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Η αορτή είναι το μεγαλύτερο αγγείο (αρτηρία)
του σώματος και μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα
από την καρδιά προς όλα τα σημεία του σώμα-
τος.
Η κοιλιακή αορτή είναι το τμήμα της αορτής που
βρίσκεται στην κοιλιακή χώρα.

Τι είναι το ανεύρυσμα?
Είναι η μόνιμη εντοπισμένη διάταση τμήματος της κοιλιακής, Η
αορτή θεωρείται ανευρυσματική όταν υπερβαίνει 1.5 φορα τη φυ-
σιολογική της διάμετρο ή όταν το περιφερειακό της τμήμα ξεπερ-
νάει τα 3 εκ σε διαμετρο. Η φυσιολογική διάμετρος της αορτής
κυμάινεται στα 2 εκ.

Επιδημιολογικά στοιχεία
Τα ανευρυσματα. της κοιλιακής αορτής προσβάλλουν κυρίως τις
μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 60 ετών και ειναι συχνότερα στους
άνδρες απο τις γυναίκες με αναλογία 10:1. Εντοπίζονται κατα
95% κάτωθεν της έκφυσης των νεφρικων αρτηριών.

Παράγοντες κινδύνου - Αίτια
Με την πάροδο των ετών το τοίχωμα της κοιλιακής αορτής εξα-
σθενεί.  Η αθηρωματική  νόσος, κάποιος τραυματισμός, μια γενε-
τική ανωμαλία, μπορει να προκαλέσουν τη αιτία..
Η αρτηριακή πίεση, ο ζαχαρώδης διαβήτης συμβάλλουν στη  δη-
μιουργία ανευρύσματος.
Παράγοντες κινδύνου είναι το κάπνισμα, η κληρονομικότητα και
η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια,

Συμπτώματα
-Τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματικά και αποτελούν τυ-
χαίο εύρημα κατά την  εξέταση του ασθενούς γιά άλλο λόγο
- Τα κλινικά  συμπτώματα ποικίλλουν 
Πόνος γύρω από τον αφαλό, την μέση η τον  θώρακα,
Συμπτώματα απο την πίεση παρακειμένων οργάνων.
Eπιρήξεως
Αιφνίδιο έντονο άλγος στην κοιλιακή χώρα και συμπτωματολογία
shock.
Ο κίνδυνος ρήξης μπορει να οδηγήσει σε ποσοστό 80% σε θά-
νατο.

Πως γίνεται η διάγνωση:
-Kλινική εξέταση με την ψηλάφηση σφύζουσας μάζας στην κοι-
λιακή χώρα και την ακρόαση.
-Υπερηχογράφημα  κοιλίας. Εξέταση απλή ανώδυνη και οικονο-
μική.
-Αξονική τομογραφία άνω -κάτω κοιλίας με σκιαγραφικό
-Μαγνητική τομογραφία
-Ψηφιακή αγγειογραφία.

Θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος και για τυχόν συνυπάρχοντα ανε-
ρύσματα περιφερειακά.

Θεραπεία
Συντηρητικά
-Συνιστάται περιοδική παρακολούθηση με τη διανέργεια υπερη-
χοτομογραφικού ελέγχου σε ανευρύσματα με διάμετρο μικρότερη
των 5 εκ.

Χειρουργική
συνιστάται όταν :
-το ανεύρυσμα είναι μεγαλύτερο των 5 εκ.
-όταν κατα τον  χρόνο της παρακολουθήσης το μέγεθος του, αυ-
ξάνεται ταχέως.

Ανοιχτή χειρουργική επέμβαση
Γίνεται τομή στην κοιλιακή χώρα υπό γενική αναισθησία και αν-
τικαθίσταται η ανευρυσματική αορτή με συνθετικό μόσχευμα.
Ανάγκη για παραμονή τα πρώτα εικοσιτετράωρα στην εντατική θε-
ραπεία με μακρό χρόνο νοσηλείας και αποθεραπεία.

Ενδοαυλική αποκατάσταση
Με μικρές τομές στις μικροβουβωνικές πτυχές, συνήθως με το-
πική αναισθησία τοποθετείται ενδοαυλικό μόσχευμα stent. Με την
μέθοδο αυτή ο ασθενής επιβαρύνεται λιγότερο και έχει άμεση
αποκατάσταση και υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών
με προβλήματα υγείας,
Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της μεθόδου είναι άγνωστα
λόγω του μικρού χρόνου εφαρμογής της μεθόδου.

Η επιλογή της θεραπευτικής αγωγής επηρεάζεται  απο ορισμέ-
νους παράγοντες:
-Μέγεθος ανευρύσματος
-Ηλικία - Φύλο
-Συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας που επιβαρύνουν τον ασθενή
-Δυνατότητες νοσηλευτικού κέντρου
-Εμπειρία θεράποντως ιατρού
-Κόστος

Πέτσα Μαρία
Ιατρός ακτινολόγος,

Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ.

Ανεύρυσμα κοιλιακής 
αορτής
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Μου φάνηκε αρκετά παράδοξο οι ισχυροί τραπεζίτες της Γερμα-
νίας να «ζητιανεύουν» καταθέσεις στον τραπεζικό «σκουπιδό-
τοπο» του … λεηλατημένου τραπεζικού συστήματος της Κύπρου
και αναρωτήθηκα, αν έχουν τόσο … ανάγκη, μήπως δεν είναι
τόσο…. ισχυροί;

Έκανα μία έρευνα και θα εκπλαγείτε με τα αποτελέσματα της,
γιατί τελικά οι Γερμανικές τράπεζες μπορεί να είναι πολλά, όμως
μόνο για υγιείς κι ασφαλείς δε φημίζονται! Οι περισσότερες τρά-
πεζες τους είναι ουσιαστικά … υπό κατάρρευση!

Η ναυαρχίδα του Γερμανικού συστήματος η Deutsche Bank,
χρειάζεται άμεσα 10δις για ανά-κεφαλαιοποιήσει τη θυγατρική
της στις ΗΠΑ. Έχει χορηγήσει τεράστια ποσά σε ναυτιλιακά δά-
νεια, τα οποία είναι «σε καθυστέρηση» και η μόνη λύση – που
έχει βρει – είναι να μεταθέτει την εξόφληση του κεφαλαίου και
να κεφαλαιοποιεί τους τόκους έως  ότου «σκάσουν» (Roll
over)!

Ενώ λοιπόν είναι σε δυσμενή φάση – περισσότερο και από
την Lehman brothers-  η έκθεση της σε ναυτιλιακά δάνεια είναι
περίπου όσο το κούρεμα της Κύπρου 6 δις ευρώ! Μάλιστα
έβγαλε στο σφυρί θυγατρικές της, αλλά κανείς δεν τις αγοράζει!
Όσο για την δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, η Com-
merz Bank, καταρρέει σταθερά , όπως μου εξηγούσε χρηματιστής
και μου φαίνεται από της πορείας της μετοχής.

Όλα ξεκίνησαν από την ναυτιλία.
Κάποιοι φωστήρες Γερμανοί οικονομολόγοι, σκέφτηκαν ότι

επειδή η χώρα τους κατασκευάζει αυτοκίνητα (και έχει βαριά βιο-
μηχανία), μπορεί να ανταγωνιστεί τους Έλληνες και Κύπριους
εφοπλιστές. Γιγάντωσαν λοιπόν ένα στόλο κοντέινερ και βγήκαν
στη διεθνή αγορά μεταφοράς εμπορευμάτων.

Αυτά τη δεκαετία του 90 βρήκαν πρόθυμους τραπεζίτες να τους
χορηγήσουν τεράστια δάνεια, με τα οποία τιτλοδότησαν και «μό-
λυναν» όλο το τραπεζικό τους σύστημα!
Ο οίκος Moodys εκτιμά ότι η έκθεση των 10 μεγαλύτερων τρα-

πεζών στη ναυτιλία ανέρχεται στα 98 δις, γεγονός το οποίο εδώ
και μερικούς μήνες έχει σημαίνει κόκκινο συναγερμό τόσο στη
Bundesbank, όσο και στην ομοσπονδιακή αρχή οικονομικής επο-
πτείας BanFin.

Το ποσό αυτό είναι, σύμφωνα με τον Αμερικάνικο οίκο αξιο-
λόγησης, αθροιστικά υπερδιπλάσιο σε σχέση με την έκθεση που
υπάρχει στα ομόλογα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ιρλανδίας, της
Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

Ο Andreas Dombret μέλος του Δ.Σ. της κεντρικής τράπεζας
της Γερμανίας προειδοποίησε το Φεβρουάριο ότι η κρίση στη ναυ-
τιλία θα τινάξει το τραπεζικό σύστημα στον αέρα.

ήδη οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες στη ναυτιλία η HSH Nord-
bank και η Commerzbank, έχουν τεθεί κάτω από την τη στενή
εποπτεία τόσο τη Bundesbank όσο και του BanFin. Η Com-
merzbank το 2012 απορρόφησε την άλλη μεγάλη Γερμανική
τράπεζα τη Deutsche Shiffsbank και στη συνέχεια έκλεισε το
ναυτιλιακό της κομμάτι, το οποίο αγωνίζεται μάταια να πουλή-
σει.

Και ενώ λοιπόν η Μέρκελ με θράσος εξαγγείλει πως οι επεν-
δυτές μέτοχοι, ομολογιούχοι και καταθέτες  πρέπει να χάνουν τα
χρήματα τους – όταν οι τράπεζες πτωχεύουν – η HSH Nordbank
που παραμένει στη ναυτιλία, αναγκάστηκε να ζητήσει και να
λάβει την κρατική βοήθεια ύψους 1,3δις ευρώ, από το κρατίδιο
Schleswing Holstein το οποίο είναι μέτοχος, για να μην πτω-
χεύσει από τις κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν από τα
επισφαλή δάνεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι το KG
Funds που διογκώθηκε την δεκαετία του 90 με τη ναυτιλία.

Οι αυστηροί Γερμανοί που διαφημίζουν παντού την δίκαιη φο-
ρολογική τους μεταχείριση τους, πρόσφεραν σε αυτά τα Funds …
αφορολόγητες επενδύσεις. Τις μέρες της ναυτιλιακής άνθησης
εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί με οικονομική επιφάνεια, γιατροί,
δικηγόροι, επιχειρηματίες, μηχανικού, έσπευσαν να τοποθετή-
σουν εκεί τα χρήματα  του, έχοντας το πλεονέκτημα της μη φο-
ρολόγησης και των υψηλών αποδόσεων. Τα Funds αυτά
αγόρασαν και ναυπήγησαν εκατοντάδες πλοία σε υψηλές τιμές,
λαμβάνοντας παράλληλα άφθονα δάνεια από τις Γερμανικές τρά-
πεζες.

Όμως το 2008, η φούσκα των αξιών των πλοίων έσπασε
ξαφνικά και από το 2009 η ναυτιλία μπήκε στην περιπέτεια της
κρίσης.

Όλα αυτά τα πλοία σήμερα έχουν αποδομήσει κάθε πρόβλεψη
των δανειακών τους συμβάσεων. Είναι μια άνευ προηγουμένου
καταστροφή την οποία τα KG Funds αδυνατούν να διαχειριστούν,
διότι δεν έχουν την τεχνογνωσία του εφοπλιστή. Τα πλοία τους
βγήκαν στην αγορά για να πωληθούν, ώστε να συμμαζέψουν
μέρος της ζημίας τους.
Οι έλληνες εφοπλιστές έκαναν πάρτι αγοράζοντας για ένα
κομμάτι ψωμί πολλά από τα πλοία που έβγαλαν στο
σφυρί οι Γερμανικές Τράπεζες. Έτσι εξηγείται λοιπόν η κίνηση
«του πνιγμένου που κρεμιέται από τα μαλλιά του», και το «ζητιά-
νεμα» προς τους πελάτες των κυπριακών τραπεζών.

Εξηγείται και το μίσος εναντίον της Ελλάδας και Κύπρου και η
άρνηση της αλληλεγγύης.
Η ναυτιλία της Γερμανίας βούλιαξε από τον ανταγωνισμό των

Ελλήνων και Κυπρίων εφοπλιστών, που μετά την καταστροφή
αγοράζουν πάμφθηνα τα καράβια του.
Μπορεί εμείς να διδαχθήκαν με πικρά τι σημαίνει δημοσιονομική

σπατάλη (και που μας οδήγησε), οι Κύπριοι τι σημαίνει έκθεση
και πιστωτική σύνδεση (σε χώρα με επισφαλή ομόλογα), αλλά
πιο πριν οι Γερμανοί πήραν το δικό τους μάθημα.
Έμαθαν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι επειδή φτιάχνεις καλά αυ-
τοκίνητα και οι ηλεκτρικές σκούπες, δεν μπορείς να ανταγωνι-
σθείς τους Έλληνες και Κύπριους εφοπλιστές που κυριαρχούν
στις παγκόσμιες θάλασσες 3000 χρόνια!
Το σύντομο ανέκδοτο με δύο λέξεις που προκαλεί γέλιο στους
ναυτιλιακούς κύκλους, είναι «Γερμανός…. Καπετάνιος!»

Μετά τιμής Κώστας Ι.

Τελικα καταρρέει το Ελληνικό
ή το Γερμανικό σύστημα?

Ο Σόιμπλε υπήρξε σαφής… «Οι καταθέτες πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα τους σε σίγουρες τράπεζες και
όχι στο ρίσκο των υψηλών επιτοκίων». Μετά τη δήλωση αυτή 50.000 επιστολές στάλθηκαν στην Κύπρο
από Γερμανικές τράπεζες, προτείνοντας στους καταθέτες άμεση μεταφορά των χρημάτων τους στο
ασφαλή Γερμανικό οικονομικό παράδεισο!



Αν έρθει η στιγμή που ο γιατρός διαγνώσει ότι ο εγκέφαλός μου
έχει νεκρωθεί και ότι καμμία λειτουργία του δεν θα επανέλθει
τότε η ζωή μου θα έχει τελειώσει

Όταν αυτο συμβει δεν θέλω να αφήσω κάποιους αβοήθητους.
Δεν θέλω το κρεββάτι μου να γίνει κρεβάτι θανάτου, αλλά πηγή ζωής.

Δώστε σε έναν όμορφο άνδρα τα μάτια  μου, που ποτέ δεν είδε
την όμορφη ανατολή,  που ποτέ δεν είδε ένα παιδικό πρόσωπο,
ή τον έρωτα στα μάτια μίας γυναίκας.

Δώστε την καρδιά μου, σ΄ έναν άνθρωπο
που περνά ατελείωτες ημέρες πόνου. Δώστε το αίμα μου,
στον έφηβο που θα το χρειαστεί, μετά από ατύχημα,
γιατι πρέπει να ζήσει και να δει τα εγγόνια του να παίζουν.

Δώστε τα νεφρά μου σε κάποιον που εξαντλείται μέρα παρά μέρα
συνδεδεμένος σ΄ένα μηχάνημα.

Πάρτε τα κόκκαλα μου, κάθε μυ και ίνα, κάθε μου νεύρο και ιστό
και βρείτε τρόπο ένα ανάπηρο παιδί να περπατήσει.

Ερευνήστε κάθε γωνιά του μυαλού μου.
Πάρτε τα κυτταρά μου και αφήστε να περιμένουν
γιατί κάποια μέρα ένα άφωνο αγόρι θα ξεφωνίσει στο φτερούγισμα
μιας νυχτερίδας κι ένα κορίτσι, θα ακούσει τoν ήχο της βροχής 
στα παραθυρά του.

Αν πρέπει να ενταφιάσετε κάτι, ας είναι τα λάθη μου,
oι αδυναμίες μου και όλες μου οι προκαταλήψεις απέναντι
στον συνάνθρωπό μου.

Δώστε την ψυχή μου στον θεό
και τα όργανα μου για τη σωτηρία των συνανθρώπων μου.
Εάν κάνετε όλα αυτά εγώ θα ζω για πάντα.

Robert Test (Δωρητής Οργάνων)



K
ύριοι, Κυβερνώντες και ....παρακυβερνώντες. Σάς γράφω δυό
λογια απευθυνόμενος προς εσάς, ορμώμενος απο τα γεγονοτα της
ΕΡΤ και....οχι μονον

Ολοι μας και κυριως εσεις, οπως παραδεχθήκατε και για τό ''μαγαζάκι'' της ΕΡΤ γνωρίζατε για τον βιον και την πο-
λιτεια ολων αυτων των παραμάγαζων, με τους επικεφαλής τους, που απάρτιζαν το λεγόμενο Δημόσιο Τομέα και ''ελυ-
ναν και εδεναν” σε ολες τις προηγούμενες Κυβερνητικές Θητειες.Τα ξέρατε και τα ξερετε ΟΛΑ και κυρίως το...''που
πηγαν τα λεφτα'' αλλα και ποιοί  συνεχίζουν σήμερα να τα έχουν και να τα κρατουν παρανόμως.

Και μην μας πειτε οτι  και ο λαος ευθυνεται παρομοίως, διότι αυτό ειναι ενα ασυστολο ψέμα.Ο Λαός βαδίζει πάντα
στον δρόμο που του χαράσουν οι εκαστοτε Κυβερνώντες του και τρανή αποδειξη ειναι η σημερινή κατασταση.

Πώς σήμερα ο λαός αυτός,'' ο διεφθαρμένος'', υπακουει και εφαρμόζει ο,τι εσεις του επιβάλλετε, ειτε αυτό λέγεται
φόρος ή χαράτσι ή κόψιμο μισθου ή κοψιμο σύνταξης ...και πάει λέγοντας? 

Και μόνον γι'αυτό θα επρεπε να τον σέβεστε και να τον υπολογίζετε οπως αρμόζει...

Γι'αυτο, και για να αποδοθει  η δέουσα δικαιοσύνη σας παρακαλουμε θερμά, αφου διώξετε ολους τους απλούς
αλλα επιορκους κρατικούς υπαλλήλους, πάρτε εναν-εναν απο τους αξιωματούχους , που ομως εσεις ειχατε διορίσει,
και ειχαν το κουμάντο, οπως: Περιφερειάρχες     Νομάρχες   Εφοριακούς    Πολεοδόμους    Δασάρχες    Συνδικαλιστες
Τραπεζίτες    Γιατρούς, και πάει λέγοντας, και εφαρμοστε το ποθεν εσχες πάραυτα και για ολα τα προηγούμενα ετη της
διαφθορας και της σαπιλας.

Αλλα το θέμα δεν ειναι μονον να εντοπισθει η παρανομία και η διαφθορά του καθενός απ'αυτούς αλλα να επι-
στραφουν τα κλεμμενα χρήματα στον ταλαιπωρημένο Λαό που αδικως πληρώνει τα σπασμένα των διεφθαρμένων.

Και πως άραγε ξεκινήσατε το ''νοικοκύρεμα'' αρχίζοντας απο τις συντάξεις και τους μισθούς των απλων φτωχων
πολιτων εχοντας αφήσει στο απυροβλητο, τους πραγματικούς ενόχους να απολαμβάνουν τούς ''καρπούς'' της  ''σκληρης
δουλειάς'' των προηγούμενων χρονων?

''Τα λεφτά , ολα, πισω'' λοιπον εδω και τώρα, να γυρισουν στον φυσικό τους αποδέκτη  και να πιάσουν τόπο εκει
πού πρέπει. Ελεος πιά με τον υπερδανεισμό που συνεχιζεται ακάθεκτος βαραίνοντας ακόμα περισσότερο τους απλούς
πολίτες.

Γιατι με πολίτες φορτωμένους με τό άγος της αδικίας και της διακριτής μεταχειρισης ούτε Εσεις ούτε η Ελλάδα
θα φτάσει στό ποθούμενο αποτελεσμα

Μετά τιμης

Πρόεδρος του ΔΡΟΜΕΑ
Οικονομολόγος  Α.Σ.Ο.Ε.Ε

Της Ελεύθερης Αγοράς και Οικονομίας

Ιωάννης Αρκάς

Μήνυμα Προέδρου του Δ.Σ.

Ιωάννης Αρκάς
Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Αθλητικού Συλλόγου 
Μεταμοσχευμένων «ΔΡΟΜΕΑΣ»

Εκκληση σε όλους όσους μας.....
κυβερνουν
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Τι είναι το ΡSΑ
Το PSA είναι μια γλυκό πρωτεΐνη που εκκρίνεται από τα επιθη-
λιακά κύτταρα του προστατικού αδένα. Η φυσιολογία του PSA
συνίσταται στο να διευκολύνει τη γονιμοποίηση, ρευστοποιών-
τας το σπέρμα και βοηθώντας έμμεσα στην κίνηση των σπερ-
ματοζωαρίων.

Πότε ανακαλύφθηκετο Ρ5Α
Το PSA ανακαλύφθηκε το 1971 από ερευνητές της ιατροδικα-
στικής, στην προσπάθεια τους να εντοπίσουν στο σπέρμα μια
μοναδική ουσία, που θα ανιχνεύεται σε περιπτώσεις βιασμών.

Το 1980, μετά από πολυετείς σημαντικές έρευνες, διαπιστώ-
θηκε ότι το PSA που ανιχνεύεται στο αίμα είναι ένας καρκινικός
δείκτης. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν μέθοδοι ποσοτικής μέτρη-
σης του PSA στον ορό του αίματος. 
Οι έρευνες απέδειξαν ότι το PSA είναι ο σημαντικότερος καρ-
κινικός δείκτης για τον άνδρα και από το 1988 καθιερώθηκε
ευρέως η μέτρηση του στην ιατρική. Επιπλέον τα τελευταία χρό-
νια διαπιστώθηκε ότι ο λόγος ελεύθερο PSA προς ολικό PSA
έχει ιδιαίτερη σημασία για την εκτίμηση πιθανής κακοήθειας και
την απόφαση του θεράποντα ιατρού σχετικά με την εκτέλεση
της βιοψίας.

Ποιες είναι οι μορφές του ΡSΑ: 

Στον ορό του αίματος ενός άνδρα, το PSA ανιχνεύεται σε δύο
μορφές:
- Ως ελεύθερο (free ΡSΑ),

που υπάρχει σε μικρότερη ποσότητα
και

- Ως συνδεδεμένο με πρωτεΐνες, 
που ανιχνεύεται σε μεγαλύτερη ποσότητα

Το σύνολο free ΡSΑ και συνδεδεμένου με πρωτεΐνες PSA απο-
τελεί το total ΡSΑ. Οι τιμές του ελεύθερου (free ΡSΑ) και του
ολικού (total ΡSΑ), που εκτιμώνται τόσο ανεξάρτητα η μια από
την άλλη, όσο και σε συνδυασμό, βοηθούν σημαντικά στη διε-
ρεύνηση πιθανών παθήσεων του προστάτη.

Τιμές του ΡSΑ
Οι φυσιολογικές τιμές του PSA στον ορό του αίματος ενός άνδρα
είναι πολύ χαμηλές και κυμαίνονται μεταξύ 0 ηg/ml και 4 ηg/ml.

Το PSA εισέρχεται στο αίμα των ανδρών μέσω του προστάτη.
Στην περίπτωση καρκίνου του προστάτη, επειδή διαταράσσεται
η υφή του αδένα, εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος με-
γαλύτερη ποσότητα ΡSΑ.

Δρ Γεώργιος Χρονάς Μ.Ο. Ρη.D
Iατρός Μικροβιολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευμένος στο Πανεπιστήμιο 

του Εδιμβούργου της Μ. Βρετανίας
Δ/ντης Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου ΒΙΟΤΥΠΟΣ

PSA Ειδικό
Προστατικό
Αντιγόνο
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Για το λόγο αυτό μία αυξημένη τιμή PSA προβληματίζει και απαι-
τείται περαιτέρω διερεύνηση στην περίπτωση αυτή. Ωστόσο μία
φυσιολογική τιμή PSA δεν αποκλείει πλήρως την ύπαρξη καρ-
κίνου του καρκίνου. Η κλινική εξέταση είναι απαραίτητη σε κάθε
περίπτωση.

Πόσο σημαντική είναι η ετήσια αύξηση του ΡSΑ
Μέχρι πρόσφατα η ταχύρυθμη αύξηση του PSA ερμηνεύεται ως
σοβαρή ένδειξη για την ύπαρξη καρκίνου του προστάτη. Σήμερα
ο ρυθμός αύξησης του PSA αξιολογείται στη διερεύνηση για
καρκίνο του προστάτη, χωρίς να θεωρείται η απόλυτη ένδειξη
για την ύπαρξη κακοήθειας.

Πώς αξιολογούνται οι αυξημένες τιμές του ΡSΑ
Όπως προαναφέρθηκε μία τιμή PSA μεγαλύτερη από 4 ηg/ml
είναι εκτός φυσιολογικών ορίων και απαραίτητη η περαιτέρω
διερεύνηση.
Στην εκτίμηση της τιμής του ΡSΑ, λαμβάνεται επίσης υπόψη η
ηλικία του άνδρα. Τιμές 4 ng/ml-10 ανήκουν στην γκρίζα ζώνη.
Τιμές του PSA μεγαλύτερες από 10 ng/ml είναι απόλυτα παθο-
λογικές.
Γενικά όταν ο λόγος Free ΡSΑ/PSA totaΙ είναι μικρότερος από
0,25 (free ΡSΑ/PSATotal < 0,25) αυξάνεται η πιθανότητα
ύπαρξης καρκίνου και όσο μικρότερος είναι ο λόγος τόσο αυ-
ξάνεται η πιθανότητα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις χρησίμευε η μέτρηση του ΡSΑ:
Η μέτρηση του PSA εκτός από την χρησιμότητα της όσον αφορά
την πρόληψη του καρκίνου και των άλλων παθήσεων του προ-
στάτη είναι πολύ σημαντική στην παρακολούθηση της θερα-

πείας του καρκίνου καθώς επίσης και
στη σταδιοποίησή του. Συγκεκριμένα,
η μείωση της τιμής του PSA εντός φυ-
σιολογικών ορίων είναι ένδειξη του
PSA εντός φυσιολογικών ορίων είναι
ένδειξη πλήρους αφαίρεσης Γ απαλλα-
γής από τον όγκο. Η επιμρνή του δεί-
κτη σε παθολογικά επίπεδα, πιθανώς
ακολουθούμενη από σύντομη πτώση,
ή αύξηση μετά από σύντομη πτώση
είναι ένδειξη υπολειπόμενου καρκίνου
ή μετάστασης.
Η αύξηση του PSA για δεύτερη φορά,
μετά από περίοδο φυσιολογικών τιμών
π.χ. μετά από προστατεκτομή είναι έν-
δειξη επανεμφάνισης της νόσου.

Συχνότητα παρακολούθησης
του ΡSΑ;
Σε περίπτωση ύπαρξης οικογενειακού
ιστορικού πρώιμου καρκίνου του προ-
στάτη, προτείνεται προληπτική μέτρηση
του PSA από την ηλικία των 40 ετών.
Γενικά στην ηλικία των 45 ετών είναι

χρήσιμο να υπάρχει μία τιμή αναφοράς και από την ηλικία των
50 ετών και άνω πρέπει να γίνεται μέτρηση του PSA κάθε
χρόνο. Σύγκριση μεθόδων στη μέτρηση του ΡSΑ

Σε αντίθεση με άλλους καρκινικούς δείκτες, το PSA δείχνει με-
γάλη σταθερότητα στη μέτρηση του από διάφορους αναλυτές.

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ ύστερα από έρευνα,
συμμετείχε στο 6ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο με το θέμα:
“Καρκινικοί Δείκτες Σύγκριση μεθόδων”.

Παρατηρήθηκαν οι αποκλίσεις διαφόρων καρκινικών δεικτών
σε 4 διαφορετικούς αναλυτές σε διάστημα 4 ετών. Το PSA πα-
ρουσίασε τη μικρότερη απόκλιση κάνοντας το αποτέλεσμα απο-
δεκτό και συγκρίσιμο με τιμές που προέρχονται από άλλους
αναλυτές.

Free:total PSA ratio 50-59 years 60-59 years >or=70 years
<or=0.10
0.11-0.18
0.19-0.25
>0.25

49.2%
26.9%
18.3%
9.1%

57.5%
33.9%
23.9%
12.2%

64.5%
40.8%
29.7%
15.8%

0.11-0.18

>0.25
0.19-0.25

50-59 y
<or=0.10

tioaotal PSA ree:trF

33.9%

12.2%
23.9%

>or=70 y

9.1%

57.5%
26.9%
18.3%

49.2%
ears60-59 years50-59 y

40.8%

15.8%
29.7%

ears
64.5%

>or=70 y
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Με ανάμεικτα συναισθήματα θλίψης και οδύνης,
αποχαιρετίσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τρία
γνώριμα, αγαπημένα και πολύ σημαντικά πρόσωπα.
Την Βούλα Χρυσικοπούλου, την Ακριβή Τσερέ και
τον Χρήστο Τσιούτρα (αναφερόμενοι με τη  σειρά
που έφυγαν). Ο πόνος που προκάλεσε αυτός ο απο-
χωρισμός ήταν μεγάλος τόσο για τις φυσικές τους
οικογένειες, όσο και για τη μεγάλη οικογένεια του
χώρου των νεφροπαθών. 

Και με τους τρεις με συνέδεε, τόσο η κοινή μας
πορεία και δράση είτε στον συνδικαλιστικό είτε στον
αθλητικό τομέα, όσο και οι δυνατοί φιλικοί δεσμοί
που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ μας. Επί σειρά πολλών
ετών είχα αναλάβει τα καθήκοντα της Γενικής Γραμ-
ματέως στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέν-
των εκ Νεφρού, υπό την προεδρεία του Παναγιώτη
Τσερέ. Έτσι με την Ακριβή την αείμνηστη σύζυγο του,
συνεργαστήκαμε στον ίδιο Σύλλογο στα πλαίσια και
του συνδικαλισμού και του αθλητισμού και βίωσα
προσωπικά την ιστορία της ζωής τους, μέσα από την
κοινή τους πορεία και δράση. Με τη Βούλα και το
Χρήστο, παρά το ότι ανήκαμε σε διαφορετικούς ο
κάθε ένας από εμάς Συλλόγους, μας ένωσε το ίδιο
πάθος και ο ίδιος αγώνας για το κοινό όφελος,
ακόμα και κάτω από τις δύσκολες και αντίξοες συν-
θήκες που αντιμετωπίσαμε. Τίποτα δεν αξίζει περισ-
σότερο, όσο ο θησαυρός τόσων κοινών
αναμνήσεων, τόσων ωρών, με τη δημιουργικότητα,
τις συγκινήσεις, ακόμα και τις αντιπαραθέσεις και τις
συμφιλιώσεις μας, που είχαν όμως το ίδιο αγωνι-
στικό αποτέλεσμα.

Ίσως οι αγώνες με το πέρασμα του χρόνου λη-
σμονιούνται και ίσως έτσι ξεχαστούν και όλοι εκεί-
νοι που με το έργο τους βοήθησαν την πορεία των
υπολοίπων μέσα από τη σημαντική δική τους δια-
δρομή. όλοι εκείνοι που πέρασαν πολλά και άνοιξαν
το δρόμο για να τα καταφέρουν και άλλοι, θεωρών-
τας τον αγώνα σπουδαιότερο από το σκοπό. όλοι
εκείνοι που με τις ενέργειες τους, μεταμόρφωσαν
και πλούτισαν τον κόσμο και έγραψαν ιστορία στο
χώρο, ώσπου η ίδια η ζωή έβαλε σφραγίδα στο έργο
τους.    

Ανάμεσα σε εκείνους κατατάσσονται και τα τρία
αυτά εκλιπόντα πρόσωπα Κτίστες ενός οράματος και
σκαπανείς μιας ιδέας, προσέφεραν αμερόληπτα και
ανιδιοτελώς τον δικό τους σπόρο που δεν πήγε χαμέ-
νος. Ίσως να έκαναν και λάθη. Ίσως κάποιες φορές
να ένιωσαν πικρία γιατί τους είχαν πληγώσει. Όμως
δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά, αφού κέρδισαν το
σεβασμό και την εκτίμηση της Ελληνικής κοινωνίας,
καθώς ο τρόπος ζωής τους, η κοινωνική τους ευαι-
σθητοποίηση, οι αγωνιστικές τους δραστηριότητες και
η κλίμακα των αξιών που ανέπτυξαν, αποτέλεσαν πα-
ράδειγμα προς μίμηση και μάθημα για όλους.  

Έτσι σε μία κατάθεση ψυχής, θα ξεδιπλώσω σε
δύο συνεχόμενα τεύχη (Α και Β μέρος) το κουβάρι της
προσωπικής τους ιστορίας, η κάθε μια εκ των οποίων
μπορεί ίσως να φαίνεται όμοια με πολλών άλλων, δεν
παύει όμως να έχει το δικό της ξεχωριστό χρώμα. Σε
ένδειξη λοιπόν αναγνώρισης και εκτίμησης της προ-
σφοράς τους, θα ανασύρω μέσα από τη λήθη λεπτο-
μέρειες που αγνοούνται, αφού είναι ελάχιστοι εκείνοι
που γνωρίζουν πραγματικά, τι συνέβη στο παρελθόν.
Και καθώς εμείς θα προχωράμε σε ένα άγνωστο μέλ-
λον αποχαιρετώντας τους, εκείνοι θα ζουν πάντα μέσα
από τη σκέψη και τη μεγάλη μας αγάπη.

Ενα οδοιπορικό τιμής
στην μνήμη τριών
ηρώων της ζωής

Aθανασία Μπότσα
Ιδρυτικό μέλος της αθλητικής
ομάδας απο το 1978
Ίδρυτικό μέλος του ¨ΔΡΟΜΕΑ¨
Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.
Αθλήτρια
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Ακριβή Σωτηροπούλου Τσερέ

Μια σπουδαία γυναίκα
μια χρυσή μάνα.

Το 1950 γεννιέται στην Κάτω Χώρα Ναυπα-
κτίας η Ακριβή Σωτηροπούλου. Παιδί μιας
τρίτεκνης οικογένειας, ξεχωρίζει με την ευ-

γενική της φυσιογνωμία, το δροσερό χαμόγελο και
το φωτεινό βλέμμα, χαρακτηριστικά με τα οποία εν-
τυπωσιάζει τους γύρω της.

Το 1968 στα 18 της χρόνια, έρχεται αντιμέτωπη
με μια σκληρή και άγνωστη για αυτή πραγματικότητα.
Πάσχει από σπειραματονεφρίτιδα η οποία εξελίσσε-
ται πολύ γρήγορα σε νεφρική ανεπάρκεια. Δύο χρό-
νια αργότερα το 1970, εισάγεται στο Λαϊκό
Νοσοκομείο Αθηνών όπου την αναλαμβάνει ένας νε-
αρός τότε ειδικευόμενος γιατρός, ο σημερινός Καθη-
γητής Νεφρολογίας, Βαλσαμάκης Χατζηκωνσταντίνου.

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηριακού ελέγ-
χου και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης από
μη αναστρέψιμη έκπτωση της νεφρικής της λειτουρ-
γίας, την προγραμματίζει άμεσα  για fistula (αρτηριο-
φλεβική αναστόμωση). Η λέξη αυτή της είναι
εντελώς άγνωστη και ζητά περισσότερες πληροφο-
ρίες. Εκείνος της εξηγεί ότι θα την αναλάβει ένας χει-
ρουργός ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει μία
κατάλληλη φλέβα στο χέρι της, ώστε να δημιουργη-
θεί μεγάλη ροή αίματος την οποία θα ενώσει στην
συνέχεια με μια γειτονική αρτηρία. Είναι ένας τρόπος
για να μπει στην αιμοκάθαρση που έχει ως προοπτική
την απομάκρυνση των υγρών αλλά και των τοξικών
ουσιών που έχουν συσωρευθεί στον οργανισμό της
και απειλούν κάθετα τη ζωή της. Η αιμοκάθαρση
όπως της εξηγεί, μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με
την εφαρμογή δύο μεθόδων. Είτε μέρα παρά μέρα με
τον Τεχνητό Νεφρό εφόσον δημιουργηθεί fistula,
είτε με περιτοναϊκές πλύσεις, εφόσον τοποθετηθεί
στην κοιλιακή της χώρα, ένας μόνιμος καθετήρας για
να υποβάλλεται στην διαδικασία κάθαρσης κάθε έξι
ώρες. 

Νιώθει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της
καθώς την κυριεύουν τα συναισθήματα του φόβου

και της ανασφάλειας. Ο γιατρός καταλαβαίνει την αν-
τίδραση της. Τον προβληματίζει το νεαρό της ηλικίας
της με την έκδηλη αγωνία στο πρόσωπο της. Όμως
το ήρεμο βλέμμα του και η εμπιστοσύνη που της εμ-
πνέει, την πείθουν. Είναι μόλις 20 χρονών αλλά συ-
νειδητοποιεί πλέον ότι χωρίς τον Τεχνητό Νεφρό,
δεν υπάρχει δυνατότητα να ζήσει. Έτσι συναινεί για
την εγχείρηση η οποία όμως αποτυγχάνει ακόμα και
σε επόμενες επαναληπτικές προσπάθειες του χει-
ρουργού, εξαιτίας θρόμβωσης. 

Από εκεί και λόγω αδυναμίας να αντιμετωπισθεί
ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, εισάγεται στο Γενικό
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Επιχειρούνται από
άλλον χειρουργό, η ίδιες προσπάθειες οι οποίες και
πάλι αποτυγχάνουν εξαιτίας του σχηματισμού νέων
θρόμβων, με αποτέλεσμα αυτή τη φορά, την πνευμο-
νική εμβολή, μια σοβαρή επιπλοκή απειλητική για τη
ζωή της, όπου ένας θρόμβος μετανάστευσε και συ-
σφηνώθηκε στα αγγεία των πνευμόνων της. Σώζεται
μετά από αιμόπτυση, έκτοτε όμως αντιμετωπίζει μό-
νιμα αναπνευστικά προβλήματα, από πνευμονική
υπέρταση. Προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή, αρχίζει
να υποβάλλεται σε περιτοναϊκές πλύσεις, ενώ πα-
ράλληλα αντιμετωπίζει εξαιτίας του ελλιπούς βάρους

Η οικογένεια 
Σωτηροπούλου -
Τσερέ
σε ευτυχισμένες
στιγμές.
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της και της μυικής αδυναμίας που έχει προκληθεί, κι-
νητικά προβλήματα που την καθηλώνουν για μεγάλο
χρονικό διάστημα στο κρεβάτι. 

Κάποιο μεσημέρι, κουρασμένη και ταλαιπωρη-
μένη όπως είναι αποκοιμιέται και ένα σημαδιακό
όνειρο, έρχεται να την ξεσηκώσει. Βλέπει ότι την επι-
σκέπτεται μία καλόγρια που της προσφέρει ένα μήλο
λέγοντας της: “πάρε αυτό το μήλο και φύγε από εδώ”.
Την εντυπωσιάζει το καφετί και όχι μαύρο χρώμα της
αμφίεσης της και το αναφέρει σε άλλους ασθενείς.
Όλοι είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται για την Αγία Ει-
ρήνη τη Χρυσοβαλάντω. Θέλει να φύγει αλλά με ποιες
δυνάμεις; Ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι μπορεί και περ-
πατά. Μετά από την μεγάλη της επιμονή και την ανα-
στάτωση που δημιουργεί στην κλινική και αφού
αφαιρεί μόνη της και τον ορό των περιτοναϊκών πλύ-
σεων, παίρνει ολιγόωρη άδεια εξόδου από τους για-
τρούς και φεύγει με τις πιζάμες, για να επισκεφθεί το
μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης στη Λυκόβρυση. Εκεί οι
καλόγριες της εμποδίζουν αρχικά την είσοδο, θεωρών-
τας την μια απλή επισκέπτρια που φοράει παντελόνι,
αλλά πείθονται όταν βλέπουν τον καθετήρα στην κοιλιά
της και τις τομές στα χέρια της. Αφού αφιερώνει αρ-
κετό χρόνο σε περισυλλογή και προσευχή, επιστρέφει
τελικά όχι στο νοσοκομείο, αλλά στο σπίτι της στην Και-
σαριανή, αποφασισμένη να σταματήσει την κάθαρση,
δίνοντας έτσι ένα τέλος στην ζωή και την ταλαιπωρία
της, όμως αποδεικνύεται ότι τελικά, άλλα ήταν τα σχέ-
δια του Θεού. 

Στο διάστημα αυτό, ο νεαρός γιατρός από το Λαϊκό
Νοσοκομείο που δεν σταματά να ενδιαφέρεται για την
τύχη της, επικοινωνεί τηλεφωνικά και πληροφορείται
ότι η Ακριβή, δεν έχει επιστρέψει στο νοσοκομείο της
Νίκαιας. Αμέσως κινητοποιείται ο ίδιος και μετά από
ώρες, την εντοπίζει στο σπίτι της όπου τελικά και την
επισκέπτεται. Συναντά την έντονη αντίδραση της και
κάνει μεγάλες προσπάθειες να την μεταπείσει. Της
αναφέρει ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα να βρεθεί λύση και
ότι έχει επικοινωνήσει στην Αγγλία με έναν νεαρό Έλ-
ληνα γιατρό, τον σημερινό Καθηγητή Χειρουργικής και
Μεταμοσχεύσεων Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος
ζει εκεί και είναι  εξειδικευμένος στις επεμβάσεις για
fistula, αλλά και στις μεταμοσχεύσεις νεφρού και ο
οποίος είναι διατεθειμένος να την χειρουργήσει. Έτσι
την παίρνει μαζί του στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ ο
Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης έρχεται με προσωπικά του
έξοδα στην Ελλάδα, μόνο για αυτό το σκοπό. Αφιλο-
κερδώς  και οι δύο ασχολούνται με την Ακριβή η οποία
μπαίνει στο χειρουργείο με ολική αυτή τη φορά νάρ-
κωση, σε αντίθεση με την τοπική που έχει χρησιμοποι-

ηθεί τις προηγούμενες φορές. Ο Ευάγγελος Χατζηγιαν-
νάκης παρά τον προβληματισμό του από την φρικτή κα-
τάσταση των χεριών της και τις πολλές τομές που ήδη
υπάρχουν, επιχειρεί και πετυχαίνει το ακατόρθωτο με
την πρώτη προσπάθεια και έτσι η Ακριβή αρχίζει την
αιμοκάθαρση με τον Τεχνητό Νεφρό.

Τον Σεπτέμβριο του 1978, γνωρίζεται σε μία εκ-
δρομή με έναν νεαρό νεφροπαθή, μέλος όπως και η
ίδια του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών, τον
Παναγιώτη Τσερέ ο οποίος έχει δύο παιδιά από έναν
προηγούμενο γάμο, τον Αποστόλη και τη Ζωή και
ασχολείται με το εμπόριο, διατηρώντας στην Αθήνα,
κατάστημα πώλησης τυριών, έχοντας την πατρική του
επιχείρηση στη Λευκάδα. Εγκλωβισμένος από τα προ-
βλήματα του, αφήνει την τύχη του καταστήματος σε
υπαλλήλους οι οποίοι όμως καταχράζονται το ταμείο.
Έτσι βλέποντας την επερχόμενη καταστροφή, σκέπτεται
πλέον να το πουλήσει. Η Ακριβή είναι άνεργη, όμως
σύντομα μετά από αυτήν την εκδρομή θα της ανοίξει ο
δρόμος για δουλειά. Όσοι την γνωρίζουν εκτιμούν τον
ακέραιο και έντιμο χαρακτήρα της. Έτσι κάποιοι εκείνη
την ημέρα, του προτείνουν να την προσλάβει σαν
υπάλληλο, κάτι που κάνει με ενδοιασμό, επιφύλαξη και
δυσπιστία. Αυτό ήταν και η αρχή της ανάπτυξης της επι-
χείρησης η οποία προοδεύει μέρα με τη μέρα, αφού η
Ακριβή αποδεικνύεται ένας άνθρωπος με ευφυΐα,
αρχές, ήθος, σεμνότητα, ευγένεια, επιμονή, μεθοδικό-
τητα και επιχειρηματικό μυαλό, γεγονός που τον κάνει
να αναθεωρήσει πολλές από τις απόψεις του. 

Στις 13 Δεκεμβρίου 1978, καλούν τον Παναγιώτη
για μεταμόσχευση νεφρού, από το Τζάνειο Γενικό Νο-
σοκομείο Πειραιά όπου λειτουργεί η Μονάδα Μεταμο-
σχεύσεων με Διευθυντή τον Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη,
ο οποίος έχει επιστρέψει και προσφέρει πλέον τις υπη-
ρεσίες του στη χώρα μας. Έχει βρεθεί νεφρός από το
εξωτερικό και ταξιδεύει προς Ελλάδα μέσω της Euro-
transplant. Εκείνος λόγω της ανασφάλειας που τον
διακατέχει, αρνείται πεισματικά να δεχθεί ακόμα και την
ιδέα ότι μπορεί να μεταμοσχευθεί σε Ελληνικό Κέν-
τρο.Η Ακριβή επικοινωνεί με τον Ευάγγελο Χατζηγιαν-
νάκη ο οποίος επιμένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να
καταφέρει να τον πείσει, αφού είναι και ο καταλληλό-
τερος λήπτης του μοσχεύματος. Πράγματι κάνει τις
προσπάθειες έχοντας τη δική της εμπειρία και τη σι-
γουριά για την επιτυχία από τα χρυσά χέρια του για-
τρού, αλλά συναντά αντιδράσεις. Τελικά καταφέρνει να
συνοδεύσει τον εργοδότη της στο ταξί που η ίδια έχει
καλέσει, ενώ εκείνος της επιρρίπτει την ευθύνη για οτι-
δήποτε του συμβεί. Είναι η εποχή που υπάρχει έλλειψη
εμπιστοσύνης στο έργο των Ελλήνων μεταμοσχευτών
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γιατρών και οι νεφροπαθείς φεύγουν για μεταμό-
σχευση στην Αμερική, μέσω της περίφημης “αερογέ-
φυρας ζωής”, της οποίας είναι ένθερμος
υποστηρικτής. Απογοητεύεται από τη συμπεριφορά του
και παρόλο που προτίθεται να κατέβει από το ταξί,
φθάνει στο Τζάνειο μαζί του, παρακολουθώντας τον τε-
λικά να δέχεται να υποβληθεί στην πετυχημένη, όπως
αποδεικνύεται ακολούθως, μεταμόσχευση νεφρού.
Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του παίζει και η Διευ-
θύντρια του Ανοσολογικού Εργαστηρίου του Τζανείου
Νοσοκομείου, η αείμνηστη Κατερίνα Κονιαβίτου, σύ-
ζυγος του Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη η οποία αφιερώ-
νει πολύτιμο χρόνο για να τον εμψυχώσει.    

Η Ακριβή για το επόμενο εξάμηνο, διευθύνει μόνη
της το κατάστημα, του δίνει καθημερινή και πλήρη
αναφορά και τον στηρίζει παράλληλα, ηθικά και ψυ-
χολογικά. Μεταξύ τους αναπτύσσεται μία σχέση
στοργής, συμπάθειας, ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης
και αποφασίζουν να ζήσουν μαζί. Όπως πολύ σωστά
λέγεται ότι πίσω από έναν καταξιωμένο άνδρα βρί-
σκεται μία σπουδαία γυναίκα, αποδεικνύεται ότι η
Ακριβή είναι εκείνη που με την υπομονή και την ψυ-
χική της δύναμη, μεταβάλλει τα πάντα στη ζωή του.
Τον εμπνέει συναισθηματικά, αλλάζει τον απότομο
και αντιδραστικό του χαρακτήρα, στηρίζει τη συνοχή
της οικογένειας με τη φροντίδα των δύο παιδιών του
τα οποία υπεραγαπά και την υπεραγαπούν, χαρίζον-
τας τους παράλληλα ένα ακόμα αδερφάκι, φροντίζει
για την αποκατάσταση της υγείας του και τον στηρίζει
στα μεγάλα άλματα που στην συνέχεια επιχειρεί,
τόσο τα επαγγελματικά, όσο και τα συνδικαλιστικά και
αθλητικά. 

Ο Παναγιώτης εγκαταλείπει τον Πανελλήνιο Σύν-
δεσμο Νεφροπαθών και αναλαμβάνει την προεδρεία
του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ
Νεφρού. Είναι ο μοναδικός μέχρι σήμερα στον Σύλ-
λογο, που έχει εκτελέσει τα καθήκοντα Πρόεδρου
τουλάχιστον επί μία εικοσαετία, έχοντας έτσι δώσει
έναν μεγάλο αγώνα για την προώθηση της Δωρεάς
Οργάνων, την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στην
Ελλάδα και την επίλυση των προβλημάτων του
χώρου.  

Στις 26 Ιουνίου1983 παντρεύονται και ένα
χρόνο μετά στις 24 Αυγούστου 1984, η Ακριβή
υποβάλλεται και εκείνη σε πετυχημένη μεταμό-
σχευση νεφρού. Είναι η τελευταία που πραγματοποιεί
ο Καθηγητής Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης στο Τζάνειο
Νοσοκομείο, αφού στην συνέχεια με την δημιουργία
του ΕΣΥ, καταργείται η Μονάδα Μεταμοσχεύσεων
την οποία ο ίδιος ίδρυσε το 1976, ενώ αργότερα

ιδρύεται πάλι από τον ίδιο τον Καθηγητή, νέα Μο-
νάδα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ευαγγελι-
σμός”, όπου και εξακολουθεί σήμερα να λειτουργεί. 

Οι γιατροί είναι ευχαριστημένοι από την πορεία της
υγείας της και τους εφιστούν την προσοχή, διότι σε πε-
ρίπτωση που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί, θα πρέ-
πει να το σκεφθούν τουλάχιστον μετά από μία διετία.
Όμως μετά από οκτώ μήνες επισκέπτονται τον Νεφρο-
λόγο τους που δεν είναι άλλος από τον Βαλσαμάκη Χα-
τζηκωνσταντίνου και του ανακοινώνουν την
εγκυμοσύνη της Ακριβής. Είναι συναισθηματικά φορ-
τισμένοι και προβληματισμένοι και οι δύο, για την τύχη
του εμβρύου. Και ενώ περιμένουν μία αρνητική αντί-
δραση, ο γιατρός της χαϊδεύει χαμογελώντας την κοι-
λιά λέγοντας της ‘μη φοβάσαι, είμαστε εμείς εδώ’. Ο
καιρός περνά χωρίς προβλήματα και τελικά προετοι-
μάζεται να γεννήσει με καισαρική τομή, στο μαιευτήριο
‘Ήρα’. Ο γυναικολόγος την υποχρεώνει σε λήψη κορ-
τιζόνης για να προστατευθεί το αναπνευστικό σύστημα
του νεογνού. Κατά την πρώτη χορήγηση της δόσης, αι-
σθάνεται έντονο πονοκέφαλο και στην δεύτερη, παρα-
τηρείται μεγάλη  αύξηση της αρτηριακής της πίεσης
(28 με 16), ευρισκόμενη στο στάδιο της προεκλαμ-
ψίας. Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες που κα-
ταβάλλει η ιατρική ομάδα, το Σάββατο 11 Ιανουαρίου
1986, έρχεται πρόωρα στον κόσμο το μικρό τους αγ-
γελούδι.                  

Η γέννηση του Νίκου, τον οποίο βαφτίζουν ο Ευάγ-
γελος Χατζηγιαννάκης η σύζυγός του Κατερίνα Κονια-
βίτου και μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού,  αφού έχουν παράλ-
ληλα οι δύο πρώτοι στεφανώσει τους δύο γονείς, είναι
ότι πολυτιμότερο έχουν δημιουργήσει εκείνη και ο Πα-
ναγιώτης. Στο μικρό ρόδινο προσωπάκι του, εκφράζε-
ται η αγάπη και η αφοσίωση του ενός προς τον άλλο,

1997 - Σίδνεϋ Αυστραλία.
Παγκόσμιοι Αγώνες Μεταμοσχευμένων.
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αλλά και η τρυφερότητα τους σε αυτό το πλασματάκι
που χρειάζεται ζεστασιά, φροντίδα και ιδανικά πρότυπα
για να μεγαλώσει και να πορευτεί σωστά. Τα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης ασχολούνται επί μεγάλο χρονικό
διάστημα με αυτό το τόσο αισιόδοξο γεγονός, αγκαλιά-
ζουν την προσπάθεια των δύο γονιών και προβάλλουν
τη δύναμη της περήφανης και χρυσής αυτής μαμάς. Με
το παράδειγμα της, σκορπά τον θαυμασμό και το κου-
ράγιο γύρω της, έτσι ώστε στη συνέχεια, τολμούν το
ίδιο εγχείρημα και άλλες γυναίκες του χώρου, που
πάντα επιθυμούσαν τη μητρότητα.

Τα δύσκολα έχουν πλέον περάσει για την Ακριβή
που ακολουθεί με μοναδικό ενθουσιασμό τον Πανα-
γιώτη στην ενασχόληση με τα κοινά. Θέτει υποψηφιό-
τητα στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων εκ
Νεφρού και γίνεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
αναλαμβάνοντας επί σειρά ετών τον τομέα των Δημο-
σίων Σχέσεων

Η αθλητική ομάδα του Συλλόγου μέσα από την
οποία στη συνέχεια ιδρύεται ο Πανελλήνιος Αθλητι-
κός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων ”ΔΡΟΜΕΑΣ”,  λει-
τουργεί με μεγάλη επιτυχία, υπό την αρχηγία του
Παναγιώτη. Στην ομάδα μπαίνει και η Ακριβή, συμ-
μετέχοντας ανελλιπώς στις προπονήσεις. Είναι
αθλητές και οι δύο του στίβου, όπου κατακτούν με-
τάλλια, λαμβάνοντας μέρος στους Πανελλήνιους
αλλά και στους Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευ-
μένων, ταξιδεύοντας πάντα μαζί με το παιδί τους. 

Ο Νίκος ένα ευγενικό, έξυπνο, ευαισθητοποι-
ημένο και χαρισματικό πλάσμα όπως και η μητέρα
του, βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, ως παιδί μετα-
μοσχευμένων γονιών τους οποίους κάνει υπερήφα-
νους με την πρόοδο που σημειώνει. Τελειόφοιτος
σήμερα της φιλολογίας με ειδικότητα γλωσσολογίας,
έχει δύο μεταπτυχιακά και οδεύει στο διδακτορικό,
φιλοδοξώντας να κάνει καριέρα πανεπιστημιακού.  

Ως νεφροπαθής και ως πρότυπο και η ίδια μέσα
στην κοινωνία, αφιερώνεται με αυτόν τον τρόπο,
στην οικογένεια της, στη σωστή διαπαιδαγώγηση του
παιδιού, στη διάδοση του θεσμού της Δωρεάς Οργά-
νων, στη διάδοση του θετικού μηνύματος του αθλη-
τισμού αλλά και του ευ αγωνίζεσθαι. Για την
προσφορά της στο χώρο, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Νεφροπαθών της έχει απονείμει τιμητική πλακέτα,
όπως και η ΕΣΗΕΑ σε εκδήλωση της, την έχει ανα-
κηρύξει πριν από χρόνια, στην τρίτη κατά σειρά θέση,
ως ”Γυναίκα της Χρονιάς”, με πρώτη τη Δήμητρα
Λιάνη Παπανδρέου.

Το 1991 μετά από απόρριψη του μοσχεύματος το
οποίο υποχρεούται να αφαιρέσει, υποβάλλεται ξανά

σε αιμοκάθαρση αλλά και πολλαπλές μεταγγίσεις αί-
ματος. Ολοκληρώνει τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο
και μπαίνει στη λίστα αναμονής. Στις 12 Μαΐου
1994, υποβάλλεται σε δεύτερη επιτυχή μεταμό-
σχευση, στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών <<Ευαγγελισμός>> από τον
Διευθυντή της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, Ευάγ-
γελο Χατζηγιαννάκη. Τα πρώτα χρόνια όλα πάνε
πολύ καλά, όμως μετά από χρόνια απόρριψη του μο-
σχεύματος και πολλά προβλήματα υγείας, οδηγείται
για τρίτη φορά στην αιμοκάθαρση το 2009. Τον
Οκτώβριο του 2012, λαμβάνει μέρος για άλλη μια
φορά μαζί με τον Παναγιώτη, στη Τακτική Εκλογοα-
πολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνεδρίου της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών στα Καμ-
μένα Βούρλα όπου όπως πάντα, αντιπροσωπεύουν
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων εκ Νε-
φρού. 

Τίποτα δεν προμηνύει ότι πολύ σύντομα, θα απει-
ληθεί θανάσιμα η ακούραστη αυτή αγωνίστρια. Έτσι
δύο μήνες αργότερα και λίγες ημέρες πριν από τα
Χριστούγεννα, δίνει έναν ακόμα αλλά άνισο αυτή τη
φορά αγώνα, για να κρατηθεί στη ζωή μετά από ρήξη
εντέρου αγνώστου αιτιολογίας και σοβαρή μορφή
περιτονίτιδας, όμως δεν τα καταφέρνει. Το ξημέρωμα
της 22ας Δεκεμβρίου 2012, εξαιτίας αναπνευστικής
ανεπάρκειας, φεύγει διασωληνωμένη λίγες ώρες
μετά το χειρουργείο στα 62 της χρόνια, στο Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών “Ευαγγελισμός”, παρά τις φι-
λότιμες και πολύωρες προσπάθειες των γιατρών, της
Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, ειδικότερα
του σημερινού της Διευθυντή Σπυρίδωνα Δρακόπου-
λου.  

Μετά από 44 χρόνια στη νεφροπάθεια, όπου μοι-
ράσθηκε ανάμεσα στην οικογένεια και την προ-
σφορά, έκλεισε το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της με
μία διαδρομή,  όπου η παρουσία της μέσα σε αυτόν
το χώρο, ίσως δεν ήταν τυχαία για κανέναν από εμάς,
που τη γνωρίσαμε προσωπικά, πολύ δε περισσότερο
για τον Παναγιώτη που αναγνωρίζει πως, για αυτό
που σήμερα είναι και για ότι απέκτησε στη ζωή του,
το οφείλει μόνο σε εκείνη. Ο πρόωρος χαμός της
αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στον ίδιο
όσο και στα τρία τους όπως τα χαρακτήριζε παιδιά,
αλλά και στα τρία αγαπημένα τους εγγονάκια που
είχε την ευτυχία να της χαρίσει η οικογένεια και οι
οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία, αντί στεφάνων τα
χρήματα να δοθούν στον Πανελλήνιο Σύλλογο Με-
ταμοσχευθέντων εκ Νεφρού. 



ΑΓΩΝΕΣ
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Αυτό το γεγονός κάνει περισσότερο ευπρόσδεκτες τις ρυθμί-
σεις εκείνες της διοίκησης, που επιχειρούν να ελαφρύνουν τις
ειδικές ομάδες πληθυσμού που λόγω της κατάστασης τους επι-
βαρύνονται περισσότερο και σκληρότερα, από όλους τους υπο-
λοίπους.

Στο νέο νομοσχέδιο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων διορθώ-
νεται η διάταξη της ελάφρυνσης για τους  ΑΜΕΑ με αναπηρία >
80%, στην καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου, η οποία
αφορούσε μόνο τους κινητικά αναπήρους και τους τυφλούς.

Τώρα η έκπτωση 85% στο ποσόν του προστίμου για την νομι-
μοποίηση αυθαιρέτου, επεκτείνεται σε οποιαδήποτε μορφή ανα-
πηρίας (πχ Μεταμόσχευση νεφρού ή καρδιάς), εφόσον
πιστοποιείται με βεβαίωση / γνωμάτευση από δημόσια αρχή,
και για ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Η έκπτωση προστίμου ισχύει ακόμη και αν το ακίνητο ανήκει σε
πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από άτομα με τις πα-
ραπάνω ιδιότητες.
Η ευεργετική διάταξη του άρθρου 17 του υπό ψήφιση νομοσχε-
δίου, διατηρεί και την προηγούμενη πρόβλεψη για περιπτώσεις
ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με αναπηρία > 67%, καθώς
και προσώπων που επιβαρύνονται φορολογικά από αυτούς, με

τον περιορισμό του
χαμηλού εισοδήματος
(8000 ατομικό εισό-
δημα ή 12000 οικο-
γενειακό εισόδημα),
και μόνο για την κύρια
και μοναδική τους κα-
τοικία. Παράλληλα
αυξάνει την έκπτωση
από 50% στο 80% του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Οι σημαντικές αυτές ελαφρύνσεις στα περισσότερα αυθαίρετα
συρρικνώνουν το πρόστιμο στο ύψος του παραβόλου υπαγωγής
και βοηθούν στην εξασφάλιση της νομιμότητας που είναι πλέον
απαραίτητη για όλα τα ακίνητα.

Πληροφορίες για την υπαγωγή στο νόμο  

Μιχάλης Σεϊτανίδης και συνεργάτες 
Αρχιτέκτονες μηχανικοί

Μιχαλακοπούλου 64, 11528 Αθήνα
Τηλ 210-7771292 Φάξ : 210-7713411, 

Κινητό : 6948887383
e-mail : cadv@otenet.gr Web : architect.cadvanced.gr

Μειώσεις προστίμων αυθαιρέτων
σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει μία οικογένεια
που περιλαμβάνει στους κόλπους της ένα άτομο με μεγάλο βαθμό αναπηρίας. Οι δυσκολίες
πολλαπλασιάζονται και επιδεινώνονται μέσα στην δίνη της οικονομικής και κοινωνικής κρί-
σης που μαστίζει την χώρα μας, και πλήττει όλους ανεξαιρέτως, χωρίς καμία διάκριση.

Ο πρόεδρος του “Δρο-
μεα” κος Ιωάννης Αρκάς
μετα της συζύγου του
κας Ρούλας Αρκά Εν
μέσω συνταξιούχων
μελών της Ο.Α.  Ο κος
Κλεάνθης Φπουντουλά-
κης (Cliff) με την συν-
τροφό του Μαντζουράνη
Σοφίας, ο κος Ντόκος
Κωνσταντίνος ο κος Ιορ-
δανης Ιωσηφίδης μετά
της συντρόφου του.

Οι τελευταίοι τυγχάνουν
μέλη του συνδέσμου Με-
ταμοσχευμένων και Νε-
φροπαθών.
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Η αποκωδικοποίηση του DNA ανοίγει κάθε µέρα νέους δρόµους θεραπείας.

Όσο η επιστήµη θα παράγει διαρκώς νέα γνώση, τα όρια της υγείας θα διευρύνονται. Το αδύνατο θα γίνεται κάθε µέρα πιο δυνατό.

Για εµάς στην GENESIS Pharma, η βιοτεχνολογία είναι ταυτόσηµη µε το µέλλον στο χώρο του φαρµάκου και µε την ελπίδα για την 

ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτό επιλέξαµε να εστιάσουµε εκεί όλες µας τις δυνάµεις. Εδώ και 14 χρόνια, εργαζόµαστε καθηµερινά για να 

διασφαλίσουµε στους Έλληνες ασθενείς άµεση πρόσβαση σε σύγχρονα και καινοτόµα φάρµακα βιοτεχνολογίας.

Μάθετε περισσότερα στο www.genesispharma.gr
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Νικητές στον αγώνα της ζωής

Οι νικητές που προκρίθηκαν θα  εκπροσωπήσουν     την
Ελλάδα     στους     Παγκόσμιους     Αγώνες Μεταμοσχευμένων
που  θα  πραγματοποιηθούν  τον  Αύγουστο  του  2013 στο
Ντέρμπαν  της  Νότιας  Αφρικής.  Ήταν  μία  ευτυχής  συγκυρία
στο να βρεθούν  σε  αθλητικούς  χώρους  άνθρωποι  που  τους
δένει  ένας κοινός αγώνας. Ο αγώνας για την ίδια τη ζωή. Μια
μάχη ενάντια σε μία  χρόνια πάθηση  η
οποία  είναι  σαν  ένα  ταξίδι  προς  το
άγνωστο, πότε     γεμάτο     με  όμορφες
στιγμές  και  πότε  γεμάτο  από  δύσκο-
λες διαδρομές...

Τα  αγωνίσματα  στα  οποία  έλαβαν
μέρος  οι  υποψήφιοι  αθλητές ήταν:  το
bowling,  η  κολύμβηση,  αγωνίσματα
στίβου  και  η επιτραπέζια    αντισφαίριση
(πινγκ-πονγκ).    Οι    συμμετοχές ήταν
αρκετές και σχεδόν από όλη τη επικρά-
τεια. Αθλητές μεταμοσχευμένοι και μη,
που  έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό,
αγωνίστηκαν  με   στόχο   κάποιο   με-
τάλλιο   και   για   την   πρόκριση στους
Παγκόσμιους Αγώνες της Νότιας Αφρι-
κής. Πιστεύω όμως ότι αρκετοί   από
τους   συμμετέχοντες αγωνίστηκαν  για
το  κέφι τους, για το «ευ αγωνίζεσθαι»,
για να αποδείξουν ότι μπορούν να τα
καταφέρουν παρ’ όλη τη δύσκολη, απαι-
τητική καθημερινότητα που βιώνουν εξ’
αιτίας της χρόνιας πάθησής τους. Όπως
πράττουν   και στη ζωή τους παρά τις αντίξοες πολλές φορές
συνθήκες που αντιμετωπίζουμε και την αδιαφορία του κρά-
τους

Αυτοί   είναι οι πραγματικοί νικητές και ήρωες της ζωής. Πε-
ρισσότερο νικητές από οποιονδήποτε άλλο αθλητή σε Παγκό-
σμιους Αγώνες ή Ολυμπιακούς. Διότι έχουν να αντιμετωπίσουν
τον  ίδιο  τους  τον  εαυτό  πάνω  απ’  όλα,  τις  ίδιες  τους  τις
αντοχές    και   άμυνες    υπό    την    επήρεια    των    φαρμάκων
που λαμβάνουν καθημερινά αλλά και των συνεχών  θεραπειών
σε νοσοκομεία (βλ.  αιμοκάθαρση, κτλ)  και  που  τους  επηρε-
άζουν με ποικίλες  παρενέργειες στο σώμα και την ψυχοσύν-
θεσή τους. Όλοι αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες όμως τους
δίνουν πολύ περισσότερο πείσμα και δύναμη για να αγωνιστούν
ή έστω να προσπαθήσουν για  καλύτερες  επιδόσεις.  Ανάμεσα
τους  θα μπορούσα   κάλλιστα   να  εντάξω  και  τους  αθλητές

των Παραολυμπιακών  Αγώνων.   Είναι   όλοι   τους   παρά-
δειγμα  προς μίμηση   γιατί   μεταδίδουν  με   την   δύναμη   της
ψυχής   τους   τα καλύτερα  μαθήματα  ζωής και ελπίδας.

Οι νίκες, οι διακρίσεις καθώς και οι όμορφες στιγμές σε αυ-
τούς τους  αγώνες  ήταν  αρκετές.  Κάποιοι  έλαβαν  για  1η
φορά μετάλλιο και απέδειξαν ότι μπορούν να τα καταφέρουν,

ακόμη κι αν υπήρχαν άνθρωποι που να αμ-
φέβαλλαν για τις δυνατότητές τους. Κατά τη
διάρκεια της παραμονής μου στην Αθήνα
και της συμμετοχής μου στους Αγώνες συ-
νάντησα ανθρώπους και συναθλητές τους
οποίους θαύμασα για το μεράκι και τη δύ-
ναμη που έχουν μέσα τους.

Που παρ’ όλες τις δυσκολίες τους και τις
χρονοβόρες θεραπείες τους συνεχίζουν να
μάχονται, να αθλούνται, να πιστεύουν στον
εαυτό τους και να μεταδίδουν με τις πράξεις
τους δύναμη και σε άλλους συνασθενείς
τους αλλά πολύ περισσότερο σε όσους δεν
έχουν κανένα πρόβλημα  υγείας. Τους με-
ταδίδουν το καλύτερο μήνυμα: Δεν υπάρχει
δε μπορώ, αλλά δε θέλω!

Η αφοσίωση και η πίστη που επιδει-
κνύουν αυτοί οι άνθρωποι στον εαυτό τους
αλλά και στους άλλους ταυτόχρονα, σε ότι
κι αν κάνουν στη ζωή τους είναι το καλύ-
τερο “φάρμακο”, ίσως το καλύτερο αντίδοτο
απέναντι στις δυσκολίες της ζωής που αν-
τιμετωπίζουν καθημερινά. Διότι  η  ψυχολο-

γία ενός ασθενή είναι η μισή θεραπεία του σώματός του. Όπως
και η ίδια η άθληση μπορεί να βοηθήσει πολύ στο να διατη-
ρήσει κάποιος ένα καλό επίπεδο ζωής για το μόσχευμα ή γε-
νικότερα για την ίδια την φυσική κατάσταση του σώματός του,
έτσι ακριβώς και η ίδια η πίστη στον εαυτό μας, η αυτοπεποί-
θηση που έχουμε στις δικές μας ικανότητες,  μπορούν  να  κά-
νουν  τη  ζωή  μας  πολύ  πιο  εύκολη  και ευχάριστη.

Όσο κι αν οι καταστάσεις γύρω μας δυσκολεύουν, όσο κι αν
τα γεγονότα και   οι   εξελίξεις   τρέχουν   συνεχώς,   συνήθως
προς   την   χειρότερη κατεύθυνση, υπάρχουν και πάντα θα
υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, δίπλα μας, που δε θα μιζεριά-
ζουν, δε θα κλείνονται μεσ'τα σπίτια τους επειδή κάποιοι προ-
σπαθούν να τους ρίξουν το ηθικό και να τους υποβιβάσουν, να
τους     μειώσουν     σαν προσωπικότητες. Παρά θα προσπαθούν
για το καλύτερο και  θα  αγωνίζονται πάντα, είτε  σε αληθινούς

Γράφει η
Μαργαρίτα Ιωσηφίδου

Mια  συνάντηση  διαφορετική  από  όλες  τις  άλλες...  Πρiν από λίγες  ημέρες,  τέλη  Μαρ-
τίου,    διεξήχθησαν  οι  25οι Πανελλήνιοι Αγώνες Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθώνστην
Αθήνα   και   Νεφροπαθών στην Αθήνα και τον Πειραιά, υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Α. και με  επί-
σημο  διοργανωτή  τον  Πανελλήνιο  Αθλητικό Σύλλογο Μεταμοσχευμένων “ΔΡΟΜΕΑΣ”.
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αγώνες  είτε  στον αγώνα της ζωής...
με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα
χείλη τους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά
τον Αθλητικό Σύλλογο Μεταμοσχευ-
μένων ΔΡΟΜΕΑΣ για την τιμή που
μου έκαναν να παρακολουθήσω και
να      συμμετάσχω      κι      εγώ      σε
αυτούς τους Πανελλήνιους Αγώνες.
Ήταν πραγματικά μια υπέροχη εμπει-
ρία για μένα. Μια εμπειρία που ξύ-
πνησε μέσα μου  την  αγάπη  για  τον
αθλητισμό  και που μου μετέφερε
όλο αυτό το μαγικό πνεύμα  του «ευ
αγωνίζεσθαι»     και     της     ευγενής
άμιλλας. Εύχομαι  κάθε χρόνο  να
μαζευόμαστε  όλο   και περισσότεροι
και να διαδίδουμε το πνεύμα του
αθλητισμού   και   τα   οφέλη του   σε
όσο  μεγαλύτερο  κοινό   γίνεται.  Να
αλλάξουμε τρόπο ζωής και σκέψης.
Και να  διαδίδουμε με  τη  στάση μας
τα  πιο  δυνατά  μηνύματα.  Και  το  πιο δυνατό μήνυμα από όλα
είναι η διάδοση  της   Δωρεάς  Οργάνων.  Αυτό   θα πρέπει να
αποτελεί και το σύνθημα σε δράσεις σαν κι αυτές...

Παρ’  ότι  στην  αρχή  είχα  αρκετές  ανα-
στολές  και  φοβίες  καθώς επίσης    και  κα-
θόλου    πίστη    στις    δικές    μου
δυνατότητες, μετέπειτα       στην       πορεία
όλο   αυτό   το   αρνητικό   κλίμα αντιστρά-
φηκε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μου,
φίλοι ζωής... που στάθηκαν  πλάι  μου  και με
στήριξαν τόσο πολύ... με έσπρωξαν στο να
δώσω  τον  καλύτερό  μου  εαυτό  και  με
έκαναν  να  πιστέψω  ότι  θα  τα καταφέρω.
Άλλωστε όλα είναι μια εμπειρία ζωής πάνω
απ’ όλα. Κι όχι φόβος για την ίδια τη ζωή...
Τους ευχαριστώ και δημόσια μέσα από την
καρδιά μου που ήταν δίπλα μου όλο αυτό το
διάστημα και τους υπόσχομαι ότι δε θα τους
απογοητεύσω. Να είναι σίγουροι γι’ αυτό.

Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ... μέχρι το
επόμενο φύλλο της εφημερίδας... ευχόμενη
τα καλύτερα, με υγεία κι αγάπη πάνω απ’ όλα
για όλους μας.  Να περνατε την ζωη σας με τα
πρόσωπα που αγαπάτε, με χαμόγελο και με
την άνοιξη μέσα στην ψυχή σας. Κρατήστε

σαν σύμμαχό σας αυτήν την όμορφη κι εύστοχη φράση που διά-
βασα κάπου πρόσφατα, σε περίπτωση που σας “επισκέπτονται”
που και που κάποιες αμφιβολίες:

FEAR is nothing more than an obstacle that stands in the way of progress. 
In overcoming our fears we can move forward stronger and wiser within ourselves.

Ο φόβος δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εμπόδιο, που στέκεται μπροστά  στο  δρόμο  της προόδου. 
Ξεπερνώντας  τους  φόβους  μας, μπορούμε να προχωρήσουμε δυνατότεροι και σοφότεροι μέσα μας.

Στις 29 Απριλίου το 2013 σε ηλικία 55 ετών,
ο Κώστας Μαντέλος, έφυγε διακριτικά και αθό-
ρυβα από κοντά μας, δίνοντας με γενναιότητα
στο νοσοκομείο ΙΑΣΟ όπου νοσηλευόταν, την
τελευταία του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στην μνήμη
του Κώστα Μαντέλου

Αφιερωμένο στην Λέτα

Περνώντας 33 ολόκληρα βασανιστικά
χρόνια στην αιμοκάθαρση κέρδισε την
εκτίμηση και τον σεβασμό όλων με την
στάση ζωής που κρατούσε Μέλος της
αθλητικής ομάδας του «ΔΡΟΜΕΑ», είχε
κατακτήσει πλήθος μεταλλίων στους
Πανελλήνιους Αγώνες όσο και 2 Πα-
νευρωπαϊκά, 1 αργυρό στο άλμα εις
μήκος και 1 χάλκινο στο άλμα εις ύψος
από τη συμμετοχή του στους 3ους  Πα-
νευρωπαϊκούς Αγώνες Μεταμοσχευμέ-

νων και Αιμοκαθαρομένων το 2004
στη Σλοβενία.
Ο πόνος που προκαλεί αυτή η απουσία
είναι μεγάλος τόσο για την φυσική του
οικογένεια όσο και για την οικογένεια
του «ΔΡΟΜΕΑ». Όμως όλοι θα θυμόμα-
στε πάντα με συγκίνηση, την ευγενική
του φυσιογνωμία, το ακέραιο ήθος του
και το δυναμικό  του χαρακτήρα…

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας. 

Λίγες ώρες πριν από την εκτύπωση του
περιοδικού, έφυγε από κοντά μας από
πνευμονική εμβολή στις 24/6/2013 μία
αγαπημένη φίλη και συναθλήτρια, η Νι-
κολέτα Δημητρακοπούλου. Κάτοχος πολ-
λών μεταλλίων, προετοιμαζόταν εντατικά
για τη συμμετοχή της στους Παγκόσμιους
Αγώνες Μεταμοσχευμένων, που θα διε-
ξαχθούν στο Durban της Ν. Αφρικής τον
επόμενο μήνα.  Ο ΔΡΟΜΕΑΣ απευθύνει
τα θερμά του συλλυπητήρια στους οι-
κείους της και ιδιαίτερα στο σύζυγό της
Σταύρο Ηλιόπουλο. Είναι δε σαφές ότι τα
μετάλλια που θα κατακτήσει η Ελληνική
Αποστολή στο Durban θα αφιερωθούν
στη μνήμη και στις προσπάθειες μιας
τόσο σπουδαίας αθλήτριας.

Καλό ταξίδι Λέτα
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Την μεγάλη οικογένεια του «ΔΡΟΜΕΑ» , εκτός των μελών
του την πλαισιώνουν επίσης φίλοι, χορηγοί, αναγνώστες του
περιοδικού κ.τ.λ. Είναι όλοι εκείνοι απ΄ όπου αντλούμε την
αγάπη και την υποστήριξη για το έργο που επιτελούμε σε μια
κοινωνία γεμάτη αβεβαιότητα και προβληματισμούς.
Ανάμεσα σε όλους αυτούς, καλωσορίσαμε πρόσφατα τη βου-
λευτή της Ν.Δ. Γεωργία Μαρτίνου. Κόρη του εφοπλιστή Θα-
νάση Μαρτίνου, έχοντας σαν σύμμαχο της ένα αφοπλιστικό
χαμόγελο, μία απλή εμφάνιση και τη μεγάλη της ενεργητικό-
τητα, εργάζεται όσο πιο αθόρυβα μπορεί, αποφεύγοντας της
κινήσεις εντυπωσιασμού. Ακολουθώντας τα βήματα της μη-
τέρας της που διετέλεσε δημοτική σύμβουλος στη Βάρη, απέ-

κτησε από πολύ νωρίς εμπειρία μέσα από την τοπική αυτοδι-
οίκηση, διατελώντας με ένα πολύ αξιόλογο έργο αντιδήμαρ-
χος Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης, για να κατακτήσει στην
συνέχεια τα έδρανα του Ελληνικού κοινοβουλίου.
Ευαισθητοποιημένη βαθειά από τις δραστηριότητες του
χώρου μας αλλά και σαν άνθρωπος όπως είναι και η ίδια
της προσφοράς, εντάσσεται στο πλευρό μας, υποστηρίζον-
τας τους αγώνες που δίνουμε. Είναι εκείνη που πολλές
φορές  έχει επαναλάβει στη σελίδα της στο Facebook «Δεν
περιμένω να ζήσω από την πολιτική. Δεν θέλω να απο-
δράσω, ούτε να αδιαφορήσω. Θέλω να εργαστώ και να πα-
λέψω γιατί νοιάζομαι».

Νεο μέλος 
στον ΔΡΟΜΕΑ
Βουλευτής
Γεωργία Μαρτίνου

Η Γενική διευθύντρια του Υπουργείου Αθλητισμού κα Μαίρη 
Χρυσοστομίδου, ο προεδρος της Π.Ο.Ν. Γιώργος Καστρινάκης,

με τον πρόεδρο του Δρομεα Γιάννη Αρκά και τον ταμία του
συλλόγου κο Χρήστο Ξένο

ΑΓΩΝΕΣ

Η Κοινότητα Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων έχει ως σκοπό την ενημέρωση νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση
ή περιτοναϊκή κάθαρση, μεταμοσχευμένων οποιουδήποτε συμπαγούς οργάνου και ιστού ή πάσχουν από κάποια
άλλη πάθηση σε θέματα ιατρικά και ό,τι άλλο αφορά δικαιώματα, επιδόματα και άλλα.

Η Κοινότητα Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων
τώρα στο Facebook!!!
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Ο πρόεδρος των μεταμοσχευμένων Χρήστος Σβάρνας
και ο πρόεδρος της ΠΟΝ Γιώργος Καστρινάκης

παραλαμβάνουν τις φανέλλες του ΔΡΟΜΕΑ με το όνομά τους.

ΑΓΩΝΕΣ
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Ο πρόεδρος του ΕΟΜ κος Χατζής βραβεύει αθλ  ήτρια
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Το διευθυντικό στέλεχος της ASTELLAS κος Θάνος ΜΑνωλόπουλος με τον πρόεδρο του
Δρομέα κο Γιάννη Αρκά κατά την παραλβή τιμητικής πλακέττας

Ο προπονητης του bowling κος Πάυλος Κεχαγιάς
με την τιμητική πλακέττα

ΑΓΩΝΕΣ
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ΑΓΩΝΕΣ
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Αναδημοσίευση απο το www.sugarfree.gr

•Πλύντε τα αγγουράκια και κόψτε τα σε πολύ λεπτές λωρίδες
κατά μήκος με τον πατατοκαθαριστή ή με το μαχαίρι (αν είστε
επιδέξιοι). •Τοποθετήστε τις σε μια πιατέλα.

•Ρίξτε απο πάνω τους τον δυόσμο και το κόλαντρο (ψιλοκομμένο
αν ειναι φρέσκος ή την κ.γλ. αν είναι αποξηραμένος).

•Βάλτε τα υπόλοιπα υλικά σε ενα ποτηράκι και χτυπήστε τα στο
μιξερ του φραπέ για να κάνετε το ντρέσινγκ (αφού ξεφλουδί-
σετε το τζίντζερ και το τρίψετε στον τρίφτη).

•Περιχύστε το ντρέσινγκ πάνω στα αγγουράκια και έτοιμη η
σαλάτα!

• Μπορείτε να ψιλοκόψετε φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο, που
του δίνει ακόμα περισσότερο άρωμα.

Υλικά 
4 μεσαία αγγουράκια
1 κ.γλ. δυόσμο
1 κ.γλ. κόλιαντρο
6 κ.σ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. ξύδι
1 κ.γλ. μέλι
1 κομμάτι τζίντζερ μικρό (1 εκατοστό)
2 κ.σ. χυμό λεμόνι
λίγο θαλασσινό αλάτι
λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι

•Χτυπάτε όλα τα υλικά μαζί, εκτός από τα μήλα και την μαρμελάδα,
σε δυνατό μίξερ. Αν δεν έχετε, ανακατέψτε τα καλά με το χέρι. Η
ζύμη βγαίνει πολύ σφιχτή.

•Επενδύετε με λαδόκολλα ένα τετράγωνο ταψάκι 22-22 εκ. και
στρώνετε από πάνω την ζύμη με την βοήθεια ενός κουταλιού.

•Κατόπιν, πιέζετε κάθετα στην ζύμη τις φετούλες του μήλου, πολύ
κοντά την μια στην άλλη.

•Ψήνετε την μηλόπιτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθ-
μούς για 50 λεπτά περίπου.

•Την βγάζετε από τον φούρνο και όσο είναι ακόμα ζεστή την αλεί-
φετε με την μαρμελάδα.

•Αν θέλετε την πασπαλίζετε με λίγη επιπλέον κανέλα.

Υλικά 
100 γρ. καστανή ζάχαρη
125 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
125 γρ. αλεύρι ολικής αλέσεως που φου-
σκώνει μόνο του
120 γρ. βούτυρο ή μαργαρίνη light, σε
θερμοκρασία δωματίου
χυμό από μισό μεγάλο πορτοκάλι
1 κ.σ. λικέρ πορτοκάλι
1 βανίλια
1 κ.σ. κανέλα
2 αυγά
3 μήλα, κομμένα σε λεπτές φέτες
3 κ.σ. μαρμελάδα βερίκοκο ή πορτοκάλι

Mια πολύ δροσερή και διαφορετική συνταγή του Jamie OliverΜια πολύ δροσερή και διαφορετική συνταγή για
αγγουροσαλάτα του Jamie Oliver

Μια πολύ νόστιμη και εμφανίσιμη μηλόπιτα, και πολύ υγιεινή

Η μηλόπιτα της υγείας

Αρωματική Αγγουροσαλάτα


