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Κατάφωρη 
αδικία! 

Ύποπτη η έκδοση των Οργανισμών των Νοσοκομείων 
μία εβδομάδα πριν τις εκλογές

Σελ. 3
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συμπε-
ριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρηματι-
κό ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφο-
ράς 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 45eδιαμορφώνεται σε
40e.

Ας τραβήξουμε
επιτέλους 
τις αλυσίδες μας…
Ο Χόρχε Μπουκάι (Jorge Bucay) γεννήθηκε
το 1949 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντι-
νής. Γιατρός και ψυχοθεραπευτής της σχο-
λής Γκεστάλτ, ειδικεύτηκε στη θεραπεία των
νοητικών ασθενειών εργαζόμενος αρχικά
σε νοσοκομεία και κλινικές και, εν συνε-
χεία, δίνοντας διαλέξεις σε ιδρύματα, κολέ-
για, θέατρα, καθώς και σε ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς σταθμούς. Εργάζεται ως
ψυχοθεραπευτής ενηλίκων, ζευγαριών και
κοινωνικών ομάδων. Ζει στα προάστια του
Μπουένος Άιρες με τη γυναίκα και τα δύο
του παιδιά. O ψυχαναλυτής Χόρχε Μπου-
κάι, επιδιώκει μέσα από απλές ιστορίες, που
πολλές φορές μοιάζουν με μικρά παραμύ-
θια, να επιτύχει όχι την λύση των προβλη-
μάτων, αλλά τον εντοπισμό του εσωτερικού
θησαυρού μας μέσα από την αυτοψυχανά-
λυση και αυτοβελτίωση. Η παρακάτω ιστο-
ρία, δένει θαυμάσια με την ελληνική πραγ-
ματικότητα και σχετίζεται άμεσα με τις
επικείμενες εθνικές μας εκλογές... 

�

ΠΠ
ροσφάτως δημοσιεύθηκαν σε φύλ-
λα της Εφημερίδας της Κυβερνή-
σεως αποφάσεις των Υπουργών

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και
Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης
περί της συστάσε-
ως νέων Οργανι-
σμών στα δημόσια
νοσοκομεία. Κοι-
νό χαρακτηριστικό
του συνόλου των
ως άνω υπουργι-
κών αποφάσεων
είναι η καθιέρωση
σαφούς προβαδί-
σματος υπέρ των
νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ, έναντι των
συναδέλφων τους της κατηγορίας ΤΕ επί
του κρίσιμου ζητήματος της κατάληψης θέσε-
ων ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα, εις όλους τους νέους Οργανι-

σμούς περιλαμβάνονται διατάξεις, σύμφω-
να με τις οποίες στη Διεύθυνση,στους Τομείς
και στα Τμήματα των νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου
ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν

υπάλληλοι του
κλάδου ΤΕ Νοση-
λευτικής. Η παρέμ-
βαση της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλά-
δος υπήρξε άμε-
ση, τονίζοντας με
έγγραφο που απέ-
στειλε στο υπουρ-
γείο Υγείας, ότι
«θα κινηθεί κάθε
εκ του νόμου προ-
βλεπόμενη διαδι-

κασία για την ανατροπή του προεκτεθέντος
άδικου καθεστώτος και την επαναφορά της
ισότιμης μεταχείρισης των νοσηλευτών ΠΕ
και ΤΕ».

Σελ. 4
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Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ
Ξεκάθαρες οι προϋποθέσεις Σελ. 5
Δικαίωμα απολαβής αμοιβής Σελ. 6
Επιστημονικά Νέα Σελ. 8-9
Ανακοινώσεις – Συνέδρια Σελ. 10-11

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ 
Κωνσταντίνος Θεοτόκης Σελ. 12-15

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Παράδοξη «μάχη» Σελ. 5

ΑΠΟΣΠΑΣΗ-
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
Τι ισχύει για την πενταετία;     Σελ. 6
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ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  --
ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ

ΠΠααρράάδδοοξξηη  ««μμάάχχηη»»  
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος επανειλημμένως έχει
αναγκαστεί να παρέμβει,
προκειμένου να αναδείξει
την θεσμοθετημένη αυτο-
τέλεια των νοσηλευτικών
υπηρεσιών έναντι των λοι-
πών υπηρεσιών, και δη των
ιατρικών, των νοσηλευτι-
κών ιδρυμάτων. Επανερχό-
μενη επί του ζητήματος επι-
σημαίνει για ακόμη μια φορά
τα ακόλουθα: Σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 2
του Προεδρικού Διατάγμα-
τος 87/1986 (Ενιαίο πλαί-
σιο οργάνωσης των Νοσο-
κομείων, ΦΕΚ Α’ 32/1986),
«κάθε Νοσοκομείο απαρτί-
ζεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρ.
10 του Νόμου 1397/83, από
τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρι-
κή, β) την Νοσηλευτική και
γ) την Διοικητική. Κάθε υπη-
ρεσία έχει την δική της ξεχω-
ριστή συγκρότηση και ιεραρ-
χική διάρθρωση. Οι τρεις
υπηρεσίες είναι μεταξύ τους
ιεραρχικά ισότιμες και υπά-
γονται ιεραρχικά... Σελ. 5
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ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΡΡΓΓΙΙΕΕΣΣ  ––  ΕΕΞΞΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  

ΔΔιικκααίίωωμμαα  ααπποολλααββήήςς  
Αναφορικά με την αμοιβή για την παροχή εργασίας τις αργίες,
τις Κυριακές και εν γένει τις εξαιρέσιμες ημέρες επισημαίνο-
νται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20§3
του Νόμου 4024/2011, «η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που
απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παρα-
γράφων ορίζεται ως εξής: α) Για υπερωριακή εργασία απογευ-
ματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο. β)
Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από
την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή… Σελ. 6

ΚΚ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΡΡ ΙΙ ΑΑ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΫΫ ΠΠ ΟΟ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

ΑΑννααππλλήήρρωωσσηη  ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87§1-2 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), όπως ισχύουν μετά την
τροποποίησή τους από τις διατάξεις του Νόμου 3839/2010, «τον
προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα
καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υπο-
κείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο του
οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται
σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθ-
μων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθή-
κοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊστα-
μένων όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των
βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής
μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊστα-
μένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων. Αν δεν υπάρχουν
υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώ-
νει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που
υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο
του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστα-
νται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις… Σελ. 7

ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣ  --  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ
--  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΜΜ..  ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙΔΔΗΗΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr
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Γιάννης Μπατής

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr
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ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 8376

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

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ   
ΟΟ  άάρρχχοοννττααςς  ττηηςς  υυππααρρξξιιαακκήήςς
ηηθθοογγρρααφφίίααςς
Με αφορμή το  εξαιρετικό θεατρικό έργο που θα
παιχτεί στα πλαίσια του συνεδρίου μας στην Κέρ-
κυρα από το «Θέατρο του Ιονίου» βασιζόμενο
σε μια συρραφή έργων του Κωνσταντίνου Θεο-
τόκη, αποφάσισα αυτή εδώ η επιφυλλίδα να αφιε-
ρωθεί στο μεγάλο Έλληνα συγγραφέα μαζί μ’
ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το (κατ’ εμέ)
κορυφαίο του έργο, τη «Ζωή και το Θάνατο του
Καραβέλα». Ο Στέφανος-Κωνσταντίνος (Ντίνος)Θεο-
τόκης στις 13 Μαρτίου 1872 στην Κέρκυρα. Σε
ηλικία 17ετών, το 1889, γνώστης ήδη τριών ξένων
γλωσσών… Σελ. 12-15

«« ΘΘ ΕΕ ΑΑ ΤΤ ΡΡ ΟΟ   ΙΙ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΟΟ ΥΥ »»

ΔΔωωρρεεάάνν  ππααρράάσστταασσηη  
γγιιαα  ττοουυςς  σσυυννέέδδρροουυςς
Το «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ» (www.theatrotouioniou.gr),
δραματοποιώντας έναν αστείρευτο πλούτο
συναισθημάτων και δίνοντας υπαρξιακά χαρα-
κτηριστικά στην ενασχόλησή του με την ενσάρ-
κωση της ιερότητας της γραφής, έχει επιλέ-
ξει για φέτος  τον άξονα Ντοστογιέφσκι,
Θεοτόκη, Λόρκα, μια διαδρομή πλούσια σε
εικόνες, ψυχολογικές μεταπτώσεις και ανα-
ζητήσεις υπαρξιακές. Ο Πέτρος Αυγερινός,
εμψυχωτής της όλης προσπάθειας, προθυμο-
ποιήθηκε να συμμετάσχει με το θίασό του στις
δράσεις του συνεδρίου της Ε.Ν.Ε... Σελ. 15
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ΟΟ
Χόρχε Μπουκάι (Jorge Bucay)
γεννήθηκε το 1949 στο Μπου-
ένος Άιρες της Αργεντινής.

Γιατρός και ψυχοθεραπευτής της σχο-
λής Γκεστάλτ, ειδικεύτηκε στη
θεραπεία των νοητικών ασθε-
νειών εργαζόμενος αρχικά σε
νοσοκομεία και κλινικές και,
εν συνεχεία, δίνοντας διαλέ-
ξεις σε ιδρύματα, κολέγια, θέα-
τρα, καθώς και σε ραδιοφωνι-
κούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Εργάζεται ως ψυχοθεραπευτής
ενηλίκων, ζευγαριών και κοι-
νωνικών ομάδων.Ζει στα προ-

άστια του Μπουένος Άιρες με τη γυναί-
κα και τα δύο του παιδιά.

O ψυχαναλυτής Χόρχε Μπουκάι,
επιδιώκει μέσα από απλές ιστορίες,
που πολλές φορές μοιάζουν με μικρά
παραμύθια, να επιτύχει όχι την λύση
των προβλημάτων, αλλά τον εντοπι-
σμό του εσωτερικού θησαυρού μας
μέσα από την αυτοψυχανάλυση και
αυτοβελτίωση.

Η παρακάτω ιστορία, δένει θαυμά-
σια με την ελληνική πραγματικότητα
και σχετίζεται άμεσα με τις επικείμε-
νες εθνικές μας εκλογές.

ΟΟ  ααλλυυσσοοδδεεμμέέννοοςς  εελλέέφφααννττααςς
«Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε πολύ
το τσίρκο, και στο τσίρκο μου άρεσαν
πιο πολύ τα ζώα. Μου έκανε τρομε-
ρή εντύπωση ο ελέφαντας που, όπως
έμαθα αργότερα, είναι το αγαπημένο
ζώο όλων των παιδιών. Στην παρά-
σταση, το θεόρατο ζώο έκανε επίδει-
ξη του τεράστιου βάρους του, του
όγκου και της δύναμής του…

Όμως, μετά την παράσταση και
λίγο προτού επιστρέψει στη σκηνή,
ο ελέφαντας στεκόταν δεμένος συνε-
χώς σ΄ ένα μικρό ξύλο μπηγμένο
στο έδαφος. Μια αλυσίδα κρατούσε

φυλακισμένα τα πόδια του.
Ωστόσο, το ξύλο ήταν αληθινά

μικροσκοπικό κι έμπαινε σε ελάχι-
στο βάθος μέσα στο έδαφος. Μολο-
νότι η αλυσίδα ήταν χοντρή και ισχυ-
ρή, μου φαινόταν ολοφάνερο ότι ένα
ζώο που μπορούσε να ξεριζώνει
δέντρα με τη δύναμη του, θα μπορού-
σε εύκολα να λυθεί και να φύγει.

Το θεωρούσα αληθινό μυστήριο.
Μα τι τον κρατάει;
Γιατί δεν το σκάει;
Όταν ήμουν πέντε ή έξι ετών πίστευα

ακόμα στη σοφία των μεγάλων.Ρώτη-
σα τότε κάποιον δάσκαλο, τον πατέρα
μου ή ένα θείο μου, για το μυστήριο

του ελέφαντα. Κάποιος μου εξήγησε
ότι ο ελέφαντας είναι δαμασμένος.

Έκανα τότε την προφανή ερώτηση:
«Κι αφού είναι δαμασμένος, γιατί τον
αλυσοδένουν;».

Δε θυμάμαι να πήρα κάποια ικα-
νοποιητική απάντηση. Με τον καιρό,
ξέχασα το μυστήριο του ελέφαντα με
το παλούκι, και το θυμόμουν μόνο
όταν βρισκόμουν με κάποιους που
είχαν αναρωτηθεί κάποτε πάνω στο
ίδιο θέμα.

Πριν από μερικά χρόνια ανακάλυ-
ψα-ευτυχώς για μένα- ότι κάποιος είχε
αρκετή σοφία ώστε ν΄ ανακαλύψει την
απάντηση.

Ο ελέφαντας του τσίρκου δεν το
σκάει γιατί τον έδεναν σ΄ ένα παρό-
μοιο παλούκι από τότε που ήταν πολύ,
πολύ μικρός.

Έκλεισα τα μάτια και φαντάσθηκα
τον νεογέννητο ανυπεράσπιστο ελέ-
φαντα δεμένο στο παλούκι.Είμαι βέβαι-
ος ότι τότε το ελεφαντάκι είχε σπρώ-
ξει, τραβήξει και ιδρώσει πασχίζοντας
να λευτερωθεί.Μα,παρ΄ όλες τις προ-
σπάθειές του, δεν τα είχε καταφέρει,
γιατί το παλούκι ήταν πολύ γερό για
τις δυνάμεις του.

Φαντάσθηκα ότι θα κοιμόταν εξα-
ντλημένο και την επόμενη μέρα θα
προσπαθούσε ξανά, και τη μεθεπόμε-
νη το ίδιο… Ώσπου μια μέρα,μια φρι-
κτή μέρα για την ιστορία του, το ζώο
θα παραδεχόταν την αδυναμία του και
θα υποτασσόταν στη μοίρα του.

Αυτός ο πανίσχυρος και θεόρατος
ελέφαντας που βλέπουμε στο τσίρκο
δεν το σκάει γιατί νομίζει ότι δεν μπο-
ρεί, ο δυστυχής.

Η ανάμνηση της αδυναμίας που
ένιωσε λίγο μετά τη γέννησή του είναι
χαραγμένη στη μνήμη του.

Και το χειρότερο είναι ότι ποτέ δεν
αμφισβήτησε σοβαρά αυτή την ανά-
μνηση.

Ποτέ μα ποτέ δεν ξαναπροσπάθη-
σε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του…

Πάθαμε τότε το ίδιο με τον ελέφα-
ντα. Χαράξαμε στη μνήμη μας αυτό το
μήνυμα: ”Δεν μπορώ, δεν μπορώ και
ποτέ δε θα μπορέσω.”».

Στη θέση του ελέφαντα φανταστεί-
τε εμάς, τους απλούς, μη προνομιού-
χους πολίτες, που τροφοδοτούμε την
απληστία των εξουσιαστών μας και
αιμοδοτούμε την τρυφή και την υπερ-
βολική πλησμονή των μονίμων κατοί-
κων στην κορυφή της κοινωνικής
πυραμίδας.

Ας τραβήξουμε λοιπόν την αλυσί-
δα μας. Όλοι μαζί. Οι μόνοι που δεν
έχουμε τίποτα να χάσουμε, είμαστε
εμείς…

Ας τραβήξουμε επιτέλους
τις αλυσίδες μας…

Ας τραβήξουμε λοιπόν
την αλυσίδα μας. Όλοι
μαζί. Οι μόνοι που δεν
έχουμε τίποτα να
χάσουμε, είμαστε
εμείς…

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 
Ε.Ν.Ε.
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ρροοσσφφάάττωωςς  δδηημμοοσσιιεεύύθθηη--
κκαανν  σσεε  φφύύλλλλαα  ττηηςς  ΕΕφφηη--
μμεερρίίδδααςς  ττηηςς  ΚΚυυββεερρννήή--

σσεεωωςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττωωνν  ΥΥπποουυρργγώώνν
ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς  κκααιι
ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς,,
ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  κκααιι  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιι--
ννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  ππεερρίί  ττηηςς
σσυυσσττάάσσεεωωςς  ννέέωωνν  ΟΟρργγααννιισσμμώώνν
σστταα  δδηημμόόσσιιαα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα..  

ΚΚοοιιννόό  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττοουυ
σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  ωωςς  άάννωω  υυπποουυρρ--
γγιικκώώνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  εείίννααιι  ηη  κκααθθιιέέ--
ρρωωσσηη  σσααφφοούύςς  ππρροοββααδδίίσσμμααττοοςς
υυππέέρρ  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ττηηςς  κκααττηη--
γγοορρίίααςς  ΠΠΕΕ,,  έέννααννττιι  ττωωνν  σσυυνναα--
δδέέλλφφωωνν  ττοουυςς  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς
ΤΤΕΕ  εεππίί  ττοουυ  κκρρίίσσιιμμοουυ  ζζηηττήήμμααττοοςς
ττηηςς  κκααττάάλληηψψηηςς  θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύ--
ννηηςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεε--
σσιιώώνν..  Ειδικότερα,εις όλους τους
νέους Οργανισμούς περιλαμ-
βάνονται διατάξεις, σύμφωνα
με τις οποίες στη Διεύθυνση,
στους Τομείς και στα Τμήματα
των νοσηλευτικών υπηρεσιών
προΐστανται υπάλληλοι του κλά-
δου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν
δεν υπάρχουν υπάλληλοι του
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

ΤΤοο  ωωςς  άάννωω  ππρροοββάάδδιισσμμαα  έέρρχχεε--
ττααιι,,  ωωσσττόόσσοο,,  σσεε  ππρροοφφααννήή  ααννττίί--
θθεεσσηη  μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  κκααιι  ττοο  ππννεεύύ--
μμαα  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
110033§11  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  22007711//11999922,,
όόπποουυ  οορρίίζζεεττααιι  μμεε  σσααφφήήννεειιαα,,  όόττιι
οοιι  θθέέσσεειιςς  δδιιεευυθθυυννττώώνν,,  ττοομμεεααρρ--
χχώώνν,,  ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν  κκααιι  υυππεευυ--
θθύύννωωνν  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  υυππηη--
ρρεεσσιιώώνν  κκααττααλλααμμββάάννοοννττααιι  ττόόσσοο
ααππόό  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ΠΠΕΕ,,  όόσσοο  κκααιι
ααππόό  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ΤΤΕΕ,,  χχωωρρίίςς  ττηηνν
κκααθθιιέέρρωωσσηη  κκάάπποοιιααςς  μμοορρφφήήςς
ππρροοββααδδίίσσμμααττοοςς  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  μμιιααςς
ήή  ττηηςς  άάλλλληηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς..

Με άλλα λόγια, εφόσον ο

νομοθέτης δια των ως άνω ειδι-
κών διατάξεων αντιμετωπίζει
με ενιαίο τρόπο τους νοσηλευ-
τές αμφοτέρων των κατηγοριών
ΤΕ και ΠΕ,η καθιέρωση δυσμε-
νούς διάκρισης εις βάρος των
νοσηλευτών ΤΕ διά των προ-
αναφερθεισών διατάξεων των
νέων Οργανισμών είναι παρά-
νομη και καταχρηστική,μη ευρί-
σκουσα έρεισμα επί της κείμε-
νης νομοθεσίας. Σημειωτέον,
ότι οι ειδικές διατάξεις του
άρθρου 103 του Νόμου
2071/1992 ούτε καν μνημονεύ-
ονται στο προοίμιο των επίμα-
χων υπουργικών αποφάσεων.

Προς επίρρωση των παρα-
πάνω σκέψεων μνημονεύεται η
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/
Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-
2010 εγκύκλιος της Διεύθυνσης
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών με θέμα το σύστημα επι-
λογής προϊσταμένων οργανικών
μονάδων.Σύμφωνα με το περιε-
χόμενο της ανωτέρω εγκυκλί-
ου, όταν οι οικείες οργανικές
διατάξεις προβλέπουν διαζευ-

κτικά τη δυνατότητα επιλογής σε
θέση προϊσταμένου υπαλλήλων
διαφορετικών κατηγοριών προ-
σωπικού,τότε δεν ισχύει το προ-
βάδισμα κατηγοριών (βλ.σελ.4
της εγκυκλίου). Επισημαίνεται,
ότι η επίμαχη εγκύκλιος εξεδό-
θη προκειμένου να παρασχε-
θούν οι απαραίτητες διευκρινί-
σεις για την ορθή εφαρμογή των
νέων διατάξεων του Νόμου
3839/2010,που τροποποιούν το
γενικό πλαίσιο κρίσεων των
υπαλλήλων,όπως αυτό διαμορ-
φώνεται από τις διατάξεις του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Με βάση και την παραπάνω
εγκύκλιο είναι πλέον σαφές,ότι
ηη  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα  οουυδδέένν
ππρροοββάάδδιισσμμαα  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  υυππέέρρ
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς
ΠΠΕΕ  έέννααννττιι  ττωωνν  σσυυννααδδέέλλφφωωνν  ττοουυςς
ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΤΤΕΕ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιαα--
δδιικκαασσίίαα  κκααττάάλληηψψηηςς  θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύ--
ννηηςς  σσττιιςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεε--
σσίίεεςς,,  δδοοθθέέννττοοςς  όόττιι  εειιδδιικκώώςς  ππεερρίί
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  οοιι  οοιικκεείίεεςς  οορργγααννιι--
κκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  ττηηρροούύνν
ααππααρρέέγγκκλλιιτταα  ττοονν  υυππέέρρττεερρηηςς  ττυυππιι--
κκήήςς  ιισσχχύύοοςς  κκααννόόνναα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ

110033§11  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  22007711//11999922,,
πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  δδιιααζζεευυκκττιικκώώςς
ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  κκααττάάλληηψψηηςς  ττωωνν
εεππίίμμααχχωωνν  θθέέσσεεωωνν  ττόόσσοο  ααππόό
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ΠΠΕΕ,,  όόσσοο  κκααιι  ααππόό
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ΤΤΕΕ..    

Επιπλέον,θα πρέπει να επι-
σημανθεί, ότι οι νέοι οργανι-
σμοί κάνουν ευθέως λόγο περί
κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. Με
άλλα λόγια προβαίνουν εις μιαν
διαφοροποίηση των νοσηλευ-
τών ΤΕ και ΠΕ, εντάσσοντας
αυτούς σε διαφορετικούς κλά-
δους.Ωστόσο, εκ της κείμενης
νομοθεσίας ουδεμία παρόμοια
διάκριση εισάγεται, δοθέντος
ότι ουδέποτε δημιουργήθηκαν
δύο ξεχωριστοί κλάδοι για τους
νοσηλευτές των κατηγοριών
ΤΕ και ΠΕ.

Αντιστρόφως, άπαντες οι
φέροντες τον επαγγελματικό
τίτλο του νοσηλευτή,όπως αυτός
καθιερώθηκε δυνάμει των δια-
τάξεων του άρθρου 5§2 Α του
Νόμου 1579/1985,χαίρουν ίσης
νομοθετικής μεταχείρισης, με
πλέον πρόσφατο παράδειγμα
την υποχρεωτική εγγραφή τους
στον ίδιο επαγγελματικό σύλ-
λογο, ήτοι την Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος.

ΕΕννόόψψεειι  ττηηςς  εεξξέέλλιιξξηηςς  ααυυττήήςς  κκααιι
δδοοθθεείίσσηηςς  ττηηςς  εεππιιχχεειιρροούύμμεεννηηςς
εειισσααγγωωγγήήςς  κκααιι  κκααθθιιέέρρωωσσηηςς  μμιιααςς
μμοορρφφήήςς  δδυυσσμμεεννοούύςς  δδιιάάκκρριισσηηςς
εειιςς  ββάάρροοςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ττηηςς
κκααττηηγγοορρίίααςς  ΤΤΕΕ,,  θθαα  κκιιννηηθθεείί  κκάάθθεε
εεκκ  ττοουυ  ννόόμμοουυ  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη
δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννααττρροοππήή  ττοουυ
ππρροοεεκκττεεθθέέννττοοςς  άάδδιικκοουυ  κκααθθεεσσττώώ--
ττοοςς  κκααιι  ττηηνν  εεππααννααφφοορράά  ττηηςς  ιισσόό--
ττιιμμηηςς  μμεεττααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ΠΠΕΕ  κκααιι  ΤΤΕΕ..  

ΥΠΟΠΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ

Κατάφωρη αδικία!
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Παράδοξη «μάχη»

ΗΗ
ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  εεππαα--
ννεειιλληημμμμέέννωωςς  έέχχεειι  ααννααγγκκαασσττεείί  νναα
ππααρρέέμμββεειι,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  αανναα--

δδεείίξξεειι  ττηηνν  θθεεσσμμοοθθεεττηημμέέννηη  ααυυττοοττέέλλεειιαα  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  έέννααννττιι  ττωωνν  λλοοιι--
ππώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  κκααιι  δδηη  ττωωνν  ιιααττρριικκώώνν,,  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν.. Επανερχόμενη
επί του ζητήματος επισημαίνει για ακόμη
μια φορά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
του Προεδρικού Διατάγματος 87/1986 (Ενι-
αίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων,
ΦΕΚ Α’32/1986), «κάθε Νοσοκομείο απαρ-
τίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρ.10 του Νόμου 1397/83,από τρεις
υπηρεσίες α) την ΙΙααττρριικκήή, β) την ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήή και γ) την ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή. Κάθε υπηρεσία
έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση
και ιεραρχική διάρθρωση. ΟΟιι  ττρρεειιςς  υυππηηρρεε--
σσίίεεςς  εείίννααιι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ιιεερρααρρχχιικκάά  ιισσόόττιιμμεεςς
κκααιι  υυππάάγγοοννττααιι  ιιεερρααρρχχιικκάά  σσττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ
ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείί--
οουυ..  Το προσωπικό που τοποθετείται και
υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία απ' αυτή που
υπάγεται κατά κλάδο και κατηγορία σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος,υπάγε-
ται ιεραρχικά στην υπηρεσία που υπηρετεί».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται
πρόδηλο,ότι η νοσηλευτική υπηρεσία εκά-
στου νοσοκομείου είναι διοικητικώς αυτο-

τελής και ιεραρχικώς ισότιμη με την ιατρι-
κή υπηρεσία. Υπ’ αυτήν την έννοια, οποια-
δήποτε ανάμιξη της ιατρικής υπηρεσίας και
του προσωπικού της σε ζητήματα οργανω-
τικής δομής και εν γένει διοικητικής λει-
τουργίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι
παράνομη και καταχρηστική,ως προερχό-
μενη από καθ’ ύλην αναρμόδιο όργανο.

Ειδικότερα είναι σαφές ότι, ηη  ιιααττρριικκήή
υυππηηρρεεσσίίαα  ααδδυυννααττεείί  λλόόγγωω  θθεεσσμμιικκήήςς  κκααιι  κκαατταα--
φφααννοούύςς  ααννααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  νναα  ππααρρεεμμββααίίννεειι  σσεε

ζζηηττήήμμαατταα  πποουυ  άάππττοοννττααιι  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς
ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  κκααιι  ττωωνν  ππρροοσσώώ--
ππωωνν  πποουυ  εεκκττεελλοούύνν  χχρρέέηη  ππρροοϊϊσσττααμμέέννοουυ..  

Υπογραμμίζεται,περαιτέρω,ότι οι υπάλ-
ληλοι που κατέχουν θέση ευθύνης, ήτοι
είναι προϊστάμενοι συγκεκριμένης οργανι-
κής μονάδας διοίκησης,ασκούν τα αντίστοι-
χα καθήκοντα για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η θητεία τους, ενώ,σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 5 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα,δύνανται να απαλ-

λαγούν των καθηκόντων τους με απόφαση
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου μόνον
για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμε-
λή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων
τους και ιδιαίτερα για αδικαιολόγητη επιεί-
κεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέ-
σεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση
ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλ-
λήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά
προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυ-
μία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργά-
νωσης,λειτουργίας και αποδοτικότητας,αδι-
καιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση
των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοι-
πούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτι-
κή και ποσοτική απόδοση. Ο προϊστάμε-
νος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα
καθήκοντα του με αίτησή του, ύστερα από
απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, που
συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  γγιιαα  ττηηνν  ααπποομμάά--
κκρρυυννσσηη  υυππααλλλλήήλλοουυ  ααππόό  θθέέσσηη  ππρροοϊϊσσττααμμέέ--
ννοουυ  οορργγααννιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς  ααππααιιττεείίττααιι  ππρροοηη--
γγοούύμμεεννηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ
σσυυμμββοουυλλίίοουυ.. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η προ-
σπάθεια ιατρού για την αντικατάσταση προϊ-
σταμένου της νοσηλευτικής υπηρεσίας
είναι νομικά εντελώς παράδοξη,ενώ παρα-
βλέπει πλήρως τον θεσμοθετημένο ρόλο
των υπηρεσιακών συμβουλίων.

η νοσηλευτική υπηρεσία
εκάστου νοσοκομείου
είναι διοικητικώς αυτοτε-
λής και ιεραρχικώς ισότιμη
με την ιατρική υπηρεσία.

ΣΣ ύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 παρ. 2 του
Νόμου 3252/2004, «τακτι-

κά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρε-
ωτικά όλοι οι νοσηλευτές που
είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων
Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοση-
λευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώ-
ην Ανώτερων Σχολών Αδελφών
Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελ-
φών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ)

Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών
ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών
ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των
οποίων τα διπλώματα έχουν ανα-
γνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυ-
χία των νοσηλευτικών σχολών
της ημεδαπής από τις αρμόδιες
υπηρεσίες. στ) Σχολής Αξιωμα-
τικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην
Σχολής Αξιωματικών Αδελφών
Νοσοκόμων». Επιπλέον, σύμφω-
να με τις διατάξεις των παρα-
γράφων 2 και 3 του άρθρου 31

του Νόμου 3252/2004, «όποιος
ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να
έχει άδεια άσκησης επαγγέλμα-
τος διώκεται ποινικά σύμφωνα
με το άρθρο 458 του Ποινικού
Κώδικα. (…) Εντός έξι (6) μηνών
από τη δημοσίευση του παρό-
ντος υποχρεούνται όλοι οι νοση-
λευτές να εγγραφούν στα μητρώα
της Ε.Ν.Ε. Μετά την πάροδο αυτού
του χρονικού διαστήματος η
άσκηση του επαγγέλματος χωρίς
εγγραφή στην Ε.Ν.Ε. συνιστά

πειθαρχικό παράπτωμα».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων

συνάγεται ευχερώς ότι, μόνον
οι φέροντες τον επαγγελματι-
κό τίτλο του νοσηλευτή και οι
κατέχοντες την σχετική άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος δύνα-
νται νομίμως να ασκούν το νοση-
λευτικό επάγγελμα. Οποιαδή-
ποτε αντίθετη πρακτική επισύρει
σοβαρές ποινικές και πειθαρ-
χικές κυρώσεις παντός εμπλε-
κομένου προσώπου.  

Ξεκάθαρες οι προϋποθέσεις 

TEYXOS 40  4/30/12  4:39 PM  Page 5



Απρίλιος 2012

ΌΌ
πως είναι ήδη γνωστό,
σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 10

του Νόμου 3754/2009, ττοο  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ττωωνν  κκααττηη--
γγοορριιώώνν  ΠΠΕΕ,,  TTEE,,  ΔΔΕΕ,,  ΥΥΕΕ,,  κκααθθώώςς
κκααιι  TTEE  ΕΕππιισσκκεεππττώώνν  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι
TTEE  ΜΜααιιεευυττιικκήήςς  ττωωνν  ΝΝοοσσοοκκοομμεείί--
ωωνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..ΚΚ..ΑΑ..  ππρροοσσλλααμμββάά--
ννεεττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1188  ττοουυ  νν..  22119900//11999944,,
όόππωωςς  εεκκάάσσττοοττεε  ιισσχχύύεειι..  ΑΑππόό  ττηηνν
ηημμεερροομμηηννίίαα  ππρρόόσσλληηψψηηςς  ττοουυ  κκααιι
γγιιαα  μμίίαα  ππεεννττααεεττίίαα  ττοο  ππρροοσσωωππιι--
κκόό  ττωωνν  ωωςς  άάννωω  κκααττηηγγοορριιώώνν  κκααιι
κκλλάάδδωωνν  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ααπποο--

μμαακκρρυυννθθεείί  ααππόό  ττηη  θθέέσσηη  σσττηηνν
οοπποοίίαα  δδιιοορρίίσσττηηκκεε  γγιιαα  οοπποοιιοονν--
δδήήπποοττεε  λλόόγγοο  κκααιι  μμεε  οοπποοιιααδδήή--
πποοττεε  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ((ααππόόσσππαασσηη,,
μμεεττάάττααξξηη,,  μμεεττάάθθεεσσηη))..  

ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  ααννωωττέέρρωω  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
έέχχεειι  εεππααννεειιλληημμμμέέννωωςς  υυπποοσσττηη--
ρρίίξξεειι,,  όόττιι  οοιι  εεππίίμμααχχεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100§22  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
33775544//22000099  δδεενν  δδύύννααννττααιι  νναα  αανναα--
ππττύύσσσσοουυνν  κκααιι  ααννααδδρροομμιικκήή  ιισσχχύύ,,
κκααττααλλααμμββάάννοοννττααςς  κκααιι  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  πποουυ  δδιιοορρίίσσττηηκκαανν  ππρροο
ττηηςς  θθέέσσεεώώςς  ττοουυςς  σσεε  ιισσχχύύ..  Κάτι
τέτοιο προσκρούει ευθέως στην
ασφάλεια δικαίου και στην αρχή

της προστατευομένης εμπιστο-
σύνης των διοικουμένων. Με
άλλα λόγια οι διατάξεις περί
πενταετίας δεν δύνανται να κατα-
λαμβάνουν τους νοσηλευτές
εκείνους,που διορίστηκαν προ
της 11ης-03-2009,οπότε και ετέ-
θησαν σε ισχύ.

Αναφορικά με τον υπολο-
γισμό της πενταετίας, κατά την
διάρκεια της οποίας απαγορεύ-
εται οποιαδήποτε υπηρεσιακή
μεταβολή,ως αφετηρία υπολο-
γισμού λαμβάνεται η ημερομη-
νία του τελευταίου διορισμού.

Άπαντα τα ανωτέρω δύνα-

νται κάλλιστα να ισχύσουν και
για τις αποσπάσεις για συνυ-
πηρέτηση του άρθρου 2 του
Νόμου 3868/2010,δοθέντος ότι
και οι διατάξεις αυτές έχουν
θεσπισθεί με προφανή σκοπό
την προστασία του θεσμού της
οικογένειας.

ΟΟιι  θθέέσσεειιςς  ααυυττέέςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
δδεενν  έέχχοουυνν  εειισσέέττιι  εεππιικκυυρρωωθθεείί
ααππόό  ααπποοφφάάσσεειιςς  δδιικκαασσττηηρρίίωωνν,,
δδοοθθέέννττοοςς  όόττιι  εεξξ  όόσσωωνν  γγννωωρρίί--
ζζοουυμμεε  οουυδδεείίςς  έέχχεειι  ππρροοσσφφύύγγεειι
δδιικκαασσττιικκώώςς  κκααττάά  ααπποορρρριιππττιικκήήςς
ππρράάξξηηςς  ααιιττήήσσεεωωςς  ααππόόσσππαασσηηςς  ήή
μμεεττάάττααξξηηςς  λλόόγγωω  ππεεννττααεεττίίααςς..

ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

Τι ισχύει για 
την πενταετία; 

6

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

ΑΑ
ναφορικά με την αμοιβή για την
παροχή εργασίας τις αργίες, τις
Κυριακές και εν γένει τις εξαιρέσι-

μες ημέρες επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

20§3 του Νόμου 4024/2011, «η ωριαία
αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-
πάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής: α)
Για υπερωριακή εργασία απογευματινών
ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το
ωρομίσθιο. β) Για νυκτερινή εργασία εργά-
σιμων ημερών που παρέχεται από την 22η
ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την
υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξη-
μένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). γ)
Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες πέραν της υποχρεωτικής: αα) Από την
6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το

ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%). ββ) Από την 22η ώρα
μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
δ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημε-

ρών που παρέχεται για τη συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα-
σίας, ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό
(45%) του ωρομισθίου. ε) Για εργασία

νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοι-
πών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται
για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα
τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου. στ) Για
το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουρ-
γούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικο-
σιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του
μήνα, η ωριαία αμοιβή των προηγούμε-
νων περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' προσαυ-
ξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%)».

Αναλογικά εφαρμοζομένων των ανω-
τέρω διατάξεων, που αφορούν το ζήτη-
μα της αμοιβής για παροχή υπερωριακής
εργασίας, προκύπτει ότι εφόσον ο υπάλ-
ληλος παρέχει τις υπηρεσίες του έστω και
κατά ένα ποσοστό κατά την διάρκεια αργίας,
Κυριακής ή λοιπής εξαιρέσιμης ημέρας,
τότε θεμελιώνει δικαίωμα απολαβής της
αντίστοιχης αμοιβής. 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΑΡΓΙΕΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

Δικαίωμα απολαβής
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Αναπλήρωση 
προϊσταμένων

ΣΣ
ύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
8877§11--22  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ
ΚΚώώδδιικκαα  ((ΝΝόόμμοοςς  33552288//22000077)),,  όόππωωςς

ιισσχχύύοουυνν  μμεεττάά  ττηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσήή  ττοουυςς  ααππόό
ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33883399//22001100,,  ««ττοονν
ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοο,,  πποουυ  ααπποουυσσιιάάζζεειι  ήή  κκωωλλύύεε--
ττααιι,,  ααννααππλληηρρώώννεειι  σστταα  κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυ  οο
ααννώώττεερροοςς  κκααττάά  ββααθθμμόό  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  ττωωνν
υυπποοκκεείίμμεεννωωνν  οορργγααννιικκώώνν  μμοοννάάδδωωνν,,  εεφφόό--
σσοονν  ααννήήκκεειι  σσεε  κκλλάάδδοο  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  οοιι  υυππάάλλ--
λληηλλοοιι  ππρροοββλλέέππεεττααιι  όόττιι  μμπποορροούύνν  νναα  ππρροοΐΐσστταα--
ννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  οορργγααννιικκέέςς
δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  εεππίί  οομμοοιιοοββάάθθμμωωνν  οο  ππρροοϊϊ--
σσττάάμμεεννοοςς  πποουυ  έέχχεειι  αασσκκήήσσεειι  ππεερριισσσσόόττεερροο
χχρρόόννοο  κκααθθήήκκοονντταα  ππρροοϊϊσσττααμμέέννοουυ..  Το αρμό-
διο για την τοποθέτηση προϊσταμένων
όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβα-
δίσματος των βαθμών, να ορίσει ως ανα-
πληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονά-
δας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν
από τους προϊσταμένους των υποκείμε-
νων οργανικών μονάδων.

Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργα-
νικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπλη-
ρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος
κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην
ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει
σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προ-
βλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμ-
φωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι
με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός
που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό
ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστά-
μενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας
ή αρχής».

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω
διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται και στις
περιπτώσεις κένωσης θέσης προϊσταμέ-
νου λόγω παραίτησης, συνταξιοδότησης
ή θανάτου (βλέπε παράγραφο 4 του άρθρου
87), κρίσιμο στοιχείο για την επιλογή του
αναπληρωτή προϊσταμένου είναι καταρ-
χήν ο βαθμός.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων
υπαλλήλων με τον ίδιο βαθμό, προβλέ-
πεται η αυτοδίκαιη αναπλήρωση από τον
υπάλληλο που έχει τον περισσότερο χρό-
νο στον βαθμό αυτό. Δηλαδή λαμβάνεται
υπόψη η αρχαιότητα βάσει του βαθμού.

Η μορφή αυτή αναπλήρωσης είναι
αυτοδίκαιη, δοθέντος ότι στηρίζεται σε
απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια, και γίνε-
ται ex lege, ήτοι εκ του Νόμου. Για τον
λόγο αυτό θα πρέπει να προκρίνεται ένα-
ντι του ορισμού αναπληρωτή προϊσταμέ-
νου με απόφαση του προϊσταμένου της
αμέσως υπερκείμενης μονάδας.

Σε κάθε περίπτωση, οο  οορριισσμμόόςς  αανναα--
ππλληηρρωωττήή  ππρροοϊϊσσττααμμέέννοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο

ττεελλεευυττααίίοο  χχωωρρίίοο  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  22  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  8877  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ
ΚΚώώδδιικκαα  ααππααιιττεείί  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  σσχχεεττιικκήήςς  ππρράά--
ξξηηςς  εεππααρρκκώώςς  ααιιττιιοολλοογγηημμέέννηηςς.. Ως επαρ-
κής αιτιολογία νοείται εν προκειμένω η
παράθεση αναλυτικών στοιχείων, που να
δικαιολογούν τον ορισμό συγκεκριμέ-
νου υπαλλήλου ως αναπληρωτή προϊ-
σταμένου έναντι ομοιοβάθμων συναδέλ-
φων του, κατόπιν συγκριτικής μεταξύ των
αξιολόγησης.

Περαιτέρω, αναφορικά με την καθ’
ύλην αρμοδιότητα για την έκδοση της
πράξης ορισμού αναπληρωτή προϊσταμέ-
νου, αυτή ανήκει στο αρμόδιο για την
τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο.

ΕΕνν  σσχχέέσσεειι  μμεε  τταα  ΚΚέέννττρραα  ΥΥγγεείίααςς,,  τταα  οοπποοίίαα
ααπποοττεελλοούύνν  ααπποοκκεεννττρρωωμμέέννεεςς  μμοοννάάδδεεςς  ττωωνν
ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  εειιςς  τταα  οοπποοίίαα  υυππάάγγοοννττααιι,,
ααρρμμόόδδιιοο  όόρργγααννοο  γγιιαα  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττωωνν

ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν  εείίννααιι  οο  δδιιοοιικκηηττήήςς  ττοουυ  οοιικκεείί--
οουυ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ..  

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Νόμου
1397/1983, όπως συμπληρώθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του
Νόμου 4025/2011, «στα Κέντρα Υγείας
μπορεί να διορίζεται, με απόφαση του
Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περι-
φέρειας τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η
οποία αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο,
που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή
της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, β)
από τον Υπεύθυνο για το συντονισμό της
Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου
Υγείας και γ) από έναν δημοτικό σύμβου-
λο του δήμου της έδρας του Κέντρου Υγεί-
ας, που ορίζεται από το δήμο. Η θητεία
των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι
τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της
οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθο-
ρίζονται οι αρμοδιότητες της Διοικούσας
Επιτροπής του Κέντρου Υγείας».

Εφόσον σε συγκεκριμένο κέντρο υγεί-
ας έχει διοριστεί η ως άνω τριμελής διοι-
κούσα επιτροπή, ενδεχομένως να της
έχει ανατεθεί με απόφαση του διοικητή
της οικείας υγειονομικής περιφέρειας η
αρμοδιότητα περί της τοποθέτησης προϊ-
σταμένων. Αυτό, βέβαια, είναι ζήτημα που
κρίνεται κατά περίπτωση, δοθέντος ότι ο
διορισμός της εν λόγω επιτροπής είναι
δυνητικός.

ΚΚααττάά  τταα  λλοοιιππάά  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  έέχχεειι  εεππααννεειι--
λληημμμμέέννωωςς  ττοοννίίσσεειι,,  όόττιι  ηη  άάσσκκηησσηη  ααππόό  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  κκααθθηηκκόόννττωωνν  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσεε
θθέέσσηη  εευυθθύύννηηςς  κκααθθιισσττάά  εενν  ττοοιιςς  ππρράάγγμμαασσιι
ααννέέφφιικκττηη  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττωωνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  σσττοο  κκυυκκλλιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  ΗΗ
θθέέσσηη  ααυυττήή  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εερρεείίδδεεττααιι  εεππίί  ττηηςς
ππλλέέοονν  λλοογγιικκήήςς  εερρμμηηννεευυττιικκήήςς  εεκκδδοοχχήήςς  ττωωνν
σσυυννααφφώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  πποουυ  ααννααγγννωωρρίίζζοουυνν
ττοο  ιιδδιιααίίττεερροο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  αασσκκοούύννττωωνν
χχρρέέηη  ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν..  
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επιλογή του αναπληρωτή
προϊσταμένου είναι καταρ-
χήν ο βαθμός. 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Εντόπισαν τα γονίδια
του χρόνου
Πηγή:TA NEA

Τέσσερα γονίδια του χρόνου
που καθορίζουν πόσο γρήγο-
ρα θα γεράσουμε εντόπισε διε-
θνής ομάδα επιστημόνων. Τα
γονίδια αυτά ελέγχονται από
παράγοντες του τρόπου ζωής
και «προγραμματίζονται» σε
μικρή ηλικία. Οι ερευνητές
πιστεύουν πως κατανοώντας
πως ενεργοποιούνται ή αδρα-
νοποιούνται τα γονίδια αυτά,
θα ανοίξουν το δρόμο για την
επινόηση νέας γενιάς αντιγη-
ραντικών φαρμάκων. Οι επι-
στήμονες γνωρίζουν εδώ και
καιρό πως οι «επιγενετικές» αλλα-
γές – οι χημικές αλλοιώσεις στο
DNA που προκαλούνται από
εξωγενείς παράγοντες του περι-
βάλλοντος – είναι σημαντικές
για τη γήρανση του ανθρώπου.

Ο καρκίνος του
μαστού είναι 10 
διαφορετικές 
ασθένειες 
Πηγή:TA NEA

Αυτό που αποκαλούμε «καρκί-
νος του μαστού» είναι στην πραγ-
ματικότητα δέκα εντελώς διαφο-
ρετικές μεταξύ τους ασθένειες,
σύμφωνα με μία νέα, διεθνή
μελέτη την οποία οι ειδικοί χαρα-
κτηρίζουν «ορόσημο» της Ογκο-
λογίας.Η ταξινόμηση αυτή μπο-
ρεί μελλοντικά να οδηγήσει σε
νέες θεραπείες,οι οποίες θα ται-
ριάζουν σε κάθε είδος καρκίνο
του μαστού ξεχωριστά και έτσι

θα είναι πιο ακριβείς και αποτε-
λεσματικές. Υπολογίζεται ότι τα
ευρήματά της θα μπορέσουν να
εφαρμοστούν στην καθημερινή
κλινική πρακτικά έπειτα από του-
λάχιστον τρία χρόνια.

Τα πολλά αντιβιοτι-
κά... παχαίνουν!
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Την «φόδρα» του εντέρου φαί-
νεται ότι αλλάζει η κατάχρηση
αντιβιοτικών,γεγονός που οδη-
γεί στην αύξηση του σωματι-
κού βάρους και των επιπέδων
λίπους στον οργανισμό. Πέρα
από την ανάπτυξη της ανθεκτι-
κότητας των παθογόνων μικρο-
οργανισμών,η κατάχρηση των
αντιβιοτικών μπορεί να οδηγή-
σει στην αλλαγή της σύνθεσης
των βακτηρίων που ζουν στο
έντερο,γεγονός που μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την αύξη-
ση του σωματικού βάρους.Σύμ-
φωνα με ερευνητές του Πανε-

πιστημίου της Νέας Υόρκης,
πραγματοποίησαν πειράματα σε
ποντίκια και διαπίστωσαν ότι η
παρατεταμένη λήψη αντιβιοτι-
κών οδηγούσε τελικά σε αύξη-
ση του σωματικού τους βάρους.

ΠΟΥ: Τα κρούσματα
άνοιας θα υπερ-
τριπλασιαστούν 
ως το 2050
Πηγή: kathimerini .gr

Τα κρούσματα άνοιας αναμένε-
ται να διπλασιαστούν ως το 2030
και να υπερτριπλασιαστούν ως
το 2050, όταν θα φτάσουν τα
115,4 εκατομμύρια στον κόσμο,
σύμφωνα με έκθεση του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ.
Σήμερα, σχεδόν 35,6 εκατομ-
μύρια άνθρωποι στον κόσμο
έχουν προσβληθεί από άνοια.
Η ασθένεια του Αλτσχάιμερ είναι
η πιο συχνή αιτία πρόκλησης
της άνοιας (σε έως το 70% των
περιπτώσεων).Μολονότι κρού-

σματα άνοιας υπάρχουν σε όλες
τις χώρες, περισσότερα από τα
μισά (58%) είναι σε χώρες με
χαμηλό ή μέσο εισόδημα.Σύμ-
φωνα με τον ΠΟΥ, μόνον 8
χώρες (Βρετανία, Αυστραλία,
Δανία, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια
Κορέα, Ολλανδία και Νορβη-
γία) έχουν ένα εθνικό πρόγραμ-
μα κατά της άνοιας.

Οι ακτινογραφίες
δοντιών μπορεί να
προκαλούν όγκους
στον εγκέφαλο
Πηγή: kathimerini .gr

Τα άτομα που υποβάλλονται
τακτικά σε ακτινογραφίες δοντιών
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυ-
νο να εμφανίσουν όγκους του
εγκεφάλου,επισημαίνει μελέτη
Αμερικανών ερευνητών που
συνιστούν να αποφεύγονται τέτοι-
ου είδους εξετάσεις σε ετήσια
βάση. Το ποσοστό της συχνό-
τητας των κρουσμάτων εξαρτά-

Τυπορυχείο… 

Ποπ κορν: 
το υγιεινότερο σνακ 
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Θέλετε ένα υγιεινό σνακ; Φάτε
ποπ κορν ! Μια νέα μελέτη δεί-
χνει ότι το ποπ κορν περιέχει
περισσότερες πολυφαινόλες –
ευεργετικές αντιοξειδωτικές ουσίες
– από ό,τι πολλά φρούτα και λαχα-
νικά. Σύμφωνα με τους ερευνη-
τές αυτό συμβαίνει επειδή τα φρού-
τα αλλά και τα λαχανικά περιέχουν
90% νερό με αποτέλεσμα οι πολυ-

φαινόλες να διαλύονται μέσα σε αυτό, ενώ στο ποπ κορν το οποίο περιέχει μόλις 4% νερό
η συγκέντρωση πολυφαινολών είναι πολύ μεγαλύτερη. Ωστόσο, τα οφέλη του ποπ κορν
ισχύουν μόνο όταν το σνακ δεν είναι «εμπλουτισμένο» με πολύ βούτυρο και αλάτι.Και βέβαια,
οι ερευνητές  τόνισαν  ότι η κατανάλωση ποπ κορν δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία ώστε
να «εξοστρακιστούν» τα φρούτα και τα λαχανικά από τη διατροφή.
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Απρίλιος 2012

ται από τον τύπο της οδοντικής
εξέτασης που γίνεται, καθώς οι
ακτίνες Χ μπορούν συνεπώς να
χρησιμοποιούνται με διαφόρους
τρόπους,και από την ηλικία του
ασθενή. Οι οδηγίες της Αμερι-
κανικής Οδοντιατρικής Εταιρίας
συνιστούν μια οδοντική εξέτα-
ση στα παιδιά κάθε χρόνο ή μια
φορά κάθε δύο χρόνια, στους
εφήβους κάθε 18 μήνες ή ανά
τριετία και στους ενήλικες κάθε
δύο με τρία χρόνια.

Τουλάχιστον 740
νεκροί από μηνιγγί-
τιδα στη Σενεγάλη
Πηγή: protothema

Τουλάχιστον 740 άνθρωποι
έχουν χάσει τη ζωή τους από
μηνιγγίτιδα τους τελευταίους τέσ-
σερις μήνες σε 11 χώρες της
δυτικής και κεντρικής Αφρικής,
ανάμεσά τους η Μπουρκίνα
Φάσο και το Τσαντ, ανακοίνω-
σε το Γραφείο Συντονισμού
Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των
Ηνωμένων Εθνών (Ocha).
Μέχρι την 1η Απριλίου,η μηνιγ-
γίτιδα είχε προκαλέσει το θάνα-
το 749 ανθρώπων, ενώ άλλοι
8.667 έχουν προσβληθεί από τη
νόσο στην κεντρική και δυτική
Αφρική,όπου το ποσοστό θνη-
σιμότητας έχει φτάσει το 8,64%.
Tα στοιχεία αυτά αφορούν συνο-
λικά έντεκα χώρες που βρίσκο-
νται στην "αφρικανική ζώνη της
μηνιγγίτιδας", η οποία εκτείνε-
ται στην υποσαχάρια Αφρική,
από την Σενεγάλη στα δυτικά
ως την Αιθιοπία στα ανατολικά.
Η Μπουρκίνα Φάσο και το Τσα-
ντ είναι οι χώρες που πλήττο-
νται περισσότερο, με περίπου
6.000 κρούσματα συνολικά.

Ετοιμάζουν 
εμβόλιο κατά 
της ωχράς κηλίδας
Πηγή: ygeianews.gr

Με ένα απλό εμβόλιο οι επιστή-

μονες θα χορηγούν μια νέα φαρ-
μακευτική ουσία η οποία θα
προστατεύει τους ηλικιωμένους
από την εμφάνιση της ωχράς
κηλίδας, τη βασικότερη αιτία,
δηλαδή,από την οποία προκα-
λείται η τύφλωση και η οποία
συνήθως εμφανίζεται σε άτομα
ηλικίας άνω των 55 ετών.Άγγλοι
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι η υψηλή συγκέντρω-
ση της χημικής ουσίας IL-18 στο
μάτι συντελεί στη διακοπή της
διαδικασίας ανάπτυξης της ασθέ-
νειας σε αυτό.Αυτό σημαίνει ότι,
αν γίνει έγχυση της ουσίας IL-
18 στον αμφιβληστροειδή χιτώ-
να, πιθανόν να αποτραπεί η
ζημιά. Αν τα αποτελέσματα των
μέχρι τώρα ερευνών κριθούν
ότι είναι ικανοποιητικά, οι επι-
στήμονες υπολογίζουν ότι η νέα
θεραπεία θα μπορεί να εφαρ-
μοστεί και επίσημα σε ασθενείς
περίπου σε μία πενταετία.

Αφαίρεσαν τέσσερα
πόδια από μωρό που
γεννήθηκε με έξι
Πηγή: real.gr

Ένα νεογέννητο αγοράκι από το
Πακιστάν που είχε γεννηθεί με

έξι πόδια, υποβλήθηκε σε επι-
τυχημένη εγχείρηση αφαίρεσης
των τεσσάρων περιττών άκρων.
Οι γιατροί πιστεύουν πως είχε
έναν «παρασιτικό δίδυμο» ο οποί-
ος δεν αναπτύχθηκε σωστά στη
μήτρα, με επακόλουθο τα έξι

πόδια του αδελφού του.Ο επι-
κεφαλής γιατρός  δήλωσε ότι η
γέννηση ενός μωρού με έξι
πόδια συμβαίνει μία φορά στο
εκατομμύριο,ενώ εξέφρασε την
έκπληξή του που το μωρό κατά
τα άλλα ήταν φυσιολογικό.

Μούρα και φράουλες 
εναντίον Πάρκινσον
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Ασπίδα» κατά της νευροεκφυλιστικής νόσου
Πάρκινσον αποτελεί μια διατροφή πλού-
σια σε μούρα, σύμφωνα με νέα μελέτη
αμερικανών και βρετανών επιστημόνων.
Αναλύοντας το διατροφικό μοτίβο, τις καθη-
μερινές συνήθειες 130.000  συμμετεχό-
ντων και για ένα διάστημα 20 ετών και
λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγο-
ντες κινδύνου,οι ερευνητές είδαν ότι όσοι

κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και ποτών πλούσιων σε φλαβονοειδή (όπως π.χ.
μούρα, μήλα, κόκκινο κρασί, τσάι κ.ά.), είχαν κατά 40% μικρότερη πιθανότητα να εμφανί-
σουν τη νόσο.Επικεντρώνοντας την προσοχή τους στα μούρα,μάλιστα,διαπίστωσαν ότι όσοι
από τους εθελοντές έτρωγαν μια μερίδα των  συγκεκριμένων φρούτων κάθε εβδομάδα αντι-
μετώπιζαν κατά 25% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΧΑΪΑΣ

Αλμπάνη Λένα, νοσηλεύτρια

Γεννήθηκε και κατοικεί στην
Πάτρα. Πτυχιούχος Νοσηλευ-
τικής και Κοινωνικής Εργασίας
του Τ.Ε.Ι. Πατρών, κάτοχος δύο
μεταπτυχιακών τίτλων. Από το
1998 εργάζεται ως κλινική νο-
σηλεύτρια στο Καραμανδά-
νειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο

και ως εργαστηριακός συνεργάτης Νοσηλευτικής του
Τ.Ε.Ι. Πατρών. Πρόεδρος του Δ.Σ. 7ο Π.Τ. της Ένωσης Νο-
σηλευτών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Νοσηλευ-
τών Αχαΐας, μέλος Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Νοσηλευτών και του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρών και γραμματέας του
τοπικού Συμβουλίου του Σώματος
Ελλήνων Οδηγών. Μέλος της Γραμ-
ματείας της ΔΗΜΑΡ Αχαΐας.
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10

Επιμέλεια:Μαρία Αθανα-
σοπούλου Νοσηλεύτρια
ΠΕ, MSc, PhD © ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Μ.«Έλενα Βενιζέλου»
τμήμα Αιμοδοσίας, Για-
κουμάκη Ειρήνη Νοση-
λεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ,
Ιατρείο Εργασιακής Υγι-
εινής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  
ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ  22001122

>>  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννηηςς
υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  ζζωωήήςς  ((AALLSS
ccoouurrssee))
Το ελληνικό τμήμα του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Αναζω-
ογόνησης,σε συνεργασία με
την Αναισθησιολογική κλι-
νική του Π.Γ.Ν. Λάρισας,
διοργανώνει στις 19 & 20
Μαΐου, στην Ιατρική σχολή
του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, σεμινάριο εξειδικευμέ-
νης υποστήριξης της ζωής
(ALS course). Το σεμινάριο
απευθύνεται σε όλους τους
υγειονομικούς που έρχο-
νται αντιμέτωποι με βαρέως
πάσχοντες ασθενείς. Στόχος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Αναζωογόνησης είναι η
έγκαιρη αντιμετώπιση της
καρδιακής ανακοπής, έτσι
ώστε να αυξηθούν τόσο τα
ποσοστά επιβίωσης, αλλά
επίσης και να βελτιωθεί η
ποιότητα ζωής των θυμάτων
της καρδιακής ανακοπής.

Ο αριθμός των συμμε-
τεχόντων θα είναι περιορι-
σμένος (24 άτομα) και θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά
προτεραιότητας. Το κόστος
παρακολούθησης ανέρχε-
ται σε 250 ευρώ και περι-
λαμβάνει την παρακολού-
θηση των διαλέξεων και
των σταθμών δεξιοτήτων, το
έντυπο υλικό και προσφο-

ρά καφέ και μικρογευμά-
των κατά τη διάρκεια του
σεμιναρίου.
Περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λάβουν στα τηλέφωνα
6947845083, 6973335073,
6974841907 καθώς και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
alslarisa@gmail.com.

>>  11ηη  ΠΠααννθθεεσσσσααλλιικκήή  
ΔΔιιηημμεερρίίδδαα  ««ΗΗ  ΨΨυυχχιικκήή
ΥΥγγεείίαα  σσττηηνν  ττρρίίττηη  ηηλλιικκίίαα»»
1-2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012,ΒΟΛΟΣ
Πληροφορίες:Global Events
Τηλ: 2310247743, Φαξ:
2310247746, Email:
info@globalevents.gr ,Website:
www.globalevents.gr.

> 5500οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  
ΠΠααιιδδιιααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο
01-04/06/12, Ιωάννινα
Ελληνική Παιδιατρική Εται-
ρεία,Tηλ.:2103249242,Email:
conference@everesttravel.gr.

>>  44oo  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  
ΨΨυυχχιιααττρριικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
σσττηηνν  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα  
ΦΦρροοννττίίδδαα  ΥΥγγεείίααςς
01-04 Ιουνίου 2012,ΚΑΣΤΡΟ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ,ΨΥΧΙΑ-
ΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Τηλ.:
2755022201, Email.: e-vip@
otenet.gr, Website: www.e-
vip.com.gr.

>>  ΗΗμμέέρρεεςς  ΕΕππεεμμββααττιικκήήςς
ΠΠννεευυμμοοννοολλοογγίίααςς  κκααιι
ΘΘωωρραακκιικκήήςς  ΕΕννδδοοσσκκόόππηησσηηςς
6-9 Ιουνίου 2012, ICB
(Innovative Conventions
Bureau),Tηλ: 210 4122250.
Email:info@icb.gr, a.nalmpanti
@icb.gr.

>>  22nndd  AACCCCPP--HHTTSS
PPuullmmoonnaarryy  BBooaarrdd  RReevviieeww
CCoouurrssee
6-10 Ιουνίου 2012, Αθήνα,
Ελληνική Πνευμονολογική

Εταιρεία,Tel. +30 210 32 74
570,E-mail: congress@goldair.gr.

>>  22οο  ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό
ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  σσττηηνν  κκααττ''  οοίίκκοονν
ννοοσσοοκκοομμεειιαακκήή  ππεερρίίθθααλλψψηη
7-10 Ιουνίου 2012, Eρευνη-
τικό-Πειραματικό Κέντρο της
ΕLPEN, Παλλήνη, Tηλ: 210
6841700, Email: info@
ellekon.gr.

>>  ΠΠεερριιφφεερριικκόό  ΣΣυυμμππόόσσιιοο
ΓΓεεννιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς  
ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς
κκααιι  ΘΘρράάκκηηςς
8-10 Ιουνίου 2012, Αλεξαν-
δρούπολη,Περιφερικό Τμή-
μα ΕΛΕΓΕΙΑ,Τηλ:2610 432.200,
E-mail: info@synedra.gr,
Website: www.synedra.gr.

>>  1100oo  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  
ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΚΚοολλπποοσσκκόόππηησσηηςς
&&  ΠΠααθθοολλοογγίίααςς  ΤΤρρααχχήήλλοουυ
((HHaannddss--oonn))
13–16 Ιουνίου 2012,Αθήνα,
13-14 Ιουνίου Πρακτικό
Μέρος,Μαιευτήριο ΙΑΣΩ,15-
16 Ιουνίου Θεωρητικό Μέρος,
Ξενοδοχείο Hilton,Website:
www.athensefc2012.mdcongres
s.gr,Tηλ.: 210 6074200.

>>  33οο  ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό
ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΚΚλλιιννιικκήήςς  &&
ΕΕρρεευυννηηττιικκήήςς  ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς
14-16 Ιουνίου 2012,Ξενοδο-
χείο Athenaeum Intercontinental,
Αθήνα,Πληροφ.:Era Ltd.Τηλ:
210 3634944,Fax:210 3631690,
Email: info@era.gr.

>>  1100οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  
ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΓΓεεννιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς
κκααιι  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  
ΠΠεερρίίθθααλλψψηηςς
15 - 17/6/2012, ΣΚΑΦΙΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙ-
ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τηλ.: 210
7210052-2107210001,Εmail:
info@congressworld.gr, Website:
www.congressworld.gr.

>>  11oo  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  
ΟΟρρθθοοππααιιδδιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο
σσττηηνν  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα  
ΦΦρροοννττίίδδαα  ΥΥγγεείίααςς
15-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012,ΠΟΡ-
ΤΟ ΧΕΛΙ,ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,ΟΡΘΟ-
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙ-
ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ,Τηλ.: 2755022201,
Email: e-vip@otenet.gr,
Website:www.e-vip.com.gr.

>>  55οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο

Νοσηλεύτρια ΤΕ διορισμένη στο Γ.Ν. Αθηνών «Ο
Ευαγγελισμός», ζητά αμοιβαία μετάταξη με
νοσηλευτή/τρια που εργάζεται σε οποιοδήποτε
νοσοκομείο της Αχαΐας. Τηλ. επικοινωνίας:
6976465898. 

� ΑΓΓΕΛΙA
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ΚΚααρρδδιιοομμεεττααββοολλιικκώώνν  
ΠΠααρρααγγόόννττωωνν  ΚΚιιννδδύύννοουυ  
21-23 IOYNIOY 2112,CRETA
MARIS HOTEL, ΧΕΡΣΟΝΗ-
ΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ.Τηλ.:2106107213,
Email: info@themateam.gr.

>>  ΔΔιιααππααννεεππιισσττηημμιιαακκόό  
ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς
σσττηη  ΡΡεευυμμααττοολλοογγίίαα  
1111οοςς  ΚΚύύκκλλοοςς
23 Ιουνίου 2012, Αμφιθέα-
τρο Παθολογικής Φυσιολο-
γίας, Ιατρική Σχολή Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Αθήνα
Πληροφ.:Era Ltd. Τηλ: 210
3634944, Fax:210 3631690,
Email: info@era.gr.

>>  ΚΚυυππρροοεελλλλααδδιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο
&&  ΘΘεερριιννήή  ΗΗμμεερρίίδδαα  ΕΕΔΔΑΑΕΕ
29 Ιουνίου -01 Ιουλίου 2012,
Πάφος-Κύπρος,Ξενοδοχείο
Coral Beach.Τηλ.:210-6827405,
210 6839690-91,2310 837722,
Fax:210 6827409,2310 837722,
E-mail: ssialma@tmg.gr,
info@mael.gr.

>>  ΘΘεερριιννόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  
ΠΠΦΦΥΥ  22001122
30.6 - 1.07/ 2012, ΠΥΛΟΣ.
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας
και Εκπαίδευσης στην Πρω-

τοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Τηλ.: 2107210052 –
2107210001, Email: info@
congressworld.gr, Website:
www.congressworld.gr.

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  
ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ  22001122

>>  22nndd  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
CCOONNFFEERREENNCCEE  OONN
MMOOLLEECCUULLAARR
RREECCOOGGNNIITTIIOONN
5-10 Ιουνίου 2012, Rodos
Palace, Ρόδος, Info :Era Ltd.
Τηλ: 210 3634944, Fax:210
3631690,Email: info@era.gr
Website: www.aegean
conferences.org.

>>  22001122  AANNNNUUAALL
EEUURROOPPEEAANN  CCOONNGGRREESSSS
OOFF  RRHHEEUUMMAATTOOLLOOGGYY  --
EEUULLAARR
6-9 June, Berlin, Germany
Tel: +41 22 33 99 590 Fax:
+41 22 33 99 601,Website:
www.eular.org, e-mail:
eular2012@mci-group.com 

>>  99tthh  EEAADDVV  SSPPRRIINNGG
SSYYMMPPOOSSIIUUMM
6-10 June 2012,Verona, Italy
Website: www.eadv.org, E-
mail:info@eadvverona2012.org 

>>  MMHHEE  22001122  CCOONNFFEERREENNCCEE
--  FFRROOMM  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  TTOO
CCOOLLLLEECCTTIIVVEE
RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY::  TTHHEE
SSOOCCIIAALL  DDEETTEERRMMIINNAANNTTSS
OOFF  MMEENNTTAALL  HHEEAALLTTHH
14-16 June 2012.Split,Croatia
INFO:Mental Health Europe
Website:www.mhe-sme.org 

>>  33rrdd  WWOORRLLDD  
CCOONNGGRREESSSS  OONN
GGEENNOODDEERRMMAATTOOLLOOGGYY
12-14 June 2012,Beijing China
China National Convention

Center INFO: Fax: +86 10
6512 3754 Email:kevinchen@
cma.org.cn Website: www.
cmacsd.org/wcg2012 

>>  1100tthh  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
CCOONNFFEERREENNCCEE  OONN
PPAATTHHWWAAYYSS,,
NNEETTWWOORRKKSS,,  AANNDD
SSYYSSTTEEMMSS  MMEEDDIICCIINNEE
10-15 Ιουνίου 2012,Rodos Palace,
Ρόδος, Info: Era Ltd,, Τηλ:210
3634944,Fax:210 3631690,Email:
info@era.gr  Website:www.aegean
conferences.org, E-mail:

secretariat@mhe-sme.org,
direktorica@stokoluri.org 

>>  44tthh  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
CCOONNFFEERREENNCCEE  OONN
OOSSTTEEOOIIMMMMUUNNOOLLOOGGYY::
IINNTTEERRAACCTTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE
IIMMMMUUNNEE  AANNDD  SSKKEELLEETTAALL
SSYYSSTTEEMMSS
17-22 Ιουνίου 2012, Corfu
Chandris,Κέρκυρα, Info:Era
Ltd, Τηλ:210 3634944,Fax:210
3631690,Email: info@era.gr
Website: www.aegean
conferences.org 

>>  99tthh  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
CCOONNFFEERREENNCCEE  OONN
IINNNNAATTEE  IIMMMMUUNNIITTYY
23-28 Ιουνίου 2012, Rodos
Palace, Ρόδος, Info:Era Ltd,
Τηλ:210 3634944,Fax:210 3631690,
Email: info@era.gr  Website:
www.aegeanconferences.org 

>>  33rrdd  WWOORRLLDD  PPSSOORRIIAASSIISS
&&  PPSSOORRIIAATTIICC  AARRTTHHRRIITTIISS
CCOONNFFEERREENNCCEE
27 June - 1 July 2012,
Stockholm,Sweden Waterfront
Congress Centre - Stockholm,
Sweden,Website: www.ifpa
worldconference.com

>>  3300tthh  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
SSYYMMPPOOSSIIUUMM  OONN
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
SSYYMMPPOOSSIIUUMM  OONN  DDIIAABBEETTEESS
AANNDD  NNUUTTRRIITTIIOONN
28 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2012,
Divani Apollon, Αθήνα
Info:Era Ltd, Τηλ:210
3634944,Fax:210 3631690,
Email: info@era.gr  Website:
www.30thsymposiumondiabete
s-nutrition.gr 
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³¤¤¨¥� £ ������� ��¯¢ �’ �¥�
¡�����¨��£���� ���£��£��
��� �� (���’ ���) ��� ��¢�
��  ����, �¨ «´°� ��� �� ¬±-
¥��� ��  ª���®�¤�».

¶ ·����¥�§-ª°¥£��¥�¢¥�§
(¸�¢¥�§)¬�����¨§ £��§ 13
����¢�  1872 £�¨¥ ª��� ��. 
·� ¨¤��¢� 17��²¥, �� 1889,
�¥²£�¨§ �¦¨ ���²¥ ��¥°¥
�¤°££²¥ (�¨§ ���¤���§, �¨§
��¤¤���§ ��� �¨§ �����¥���§),
�¥�¡²�¨£� ��� �� ¹��¢£� ���
����±�¨�� £�¨ º £������¨-
������ ·¡�¤� ��  ¹�¥���£�¨-
�¢�  �¨§ ·��®�¥¥¨§. ¹���-
��¥�� £�� ¹��¢£� ��� ¦¼�
¡��¥�� ��� £�¨ £ ¥�¡��� ���-
£������ £�¨¥ ª��� �� ��£°
½�¥��¢�§, ���  �¥°�¢¯�� �¨¥
½��²¥¨ ¾�¥�£�¢¥¨ �±¤¤�®��§
��¥ �±¤¤�®��§ � ¥� ª�£��
(Mallowetz von Mallowitz
und Kossor).¿� 1893 ���£���-
��� £�¨¥ ½�¥��¢� ��� ��¥���¼-
���� �¨¥ ¾�¥�£�¢¥¨ £��§ 11

·�����®�¢�  1893 £�¨¥ ¹�±-
��. ¾�����¤�¢��� ��§ £�� ¦�§
��  ��� ��¯¢ �� �¨ £¼¯ �� �� 
���£����� ¥ £�¨¥ ª��� ��
��� �����¢£��¥��� £�� § ª�-
�� £±¦�§. ¿� 1895,��¦¢¦����
£�� ��¤¤��± �� ��²�� ��¯�-
��±�¨�± �� Vie de montagne,
��� �� ���¢� �±¥¨�� ¨ �¦�-
�¢���¨ £ �������� ��  �¤¢£¨, 
�¥² ���±¤¤¨¤� ��¥¥����� ¨
���¨ ��  ¿¢¥� (¿¢¥��¤ - Tinerl).
¿¨¥ ���¡� � �� ¯�� �¢� ��¡�-
�± ����¨ ¯°� £�� § ª��� -
£±¦�§, �¨¥ ���¢� ����§ ���
�� ®�®¤¢� ��  ��� �� £ ����-
���� ��  ����, �¨ �����¢¥��
¨ ��¤¢� ��  �� ��¥ ��®¢¤¨. 
�� ¢̄ £ �����¡� ¥ £� ��¥���¼§
���¤� ���°����¼§ ��²¥�§
(��°§ ¨ ���¥±£��£¨ �¨§ ª��-
�¨§ �� 1896 ��� �¨§ ¬�££�¤¢-
�§ �� 1897).

¿� 1900 ¡±¥�� �¨¥ ���¨
��  ��� �¨¥���¢��¦� ��� ���-
£�²¥���� £�� ���� �� . · �-
����¡�� £�¨¥ · ¥�����± �°¥
¾¥¥�� ��� £¡�¦�±¯�� �¨¥ ��-
�±¥°£¨ �¥�§ £ ¥�¦�¢�  ¦¨-
������£�²¥ £�¨¥ ª��� �� ��
�¨¥ ���� £¢� ��  À¤��. ¹±¤-
¤¨ (1905). ¹��±¤¤¨¤�, ����-
��±¯�� ��¡�¢� § ³¤¤¨¥�§
£ ������¢§, ��� ��� �� £�¥-
£������± ½�¦�§ ��� ���£�±-
£���� ��²¥ ��’ �¨¥ �¥¦���
¤�����¡¥¢� ��� ¦¨��£��¼��
£¡�����§ ��  ������±£��§ ���
�� ��²�� ��  ��¯± £�� ����-

�¦��± �¨§ ���¡�§ (Á ��¡¥¨
1898-1916,¶ Â��¥ £�§ 1901-
1902, ¶ ¸� �±§ 1904-1916).

Á ���¡� � �� �¢¥�� ¨ �¤�-
�¥ �����°���� ��� ¦��£�����
���¢�¦�§ ��  ª. ¬�����¨. 
Ã¥²£�¨§ �¤��¥ ¦��� �¤°££²¥
����¥ �°¥ ¾¤¤¨¥��²¥, ��¥��
���¤� ��¥°¥ (��¤¤��±, ��-
�¤��±, �����¥��±, ���¤��±, �£��-
¥��±) ��� ��¥�� ¥���²¥ (��¡�¢�
¾¤¤¨¥��±, ¤���¥��±, �®��Ä�±, 
��¡�¢� ���£��± ��� £�¥£���-
���±) ��¦¢¦�� ������±£��§ ���
¦��± ��  � ����¤� ����.

³¡�� �¤��¥ ������£����¢
��� ��1914 £�¨¥ ��¤¨ �¨§
ª��� ��§. 

¿� 1917 �������¢¯�� £�¨¥
À��¥�. 

¹��£®�®¤¨��¥�§ ��� �¨¥
��±���¨ ¥�£� (1922) £ ¥�-
¡¢¯�� �� £ �������� ��  ����
�� �� ��¯�: «¶ ���± ��¦±¥¨§
¹��¢¡���§ ��� ¨ �¥��¢� �� ».
¹��¤�®� ¥� ��±Å�� ��§ ��²-
��§ ���±¥�� £�¤¢¦�§…

¹���¥� £�� £�¢�� ��  ¯°-
��±��  Æ���¤�  Ã �¤�¥±, 
£�¨¥ ª��� ��, �¨¥ 1¨ � ¤¢-
� 1923.

¿� £�� ¦�¢� ���� ��  ¦�¥
�¢¥�� ����¼¥�°§ ���®�®¤¨��-
¥� ��� �� �����¦� ���� ��§
£¼£�¨��, �¤¨�²¥�¥��§ ¢£°§
�� ��� � ¬�����¨§ ���¥ �¥�§
��� �� § ��²�� § ����£��§
�°¥ £�£��¤�£���²¥ �¦�²¥ (��-
¯¢ �� �� Ç��¯��� ¤�)£�¨ ¡²��

��§. À¥�®���¢¯�¥��§ �����-
£�£���± ��¥ ����� �¨§ ¨�����-
�¢�§, ¦¢¥�� �� ��¥�¦��� � ��¢-
¥��� �¨¥ ����¥� �¨§ ���¡�§ ��
�� �±���¤¤± �¨§ ���¥°¥��±
£������ ��, ����£�²¥��§ ��¥
�¥��¥²£�¨ ���¥°¥� �� �¨¥
���¤ �¨ ��¤�£¨ ��  ®�²¥��
� ��°�§ ��  ����  �� , ��°§
£�¨ «´°� ��� �� �±¥��� �� 
ª���®�¤�». ¶ ���¢����§ ��¤�-
�¨��§ �¨§ �¤¤¨¥���§ ¤�����¡¥¢-
�§ �¨§ ���¥���¯���¥¨§ «Ã�¥�±§
��  ‘30» Mario Vitti, �¥������
¡�����¨��£���±: «Á ���£��¤�§
�±£¨ ��  ¬�����¨ ¥� �����¥�¢
£��¥ �¥��¥²£�¨ ��  ��¢�¨, ¨
����¥� ��  £�¨¥ ���������, 
�� �¤�§ �¨§ ��§ ¤����������§, 
�¨§ ��¤�£¨§ £�¨¥ ���¢� ® �¢-
¯���� ¨, �£�° ��� ���������±
�����������¥¨�¨, ¼����¨ �� 
ª���®�¤�, �¨�±¯� ¥ ��� �¨¥
����¢�¨£¨ ��� �¨¥ ���¤�°£¨
�� ¦��¦�¡��¢ ¨ £����� �¨§ ¤¼-
��°£¨§ ��� �¨§ ¦�����£¼¥¨§
��� ��¥ ±¥��°�� ��� �¨¥ ���-
¥°¥¢�».

Á «´°� ��� � ¬±¥���§ �� 
ª���®�¤�» ¤����¥, ��°��¢���
�� ��¤¼���� ���� ��  £ ����-
��� ��� �¥� ��� �� £¨��¥��-
������ �¨§ ¥�����¨§ �¤¤¨¥���§
¤�����¡¥¢�§. ¿� ���� ��±��¨-
�� �� 1920 ��� �¢¥�� �¥� ����-
¥�§ ¦���¨�� (¥� ®�¤�) �� 
���¤� ��¢ �¨¥ ��¡¥�����¢�
�¨§ ���¤�£����§ ¨������¢�§. 
È�°�§ �¨§ ¥� ®�¤�§ �¢¥�� �
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¬°�±§ ª�Å±¤¨§ (��  �¢¥��
�¥°£��§ �� �� ���°¥¼��� ª�-
��®�¤�§) �¥�§ ��¨¥�±¡��¥�§
±¥¦��§, � ���¢�§ ��¥�� ¡���§
��� £��¦���± �¢¥����  ��¡�¢���
�¨§ ��¥�����¥¨§ �����¥�££±§
�� , ���¢�§ ��� �°¥ £ ���¥²¥
�¨§, �� ���¢�� �¡� ¥ £�¥ £��-
�� ¥� ����°��¼¥ �¨¥ ����-
� £¢� �� . Â�¥ ��������� ���
�¥�¥ ���¤� ¡�������� �� 
����¦�¼�¨�� ��� �� § ±¤¤� §, 
�¤¤± ��� �¥� ��¥¨�� ±¥��°-
��, � ���¢�§ �¡�� ����¥��£��
������ ��  ����¥����¼ �±�� §
�� , �� ���¢� ¦�¥ �����¢ ¥�
�¤�����.  ¶ £ �������§ ��£�
��� �¨¥ ����¨£� �� , ¨��-
�����¢ �¨¥ �������� ���¥°¥¢�
�¨§ ���¡�§ �� , ¡°�¢§ �¨¥ ��-
¦ ¤¤���� ����¥� ��  ��§ ¦¢-
¥� ¥ ±¤¤�� ��¯���±��� �� 
�£¡�¤�¼¥��� �� �¨¥ ¨������¢�. 
³�£�, ����¼���� ��� ��¥¨����
����¥� ��� �¨¥ ���¥°¥¢�, ¨
���¢� ��¢¯���� ����¤��£���±
��� �¨ ¦¼¥��¨ ��  ª���¼.

À��¤� ��¢ �¥� ¡�����¨-
��£���� ���£��£�� ��  ���� , 
��� ��°��°£¨ �¨§ ¤������-
����§, �¨§ ������������¨��§, 
�¨§ °���¨��§ ��� �¨§ ¦¼¥��¨§
�°¥ ����¥°¥:   

Ἤτανε νύχτα βαθειά. Τὸ
χωριὸ ὅλο ἐκοιμότουν, καὶ μό-
νο μέσα στὸ σπίτι τοῦ Θωμᾶ 
ἀγρυπνοῦσαν ἀκόμα αὐτὴν
τὴν ὥρα. Ἕνα μαῦρο λυχνάρι, 
κρεμασμένο ἀπὸ ἕνα καρφὶ
σιμὰ στὸ κρεββάτι, ἔγλυφε μὲ 
τὴν κόκκινη φλόγα του τὸν
παλιὸ γδαρμένον τοῖχο, τὸν
ἐμαύριζε ἀδιάκοπα, κ’ ἐπάσκι-
ζε μὲ τὸ δειλό του φῶς νὰ νι-
κήσει τὰ σκοτάδια τοῦ σπιτιοῦ.
Στὴ γωνιὰ ἡ φωτιὰ εἶχε σβήσει,
καὶ τὰ δύο χοντρὰ δαυλιὰ ἐκοι-
τόνταν ἀπάνου στὴ στάχτη σὰν
ξεψυχισμένα. Κ’ ἦταν μέσα στὸ
σπίτι ὅλα κατάμαυρα. Μαύρη 
γυαλιστερὴ ἡ γωνιά, ὥς ἀπάνου
στὴ στέγη, ἀπὸ τὴν ἀθάλη·
μαῦροι οἱ παλιωμένοι τοῖχοι, 
πὤδειχναν τὲς πέτρες τους·

μαῦρο τὸ πατημένο χῶμα τοῦ 
σπιτιοῦ· μαῦρα τὰ δοκάρια καὶ
οἱ ἀραιὲς σανίδες τῆς στέγης 
ἀπὸ τοὺς καπνοὺς πολλῶν
αἰώνων· μαῦρο τὸ κόνισμα
πάνουθε ἀπὸ τὸ κρεββάτι. Καὶ 
τώρα ἐφαινότουν ὥς κι’ ὁ ἀέ-
ρας μαῦρος, παρόμοιος σὲ ψιλὴ
πυκνὴ ἀθάλη, σκορπισμένη σ’
ὅλο τὸ σπίτι, κ’ ἐθάμπωνε τοῦ 
λυχναριοῦ τὸ φῶς. Κι’ αὐτὴ ἡ 
μαυρίλα ἐμύριζε βαρειὰ ἀπὸ
καπνούς, ἀπὸ χυμένο κρασί,
ἀπὸ πρόβατο καὶ τράγο, καὶ

ἀπὸ μίαν ἄλλη ἀηδιαστικὴ
ὀσμὴ ποῦ ἐρχότουν ἀπὸ τὸ
κρεββάτι. Τὸ λυχνάρι τὸ φώτι-
ζε. Ἦταν ψηλὸ κι’ ἀκάθαρτο,
πάνου σὲ δύο ξύλινα στρίποδα.
Καὶ μέσαθε ἀπὸ τὸ παλιό, σκι-
σμένο καὶ λιγδερὸ πάπλωμα, 
κι’ ἀπὸ τὸ λερὸ χοντρὸ σεντό-
νι, ἔβγαινε ἕνα γέρικο, λιγνό, 
σουρωμένο πρόσωπο, τὸ πρό-
σωπο τῆς γυναίκας τοῦ Θωμᾶ,
ποῦ ἐψυχομαχοῦσε. Ἀπὸ τὰ
ψιλὰ ὠχρότατα χείλη της ἔβγαι-
νε κάθε τόσο ἕνας βόγγος

μουγγὸς κι’ ἀδύνατος. Τὰ μάτια
της ἦταν κλειστὰ μέσα στὲς
βαθουλωμένες κι’ ἄπλυτες
κῶχες τους· ἡ μύτη της ἤτανε 
μακρυά, κίτρινη, διάφανη, ψιλὴ
σὰ λεπίδι, κι’ ἀνοιγοκλειοῦσε 
συχνὰ συχνὰ, κι’ ὅλο τὸ αὐλα-
κωμένο μικρὸ κι ἄσκημο πρό-
σωπό της ἐγυάλιζε ἀπὸ τὸν
ἵδρο. Ξεχτένιστα τἄσπρα μαλ-
λιά της ἔφευγαν μέσα ἀπὸ τὲς 
λερὲς μέριζες, τῆς σκέπαζαν
ταὐτιά, κολλοῦσαν στὰ βαθου-
λωμένα μάγουλά της, στἄσαρ-

κο μέτωπο, φυτίλια ἀπὸ δώ,
φυτίλια ἀπὸ κεῖ, καὶ στὸ λαιμό
της ἐφαινότουν κ’ ἐξεχώριζε
ξερός, σὰν ἀπὸ ξύλο, ὁ λάρυγ-
γας, ποῦ κάθε τόσο ἀνεβοκα-
τέβαινε. Καὶ τὰ χέρια της, μαῦρα,
ζαρωμένα, κοκκαλιάρικα, πα-
λιωμένα ἀπὸ τὴν ἐργασία κι’ 
ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια ἐψηλα-
φοῦσαν ἀδιάκοπα τὸ λιγδερὸ 
πάπλωμα, ἐσηκωνόνταν ἀνή-
συχα ὥς στὸ κεφάλι της, σὰ
γιὰ ν’ ἀδράξουν κάτι, καὶ ξα-
νάπεφταν σιμὰ στὸ κορμί της,

ποῦ κάπου κάπου ἕνας τρόμος
τὸ τίναζε ὁλόκληρο. Καὶ ἡ ἄρρω-
στη ὅλο ἐβογγοῦσε.

Ὁ ἄντρας της ἦρθε σιμὰ στὸ
κρεββάτι, ἐστάθηκε ὀρθὸς καὶ 
τὴν ἐκοίταξε.

−Δὲν πιστεύω νὰ βγάλει τὴ
νύχτα! εἶπε κουνῶντας τὸ κε-
φάλι.

Ἡ ἄρρωστη ξανατρόμαξε,
σὰ νἆχε καταλάβει, κι’ ἀνοιγό-
κλεισε τὸ ἕνα της μάτι.

Ὁ τρόμος ἐτίναξε πάλι τὴν 
ἑτοιμοθάνατη σύγκορμη. Τὰ
μάτια της ἐπλημμύρισαν δά-
κρυα, καὶ μὲ σβημένη πνοὴ τὰ
χείλη της ἐψιθύρισαν:

−Πεθαί…
Κι’ ἀκολούθησε ἕνας βόγγος

βαθύς.
−Τώρα θὰ τῆς κοπεῖ ἡ καρ-

διά, εἶπε ἡ ἄλλη γριὰ μὲ χτυ-
ποκάρδι.

Μακρυὰ μακρυὰ ἀκούστηκε
τὸ ἁλίχτισμα ἑνοῦ σκύλου. Μέ-
σα στὸ καλύβι τοῦ Θωμᾶ ἤ στὸ
στάβλο τοῦ Ἀργύρη κάποιο ζῶ
ἀναταράχτηκε· στὴ στέγη τοῦ
σπιτιοῦ κάποιο ποντίκι ἐπερ-
πάτησε κάνοντας νὰ κυλήσει 
ἕνα ἀπάσβεστο κ’ ὕστερα πάλι
ἡ σιωπὴ ἐβασίλεψε, μία σιγαλιὰ
ποῦ ἀκουότουν ἀδιάκοπα.

−Δὲν τέλειωσε ἀκόμα! εἶπε
ἀνυπόμονα ὁ Θωμᾶς.

−Ἀκόμα! ἀποκρίθηκε ἡ
ἀδερφή του· ὁ Θεὸς θέλει νὰ
τὴν παιδέψει σὲ τούτην τὴ ζωὴ
γιὰ νἄβρει ἀνοιχτὴ σὲ λίγο τὴν
πόρτα τῆς παράδεισος!

Ἡ ἑτοιμοθάνατη ἐδάκρυσε 
πάλι.

−Μᾶς ἀκούει !  ε ἶπε  ὁ
Θωμᾶς.

−Μᾶς ἀκούει! εἶπε ἡ ἀδερ-
φή του ἀδιάφορα. Θέλει δὲ
θέλει θὰ πεθάνει!

Τώρα ἡ ἑτοιμοθάνατη ἀνα-
κινήθηκε ὅλη, τὰ χέρια της
ἔπαιξαν, ἄνοιξε περίτρομα τὰ 
θολωμένα μάτια της, ἐκοίταξε 
τὸ Θωμᾶ καὶ τὴν ἀδερφή του, 
καί, σὰ νἆχε ξαναδυναμώσει 
ἄξαφνα, ἔρριξε πρῶτα δεξιὰ
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κι’ ἀριστερὰ τὸ λυωμένο κε-
φάλι της, ἐπῆρε δύο τρεῖς φορὲς
τὴν πνοή της, ἐκατάπιε, μὲ
δυσκολία, κ’ εἶπε:

−Δὲ μπορῶ! δὲ μπορῶ! φφ!…
φφ!…

Κ’ ἐπροσπάθησε τοῦ κάκου
νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ καθήσει
στὸ κρεββάτι.

−Μὰ δὲ μπορῶ! φφ!… φφ!…
ξανᾶπε ἱδρώνοντας.

−Σὲ λίγο ἡσυχάζεις καὶ γιὰ
πάντα! τῆς εἶπε σοβαρὰ ἡ ἄλλη
γριὰ κουνῶντας τὸ κεφάλι· σὲ 
λίγο!…

−Καὶ τῆς ἔπιασε τὸ χέρι γιὰ
νὰ μὴ χτυπιέται. −Στὸν ἄλλον 
κόσμο δὲν εἶναι οὔτε πόνοι,
οὔτε λύπες, ἐκεῖ ποῦ θὰ πᾶς! 
Σὲ λίγο…

−Δὲ μπορῶ, μὰ δεν μπορῶ!…
ξανᾶπε ἀδυνατισμένη ἡ ἑτοι-
μοθάνατη κι’ ἁπλώθηκε σὰ
λιγοθυμημένη στὸ κρεββάτι.

−Ἀπέθανε; ἐρώτησε ὁ
ἄντρας της.

−Ὄχι, εἶπε ἡ ἀδερφή του.
Ἡ ἑτοιμοθάνατη ἄνοιξε τὰ 

μάτια, κ’ εἶδε τὸν ἄντρα της
σιμά της. Τὸν ἐκοίταξε καμπό-
σες στιγμὲς κατάμματα, καὶ
τοὖπε μὲ ἀδύνατη φωνή, βρα-
χνά, βραχνά: −Μ’ ἔβαλες ἀπο-
κάτου ἀπὸ τὴ γῆς, Καραβέλα!

Ἐκεῖνος, ἀκούοντας αὐτὸ
τὄνομα, ἐβγῆκε ἀμέσως ἀπὸ
τὰ ὅριά του, ἐκοίταξε θυμω-
μένος τριγύρω του, ἄκουσε τὸ
αἷμα νὰ τοῦ ἀνεβαίνει στὸ
κεφάλι, ἐκατάπιε μὲ δυσκολία
καί, μὴ μπορῶντας νὰ κρατηθῇ,
ἐσήκωσε ψηλὰ τὸ γρόθο του, 
ἄνοιξε τὰ μάτια του, ἔκαμε δύο
βήματα ὀπίσω, κ’ εἶπε:

−Ὥς κ’ ἐδώ! μὰ ὥς κ’ ἐδώ 
ποῦ θὰ σκατοψοφήσεις, θὰ μὲ
πειράξεις! Ἀνάθεμα τὴν ψυχὴ 
ποῦ θὰ δώκεις τοῦ Διαόλου!

Τὰ μάτια τῆς ἑτοιμοθάνατης
ἐθόλωσαν.

−Καραβέλα! ξανᾶπε μὲ σβη-
σμένη πνοή.

Αὐτὸς ξαναθύμωσε, ἔτριξε 
τὰ δόντια, ἐσήκωσε τὸ χέρι

του γιὰ νὰ τὴ χτυπήσει, μά,
μετανοιώνοντας ὁλομεμιάς,
ἔτρεξε κι’ ἄνοιξε τὴν πόρτα σὰ
νἄθελε νὰ φύγει.

−Ἐκεῖ ποῦ θὰ πᾶς, εἶπε, δὲν
ξέρω ποῦ, πὲς τοῦ πατέρα σου,
πὲς τῆς μάννας σου ποῦ ἀκό-
μα ὡς τὰ σήμερα τοὺς ἀναθε-
ματίζω!…

Κ’ ἐκίνησε γιὰ νὰ φύγει.
−Ποῦ πᾶς; τοὗπε ἡ ἀδερφή

του κατεβαίνοντας ἀπὸ τὸ κρεβ-
βάτι καὶ πιάνοντάς τον ἀπὸ
τὸν ὦμο· μοναχή μου ἐδὼ δὲ
μένω, γιατὶ σκιάζομαι!… Μά, 
καημένε Θωμᾶ, γιατὶ τήνε ξε-
συνερίζεσαι; οὔτε ξέρει πλιὰ τὶ
λέει, οὔτε σ’ ἀκούει πλιά!…

−Ἀὰχ! ἔκαμε ὁ Θωμᾶς σφίγ-
γοντας τὰ δόντια του.

−Καραβέλα! ξαναψιθύρισε 
ἡ ἄρρωστη ἀπὸ τὸ κρεββάτι.

Ἡ ἄλλη γριὰ τῆς ἔφραξε τὸ 
στόμα.

−Ἀνάθεμά σε, ἀνάθεμά τὸν
πατέρα σου ἀνάθεμά τὴ μάννα
σου, ἐτραγούδησε ὁ Καραβέλας,
σηκώνοντας τὴ φωνὴ σὰ νἄψαλ-
λε, καὶ χτυπῶντας μὲ τὸ πόδι
του τὸ ρυθμό. Ἀνάθεμά σε!

Κ’ ἔμεινε ὀρθὸς στὴν πόρ-
τα του, κοιτάζοντας ἕνα ἕνα
τἀστέρια. 

Τἀστέρια πὤβλεπε δὲν τὰ 
γνώριζε· καὶ τἄλλα δὲν ἐφαι-
νόνταν. Μὰ ὁλομεμιὰς εἶχε
ἡσυχάσει κι’ ἀνάπνεε μ’ ὅλη 
του τὴ δύναμη τὸν ψυχρὸ κα-
θαρὸν ἀέρα τῆς νύχτας. 

−Τί ὥρα νἆναι; ξανᾶπε σκε-
φτικός. −Κ’ ἐθύμωσε ἄξαφνα,
γιατὶ δὲν μποροῦσε νὰ κατα-
λάβει. Κ’ εἶπε πειραγμένος: −Οἱ
ἐλιὲς τοῦ κόσμου, οἱ ἄκλερες,
καὶ τὰ περιβόλια τοῦ ἀρχόντου,
ἀνάθεμα τὸν πατέρα του, μᾶς
κρύβουνε ὥς καὶ τἄστρα! −Μὰ
ἐμετάνοιωσε ἄξαφνα γιὰ τὴν
κατάρα καὶ ξανᾶπε σὲ μία στιγ-
μή: −Γιατὶ τὸν ἀναθεμάτισα;
τούτην τὴν ὥρα, τὸν καλὸ τὸν
ἄνθρωπο; −Κ’ ἐθυμήθηκε τὸ
γέρον ἄρχοντα, μὲ τὴν ὄμορφη
κ’ εὐγενικιὰ θωριά του, μὲ τὰ

κάτασπρα γένεια του, μὲ τοὺς
γλυκούς του τρόπους, μὲ τὸ
ἀγαθὸ χαμόγελο καὶ τὴν ἀγα-
θή, συμπονετικὴ ματιά του.

−Τέτοια ὥρα! ξανᾶπε μὲ τὸ
νοῦ του σὲ λίγο ἡ Ἀγγέλω θὰ
τὸν ἀπαντήσει στὸν ἄλλον κό-
σμο, κι’, ἄν μ’ ἄκουσε, θὰ τοῦ
τὸ πεῖ!… Μὰ ἐκεῖ, παναπεῖ, αὐτὴ
θἆναι κυρά κι’ ὁ ἄρχοντας
δοῦλος! Ἔτσι λέει τὸ Βαγγέλιο!

Ἐκοίταξε ὁλόγυρά του. Ἡ
ἄρρωστη ἀνάπνεε ἀκόμη ξα-
πλωμένη στὸ κρεββάτι κι ἔλε-
γε τώρα πάλι λόγια δικά της. 
Ἐμιλοῦσε μὲ τὸν πατέρα της, 
μὲ τὴ μάννα της, μὲ τὰ πεθα-
μένα της τἀδέρφια. Ἔλεγε πῶς
ἦταν ἀκόμη παιδάκι, ἔκραζε 
τἄλογό τους, ποῦ εἶχε ψοφήσει
εἴκοσι χρόνους πίσω, καὶ κά-
θε τόσο ἐβογγοῦσε καὶ κάθε
τόσο ἔκλαιγε. Κι’ αὐτὸς τὴν
ἄκουε ἀδιάφορος.

Τώρα εἶχε ἀνοίξει τὸ μάτι 
της κ’ ἔλεγε πάλι:

−Ἕνα ἀστέρι! ὤ ἕνα ἀστέρι!…
Λάμπει ἀπὸ ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ 
κεραμίδια… Ἐδῶ βέβαια τὸ
σπίτι θὰ στάζει… Εἶναι καρφω-
μένο στὸν οὐρανό, μὰ ἐγὼ τὸ 
βλέπω… καὶ δὲν προβατεῖ …
στέκεται ἀσάλευτο… Γιατὶ δὲν 
προβατεῖ καὶ κεῖνο; −Μάννα, 
ποῦ εἶσαι;… γιατὶ γιατὶ, μάννα,
σ’ ἔδιωξε ὁ Θωμᾶς; γιὰ νὰ μὴ 
μ’ ἀλλάξεις οὔτε σύ, καὶ νὰ μὲ 
φᾶνε ζωντανὴ τὰ σκουλήκια, 
πρὶν κατεβῶ στὸν τάφο… Εἶμαι
μικρὴ κοπέλλα ἀκόμα… μικρὴ 
ἡ καημένη· πῶς νὰ τοῦ φύγω 
ἀπὸ τούτη τὴ φυλακή;… Γιατὶ 
πετοῦνε ἐδὼ γύρω στὸ φῶς
τοῦ καντηλιοῦ τόσες λευτερί-
δες;… θέλουνε νὰ τὸ σβήσουνε,
καὶ θὰ τὸ σβήσουνε, πάει!…
Μὰ στὴ φλόγα καῖνε τὰ φτερά
τους!… Ὤ πόσες μαῦρες ἀράχνες
εδὼ μέσα· μοῦ δαγκάνουνε τὰ
μάτια· ὤ πῶς τὲς φοβοῦμαι!
ὤ, ὤ! −Μοῦ φεύγει τὸ κεφάλι,…
θὰ μοῦ τὸ πάρεις καὶ θὰ τὸ
κυλήσεις ἀπὸ τὴν κορφὴ τῆς 
ράχης ὥς τὴν ἀμμουδιά ἔ;

Ἄσπλαχνε Χάρε!… Δὲν εἶναι
κανένας κοντά μου; Ὤ. ὤ!…

Κ’ ἡ κόκκινη φλόγα τοῦ
λυχναριοῦ ἀνεβοκατέβαινε κ’ 
ἐκάπνιζε.

Καὶ ἡ ἑτοιμοθάνατη ἐσώ-
παινε καμπόσες στιγμὲς καὶ
ξανάρχιζε· καὶ τὸ φῶς ὅλο ἀνε-
βοκατέβαινε· κ’ εἶχε γίνει τώρα
σὰν ἕνας μικρὸς σκοτεινὸς
ἀέρας γύρο στὸ καρβουνιασμέ-
νο φυτίλι, καὶ τέλος δὲν ἔπαιζε
πλιά, πάρεξ ἦταν παρέτοιμο
νὰ χωνέψει, δίπλα σ’ ἐκείνη
τὴ ζωὴ ποῦ μαζῆ του ἐσβηνό-
τουν. Καὶ τὸ τσιγάρο ἔπεσε ἀπὸ
τὸ στόμα τοῦ Θωμᾶ, καὶ τὸ
κεφάλι του ἀκούμπησε στὸν
τοῖχο. Ἀποκοιμήθηκε βαρειὰ 
κ’ ἐρουχάλιζε…

Τὸν ξύπνησε ἡ αδερφή του,
ποῦ τὸν ἐσκούντησε δυνατά. 
Μέσα στὸ σπίτι ἦταν σκοτάδι
ἄφεγγο, καὶ μόνο κάποια χα-
ραμάδα δειλὰ δειλὰ ἐφώτιζε.

−Δὲν ἀκούεται, τοὖπε· θἄχει
πεθάνει!

−Χαράζει! εἶπε ὁ Θωμᾶς
κοιτάζοντας τὴ στέγη· γλυκο-
χαράζει!

Κ’ ἐσηκώθηκε ὀρθὸς μὲς
στὸ σκοτάδι, ἐτανίστηκε κ’
ἐχασμουρήθηκε δυνατά.

−Κάμε φῶς! τοῦ ξανᾶπε ἡ 
ἀδερφή του.

Μέσα στὸ σπίτι ὅμως
ἐμπῆκε φῶς πολὺ λίγο. Τὸ
μικρὸ παράθυρο μόνο ἐσκε-
διάστηκε τετράγωνο στὴ μαυ-
ρίλα τοῦ σκοταδιοῦ καὶ δὲν
ἐξεχωριζότουν τίποτα, οὔτε
ἄνθρωπος, ἄν περπατοῦσε. Κ’
ἡ ἀδερφὴ τοῦ Θωμᾶ εἶχε σι-
μώσει ὡστόσο τὸ κρεββάτι,
καὶ ψαχουλευτὰ ἔπιασε τὸ χέ-
ρι τῆς Ἀγγέλως, κ’ εἶπε ἀνα-
στενάζοντας:

−Ἔχει κρυώσει! ὁ Θεὸς σχω-
ρέστ’ τηνε! ἀπέθανε!

Καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ ξανᾶπε:
−Κάμε φῶς! Ἐγὼ πάω νὰ

κράξω τὴ σαβανώτρα γιὰ νὰ
τὴ ντύσουμε· δὲ μπορῶ μονα-
χή μου!

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα
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Ἡ γυναῖκα ἔφυγε, κι’ ὁ Κα-
ραβέλας ἐκουνοῦσε κατόπι της
τὸ κεφάλι. Κι’ ἔπειτα, ἀποφεύ-
γοντας ἀκόμη νὰ τηράξει τὸ
λείψανο ποῦ ἦταν τόσο σιμά 
του, ἦρθε στὸ παράθυρο, ἔστρι-
ψε πάλι ἕνα χοντρὸ καμπού-
ρικο τσιγάρο, κ’ ἔσκυψε ὄξω, 
πιθώνοντας τὸ κορμί του στοὺς
ἀγκῶνες του. Δὲν αἰστανότουν
οὔτε λύπη, οὔτε στενοχώρια, 
μὰ οὔτε καὶ χαρὰ γιὰ τὸ θάνα-
το τῆς Ἀγγέλως του.

Ἦξερε μόνο πῶς αὐτὸς ὁ
θάνατος θἆταν ἡ αἰτία ποῦ
θἄλλαζε τέλεια τὴ ζωή του. Θὰ
καλυτέρευε, θὰ χειροτέρευε;
Ποιὸς τὄξερε; Τὸ βέβαιο ἦταν
πῶς ἡ ἀρρώστεια τῆς γρηᾶς
εἶχε σταθεῖ μακρυνή, πολὺ μα-
κρυνὴ μάλιστα γιὰ τὸ μικρό
τους τὸ σπίτι κι’ ἀφοῦ ἔπρεπε
νὰ τελειώσει μὲ θάνατο. Τώρα
ὥς κι’ αὐτὴ εἶχε λυτρωθεῖ, κι’
ὁ ἴδιος εἶχε λευτερωθεῖ. Εἶχαν
βασανιστεῖ κ’ οἱ δύο τους. Ἔτσι
ἐσκεφτότουν, κι’ ὡς τόσο δὲν
τολμοῦσε νὰ κοιτάξει ἀκόμα τὸ
λείψανο, παρὰ τὸ φανταζότουν
μὲ κάποιον ἀόριστο φόβο ξα-
πλωμένο στὸ κρεββάτι, μὲ μι-
σοανοιγμένα μάτια, μὲ ἀνοιχτὸ
τὸ στόμα, ξεχτένιστο, σ’ ὅλη του
τὴ γεροντικὴ ἀσκημάδα.

Ὄξω τώρα ὅλη ἡ Ἀνατολὴ 
εἶχε ἀσπρίσει. Καὶ ὁ ἥλιος σὲ 
λίγο θἄβγαινε. Κι’ ὁ Καραβέ-
λας δὲν ἐφοβότουν τώρα πλιὰ
μὴν τὸν ζύγωνε πισώπλατα
τὸ φάντασμα τῆς γυναικός
του, μὰ, χωρὶς νὰ τὸ θέλει,
ἐσυλλογιζότουν ἀκόμα τὴν
περασμένη ζωή τους, μία
ὁλάκαιρη ζωή!… Καὶ τώρα
αὐτὴ ἦταν στὸν ἄλλον κόσμο,
σ’ ἕναν κόσμο καλύτερον βέ-
βαια ἀπὸ τοῦτον, μὰ τὸν κόσμο
αὐτὸν ὁ ἴδιος δὲν ἤθελε νὰ
τόνε γνωρίσει ἀκόμα, κ’ ἐπρο-
τιμοῦσε νὰ μὴν τὸν γνωρίσει
ποτέ, ἀλά, ὅταν τέλος θὰ τὸν 
ἔβλεπε καὶ θ’ ἀντάμωνε ἐκεῖ 
τὴν πεθαμένη γυναῖκα του,
αὐτὴ ἄλλη γνώρα δὲ θὰ τοὔδι-

νε παρὰ ἕνα χαιρέτιο: «Κάπου 
μ’ εἶδες, κάπου σ’ εἶδα!»

Γιὰ τὴν ὥρα ὅμως ἤτανε
ξαπλωμένη, νεκρή, στὸ κρεββά-
τι τους. Ποῦ θὰ κοιμότουν αὐτὸς
τὸ βράδυ, μέσα σ’ ἐκεῖνο τὸ ἴδιο
σπίτι, ὅπου εἶχε ξεψυχήσει; Κι’
ἀκόμη δὲν τὴν εἶχε κοιτάξει. Ὤ,
θὰ τὴν ἔβλεπε· πῶς δὲ θὰ την
ἔβλεπε; Εἶχε τὴν ὥρα του. Ἄς 
ἔβγαινε πρῶτα ὁ ἥλιος.

Ἄξαφνα ὁ γάϊδαρός τους
ἐγγάριξε στὸν κῆπο. «Τὸ δύ-
στυχο τὸ ζῶ» εἶπε μὲ τὸ νοῦ
του, «ἄ δὲν τοῦ ρίξω λίγο χόρ-
το, θὰ μείνει δεμένο νηστικὸ 
ὅλη μέρα!» Κ’ ἐλησμόνησε τό-
τες κάθε ἄλλη του σκέψη κ’
ἐγύρισε ἄξαφνα γιὰ νὰ βγεῖ ἀπὸ
τὴν πόρτα· καὶ τότες πρωτόπε-
σαν ἀθέλητα τὰ μάτια του ἀπά-
νου στὸ λείψανο. Ἤτανε ἄσκη-
μο, ὅσο τὸ φανταζότουν, κι’
ἀσκημότερο ἀκόμη. Ἡ γριά του
εἶχε ξεψυχήσει μ’ ἀναγυρμένο
τὸ κεφάλι, στραμμένη πρὸς τὸν
τοῖχο· καὶ τὸ στόμα της εἶχε
ζαβώσει, εἶχε ἀνοίξει κ’ εἶχε
βαθουλώσει κ’ εἶχε ἀκόμη
ἀνοιχτὰ τὰ γυάλινα μάτια της·
τὸ πρόσωπό της ἦταν μαῦρο 
καὶ τὰ πιθέματά της μολογοῦσαν
τὴν τρομερὴ ἀγωνία.

−Ἄχ! ἀναστέναξε ὁ Θωμᾶς,

κ’ ἐσταυροκοπήθηκε, κ’ ἔσκυ-
ψε καὶ τῆς ἐφίλησε τὸ ἄσαρκο 
κίτρινο μέτωπο.

Κ’ ἔπειτα τῆς ἐσκέπασε τὸ 
πρόσωπο μὲ τὴ δίπλα τοῦ λεροῦ
σεντονιοῦ, κ’ ἐβάδισε πρὸς τὴν
πόρτα. Ὅταν ἄξαφνα ἐσυλλο-
γίστηκε πῶς ἡ ἀδερφή του μὲ 
τὴ σαβανώτρα θ’ ἄνοιγαν τὴν 
κασέλα, γιατὶ ἔπρεπε νὰ ντύ-
σουν τὸ λείψανο, καὶ θὰ μπο-
ροῦσαν αὐτὲς νὰ κλέψουν ὅ,τι 
ἤθελαν ἀπὸ τὰ προικιά της. Κ’
ἔτσι ξανᾶρθε πάλι στὸ κρεββά-
τι ἔβαλε τὰ χέρια του κάτου
ἀπὸ τὰ σκεπάσματα, ἐπῆρε ἀπὸ
τὴ ζώνη τῆς πεθαμένης τὰ
κλειδιά, ἐπῆγε κι’ ἄνοιξε ὁ ἴδι-
ος τὴν κασέλα, ἐδιάλεξε ἀνά-
μεσα στὰ στιβασμένα φορέμα-
τα τ’ ἀσπρόρουχα ποῦ ἔπρεπε 
νὰ τῆς φορέσουν, ξανακλείδω-
σε τέλος, ἔβαλε τὰ κλειδιὰ στὴν
τσέπη του, ἐκοίταξε παντοῦ
μὴν ἦταν τίποτα παραιτημένο,
ἐφύλαξε στοῦ τραπεζιοῦ τὸ
συρτάρι τὸ ξύλινο κουτάλι καὶ 
δύο χοντρὰ πιάτα, ἔβαλε στὸ 
ράφι τὸ γυάλινο ποτήρι, ἔχυσε
ἀπὸ τὸ παράθυρο τὸ τελευταῖο
γιατρικό, ξανάβαλε τὸ φλασκὶ 
στὸ ράφι, κ’ ἐβγῆκε γιὰ νὰ τα-
γίσει τὸ ζῶ του.

Μὰ ἐγύρισε ὀπίσω ἀμέσως

μὲ τὴν ἀδερφή του καὶ τὴ σα-
βανώτρα, μίαν ἄλλη γριά, δυ-
νατὴ γυναῖκα κι’ ἄσκημη στὸ 
πρόσωπο, κ’ ἐστάθηκε στὴν
πόρτα. Οἱ δύο γριὲς ἄρχισαν 
ἀμέσως τὸ ἄχαρο ἔργο τους.
Ἀνασήκωσαν τὴν πεθαμένη,
καὶ μία ἀηδιαστικὴ ὀσμὴ ἐχύ-
θηκε σ’ ὅλο τὸ σπίτι, τόσο ἄσκη-
μη ποῦ κ’ οἱ τρεῖς τους ἀθέλη-
τα ἐσφάλισαν τὴ μύτη τους.

Ἔπειτα οἱ γυναῖκες ἄρχισν 
νὰ τὴ γδύνουν. Καὶ σὲ κάθε
κίνημά τους τὸ νεκρὸ κεφάλι 
ἔγερνε ἀπὸ τὴ μία μεριά, ἔπε-
φτε στὴν ἄλλη, ἔσκυφτε ἐμπρὸς
ἤ ἀναποδογερνότουν, καὶ ἀπὸ
τὸ πεθαμένο στῆθος ἔβγαινε
κάποτε ἕνας βόγγος. Ἄξαφνα
οἱ δύο γυναῖκες τὴν ἄφισαν νὰ
πέσει κ’ ἐτράβηξαν μὲ τὰ δύο 
χέρια τους τὰ μάγουλά τους.

−Ὤ, ὤ, δυστυχία της! εἶπαν.
−Γιατί; εἶπε ὁ Θωμᾶς.
−Ὤ, ὤ Θωμᾶ! εἶπε ἡ σαβα-

νώτρα· τὴν ἄφηκες καὶ τὴν
ἔφαγαν ζωντανὴ τὰ σκουλή-
κια!

−Ἐγώ; εἶπε ὁ Θωμᾶς.
−Γι’ αὐτὸ ἐμύριζε! εἶπε ἀνα-

στενάζοντας ἡ ἀδερφή του.
Ὁ Θωμᾶς ἔφτυσε κατὰ γῆς 

κ’ ἐβγῆκε ὄξω ἀηδιασμένος
γιὰ νὰ ταγίσει τὸ ζῶ του…

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα
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