
ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟ
(ΦΥΛΛΟ 86)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Απεργούμε
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Εκατοντάδες
Νοσηλευτές, μέλη των
πρωτοβάθμιων σωματείων
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
διαδηλώσαμε
κατά της πολιτικής
της λιτότητας
που στραγγαλίζει
το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και 
αποστερεί από αυτό,
το δημόσιο και δωρεάν
χαρακτήρα του.



ΙΟΥΝΙΟΣ 201602

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044, Fax: 210 3617859
e-mail: info@enne.gr

www.enne.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Παντελής Στεργιάννης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημήτριος Πιστόλας / Αντιπρόεδρος Α΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Β΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Αριστείδης Δάγλας / Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Κωνσταντία Μπελαλή / Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Λάμπρος Μπίζας / Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Δόντσιος / Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

Μέλη:
Γεώργιος Αβραμίδης
Γεώργιος Δραχτίδης
Συμεών Μπάρκας
Παναγιώτης Κοσκινάς
Γεώργιος Ίντας
Γεώργιος Ποντισίδης
Γεώργιος Αρβανίτης
Αριστείδης Μάρκου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γερόλυμος Βασίλης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΓΑΒΡΑΣ
Κοτζιά 16, Περιστέρι,
Τ.Κ. 121 37, Τηλ.: 210 5718423,
Fax: 210 5753246
e-mail: gavras@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα άρθα
απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος
και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα.
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή,
δεν επιστρέφονται.
Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους
ή όλου του κειμένου χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.

το Συνέδριο-θεσμός
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

      9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
      8Ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
           ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ

Συνέχεια στη σελ. 04 »

Συνέχεια στη σελ. 07 »

Συνέχεια στη σελ. 14 »

Απεργούμε
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ!



ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 03

AΆλλο ένα συνέδριο της ΕΝΕ έληξε με μεγάλη επιτυχία. Στην 
όμορφη Καλαμάτα συναντηθήκαμε συνάδελφοι νοσηλευτές 
από όλα τα μέρη της Ελλάδας με στόχο την ανταλλαγή απόψεων 
και την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις της Νοσηλευ-
τικής επιστήμης. Πληθώρα εργασιών υπό μορφή προφορικών 
ή αναρτημένων ανακοινώσεων και κλινικά φροντιστήρια συνε-
τέλεσαν στην επίτευξη του σκοπού αυτού. Σημαντική, επίσης, 
ήταν και η συμμετοχή συναδέλφων από την Ευρώπη στις διερ-
γασίες του συνεδρίου μας, με τους συναδέλφους από την Κύ-
προ να ξεχωρίζουν.
Σε τι χρειάζονται όμως τελικά τα συνέδρια; Κάποιοι εκφράζουν 
την άποψη πως τα επιστημονικά συνέδρια έχουν πάψει να έχουν 
ως στόχο την προαγωγή της νοσηλευτικής έρευνας και ενημέρω-
σης. Θεωρούν ότι οι συμμετέχοντες στα συνέδρια ενδιαφέρονται 
μόνο για τις ομορφιές του τόπου στον οποίο λαμβάνουν χώρα και 
όχι για την παρακολούθηση των διεργασιών του συνεδρίου.

Όσον αφορά τα συνέδρια της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ–ΕΣΥ η απά-
ντηση δίδεται από τους ίδιους τους συνέδρους οι οποίοι μό-
νιμα γεμίζουν ασφυκτικά τις αίθουσες. Όπως είναι φυσικό, οι 
σύνεδροι ενδιαφέρονται και για τις τοπικές ομορφιές. Ποιος 
άλλωστε υποστηρίζει απόλυτα ότι σε ένα συνέδριο δεν μπορεί 
κάποιος να συνδυάσει το τερπνόν μετά του ωφέλιμου; Ειδικά οι 
νοσηλευτές με τα μύρια προβλήματα της επαγγελματικής τους 
καθημερινότητας δικαιούνται κάποιες ώρες χαλάρωσης που θα 
τους δώσουν τη δυνατότητα να «γεμίσουν τις μπαταρίες» ώστε 
να μπορέσουν να επανέλθουν με περισσότερες αντοχές στις 
δύσκολες απαιτήσεις του επαγγέλματος.
Ανανεώνουμε, επομένως, το ραντεβού μας για τα γραφικά Κα-
λάβρυτα, όπου θα συνδυάσουμε μία όμορφη και αναζωογονητι-
κή εκδρομή με την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση για 
τα δρώμενα της Νοσηλευτικής στην Ελλάδα.

Συνέδρια:
Επιστήμη ή Εκδρομή;

Γράφει ο Παντελής Στεργιάννης
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OΈνα ακόμη συνέδριο, που φέτος φιλοξενήθηκε στην πα-
νέμορφη και ιστορική και πόλη της Καλαμάτας, πέρασε στην 
ιστορία,αφήνοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων, όσον 
αφορά στο πλήθος των συμμετεχόντων, στην άρτια διοργάνω-
ση και στο υψηλότατο επίπεδο του επιστημονικού προγράμμα-
τος. Πιστοί στο ραντεβού μας, δώσαμε ένα ηχηρό παρόν σε 
μια εκδήλωση, που αποτελεί θεσμική αναφορά στο χώρο της 
υγείας και αναδεικνύει μέσω της μαζικότατης συμμετοχής της 
το μείζονα ρόλο και την πλέον σημαντική θέση του νοσηλευτή 
στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Το αποτέλεσμα της διοργάνωσης ενός εξαιρετικά επιτυχη-
μένου συνεδρίου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ανεβάζοντας τον 
πήχη υψηλότερα από κάθε άλλη φορά! 4 ημέρες, 23 Κλινι-
κά και Ειδικά Φροντιστήρια και Σεμινάρια, 26 Διαλέξεις, 20 
Στρογγυλά Τραπέζια, 31 Συνεδρίες Παρουσιάσεων Προφορι-
κών Ανακοινώσεων Εργασιών, 4 πολύωρες Συνεδρίες Ηλε-
κτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-Poster) για πρώ-
τη φορά, 1 Δορυφορικό Συμπόσιο, Βραβεύσεις Εργασιών και  
παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε 7 αίθουσες, στο ξε-
νοδοχείο Elite City Resort της φιλόξενης Καλαμάτας.

Την πολυπληθή τελετή έναρξης, στην κατάμεστη αίθουσα 

Royal Cruise A του συνεδριακού κέντρου Elite City Resort, τί-
μησαν με την παρουσία τους διακεκριμένες προσωπικότητες 
του νοσηλευτικού, ιατρικού και πολιτικού κόσμου. Την εναρ-
κτήρια ομιλία εκφώνησε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φι-
λαδελφείας Γαβριήλ και ακολούθησε η δεξίωση υποδοχής με 
γεύμα. 

Τα κλινικά φροντιστήρια ξεπέρασαν κάθε προσδοκία συμ-
μετοχών, καθώς ήταν περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά (συ-
νολικά 23 στον αριθμό Κλινικά και Ειδικά Φροντιστήρια και 
Σεμινάρια, καθώς και ένα δορυφορικό συμπόσιο) και προσέλ-
κυσαν εκατοντάδες συνέδρους να τα παρακολουθήσουν, οι 
οποίοι αποκόμισαν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.

Επιπρόσθετα, περισσότερο από έντονη ήταν και η παρου-
σία της νέας γενιάς, των φοιτητών νοσηλευτικής, οι οποίοι 
χάρη στη ζωντάνια τους και στον ενθουσιασμό τους κατάφε-
ραν να δώσουν μια ιδιαίτερα αισιόδοξη νότα στη διεξαγωγή 
του συνεδρίου.

Οι εργασίες κάλυψαν όλες τις θεματικές ενότητες του συ-
νεδρίου, με χαρακτηριστικά για ακόμη μια φορά την ποιότητα 
και την πρωτοτυπία τους. 

το Συνέδριο-θεσμός
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

      9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
      8Ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
         ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ

Με την τελετή λήξης, την Κυριακή 22 Μαΐου 2016, 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου Πανελληνίου 
και 8ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της ΕΝΕ.

&
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1o βραβείο πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΟΓΚΑ (YOGA) ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ-
ΚΙΝΟ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΟ-
ΠΗΣΕΩΝ/ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Δήμος Μαστρογιάννης1, Άννα Μπίθα2

1. Καθηγητής Εφαρμογών, MSc, PhD(c), Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
2. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Ειδικό βραβείο ερευνητικής εργασίας
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙ-
ΡΕΣΗ ΟΓΚΟΥ  ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ «ΕΝ ΕΓΡΗΓΟΡΣΕΙ»
Ιωάννης Σαπουντζής1, Σοφία Ανεβλαβή1, Βασιλική Ντέρου1, 
Μαρία Δάντσιου2, Νικόλαος Γεωργακούλιας3, Γιαννούλα 
Νταβώνη4

1. Νοσηλευτής/- τρια, Νευροχειρουργικής Κλινικής, ΓΝΑ « Γ. Γεν-
νηματάς»
2. Νοσηλεύτρια, Γραφείου Ν.Υ., ΓΝΑ « Γ. Γεννηματάς»
3. Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, ΓΝΑ « Γ. Γεννημα-
τάς»
4. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΑ « Γ. Γεννηματάς»

1ο βραβείο βιβλιογραφικής ανασκόπησης
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΑΛΛΑΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Α ΣΕ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ
Χρυσούλα Μπελαή1, Μαρία Ζανιά2, Πολυξένη Λιαμοπούλου3

1. Νοσηλεύτρια, Ειδικευόμενη Παθολογικής Νοσηλευτικής, Π.Γ.Ν. 
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Εξωτερικά Ιατρεία, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. 
Γεννηματάς»
3. Νοσηλεύτρια, PhD, Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. 
Γεννηματάς»

1ο Βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης
ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ; 
Κλεονίκη Λιναρίτη1, Μαριάνθη Ζάχου1, Μαρία Γλυκοκοκά-
λου1, Χρήστος Κλεισιάρης2

1. Φοιτήτριες Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης
2. Επίκουρος καθηγητής ΠΦΥ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης

1ο Βραβείο εργασίας φοιτητών
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
Aγγελική Φράγκου1

1. Φοιτήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

1. Η καρδιά της ΕΝΕ χτύπησε στην Καλαμάτα.
2. Θεοδούλη Αδαμοπούλου, Κανέλλα Αραποστάθη, Σταματία Σταματοπούλου, 
πυλώνες της επιτυχίας του συνεδρίου μας.
3. Θανάσης Τζιάτζιος, Λιάνα Μπελαλή, Δημήτρης Πιστόλας.
4. Η Θεοφνώ Παπαστεφάνου από την ΠΑΣΥΝΟ Κύπρου με τον κο Αβραμίδη.
5. Η κ. Φωτεινή Κουλούρη πλαισιωμένη από μέλη της ΕΝΕ.

6. Η ψυχή του επιστημονικού μέρους του συνεδρίου κ. Μαρία Σαρίδη

1.

2.

4.

3.

5.

6.

Στα πλαίσια του επιστημονικού ενδιαφέροντος  
του συνεδρίου, βραβεύτηκαν
οι ακόλουθες εργασίες: 
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Οι διαλέξεις των τιμώμενων προσκεκλημένων, εξεχόντων συ-
ναδέλφων που τιμούν τον ελληνικό νοσηλευτικό κλάδο και όχι 
μόνο, από την ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό, μονοπώλη-
σαν το ενδιαφέρον των συνέδρων. Ξεχώρισαν, μεταξύ πολλών άλ-
λων, οι διαλέξεις των κ. κ.: Ιωάννη Κυριόπουλου, Καθηγητή Οικο-
νομικών της Υγείας, πρώην Κοσμήτορα ΕΣΔΥ, με τίτλο «Το μήλιον 
δίλημμα στην εθνική πολιτική υγείας», Αλκιβιάδη Βατόπουλου, 
Ιατρού, Κοσμήτορα και Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσι-
ας Υγείας, ΚΕΔΥ, με τίτλο «Νεότερα δεδομένα για τη μικροβιακή 
αντοχή», Φωτεινής Κουλούρη, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονο-
μικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο 
«Παρεχόμενες υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακου-
φιστικής φροντίδας στο δημόσιο υγειονομικό σύστημα», Γεωργί-
ου Τρουπή, Καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με τίτλο «Χειρουργι-
κή-Τοπογραφική Ανατομική της άρθρωσης του ώμου», Κυριάκου 
Σουλιώτη, Επίκουρου Καθηγητή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοι-
νωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο «Συμ-
μετοχή των ασθενών στις αποφάσεις γύρω από την υγεία. Σκέ-
ψεις και προτάσεις»Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε κλασικά 
το τραπέζι διαλόγου με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της ΕΝΕ «Τρέχουσες εξελίξεις και νεότερα δεδομένα στο νοση-
λευτικό επάγγελμα», το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου τέθηκαν 
επί τάπητος και συζητήθηκαν όλα τα καίρια προβλήματα του νοση-
λευτικού κλάδου, σε σχολιασμό του δημοσιογράφου από το χώρο 
της υγείας Βασίλη Βενιζέλου. Η ανταλλαγή απόψεων και επαγγελ-
ματικών εμπειριών και τοποθετήσεων ήταν όπως πάντα εποικο-
δομητική, καθώς συζητήθηκαν όλα τα κρίσιμα σύγχρονα κλαδικά 
ζητήματα, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν πιθανές 
λύσεις και προσεγγίσιμες προοπτικές για το μέλλον του νοσηλευ-
τικού επαγγέλματος.

Στον ίδιο άξονα κινήθηκε και το κοινό στρογγυλό τραπέζι της 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ Ελλάδας με την ΠΑΣΥΝΟ Κύπρου «Το επαγγελματι-
κό και επιστημονικό προφίλ του νοσηλευτή σε Ελλάδα και Κύπρο», 
υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Αιμίλιου Νεγκή από το 
ρεπορτάζ του χώρου της υγείας, όπου και διαπιστώθηκαν οι κοι-

νές επαγγελματικές ανάγκες και τα προβλήματα με τους Κύπριους 
συναδέλφους.

Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε η θεατρική παρουσίαση του εμ-
βληματικού έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Φόνισσα» από 
την Δώρα Παπανικολάου σε σκηνοθετική και μουσική επιμέλεια 
του Πέτρου Αυγερινού.  

Η «καρδιά» της ελληνικής νοσηλευτικής κοινότητας χτύπησε 
με παλμό δυνατό στην Καλαμάτα, κατά τη διεξαγωγή της κορυφαί-
ας επιστημονικής εκδήλωσης του Επιμελητηρίου μας. Τρεις χιλιά-
δες συνάδελφοι Νοσηλευτές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναχώ-
ρησαν από την Καλαμάτα έχοντας στις αποσκευές τους, εκτός των 
αναμνήσεων της αντάμωσης με φίλους και συναδέλφους, την πε-
ποίθηση και βεβαιότητα πως το Επιμελητήριό μας λειτουργεί ως 
ένα αρραγές μπλοκ για τον κλάδο μας που ταλαιπωρείται διαχρο-
νικά. Σε μέρες δύσκολες και συνθήκες κοινωνικά και οικονομικά 
αντίξοες, οι αγώνες της ΕΝΕ θα είναι συνεχείς με γνώμονα το όρα-
μα για τη δέουσα καταξίωση του νοσηλευτικού κλάδου.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να είμαστε συνει-
δητοποιημένοι, ώστε να μπορέσουμε μέσα από την ισχύ της ομοι-
οεπαγγελματικής μας συνοχής να τοποθετήσουμε τη Νοσηλευτι-
κή  και τους  Νοσηλευτές της χώρας μας εκεί που τους αρμόζει 
ως επιστήμονες υγείας: πολύ ψηλά! Οφείλουμε όλοι μας να στε-
κόμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια της ΕΝΕ, ώστε η νοσηλευ-
τική φωνή να είναι δυνατή και να ισχυροποιείται κάθε μέρα που 
περνάει.

Ευχαριστίες πολλές στην εξαίρετη ομάδα της Τοπικής Οργανω-
τικής Επιτροπής της Καλαμάτας τόσο για τη ζεστή φιλοξενία τους, 
όσο και για τις δυνάμεις που αγόγγυστα κατέβαλαν για την άψογη 
διοργάνωση του Συνεδρίου μας.

Ευχαριστίες στην Επιστημονική και Διεθνή Επιτροπή, όπως 
και στους εισηγητές που με ευαισθησία μοίρασαν τη γνώση τους.

Καλή αντάμωση του χρόνου 
φίλοι και συνάδελφοι!

7.

8.

7. Με χαμόγελα ανανεώνεται το ραντεβού για τα Καλάβρυτα 8. Ο Άρης με την Αριστέα και τη Μαρίκα, συμφοιτητές και φίλοι από παλιά 9. Το team της Καλαμάτας με 
τα χαμόγελα της επιτυχίας 10. Οι κ.κ. Φασόη, Κελέση, Βλάχου και Μπελαλή 11. Η Βάσω Κοντού με το μέλος του ΔΣ του ΠΑΣΥΝΟ Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου 12. 
Ο Παναγιώτης και η Θεοδούλη 13. Η κ. Καραντζούλα 14. Ο Νίκος Παπανδρέου στα κόκκινα 15. Η ΔΝΥ του Γ.Γεννηματάς κ. Νταβώνη κέρδισε ένα από τα βραβεία 
16. Η Πρόεδρος της Επιστημονικής κ. Σαρίδη με τα βραβεία

9.
10.

11.

12. 13.

14.

15. 16.
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Αγαπητοί μου συνάδελφοι,
Έφτασε ο καιρός να ανακοινώσουμε τον επόμενο προορισμό της ομοσπονδίας μας για το 17ο πανελλήνιο 

συνέδριό μας, που δεν είναι άλλος από την εκπληκτική πόλη των Καλαβρύτων. Έναν προορισμό απαράμιλλου 
φυσικού κάλους, με βαριά ιστορική κληρονομιά κι ένα όνομα ιδιαιτέρως σημαντικό και πασίγνωστο σε κάθε 
μέρος της χώρας. Οι Νοσηλευτές, πιστοί στο ραντεβού μας για τις 2 του Δεκέμβρη, θα κατακλύσουν τα πανέμορ-
φα καλντερίμια της πόλης, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα 
υψηλής αξίας και εγκυρότητας.

Η οικογένεια της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και όλοι όσοι έχουμε την τύχη να ανήκουμε σ’ αυτήν, περιμένουμε παλιούς 
και νέους συναδέλφους να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, κυρίως όμως εμπειρίες για την εργασιακή πραγμα-
τικότητα όπως τη ζούμε καθημερινά σε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας.  Ειδικότερα, μέσα σε τούτη τη δίνη των 
ολοένα επιδεινούμενων προβλημάτων που πλήττουν το αγαθό της δημόσιας υγείας, η ενδυνάμωση των αξιών 
που αποτελούν θεμέλιους λίθους για την ομοσπονδία μας, όπως η συναδελφικότητα, η φιλία, η αλληλεγγύη κι η 
εμπιστοσύνη, φαντάζει περισσότερο από ποτέ επιτακτική.

Όπως όλα δείχνουν, τα Καλάβρυτα στις 2 του Δεκέμβρη θα φιλοξενήσουν εκατοντάδες Νοσηλευτές απ’ 
όλα τα μέρη της χώρας, σε ένα ακόμη λαμπρό συνέδριο των Νοσηλευτών και των Νοσηλευτριών που διαχρονικά 
δείχνουν πως ξέρουν και να προάγουν την επιστήμη τους, γνωρίζουν καλά όμως και να διασκεδάζουν απολαμ-
βάνοντας τα απαράμιλλα θέλγητρα της ελληνικής φύσης.

Καλή μας αντάμωση.
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας

Καλωσόρισμα του προέδρου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

ΜΕΛΗ

ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Γ.Ν.Ν. «Ο Άγιος Παντελεήμων»

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»

ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Π.Γ.Ν. Πατρών

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»

ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Π.Γ.Ν Λάρισας

ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ

ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ψ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ  ΣΤΑΜΩ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΛΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ
ΚΩΣΤΑΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΜΑ ΡΟΔΟΘΕΑ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτροπές

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ
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Οδηγίες για την υποβολή περιλήψεων

Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@pasyno2016.gr και 
να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα: i. το δελτίο υποβολής περίληψης (βρείτε το δελτίο 
στο www.pasyno2016.gr) ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεότερο 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.
Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (23/10/2016) δε μπορεί να γίνονται δεκτές.
Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕ μπορεί να γίνονται δεκτές.
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.
Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργασία πάνω από 
7 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).
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 52 44 760.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την αλληλογραφία 
συγγραφείς μέχρι τις 10/11/2016.
Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής (23/10/2016). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.
Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή 
κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
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.

Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας και ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές 
παραγράφους ως εξής:
• Εισαγωγή - Σκοπός - Υλικό και Μέθοδος Μελέτης - Αποτελέσματα - 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.
Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.
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).
Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και 
να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση.
Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.
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).
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, ΜΕΘ, Π. Ν. Ιωαννίνων

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23/10/2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

01. 

01. 

02.
03.

02. 
03.
04.

04.

05.

05.

06.

06.
07.

08.

07.

08.

09.

10.

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

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

Το 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).
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.
Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων 
αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
Η 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.

09.

10.

11.
12.

13.

• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΝΟΜΙΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
   ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘ 
   & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ      
   ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
• ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΔΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

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.

Ηλεκτρονικά
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)
• Η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς 
την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης στο 
συνεδριακό χώρο. Οι ανακοινώσεις θα προβληθούν σε 
οθόνες fullHD. Η διαγώνιος των οθονών είναι 50”.
• Η διάρκεια της παρουσίασης του κάθε e poster θα είναι 10 
λεπτά και σε αυτό το διάστημα η Επιστημονική Επιτροπή του 
συνεδρίου μπορεί να θέσει ερωτήματα και να σχολιάσει τα 
παρουσιαζόμενα θέματα.
•  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.

Θεματολογία

Σημαντικές Ημερομηνίες
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Επίσημη γλώσσα

Έκθεση

Μοριοδότηση

Kalavrita Canyon Hotel

 

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου 
είναι η Ελληνική.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων και βιβλίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες
στο 210 5244760, e-mail: exhibition@pasyno2016.gr

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

Κόστος συμμετοχής στο συνέδριο
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.

70€ 120€ 150€

110€ 150€ 190€

30€ 60€ 90€

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:
• Συνεδριακό Υλικό 
   (τσάντα, μπλοκ, στυλό, κ.λπ.)
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Παρακολούθηση Κλινικών Φροντιστηρίων
• Διαλλείματα καφέ
• Εναρκτήρια Τελετή

Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βεβαί-
ωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

ΤOΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡOΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡIΟΥ
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ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

ΚΑΤΑΒΟΛH ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Κόστος διαμονής

Η καταβολή της συμμετοχής μπορεί να γίνει με χρέ-
ωση πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση στον τραπεζι-
κό λογαριασμό της εταιρείας 

ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές.

Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
• Visa
• 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.
Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαρια-
σμό, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε φωτοτυπία 
του καταθετηρίου στο fax: 210 5740084 ή στο  email: 
registration@pasyno2016.gr, αναγράφοντας απαραί-
τητα το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη 17ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

Η φόρμα εγγραφής και πακέτου διαμονής έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
www.pasyno2016.gr

Οι τιμές είναι
κατ’ άτομο
και περιλαμβάνουν: 
2 διανυκτερεύσεις 
(2-4/12/2016)
και πρωινό.
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Ιστορικά στοιχεία

• Ένα από τα ξεχωριστά μνημεία της πόλης των Καλαβρύτων εί-
ναι ο Τόπος της Θυσίας, στο λόφο του Καπή, που βρίσκεται 500 
μέτρα από το κέντρο, στο δρόμο προς Χιονοδρομικό Κέντρο. Εκεί 
στις 13 Δεκεμβρίου 1943, οδηγήθηκαν από τους Γερμανούς όλοι 
οι άνδρες από 14 ετών και πάνω, όπου και εκτελέστηκαν. Σήμερα 
στη ράχη του Καπή βρίσκεται ένας μεγάλος Σταυρός που θυμίζει 
το αποτρόπαιο έγκλημα. Στις στήλες που περιβάλλουν τον κεντρικό 
χώρο αναγράφονται τα ονόματα των οικογενειών των Εκτελεσθέ-
ντων. Στην κατακόμβη είναι αναρτημένα μικρά καντήλια ισάριθμα 
με τις οικογένειες των εκτελεσθέντων.

• Στο δεσπόζοντα λόφο βόρειας της Μονής της Αγίας Λαύρας 
υψώνεται το λαμπρότερο μνημείο του Έθνους. Είναι το Ηρώο 
των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821, που θυσιάστηκαν 
για την ανεξαρτησία του Ελληνικού Έθνους από τον Τουρκικό 
Ζυγό. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου στη σημερινή του μορφή 
πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαρτίου 1971.Το Ηρώο αποτελείται 

από σύνθεση τριών ανδριάντων που παριστάνουν τη συμμετοχή 
του κλήρου και των αγωνιστών στην Επανάσταση του 1821 και 
την Ελευθερία του Ελληνικού Έθνους από τον Τούρκο Κατα-
κτητή.

• Ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού – Καλαβρύτων και 
η μοναδική διαδρομή του μέσα από το φαράγγι του Βουρα-
ϊκού ποταμού αποτελούν ένα από τα ωραιότερα φυσικά αξι-
οθέατα της χώρας μας. Έχει χαρακτηριστεί η θεαματικότερη 
σιδηροδρομική γραμμή των Βαλκανίων. Σήμερα το τρενάκι με 
δυο μικρά βαγόνια και την ντηζελοηλεκτρική μονάδα στο κέ-
ντρο ξεκινά από το σταθμό του Διακοπτού ανηφορίζοντας προς 
τα Καλάβρυτα περνώντας στην αρχή από το ομαλό κομμάτι και 
συνεχίζει βγάζοντας τα δόντια του, μπαίνοντας στο πρώτο στένε-
μα της χαράδρας και την στάση στον οικισμό Νιάματα. Το τρενάκι 
με το όνομα Οδοντωτός περνάει από μικρά τούνελ με διαδοχικές 
σπηλαιώδεις αίθουσες, σε μια από τις οποίες οι σταλαγμίτες έχουν 

Αξιοθέατα - Δραστηριότητες - Μνημεία

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Τα Καλάβρυτα είναι χτισμένα στην θέση της αρχαίας Αρκαδικής 
πόλης Κύναιθας ή Κυναίθης. Το όνομα Καλάβρυτα, σημαίνει 
«καλές βρύσες». Το 1430 τα Καλάβρυτα γίνονται έδρα μιας από 
τις τρεις ανεξάρτητες βυζαντινές ηγεμονίες (δεσποτάτα) στις 
οποίες είναι χωρισμένη πλέον η Πελοπόννησος.

Η περιοχή των Καλαβρύτων συμμετείχε στην επανάσταση του 
1821, όταν στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας των Καλαβρύτων 
κηρύχτηκε η επανάσταση από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό 
και τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου που είχαν συγκε-
ντρωθεί εκεί.  Στα Καλάβρυτα οι πολεμικές επιχειρήσεις κατά 
των Τούρκων που λαμβάνουν χώρα ήδη από τα μέσα Μαρτί-
ου του 1821 κορυφώνονται με την κατάληψη της πόλης στις 21 

Μαρτίου 1821. Εξαιτίας του πρωταγωνιστικού τους ρόλου στην 
επανάσταση του 1821, τα Καλάβρυτα πυρπολήθηκαν δύο φορές 
από τα στρατεύματα Ιμπραήμ, το 1826 και το 1827. 

Στη διοικητική διαίρεση του 1836 τα Καλάβρυτα αναφέρονται με 
το όνομα Κυναίθη.

Τα Καλάβρυτα υπήρξαν μία από τις περιοχές της Ελλάδας που 
βίωσαν με τον σκληρότερο τρόπο τα γερμανικά αντίποινα κατά 
τη διάρκεια της κατοχής. Στις 13 Δεκεμβρίου 1943 ο γερμανικός 
στρατός κατοχής εκτέλεσε σχεδόν όλο τον ανδρικό πληθυσμό 
των Καλαβρύτων και έκαψε την πόλη. Οι περισσότερες αναφορές 
κάνουν λόγο για περισσότερους από 800 νεκρούς. Τα Καλάβρυτα 
είναι σήμερα χαρακτηρισμένος μαρτυρικός οικισμός.
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σχηματίσει όρθιες στήλες που μοιάζουν με μορφές παραταγ-
μένες με σύνθεση δικαστηρίου (δικαστής, πρόεδρος και ει-
σαγγελέας). Ο Οδοντωτός μαζεύει τα δόντια του στη στάση των 
Τρικλιών. Η διαδρομή συνεχίζει σε άγρια τοπία με καταρράκτες 
και φτάνουμε στο πιο στενό σημείο της διαδρομής που λέγεται 
“Πόρτες” και το τρενάκι περνάει μέσα από σήραγγα. Ανηφορί-
ζοντας ο Οδοντωτός φτάνει στο σταθμό του Μεγάλου Σπηλαίου, 
όπου βρίσκεται στον οικισμό της Κάτω Ζαχλωρούς. Συνεχί-
ζοντας τώρα πλέον την ομαλή διαδρομή του προς Καλάβρυτα 
αναπτύσσει ταχύτητα περνώντας από την στάση της Κερπινής 
και φτάνει στα Καλάβρυτα μέσα από τον ανοιχτό κάμπο.

• Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων βρίσκεται σε από-
σταση 15 χλμ. περίπου από την πόλη των Καλαβρύτων, στη 
ΒΔ πλευρά του Χελμού και σε υψόμετρο 1700 μ. (Ξερόκαμπος), 
έως 2340 μ. (Νεραϊδόραχη). Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 
με 8 αναβατήρες και 13 πίστες όλων των κατηγοριών. Λειτούρ-
γησε για πρώτη φορά το 1988 και έδωσε μεγάλη ώθηση στην 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Λειτουργεί καθημερινά, 
κατά την χειμερινή περίοδο (από το Δεκέμβριο έως τον Απρί-
λιο) από τις 8:30 έως τις 16:00. Στις εγκαταστάσεις του υπάρ-
χουν χώροι στάθμευσης, καφετέριες και εστιατόρια, κατάστημα 
πώλησης και ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομίας.

• Το «Σπήλαιο των Λιμνών» βρίσκεται κοντά στο χωριό Κα-
στριά του Δήμου Λευκασίου Αχαΐας, επί του επαρχιακού δρό-
μου Πατρών - Καλαβρύτων - Κλειτορίας - Τριπόλεως. Απέχει 
μόλις 17 χλμ. από τα Καλάβρυτα και 9 χλμ. από την Κλειτορία. 
Το σπήλαιο είναι ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης. Εκτός 
από τους λαβυρινθώδεις διαδρόμους, τις μυστηριώδεις στο-
ές και τους παράξενους σταλακτιτικούς σχηματισμούς του, 
έχει κάτι αποκλειστικά δικό του: τις αλλεπάλληλες κλιμακω-
τές λίμνες (εκτείνονται σε τρεις ορόφους), που το καθιστούν 
μοναδικό στο είδος του στον κόσμο! Το αξιοποιημένο μήκος 
του σπηλαίου προς το παρόν ανέρχεται σε 500 μέτρα. Περι-
λαμβάνει εγκατάσταση καλλιτεχνικού φωτισμού. Ο επισκέπτης 
μπαίνει στο σπήλαιο από τεχνητή σήραγγα, που καταλήγει κατ΄ 
ευθείαν στο δεύτερο όροφο. Οι διαστάσεις του τμήματος αυτού 
προκαλούν δέος, έκσταση και θαυμασμό. Η διάβαση των λι-
μνών γίνεται από υπερυψωμένες τεχνητές γέφυρες. Στον κάτω 
όροφο του σπηλαίου βρέθηκαν απολιθωμένα οστά ανθρώπου 
και διαφόρων ζώων, μεταξύ των οποίων και ιπποπόταμου. Το 
τμήμα αυτό προορίζεται για βιοσπηλαιολογικό εργαστήριο διε-
θνούς προβολής.

• Η Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτι-
οδυτικά της πόλης των Καλαβρύτων. Η Μονή άρχίσε να οικο-
δομείται το 961. Το 1821 αποτέλεσε το κέντρο της Εθνεγερσίας 
κατά των Τούρκων με την ύψωση του Λαβάρου και την ορκω-
μοσία των αγωνιστών από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό. Στη 
Μονή φυλάσεται το Λάβαρο της ορκωμοσίας των αγωνιστών 
του 1821.

• Τα ύδατα της πηγής Στυγός συνδέθηκαν με θεολογικές και 

φιλοσοφικές ιδέες, όπως αυτές από τα Ελευσίνια Μυστήρια 
και τις Ορφικοπυθαγορικές δοξασίες για την μετενσάρκωση. Η 
Στυγξ ήταν υποχθόνιος ποταμός. Η στυγερή Στύγα έχει τα βου-
ερά παλάτια της στα Τάρταρα. Εκεί που ο Δίας έριξε τους Τιτά-
νες, τους Γίγαντες και όσους άλλους εναντιώθηκαν στο θέλημα 
του. Χώρια μένει στα λαμπρά της δώματα η Στύγα, χτισμένα με 
μακριές πέτρες και στηριγμένα ολούθε με κολώνες αργυρές. 
Τη Στύγα τη φυλάνε νύχτα μέρα δράκοι ακοίμητοι. Στην Τιτανο-
μαχία ο Δίας με τους άλλους θεούς, το αδέλφια του, πολέμησε 
κατά του πατέρα του του Κρόνου, που είχε τη βοήθεια των δι-
κών του αδερφών, των Τιτάνων. Όμως, την παράταξη του Δία 
ήρθε να ενισχύσει από την τιτανογενιά, η φοβερή Ωκεανίδα η 
Στύγα, που ‘χε παιδιά της το Κράτος και τη Βία, το Ζήλο και τη 
Νίκη. 

Αυτά είναι αδρομερώς μερικά από τα πάμπολλα θέλγητρα 
των μαγευτικών Καλαβρύτων που ως σύνεδροι θα επισκε-
φτούμε από τις 2-4 Δεκεμβρίου με την ΠΑΣΥΝΟ.
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ΤΤην Παρασκευή 27 Μαϊου 2016 οι Νοσηλευτές συγκεντρώ-
θηκαν στην πλατεία του Αρχαιολογικού Μουσείου της οδού 
Πατησίων και έκαναν πορεία στο Υπουργείο Υγείας φωνά-
ζοντας συνθήματα με κύριο περιεχόμενο τα αιτήματα για 
άμεσες προσλήψεις, επαρκή χρηματοδότηση, ενίσχυση της 
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και της ΠΦΥ και ενεργή συμ-
μετοχή των Νοσηλευτών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων 
του Υπουργείου Υγείας. Το σώμα της πορείας των διαδηλω-
τών, έφτασε στο Υπουργείο Υγείας στις12.00, αντιπροσωπία 
του οποίου συναντήθηκε με τον Υπουργό κ. Ξανθό και τον 
Αναπληρωτή κ. Πολάκη, διατρανώνοντας την απαίτησή τους 
για άμεση συμμετοχή των Νοσηλευτών στο σχεδιασμό των 
επικείμενων μεταρρυθμίσεων στην Υγεία.
Ο Υπουργός αφού άκουσε προσεκτικά τα αιτήματα του προ-

εδρείου, δεσμεύτηκε να τα συζητήσει αναλυτικά μαζί μας 
την Τετάρτη 1η Ιουνίου και μάλιστα να τα εντάξει ως δια-
τάξεις προς ψήφιση στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί 

στη Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, κα-
τόπιν παρακίνησης των εκπροσώπων της ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ αλλά και κατ’ απαίτηση των συγκεντρωμένων, 
ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής κατέβηκαν στην 
είσοδο του κτιρίου και συνομίλησαν με τους Νο-
σηλευτές.
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αμέσως μετά τη συνάντηση με τον 
Υπουργό Υγείας εξέδωσε δελτίο τύπου, κατόπιν του 

γόνιμου διαλόγου που έλαβε χώρα, ευελπιστώντας 
τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση να μετου-

σιωθούν σε άρθρα νόμου, βάσει των σχετικών διαβε-
βαιώσεων που έλαβε από τον Υπουργό. Όπως τονίσαμε 

στον Υπουργό, δεν είμαστε επαγγελματίες συνδικαλιστές, 
αλλά οργισμένοι επαγγελματίες Υγείας που δε μπορούμε να 
δεχτούμε το ρόλο του απλού παρατηρητή ενόσω το σύστημα 
καταρρέει και οι πολίτες πεθαίνουν αβοήθητοι στα ράντζα 
μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες νοσηλείας. Τέλος, καταστή-
σαμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι αποκηρύσσουμε 
κάθε έννοια κομματισμού και μικροπολιτικής εκμετάλλευ-
σης των προβλημάτων του ΕΣΥ και στηλιτεύουμε τη φτωχή 
παραγωγή αποτελεσμάτων από την πλευρά της ηγεσίας του 
Υπουργείου, τείνοντας χείρα βοηθείας στην κατεύθυνση της 
αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Εκατοντάδες Νοσηλευτές,
μέλη των πρωτοβάθμιων 
σωματείων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
διαδηλώσαμε κατά της πολιτικής 
της λιτότητας που στραγγαλίζει
το Εθνικό Σύστημα Υγείας
και αποστερεί από αυτό,
το δημόσιο και δωρεάν
χαρακτήρα του.
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Απεργούμε
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ!



ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Οι στόχοι της Ομοσπονδίας των Νοσηλευτών είναι:
• Η Επαρκής χρηματοδότηση των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ
• Η Διασφάλιση της λειτουργίας των μονάδων της ΠΦΥ, ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και άμεση στελέχωση όλων των ΜΕΘ
• Οι Προσλήψεις μόνιμων Νοσηλευτών στο ΕΣΥ
• Η Θεσμοθέτηση του κλάδου Νοσηλευτών του ΕΣΥ (ειδικό μισθολόγιο-διαδικασία προσλήψεων-αξιολόγηση)
• Η  Ένταξη των Νοσηλευτών του Δημοσίου στο Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό καθεστώς των ΒΑΕ, όπως οι ΟΤΑ
• Η Συμμετοχή των Νοσηλευτών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων που μας αφορούν
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ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Θεσµός για το σύγχρονο νοσηλευτή

Ξ Ε Ν Ο ∆ Ο Χ Ε Ι Ο

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΗΣ

www.pasyno2016.gr


