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18 Βουλευτές ποδοπατούν τον τίτλο των νοσηλευτών. Θαυμάστε τους: 
ΗΛΙασ ΒΛαΧοΓΙαννΗσ, νΔ ΤΡΙΚαΛα, ΙΩαννα ΓαΪΤανΗ, συΡΙΖα ΘεσσαΛονΙΚΗ, ΜαΡΙα 

ΓΙανναΚαΚΗ,  ΔΗΜαΡ Β’ πεΙΡαΙΩσ, ΚΩνσΤανΤΙνοσ ΔεΡΜΙΤΖαΚΗσ, συΡΙΖα, ΛασΙΘΙ, 
ΚΩνσΤανΤΙνοσ ΖαΧαΡΙασ, συΡΙΖα, αΡΚαΔΙα, αποσΤοΛοσ ΚαΚΛαΜανΗσ, πασοΚ, Β’ 
αΘΗνΩν, ΧΡΗσΤοσ ΚαΡαΓΙαννΙΔΗσ, συΡΙΖα, ΔΡαΜα, ΚεΔΙΚοΓΛου συΜεΩν, πασοΚ, 

ευΒοΙα, εΛενα ΚουνΤουΡα, ανεΞαΡΤΗΤοΙ εΛΛΗνεσ, α’ αΘΗνΩν, ΓΙαννΗσ ΚουΤσουΚοσ, 
πασοΚ, ΗΛεΙα, ΒασΙΛεΙοσ ΚυΡΙαΚαΚΗσ, συΡΙΖα, ΦΘΙΩΤΙΔα, ΓεΩΡΓΙοσ ΚΩνσΤανΤοπουΛοσ, 

νΔ, πΙεΡΙα, ΓεΩΡΓΙοσ ΛαΜπΡουΛΗσ, ΚΚε, ΛαΡΙσα, αΙΚαΤεΡΙνΗ ΜαΡΚου, ανεΞαΡΤΗΤΗ, 
Β’ ΘεσσαΛονΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡοσ ΜπΡΙανΗσ, νΔ, ΦΘΙΩΤΙΔα, ανΔΡεασ ΞανΘοσ, συΡΙΖα, 

ΡεΘυΜνο, ευΓενΙα ουΖουνΙΔου, συΡΙΖα, ΚοΖανΗ, αΘανασΙοσ ΔαΒαΚΗσ, νΔ, ΛαΚΩνΙα

Διαβάστε στις σελίδες 7-13 τι είπαν στη Βουλή
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Editorial 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ  
15Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ 
Είδαν όλοι 

ποιοι πραγματικά είμαστε

 

επΙΚαΙΡοΤΗΤα 
 ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

ΕΥΤΕΛΙΣΑΝ ΚΑΙ 
ΠΟΔΟΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 

ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ 

Η ανευθυνότητα σε όλο της 
το μεγαλείο: Βουλευτές 

ποδοπατούν τον τίτλο των 
Νοσηλευτών. Θαυμάστε τους!
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Για τους Συγγραφείς: Οι Συνδρομητές μας που επιθυμούν τη δημοσίευση 
κειμένων τους στο περιοδικό, παρακαλούνται ν’ αποστέλλουν τα κείμενα 
μέσω e-mail, γραμμένα σε Word 6.0-9.0 (Office 95/97/2000/2003/2007) για 
Windows 95/98/2000/2003/2007 ή έστω σε μορφή Plain Text (ASCII) και τυ-
πωμένα σε δύο (2) αντίτυπα. Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 
τα συστήματα Vancouver και Harvard. 

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν αναγκαστικά θέσεις του περιοδικού. 
Ο Σύγχρονος Νοσηλευτής αποκτά αυτόματα το copyright των κειμένων, πινά-
κων, σχεδίων και φωτογραφιών. Δισκέτες, φωτογραφίες κ.λ.π. δεν επιστρέ-
φονται, ανεξαρτήτως δημοσίευσης ή όχι.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Λάμπρος Μπίζας 
Δημήτρης Σκουτέλης 
Γεώργιος Αβραμίδης 
Κωνσταντία Μπελαλή 
Δημήτρης Πιστόλας 
Μιχάλης Μαντζανάς
Εύη Κακλαμάνου 
Γεώργιος Αρβανίτης
Ελένη Αλμπάνη
Γεώργιος Δραχτίδης
Παπανδρέου Νικόλαος
Σάκουλα Ζωή

Ίντας Γεώργιος
Μπεκρή Ελένη
Γεωργιάδου Αναστασία
Κακλαμάνου Ευδοκία
Ντάσκα Ελευθερία
Παρά Πολυξένη 
Στούκα Χρυσούλα
Σαληκίδης Δημοσθένης 
Κωτσής Απόστολος 
Τάνη Σοφία 
Κοσκινάς Παναγιώτης 
Μπακέλας Ιωάννης 
Μπαλιόζογλου Γεώργιος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΔΙανεΜεΤαΙ  ΔΩΡεαν σΤα ΜεΛΗ 

πα.συ.νο. - εσυ 
15ο πανεΛΛΗνΙο 

νοσΗΛευΤΙΚο συνεΔΡΙο

8ο πανεΛΛΗνΙο, 
7ο πανευΡΩπαΪΚο 

επΙσΤΗΜονΙΚο & 
επαΓΓεΛΜαΤΙΚο 

νοσΗΛευΤΙΚο συνεΔΡΙο
Β΄Ανακοίνωση 

αποΨεΙσ 
 Στην Υγειά μας! 

Απέραντη μοναξιά...

Βαρβαρότητα

Η Μάθηση ως Προοπτική και 
Πρόθεση

Χρονιά Nurse R.N. – Restart

Μία από τα… γίδια

 

ο ΒαΚΧΙΛοσ Του ΩΧ

3
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Γράφει ο αριστείδης δάγλας
πρόεδρος πασυνο-έσυ

Το 15ο συνέδριο της ομοσπονδίας μας, διενεργείται 
σε μια εποχή που οι ζυμώσεις και οι επιχειρούμενες 
αλλαγές σε όλο το φάσμα της επαγγελματικής μας 

ζωής, είναι κάτι παραπάνω από αισθητές. έίναι έντονες 
και επιτακτικές.

ρίχνοντας μια ματιά στο κοντινό μας παρελθόν, δε θα 
δυσκολευτούμε να διαπιστώσουμε πως η πασυνο, απο-
τέλεσε τον καταλύτη της βελτίωσης πολλών θεσμικών και 
επαγγελματικών ζητημάτων που μάστιζαν τον κλάδο μας 
επί δεκαετίες.

σε στενή συνεργασία με την Ένωση νοσηλευτών έλ-
λάδας, αποκατάστησε στη συνείδηση των νοσηλευτών 
μεγάλο μέρος του απολεσθέντος επαγγελματικού τους 
κύρους και ανάγκασε την πολιτεία και τους εκπροσώπους 
της να δουν, ποιοι πραγματικά είμαστε και τί προσφέρου-
με ως κλάδος στο κοινωνικό σύνολο.

η νοσηλευτική, έχοντας αποκτήσει και υιοθετήσει για 
χρόνια τη ρετσινιά του ιατρικού πάρεργου, εξαιτίας της 
εγκληματικής ανεπάρκειας των μέχρι πρότινος εκπροσώ-
πων της, μόχθησε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο να ανα-
γορευτεί σε ανθρωπιστική επιστήμη ισότιμη με τις άλλες, 
αλλά πρωτίστως για να αποτινάξει το επαχθές και προ-
σβλητικό επίκτητο χαρακτηριστικό του επικουρικού και 
άβουλου ρόλου της.

οι αστοχίες στους χειρισμούς των υπευθύνων της, 
τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο σε επαγγελματικό επίπεδο ήταν 
πάμπολλες και σοβαρές. παρά τον παγκόσμιο απογαλα-
κτισμό της νοσηλευτικής από την ιατρική επιστήμη, στη 
χώρα μας τα πράγματα έμειναν στάσιμα για πολλά χρό-
νια. τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο και στον επαγ-
γελματικό στίβο των νοσοκομείων, οι γιατροί απαιτούν να 
έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για οτιδήποτε 
αφορά τον δικό μας κλάδο. αδιαφορώντας για την ανε-
ξαρτησία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, δεν είναι λίγες οι 
φορές που παρεμβαίνουν άκομψα, προκειμένου να υπη-
ρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, παίρνοντας το δικαί-
ωμα σχεδόν πάντα από τη δικιά μας αβουλία, ή ακόμα 
χειρότερα και με τη δική μας συναίνεση και παρότρυνση. 

Όλα αυτά, σε μια χώρα που οι δείκτες των αναλογι-
ών ιατρών και νοσηλευτών σε σχέση με τον πληθυσμό, 
έχουν κατέβει στο ναδίρ της πανευρωπαϊκής κατάταξης 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του οασα. οι νοσηλευ-

έίδαν όλοι ποιοι πραγματικά είμαστε 
ΧαΙΡεΤΙσΜοσ σΤο 15ο συνεΔΡΙο ΤΗσ πα.συ.νο. – εσυ 
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τές, είναι πολύ λιγότεροι από τους γιατρούς στο έθνι-
κό σύστημα υγείας της χώρας μας. αυτό τα λέει όλα 
με τρόπο εύγλωττο και δείχνει ότι οι προτεραιότητες 
της πολιτείας θα πρέπει να αλλάξουν προς όφελος 
των πολιτών, ειδικά σήμερα που μαστίζονται από την 
πρωτοφανή οικονομική κρίση.

με δεδομένη την τεράστια υποστελέχωση των 
νοσοκομείων από νοσηλευτές, ο αριθμός των 8000 
ανέργων συναδέλφων μας, φαντάζει μάλλον ως φάρ-
σα στην κοινή λογική. πάνω από 1000 νοσηλευτές 
μετανάστευσαν από πέρυσι σε χώρες της έυρώπης 
και άλλοι τόσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ακο-
λουθήσουν το δρόμο της φυγής το προσεχές διάστη-
μα. και όλα αυτά, όταν η πολιτεία μπορεί να αξιο-
ποιήσει το επιστημονικό της δυναμικό βελτιώνοντας 
τους ποιοτικούς δείκτες της δημόσιας υγείας και 
επενδύοντας στο αγαθό της υγείας με τεράστια αντα-
ποδοτικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. 
σας θυμίζω εδώ,  ότι η απόφαση που είχε υπογράψει 
ο πρώην υπουργός υγείας ανδρέας λοβέρδος βάσει 
του ν. 4058/2012, δίνει τη δυνατότητα στα νοσοκο-
μεία να προσλαμβάνουν προσωπικό με δελτίο παρο-
χής υπηρεσιών, κοινώς, με μπλοκάκι. το ίδιο επανέ-

λαβε προ ολίγων ημερών σε ημερίδα στην αθήνα και 
ο αναπληρωτής υπουργός υγείας κ. Γρηγοράκος. 

σήμερα, κατόπιν πιεστικών αιτημάτων της πασυ-
νο και της έ.ν.έ. από το 2008, η ηγεσία του υπουρ-
γείου υγείας έχει δεσμευτεί ότι θα εκδώσει την πο-
λυπόθητη υπουργική απόφαση για την περιγραφή 
και κατόπιν, την κοστολόγηση των νοσηλευτικών 
πράξεων που μπορούν να ασκηθούν στην κοινότητα,  
δίνοντας στους καθ’ ύλην αρμόδιους επαγγελματίες 
υγείας, τη δυνατότητα να αναλάβουν το κομμάτι των 
αρμοδιοτήτων που τους ανήκει, θεραπεύοντας μια 
πληγή χρόνια και εξαιρετικά σοβαρή, αυτή της πα-
ραοικονομίας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας Φροντίδας, 
δηλαδή στο επίπεδο της γειτονιάς και της οικογέ-
νειας.  με άλλα λόγια, ο νοσηλευτής θα μπορεί να 
ασκήσει ιδιωτικό έργο, συνεταιριζόμενος με άλλους 
συναδέλφους του, φορολογούμενος και αξιοπρεπής, 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον πολίτη, να ζητήσει 
τις υπηρεσίες του νόμιμα, χωρίς να ψάχνει στα θολά 
νερά της παραοικονομίας και της επιστημονικής  
αβεβαιότητας. 

συνακόλουθα, προ των πυλών είναι και η δημιουρ-
γία του κλάδου των νοσηλευτών του έσυ, του ειδικού 
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συστήματος αξιολόγησης και των 
κρίσεων για την ιεραρχική μας εξέ-
λιξη και μιας σειράς σημαντικών 
αλλαγών που θα παρουσιαστούν 
αναλυτικά αύριο το μεσημέρι, στο 
καθιερωμένο επαγγελματικό τρα-
πέζι της ομοσπονδίας μας.

Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, 
θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ εν 
συντομία σε κάποιες διαφαινόμενες 
κινήσεις και αλλαγές σε συνδικαλι-
στικό και επαγγελματικό επίπεδο. η 
ποέδην, η ομοσπονδία, που τύποις 
εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους 
στα νοσοκομεία για 30 και πλέον 
έτη, φροντίζοντας μόνο για τη δημι-
ουργία κομματικών στρατών άεργων 
«ημετέρων», σήμερα φαίνεται να 
προβάρει τα συνδικαλιστικά της σά-
βανα, τουλάχιστον με τη μορφή που 
τη ζήσαμε στο πετσί μας. η μακρο-
χρόνια συγκυβέρνηση της πασκέ 
με τη δακέ, υπό το ρομαντικό φως 
του φαναριού που κρατούσαν οι δυ-
νάμεις της αριστεράς, αποτελώντας 
το άλλοθι της πολυεπίπεδης ασυδο-
σίας της ισόβιας ηγεσίας, φαίνεται 
πως έφτασε στο τέλος της. η επιβο-
λή της αριβίστικης καπατσοσύνης, 
της οκνηρίας, και της απροκάλυπτης 
τακτοποίησης των ημετέρων, αποτέ-
λεσαν για πολλά χρόνια το ευαγγέλιο 
της ηγετικής ομάδας της ποέδην, 
που σήμερα βλέπει τα θεμέλιά της 
να κλυδωνίζονται ετοιμόρροπα, ενό-
ψει του συνεδρίου του Φλεβάρη. 

 μέσα στη γενικότερη κινητι-
κότητα στο χώρο της υγείας, άξια 
αναφοράς είναι η προσπάθεια των 
συναδέλφων δέ Βοηθών νοση-
λευτών, να αποκτήσουν το δικό 
τους ομοιοιεπαγγελματικό φορέα, 
ωθούμενοι προφανώς από τις συ-
νεχώς επιδεινούμενες εργασιακές 
και οικονομικές συνθήκες. παρότι 
ο αυθορμητισμός και η απειρία της 
ηγεσίας τους, φοβάμαι πως θα τους 
οδηγήσει σε περιπέτειες,  τονίζω απ’ 

αυτό το βήμα, ότι η πασυνο-έσυ 
είναι πρόθυμη να τους προσφέρει 
κάθε δυνατή βοήθεια και τεχνογνω-
σία, ώστε να οργανώσουν τη μορφή 
του συλλογικού τους οργάνου, μα-
κριά από κομματικές εξαρτήσεις και 
προσωπικές φιλοδοξίες.

ακολούθως, θα ήταν παράλει-
ψη να μην αναφερθώ στην μεγά-
λη επιτυχία της έ.ν.έ. να συνα-
ντήσει επίσημα τον πρωθυπουργό 
της χώρας, με βασικό αίτημα την 
προσωπική του εγγύηση για τη 
δημιουργία της πολυθρύλητης και 
πολυπόθητης ενιαίας τριτοβάθμι-
ας νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο. η εξέλι-
ξη της υπόθεσης είναι εξαιρετικά 
ευοίωνη με τη στήριξη όλων των 
νοσηλευτικών τμημάτων, δείχνο-
ντας προς κάθε κατεύθυνση πως 
οι συνθήκες πλέον ωρίμασαν και 
οι φορείς έδωσαν προτεραιότητα 
στο όραμα δεκαετιών, παραμερίζο-
ντας τις όποιες μικροδιαφορές και 
επενδύοντας στην ενότητα. Για το 
θέμα αυτό, πιθανώς θα μας ενημε-
ρώσουν αναλυτικότερα οι αρμόδιοι 
εκπρόσωποι των φορέων.

κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε 
δύο ακόμα μικρά σχόλια: πρώτα, 
να καλωσορίσω την κ. Θεοφανώ 
παπαστεφάνου, εκπρόσωπο της 
παγκύπριας συντεχνίας νοση-
λευτών, με τη θαυμάσια συντομο-
γραφία «πασυνο», την οποία θα 
έχουμε την ευκαιρία να την ακού-
σουμε αύριο στο επαγγελματικό 
μας τραπέζι και να μάθουμε περισ-
σότερα για το πλαίσιο άσκησης του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος στην 
κύπρο. Ύστερα, να συγχαρώ θερ-
μά το διοικητικό συμβούλιο του 
ολοκαίνουργιου συ. νο τρικάλων 
που προέκυψε από τις εκλογές 
που έγιναν μόλις χτες, κάνοντας τα 
πρωτοβάθμια σωματεία της ομο-
σπονδίας μας 33.  ❱◗ 

Ρίχνοντας μια ματιά 
στο κοντινό μας 
παρελθόν, δε θα 
δυσκολευτούμε 
να διαπιστώσουμε 
πως η ΠΑΣΥΝΟ, 
αποτέλεσε τον 
καταλύτη της 
βελτίωσης πολλών 
θεσμικών και 
επαγγελματικών 
ζητημάτων που 
μάστιζαν τον κλάδο 
μας επί δεκαετίες. 
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στις 22 Δεκεμβρίου 2014, συζητήθηκε στη Βου-
λή το νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας με τίτ-
λο: « Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση 

περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας υπουργείου υγείας», στο οποίο υπήρχε 
το άρθρο 42 για τη δημιουργία κλάδου νοσηλευτών 
έσυ. Όσο κι αν πιστεύουμε πως το εν λόγω άρθρο 
ήταν σημαντικό για το σύνολο των νοσηλευτών που 
εργάζονται στο έσυ, θεωρούμε πως αυτά που προέ-
κυψαν κατά τη συζήτηση του άρθρου, είναι συγκλονι-
στικά και γι’ αυτό, πολύ ενδιαφέροντα.

πρώτα απ’ όλα διαπιστώσαμε, όπως θα δείτε κι 
εσείς παρακάτω, ότι αρκετοί «εκπρόσωποι του λαού», 
που οι πολίτες έστειλαν στο κοινοβούλιο για να τους 
εκπροσωπήσουν, δε σκαμπάζουν γρι από τα θέμα-

τα που καλούνται να θίξουν. το χειρότερο όμως, δεν 
είναι ότι δε γνωρίζουν, αλλά ότι δεν ενδιαφέρονται 
να μάθουν, θεωρώντας προφανώς ότι μπορούν να 
ανεβαίνουν στο βήμα εντελώς απροετοίμαστοι, πε-
ριμένοντας πιθανώς την επιφοίτηση του αγίου πνεύ-
ματος, όταν θα τοποθετηθούν για ζητήματα που δεν 
είναι του αντικειμένου τους. 

δεκαοχτώ (18) βουλευτές λοιπόν, σχεδόν απ’ όλα τα 
κόμματα, δε δίστασαν να κακοποιήσουν και να ποδοπα-
τήσουν όλα όσα ξέραμε ότι ισχύουν βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας για τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευ-
τή, εκστομίζοντας απίστευτες κοτσάνες και εκθέτοντας 
τους εαυτούς τους, τα κόμματα στα οποία ανήκουν, αλλά 
κυρίως προσβάλλοντας όλους εμάς που τους εκλέγου-
με. ο τίτλος μας λοιπόν, νομοθετημένος από το 1985 (ν. 

η ανευθυνότητα σε όλο της το 
μεγαλείο: Βουλευτές ποδοπατούν 

τον τίτλο των νοσηλευτών. 
Θαυμάστε τους!

ΔεΚαοΧΤΩ ΒουΛευΤεσ ευΤεΛΙσαν ΚαΙ ποΔοπαΤΗσαν Τον ΤΙΤΛο Μασ. 
ΔεΙΤε ποΙοΙ εΙναΙ ΚαΙ ΤΙ εΙπε ο ΚαΘενασ

X
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1579), αποτέλεσε αντικείμενο παραχάραξης, υποτίμησης 
και ανεξήγητα ελαφράς αντιμετώπισης από τους 18 βου-
λευτές, οι οποίοι απογυμνώθηκαν παντελώς στα μάτια 
του συνόλου των νοσηλευτών της χώρας, ως αδιάφοροι 
και τελικώς επιζήμιοι για τον κλάδο. 

απορίας άξιο λοιπόν είναι, πώς γίνεται ένα σύνολο νο-
μοθετημάτων να αγνοείται από τους βουλευτές που υπο-
τίθεται ότι προετοιμάζονται πριν εκτεθούν στον άμβωνα 
του ναού της δημοκρατίας, σχολιάζοντας και ψηφίζοντας 
για το θέμα που εκλήθησαν να αποφανθούν. η διαπίστω-
ση αυτή, μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την ποιότητα της αντιπροσώπευσης των 
πολιτών δια των αιρετών αντιπροσώπων τους. 

συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι όλοι οι νοσηλευτές 
της χώρας πρέπει να ενημερωθούν αναλυτικά για τα 
όσα είπαν οι 18 προαναφερθέντες, πράττοντας αναλό-
γως, τόσο όταν κληθούν να προσέλθουν στις κάλπες, 
όσο και γενικότερα ως υπεύθυνοι πολίτες και επαγ-
γελματίες νοσηλευτές. Θα δουν δίπλα από το όνομα, 
το κόμμα και την περιφέρεια που εκλέγεται ο καθένας 
και το προσωπικό του e mail.

Ξεκινώντας, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέ-
ρουμε τις εξοργιστικές προπαρασκευαστικές ενέρ-

γειες του αναπληρωτή υπουργού υγείας κ. Λεωνίδα 
Γρηγοράκου, ο οποίος αν και διετέλεσε καθηγητής 
στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, δε δίστασε στο 
βωμό της άγρας μικροπολιτικών και εκλογικών οφε-
λών, να αναγορεύσει σε πρόσφατο δελτίο τύπου, τους 
κατόχους διπλωμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Βοηθούς Νοσηλευτών,  σε Νοσηλευτές.

Στα χνάρια του κ. Γρηγοράκου και προφανώς θέ-
λοντας να ευαρεστήσουν τους Βοηθούς Νοσηλευτών 
(οι οποίοι παρεμπιπτόντως, όντως εργάζονται σκλη-
ρά όπως άλλωστε και οι Νοσηλευτές), βάδισαν και 
πολλοί από όσους τοποθετήθηκαν για το θέμα αυτό.

ο κ. Βλαχογιάννης, βουλευτής της νΔ από τα Τρί-
καλα, αναγορεύει σε Νοσηλευτές τους Βοηθούς ΔΕ, 
αδιαφορώντας για τα προβλεπόμενα από τη σχετική νο-
μοθεσία. Αν δε τα ήξερε, ας ενδιαφερόταν να τα μάθει…

Η κ. Ιωάννα Γαϊτάνη, βουλευτής συΡΙΖα από τη 
Θεσσαλονίκη, προβαίνει σε μια πρωτοφανή επίθεση 
στον επαγγελματικό μας τίτλο, δείχνοντας σε όλους 
ότι είναι παντελώς άσχετη με το θέμα που εκλήθη 
να σχολιάσει. Έμπορος στο επάγγελμα, μάλλον θα 
έπρεπε να διαλέξει άλλο κλάδο για να δώσει τα φώτα 
της… Διαβάστε και θα καταλάβετε…

Η κ. Μαρία Γιαννακάκη, βουλευτής ΔΗΜαΡ πει-
ραιά, προφανώς τελεί εν πλήρει συγχύσει. Απολαύ-
στε την.

Ο κ. Κων/νος Δερμιτζάκης, βουλευτής συΡΙΖα 
από το Λασίθι και Φαρμακοποιός, προσπαθεί να δώ-
σει μια διάσταση …οικουμενική στο ζήτημα, αποκα-
λύπτοντας κι αυτός την παντελή του άγνοια περί του 
ισχύοντος τίτλου του Νοσηλευτή. Άραγε θα έδειχνε 
την ίδια… μεγαλοψυχία αν οι Βοηθοί Φαρμακείου 
διεκδικούσαν κοινό κλάδο με αυτόν των Φαρμακο-
ποιών; Διαβάστε τα όσα είπε. Έχουν ενδιαφέρον!

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Κων/νος Ζαχα-
ριάς, βουλευτής συΡΙΖα αρκαδίας.

ο κ. απόστολος Κακλαμάνης, βουλευτής πασοΚ 
Β αθήνας, φαίνεται να συνεχίζει το ίδιο λαϊκίστικο 
τροπάριο ότι «ο νοσηλευτικός κλάδος πρέπει να είναι 
και ΠΕ και ΤΕ και ΔΕ», κάτι στο οποίο συμφωνεί από 
τα υπουργικά έδρανα και ο Υπουργός Παιδείας κ. 
Λοβέρδος. Στη συνέχεια, ο κ. Κακλαμάνης μπερδεύ-
εται και ξεχνάει, λέγοντας πως «πριν καν μεταφέρω 
ως Υπουργός Παιδείας εγώ τις σχολές νοσηλευτικού 
προσωπικού στα ΤΕΙ και γίνουν τριετούς φοιτήσεως, 
ήταν διετούς φοιτήσεως», δείχνοντας να έχει ξεχάσει 
πως οι σημαντικές τριετούς φοίτησης σχολές των νο-
σοκομείων ήταν που μεταφέρθηκαν στα ΚΑΤΕΕ και 
μετέπειτα στα  ΤΕΙ και όχι οι διετούς φοίτησης. Μετά 
απ’ αυτό τι να πεις στον επί 40 χρόνια βουλευτή κύριο 
Απόστολο Κακλαμάνη…

Τα πρωτεία της διαστρέβλωσης της πραγματικό-
τητας όμως ανήκουν στο βουλευτή Δράμας του συ-
ΡΙΖα κ. Χρήστο Καραγιαννίδη, ηχολήπτη στο επάγ-
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γελμα. Αυτό ίσως να αποτελεί μια μικρή δικαιολογία 
για τις αστοχίες που εκστόμισε, αλλά ως εκλεγμένος 
εκπρόσωπος των δραμινών πολιτών, μάλλον όφειλε 
να μελετήσει το θέμα με το οποίο ενεπλάκη… 

Ο κ. Συμεών Κεδίκογλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ από 
την Εύβοια, γιατρός στο επάγγελμα και πρώην υφυ-
πουργός Παιδείας, διαπράττει το μέγιστο σφάλμα της 
πολτοποίησης του επιδιωκόμενου κλάδου μας, λέγο-
ντας το εξοργιστικό «Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει 
να υπάρχει ένας κλάδος, στον οποίο να ενταχθούν 
και οι ΔΕ νοσηλευτές, οι οποίοι, όπως ξέρετε, απο-
τελεί μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων στο χώρο, 
προσφέρουν πραγματικά στον τομέα της υγείας και 
θα ήταν ηθικά, αν θέλετε, γι’ αυτούς άδικο να μπουν 
σε μία ξεχωριστή κατηγορία». Γιατί ο μεγαλόψυχος 
και γαλαντόμος κ. Κεδίκογλου δεν βάζει στον κλά-
δο των Ιατρών του ΕΣΥ και όλους τους υπαγόμενους 
στην Ιατρική Υπηρεσία, παρασκευαστές, αιμολήπτες, 
ραδιολόγους κτλ; Γι’ αυτούς δεν είναι άδικο ηθικά 
να μπουν σε ξεχωριστή κατηγορία παρ’ ότι μοχθούν; 
Απάντηση περιμένουμε κύριε Κεδίκογλου.

Το ίδιο ρωτάμε και τον κ. ανδρέα Ξάνθο, βουλευ-
τή συΡΙΖα Ρεθύμνου, γιατρό στο επάγγελμα, που 
αδικαιολόγητα επιχειρεί κι αυτός να εξισώσει όλους 
τους ανήκοντες στη νοσηλευτική υπηρεσία. Κύριε 
Ξάνθο, άλλο νοσηλευτική υπηρεσία, κι άλλο κλάδος 
Νοσηλευτών, όπως άλλο ιατρική υπηρεσία κι άλλο 
κλάδος Ιατρών. Πού  ακριβώς δυσκολεύστε να σας 
βοηθήσουμε…

Η κ. Έλενα Κουντουρά, βουλευτής των ανεΛ 
στην α΄ αθήνας, πάει να ασχοληθεί με κάτι παντε-
λώς ξένο με το αντικείμενό της, ήτοι στη βιομηχα-
νία της μόδας, με αποτέλεσμα να εκτίθεται. Αναφέ-
ρει μάλιστα αρκετές εκνευριστικές ανακρίβειες, τις 
οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω. Κυρία Κουντου-
ρά, δείτε λιγάκι την κείμενη νομοθεσία. Δε βλάπτει…

ο κ. Γιάννης Κουτσούκος, βουλευτής πασοΚ 
νομού Ηλείας, πρώην πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, θα 
έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικός στην τοποθέτησή 
του. Δε δικαιολογείται να μη μπορεί να διακρίνει δυο 
διαφορετικά πράγματα. Συνελήφθη ντεφορμέ, συνδι-
καλιστής γαρ…

ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης, βουλευτής συΡΙΖα 
νομού Φθιώτιδας, επαναλαμβάνει το ίδιο λαθεμένο 
τέμπο των προηγούμενων γατρών περί ενιαίου κλά-
δου νοσηλευτικού προσωπικού, ισοπεδώνοντας με 
ανευθυνότητα, όλες τις κατηγορίες και τα πτυχία των 
ανηκόντων στη νοσηλευτική υπηρεσία. Άραγε το ίδιο 
θα έλεγε και για την ιατρική;

Το βραβείο της ανευθυνότητας βέβαια ανήκει 
στον τέως υφυπουργό Υγείας και βουλευτή πιερί-
ας με τη νΔ κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο, γιατρό, 
χωρίς περαιτέρω σχόλια. Αρκεί να διαβάσετε τα όσα 
εξόχως υπέροχα, ξεστόμισε… Είναι απολαυστικός.

ο κ. Γεώργιος Λαμπρούλης, βουλευτής του ΚΚε 
στη Λάρισα, γιατρός κι αυτός, δε μπαίνει στον κόπο 
να δει τις ιδιαιτερότητες των αποφοίτων της δευτερο-
βάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαπράτ-
τει το ίδιο σφάλμα της πολτοποίησης του τίτλου μας.

Η κ. αικατερίνη Μάρκου, ανεξάρτητη βουλευτής στη 
Β’ Θεσσαλονίκης, δε δείχνει να το έχει ψάξει και πολύ…

Πλειοδοτώντας σε προσφορές, ενόψει και των εορ-
τών ο κ. Δημήτριος Μπριάνης, βουλευτής νΔ Φθιώ-
τιδας όχι μόνο μιλάει για ΔΕ Νοσηλευτές, αλλά προ-
τείνει να αναβαθμιστούν σε ΤΕ ή ΠΕ… Στο προσωπικό 
του blog αναφέρει «αναφέρθηκα δε, στην αναγκαιό-
τητα να συμπεριληφθούν οι ΔΕ νοσηλευτές στον κλά-
δο νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ για την εύρυθμη λειτουργία 
των Νοσοκομείων». Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός 
ότι ο συγκεκριμένος κύριος διατέλεσε διοικητής του 
νοσοκομείου Λαμίας για έξι χρόνια… Θλιβερό…

Η κ. ευγενία ουζουνίδου, βουλευτής συΡΙΖα 
νομού Κοζάνης, μιλάει για «κάκιστη μεταχείριση 
των βοηθών νοσηλευτών» ενόψει της σύστασης του 
ειδικού κλάδου. Ήμαρτον…

Τέλος, υποψήφιος διεκδικητής του βραβείου της 
ανευθυνότητας και της αερολογίας, είναι και ο κ. 
αθανάσιος Δαβάκης, βουλευτής νΔ από τη Λακω-
νία, όχι μόνο ισοπεδώνει με τρόπο εξοργιστικό τον 
τίτλο μας, αλλά προτείναι να αφαιρεθεί η λέξη  «βοη-
θοί» από τους ΔΕ, και να γίνουν de facto νοσηλευτές. 
Δοξάστε τον!!!

Μετά τη συνοπτική αλλά εξαιρετικά επίπονη πα-
ρουσίαση, ακολουθούν ακατέργαστα τα διαμάντια 
που ξεπήδησαν απ’ τα επίσημα πλην ανεύθυνα στό-
ματα των εθνοπατέρων μας.

Διαβάστε τα και πράξτε αναλόγως.

ΗΛΙασ ΒΛαΧοΓΙαννΗσ, νΔ ΤΡΙΚαΛα
info@vlachoyiannis.gr
Εγώ θα ήθελα να ξαναδείτε, κύριε Υπουργέ, τη διά-

ταξη σ’ ό,τι αφορά τους Δε νοσηλευτές. Προφανώς, 
ο σκοπός του νομοθέτη και η βούληση η δική σας εί-
ναι η ορθολογικότερη αξιολόγηση του προσωπικού. 
Δόθηκε, όμως, η εντύπωση ότι μία κατηγορία εργα-
ζομένων υποβαθμίζεται. 

Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό, κύριε Υπουργέ, να 
το διορθώσουμε, για να μη δώσουμε την αίσθηση 
ότι σε μία κατηγορία προσωπικού -που είναι το 50% 
του νοσηλευτικού προσωπικού- θα μειωθούν, ίσως, 
οι αποδοχές τους ή θα μειωθεί η θέση τους, τα κα-
θήκοντά τους μέσα στο νοσοκομείο. Είναι βασικός 
πυλώνας της δημόσιας νοσηλείας στα δημόσια νο-
σηλευτήρια. 

Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι μπορείτε ακόμα να 
το δείτε κάτω από ένα καλύτερο πρίσμα. 
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ΙΩαννα ΓαΪΤανΗ, συΡΙΖα ΘεσσαΛονΙΚΗ
gaitani@parliament.gr
Δεύτερον, κανένας κλάδος δεν μπορεί να νικήσει 
μόνος του και μάλιστα διασπασμένος. 

Τρίτον, τη στιγμή που το 50% του νοσηλευτικού 
προσωπικού είναι Δε, ρωτάμε τον κύριο Υπουργό, 
εάν λειτουργήσει το καθηκοντολόγιο, πώς θα υπάρ-
ξει αυτό το σύστημα; Θα καταρρεύσει όλο!

Για παράδειγμα, για δεκαεξάωρη εφημερία στον 
«Ευαγγελισμό» και χίλιες εξακόσιες σαράντα δύο 
επισκέψεις ασθενών υπάρχουν μόνο δέκα έξι νοση-
λευτές! Για να δούμε, εάν δεν δουλέψουν σαν εξει-
δικευμένοι επαγγελματίες, πώς θα λειτουργήσει το 
σύστημα; 

Επειδή δεν θα τηρηθεί αυτό, στην πραγματικό-
τητα αυτό που θέλουνε είναι τους υπαλλήλους Δε 
ως φθηνό εργατικό δυναμικό, γιατί θα έχουν πολύ 
χαμηλότερο μισθολόγιο. 

ΜαΡΙα ΓΙανναΚαΚΗ,  ΔΗΜαΡ Β’ πεΙΡαΙΩσ
m.giannakaki@parliament.gr,
myannakaki@hotmail.com
(σημείωση συντάκτη: Η απόλυτη σύγχυση)
Όσον αφορά τον νοσηλευτικό κλάδο, όπως είπε και 
η ειδική αγορήτριά μας κυρία Ρεπούση στην αρμό-
δια Επιτροπή, σαφώς θα φέρει τους αποφοίτους ΤεΙ 
σε μία δύσκολη θέση, γιατί ενώ θα ασκούν ακριβώς 
τα ίδια καθήκοντα, θα έχουν περιορισμένες δυνα-
τότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Όμως και αυτό 
μπορεί να περιοριστεί με μία σειρά από μέτρα, όπως 
θα είναι μία εξειδίκευση που θα κάνουν, μία περαι-
τέρω επιμόρφωση που θα λαμβάνουν από ανώτατα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκειμένου να μπορούν 
να ανταγωνιστούν και να εξισωθούν θεσμικά με τους 
συναδέλφους τους. 

ΚΩνσΤανΤΙνοσ ΔεΡΜΙΤΖαΚΗσ, συΡΙΖα, ΛασΙΘΙ
k.dermitzakis@parliament.gr
Στο άρθρο 42 αποφασίζεται η σύσταση κλάδων νο-
σηλευτών ΕΣΥ, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται 
17,5 χιλιάδες νοσηλευτές Δε που εργάζονται στα 
νοσοκομεία όλης της χώρας. οι νοσηλευτές Δε 
αποτελούν το βασικό κορμό νοσηλευτικών υπηρε-
σιών των νοσοκομείων και ειδικά στις απογευμα-
τινές, βραδινές και κυριακάτικες βάρδιες. οι νοση-
λευτές Δε, αν και στερούνται θεωρητικής εκπαί-
δευσης σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους 
Τε και πε, έχουν τεράστια πρακτική εμπειρία και 
αναλαμβάνουν πλήρη καθήκοντα νοσηλευτών. 

Θα πρέπει να συσταθεί ειδικός κλάδος νοσηλευ-
τών ΕΣΥ, στον οποίο θα εντάσσονται όλοι οι νοση-

λευτές Δε, Τε, πε, επισκέπτες υγείας και μαίες τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης και να δοθεί η δυνατότητα 
σε όσους νοσηλευτές Δε επιθυμούν να κάνουν 
αναβάθμιση του πτυχίου τους μέσω ειδικών μετα-
βατικών διατάξεων, όπως έγινε σε πολλές ευρωπα-
ϊκές χώρες. 

ΚΩνσΤανΤΙνοσ ΖαΧαΡΙασ, συΡΙΖα, αΡΚαΔΙα
kozak@otenet.gr
Γιατί προβλέπεται κλάδος νοσηλευτών εσυ και δι-
αιρείται κάθετα το νοσηλευτικό προσωπικό; Γιατί 
η Κυβέρνηση καλλιεργεί υποσχέσεις διαφορετικής 
μεταχείρισης, όταν τα προβλήματα είναι κοινά, όταν 
δηλαδή υπάρχει τραγική υποστελέχωση, με 3,4 νο-
σηλευτές στους χίλιους κατοίκους, έναντι δέκα με 
δώδεκα του μέσου ευρωπαϊκού όρου και όταν υπάρ-
χουν απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, χωρίς ένταξη 
στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας και κυρίως χωρίς καθηκοντολόγιο;    

αποσΤοΛοσ ΚαΚΛαΜανΗσ, πασοΚ, Β’ αΘΗνΩν 
ak@apkaklamanis.gr
επίσης, καταψηφίζω το άρθρο που διχάζει το νο-
σηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία. είναι απα-
ράδεκτο.

ανΔΡεασ ΛοΒεΡΔοσ (υπουργός παιδείας και 
Θρησκευμάτων): σωστά, κύριε πρόεδρε.

αποσΤοΛοσ ΚαΚΛαΜανΗσ: Είναι εδώ και ο 
Υπουργός Παιδείας. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε μεγά-
λο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, με τους μηχανικούς, 
όπως και με ένα σωρό άλλους κλάδους,. Ο καθένας 
οριοθετεί το αμπελάκι του. Μα, δεν μπορώ εγώ να το 
δεχθώ, όταν ξέρω ότι οι σκαπανείς στη νοσηλευ-
τική υπηρεσία, πριν καν μεταφέρω ως υπουργός 
παιδείας εγώ τις σχολές νοσηλευτικού προσωπι-
κού στα ΤεΙ και γίνουν τριετούς φοιτήσεως, ήταν 
διετούς φοιτήσεως. 

πΡοεΔΡευΩν (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε 
Πρόεδρε, σας παρακαλώ.

αποσΤοΛοσ ΚαΚΛαΜανΗσ: Τελείωσα, κύριε 
Πρόεδρε.

Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να αποσυρθεί, 
όπως απειλεί ο κύριος Υπουργός, το άρθρο. Αντίθε-
τα, ο νοσηλευτικός κλάδος πρέπει να είναι και πε 
και Τε και Δε. 

ΧΡΗσΤοσ ΚαΡαΓΙαννΙΔΗσ, συΡΙΖα, ΔΡαΜα
ckaragiannidis@parliament.gr
Διαβάζω το άρθρο 43. «Σε όλα τα δημόσια νοσοκο-
μεία και λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας συνίσταται ειδικός κλάδος νοση-
λευτών, επισκεπτών, μαιών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης.» 
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Και οι νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και οι υποχρεωτικής εκπαίδευσης; αυτοί δεν 
είναι νοσηλευτές; Νοσηλευτές και νοσηλεύτριες 
που δούλεψαν για είκοσι, είκοσι πέντε και τριάντα 
χρόνια από την επαύριον της εφαρμογής αυτού του 
νόμου παύουν να είναι νοσηλευτές; Δεκαπέντε χι-
λιάδες από τις τριάντα χιλιάδες νοσηλευτές που 
έχει αυτή η χώρα δεν θα είναι νοσηλευτές; Υπάρχει 
περίπτωση να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία με την 
εφαρμογή αυτού του άρθρου; Και δεν ακούω Βου-
λευτές της Συγκυβέρνησης να έχουν κάποια ένσταση 
γι’ αυτό το άρθρο. 

Ένα μικρό παράδειγμα θα σας δώσω, για να δείτε 
σε τι παράνοια πέφτουμε. Η μονάδα τεχνητού νεφρού 
στη Δράμα έχει δεκαέξι νοσηλεύτριες. από αυτές 
οι εννιά νοσηλεύτριες είναι Δε, η μία είναι υε και 
οι έξι είναι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κα-
τεύθυνσης. Από την επαύριο της εφαρμογής αυτού 
του νόμου δεν θα λειτουργήσει η μονάδα τεχνητού 
νεφρού στη Δράμα. Από την επαύριο της εφαρμογής 
αυτού του νόμου οι νοσηλεύτριες Δε και υε δεν θα 
παρέχουν ιατρική φροντίδα στους ασθενείς. Δεν 
θα μπορούν να δουλέψουν σε εξωτερικά ιατρεία, σε 
έκτακτα νυχτέρια και εφημερίες και ο κύριος Υπουρ-
γός απλώς μας κοιτάει ή συνομιλεί με το συνεργάτη 
του. 

(…) Περιμένουμε, λοιπόν, όταν δευτερολογήσει να 
μας πει μια απάντηση γι’ αυτό, πώς θα λειτουργήσουν 
τα νοσοκομεία χωρίς υε και Δε νοσηλεύτριες. Γιατί 
ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι νοσηλευτές 
και νοσηλεύτριες, είναι «δουλάκια». 

ΚεΔΙΚοΓΛου συΜεΩν, πασοΚ, ευΒοΙα
symeonk@parliament.gr
Με το άρθρο 42 -πρώην 43- δημιουργείται κλάδος 
ΕΣΥ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διαφωνούμε με τον 
εισηγητή της νέας Δημοκρατίας να γίνουν δύο δι-
αφορετικοί κλάδοι. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει 
να υπάρχει ένας κλάδος, στον οποίο να ενταχθούν 
και οι Δε νοσηλευτές, οι οποίοι, όπως ξέρετε, απο-
τελούν μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων στο χώρο, 
προσφέρουν πραγματικά στον τομέα της υγείας και 
θα ήταν ηθικά, αν θέλετε, γι’ αυτούς άδικο να μπουν 
σε μία ξεχωριστή κατηγορία. 

Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν όλοι τα ίδια προ-
σόντα. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δη-
μιουργηθούν κατηγορίες μέσα στον ίδιο κλάδο, όμως 
ο κλάδος μπορεί να είναι ενιαίος. 

εΛενα ΚουνΤουΡα, ανεΞαΡΤΗΤοΙ εΛΛΗνεσ, α’ 
αΘΗνΩν kountoura.e@gmail.com
Επίσης, υιοθετούμε τη διαμαρτυρία των νοσηλευτών 
Δε, που λένε ότι αποκλείονται από τις οργανικές θέ-
σεις των δομών του ΕΣΥ με βάση το άρθρο 42, αλλά 
και την άποψη της πασονοπ που ζητά ο κλάδος να 
ονομάζεται «νοσηλευτικό προσωπικό». 

Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σημαντικό να ονομά-
ζεται ο κλάδος «νοσηλευτικό προσωπικό», να είναι 
ενιαίος και να περιλαμβάνει και τις τρεις βαθμίδες 
νοσηλευτών πε, Τε και Δε, ο καθένας με τον επαγ-
γελματικό του τίτλο. 

(..) Όμως, αυτό ήταν για τους ΠΕ και τους ΤΕ. Αυτή 
τη στιγμή, λοιπόν, δεν μπορούμε να απαξιώνουμε 
τους Δε, να δημιουργούμε αντιπαλότητα στο νοση-
λευτικό προσωπικό και να αισθάνονται οι ΔΕ έωλοι. 
Ζητάνε, λοιπόν, έναν ενιαίο κλάδο που να ονομάζεται 
«Νοσηλευτικού Προσωπικού», σεβόμενοι τις δια-
βαθμίσεις και τα επιστημονικά προσόντα όλων. 

Είναι αποδεκτό από όλους ότι και οι ΠΕ και οι ΤΕ, 
αλλά και οι ΔΕ στηρίζουν σήμερα το νοσηλευτικό έργο. 
Μάλιστα, οι Δε στηρίζουν περίπου το 60%. είναι, λοι-
πόν, απολύτως απαραίτητοι στη λειτουργία των νοση-
λευτικών μονάδων. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα πρέπει ο κλά-
δος να ονομάζεται «νοσηλευτικού προσωπικού». 

Νομίζω ότι και μέσα σε αυτή την «καταιγίδα» των 
τροπολογιών των τελευταίων ημερών θα είναι ευκαι-
ρία να ακούσετε και τα δικά τους αιτήματα και αυτό 
τουλάχιστον που τους επηρεάζει άμεσα να το δείτε. 

Εμείς αυτό το άρθρο, αν παραμείνει έτσι, δεν θα 
το ψηφίσουμε. 

Aρκετοί «εκπρόσωποι του 
λαού», που οι πολίτες έστειλαν 
στο κοινοβούλιο για να τους 
εκπροσωπήσουν, δε σκαμπάζουν 
γρι από τα θέματα που καλούνται 
να θίξουν. 
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ΓΙαννΗσ ΚουΤσουΚοσ, πασοΚ, ΗΛεΙα
j.koutsoukos@parliament.gr
Γιατί δεν θα το ψηφίζαμε; Έχουμε δηλαδή κανένα 
πρόβλημα μαζί σας; Έχουμε πρόβλημα με τον τρό-
πο που επιχειρήσατε να οργανώσετε έναν κλάδο, 
ο οποίος κατά πλειοψηφία αποτελείται από Δε, οι 
οποίοι βγάζουν την περισσότερη δουλειά. Και επει-
δή έχουμε μια αίσθηση πώς οργανώνονται οι κλά-
δοι σε κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, δεν έχει νόημα να 
τους διαχωρίζουμε και να δημιουργούμε περαιτέρω 
εσωτερικά προβλήματα. 

ΒασΙΛεΙοσ ΚυΡΙαΚαΚΗσ, συΡΙΖα, ΦΘΙΩΤΙΔα
v.kiriakakis@parliament.gr
Σχετικά με το άρθρο 43 για τη σύσταση κλάδων στο 
ΕΣΥ -όπως έχετε μετονομάσει τον τίτλο του άρθρου- 
που αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, εδώ το πρό-
βλημα δεν είναι οι κλάδοι για εμάς, τα κλαδιά, διότι 
έτσι χάνουμε το δένδρο και χάνουμε και το δάσος, 
το πρόβλημα είναι η μεγάλη υποστελέχωση σε νο-
σηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία στη χώρα μας 
(…).

 εάν φτιάξετε τέτοιο κλάδο, θα πρέπει να συ-
μπεριλάβετε σε κλάδο νοσηλευτικού προσωπικού 
όλους τους νοσηλευτές. 

ΓεΩΡΓΙοσ ΚΩνσΤανΤοπουΛοσ, νΔ, πΙεΡΙα 
gkonst9@otenet.gr
Όσον αφορά το άρθρο 42, πραγματικά αδικεί το νο-
μοσχέδιο η ρύθμιση αυτή. Δεν είναι το «timing» σω-
στό. Δεν είναι η χρονική στιγμή σωστή να αναστα-
τώσουμε τα νοσοκομεία της χώρας. 

Έχετε δίκιο μεν. Έπρεπε να είχε γίνει από το 1992, 
αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοσηλευτές Δε, οι 
οποίοι σηκώνουν το βάρος, σηκώνουν την εύρυθμη 
νοσηλευτική λειτουργία όλων των νοσοκομείων της 
χώρας. Το άρθρο αυτό δημιουργεί περισσότερα προ-
βλήματα από αυτά τα οποία επιδιώκει να λύσει. 

Πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη προσοχή 
και αν είναι δυνατόν να αποσυρθεί το άρθρο αυτό, 
γιατί μιας και δεν υπάρχει και καθηκοντολόγιο στα 
νοσοκομεία, πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε άρνηση 
νοσηλευτικών υπηρεσιών από τους Δε νοσηλευτές 
στο εγγύς μέλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουν 
πολλά προβλήματα τα νοσοκομεία, ας μην δημι-
ουργήσουμε ένα άλλο πρόβλημα τριβής μεταξύ νο-
σηλευτών πε, Τε και Δε.

εξάλλου σε όλες τις προκηρύξεις που έχουμε 
κάνει ζητούμε ακόμη και για τα Κέντρα αποκατά-

στασης νοσηλευτές Δε, οι οποίοι σηκώνουν μεγάλο 
βάρος στις πλάτες τους, βάρος που δεν τους ανήκει. 
Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό με μεγαλύτερη προ-
σοχή, να ξαναέρθει αυτό το άρθρο σε ένα άλλο μελ-
λοντικό νομοσχέδιο, με σύμφωνη γνώμη όλου του 
νοσηλευτικού κόσμου.

Επίσης, στο άρθρο 59, για την κατάργηση των 
ΕΠΑΣ, κύριε Υπουργέ, πολύ σωστά δεν δημιουρ-
γείτε ΙΕΚ μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά, με 
υπουργική απόφαση, και σε άλλα νοσοκομεία της 
χώρας. Μετά από σύμφωνη γνώμη, φυσικά, και του 
Κεσυ και όλων των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να 
γίνουν με πολλή προσοχή νέες νοσηλευτικές σχο-
λές, ΙεΚ εν προκειμένω, ει δυνατόν σε όλα τα νοσο-
κομεία της χώρας που είχαν επασ. αυτά τα επασ 
δημιούργησαν γενιές ολόκληρες νοσηλευτών με 
πολύ καλά αποτελέσματα στην πράξη. 

ΓεΩΡΓΙοσ ΛαΜπΡουΛΗσ, ΚΚε, ΛαΡΙσα
lab_giorgos@hotmail.gr
Ενδεικτικό της πολιτικής της Κυβέρνησης προκειμέ-
νου να υλοποιήσει και τους αντεργατικούς σχεδια-
σμούς της και μάλιστα χωρίς ουσιαστικές αντιστά-
σεις, αποτελεί η επιδίωξη καλλιέργειας ενός συνδυ-
ασμού αυταπάτης στους ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτές, αλλά 
και αντιπαράθεσης με τους Δε νοσηλευτές, επομέ-
νως και καλύτερα ελεγχόμενους, με την προώθηση 
ένταξης των νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ σε ειδικό κλάδο, 
με το άρθρο 42 (…).

 οι Δε πάλι, που χρόνια τώρα -όπως και στο μέλ-
λον- αξιοποιούνται για νοσηλευτικές πράξεις, δεν 
εντάσσονται στον κλάδο που δημιουργείται.

Εμείς υποστηρίζουμε ότι από τη στιγμή που το 
ίδιο το κράτος διατηρεί τα διάφορα επίπεδα σπου-
δών στη νοσηλευτική, θα έπρεπε στον κλάδο αυτό 
να ενταχθούν όλοι οι νοσηλευτές όλων των βαθμί-
δων, χωρίς αυτό να σημαίνει από μόνο του βελτίω-
ση της θέσης των νοσηλευτών ανεξάρτητα από την 
εκπαιδευτική τους βαθμίδα (…). Κι επειδή βλέπουμε 
το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα του ειδικού 
κλάδου, υποστηρίζουμε την αποκλειστικά δημόσια 
και ενιαία ανώτατη εκπαίδευση στη νοσηλευτική, 
τον κεντρικό σχεδιασμό με αύξηση της εισαγωγής 
και δωρεάν φοίτηση ικανού αριθμού νοσηλευτών με 
κριτήριο την πλήρη κάλυψη των αναγκών, την πρό-
σληψη στις κρατικές μονάδες υγείας με σχέση εργα-
σίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων 
των νοσηλευτών που υπάρχουν και όλων των βαθμί-
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δων και να δοθεί, παράλληλα, η δυνατότητα των νο-
σηλευτών Δε, όσων επιθυμούν, να φοιτήσουν στις 
δημόσιες ανώτατες σχολές.

αΙΚαΤεΡΙνΗ ΜαΡΚου, ανεΞαΡΤΗΤΗ, Β’ Θεσσα-
ΛονΙΚΗ
k.markou@parliament.gr, 
kmarkou.office@gmail.com
Βασικό είναι, για παράδειγμα, το ζήτημα του κλάδου 
νοσηλευτών ΕΣΥ, από το οποίο εξαιρούνται οι Δε. 
Διαβάζω πως στην πραγματικότητα του δημοσίου 
νοσοκομείου ο διαχωρισμός μεταξύ ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 
υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Πρέπει επιτέλους να δούμε 
το θέμα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης συνολικά.

ΔΗΜΗΤΡοσ ΜπΡΙανΗσ, νΔ, 
ΦΘΙΩΤΙΔα
dimitrisbriannis@yahoo.gr.,
d.brianis@parliament.gr
σήμερα έρχεστε να βάλε-
τε απ’ έξω τους Δ.ε. οι Δ.ε., 
κύριε υπουργέ, είναι η αιχμή 
του δόρατος στις νοσηλευτι-
κές υπηρεσίες. Το έχουν πει 
όλες οι πτέρυγες. Ψηφίζου-
με την αναβάθμιση με Τ.ε. και 
π.ε. και αυτό είναι λογικό. 
Κανείς δεν μπορεί να φέρει 
αντίρρηση σε αυτό. Όμως, το 
50% των νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών στηρίζεται στους Δ.Ε. 
που είναι άνθρωποι –γυναίκες 
και άνδρες- οι οποίοι στήριξαν 
τα νοσηλευτικά μας ιδρύματα 
από την απαρχή του ΕΣΥ.

ανΔΡεασ ΞανΘοσ, συΡΙΖα, ΡεΘυΜνο
axanthos@parliament.gr
Και, βεβαίως, το μόνο που δεν χρειάζεται σήμερα εί-
ναι διαιρετικές παρεμβάσεις μέσα στο κουρασμένο, 
εξαθλιωμένο και εξοντωμένο εργασιακά ανθρώπινο 
δυναμικό και ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό, 
διαιρετικές παρεμβάσεις κατακερματισμού και 
αντιπαλότητας μέσα στα νοσοκομεία, όπως αυτή που 
υλοποιείται με το άρθρο 42.

Εμείς πιστεύουμε -ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό 
κλάδο που είναι μία ενιαία οντότητα η νοσηλευτική 
οντότητα, γι’ αυτό και υπάρχει ξεχωριστή νοσηλευ-
τική υπηρεσία στα νοσοκομεία- ότι αυτό που χρει-

άζεται είναι συνεργασία, αλληλεγγύη ως μία ενιαία 
κοινωνική ομάδα, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ει-
δικό βάρος μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Βεβαίως, 
χρειάζεται επιστημονική αναβάθμιση, ισοτιμία, 
σεβασμός και αξιοπρέπεια και όχι ισοπεδώσεις ή 
ακρωτηριασμός κάποιων κομματιών.

ευΓενΙα ουΖουνΙΔου, συΡΙΖα, ΚοΖανΗ
syrizakozanis@gmail.com
Κυρίες και κύριοι, με αφορμή το παρόν νομοσχέδιο 
και την επιστολή που έλαβα από το Σύλλογο Υγειο-
νομικών Υπαλλήλων του ΠΕΔΥ Δυτικής Μακεδονίας, 
για το σοβαρό θέμα που ανακύπτει με τη σύσταση 
του ειδικού κλάδου υγείας, των νοσηλευτών, μαιών 
και επισκεπτών υγείας και την κάκιστη αντιμετώ-

πιση των δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης βοηθών νο-
σηλευτών έχουν πει αρ-
κετά και ο εισηγητής μας, 
αλλά και οι Βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

αΘανασΙοσ ΔαΒαΚΗσ, 
νΔ, ΛαΚΩνΙα
davakis@parliament.gr
Είναι βέβαιο ότι η παρούσα 
πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας έρχεται να 
ρυθμίσει -να νοικοκυρέψει, 
θα έλεγα- ένα ζήτημα που 
εκκρεμεί από το 1992, σχε-
τικά με την έκδοση προε-
δρικού διατάγματος που θα 
ρυθμίζει τα ζητήματα των 
νοσηλευτών τεχνικής και 
πανεπιστημιακής εκπαί-

δευσης και των νοσηλευτών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Είναι βέβαιο -και περί αυτών μιλώ τώρα- ότι οι 
νοσηλευτές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αποτελούν τον κορμό της νοσηλείας στη χώρα μας, 
του νοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς να σημαίνει 
ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τους υπόλοιπους από-
φοιτους των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης (…).

Νομίζω ότι κατά τούτο θα έπρεπε να το δείτε και 
να υπάρξει εκείνη η ρύθμιση, ούτως ώστε να μην 
υπάρχει ο ενδιάμεσος τίτλος «βοηθοί» σε αυτούς 
τους ανθρώπους, τίτλος ο οποίος, από ό,τι έχω κα-
ταλάβει, ως βαριά σκιά συνέχει το μέλλον τους. ❱◗ 

Aπορίας άξιο λοιπόν είναι, 
πώς γίνεται ένα σύνολο 
νομοθετημάτων να αγνοείται 
από τους βουλευτές που 
υποτίθεται ότι προετοιμάζονται 
πριν εκτεθούν στον άμβωνα 
του ναού της Δημοκρατίας, 
σχολιάζοντας και ψηφίζοντας 
για το θέμα που εκλήθησαν να 
αποφανθούν.
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Tο 15ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ έληξε κι αυτό με τη 

σειρά του, αφήνοντας για μια 
ακόμη χρονιά τις καλύτερες 
των εντυπώσεων σε όλους 
τους συμμετέχοντες. 

Κάτω από τους επιβλητι-
κούς βράχους των Μετεώ-
ρων, η ‘’καρδιά’’ της ελληνι-
κής νοσηλευτικής κοινότητας 
χτύπησε με παλμό δυνατό 
στην Καλαμπάκα, κατά τη 
διεξαγωγή της κορυφαίας 
επιστημονικής εκδήλωσης 
της Ομοσπονδίας μας. Εκα-
τοντάδες σύνεδροι απ’ όλη 
την Ελλάδα, μέλη της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ και όχι μόνο, έδω-
σαν δυναμικό παρόν σ’ αυτή 

Ένα ακόμη επιτυχημένο συνέδριο!
15ο Πανελλήνιο Συνεδριο τήΣ ΠαΣυνο-εΣυ
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την ετήσια επαγγελματική και 
επιστημονική συνάντησή μας, 
έχοντας τη δυνατότητα εκτός 
του να παρακολουθήσουν 
ένα άρτιο επιστημονικό πρό-
γραμμα, να συμμετέχουν και 
σ’ ένα γόνιμο διάλογο με ου-
σιαστική ανταλλαγή απόψε-
ων σε ότι αφορά τα τρέχοντα 
καίρια προβλήματα του επαγ-
γέλματός μας.

Χαιρετίζοντας την πο-
λυπληθή τελετή έναρξης, 
την έναρξη των εργασιών 
του Συνεδρίου κήρυξε ο κ. 
Παύλος Θεοδωράκης, MD, 
MSc, DiplSHTM, PhD Senior 
Primary Health Care Policy 
Advisor, WHO Regional 
Office for Europe, Διοικη-
τής των διασυνδεόμενων 
νοσοκομείων ΨΝΑ «Δαφ-
νί» & «Δρομοκαίτειο», ο 
οποίος στη συνέχεια έδωσε 
το λόγο στον κ. Professor 
Wim Van Lerberghe, Senior 
Advisor Health Reform, DSP, 
WHO-EURO Health Reform 
Support Programme, 
Athens. Η εναρκτήρια ομιλία 
τους είχε ως τίτλο «ΠΦΥ: Πα-
ρούσα κατάσταση και Προ-
οπτική», με αναφορές στα 
καίρια σημεία των τρεχουσών 
μεταρρυθμίσεων.

Κατά την έναρξη βραβεύ-
τηκε η κ. Ράτσικα-Φασλή, 
Τομεάρχης της Ν.Υ του Γ.Ν. 
Τρικάλων για την πολυετή και 
ακάματη προσφορά της στον 
ασθενή και την υποδειγματι-
κή της στάση έναντι των συ-
ναδέλφων νοσηλευτών.

Το Συνέδριό μας τίμησαν 
με την παρουσία τους και η 
Υποδιοικήτρια της 6ης ΥΠΕ κ. 
Λένα Αλμπάνη, ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου Κατερίνης 
κ Φαρμάκης, η Πρόεδρος 
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του Τμήματος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Αθήνας 
κ. Χριστίνα Μαρβάκη, οι Αναπληρώτριες Κα-
θηγήτριες του Τμήματος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ 
Αθήνας, κ.κ. Κελέση, Φασόη και Βλάχου και 
πολλές Διευθύντριες Νοσηλευτικής Υπηρε-
σίας.

Επίσης από το Υπουργείο Υγείας, η Προ-
ϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρι-
σης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας κ. 
Φωτεινή Κουλούρη, η Προϊσταμένη του Τμή-
ματος Νοσηλευτικού Προσωπικού της Διεύ-
θυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
του Υπουργείου Υγείας κ. Χρυσάνθη Μπαρώ.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνε-
δρίου περιελάμβανε μεγάλη ποικιλία θεμά-
των που άπτονται της εργασιακής νοσηλευτι-
κής μας καθημερινότητας, τόσο στις προφο-
ρικές ανακοινώσεις που έλαβαν χώρα, όσο 
και στις αναρτημένες. 

Δόθηκαν εξέχουσες διαλέξεις, όπως 
από τον κ. Γεώργιο Παππού, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγη-
σης της Ποιότητας και Τεχνολογίας, με τίτ-
λο «Συστήματα ποιότητας στην Υγεία. Το νέο 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15224, Ο ρόλος του 
νοσηλευτή», από τον κ. Φώτιο Λεπίδα, Δι-
κηγόρο-Νομικό Σύμβουλο της 6ης ΥΠΕ, με 
τίτλο «Νομικά σχεδιάσματα σε νοσηλευτική 
κλίνη», από τον κ. Ιωάννη Κυριόπουλο, Κα-
θηγητή Οικονομικών της Υγείας, του Τομέα 
Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ, με τίτλο 
«Είναι συμβατή η προηγμένη άσκηση της νο-
σηλευτικής με τη βελτίωση της υγειονομικής 
φροντίδας;», από την κ. Χρύσα Χρυσοβιτσά-
νου, Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια στο Αιγινή-
τειο Νοσοκομείο, με τίτλο «Στρες και υγεία» 
και από την κ. Φωτεινή Κουλούρη, Προϊστα-
μένη Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
και Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με 
τίτλο «Μοντέλο βελτίωσης της ποιότητας των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας». 

Αμείωτο διατηρήθηκε το ενδιαφέρον των 
συναδέλφων και κατά τη διάλεξη των νομι-
κών συμβούλων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, του κ. 
Αλέξη Παραρά και της κ. Ελένης Παπαγεωρ-
γίου, με τίτλο «Οι Κρίσεις Προϊστάμενων με 
το νέο Νόμο 4275/2014». 

Επίσης, σημείο αναφοράς του συνεδρίου, 
όπως είθισται κάθε χρόνο, υπήρξε το στρογ-
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γυλό τραπέζι του Προεδρείου 
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, με τίτλο «Ενη-
μέρωση για τα τρέχοντα επαγ-
γελματικά ζητήματα».

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 
σημαντικά στρογγυλά τραπέζια, 
με αναφορές στις τρέχουσες 
αλλαγές που λαμβάνουν χώρα 
στον τομέα της υγείας και δη της 
νοσοκομειακής πραγματικότη-
τας, τα οποία μονοπώλησαν και 
κέντρισαν το ενδιαφέρον των 
συναδέλφων, όπως «Αιμοσφαι-
ρινοπάθειες τον 21ο αιώνα», 
«Η νοσηλευτική στην αντιμε-
τώπιση του καρκινικού πόνου», 
«Ενδονοσοκομειακή καρδιακή 
ανακοπή» και «Οι διστάσεις της 
χαρισματικής νοσηλευτικής ηγε-
σίας».

Παράλληλα, πραγματοποιή-
θηκαν δυο κλινικά φροντιστήρια 
με συμμετοχή παρακολούθησης 
πέραν της αναμενόμενης. Το 
πρώτο, «Οξεοβασικά ανισοζύγια-
προσεγγίσεις», από τις κυρίες 
Χριστίνα Μαρβάκη Καθηγήτρια, 
Πρόεδρο Τμήματος Νοσηλευτι-
κής του ΑΤΕΙ Αθήνας και Ευστα-
θία Καμπισιούλη, Νοσηλεύτρια, 
MSc, Υπεύθυνη Νοσηλευτικών 
Ειδικοτήτων, Γ.Ν.Α. “Ευαγγελι-
σμός”. Το δεύτερο «Στελέχωση 
Νοσηλευτικών Τμημάτων: Αξιο-
λόγηση ανθρώπινου δυναμικού 
μέσω του βιογραφικού σημειώ-
ματος και της συνέντευξης», από 
τις κυρίες Μάρθα Κελέση-Σταυ-
ροπούλου, Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια του Τμήματος Νοσηλευ-
τικής του ΑΤΕΙ Αθήνας, Γεωργία 
Φασόη, Επίκουρη Καθηγήτρια 
του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΑΤΕΙ Αθήνας, Ευγενία Βλάχου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ 
Αθήνας και Χριστίνα Σοτνίκοβα, 
Νοσηλεύτρια στο «Κοργιαλένειο 
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ».
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Με πυλώνες τις θέσεις μας για 
διατήρηση του δημόσιου και δω-
ρεάν χαρακτήρα της υγείας, την 
ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις 
μόνιμων νοσηλευτών, την αξιο-
κρατία στην ιεραρχική εξέλιξη, 
την υλική και ηθική στήριξη του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος και 
την εδραίωση της ακομμάτιστης 
κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και 
αυτοοργάνωσης, οι συνάδελφοι 
συμμετείχαν στις εργασίες της ση-
μαντικότερης ετήσιας εκδήλωσής 
μας, ανταλλάσσοντας απόψεις, 
γνώμες και εμπειρίες.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συσπειρώνει 
τους νοσηλευτές, δίνοντας την 
ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν 

πιθανές λύσεις και προσεγγίσιμες 
προοπτικές για το μέλλον του νο-
σηλευτικού επαγγέλματος. Άπα-
ντες οι νοσηλευτές της χώρας που 
τίμησαν με την παρουσία τους το 
Συνέδριό μας, κατέστησαν σαφή τη 
σύμπλευσή τους με το δρόμο που 
χαράζει η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: το δρόμο 
της ενότητας, του ήθους και της 
δυναμικής κλαδικής καταξίωσης 
που μας αρμόζει ως επιστήμονες 
υγείας. 

Μόνο μέσα από τη συνειδη-
τοποίηση της ανάγκης για την 
ομοιοεπαγγελματική μας συνοχή, 
μπορούμε να τοποθετήσουμε τη 
Νοσηλευτική  και τους  Νοσηλευ-
τές της χώρας μας εκεί που τους 

αρμόζει ως επιστήμονες υγείας. Η 
συνοχή της ΠΑΣΥΝΟ εξακολουθεί 
να παραμένει άρρηκτη, αποτελώ-
ντας εγγύηση επαγγελματικής συ-
νειδητότητας, θέλησης κοινωνικών 
διεκδικήσεων και δυναμικής πα-
ρουσίας στην ευρύτερη ελληνική 
κοινωνία.

Ανανεώνουμε την υπόσχεση 
για την αντάμωσή μας σε ένα χρό-
νο από τώρα, με το ραντεβού μας 
στη Θεσσαλονίκη, στις 7-10 Μαΐ-
ου 2015, στο 8ο Πανελλήνιο & 7ο 
Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & 
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συ-
νέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος, να προηγείται.

Θα είμαστε όλοι εκεί. ❱◗
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Ελλάδα 2015… Η χώρα μας, 
που κάποιοι αποφάσισαν να 
γίνει «μοναδικό» οικονομικό 

πείραμα, κλυδωνίζεται αφού οι βα-
σικοί πυλώνες της βυθίζονται στην 
ανοργανωσιά και τις σπασμωδικές 
αποφάσεις. Χωρίς πλάνο ανάπτυ-
ξης, χωρίς σχέδιο συντήρησης, η 
Υγεία, η Παιδεία και η Εθνική Άμυ-
να της χώρας αποτελούν έρμαιο 
αποφάσεων διάλυσης. Οι βασικοί 
πυλώνες στήριξης μιας χώρας 
πάσχουν από την ανίατη ασθένεια 
των κάθε λογής πολιτικών – σω-
τήρων που έφεραν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την 
πατρίδα μας στο χείλος του γκρε-
μού. Την νόσο του ρουσφετιού, των 
συμψηφισμών, του φόβου του πο-
λιτικού κόστους . 

Πριν λίγες μέρες ζήσαμε ένα 
ακόμη επεισόδιο «εγκληματικής» 
έλλειψης γνώσης βασικών όρων 
στον τομέα της Υγείας από τους 
«υπεύθυνους» του τομέα Υγείας 
όλων των κομμάτων της Βουλής. 
Από ανθρώπους που, πολλοί εξ 
αυτών, προέρχονται από επαγ-
γέλματα Υγείας, ακούσαμε για 
Υ.Ε. Νοσηλευτές (!!!), για Βοηθούς 
Νοσηλευτές, για δίωξη χιλιάδων 
Νοσηλευτών Δ.Ε. από το Δημό-
σιο!!!! Κανείς δεν αναρωτήθηκε 
ποιος Κλάδος περιλαμβάνει και 
τους Βοηθούς μέσα του. Πώς θα 
αναβαθμιστεί η Υγεία των πολιτών 
αν αναγορεύσουμε τους βοηθούς 
Νοσηλευτών σε Νοσηλευτές; Πώς 
αυτοί οι άνθρωποι θα αποκτήσουν 

περισσότερες θεωρητικές, διοικη-
τικές, εκπαιδευτικές γνώσεις μόνο 
με την αλλαγή του τίτλου τους;

Για περισσότερα από 30 χρόνια 
οι βοηθοί Νοσηλευτών μαζί με τους 
Νοσηλευτές, τους Υ.Ε. επαγγελμα-
τίες Υγείας έδωσαν κάθε ικμάδα 
δύναμης σε δύσκολες συνθήκες 
για να στηρίξουν ένα ιατροκεντρι-
κό σύστημα Υγείας με μοναδικό 
στόχο το καλό του πολίτη. Ήρθε, 
λοιπόν, η ώρα αυτό το σύστημα να 
αλλάξει. Είναι ανάγκη να αναβαθ-
μιστεί. Πρέπει όλοι να στηρίξουμε 
την βελτίωσή του, για να μπορούμε 
να έχουμε και Υγεία και δουλειά  

Πώς αγαπητοί συνεργάτες θα γίνει 
αυτό; Με συμψηφισμούς; Με αλ-
λαγή τίτλου και παράλληλη απου-
σία γνώσης; Δυστυχώς οι βοηθοί 
Νοσηλευτών ζητούν κάτι που ούτε 
τους ίδιους συμφέρει. Η συντήρη-
ση ενός αποτυχημένου μοντέλου 
στο χώρο της Υγείας θα την οδη-
γήσει στην κατάρρευση. Οι γιατροί 
στηρίζουν κάτι που αναχαιτίζει και 
τη δική τους εξέλιξη, βλέποντας εν 
δυνάμει εχθρούς  και όχι ενεργούς 
συνεργάτες. Οι συνδικαλιστές της 
δεκαετίας του ΄80 προσπαθούν να 
κρατηθούν από τις σάρκες ενός 
καταρρέοντος συστήματος πριν οι 
ίδιοι βυθιστούν στην άβυσσο που 
τους οδηγεί η ανικανότητά τους. 

Πρέπει λοιπόν όλοι οι Νοση-
λευτές μαζί, προτάσσοντας την 
φωνή της λογικής και του δικαίου, 
να απαιτήσουμε την δημιουργία 
Νοσηλευτικού Κλάδου και άμεσης 
αναδιάρθρωσης του προσωπικού 
με πρόσληψη μονίμων Νοσηλευ-
τών και καθορισμό ενός σύγχρο-
νου καθηκοντολογίου. Πρέπει να 
στηρίξουμε όλοι μαζί την εξαίρεση 
των εργαζόμενων στα Νοσοκο-
μεία, στην Παιδεία και στην Εθνική 
Άμυνα από μισθολογικές μειώσεις. 
Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μαζί 
στην δημιουργία ενός ανθρωποκε-
ντρικού συστήματος Υγείας με στό-
χο την πρόληψη και τη θεραπεία 
του πολίτη. Τότε μόνο θα έχει ση-
μασία η πιο ανθρώπινη ευχή. «Στην 
Υγειά μας»! ❱◗

Στην Υγειά μας! 

Γράφει o Νίκος Παπανδρέου
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Παρακολουθώντας τη  συ-
ζήτηση στην ολομέλεια του 
ελληνικού κοινοβουλίου, για 

τη δημιουργία κλάδου Νοσηλευτών 
ΕΣΥ,  εκτός από τα συναισθήματα 
οργής  και απογοήτευσης που με 
είχαν κυριεύσει, άρχισα να νιώθω 
σιγά σιγά μια πρωτόγνωρη αίσθηση 
δυσφορίας, γιατί αισθάνθηκα ίσως 
για πρώτη φορά και σε τέτοιο βαθ-
μό, πως είμαστε εντελώς, μα εντε-
λώς μόνοι μας.

Είχαν βέβαια προηγηθεί πάρα 
πολλά λόγια και ανακοινώσεις επί 
ανακοινώσεων, όμως οι τοποθετή-
σεις ορισμένων βουλευτών ήταν το 
κερασάκι στην τούρτα.

Και βέβαια όταν οι τοποθετή-
σεις την «πατέρων» του έθνους πε-
ριέχουν τόσες μα τόσες ανακρίβει-
ες και το μοναδικό τους μέλημα, η 
άγρα ψήφων,  στηρίζεται πάνω σε 
εξόφθαλμα  μικροπολιτικά συμ-
φέροντα, μην τρέφετε αυταπάτες 
συνάδελφοι πως αυτοί οι άνθρω-
ποι θα σταθούν ποτέ πάνω από το 
ύψος την περιστάσεων και θα προ-
σπαθήσουν να μας σώσουν.

Όμως πρέπει και εμείς πρώτα 

και πάνω απ’ όλα να κάνουμε πρώ-
τα την αυτοκριτική μας. Όλοι μας, 
απ’ όποιο μετερίζι υπηρετούμε την 
ΕΝΕ  ή την ΠΑΣΥΝΟ  ή και γενικό-
τερα την νοσηλευτική κοινότητα.

Πιστεύω πρώτα, ότι εμείς θα 
έπρεπε να πηγαίναμε από βου-
λευτή σε βουλευτή και να τον 
ενημερώναμε και όχι να τρέχουμε 
στο τέλος πίσω από τις εξελίξεις. 
Και όταν μιλάω να πηγαίναμε, εν-
νοώ όλοι μας σε επίπεδο  νομού, 
με τους τοπικούς βουλευτές. Όχι 
να τα περιμένουμε όλα από έναν 
ή δύο άτομα. Διότι όλοι μα όλοι 
ενορχηστρωμένα το τελευταίο δι-
άστημα μας χτυπούσαν κάνοντας 
προπαγάνδα αισχίστου είδους και 
δηλητηρίαζαν με ψεύδη τον συνά-
δελφο ΔΕ, με τον οποίο κάνουμε 
καθημερινά βάρδια. 

Βέβαια και το timing που συ-
ζητήθηκε το συγκεκριμένο νομο-
σχέδιο , μόνο για εποικοδομητικό 
διάλογο δεν προσφέρονταν, μιας 
και όλοι γνωρίζουμε σε ποιο ση-
μείο βρίσκονται τα πράγματα, από 
πολιτικής  πλευράς.

Η επόμενη όμως μέρα είναι 

εκείνη που έχει πλέον σημασία και 
σε αυτήν πρέπει να δώσουμε βα-
ρύτητα. Δόξα τω θεώ και δύναμη 
έχουμε και γερά πνευμόνια διαθέ-
τουμε για να καταδείξουμε το δί-
καιο  των αιτημάτων μας. 

Πρέπει όμως αρχικά και συντε-
ταγμένα  να αποδοκιμάσουμε με 
κάθε τρόπο όλους εκείνους τους 
βουλευτές οι οποίοι μας υποβί-
βασαν και μας εξευτέλισαν με τις 
τοποθετήσεις τους στην Βουλή. 
Δυστυχώς είναι αρκετοί, απ’ όλα 
τα κόμματα και το πιο λυπηρό για 
μένα, είναι ότι είναι και πρώην 
υπουργοί ή υφυπουργοί υγείας  οι 
οποίοι θα έπρεπε να ήταν πιο δια-
βασμένοι και να ήξεραν πως λει-
τουργεί το σύστημα υγείας.

Αφού λοιπόν οι 33000 νοση-
λευτές απανταχού της Ελλάδος 
στείλουν το σωστό μήνυμα, όλοι 
μας ενωμένοι θα ετοιμαζόμαστε 
για την επόμενη μέρα. Μέχρι να 
πετύχουμε έναν έναν τους στόχους 
που έχουμε θέσει.

Ψηλά το κεφάλι, δεν αδικούμε 
κανέναν, δεν βλάπτουμε κανέναν. 

Στο τέλος εμείς θα επιτύχουμε...  ❱◗

Απέραντη μοναξιά... 
Γράφει o Γεώργιος Μπαλιόζογλου, Πρόεδρος 2ου Π.Τ  ΕΝΕ
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Γράφει η Πυθία

Αν επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τη σημερινή χαοτική κατάσταση της κοινωνίας, είναι βέβαιο ότι πολ-
λοί χαρακτηρισμοί θα ταίριαζαν μεμονωμένα ή και συνδυαστικά. Ένας κορυφαίος χαρακτηρισμός προσ-
δίδεται από τη λέξη βαρβαρότητα. 

Η βαρβαρότητα χαρακτηρίζει την πολιτισμένη καθημερινότητά μας, πως αλλιώς άλλωστε θα είχαμε το άλλοθι 
της σύγχρονης ανθρώπινης κοινωνίας. Ο πολιτισμός τελειώνει, όταν δραπετεύουν απ’ αυτόν οι βάρβαροι, ανα-
φέρει ο Αυστριακός συγγραφέας  Kraus Karl (1874-1936). Ο πολιτισμός δεν ακυρώνει τη βαρβαρότητα, αλλά, 
πολλές φορές, την επικυρώνει. Όσο πιο πολιτισμένος είναι ένας λαός, τόσο πιο βάρβαρος και καταστροφικός 
μπορεί να γίνει, συμπληρώνει ο  Umberto Eco.

Το 1979 ο Οδυσσέας Ελύτης με αφορμή τη βράβευσή 
του με το Βραβείο Νόμπελ είπε:

«Είναι η βαρβαρότητα
Την βλέπω να’ ρχεται
Μεταμφιεσμένη
Κάτω από τις άνομες συμμαχίες
Και προσυμφωνημένες
Υποδουλώσεις
Δεν θα πρόκειται για φούρνους
Του Χίτλερ ίσως,
Αλλά για μεθοδευμένη και
Οιωνεί επιστημονική
Καθυπόταξη του ανθρώπου
Για τον πλήρη εξευτελισμό του
Για την ατίμωσή του»

«Οπότε αναρωτιέται κανείς: Για τι παλεύουμε νύχτα 
μέρα κλεισμένοι στα εργαστήριά μας; Παλεύουμε για ένα 
τίποτα, που ωστόσο είναι το…..παν.

Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί, που όλα δείχνουν ότι δεν 
θ’ αντέξουν για πολύ.

 Είναι η ποιότητα, που γι΄αυτή δεν δίνει κανείς πεντάρα.
 Είναι η οντότητα του ατόμου, που βαίνει προς την ολική 

της έκλειψη. 
Είναι η ανεξαρτησία των μικρών λαών, που έχει κατα-

ντήσει ήδη ένα γράμμα νεκρό. Είναι η αμάθεια και το σκότος.
 Ότι οι λεγόμενοι «πρακτικοί άνθρωποι»- κατά πλειονότητα, οι σημερινοί αστοί- μας κοροϊδεύουν, είναι χα-

ρακτηριστικό.
Εμείς το παν. Που βρίσκεται η αλήθεια, θα φανεί μια μέρα, όταν δεν θα ’μαστε πια εδώ. 
Θα είναι, όμως, εάν αξίζει, το έργο κάποιου απ’ όλους εμάς. Και αυτό θα σώσει την τιμή όλων μας- και της 

εποχής μας».
Ελπίζοντας, προσπαθώντας, αντιδρώντας και επαναστατώντας…  ❱◗

Βαρβαρότητα
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Η εκπαίδευση και η κατάρτι-
ση περισσότερο από ότι στο 
παρελθόν, αποτελούν τις 

κύριες συνιστώσες της ταυτότητας 
καθενός, της κοινωνικής προόδου 
και της προσωπικής ανάπτυξης. 

Ο όρος δια βίου εκπαίδευση 
έχει επικρατήσει να αναφέρεται 
σε όλους τους τύπους της εκ-
παίδευσης (τυπική, μη-τυπική 
και άτυπη). Στην πραγματικότητα 
όμως, είναι μια φιλοσοφική έν-
νοια, σύμφωνα με την οποία η 
εκπαίδευση θεωρείται ως μια μα-
κροχρόνια διαδικασία που ξεκινά 
με την απόκτηση του πτυχίου της 
Νοσηλευτικής και διαρκεί καθόλη 
τη διάρκεια της ζωής.

Η διαδικασία αυτή κοστίζει και 
επομένως είναι δύσκολη έως αδύ-
νατη στη σημερινή εποχή, μιας και οι 
Νοσηλευτές δεν υπήρξαν ποτέ υψη-
λόμισθοι υπάλληλοι. Η συμμετοχή 
σε κάποιο συνέδριο, σεμινάριο, με-
ταπτυχιακό πρόγραμμα, εμπεριέχει 
το ανάλογο κόστος. Η μετακίνηση σε 
άλλη πόλη για την παρακολούθηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων εί-
ναι δαπανηρή.  Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων από την ΠΑΣΥΝΟ με μηδενι-
κό, τις περισσότερες φορές κόστος, 
παρακάμπτει τις προηγούμενες δυ-
σκολίες και προσφέρει επιστημονι-
κή γνώση στους Νοσηλευτές στον 
τόπο που εργάζονται. Έτσι τόσο το 

κόστος, όσο και η μετακίνηση παύ-
ουν να αποτελούν ανασταλτικούς 
παράγοντες στην διαδικασία της επι-
στημονικής επιμόρφωσης των συνα-
δέλφων μας.  

Οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι 
ειδικά σχεδιασμένες για να καλύ-
ψουν τις εργασιακές ανάγκες σε 
γνώση, για να βελτιώσουν τις νοση-
λευτικές πρακτικές και να διευκο-
λύνουν το κλινικό έργο των Νοση-
λευτών. Πρόκειται για στοχευμένες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
έρχονται να καλύψουν τα κενά της 
ακαδημαϊκής μας εκπαίδευσης ή 
να μας πληροφορήσουν για κά-
θετι νέο που αφορά την επιστή-
μη μας. Ο σχεδιασμός αυτών των 
εκπαιδευτικών δράσεων δεν είναι 
αυθαίρετος αλλά ακολουθεί και 
προσαρμόζεται στις ανάγκες και 
επιθυμίες του νοσηλευτικού σώ-
ματος. Έτσι, η γνώση ανανεώνεται, 
χτίζεται και συμπληρώνεται. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα περιλαμβάνουν διάφορες εκ-
παιδευτικές τεχνικές (ερωτήσεις 
–απαντήσεις, συζήτηση, καταιγι-
σμός ιδεών, ασκήσεις, επίδειξη, 
ομάδες εργασίας, μελέτη περί-
πτωσης, παιχνίδι ρόλων, προσο-
μοίωση) κατάλληλες κάθε φορά 
για να προωθήσουν την ενεργητι-
κή συμμετοχή. Με αυτές τις δια-
δικασίες η μάθηση γίνεται χωρίς 
κόπο και δίχως να αγχώνει τους 

εκπαιδευόμενους Νοσηλευτές, οι 
οποίοι είναι ήδη αρκετά απασχο-
λημένοι με το κλινικό τους έργο.

Στις πλείστες των περιπτώσε-
ων, οι εκπαιδευτές είναι και οι 
ίδιοι Νοσηλευτές, με αποτέλεσμα 
να γίνεται γόνιμη ανταλλαγή από-
ψεων. Έτσι η διαμόρφωση μαθησι-
ακού κλίματος και περιβάλλοντος 
συνεργασίας είναι δεδομένη. Οι 
Νοσηλευτές που χρησιμοποιούν 
τεχνικές στην καθημερινή κλινική 
πράξη και, εκ των πραγμάτων τις 
έχουν βελτιώσει και τελειοποιή-
σει, είναι σε θέση να εκπαιδεύ-
σουν συναδέλφους με μικρότερη 
πείρα. Αποτέλεσμα αυτής της δι-
αδικασίας είναι η ανάπτυξη του 
αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των 
Νοσηλευτών και η ευδοκίμηση 
της επαγγελματικής ευσταθείας 
που προσδίδει συνοχή και στιβα-
ρότητα στο νοσηλευτικό σώμα.

Αποφεύγοντας, λοιπόν, τις 
επιφυλάξεις και τους επαμφο-
τερισμούς, οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα ότι η Πανελλήνια 
Συνδιακλιστική Νοσηλευτική Ομο-
σπονδία του ΕΣΥ, οφείλει να συνε-
χίσει την οργάνωση και υλοποίη-
ση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
(τόσο σε κεντρικό όσο και σε περι-
φερειακό επίπεδο), ενδυναμώνο-
ντας τους Νοσηλευτές, ειδικά στην 
σημερινή απαιτητική επαγγελματι-
κή πραγματικότητα.  ❱◗

Η Μάθηση ως 
Προοπτική και Πρόθεση

Γράφουν οι Παρασκευή Μπακέλλα και Ευτυχία Γιάγκου
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10, 9, 8, ..., 3, 2, 1, 2015 και τα 
καταφέραμε! 

Διανύουμε τα πρώτα 
ξημερώματα του νέου έτους. Για μια 
ακόμα χρονιά οι διοικητές των νοσο-
κομείων παρέλασαν από τα ιδρύματα 
ευχόμενοι σε όλους εμάς «Καλή Δύ-
ναμη» υπενθυμίζοντάς μας -με ύφος 
γονέα προς τέκνο- ότι παραμένουν 
πάντοτε στο πλευρό μας. «Ντοπαρι-
στήκαμε» λοιπόν από τις πολύτιμες 
ευχές τους και ανακτήσαμε δυνάμεις 
έως την επόμενη φορά που θα τους 
ανταμώσουμε ξανά. Θα είναι σύντομα, 
καθότι το Πάσχα φέτος δεν αργεί... 
Κάποιοι τους καταθέσαμε τους προ-
βληματισμούς και τα παράπονα μας 
με την ελπίδα ότι θα μεταφερθούν στο Υπουργείο 
και οι αρμόδιοι θα πράξουν τα δέοντα. Ο Άι Βασίλης 
όμως αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς, δεν υπάρχει. 

Παραμένει νωπό στη μνήμη μου το απόγευμα της 
22ας Δεκεμβρίου της χρονιάς  που πέρασε. Ήταν 
Δευτέρα. Στην ολομέλεια της Βουλής είχε εισαχθή 
προς συζήτηση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Υγείας « Ίδρυση του παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίω-
ση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητατας  Υπουργείου Υγείας». Η πληθώρα 
των τροπολογιών εκδήλωνε την αγχώδη διαταραχή 
που έχει κυριεύσει την Κυβέρνηση. Αυτόματα γεννή-
θηκε μέσα μου το εξής ερώτημα: υπήρξε έστω και 
ένας εκ των βουλευτών που να έλαβε γνώση πριν 
τη συζήτηση τόσο για το περιεχόμενο και τον σκοπό 
(αιτιολογική έκθεση) του συνόλου των τροπολογιών 
όσο και των εκθέσεων του Γενικού Λογιστηρίου περί 
πρόκλησης δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό; 
Αδυνατώ να το πιστέψω. Τα όσα υποστηρίχθηκαν από 
το βήμα της Βουλής δεν διέψευσαν την πικρή μου 
διαπίστωση. Έλλειψη ή ανεπαρκής γνώση των θεμά-

των, αδιαφορία, μικροπολιτικά 
συμφέροντα, διαφωνίες καθ’ 
έξιν, απάθεια. 

Δεν ξέρω ποια είναι η αι-
τία που η πλειονότητα των 
βουλευτών μας εμφανίστη-
κε κατώτερη των περιστάσε-
ων, όντας απροετοίμαστη και 
αδιάβαστη αναφορικά με τον 
θέμα του κλάδου των Νοση-
λευτών. Καταλήγω όμως στο 
εξής συμπέρασμα: Όταν οι 
αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, η άσκηση αυ-
τού του είδους πολιτικής καθί-
σταται επικίνδυνη τόσο για το 
κοινωνικό σύνολο όσο και για 

τους κρατικούς θεσμούς. 
Η επισφράγηση των όσων υποστηρίζω, κατα-

δεικνύεται στα παρακάτω αποσπάσματα, τα οποία 
επέλεξα παντελώς τυχαία, μακριά από κάθε σκοπι-
μότητα, με μοναδικό γνώμονα την ανάγκη άσκησης 
υπέυθυνων και σοβαρών πολιτικών :

Β. Κυριακάκης (ΣΥΡΙΖΑ): «Το πρόβλημα δεν είναι 
τα κλαδιά αλλά η μεγάλη υποστελέχωση, (...) , πρέ-
πει να δημιουργηθεί ένας κλάδος και να ενταχθούν 
όλοι».

Δευτερόλεπτα πιο πριν αναγνώριζε την κατάφωρη 
αδικία της τροπολογίας που αφορά τους οδοντοτε-
χνίτες, σύμφωνα με την οποία γίνεται εξομοίωση των 
πτυχιούχων τους με αυτούς που δεν κατέχουν άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος. Τοποθετήσεις «α λα κάρτ» 
και ο νοών νοείτω...

Ε. Κουντουρά (ΑΝΕΛ): «Δ.Ε. Νοσηλευτές, Τ.Ε Νο-
σηλευτές, Π.Ε.Νοσηλευτές».

 Μετονόμασε τους Δ.Ε. Βοηθούς Νοσηλευτών σε 
Δ.Ε. Νοσηλευτές. Σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα 
και την ορολογία του κοινού νομοθέτη ο «βοηθός νο-

Χρονιά Nurse R.N. – Restart

Γράφει η  Βανέσσα - Βαρβάρα Γαρδίκου, Νοσηλεύτρια R.N, 
MSc in Health Management, MSc in Biochemistry, PgC (Ed), PhD (c)
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σηλευτή» δεν θεωρείται ούτε εξο-
μοιώνεται με τον νοσηλευτή, αλλά 
παραμένει βοηθός του νοσηλευτή.

Μ. Γιαννακάκη (ΔΗΜΑΡ): «Η 
τροπολογία θα φέρει τους απο-
φοίτους Τ.Ε σε μια δύσκολη θέση, 
γιατί ενώ θα ασκούν ακριβώς τα 
ίδια καθήκοντα, θα έχουν περιο-
ρισμένες δυνατότητες επαγγελμα-
τικής ανέλιξης». 

Πλήρης σκοταδισμός και σύγ-
χυση!

Α. Δαβάκης (Ν.Δ.): «Να μην 

υπάρχει ο τίτλος “Βοηθοί”». 
Φανταστείτε λοιπόν κατ’ ανα-

λογία οι απόφοιτοι τεχνολόγοι μη-
χανικοί των Ι.Ε.Κ. να ονομαστούν 
εν μια νυκτί Πολιτικοί Μηχανικοί.

Γ. Κουτσούκος (ΠΑΣΟΚ): 
«Έχουμε μια αίσθηση για το πως 
οργανώνονται οι κλάδοι, σε κα-
τηγορίες Π.Ε, Τ.Ε και Δ.Ε δεν έχει 
νόημα να τους διαχωρίζουμε και 
να δημιουργούμε περαιτέρω εσω-
τερικά προβλήματα». 

Ποιος κλάδος άραγε απαρτίζε-

ται από όλες τις κατηγορίες;
Καταλήγοντας, τόσο οι βου-

λευτές μας, όσο και ένα σημαντικό 
κομμάτι της κοινωνίας μας, τολμώ 
να πω, ότι παρερμηνεύει τον ρόλο 
μας. Ας γίνει το 2015 η χρονιά της 
αναγνώρισης μας. Η χρονιά που 
θα φροντίσουμε να διακρίνουν 
-τόσο αυτοί που αποφασίζουν για 
εμάς, όσο και αυτοί που δέχονται 
την φροντίδα μας- τον ρόλο μας 
αλλά και τις διαφορές μας. 

Καλή Χρονιά!   ❱◗

Να μη σε αφήνουν να υπο-
δεχτείς το Πνεύμα των Χρι-
στουγέννων!! Θα μου πεις, 

σε άφησαν ποτέ να υποδεχτείς 
άλλα «πνεύματα»; Σε άφησαν να 
χαρείς επειδή μια ιδέα, μια και-
νοτομία, κάτι τελοσπάντων είχε 
απήχηση και τελικά επιτυχία; Όχι, 
βέβαια! Εκεί! Να σε θάψουν! Μη 
τυχόν και φανείς!  Ή μάλλον κα-
λύτερα, μη τυχόν και δεν φανούν 
αυτές! Γυναίκες-σκιές! 

Στη φιλοσοφία Γιουνγκ, οι σκι-
ές (ή σε απλά ελληνικά: γίδες) 
συνδέονται με κρυφές πτυχές του 
συνειδητού μυαλού. Αποτελούν 
ένα αρχέτυπο από καταπιεσμέ-
νες συμπεριφορές και γενικότερα 
από την καταπιεσμένη ανθρώπινη 
φύση. Για το λόγο αυτό όταν έρχε-
σαι σε επαφή μαζί τους νιώθεις τη 
μοχθηρία τους.  Στην ψυχολογία, 
πρόκειται για παρορμητικά άτομα, 
κακόβουλα, ψυχοπαθητικά, ανί-
κανα να συγκρατήσουν τις αρνητι-
κές τους διαθέσεις και με έντονο 
αίσθημα ζήλιας. Όλα αυτά τα χα-

ρακτηριστικά συχνά τις ωθούν να 
κρύβονται πίσω από την ανωνυμία 
ή τη γενικότητα των τίτλων και να 
μην αναλαμβάνουν ποτέ την ευ-
θύνη των «αρρωστημένων» λόγων 
και πράξεών τους. 

Εγώ, ως μη ειδικός, νομίζω ότι 
είναι αγκιστρωμένες σε παλιές 

πεποιθήσεις και η συμπεριφορά 
τους αυτή αποτελεί μια συναισθη-
ματική αντίδραση από τη δυσαρέ-
σκεια που βιώνουν για τον εαυτό 
τους, την απελπισία, τον καταπι-
εσμένο θυμό, την εχθρότητα που 
νιώθουν για κάθε καινούριο, σε 
συνάρτηση με τον μνησίκακο εαυ-

τό τους. Το βαθύ αίσθημα αδυνα-
μίας και ανικανότητας τις οδηγεί 
στην ανασφάλεια, με αποτέλεσμα 
να νιώθουν μοναξιά και ψυχική 
κούραση και στο τέλος ηττοπά-
θεια. Άσε τι δείχνουν… όταν σβή-
νουν τα φώτα και σωπαίνει ο θό-
ρυβος, αρχίζει να ακούγεται αυτή 
η φωνούλα μέσα τους… η φωνού-
λα που κανείς δεν μπορεί να της 
ξεφύγει! Και τότε, απογυμνωμέ-
νες, αυτές και ο εαυτός τους, ξέ-
ρουν καλά πόσο ανώριμες είναι… 
πόσο σκιές… Δεν θα τις δικαιολο-
γήσω, ούτε θα τις αναλύσω. Απλά, 
θα σταθώ αμίλητη απέναντί τους 
και θα χαμογελάω σαρδόνια! Το 
έμαθα κι αυτό με τον καιρό, δεν 
με αγγίζουν πια! 

Μα, δεν μπορώ να μην σας 
ευχηθώ ευτυχισμένα Χριστούγεν-
να και καλή νέα χρονιά! Και μια 
συμβουλή από το απόσταγμα της 
μακράς εμπειρίας του λαού μας: 
«Ο φρόνιμος ο άνθρωπος, δε βά-
ζει την κατσίκα του να φυλάει τ’ 
αμπέλι». Το νου σας!! ❱◗

Μία από τα… γίδια
Γράφουν η Ιππολύτη

«Ο φρόνιμος ο 
άνθρωπος, δε βάζει 
την κατσίκα του να 
φυλάει τ’ αμπέλι».
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Μετά από τη μικρή αγρανάπαυση στο προηγούμενο τεύχος, ο Βάκιλος είναι πάλι εδώ, δηκτικός και 
σατιρικός (ενίοτε και σατυρικός), επισημαίνοντας με τρόπο λιγάκι ιδιαίτερο τις πλημμέλειες, τις 
αστοχίες ή την αρνητική εικόνα ορισμένων ατόμων ή φορέων (πολλάκις και αμφορέων, μεταφορι-
κά ή κυριολεκτικά).

Και σε τούτο το τεύχος, τα ερεθίσματα είναι πολλά και ποικίλα. Απ’ όλα έχει λοιπόν ο μπαξές: 
Εκλογές, επικαιρότητα, νέες κινήσεις εργαζομένων, παλιές συμπεριφορές γιδοβοσκών, συνδικα-
λιστικές επιθανάτιες αγωνίες απερχομένων δεινοσαύρων κι ένα σωρό άλλα μεζεδάκια που θα 
κρατήσουν το ενδιαφέρον μας αμείωτο.

Ας αρχίσουμε λοιπόν σιγά σιγά:

Επίθεση στη λογική απ’ τους συνταξιούχους 
της κοινοπραξίας «ΠΟΕΔΗΝ»
Μετά από 30 και βάλε χρόνια απόλυτης ένδειας σε απο-
τελέσματα υπέρ των μελών της, φαίνεται πως οι εναπο-
μείναντες «παππούδες» της διαχρονικής κοινοπραξίας 
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ της ΠΟΕΔΗΝ, βάλθηκαν να αποδείξουν 
ότι η συνδικαλιστική άνοια δε χαρίζει κάστανα, ούτε σ 
αυτούς που νόμιζαν πως θα παραμείνουν εσαεί ενθρο-
νισμένοι στα «χρυσοποίκιλτα» αξιώματα της προκλητικής 
τους ραστώνης. Με ένσημα αεργίας, εργατοπατερισμού 
και κομματικοδίαιτου θράσους, οι σερασκέρηδες του δι-
αφαινόμενου ναυαγίου του Φλεβάρη, μαζεύουν τα μπο-
γαλάκια τους για τη συνταξιοδότησή τους απ’ τα παχυλά 
συνδικαλιστικά τους οφίτσια, επιχειρώντας να κάνουν θό-
ρυβο με τζούφιες κροτίδες ως περδόμενες εσχατόγριες. 
Άραγε ποιος τους παίρνει στα σοβαρά πια;

Τα ποντικοκόλλυβα του Φλεβάρη
Οι κακές γλώσσες λένε ότι αν τελικά το Φλεβάρη η προεδράρα χάσει τα 
αβγά και τα καλάθια, πράγμα που αναμένεται στα σίγουρα, θα επιχειρήσει 
να ενοχοποιήσει τον προκάτοχο και σύντροφό του, ρίχνοντας έναν βραστό 
καραμελωμένο ποντικό, μέσα στα συνδικαλιστικά κόλλυβα που θα ανα-
γκαστεί όλη η παράταξη να… βάλει στο στόμα της… Α πα πα…

Το κουνάβι σκούζει μα τζάμπα μάγκας γίνεται
Το κουνάβι βγαίνει απ’ το λαγούμι του αραιά και που για 
να τρομάξει κανένα κοριτσάκι απειλώντας το με μηνύσεις, 
χάνοντας την ψυχραιμία του και βρίζοντας χυδαία, αφρί-
ζοντας και αλυχτώντας. Περδόμενο και εξευτελισμένο 
σέρνεται στη φωλιά του όπου κρύβεται για μήνες μέχρι να 
ξαναεμφανιστεί μπας και βρει κανα πτώμα… 
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Έρως ανίκατε μάχαν, Έρως, ός εν μαλακαίς παρειαίς νεάνιδος εννυχεύεις…
Ζουμπουρλούδικη, τσαχπίνα, κομμάτι γεματούλα 
με μπόι σόμπας υγραερίου μα με αυτοπεποίθη-
ση ρινοκερίνας. Μαλλί κορακίσιο, ψεκασμένο 
με τριπλή δόση λακ, χωρίστρα βοϊδαγλειψιάς, 
μάτι κουμπότρυπα πασαλειμμένο μ’ ένα μισόκι-
λο eyeliner, ασχολίαστο ντεκολτέ, διπλοσάγονο 
φρεσκοξυρισμένο και βλέμμα επιτηδευμένα λά-
γνο, σα να σφίγγεται μετά από χαλασμένους γί-
γαντες. Δαιμόνιο εμπορικό, λόγος τσεκουράτος, 
λαϊκός, με επιδράσεις από ξώφαλτσο Κούντερα 
με αποστροφές ύφους Καινής Διαθήκης, αποφά-
σισε να νυμφευθεί… Ο πρώτος υποψήφιος κα-
τακτητής της πολύφερνης νύφης, με γυαλισμένο 
το σκάλπ, ευειδής, εύσαρκος και ωχρόχροιος, 
εμφανίστηκε σαν σε ταινία, κάνοντας εντύπω-
ση με τις γνωριμίες του σε επίπεδο λίαν υψηλό. 
Φαίνεται όμως ότι τη μέρα εκείνη εμαστίζετο υπό 
κρίσεων συχνουρίας και την έβγαλε στην τουα-
λέτα του… παλατιού, δίδοντας το δικαίωμα στο 

κορίτσι μας να τον θεωρήσει ρίψασπι…  Έτσι… ετρύπωσε ως πόντικας στην αγκάλη της, ετέρα … ποντικομαμή, 
ενίοτε διοπτροφόρος, προσφέροντάς της σύμφωνα με πληροφορίες πάστες- ποντικάκια, τα οποία και η κορασίς 
εκαταβρόχθισε ασμένως κατά δυάδας… Και έσονται οι δύο εις σάρκαν μίαν. Αναμένουμε τα γεννήματα με ενδια-
φέρον National Geographic… 

Εκεί που μας χρωστάγανε…
Ο σύλλογος εργαζομένων του Γ.Ν. Νίκαιας, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει 
μεταξύ των άλλων ότι «σήμερα  είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο περίπου 200 
εργαζόμενοι, όταν μέχρι πέρυσι ήταν από 1700 έως 1800 μέλη. Τον Ιούνιο έγινε 
καταγγελία από 5 «συναδέλφους» από το Λοιμωδών (όταν οι μισθοδοσίες τους 
ήρθαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας), γιατί τους παρακρατήθηκαν παράνομα 6 
ευρώ από το γραφείο μισθοδοσίας για το σύλλογο, ενώ οι ίδιοι δεν το επιθυμού-
σαν. Αποτέλεσμα ήταν να γίνει ΕΔΕ, να εμπλακούν διάφοροι φορείς (ΥΠΕ, Υπουρ-
γείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λ.π) και να αναγκαστεί το γραφείο μισθοδο-
σίας να παρακρατεί ΜΟΝΟ σε εκείνους που αιτούνταν εγγράφως, ότι επιθυμούν 
να είναι μέλη του συλλόγου». (οι υπογραμμίσεις και οι υπερτονισμοί, δικοί μας).
Από την παραπάνω ανακοίνωση, προκύπτει η αβίαστη παραδοχή της διοίκησης 
του σωματείου, ότι μέχρι κάποιοι να διαμαρτυρηθούν επειδή τους παρακρατούνταν 
χρήματα παρά τη θέλησή τους και αποδιδόταν στο ταμείο τους, εισέπρατταν εισφο-
ρές από 1800 εργαζομένους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, δεν είχε 
κάνει ποτέ αίτηση εγγραφής και δήλωση που να συναινεί στην αναφερόμενη παρακράτηση!!! Άξια αναφοράς και 
είναι η χρήση εισαγωγικών στη λέξη «συνάδελφοι», προφανώς για να στιγματιστούν οι αναφερόμενοι νοσηλευτές 
που προκάλεσαν την ΕΔΕ… Επίσης, τονίζεται η εκπληκτική διαπίστωση, ότι το γραφείο μισθοδοσίας, παρακρατούσε 
χρήματα από εκατοντάδες εργαζομένους, χωρίς να έχει κανένα έγγραφο στα χέρια του, πέραν της προφορικής (;;;;;) 
συναίνεσής των, μιας και σήμερα «αναγκάστηκε» όπως λέει η ανακοίνωση να παρακρατάει χρήματα ΜΟΝΟΝ από 
τους εγγράφως αιτούντες… Μιλάμε για καταστάσεις τραγελαφικές που μόνο σε κωμωδίες μπορεί να συναντήσει 
κανείς, όχι σε διοικητικές υπηρεσίες ενός δημόσιου νοσοκομείου… Με την ανακοίνωση αυτή λοιπόν, η διοίκηση 
του συλλόγου εργαζομένων  της Νίκαιας, θέλοντας να εκθέσει τους έξι «συναδέλφους» που ευθύνονται για την 
οικονομική ένδεια του ταμείου (πράττοντας τα νόμιμα και αυτονόητα), εκθέτει αφενός το γραφείο μισθοδοσίας του 
νοσοκομείου, αλλά κυρίως την ίδια που εισέπραττε χρήματα χωρίς να τηρείται η νόμιμη διαδικασία, από εργαζομέ-
νους που πιθανώς δεν είχε καν μέλη…
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Ο  LARGE Γιαννάκος χαρίζει πτυχία ΤΕΙ Νοσηλευτικής. Προλάβετε…
«Το  Νοσηλευτικό  προσωπικό   ΔΕ  των  Νοσοκομείων  και  των  εποπτευόμενων φορέων   του  Υπουργείου  Υγείας 
με  δεκαετή  προϋπηρεσία  δύναται   να  εισαχθεί  στο δεύτερο  ή τρίτο έτος των ΤΕΙ Νοσηλευτικής της χώρας  και 
χωρίς πρακτική  άσκηση να αποκτήσουν  τίτλο Νοσηλευτικής Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης».
Μ’ αυτό το άθλιο προτεινόμενο προς νομοθέτηση κείμενο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, προχωρώντας χωρίς κα-
μία απολύτως εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση ή την Εκτελεστική Επιτροπή της ομοσπονδίας, επιχειρεί 
να προσελκύσει ψηφοφόρους, «χαρίζοντας» υποσχέσεις τερατώδεις και εξοργιστικές. Νοσοκόμος ΔΕ ο ίδιος, 
φαίνεται πως ίσως είδε με άλλο μάτι και το δικό του μέλλον. Γιατί το συνδικαλιστικό του στην ΠΟΕΔΗΝ μάλλον 
χλωμιάζει επικίνδυνα…

Προβατηνέας Reloaded
Robe de chambre γκρι, για να ταιριάζει με το χτε-
νισμένο στο πλάι μαλλάκι, σα να το’ γλυψε γελάδα 
στέρφα, βλέμμα αγουροξυπνημένο μισοασιάτικο, 
παντοφλίτσα  φαιά με οικόσημο περικοκλάδα χρυ-
σοκέντητη, γαμπίτσα ημιφανής μαδημένη σα κα-
ψαλισμένο ποδάρι από σφάγιο και δη αμνοερίφιο, 
ύφος ξυνισμένο με διαλείμματα απορίας. 
«Τι θέλετε κύριε;», ρώτησε μαχμουρλίδικα, ξύνο-
ντας βαριεστημένα το αποψιλωμένο του λιπόσαρκο 
στήθος, μέσα απ’ τη ριχτή του ρόμπα…
«Μα νόμισα πως εδώ είναι τα γραφεία του Αχταρ-
μά», αντέτεινε ο επισκέπτης. «Εσείς ποιος είστε;» 
συνέχισε απορημένος.
«Ο αντιβασιλέας !!!», απάντησε καμαρωτός. Με 
πήρε ο ύπνος κομμάτι παραπάνω μιας και χτες 
βράδυ έπηζα τυρί, ε συγνώμη έγραφα ένα άρθρο 
για το άρμεγμα, εμ με συγχωρείτε κοιμάμαι ακόμα, 
δεν έχω πιεί ούτε ξυνόγαλα, φτου που να πάρει, 
γάλα ήθελα να πω», βέλαξε αιφνιδιασμένος ο Προ-
βατηνεύς.
«Κατάλαβα», είπε ο χριστιανός και γύρισε την πλά-
τη καταλαβαίνοντας τη βλακεία που είχε κάνει τότε 
που γράφτηκε στη στάνη…

Τα κασκόλ των γιδοβοσκών
Γέμισε ο τόπος με φωτογραφίες γιδοβοσκών με κασκόλ. Εμπριμέ, ριγέ, καρό, πολύχρωμα, κασκόλ για όλα τα γού-
στα… Όπως μια εποχή το ζιβάγκο σηματοδοτούσε την αλλαγή (τρομάρα τους), έτσι και τώρα οι φωστήρες γιδοβο-
σκοί, αποφάσισαν να εισάγουν ένα προφίλ τύπου Γούντυ Άλεν, προσπαθώντας να αναμείξουν τη γιδοβλαχιά τους 
με ένα στυλ σοφιστικέ. Η ομορφάδα τους λάμπει που λάμπει μοναχή, είπανε να την ενισχύσουνε με τα κασκόλ στις 
δημόσιες εμφανίσεις τους. Βέβαια, ίσως τους αδικούμε μιας και χειμωνιάτικα μπορεί να τσίμπησαν καμιά αμυ-
γδαλίτιδα, αλλά όλοι μαζί; Μπορεί να είναι αυτό που λένε : «Εσένα θέλω στη χαρά εσένα και στον πόνο»… Πάντως 
τώρα στο μεσοχείμωνο που γεννήσανε και οι γίδες, μπορούν να πιούνε λίγο ζεστό γαλατάκι απ’ το γκαζάκι, κι όχι 
κατευθείαν απ΄ τη βυζί σα το Νικολιό στο Χριστός Ξανασταυρώνεται… Κυκλοφορεί και η  brucella melitensis… 
Κρίνοντας βέβαια απ’ τα’ αποτελέσματα των επισκέψεών τους, μάλλον τα κασκόλ θα τους χρησιμέψουν μπας και 
τα σφίξουνε λίγο παραπάνω να κρύψουνε τα μούτρα τους… 








