprimcare2013.gr.
Οργάνωση:Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής. Γραμματεία Πληροφορίες: Era Ltd.
T: 210 3634944 F: 210 3631690
E: info@era.gr W: www.era.gr.
> 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννετικής Ιατρικής Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό
Κέντρο, Αθήνα 1-3 Νοεμβρίου 2013 Οργάνωση:Ελληνική Εταιρεία Περιγεννετικής
ιατρικής. Γραμματεία - Πληροφορίες: MD
Congress.T: 210 6074205 F: 210 6074222
E: md@mdcongress.gr
W: www.mdcongress.gr.
> Η συμβολή των νέων φαρμάκων και
τεχνικών στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου πνεύμονα, μαστού,
ουροποιογεννητικού, πεπτικού και μελανώματος. Από τη θεωρία του καρκίνου στη
θεραπεία του καρκίνου Ξενοδοχείο
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου 2013. Οργάνωση:Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα και Κλινική Πράξη σε
συνεργασία: Β’ Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας
Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο». Γραμματεία - Πληροφορίες: E.T.S. Events & Travel Solutions.
T: 210 9880032 F: 210 9881303
E: ets@events.gr W: www.events.gr.
> Διημερίδα «Διεπιστημονική εκπαίδευση
για συνεργασία στη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα» Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου,
Γαλατάς Χανίων, 1-2 Νοεμβρίου 2013.
Διοργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία «Καρκίνος, Κοινωνία και Περιβάλλον».
Σε συνεργασία με Ογκολογική Κλινική
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος
Γεώργιος», Αιματολογική Κλινική Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».
Γραμματεία - Πληροφορίες: E.T.S. Events &
Travel Solutions.T: 210 9880032
F: 210 9881303 E: k.mili@events.gr
W: www.events.gr.
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> 7ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Κλινικής
Ογκολογίας Ξενοδοχείο Hyatt Regency,
Θεσσαλονίκη, 4-6 Νοεμβρίου 2013. Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Οργάνωση: 3ο Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας
Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο». Γραμματεία - Πληροφορίες: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.T:
210 9880032 F: 210 9881303
E: ets@events.gr W: www.events.gr.
> 1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα
«Η Ελλάδα του αύριο να είναι μια Ελλάδα
με περισσότερη Ποιότητα» Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 7-8 Νοεμβρίου 2013 Διοργάνωση: Hellas Cert - Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης. Γραμματεία Πληροφορίες:THEMA TEAM T: 210 6107213
F: 210 6107864 E: info@themateam.gr W:
www.themateam.gr.
> 6ο (Χειμερινό) Κλινικό Φροντιστήριο
Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. «Πρόληψη & Αντιμετώπιση
Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές Οδηγίες», Αρχοντικό της
Παλαιολογίνας, Καλάβρυτα, 8-10 Νοεμβρίου
2013. Οργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα
(Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.).Γραμματεία - Πληροφορίες:
ΚΕΓΜ Congress World.T: 210 7210001
F: 210 7210051 E: info@congressworld.gr
W: www.congressworld.gr.
> Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: «Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στη Χρόνια
Μυελογενή Λευχαιμία» Νοσοκομείο Γ.
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Παπανικολάου - κτήριο ΣΤΟΡΓΗ, Θεσσαλονίκη 8-9 Νοεμβρίου 2013. Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Μοριακής Έρευνας Καρκίνου. Γραμματεία - Πληροφορίες: E.T.S.
Events & Travel Solutions T: 210 9880032
F: 210 9881303 E: ets@events.gr
W: www.events.gr.
> 10ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos,
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2013. Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας Γραμματεία - Πληροφορίες: MD
Congress.T: 210 6074200
E: md@mdcongress.gr
W: www.mdcongress.gr.
> Νοσηλευτική Ημερίδα «Ο Νοσηλευτής
σήμερα: από την κρίση στη διάκριση»
Αίθουσα συναντήσεων ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα,
23 Νοεμβρίου 2013. Διοργάνωση: Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης
και Έρευνας Σε συνεργασία με: Ογκολογική
Μονάδα Γ’ ΠΠ Ιατρική Σχολή Αθηνών,
Νοσηλευτική διεύθυνση Κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ». Γραμματεία - Πληροφορίες:
E.T.S. Events & Travel Solutions.
T: 210 9880032 F: 210 9881303
E: ets@events.gr W: www.events.gr.
> 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών Πυελικού Εδάφους
-Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Αθήνα / 28-29 Νοεμβρίου 2013 - Αρεταίειο
Νοσοκομείο, Αθήνα / 30 Νοεμβρίου 2013,
28-30 Νοεμβρίου 2013. Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους. Γραμματεία Πληροφορίες: MD Congress.
T: 210 6074205 F: 210 6074222 E:
md@mdcongress.gr.
> 4ο Πειραϊκό Ογκολογικό Συνέδριο
«Πολύπλευρη Αντιμετώπιση Νεοπλασιών
Πεπτικού Συστήματος», Ξενοδοχείο
Athenaeum Intercontinental, Αθήνα, 29-30
Νοεμβρίου 2013. Διοργάνωση:Εταιρεία
«Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική
Πράξη», Β’ Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά». Σε συνεργασία με: Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο –
Πανάνειο», Ογκολογική Μονάδα Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης, Α’ Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά».
Γραμματεία - Πληροφορίες: E.T.S. Events &
Travel Solutions.T: 210 9880032
F: 210 9881303 E: ets@events.gr
W: www.events.gr.
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«Φασισμός: Το τέρας»
Του Βασίλη Ραφαηλίδη
(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Έθνος,
στις 2/10/83)

ρ ιν από τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο, ο φασισμός ήταν άγνωστος, τόσο σαν κοινωνικό κίνημα όσο και σαν κόμμα. Ακόμα και σαν
λέξη. Μέχρι τότε, κυριαρχούσε στον κόσμο
μας ο παραδοσιακός φιλελευθερισμός με
την απειρία των αντιφάσεων και των παλινδρομήσεών του, ενώ τα κομουνιστικά καθεστώτα εμφανίστηκαν κι αυτά μόνο μετά
από τούτον τον σημαδιακό για την ιστορία του αιώνα μας πόλεμο.
Αυτός ο πόλεμος λοιπόν, ο λεγόμενος
Μεγάλος, που ωστόσο ήταν πολύ μικρός
σε σχέση με τον μεγαλύτερο που θα τον
ακολουθήσει ύστερα από 25 μόλις χρόνια, έδειξε στις μάζες την πλήρη χρεοκοπία του αστικού φιλελευθερισμού, αφού
ήταν πόλεμος ανάμεσα σε αστικές χώρες.
Ο Μεσσίας είναι ένα περίεργο ον που
ενσαρκώνεται και αποσαρκώνεται περιοδικά, ίσα ίσα για να διατηρεί άσβεστη τη
μεταφυσική ελπίδα των σε όλα μικρομεσαίων. Χίτλερ και Μουσολίνι.
Οι μάζες μετά τον πόλεμο ένιωσαν απατημένες, όχι μόνο γιατί τίποτα δεν άλλαξε
στη ζωήτους, όπως λίγα χρόνια πριν τους
υπόσχονταν οι «αρχηγοί» για να τους παρασύρουν στο μακελειό «με το χαμόγελο στα
χείλη» αλλά και διότι η μίζερη ζωή τους
επιδεινωνόταν συνεχώς και περισσότερο,
εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής κρίσης
που ήρθε να προστεθεί το 1929, και που
βάζει οριστικά τέρμα στην υποσχεμένη για
μετά τον πόλεμο ευτυχία. Οι μαρξιστές και
οι κομουνιστές έχουν συνείδηση της κατάστασης, και δεν εκπλήσσονται από το γεγονός πως τα πράγματα παν από το κακό στο
χειρότερο.
Οι υπόλοιποι, και κυρίως οι λεγόμενες
πλατιές μάζες που ούτε τότε ούτε τώρα

Π

πολυκαταλαβαίνουν ότι η δυστυχία εκπορεύεται από τον κόσμο τούτον και καθόλου από τον κόσμο των πνευμάτων, αναμένουν εναγώνια τον Μεσσία. Οι αιώνιοι
μικρομεσαίοι, πάντα απορημένοι και μόνιμα μπερδεμένοι, έτσι στριμωγμένοι ανάμεσα στους αστούς που τους ζηλεύουν και
που προσπαθούν να τους φτάσουν και
τους προλετάριους που τους μισούν γιατί
η ύπαρξή τους και μόνο προδιαγράψει σαν
πιθανή και τη δική τους μοίρα του κοινωνικού και οικονομικού εκπεσμού, τούτοι
λοιπόν οι περί τα πάντα αδαείς μικρομεσαίοι, εμφανίζονται για πρώτη φορά στην
Ιστορία σαν αυτόνομη πολιτική δύναμη
μέσα από το φασισμό, που είναι αποκλειστικά δικό τους σάπιο φρούτο.
Η πρώτη φροντίδα του πρώην «σοσιαλιστή» Μουσολίνι, που και στην «πρώην»
πολιτική του περίοδο είναι τελείως άσχετος με τον μαρξισμό ― το παράδειγμά του
για έναν σοσιαλισμό χωρίς μαρξισμό, σαν
να λέμε για μια σκορδαλιά χωρίς σκόρ-

δο, θα το ακολουθήσουν πάρα πολλοί
αντιμαρξιστές «σοσιαλιστές» ― η πρώτη
λοιπόν φροντίδα του Ντούτσε, είναι να διακηρύξει την έχθρα του, τόσο προς τον καπιταλισμό όσο και προς τον κομουνισμό.
Μάλιστα, στο πρώτο καταστατικό των φασιστικών του ομάδων που θα συγκροτηθούν
αργότερα σε κόμμα, διακηρύσσεται απερίφραστα πως η ιδιοκτησία πρέπει να καταργηθεί, και τούτο παρά την εξαρχής δηλωμένη εχθρότητα του φασισμού για τον
κομουνισμό.
Ποτέ ο πολιτικός παραλογισμός δεν έφτασε σε τέτοιο ύψος. Φυσικά, λίγο αργότερα,
όταν ο φασισμός θα γίνει όργανο του μεγάλου κεφαλαίου, η «ιερότητα» της ιδιοκτησίας θα διακηρυχτεί εκ νέου, κι όλα θα
παν καλύτερα για τον τρομοκρατημένο
μικρομεσαίο που για μυριοστή φορά ξαναβλέπει το σταθερό του όνειρο για μια σπάταλη ζωή. Ωστόσο, ο φασισμός αγωνίζεται σχεδόν μέχρι τέλους σε δύο μέτωπα:
Το αντικομουνιστικό και το αντικαπιταλι-
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στικό. Βέβαια τούτος ο τελευταίος αγώνας
είναι ένα αισχρό ψέμα της φασιστικής προπαγάνδας, που προσπαθεί να κρατήσει τον
μικρομεσαίο στη σωστή του θέση, ανάμεσα στα δύο άκρα. Άλλωστε, η ταξική αυτονομία του μικρομεσαίου είναι ένα αστείο
παραμύθι, αφού η μοίρα του είναι να κινείται άλλοτε δεξιά κι άλλοτε αριστερά σαν
εκκρεμές, ανάλογα με την «προκοπή» του,
ή τη χρεοκοπία του, που του επιβάλλουν
οι αντικειμενικές συνθήκες. Ο μικρομεσαίος είναι ένα τέρας με δύο κεφάλια που
κανένα από τα δύο δεν είναι δικό του.
Ο Ζηνόβιεφ, εκδηλώνοντας την αμηχανία του γι’ αυτό το τρομερό και πρωτόγνωρο για την εποχή του φαινόμενο που ήταν
ο φασισμός με την αναμφισβήτητη λαϊκή
του βάση, διακήρυξε πως «ο φασισμός είναι
όργανο της αστικής τάξης» και ησύχασε,
λες κι αυτό που ενδιαφέρει είναι το όργανο καθαυτό κι όχι το πώς και το γιατί φτιάχνεται το όργανο, που αφού φτιαχτεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπορεί και όχι. (Η
άποψη του Ζηνόβιεφ συνεχίζει δυστυχώς
να είναι η «επίσημη» αριστερή άποψη).
Ο Ράντεκ, πολύ πιο νηφάλιος από τον
Ζηνόβιεφ και καθόλου δογματικός δίνει
έναν καίριο ορισμό του φασισμού που
νομίζουμε πως ισχύει πάντα: «Ο φασισμός
είναι ο σοσιαλισμός των μικρομεσαίων
μαζών». Εννοεί βέβαια πως τούτος ο μικρομεσαιικός σοσιαλισμός είναι απλώς μια
προσδοκία συναισθηματικής τάξεως για
έναν καλύτερο κόσμο που οι μικρομεσαίοι στο πορτοφόλι και στο νου περιμένουν
να τους φτιάξει ανέξοδα ο Αρχηγός, κι όχι
οι ίδιοι με τους αγώνες τους.
Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί ο Μεσσίας
καθίσταται αναγκαίος, και γιατί όλα τα φασιστικά κόμματα καταρρέουν αυτομάτως με
το θάνατο του Αρχηγού:
Ο Μεσίας είναι ένα περίεργο ον που
ενσαρκώνεται και αποσαρκώνεται περιοδικά, ίσα ίσα για να διατηρεί άσβεστη τη
μεταφυσική ελπίδα των σε όλα μικρομεσαίων.
Η Κλάρα Τσέτκιν, ασκώντας κι αυτή κριτική στον Ζηνόβιεφ από τα αριστερά όπως
και ο Ράντεκ, φαίνεται πιο συγκαταβατική
από τον τελευταίο, αλλά και πιο συναισθηματική, όταν λέει: “Ο φασισμός είναι το
κίνημα των βασανισμένων, των πεινασμένων, των ρημαγμένων από τη φτώχεια, των
απελπισμένων”.

Είναι αδύνατο να εξηγήσουμε το φασιστικό φαινόμενο μόνο με τα δεδομένα της
κοινωνιολογίας και της πολιτικής οικονομίας. Σίγουρα στον φασίστα υπάρχει και
μια πλευρά καθαρά ψυχολογική, μας αρέσει δεν μας αρέσει ο Βίλχελμ Ράιχ.
Είναι καταφάνερη εδώ η πρόθεση της
Τσέτκιν να αθωώσει τους «παρασυρμένους»
από το φασισμό προλετάριους, γιατί βέβαια,
υπήρξαν και τέτοιοι εν αφθονία. Ενώ ο
Ράντεκ «εκχωρεί» ολόκληρο το φασισμό
στους μικρομεσαίους, η Τσέτκιν προσπαθεί να δικαιολογήσει με τρόπο απαράδεκτα συναισθηματικό το αναμφισβήτητο
γεγονός πως ο φασισμός ενώ είχε τοποθετήσει την καρδιά του στη μέση (στους
μικρομεσαίους) πατούσε, ωστόσο με το
αριστερό του πόδι στους μη κομουνιστές
προλετάριους και με το δεξί του στο μεγάλο κεφάλαιο. Πάντως θα ήταν τιμιότερο να
πει και η Τσέτκιν εξ’ αρχής αυτό που είπαν
μετά όλοι οι νηφάλιοι μαρξιστές: Όπου
αποτυχαίνει ο κομουνισμός, πετυχαίνει ο
φασισμός. Είναι καταστροφικά ανόητο να
θεωρούμε τον ξεμωραμένο και εξαθλιωμένο μικροφασίστα σαν όργανο του μεγάλου κεφαλαίου, τη στιγμή που δεν είναι
παρά ένας απόλυτα απαίδευτος και ολικά
βλαξ, σαν αυτόν ακριβώς που περιγράφει
ο Ράιχ στο μνημειώδες έργο του «Η μαζική ψυχολογία του φασισμού» (μετάφραση Ηρώ Λάμπρου και Λεωνίδας Καρατζάς,
έκδοση Μπουκουμάνη).
Είναι αδύνατο να εξηγήσουμε το φασιστικό φαινόμενο μόνο με τα δεδομένα της
κοινωνιολογίας και της πολιτικής οικονομίας. Σίγουρα στον φασίστα υπάρχει και
μια πλευρά καθαρά ψυχολογική, μας αρέσει δεν μας αρέσει ο Βίλχελμ Ράιχ. Η άρνηση της ψυχολογίας εδώ είναι εκ του πονηρού: Κάπου βαθιά ή λιγότερο βαθιά μέσα
μας πρέπει να κοιμάται ένα φασιστάκι, που
το στρίμωξαν εκεί μυριάδες ευνουχισμοί
και αποστερήσεις, αρχής γενομένης από
τη σεξουαλική αποστέρηση, όπως θέλει να
πιστεύει ο Ράιχ, και μαζί-του και ο υπογραφόμενος, που δε θα πάψει να θεωρεί
και τον μικρομεσαίο και τον προλετάριο
και τον αστό φασίστα σαν ανθρώπους ολικά ευνούχους: Πνευματικά, νοητικά, συναισθηματικά, ενστικτικά.
Ο φασίστας είναι μια μούμια που της
φύγαν όλοι οι χυμοί της ζωής, είναι ένας
νεκροζώντανος ένας ζόμπι που πρέπει να

ταφεί το ταχύτερο, καταρχήν για λόγους
δημόσιας υγείας. Ο φασίστας είναι το άγος
και το όνειδος της ράτσας των ανθρώπων,
ένα άγος κι ένα όνειδος που ξαπλώνεται
σ’ ολόκληρο το ταξικό φάσμα, αλλά που
εγκαθίσταται με εντελώς ιδιαίτερη προτίμηση στο κέντρο του, δηλαδή στην περιοχή που καλύπτεται από τον ποικιλότροπο
ερμαφροδιτισμό των μικρομεσαίων, απ’
όπου εκπορεύονται ακτινωτά όλες οι συμφορές του κόσμου τούτου.
Ο Αρτούρο Λαμπριόλα βάζει τα πράγματα στην ακριβή τους θέση όταν λέει:
«Στην αρχή ο φασισμός δεν ήταν ούτε
αστικός ούτε συντηρητικός. Έγινε τέτοιος κάτω από την πίεση των περιστάσεων». Ωστόσο επιμένουμε στο «κάτω από
την πίεση των περιστάσεων», στην περίοδο δηλαδή που ο φασισμός συγκροτείται σε κόμμα και καταλαμβάνει την εξουσία, και ξεχνούμε ή κάνουμε πως ξεχνούμε
τι ήταν στο ξεκίνημά του, και κυρίως τι
συνεχίζει να είναι τώρα που περιέπεσε
σε παρακμή σαν μαζικό κίνημα και που
έγινε υπόθεση μιας χούφτας ηλιθίων και
ανώμαλων νοσταλγών.
Ε, λοιπόν, στην αρχή του ο φασισμός
ήταν αυτό που συνεχίζει να είναι και σήμερα: Υπόθεση μιας χούφτας ανώμαλων και
ηλιθίων, που αποτέλεσαν το προζύμι που
έκανε να φουσκώσει η ανθρώπινη βλακεία και κακοήθεια σ’ όλο το φριχτό της
μεγαλείο. Η φασιστική φύτρα ήταν και
είναι πάντα το αποτέλεσμα της αμάθειας,
της ψυχανωμαλίας, του φόβου, της στέρησης (σ’ όλες τις μορφές της και καταρχήν
της σεξουαλικής), της μικρόνοιας, της
κακοήθειας, της έλλειψης ειλικρίνειας.
Ο φασισμός είναι η συνισταμένη όλων
των κακών ποιοτήτων του ανθρώπου.
Και επειδή η συνισταμένη, σαν γεωμετρική έννοια, ενέχει ήδη μέσα της και
την έννοια του κέντρου, είναι πολύ φυσικό ο φασισμός, σαν κοινωνικό πια γεγονός, (και όχι μόνο ψυχολογικό) να εμφανίζεται καταρχήν και κατά κύριο λόγο
στη μικρομεσαία περιοχή του κοινωνικοπολιτικού φάσματος.
Οι μικρομεσαίοι λοιπόν πρέπει να μπαίνουν σε μόνιμη καραντίνα. Διότι είναι η
διαρκώς πυορροούσα εστία πολλών και
ποικίλων κοινωνικών μολύνσεων, η
καταστροφικότερη από τις οποίες είναι
ο φασισμός.

RYTHMOS_T55

10/8/13

11:02 AM

Page 16

