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

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

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

3. Για τα λοιπά µέλη, το ποσόν της ετή-
σιας εισφοράς, από 45eδιαµορφώ-
νεται σε 40e.
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ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 76]

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

16ο Πανελλήνιο 
Νοσηλευτικό της Συνέδριο 

της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 

ENEKA
«Την διαφορά κάνουν 
οι προσωπικότητες και 

το πνεύμα αυτών» 
Ήταν μια σαφής πολιτική κίνηση: να 
στρέψει το ενδιαφέρον της διεθνούς 
κοινής γνώμης στη βαθιά λαβωμένη 
από τον εμφύλιο πόλεμο, Ελλάδα. Οι 
λόγοι εκφωνήθηκαν στο πλαίσιο των 
ετήσιων συναντήσεων της Παγκόσμι-
ας Τράπεζας. Η πρώτη ομιλία έγινε το 
1957 και προκάλεσε τόσο ενθουσια-
σμό που μετά από απαίτηση του επικε-
φαλής της διεθνούς Τράπεζας, επανα-
λήφθηκε παρόμοια ομιλία το 1959. Ο 
Ζολώτας ήταν διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος. Το κείμενο της πρώτης 
ομιλίας, αφού ενημέρωσε το κοινό 
για το εγχείρημα του, προκείμενου να 
τραβήξει την προσοχή τους, είναι το 
εξής: «Kyrie, I eulogize the archons of 
the Panethnic Numismatic Thesaurus 
and the Oecumenical Trapeza for the 
orthodoxy of their axioms methods 
and policies, although there is an 
episode of cacophony of the Trapeza 
with Hellas...  Συνέχεια στη σελ. 2

Το 16ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πραγματοποιείται 
φέτος από τις 11 έως τις 13 Δεκέμβρη, στο πανέμορφο Καρπενήσι της ορεινής Ευ-
ρυτανίας. Εκατοντάδες νοσηλευτές από όλη τη χώρα, θα συναντηθούμε και πάλι 

για να ανταλλάξουμε επιστημονική γνώση, απόψεις κι εμπειρίες και να προβληματιστού-
με στα θέματα που μας αφορούν, σε σχέση με τις υποδομές, το εργασιακό περιβάλλον, 
την δυνατότητα αύξησης της ποιότητας της προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο, 
μέσα στις δύσκολες εθνικές συγκυρίες της εποχής που διανύουμε.
Φιλοδοξούμε το ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και φέτος να αποτελέσει σταθμό 
για την αποκόμιση νέας γνώσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών αλλά και να δώσει 
βήμα διαλόγου, να μας φέρει πιο κοντά και να μας συσπειρώσει έναντι των θεμάτων και 
των προοπτικών που αφορούν τον επιστημονικό και επαγγελματικό μας κλάδο.
Σταθεροί στις θέσεις μας για διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα υγείας, 
την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιοκρατία στην ιεραρχι-
κή εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίω-
ση της ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
φιλοδοξεί να αποτελεί επίσημα την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση 
για τους νοσηλευτές.  Σελ. 3-13
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Οι Ομιλιες τΟυ ΖΟλώτα

«Την διαφορά κάνουν οι προσωπικότητες 
και το πνεύμα αυτών»

Ήταν μια σαφής πολιτική κίνηση: να στρέψει το 
ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης στη 
βαθιά λαβωμένη από τον εμφύλιο πόλεμο, 

Ελλάδα. Οι λόγοι εκφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ετήσιων 
συναντήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η πρώτη ομιλία 
έγινε το 1957 και προκάλεσε τόσο ενθουσιασμό που μετά 
από απαίτηση του επικεφαλής της διεθνούς Τράπεζας, επα-
ναλήφθηκε παρόμοια ομιλία το 1959. Ο Ζολώτας ήταν δι-
οικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Το κείμενο της πρώτης 
ομιλίας, αφού ενημέρωσε το κοινό για το εγχείρημα του, 
προκείμενου να τραβήξει την προσοχή τους, 
είναι το εξής: «Kyrie, I eulogize the archons 
of the Panethnic Numismatic Thesaurus and 
the Oecumenical Trapeza for the orthodoxy 
of their axioms methods and policies, 
although there is an episode of cacophony 
of the Trapeza with Hellas. With enthusiasm 
we dialogue and synagonize at the synods 
of our didymous Organizations in which 
polymorphous economic ideas and dogmas 
are analyzed and synthesized. Our critical 
problems such as the numismatic plethora 
generate some agony and melancholy. This 
phenomenon is charateristic of our epoch. 
But, to my thesis we have the dynamism to 
program therapeutic practices as a prophylaxis 
from chaos and catastrophe. In parallel a 
panethnic unhypocritical economic synergy 
and harmonization in a democratic climate is 
basic. I apologize for my eccentric monologue. 
I emphasize my eucharistia to your Kyrie to 
the eugenic and generous American Ethnos 
and to the organizers and protagonists of this 
Ampitctyony and the gastronomic symposia». 
Αν και μίλησε στα «ελληνικά» τον αντελήφθη-
σαν οι πάντες. Ίσως επειδή και το ακροατήριο 
είχε υψηλή γνώση της αγγλικής και πολλοί 
είχαν διδαχθεί αρχαία στο σχολείο τους. Το 
τέλος της ομιλίας προκάλεσε παρατεταμένο χειροκρότη-
μα και ανυπόκριτο θαυμασμό, ενώ πολλές εφημερίδες 
των ΗΠΑ, του αφιέρωσαν τίτλους στην  πρώτη σελίδα Το 
κείμενο της δεύτερης ομιλίας είναι το ακόλουθο: Kyrie, It 
is Zeus” anathema on our epoch for the dynamism of our 
economies and the heresy of our economic methods and 
policies that we should agonize the Scylla of numismatic 
plethora and the Charybdis of economic anaemia. It is not 
my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic, but my diagnosis 
would be that politicians are rather cryptoplethorists. 
Although they emphatically stigmatize numismatic plethora, 
they energize it through their tactics and practices. Our 

policies have to be based more on economic and less on 
political criteria. Our gnomon has to be a metron between 
political, strategic and philanthropic scopes. Political magic 
has always been anti-economic. In an epoch characterized 
by monopolies, oligopolies, monophonies, monopolistic 
antagonism and polymorphous inelasticities, our policies 
have to be more orthological. But this should not be 
metamorphosed into plethorophobia, which is endemic 
among academic economists. Numismatic symmetry 
should not hyper-antagonize economic acme. A greater 
harmonization between the practices of the economic and 

numismatic archons is basic. Parallel to this, 
we have to synchronize and harmonize more 
and more our economic and numismatic 
policies panethnically. These scopes are 
more practicable now, when the prognostics 
of the political and economic barometer 
are halcyonic. The history of our didymus 
organizations in this sphere has been didactic 
and their gnostic practices will always be a 
tonic to the polyonymous and idiomorphous 
ethnical economies. The genesis of the 
programmed organization will dynamize 
these policies. Therefore, I sympathize, 
although not without criticism on one or two 
themes, with the apostles and the hierarchy 
of our organs in their zeal to program orthodox 
economic and numismatic policies, although 
I have some logomachy with them. I apologize 
for having tyrannized you with my Hellenic 
phraseology. In my epilogue, I emphasize my 
eulogy to the philoxenous autochthons of this 
cosmopolitan metropolis and my encomium 
to you, Kyrie, and the stenographers.  Με 
δεδομένο το υψηλό επίπεδο του κοινού στο 
οποίο απευθυνόταν ο Ξενοφών Ζολώτας, 
το εγχείρημα ήταν εξαιρετικά εύστοχο και 
αντάξιο της διάνοιας για την οποία φημιζόταν 
ο ίδιος. Οι λόγοι του είναι κάθε άλλο παρά 

κενοί περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα έχουν ύφος εύστο-
χο και πνευματώδες, καθώς θίγει σημαντικά οικονομικά 
ζητήματα. Στην πρώτη ομιλία ζητά διεθνή εναρμόνιση και 
συνέργειες για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ενώ 
στη δεύτερη περιγράφει γλαφυρά τα προβλήματα που ανα-
δύονται από την ταυτόχρονη συνύπαρξη «της Σκύλλας του 
πληθωρισμού και της Χάρυβδης της οικονομικής ύφεσης». 
Δείτε στο τέλος της δεύτερης ομιλίας ότι δεν παραλείπει να 
μνημονεύσει ακόμη και τους στενογράφους που θα βασα-
νίζονταν ατελείωτα να καταγράψουν τον λόγο του! Η λέξη 
«stenographer» εξ άλλου είναι κι αυτή ελληνική!

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

Στην πρώτη ομιλία 
ζητά διεθνή 

εναρμόνιση και 
συνέργειες για την 

καταπολέμηση 
του πληθωρισμού, 

ενώ στη δεύτερη 
περιγράφει γλαφυρά 
τα προβλήματα που 

αναδύονται από 
την ταυτόχρονη 
συνύπαρξη «της 

Σκύλλας του 
πληθωρισμού και 
της Χάρυβδης της 

οικονομικής ύφεσης»
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

ήρθε η ώρα για το ετήσιο ραντεβού μας, το δέκατο έκτο στη σειρά μιας διαχρονικά 

επιτυχημένης πορείας συνεδρίων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για όλα τα θέματα που αφορούν τους 

σύγχρονους νοσηλευτές στην Ελλάδα.

Το 16ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πραγματοποιείται φέτος 

από τις 11 έως τις 13 Δεκέμβρη, στο πανέμορφο Καρπενήσι της ορεινής Ευρυτανίας.

Εκατοντάδες νοσηλευτές από όλη τη χώρα, θα συναντηθούμε και πάλι για να ανταλλάξουμε 

επιστημονική γνώση, απόψεις κι εμπειρίες και να προβληματιστούμε στα θέματα που μας 

αφορούν, σε σχέση με τις υποδομές, το εργασιακό περιβάλλον, την δυνατότητα αύξησης 

της ποιότητας της προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο, μέσα στις δύσκολες

εθνικές συγκυρίες της εποχής που διανύουμε.

Φιλοδοξούμε το ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και φέτος να αποτελέσει σταθμό

για την αποκόμιση νέας γνώσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών αλλά και να δώσει

βήμα διαλόγου, να μας φέρει πιο κοντά και να μας συσπειρώσει έναντι των θεμάτων και

των προοπτικών που αφορούν τον επιστημονικό και επαγγελματικό μας κλάδο.

Σταθεροί στις θέσεις μας για διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα υγείας,

την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιοκρατία στην ιεραρχική 

εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση 

της ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

φιλοδοξεί να αποτελεί επίσημα την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση

για τους νοσηλευτές.

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, η συμμετοχή και η συμβολή σας είναι σημαντική, όπως και

κάθε χρόνο. Το επιστημονικό σας έργο, οι καινοτόμες προτάσεις σας, οι ιδέες και οι

απόψεις σας στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού και της ανάδειξης του ρόλου του

νοσηλευτή αποτελούν το θεμέλιο λίθο και κρίσιμο συστατικό του Συνεδρίου μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, φίλοι συνοδοιπόροι, σας περιμένουμε από  

τις 11 έως τις 13 Δεκέμβρη, στο πανέμορφο Καρπενήσι, να μοιραστούμε τρεις μοναδικές 

ημέρες που θα μας δώσουν την ώθηση για άλλο ένα βήμα μπροστά στην επιστήμη και το

επάγγελμα που τόσο αγαπάμε.

Καλή μας αντάμωση!
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας

ΧαιρετισμΟσ ΠρΟεδρΟυ
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

ήρθε η ώρα για το ετήσιο ραντεβού μας, το δέκατο έκτο στη σειρά μιας
διαχρονικά επιτυχημένης πορείας συνεδρίων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για
όλα τα θέματα που αφορούν τους σύγχρονους νοσηλευτές στην Ελλάδα.
Το 16ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
πραγματοποιείται φέτος από τις 11 έως τις 13 Δεκέμβρη, στο πανέμορφο
Καρπενήσι της ορεινής Ευρυτανίας.

Εκατοντάδες νοσηλευτές από όλη τη χώρα, θα συναντηθούμε και πάλι για να ανταλλάξουμε
επιστημονική γνώση, απόψεις κι εμπειρίες και να προβληματιστούμε στα θέματα που
μας αφορούν, σε σχέση με τις υποδομές, το εργασιακό περιβάλλον, την δυνατότητα αύ-
ξησης της ποιότητας της προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο, μέσα στις δύσκολες
εθνικές συγκυρίες της εποχής που διανύουμε.

Φιλοδοξούμε το ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και φέτος να αποτελέσει σταθμό
για την αποκόμιση νέας γνώσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών αλλά και να δώσει
βήμα διαλόγου, να μας φέρει πιο κοντά και να μας συσπειρώσει έναντι των θεμάτων και
των προοπτικών που αφορούν τον επιστημονικό και επαγγελματικό μας κλάδο.

Σταθεροί στις θέσεις μας για διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα υγείας,
την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιοκρατία στην ιεραρχική
εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση
της ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
φιλοδοξεί να αποτελεί επίσημα την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση
για τους νοσηλευτές.

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, η συμμετοχή και η συμβολή σας είναι σημαντική, όπως και
κάθε χρόνο. Το επιστημονικό σας έργο, οι καινοτόμες προτάσεις σας, οι ιδέες και οι
απόψεις σας στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού και της ανάδειξης του ρόλου του
νοσηλευτή αποτελούν το θεμέλιο λίθο και κρίσιμο συστατικό του Συνεδρίου μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, φίλοι συνοδοιπόροι, σας περιμένουμε από τις 11
έως τις 13 Δεκέμβρη, στο πανέμορφο Καρπενήσι, να μοιραστούμε τρεις μοναδικές ημέρες
που θα μας δώσουν την ώθηση για άλλο ένα βήμα μπροστά στην επιστήμη και το
επάγγελμα που τόσο αγαπάμε.

Καλή μας αντάμωση!

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας
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Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΔΑγλΑΣ ΑριΣΤΕιΔΗΣ, Γ.Ν.Ν. «Ο Άγιος Παντελεήμων»

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΑβρΑΜιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ, Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΚΟΥΤΕλΗΣ ΔΗΜΗΤριΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

ΤΑΜΙΑΣ:  ΔρΑΧΤιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΜΠιΖΑΣ λΑΜΠρΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜιΧΑΗλ, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ:  ΠιΣΤΟλΑΣ ΔΗΜΗΤριΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΜΕΛΗ:  ΑρβΑΝιΤΗΣ γΕΩργιΟΣ, Π.Γ.Ν. Πατρών

 ΚΟΣΚιΝΑΣ ΠΑΝΑγιΩΤΗΣ, ΙΚΑ Τρίπολης

 ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ, Π.Γ.Ν Λάρισας

 ΣΑλΗΚιΔΗΣ ΔΗΜΟΣθΕΝΗΣ, Ν.Θ.Π. «Παμμακάριστος»

 ΜΠΑΚΕλΑΣ ιΩΑΝΝΗΣ, Γ.Ν. Αγρινίου

 ΜΠΑλιΟΖΟγλΟΥ γΕΩργιΟΣ, Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης

 ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ ΝιΚΟλΑΟΣ, Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

 ΤΑΝΗ ΣΟΦιΑ, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΤΑΝΗ ΣΟΦιΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄:  ΑβρΑΜιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄:  ΜΠιΖΑΣ λΑΜΠρΟΣ

ΜΕΛΗ:  ΑγγΕλιΝΑ ΑΦρΟΔιΤΗ

 ΑλΜΠΑΝΗ ΕλΕΝΗ

 ιΝΤΑΣ γΕΩργιΟΣ

 ΚΟΥρΑΚΟΣ ΜιΧΑΗλ

 ΚΩΤΣιΟΥΜΠΑ ιΩΑΝΝΑ

 ΜΠΑρΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤριΟΣ

 ΜΠΕλΑλΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΑ

 ΜΠΕλλΑλΗ θΑλΕιΑ

 ΠΑΣΑλΗ ΧριΣΤιΝΑ

 ΠΟλΥΚΑΝΔριΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ

 ρΕΚλΕιΤΗ ΜΑριΑ

 ΣΑριΔΗ ΜΑριΑ

 ΣΤΑθΑρΟΥ ΑγγΕλιΚΗ

 ΣΤΕργιΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕλΗΣ

 ΧριΣΤΟΔΟΥλΟΥ ΕλΕΝΗ
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λΥΤρΑΣ ΧρΗΣΤΟΣ
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ΜΠΟΥΤΗ ΕΥΑγγΕλιΑ
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ΤριΠΟΔΗΣ γΕΩργιΟΣ

ΤΣιΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΑρΗΣ

ΦλΩρΑ γΕΩργιΑ

ΧΑλΔΟΥΠΗ ΕΥΑγγΕλιΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΠΑΚΕλΑ ΠΑρΑΣΚΕΥΗ

ΜΠΑΚΕλΑΣ γιΑΝΝΗΣ

ΜΠΑλιΟΖΟγλΟΥ γΕΩργιΟΣ

ΝΤΑβΩΝΗ γιΑΝΝΟΥλΑ

ΝΤΑΤΣΗ ΕλΕΝΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤριΟΥ ΧρΗΣΤΟΣ
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: ΔΟΝΤΣιΟΣ γΕΩργιΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: ΜΠΑΚΕλΑΣ ιΩΑΝΝΗΣ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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Αβραμοπούλου Xαρίκλεια  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π. «Άγιος Ανδρέας»

Αθανασιάδου Ελισσάβετ  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»

Αθανασιάδου Ευμορφία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Δράμας

Αθηναίου Διαμαντίνα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κέρκυρας

Ακριβοπούλου Αγγελική  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μεσολογγίου

Αλεξοπούλου Σταματία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυπαρισσίας

Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ»

Αριαντζίδου Αναστασία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

Bενέτη Αικατερίνη  Διευθύντρια Ν.Υ., Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Bλαδίκα Καλλιόπη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Έδεσσας

γιαννακέα Mαρία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καλαμάτας

γιαννοπούλου Ευδοξία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

γουρνή Παρασκευή  Διευθύντρια Ν.Υ., Νοσ. Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος»

Δεληγιώργη Ευριδίκη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκίδας

Δικταπανίδου Σοφία  Διευθύντρια Ν.Υ., «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη

Εμμανουηλίδου Ευμορφία  Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Έβρου

Ευθυμίου Καλλιόπη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

Ζαγανά βάια  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία»

Ζαγκότση Μάρθα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καρπενησίου

Ζεκάκη Σταματία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καβάλας

Ζησοπούλου Κωνσταντίνα  Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ζούγκου θεώνη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό»

Καζόλη Ευτέρπη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λήμνου

Καλλιγέρου μαρία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυθήρων «Τριφύλλειο»

Καπετανούδη Στάμω  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Σπάρτης

Κατσίγιαννη Αναστασία  Διευθύντρια Ν.Υ., Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Κατσιγιάννη Φωτεινή  Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Κηπουρού-Τριανταφύλλου γεωργία  Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κιούλου Αλεξάνδρα  Διευθύντρια Ν.Υ., Παθολογικό Νοσ. Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη»

Κολλιοπούλου λουΐζα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γρεβενών

Κόντου Πετρούλα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών

Κορδά Παρασκευή  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άμφισσας

Κουράκος Μιχαήλ  Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο Βούλας»

Κρανιδιώτη Μαριλένα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αιγίου

Κωνσταντινίδου Άννα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»

λαγκάζαλη βασιλική  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

λάιου Ελένη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άρτας

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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λιαμοπούλου Πολυξένη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Μαλαχάτη Ευπραξία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»

Μανούσου Αικατερίνη  Διευθύντρια Ν.Υ., Ε.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά»

Μήτση ιωάννα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πρέβεζας

Μητράκου-γεωργίου Παρασκευή  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ξάνθης

Μίχου ιωάννα  Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Ν. Ρίου Πατρών

Μούγια βασιλική  Διευθύντρια Ν.Υ., ΨΝΑ «Δαφνί»

Νικολούδη Παναγιώτα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

Νταβώνη γιαννούλα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς»

Νταντούμη Σουριδούλα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»

Ντιούδη Παγώνα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γιαννιτσών

Ξηρομερίτη Αντωνία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λευκάδας

Παλητζήκα Δήμητρα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου»

Πανταζοπούλου μαρία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκιδικής

Παπαδημητρίου Ευγενία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Παπαδοπούλου Αθανασία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου»

Παπαδοπούλου Σταυρούλα  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καρδίτσας

Παπαϊωάννου μαρία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βέροιας

Πασχάλη Ανεζίνα  Διευθύντρια Ν.Υ., Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Πετροπούλου Αθανασία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αμαλιάδας

Πετρουλά Σοφία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άργους

Πισιμίση Ελένη  Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πιστολά χρυσάνθη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμιγκ»

ραλλιά Ειρήνη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

ρόκα Ελένη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σαλεμή γεωργία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α. «Αγλαΐα Κυριακού»

Σανταμούρη Ελένη  Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Σκούζη Παρασκευή  Διευθύντρια Ν.Υ., Ειδικό Νοσ. Νοσημάτων Θώρακος Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα

Σπυροπούλου ζωή  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

Τόλη Νίκη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λαμίας

Τσιφτσόγλου Κερανιώ  Διευθύντρια Ν.Υ., Ψ.Ν. Θεσσαλονίκη

Τυπάλδου Άρτεμη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αργοστολίου - Ληξουρίου

Φιλιππάτου βασιλική  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»

Φραγκοπούλου Ελένη  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέα Παπανδρέου»

Χαματίδου Αναστασία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κιλκίς

Χατζή Παναγιώτα  Διευθύντρια Ν.Υ., Ν.Δ.Α.Ν. Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός»

χριστοδούλου μαρία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α.’’Η Αγία Σοφία»

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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1.  Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

abstracts@pasyno2015.gr και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα:

           i. το δελτίο υποβολής περίληψης (βρείτε το δελτίο στο www.pasyno2015.gr)

           ii.  την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεώτερο που θα περιλαμβάνει 

τον τίτλο (με κεφαλαία και bold), τους συγγραφείς (πρώτα το μικρό και μετά το επίθετο), 

την επαγγελματική ιδιότητα, τα κέντρα προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης.

2.  Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (23/10/2015) δεν θα γίνονται δεκτές.

3. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

4.  Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μια εργασία, θα πρέπει 

ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την 

εγγραφή του στο Συνέδριο.

5.  Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω απο 3 συγγραφείς ενώ στην 

ερευνητική εργασία πάνω από 7 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

6.  Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου 

θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία 

συγγραφέα.

Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε

επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 5244760.

7.  Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους 

υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 14/11/2014.

8.  Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (13/11/2015). 

Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση 

αυτών.

9.  Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από 

την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

10.  Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

η γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε 

επιπλέον πληροφορία.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά
τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23/10/2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗψΕΩΝ



Ιούλιος 
Αύγουστος 20158

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

1.  H δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές  

παραγράφους ως εξής:

           • �Εισαγωγή-Σκοπός-Υλικό και Μέθοδος Μελέτης-Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 

η δομή της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους 

ως εξής:

           • Εισαγωγή-Σκοπός-Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας-Συμπεράσματα

Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος

τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

Σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης (poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα με

την περίπτωση (ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία) ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και

η σχετική (ενδεικτική) βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο

και την ποιότητα της εργασίας τους.

2. Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.

3.  Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 

εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).

4.  Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε 

μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

5.  Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή (bold) και 

κεντρική στοίχιση.

6. Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.

7.  Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες, 

και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο 

     (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος).

8.  Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα 

αντιστοιχεί  στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε 

συγγραφέα. 

      π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

           1. Νοσηλευτής, γ. Ν. Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας»

           2. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη, MΕθ, Π. Ν. ιωαννίνων

9.  Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο 

(Underlined) και με έντονη γραφή (bold)

          π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

10.  To κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα, με τον όρο  

ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα 

ξεπερνά τις 350 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο όχι ονόματα και ιδρύματα).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗψΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΤΑΞΗ
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Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των 

ανακοινώσεων, σε προφορικές ή αναρτημένες, αναλόγως των αναγκών του Συνεδρίου και του 

διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Προφορικές Ανακοινώσεις:
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε 

απαραιτήτως.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster)
Όλα τα πλαίσια ανάρτησης θα είναι αριθμημένα και θα υπάρχει σε εμφανές σημείο ονομαστικός 

/ αριθμητικός κατάλογος. η ανάρτηση και αφαίρεση των ανακοινώσεων αποτελεί ευθύνη των 

συγγραφέων και θα γίνεται με υλικά που θα διατίθενται από τη γραμματεία του Συνεδρίου.

Οι διαστάσεις κάθε Αναρτημένης Ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 120εκ. ύψος χ 80εκ. πλάτος.

Οι συγγραφείς των εργασιών θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά, πρωτίστως για την αποδοχή

και κατόπιν για τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Λήξη υποβολής περιλήψεων:

23 ΟκτωβριΟυ, 2015

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών:

08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2015

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

11.  H Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους 

παραπάνω όρους.

12.  για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία 

των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.

13.  H τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών 

που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις 

περιλήψεις των εργασιών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι, στο ξενοδοχείο MONTANA SPA HOTEL  

από τις 11 εώς και τις 13 Δεκεμβρίου 2015

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλωσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την ΕΝΕ με 18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων

καθώς και βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του

Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες στο 2210 5244760, e-mail exhibition@pasyno2015.gr

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν την ειδική κονκάρδα, η 

οποία θα δίδεται από τη γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό υλικό στο χώρο του Συνεδρίου.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η καταβολή της συμμετοχής μπορεί να γίνει με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση

στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Πρόοψις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές.

Με χρέωση πιστωτικής κάρτας           n   Visa           n   MasterCard

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING A.E.

Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350

IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350

ALPHA BANK
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A.

Αρ. λογαριασμού: 151 00 2002 011963

IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλείσθε όπως αποστείλλετε

φωτοτυπία του καταθετηρίου στο fax 210 5740084 ή e-mail: registration@pasyno2015.gr

αναγράφοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη 16ο Πανελλήνιο

Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

Η φόρμα εγγραφής και πακέτου διαμονής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου

www.pasyno2015.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

       Τρεμπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι, 

Τηλ.: 210 5244760, Fax: 210 5740083 

E-mail: info@pasyno2015.gr, www.pasyno2015.gr
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ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Στο κέντρο της Ελλάδας, περιτριγυρισμένος από δάση και ψηλά βουνά, ο Δήμος Καρπενησίου προσφέρει μία 
μοναδική εμπειρία περιήγησης, δράσης και περιπέτειας, ξεκούρασης και χαλάρωσης, 365 ημέρες το χρόνο.
ιστορικά μνημεία, λαογραφικά μουσεία, μοναστήρια και εκκλησίες ανέγγιχτες από το χρόνο βρίσκονται κρυμμένα 
μέσα στο απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες στη φύση, η σπουδαία ιστορία, οι 
μακρόβιες παραδόσεις, οι γαστρονομικές απολαύσεις, η ζεστή φιλοξενία είναι αυτά που μετατρέπουν το 
Καρπενήσι και τα χωριά του σε έναν αυθεντικό τόπο ζωής.
Το Καρπενήσι βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Ευρυτανίας, σε υψόμετρο 960 μέτρα, στη νοτιοδυτική πλευρά του 
όρους Τυμφρηστού που σήμερα ονομάζεται και βελούχι. Απέχει 78 χιλιόμετρα από τη λαμία και 111 χιλιόμετρα από 
το Αγρίνιο στο οποίο μπορεί να φθάσει κάποιος μέσω της γέφυρας της Επισκοπής.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Από την αρχαία Οιχαλία μέχρι την Ελληνική Επανάσταση και από την εποχή του βυζαντίου μέχρι την Εθνική 
Αντίσταση, ο Δήμος Καρπενησίου και η ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας έπαιξαν σπουδαίο ρόλο σε όλες τις 
περιόδους της ελληνικής ιστορίας.
Το Καρπενήσι εμφανίζεται ως οικισμός από τα βυζαντινά χρόνια. Την εποχή της Τουρκοκρατίας κατέχει δεσπόζουσα 
θέση στην περιοχή από πλευράς αγροκτηνοτροφικής ανάπτυξης. Το Καρπενήσι έλαβε μέρος στην επανάσταση του 
1821. Την επανάσταση κήρυξαν στο Καρπενήσι οι τοπικοί οπλαρχηγοί και έδιωξαν τους Τούρκους από την πόλη. 
Κοντά στο Καρπενήσι, σκοτώθηκε σε μάχη με τους Τούρκους, ο Σουλιώτης αγωνιστής μάρκος μπότσαρης, το 1823. 
Το Καρπενήσι και άλλα εκατό χωριά της Νότιας Ευρυτανίας, πυρπολήθηκαν από γερμανικά τάγματα το 1944.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
Το Καρπενήσι βρίσκεται σε ορεινή περιοχή εξαιρετικού και ανεξάντλητου φυσικού κάλλους, πλούσια σε βλάστηση, 
με υπέροχες αντιθέσεις σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Ένα τοπίο επιβλητικό αλλά και φιλικό προς τον επισκέπτη! 
Ένα καταφύγιο γαλήνης αλλά και ένας προορισμός που γίνεται το βασίλειο της περιπέτειας, εκτοξεύοντας την 
αδρεναλίνη στο κόκκινο! Ένα καταπράσινο βουνό άλλα και μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη!
η παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει διατηρηθεί σε αρκετό βαθμό, τόσο στα γύρω χωριά όσο και μέσα στην πόλη, 
με πλήθος καλοδιατηρημένων κτιρίων. Στην πόλη λειτουργεί το «μουσείο Καρπενησίου» ενώ στα γύρω χωριά 
υπάρχει πλήθος από λαογραφικά μουσεία. Πάνω στις πανέμορφες πλαγιές του όρους Τυμφρηστού (βελούχι) οι 
σύγχρονες εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού Κέντρου βελουχίου προσφέρουν όλες τις ανέσεις για να απολαύσετε 
το αγαπημένο σας σπορ ή τη συγκλονιστική θέα του κατάλευκου χιονισμένου τοπίου! Σε κάθε γωνιά του Δήμου 
Καρπενησίου, ανακαλύπτει κανείς βυζαντινά μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια ανέγγιχτα από το χρόνο, να 
συνυπάρχουν αρμονικά με το μοναδικό φυσικό τοπίο. Το ανάγλυφο της περιοχής του Δήμου Καρπενησίου, τα 
βουνά και τα ποτάμια του είναι ιδανικά για πεζοπορικές, αναρριχητικές και ορειβατικές διαδρομές, χιονοδρομία, 
διασχίσεις και αναβάσεις με ορειβατικά σκι, διαδρομές για 4χ4, on-off μοτοσυκλέτες και ποδήλατο βουνού, rafting 
(κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα), canoeing, kayaking, canyoning (διάσχιση φαραγγιού), river trekking 
(πεζοπορική διάσχιση ποταμού), ιππασία και τη ξεχωριστή εμπειρία της πτήση με parapente (αλεξίπτωτο πλαγιάς 
βουνού).
Το Καρπενήσι αποτελούσε πάντοτε μια κορυφαία επιλογή για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ αλλά και για όσους 
προτιμούν την έντονη νυχτερινή διασκέδαση! Το Δεκέμβριο η πόλη και τα χωριά του Δήμου Καρπενησίου φοράνε 
τα γιορτινά τους και υποδέχονται μικρούς και μεγάλους, με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων 
στο πνεύμα των χριστουγέννων, στις γιορτές χειμώνα.χωριά του Δήμου Καρπενησίου φοράνε τα γιορτινά τους 
και υποδέχονται μικρούς και μεγάλους, με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πνεύμα των 
χριστουγέννων, στις γιορτές χειμώνα.

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ



Ιούλιος 
Αύγουστος 2015 13

pasino 2015  b anakoinosi--gia periodiko_Layout 1  18/6/2015  1:58 µµ  Page 16



Ιούλιος 
Αύγουστος 201514

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

Τον Μάιο του 1949 μεταφέρθηκε στο κολαστήριο της Μακρο-
νήσου. Τα χειρόγραφα της Μακρονήσου, διασώθηκαν από 
τον Μάνο Κατράκη, σε μπουκάλια, που θάφτηκαν στη γη. 

Από το «Αναμορφωτήριο της Μακρονήσου» απολύθηκε τον ιούλιο 
του 1950. Πάραυτα, φυλακίστηκε ξανά, ενώ ήταν βαριά άρρωστος. 
Στο ενδιάμεσο υπήρξε εκστρατεία στο εξωτερικό για την απελευ-
θέρωση του ποιητή. Εξέχοντες προσωπικότητες που βρέθηκαν στο 
πλευρό του, μεταξύ άλλων, ήταν ο Πάμπλο Πικάσο, ο Πάμπλο Νε-
ρούδα και ο λουί Αραγκόν.

Στις 30 Μαρτίου του 1952 εκτελούνται ο Νίκος Μπελογιάννης 
και οι σύντροφοί του. Ο ρίτσος επηρεασμένος από το γεγονός γρά-
φει το ποίημα Ο Άνθρωπος με το γαρύφαλλο, το ποίημα κυκλοφό-
ρησε με σκίτσο του Μπελογιάννη, φιλοτεχνημένο από τον Πάμπλο 
Πικάσο. Τον Αύγουστο του 1952, ο ρίτσος, απολύεται πλέον οριστι-
κά. Το 1953 κυκλοφορούν μεταφράσεις του ποιητή, ποιημάτων του 
Ναζίμ Χικμέτ, ενώ, το 1954, εκδίδεται η Αγρυπνία, που περιελάμ-
βανε τη ρωμιοσύνη και την Κυρά των Αμπελιών. Ενδιαφέρον έχει 
το γεγονός ότι η Αγρυπνία, γράφτηκε στα χρόνια της εξορίας και 
τη μετέφερε, μαζί με έργα του ζωγραφικής, στον διπλό πάτο της 
βαλίτσας του, φεύγοντας από τον Αϊ Στράτη. Στις 7 Δεκεμβρίου του 
1954 παντρεύεται με τη γαρυφαλιώ γεωργιάδου και τον Αύγουστο 
του 1955, γεννιέται η μονάκριβη κόρη τους Ελευθερία. 

Το 1956, θα γνωριστεί με τον Νίκο και τη Νανά Καλλιανέση, οι 
οποίοι είχαν δημιουργήσει έναν νέο εκδοτικό οίκο, τον «Κέδρο». 
Ο «Κέδρος» θα γίνει το συγγραφικό «σπίτι» του γιάννη ρίτσου, κα-
θώς μέσω αυτού εξέδωσε μεγάλα του έργα, όπως η Σονάτα του 
Σεληνόφωτος κ.ο.κ., ενώ θα εκδώσει και διάφορες μεταφράσεις, 
ξένων συγγραφέων, όπως του Τολστόι. Ο ρίτσος με τη Σονάτα του 

Σεληνόφωτος θα παραλάβει το Α’ Κρατικό βραβείο Ποίησης κι από 
εκεί κι έπειτα ξεκίνησε και η διεθνής αναγνώριση για τον ποιητή, 
γιάννη ρίτσο. Το 1956 τον προσκάλεσαν στη Σοβιετική Ένωση, μαζί 
με άλλους διανοούμενους της εποχής. Επιστρέφοντας από το πο-
λυπόθητο ταξίδι κάθε αριστερού της εποχής, γράφει και δημοσιεύ-
ει στην εφημερίδα «Αυγή» 36 κείμενα με τίτλο «Η Σοβιετική Ένωση 
σήμερα». Κατόπιν ακολούθησαν άλλα δύο ταξίδια: στη ρουμανία, 
όπου ταξίδεψε με τους Στρατή Μυριβήλη, Άγγελο Τερζάκη και τον 
Μενέλαο λουντέμη. Και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Τσεχοσλοβα-
κία. γύρω στο 1960 είχε ολοκληρώσει την «Ανθολογία ρουμανικής 
Ποιήσης» και με την επιστροφή του από την Τσεχοσλοβακία, ερ-
γαζόταν στην «Ανθολογία Τσέχων και Σλοβάκων Ποιητών». Εκείνη 
την περίοδο ο μουσικοσυνθέτης, Μίκης θεοδωράκης, μελοποιεί 6 
ποιήματα του ρίτσου από τον «Επιτάφιο», αναδεικνύοντας και τον 
μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, γρηγόρη Μπιθικώτση. Στη δεκαετία 
του 60, ο ρίτσος, γράφει ποιήματα για τους γρηγόρη λαμπράκη και 
Σωτήρη Πέτρουλα. Προς το τέλος της δεκαετίας θα μελοποιηθεί, 
ξανά από τον Μίκη θεοδωράκη, και η «ρωμιοσύνη», ενώ, τέλος, η 
εξορία θα τον ξαναβρεί το 1967, με τη «Χούντα των Συνταγματαρ-
χών».

Το 1968 οι πολιτικές εξελίξεις έρχονται να ταράξουν τον ποιητή. 
Αρχικά, έρχεται η διάσπαση του ΚΚΕ, σε ΚΚΕ και ΚΚΕ Εσωτερικού, 
τον Φεβρουάριο. Και τον Αύγουστο, τα τανκς του Συμφώνου της 
βαρσοβίας εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία. Η απογοήτευσή του 
έκτοτε, θα αποτυπωθεί, αλληγορικά, σε διάφορα ποιήματά του. 

Στις 16 ιουνίου, ο ποιητής, ξύπνησε με αιματουρία και ίλιγγο, 
καθώς και πόνους στα νεφρά. Ο στρατιωτικός ιατρός μιλά για νε-
οπλασία στην ουροδόχο κύστη. Κατόπιν τον μετέφεραν στον Άγιο 

«Να είμαστε 
έτοιμοι,  
κάθε ώρα είναι  
η δική μας 
ώρα...» 
 

ΓιαΝΝΗς ΡιτςΟς 
(μέρος δεύτερο)
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Σάββα, που εκεί επιβεβαιώθηκε πως έχει καρκίνο. Στο νοσοκομείο 
χειρουργείται και, τέλος, στις 12 Σεπτέμβρη επέστρεψε ξανά στη 
λέρο. Η εξορία του στη λέρο τελειώνει, όταν, στις 19 Οκτωβρίου, 
του ανακοινώθηκε η απόλυσή του. Στη συνέχεια ταξίδεψε στη 
Σάμο, όπου είχε κατ’ οίκον περιορισμό. Κρυφά, πήρε μαζί του ποιή-
ματα και ακουαρέλες, τα οποία τα είχε κρύψει στον διπλό πάτο της 
βαλίτσας του.

 Εκεί γράφει τη συλλογή Κιγκλίδωμα. 
Παράλληλα, παρακολουθεί ελληνόφωνους 
σταθμούς του εξωτερικού. Οι τρεις συλλογές 
του Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωμα γραμ-
μένες σε τσιγαρόχαρτο θα βγουν κρυφά από 
την Ελλάδα, το 1969, με τη βοήθεια της Χρύ-
σας Προκοπάκη με κατεύθυνση τη γαλλία. Το 
1971 θα εκδοθούν στη γαλλία, σε μια δίγλωσ-
ση έκδοση, που προλόγιζε ο Αραγκόν. Εκεί, 
έλαβε και ο Μίκης θεοδωράκης, τα «λιανο-
τράγουδα» και τα μελοποίησε το 1970.

Το 1970 πεθαίνει η αδελφή του, η Νίνα. 
Αυτό θα γίνει η αφορμή για να γράψει το 
ποίημα Η Ελένη. Τη χρονιά εκείνη ο ρίτσος 

εμφανίστηκε ξαφνικά στην Αθήνα. Προσκλήθηκε, ως τιμώμενο 
πρόσωπο, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης του λονδίνου, μαζί με 
τον Πάμπλο Νερούδα. Οι δικτάτορες δεν μπορούσαν να του απα-
γορέψουν να πάει. Έτσι, ο Στυλιανός Παττακός, τον κάλεσε στο 
γραφείο του, ώστε να τον αποτρέψει να αναφερθεί αρνητικά για 
το καθεστώς. ο ρίτσος αρνήθηκε, παίρνοντας πάλι την άγουσα 
για τη Σάμο και το Καρλόβασι. Παρόλα αυτά, δεν κάθισε, έκτοτε, 
πολύ στη Σάμο, καθώς η υγεία του χειροτέρεψε. Τον Δεκέμβριο 
του 1970 χειρουργήθηκε στη γενική Κλινική Αθηνών. Από εκεί κι 
έπειτα παρέμεινε στην Αθήνα, στο σπίτι του, στο διαμέρισμα της 
οδού Μιχαήλ Κόρακα. Το 1972 ο ρίτσος γράφει το Κωδωνοστά-
σιο και την γκραγκάντα, τα οποία θα περιέλθουν στη συλλογή 
γίγνεσθαι. Το 1973, τον Μάρτιο, κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος 
ενός αντιδικτατορικού περιοδικού, η Συνέχεια. Ο Δημήτρης Μα-
ρωνίτης, σε αυτό το τεύχος, θα αναφερθεί στον ρίτσο, στο οποίο 
συμμετέχει και ο ίδιος ο ποιητής, με δύο αυτοσχόλια. Κατόπιν, 
τον Απρίλιο, ο Μαρωνίτης συνελήφθη και βασανίστηκε (το πε-
ριοδικό, είχε σύντομη ύπαρξη, καθώς και μετά τα γεγονότα του 
Πολυτεχνείου, η Χούντα, το απαγόρευσε).

Στις 17 Νοεμβρίου 1973, ο ποιητής θα ζήσει από κοντά τα γεγο-
νότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Την επόμενη μέρα θα ανα-
χωρήσει με προορισμό τον Κάλαμο, όπου θα συνθέσει το Ημερολό-
γιο μιας Εβδομάδας, όπου αναλύει, με τρόπο ποιητικό το χρονικό 
εκείνης της εξέγερσης. Με το τέλος της χούντας ο ρίτσος έπειτα 
από είκοσι χρόνια επισκέπτεται ξανά τη Μονεμβασία. Αρχίζει πάλι 

να εμπνέεται και συνθέτει κι άλλα ποιήματα, που αφορούν την αγά-
πη και τη μνήμη. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1974 πεθαίνει ο συγγραφέ-
ας Κωστής βάρναλης, ο ρίτσος, θα απαγγείλει ένα ποιήματα στην 
κηδεία, το Χαιρετισμός στον Ποιητή.

Τα πρώτα χρόνια τη μεταπολίτευσης θα γίνουν τα χρόνια της 
αναγνώρισης για τον ποιητή. Αρχίζουν οι βραβεύσεις και οι διακρί-

σεις, αρχίζει και ταξιδεύει στο εξωτερικό, για να παραλάβει βρα-
βεία, που του δόθηκαν. Το 1975, παραλαμβάνει από τη βουλγαρία, 
το Διεθνές βραβείο γκεόργκι Δημητρώφ. έπειτα από την ιταλία, το 
1976 το Αίτνα-Ταορμίνα κ.ά. Ενώ και η ελληνική επιβράβευση είχε 
έρθει από το 1975.

Το 1977, θα κερδίσει την ύψιστη διάκριση των σοσιαλιστικών 
χωρών: Το βραβείο λένιν, για την Ειρήνη και τη Φιλία των λαών. 
Ο ρίτσος θα το δεχτεί με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Τη χρονιά αυτή 
γράφει Το τερατώδες αριστούργημα, κλείνοντάς το με το ποίημα 
γίνγεσθαι. Ο υπότιτλος του έργου αυτού γράφει: Απομνημονεύματα 
ενός ήσυχου ανθρώπου που δεν ήξερε τίποτα.

Τα ταξίδια και οι διακρίσεις θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρό-
νια. Παρόλα αυτά, ο ρίτσος, που είχε προταθεί πάνω από δύο φορές 
για το βραβείο Νόμπελ, λέγεται ότι ποτέ δεν το πήρε για πολιτι-
κούς λόγους, καθώς, ως αναφέρεται, η Σουηδική Ακαδημία, πολλές 
φορές εκπληρώνει πολιτικούς σκοπούς. Το 1987, ο δήμαρχος της 
Αθήνας, του δίνει το Χρυσό Μετάλλιο Τιμής της Πόλης. Αργότερα 
ταξιδεύει στην Κύπρο, όπου θα του δοθεί ο Μεγαλόσταυρος του 
Τάγματος του Αρχιεπισκόπου Μακάριου γ΄. Εκείνο το ταξίδι, έμελλε 
να είναι και το τελευταίο του εκτός συνόρων. Στις 3 Σεπτέμβρη του 
1990, ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τη Σάμο. Εκεί θα αποχαιρετήσει 
με το ποίημα του, το Τελευταίο Καλοκαίρι.

Εν Αθήναις, την 11η του Νοεμβρίου 1990, απεβίωσε ο γιάννης ρί-
τσος. Η σορός του ποιητή ενταφιάστηκε στη γενέτειρά του, τη Μο-
νεμβασιά. Αφήνοντας πίσω του 50 ανέκδοτες συλλογές ποιημάτων. 

ΓιαΝΝΗς ΡιτςΟς 
(μέρος δεύτερο)




