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Στο εξώφυλλο απεικονίζεται ο ∆ίσκος της Φαιστού 
(που βρέθηκε το 1908 από τον L. PERNIER στον Β.Α. το-
µέα του ανακτόρου της Φαιστού) µε την αποτυπωµένη* 
γραφή του που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ευρή-
µατα για την ανθρωπότητα και το Ελληνικό έθνος.

 * η γραφή έχει αποτυπωθεί στον πηλό µε κινητά στοιχεία 
(όπως στα σηµερινά τυπογραφεία, γεγονός που δείχνει τυ-
ποποίηση και αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο να υπάρχουν και 
άλλα παρόµοια αντικείµενα). Ίδια γραφή έχει βρεθεί σε έναν 
από τους πέλεκεις που βρέθηκαν στο Μινωικό ιερό σπήλαιο 
του Αρκαλοχωρίου, καθώς και σε έναν πυραµοειδή λίθο που 
βρέθηκε στην περιοχή των Μαλίων.

arkadon09   1 15-06-05, 19:55:55



Α Ρ Κ Α ∆ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α2

ιατρικάνέα

04 
Νοσοκοµειακά Απόβλητα Κίνδυνοι για την 
δηµόσια υγεία.

07 Μελάνωµα & ηλιακή ακτινοβολία.

08 HDL-C: Ένας ανεξάρτητος προγνωστικός πα-
ράγοντας της αλβουµινουρίας σε 

            ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς.

08 Ο Ρόλος των Στατινών στη διαβητική µικρο-
αλβουµινουρια.

09 Παθογένεια της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας.

10 Προσέγγιση της οξείας µονοαρθρίτιδας στην 
A’/βάθµια και Β’/βάθµια φροντίδα υγείας.

ιατρικάΘέµατα

12 Κυστικές Αλλοιώσεις και όγκοι γνάθων σε 
παιδιά

14 Η συµβολή της άθλησης στην υγεία και τη 
νόσο.

17 Ασθένειες Ταξιδιωτών.

19 Αξιοπιστία µέτρησης καρκινικών δεικτών σε 
ασθενείς νεφρικής ανεπάρκειας.

22 Χορήγηση φαρµάκων κατά την αιµοκάθαρση.

24 Αγγειακές Προσπελάσεις για Αιµοκάθαρση.

ιατρικόσαλόνι
30 Οµιλία του καθηγητού της χειρουργικής 

Γιάννη Παπαδηµητρίου.

33 Κοπή πίττας Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας.

34 Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας.

35 Ο αναγκαστικός εγκλεισµός που 
λέγεται εφηµερία

35 Ψήφισµα του Γενικού Συµβουλίου της Οµο-
σπονδίας Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας

αποφάσειςεγκύκλιοι

36 Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ια-
τρική εργασία.

38 Συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας & 
Συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου της 

            Οµοσπονδίας Νοσοκοµειακών Γιατρών.

40 Νοσοκοµείο:
Βήµατα προς τα πίσω;

41 Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας: µια 
συζήτηση που µας αφορά.

43 Συντάξεις Ιατρών Ε.Σ.Υ.

allegromanontroppo

48 Η Πυρηνική ενέργεια στην αρχαιότητα.

55 το Καλό Ιστορικό.

56 Ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα πρόλη-
ψης και έγκαιρης διάγνωσης.

Π
Ε

Ρ
ΙΕ

Χ
Ο

Μ
Ε

Ν
Α

arkadon09   2 15-06-05, 19:56:02



Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 0 5 3

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι
 
Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών. Ώρα για διακοπές και χαλά-
ρωση. Ο Μάιος ήταν µήνας εκλογών για τους Ιατρικούς Συλλό-
γους.
Στο δικό µας Σύλλογο οι εκλογές µετά την µαζική συµµετοχή των 
γιατρών έφερε τα πράγµατα στην θέση τους . Το συµβούλιο είναι 
πλέον πιο αντιπροσωπευτικό και ριζικά ανανεωµένο. 
Οκτώ νέοι συνάδελφοι συµµετέχουν και ελπίζω ότι θα φέρουν 
νέα πνοή στο Σύλλογο. Τα προβλήµατα είναι γνωστά και απαι-
τούν συνεχή εγρήγορση και δυναµισµό από όλους µας . ∆εν πρέ-
πει να εφησυχάζουµε σε υποσχέσεις και πρέπει να δείχνουµε µη-
δενική ανοχή σε αυτούς που επιβουλεύονται τις εργασιακές µας 
σχέσεις, την  τιµή µας και την υπόληψη µας.
Η γενική συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε  στις 24-5-05 στα 
γραφεία του συλλόγου µε αντικείµενο την ίδρυση ιδιωτικού δια-
γνωστικού κέντρου στην Αρκαδία  ανέδειξε δυστυχώς την αδυνα-
µία µας να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε.

Όσο για  το Εθνικό Σύστηµα Υγείας  αυτό προχωρά µε βήµατα  
ζαλισµένης χελώνας, µε απίστευτους ερασιτεχνισµούς και υπανα-
χωρήσεις από τον αρµόδιο Υπουργό. 
Στο Νοσοκοµείο µας µετά  από την καταγγελία της µελέτης  που 
αφορούσε την ανάπτυξη και τον  εκσυγχρονισµό του  σαν ασύµ-
φορης  και επιζήµιας παρατηρείται σοβαρή στασιµότητα και αβε-
βαιότητα για το µέλλον. 
Περιµένουµε ανυπόµονα να δούµε την εναλλακτική λύση. 
Φαίνεται ότι το βάρος πια έχει πέσει στην Καλαµάτα και στη Κό-
ρινθο.  Καιρός είναι να ξυπνήσουν  οι τοπικοί άρχοντες. 
Το νέο ∆Σ του νοσοκοµείου θα πρέπει  αδιαπραγµάτευτα να απαι-
τήσει λύσεις που θα οδηγήσουν ξανά το νοσοκοµείο µας στην 
κορυφή.
 Ο Ιατρικός Σύλλογος µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης θα παρακολου-
θήσει στενά αυτή την ιστορία και θα επανέλθει. 
Καλό Καλοκαίρι.

Παπασταµατάκης Γεώργιος
Χειρουργός
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Νοσοκοµειακά

Απόβλητα 

Κίνδυνοι για την

δηµόσια υγεία

Εισαγωγή
Ως Ιατρικά Απόβλητα (medical waste) θεωρούνται 
όλα εκείνα τα υλικά, που παράγονται στις υγειονοµι-
κές µονάδες ως αποτέλεσµα των πρακτικών διάγνω-
σης, ανοσοποίησης ή θεραπείας των ασθενών.
∆ιακρίνονται σε:
 Ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα που προσο-

µοιάζουν µε τα οικιακού τύπου (ΙΑ)
 Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα µολυσµατικού χαρα-

κτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ)
 Αµιγώς µολυσµατικά απόβλητα
 Απόβλητα µε χαρακτήρα τοξικό και µολυσµατικό 

ταυτοχρόνως
 Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα τοξικού χαρακτήρα 

(ΕΙΑ-ΤΧ)
 Άλλα επικίνδυνα απόβλητα (ραδιενεργά, σπρέυ, 

µπαταρίες κ.α.)
Με την εξαίρεση λοιµώξεων που, όπως τεκµηριωµένα 
αποδείχτηκε, προκλήθηκαν από υλικά του µικροβι-
ολογικού εργαστηρίου (καλλιέργειες µικροβίων) και 
λοιµώξεων που προκλήθηκαν από τραυµατισµό µε 
µιασµένα µε αίµα µολυσµατικών ασθενών, αιχµηρά 
αντικείµενα (βελόνες, νυστέρια) ή από τραυµατισµό 
µε σπασµένα γυάλινα ή πλαστικά αντικείµενα, δεν 
υπάρχει επαρκής επιδηµιολογική απόδειξη ότι η διά-
θεση των νοσοκοµειακών αποβλήτων µπορεί να προ-
καλέσει λοιµώξεις στην κοινότητα.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούν να µολυνθούν 
άνθρωποι που δεν έχουν επαγγελµατική σχέση µε την 
διαχείρηση των ιατρικών αποβλήτων ή δεν µπορούν 
να υποστούν τις συνέπειες της επιβάρυνσης του πε-
ριβάλλοντος από τα απόβλητα και τα προϊόντα που 
προκύπτουν από την διαχείρηση και τελική τους διά-
θεση.
Είναι εξαιρετικά δύσκολη και πολύ υψηλού κόστους 
η επιδηµιολογική έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. 
Για παράδειγµα είναι σχεδόν αδύνατον να διαπιστω-
θεί αν ένα παιδί που έχει ηπατίτιδα Β µολύνθηκε από 

βελόνα σύριγγας ή αίµα σε παιδική χαρά. Υπάρχουν 
όµως πληροφορίες, µη δηµοσιευµένες, που δείχνουν 
ότι τέτοια συµβάντα υπάρχουν. Αλλά, χωρίς σωστή 
µελέτη του προβλήµατος είναι αδύνατον  να προσδιο-
ριστεί σε ποιο βαθµό υπάρχει ο κίνδυνος από τα ια-
τρικά απόβλητα.
Εξ’άλλου, οι αλλαγές στον τρόπο νοσηλείας ασθενών 
στον σύγχρονο κόσµο έχουν µεταφέρει το πρόβληµα 
των ιατρικών αποβλήτων ακόµη και εκτός υγειονο-
µικών µονάδων. Ασθνείς µε αναπνευστήρες ή υπο-
βαλλόµενοι σε περιτοναϊκή διάλυση ή αιµοκάθαρση, 
νοσηλεύονται συχνά κατ’οίκον. Χρήση ιατρικών ορ-
γάνων και κυρίως συρίγγων γίνεται ευρύτατα εκτός 
υγειονοµικών µονάδων. Τα ιατρικά απόβλητα, που 
προκύπτουν από αυτές τις πρακτικές διοχετεύονται, 
από λάθος ή άγνοια, χωρίς τα αναγκαία µέτρα προφύ-
λαξης, στα απόβλητα οικιακού τύπου.

Τα ιατρικά απόβλητα είναι επικίνδυνα όταν:
 Περιέχουν λοιµογόνους παράγοντες
 Περιέχουν παράγοντες που παρεµβαίνουν στο γενε-

τικό υλικό ή προκαλλουν µεταλλάξεις.
 Περίεχουν τοξικές ή επικίνδυνες χηµικές ή φαρκα-

κευτικές ουσίες
 Περιέχουν ραδιενεργές ουσίες
 Περιέχουν αιχµηρά αντικείµενα

Ποιοι κινδυνεύουν από τα ΕΙΑ:
 Το προσωπικό των υγειονοµικών µονάδων
 Οι ασθενείς
 Προσωπικό που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

(πχ πλύσιµο ιµατισµού)
 Εργαζόµενοι στην καθαριότητα των υγειονοµικών 

µονάδων
 Εργαζόµενοι στην εκτός των υγειονοµικών µονάδων 

διαχείρηση των ΕΙΑ (µεταφορά, αποτέφρωση, τελική 
διάθεση κ.α.)
 Επισκέπτες
 Το κοινό

Ο κίνδυνος που σχετίζεται µε διασκορπισµένα έστω 
και σε µικρή ποσότητα ΕΙΑ, από νοσηλευόµενους 
κατ’οίκον, δεν πρέπει να παραβλέπεται.

ιατρικά νέα

∆ρ Γεωργία Μαργαρίτη
Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων 
Γ.Ο.Ν. Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
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Κίνδυνοι από µολυσµατικά 
απόβλητα (ΕΙΑ-ΜΧ)
Περιέχουν παθογόνους µικροοργανισµούς, που µπο-
ρεί να εισέλθουν στον οργανισµό µε διάφορους τρό-
πους:
 Λύση της συνεχείας του δέρµατος
 Τραυµατισµό µε αιχµηρά αντικείµενα (βελόνες, νυ-

στέρια, σπασµένα γυαλιά κα)
 Μέσω των βλενογόνων
 Μέσω του αναπνευστικού
 Μέσω του πεπτικού

Εκτός από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας 
(HIV) και τους ιούς της ηπατίτιδας Β και C, που υπάρ-
χει πολυ ισχυρή ένδειξη µετάδοσης µέσω των µο-
λυσµατικών αποβλήτων, κυρίως µέσω τραυµατισµού 
µε βελόνες µολυσµένες µε αίµα, υπάρχει µια µεγάλη 
ποικιλία παθογόνων µικροοργανισµών, που µπορεί 
να µεταδοθούν µε τα ΕΙΑ-ΜΧ, όπως σαλµονέλλα, σι-
γκέλλα, µυκοβακτηρίδιο της φυµατίωσης, ιός του έρ-
πητα, ναϊσέριες της µηνιγγίτιδας και του γονόκοκκου, 
ιοί του αιµορραγικού πυρετού (Junin, Lasa, Ebola 
και Marburg), σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι, ιός της 
ηπατίτιδας Α κα.
Καλλιεργήµατα µικροοργανισµών από τα εργαστήρια 
και βελόνες και αιχµηρά αντικείµενα που προκαλούν 
τραυµατισµούς και µπορεί να είναι µιασµένα, αποτε-
λούν τον υπ’αριθµόν 1 κίνδυνο.Από τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας υπολογίστηκε ότι το έτος 2000 από 
σύριγγες µολύνθηκαν 23 εκατοµµύρια άνθρωποι από 
ηπατίτιδα Β και C και HIV.
Κακή διαχείρηση EIA-MX, µπορεί να έχει ως συνέπεια, 
τη διασπορά εκτός υγειονοµικών µονάδων, µικροορ-
γανισµών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, προοερχόµε-
νων κυρίως από διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστή-
ρια. Έχει αποδειχθεί ότι πλασµίδια, που κωδικοποι-
ούν αντοχή σε αντιβιοτικά και βρέθηκαν σε ιατρικά 
απόβλητα, µεταβιβάστηκαν σε βακτήρια της φυσιολο-
γικής χλωρίδας.

Κίνδυνοι από χηµικά και 
φαρµακευτικά απόβλητα (ΕΙΑ-ΤΧ)
Τα απόβλητα αυτά, µπορεί να περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες (τοξικές, µεταλλαξιογόνες, ερεθιστικές, αλ-
λεργιογόνες, ουσίες που προκαλούν εκρήξεις ή ανά-
φλεξη) σε µικρές ή µεγαλύτερες ποσότητες. Προκα-
λούν είτε οξείες καταστάσεις, είτε χρόνιες αν έχουν 
αθροιστική δράση είτε τραυµατισµούς και εγκαύµατα. 
Η τοξική δράση µπορεί να προκληθεί είτε µέσω του 
δέρµατος και των βλενογόνων, είτε µε εισπνοή και 
κατάποση. Με την ανάφλεξη µπορεί να προκύψουν 
τραυµατισµοί στο δέρµα, τα µάτια, τους βλενογόνους 
των αεραγωγων οδών (πχ φορµαλδεΰδη)
Τα απολυµαντικά που χρησιµοποιούνται σε µεγάλες 
ποσότητες στις υγειονοµικές µονάδες ενέχουν κίνδυ-
νο εκρήξεων. Επίσης, τα χηµικά προϊόντα, κατά την 
ενεργοποίησή τους µπορεί να παράγουν δευτερογενή, 
πολύ τοξικά προϊόντα.
Προσµίξεις εντοµοκτόνων υπάρχουν στα απόβλητα οι-
κιακού τύπου (ΙΑ) που µετά από δυνατή βροχή, απορ-

ροφώνται από το έδαφος και µπορεί να µολύνουν 
τα υπόγεια ύδατα. Ο άνθρωπος µπορεί να µολυνθεί 
είτε σε απ’ευθείας επαφή, είτε µέσω των µολυσµένων 
υδάτων και της κατανάλωσης µολυσµένων τροφίµων.
Τα αντινεοπλασµατικα φαρµακα, οι συσκευές προε-
τοιµασίας και έγχυσης και τα κατάλοιπά τους είναι 
γνωστά για την τοξικότητά τους. Ο κίνδυνος από αυτά 
βρίσκεται σε συνάρτηση µε την τοξικότητα και τη δι-
άρκεια έκθεσης σε αυτά. Πειραµατικές µελέτες έχουν 
δείξει ότι πολλά αντινεοπλασµατικά φάρµακα είναι 
µεταλλαξιογόνα και καρκινογόνα. Χρησιµοποιήθηκαν 
για την επιτυχή θεραπεία καρκίνου, αλλά εµφανίστη-
κε µεταγενέστερα άλλη νεοπλασία που είχε σχέση µε 
την χρήση των αντινεοπλασµατικών φαρµάκων.
Αρκετά αντινεοπλασµατικά φάρµακα είναι πολύ 
ερεθιστικά στο δέρµα και τα µάτια και προκαλούν 
ζάλη, πονοκέφαλο, ναυτία και δερµατίτιδα. Από την 
International Agency for Research of Cancer (IARC) 
παρέχονται πληροφορίες για τους κινδύνους στην 
υγεία από την διαχείρηση των κυτταροτοξικών φαρ-
µάκων. Επιβάλλεται µε απόλυτη προσοχή και συνέ-
πεια να γίνεται η διαχείρηση και τελική διάθεση των 
κυτταροτοξικών φαρµάκων. Η διασπορά στο περιβάλ-
λον µεταλλαξιογόνων παραγόντων, µπορεί να έχει 
καταστροφικές συνέπειες για το οικοσύστηµα.
Χηµικά απόβλητα από τα διαγνωστικά και ερευνητικά 
εργαστήρια αποβάλλονται στο αποχετευτικό σύστηµα 
και είναι άγνωστη η τοξική δράση τους στην φύση και 
τον άνθρωπο.
Φάρµακα και εµβόλια ληγµένα που από λάθος ή 
άγνοια απορρίπτονται στα απόβλητα οικιακού τύπου 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την δηµόσια υγεί-
α. Στο πρόσφατο παρελθόν στην Ρωσία, µολύνθηκαν 
8 παιδιά µε ληγµένα εµβόλια κατά της ευλογιάς, τα 
οποία βρέθηκαν σε χώρους που έπαιζαν. Τα παιδιά 
εισήχθησαν στο νοσοκοµείο µε πυρετό 39-40οC και 
δερµατικό εξάνθηµα.

Ψυχολογικές επιπτώσεις
Η θέα αναγνωρίσιµων ακρωτηριασµένων µελών ή και 
ολόκληρων εµβρύων προκαλεί δυσάρεστες ψυχολο-
γικές καταστάσεις ενω τα παθολογοανατοµικά παρα-
σκευάσµατα έχουν δυσάρεστη οσµή ή είναι ερεθιστι-
κά στα µάτια και την αναπνοή.Για τη διαχείρησή τους 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µαζί µε τη µολυσµατι-
κότητα και αυτές οι παράµετροι.Σε µερικά νοσοκοµεία, 
τα ακρωτηριασµένα µέλη και τα παθολογοανατοµικά 
παρασκευάσµατα συλλέγονται και διατηρούνται σε 
κατάψυξη (-20οC) µέχρι να παραδοθούν προς εντα-
φιασµό σε νεκροταφεία.Τα παθολογοανατοµικά παρα-
σκευάσµατα όµως περιέχουν φορµόλη η οποία παρε-
µποδίζει την αποσύνθεσή τους. 

∆υσµενείς επιδράσεις 
στο περιβάλλον
Κατά την διαδικασία της αποτέφρωσης των ΕΙΑ σε µη 
κατάλληλους αποτεφρωτές, διοχετεύοντια στην ατµό-
σφαιρα διοξίνες, φουράνια και άλλα τοξικά αέρια, η 
εισπνοή των οποιών µπορεί να προκαλέι σοβαρά νο-
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σήµατα.
Εξάλλου, δεν µπορούν να αποτεφρωθούν όλα τα είδη 
των ΕΙΑ. Τα τοξικά µέταλλα µπορεί να συµπυκνωθούν 
στη στάχτη που θα παραχθεί και να διοχετευτούν στο 
χώµα (πχ θερµόµετρα υδραργύρου)
Από την αποτέφρωση χλωριούχων πλαστικών προκύ-
πτει εκποµπή υδροχλωρικού οξέος στην ατµόσφαιρα.
Τα αντινεοπλασµατικά φάρµακα δεν καταστρέφονται 
επαρκώς κατά την αποτέφρωση.
Η τελική διάθεση των αποβλήτων ή και των προϊό-
ντων αποτέφρωσης στο έδαφος, σε τάφρους, χωρίς 
την κατάλληλη επένδυση, µπορεί να µολύνει τα υπό-
γεια ύδατα.
Μερικές χώρες έχουν προσδιορίσει τα ανώτατα επι-
τρεπτά όρια εκποµπής των αερίων αυτών, που κυµαί-
νονται από 0.1ng TEQ/m3 (Toxicity Equivalence) στην 
Ευρώπη, έως 0.1-0.5 ng TEQ/m3 στην Ιαπωνία, ανά-
λογα µε την χωρητικότητα του αποτεφρωτήρα.
Πολύ λίγες πληροφορίες υπάρχουν στη χώρα µας, 
αλλά και διεθνώς για την επίπτωση στην δηµόσια 
υγεία από την έκθεση στα ΕΙΑ. Οι κλασικοί τρόποι πα-
ρακολούθησης του προβλήµατος και της επιδηµιολο-
γίας είναι δύσκολοι πολυπαραγοντικοί και περίπλοκοι 
ως προς την τελική αξιολόγηση τους. Ακόµη και οι 
πληθυσµιακές οµάδες, εκτός από τους εργαζόµενους 
στην διαχείρηση των ΕΙΑ είναι δύσκολο να προσδιο-
ριστουν. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ώστε να γνωρί-
ζουµε το βαθµό µόλυνσης των ΕΙΑ και σε ποιο βαθµό 
οι παθογόνοι µικροοργανισµοί επιβιώνουν και πολ-
λαπλασιάζονται στα ΕΙΑ κατά την διαχείρηση τους. 
Ακόµη πρέπει να απαντηθούν ερωτήµατα που αφο-
ρούν στα ΕΙΑ-ΤΧ, όπως να προσδιοριστούν τα ανώτατα 
επιτρεπτά όρια για το καθένα και  να εκπονηθεί τρό-
πος διαχείρησης τους συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 
που είναι µεικτού χαρακτήρα, δηλαδη τοξικα και µο-
λυσµατικά ταυτοχρόνως.

Προτάσεις
Εκπαίδευση όλων των ατόµων που εµπλέκονται στην 
διαχείρηση των ΕΙΑ, σαφής καταµερισµός των ευθυ-
νών όλων των εµπλεκόµενων είτε φυσικών, είτε νο-
µικών προσώπων, ώστε να εφαρµοστεί η καλύτερη 
και ασφαλέστερη µεθοδολογία στην συλλογή, φύλα-
ξη, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των 
ΕΙΑ. Η µεθοδολογία πρέπει να είναι φιλική προς το 
περιβάλλον, να αξιολογείται επιστηµονικά, να προ-
σαρµόζεται σε νεότερα δεδοµένα, να λαµβάνει υπόψη 
το οικονοµικό κόστος, χωρίς να κάνει καµία έκπτωση 
στην προστασία της υγείας των εργαζοµένων και της 
δηµόσιας υγείας.
Να θεσπιστούν κριτήρια επιλογής των ατόµων, που 
θα εργάζονται στην διαχείρηση των ΕΙΑ. Πρέπει να 
διαθέτουν ικανότητες  ώστε να αφοµοιώνουν τις απα-
ραίτητες γνώσεις για τη διαχείρηση των ΕΙΑ και τους 
κινδύνους που υπάρχουν. Να διαθέτουν επίσης την 
αναγκαία υπευθυνότητα, ώστε να εφαρµόζουν µε συ-
νέπεια τις οδηγίες για   την προστασία των ιδίων, των 
άλλων εργαζοµένων  της ∆ηµόσιας Υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Ως προς τα ΕΙΑ-ΜΧ, οι επιτροπές νοσοκοµειακών λοι-
µώξεων και το ΚΕΕΛ έχουν διατυπώσει οδηγίες για 
την διαχείρηση τους. Ωστόσο πολλά  καταλήγουν µαζί 
µε τα οικιακού τύπου στα ΧΥΤΑ, άλλα αδρανοποιού-
νται µε αποστείρωση µε ατµό στο χώρο των υγειονο-
µικών µονάδων χωρίς να υπάρχει πάντοτε ο απαραί-
τητος έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου 
και λιγότερα από τα µισά αποστέλλονται  στόν πυ-
ρολυτικό αποτεφρωτήρα του ΕΣ∆ΚΝΑ που θεωρείται 
διεθνώς η πλέον ενδεδειγµένη και ασφαλής µέθοδος 
αδρανοποίησης.Είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί γρή-
γορα σε όλες τις υγειονοµικές µονάδες της χώρας 
ασφαλής διαχείρηση των ΕΙΑ.
Το πρόβληµα είναι οξύτερο ως προς τα ΕΙΑ-ΤΧ. Πρέ-
πει να συσταθεί ειδική επιτροπή για τα τοξικά και 
φαρµακευτικά ΕΙΑ-ΤΧ. Έργο της επιτροπής θα είναι η 
σύνταξη καταλόγου αυτών των αποβλήτων, σύµφωνα 
µε τους νόµους της χώρας και της οδηγίες της ΕΕ και 
η εκπόνηση οδηγιών που πρέπει να ακολουθούνται. 
Στις υγειονοµικές µονάδες θα πρέπει να συσταθούν 
ανάλογες επιτροπές των οποίων το έργο θα επεκτεί-
νεται στην εκπαίδευση προσωπικού και την τήρηση 
της εφαρµογής των οδηγιών.
Πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα 
για την ασφαλή µεταφορά των ΕΙΑ µε τα φορτηγά ψυ-
γεία και να προβλέπεται σχέδιο αντιµετώπισης ατυχύ-
µατος ή διασκορπισµού υγρών ή στερεών ΕΙΑ .
Χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ελαχι-
στοποιηθεί η ποσότητα τών παραγοµένων ΕΙΑ και να 
γίνεται ο καλύτερος διαχωρισµός στον τόπο της παρα-
γωγής τους. 
Όλα τα µέτρα που λαµβάνονται ή θα ληφθούν, πρέπει 
να επεκταθούν και έξω από τις υγειονοµικές µονάδες, 
οπουδήποτε παράγονται ΕΙΑ.
Από την Πολιτεία πρέπει να να υπάρχει πλαίσιο οργά-
νωσης το οποίο απαραίτητα θα  περιλαµβάνει φορέα 
θεωρητικού χαρακτήρα που θα συγκεντρώνει, θα µε-
λετά και θα επεξεργάζεται  τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες και θα εκδίδει κανονισµούς, οδηγίες, µέτρα και 
περιορισµούς για τη διαχείρηση των ΕΙΑ.Ενας δεύ-
τερος φορέας θα αναλαµβάνει σε συνεργασία µε τις 
υγειονοµικές µονάδες όλης της χώρας την υλοποίηση 
των παραπάνω.
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Τ ο µελάνωµα είναι κακόηθες νεόπλασµα που 
αναπτύσσεται σε οποιοδήποτε σηµείο του 
δέρµατος και στο 20-30% των περιπτώσε-

ων σε προϋπάρχοντα µελαγχρωµατικό σπίλο. Αν και 
η ηλιακή ακτινοβολία είναι ο κύριος περιβαλλοντι-
κός παράγοντας που ενοχοποιείται για την ανάπτυξή 
του, µελέτες έχουν δείξει πως αναπτύσσεται σε περι-
οχές (στη ράχη των ανδρών και στις κνήµες  των γυ-
ναικών) µε περιορισµένη έκθεση στον ήλιο, και πως 
άτοµα που εκτίθενται στην υπεριώδη ακτινοβολία κιν-
δυνεύουν λιγότερο. 
Σε διηθητικό πρωτοπαθές µελάνωµα που αναπτύσ-
σεται σε δέρµα µε περιορισµένη στον ήλιο έκθεση 
ανευρίσκονται συχνότερα µε-
ταλλάξεις του γονιδίου BRAF.1 
Μελέτες έδειξαν πως υπάρχουν 
δυο µονοπάτια στην ανάπτυξη 
του µελανώµατος : το ένα σχετί-
ζεται µε τη χρόνια έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία και το άλλο σχετίζεται µε την 
αστάθεια των µελανοκυττάρων.2 Αυξηµένη συχνότητα 
µελανώµατος παρατηρείται σε άτοµα µε ανοιχτόχρωµη 
επιδερµίδα ή µε µελαγχρωµατικούς σπίλους. Η συ-
χνότητα των σπίλων αυτών είναι µεγάλη σε πληθυ-
σµούς που εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι 
δε γνωστό πως η χρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτι-
νοβολία, ειδικά στα παιδιά, οδηγεί σε εξαλλαγή των 
καλοηθών µελανοκυττάρων σε κακοήθη φαινότυπο. 3
Η νεοπλασµατική εξαλλαγή µελανοκυττάρων, που δεν 
ανήκουν σε  µελαγχρωµατικό σπίλο, σε µελάνωµα 
απαιτεί τη συνεχή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Το µελάνωµα αυτό αναπτύσσεται σε άτοµα µεγάλης 
ηλικίας, σε περιοχές δέρµατος που εκτίθενται συνε-
χώς στον ήλιο, σχετίζεται µε δερµατικές βλάβες όπως 
ηλιακή υπερκεράτωση ή άλλες κερατινοκυτταρικές 
κακοήθειες.
Ο υποδοχέας της µελανοκορτίνης-1 παίζει σηµαντι-
κό ρόλο στον τύπο µελανίνης, ευµελανίνη ή φαιοµε-
λανίνη, που θα παραχθεί από τα µελανοκύτταρα. Τα 
κόκκινα µαλλιά σε µεγάλο βαθµό είναι αποτέλεσµα 
µεταλλάξεων στο γονίδιο που παράγει τον υποδο-
χέα αυτό. Παραλλαγές του υποδοχέα συσχετίζονται 
µε το φαινότυπο κόκκινου µαλλιού και τη µειωµένη 
ικανότητα για µαύρισµα (ανοικτόχρωµη επιδερµίδα). 
Έρευνες έχουν δείξει πως η παρουσία οποιασδήποτε 
από τις τρεις µεταλλάξεις στον υποδοχέα της µελανο-
κορτίνης-1, ARG151CYS, ARG160-TRP και ASP294HIS, 
διπλασιάζει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη µελανώ-
µατος. Τα άτοµα αυτά δεν µπορούν να συνθέσουν την 
φωτοπροστατευτική ευµελανίνη, ενώ  δύνανται να 
συνθέσουν την φωτοευαισθητοποιό και ενδεχόµενα 
µεταλλαξιογόνο φαιοµελανίνη. Αντιθέτως, η έκθεση 
ξανθών ατόµων µε ανοιχτόχρωµη επιδερµίδα στο φως 
από υψηλής έντασης υπεριώδη ακτινοβολία Α (χρησι-

µοποιείται για τεχνητό µαύρισµα) αυξάνει τον κίνδυνο 
για ανάπτυξη µελανώµατος µια και στα άτοµα αυτά η 
υπεριώδης ακτινοβολία Α προκαλεί καταστροφή της 
φαιοµελανίνης.4
Ευρέως φάσµατος αντηλιακά µε υψηλό δείκτη προ-
στασίας φαίνεται να µειώνουν τον κίνδυνο ηλιακών 
εγκαυµάτων και νεοπλασµάτων του δέρµατος µε προ-
έλευση τα κερατινοκύτταρα. Η µελέτη των Whiteman 
και συν δείχνει ότι ο κίνδυνος για ορισµένους τύπους 
µελανωµάτων αλλά και για νεοπλάσµατα δέρµατος 
της κεφαλής και του τραχήλου µπορεί να µειωθεί µε 
αντηλιακά. Ο Gallagher και συν έδειξαν ότι η συχνό-
τητα των µελαγχρωµατικών σπίλων στα παιδιά µπορεί 
επίσης να µειωθεί µε την τακτική χρήση των αντηλι-
ακών σε συνδυασµό µε µέτρα αποφυγής της έκθεσης 
στην ηλιακή ακτινοβολία.5,6
Ευρέως φάσµατος αντηλιακά µπορούν µακροπρόθε-
σµα να µειώσουν τη συχνότητα ανάπτυξης µελανώµα-
τος σε προϋπάρχοντα µελαγχρωµατικό σπίλο. Η χρή-

ση των αντηλιακών συνιστάται 
σε συνδυασµό µε µέτρα αποφυ-
γής της έκθεσης στον ήλιο τις 
ώρες έντονης ηλιακής ακτινο-
βολίας, µε τη χρήση ενδυµάτων 
και καπέλων για τη µείωση της 

έκθεσης στον ήλιο και την αναζήτηση χώρων µε σκιά. 
Η έγκαιρη διάγνωση ύποπτων βλαβών προϋποθέτει 
την τακτική ανά έτος δερµατολογική εξέταση όλης της 
επιφάνειας του δέρµατος.

Μελάνωµα &
ηλιακή ακτινοβολία
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Τσεκέ Παρασκευή, Αθανασοπούλου Παναγιώτα, 
Ράµµος Γεώργιος, Κοτσιάνης Αλέκος, 

Κουρέτα Παναγιώτα. 
Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Τρίπολης

ΣΚΟΠΟΣ: της µελέτης αυτής είναι να διερευνηθεί 
πιθανή συσχέτιση της αλβουµινουρίας και του λι-
πιδαιµικού προφίλ σε ηλικιωµένους υπερτασικούς 
ασθενείς,  ηλικίας µεγαλύτερης των 65 ετών.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Στη µελέτη συµπεριλήφθη-
καν υπερτασικοί, µη-διαβητικοί ασθενείς του εξω-
τερικού υπερτασικού ιατρείου, µε φυσιολογική νε-
φρική λειτουργία ( κρεατινίνη ορού < 1,2 mg/dl). 
Πρόκειται για 37 ασθενείς ( 16 άνδρες, 21 γυναίκες 
) µε µέση ηλικία 72,7 ± 6,7 ετών και επαρκώς ρυθ-
µισµένη αρτηριακή πίεση. Μετρήσαµε το δείκτη BMI, 
το λιπιδαιµικό προφίλ και την αλβουµινουρία σε 
δύο χωριστά δείγµατα ούρων, µε τη χρήση ενός τυ-
ποποιηµένου, εµπορικά διαθέσιµου συστήµατος ( 
Bayer DCA 2000). Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο 
οµάδες : «αλβουµινουρία (+)», όταν ο λόγος A/C-
αλβουµινουρία/κρεατινίνη >17 και«αλβουµινουρία 
(-)» όταν ο λόγος  αλβουµινουρία/κρεατινίνη 
<17.∆εν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά στο 
φύλο ( p= 0,6 ), την ηλικία (p=0,85 ) τον BMI ( 
p=0,82 ), τη χρονική διάρκεια της νόσου (p= 0,36), 
την ολική χοληστερόλη ( p= 0,48 ), τις συγκεντρώ-
σεις  HDL-C ( p= 0,68 ),  DL-C (=0,96), και τριγλυ-
κεριδίων (p=0,81) καθώς και στη χορήγηση αναστο-
λέων ΜΕΑ (p=0,25) µεταξύ των δύο αυτών οµάδων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό, 
αρνητική συσχέτιση στατιστικά σηµαντική διαπιστώ-
θηκε µόνο µεταξύ του λόγου A/C και της συγκέ-
ντρωσης HDL-C ( r = -0,37, p = 0,02). Κατόπιν πολ-
λαπλής στατιστικής ανάλυσης ως προς την ηλικία, 
το φύλο, το δείκτη BMI, και τη χρήση αναστολέων  
ΜΕΑ, η συγκέντρωση HDL-C ήταν ο µόνος ανεξάρ-
τητος στατιστικά σηµαντικός προγνωστικός παράγο-
ντας της αλβουµινουρίας (beta coefficient: -0,026, 
p- value= 0,015).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνδυάζοντας  τις οµάδες αλ-
βουµινουρία (+) και αλβουµινουρία (-) ηλικιωµέ-
νων υπερτασικών, µη διαβητικών ασθενών ως προς 
παράγοντες που έχουν συσχετισθεί µε την αλβου-
µινουρία (ηλικία, φύλο, BMI, διάρκεια νόσου, χο-
ρήγηση α-ΜΕΑ και ρύθµιση αρτηριακής πίεσης ), 
βρέθηκε ότι η συγκέντρωση της HDL-C είναι µεί-
ζονας καθοριστής των µικροαγγειακών επιπλοκών 
όπως αυτές εκφράζονται ως µικροαλβουµινουρία. 
Τα ευρήµατά µας επιβεβαιώνουν τις αντιφλεγµονώ-
δεις ιδιότητες της HDL-C.Πρέπει να σηµειωθεί ότι 
οι ασθενείς µας δεν ελάµβαναν αντιφλεγµονώδη 
αγωγή. Έτσι φαίνεται ότι στους αλβουµινουρία (+) 
ασθενείς, η HDL-C, αποκλειστικά, δεν µπορούσε 
να  µειώσει τους οξειδωτικούς – φλεγµονώδεις µη-
χανισµούς που εµπλέκονται στην παθογένεση της 
υπέρτασης παρά τη συµµετοχή της στους αντιοξει-
δωτικούς µηχανισµούς άµυνας του οργανισµού. Με 
βάση τα παραπάνω πιστεύουµε ότι η προσθήκη ενός 
αντιφλεγµονώδους παράγοντα θα µπορούσε να δρά-
σει ευεργετικά στη θεραπεία ασθενών µε µικροαλ-
βουµινουρία.

Ράµµος Γεώργιος, Τσεκέ Παρασκευή, 
Μαρκάκη Πελαγία, Παντελιάς Κων/νος, 

Κολοβού Κυριακή, Κολονιάρης Ανδρέας,  
Κοτσιάνης Αλέκος, Κουρέτα Παναγιώτα.

Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Τρίπολης

ΣΚΟΠΟΣ: της µελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδρα-
ση της χρήσης των στατινών στην εµφάνιση µικρο-
αλβουµινουρίας σε ασθενείς µε µη ινσουλινοεξαρτώ-
µενο σακχαρώδη διαβήτη ( non-insulin dependent 
dabetes mellitus, NIDDM ).

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Στη µελέτη συµπεριλήφθηκαν 
72 ασθενείς µε NIDDM. Σε αυτούς τους ασθενείς µε-
τρήσαµε την αλβουµινουρία σε δύο χωριστά δείγµατα 
ούρων, τη CRP, την HbA1C,  το λιπιδαιµικό προφίλ 

και το δείκτη BMI. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο 
οµάδες : στην πρώτη οµάδα χορηγήθηκαν στατίνες 
για περισσοτερο από 6 µήνες (23 ασθενείς) ενώ στη 
δεύτερη δε χορηγήθηκαν στατίνες (49 ασθενείς) .Οι 
δύο οµάδες δεν διέφεραν στατιστικά σηµαντικά µε-
ταξύ τους ως προς το φύλο ( p=0.51 ), την ηλικία 
(p=0,21), τον BMI (p=0,58 ), τις συγκεντρώσεις  HDL 
(p= 0,52),  LDL (p=0,09), τριγλυκεριδίων (p=0,14), 
ολικής χοληστερόλης (p=0,07), HbA1C (p=0,35),  
CRP( p=0,48 ), καθώς και στην αλβουµινουρία 
(p=0,34 ) και στη  χρονική διάρκεια της νόσου (p= 
0,56).
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την εφαρµογή µη παραµετρικών 
στατιστικών δοκιµασιών διαπιστώθηκε θετική συσχέ-
τιση στατιστικά σηµαντική µεταξύ της αλβουµινουρίας 
και της συγκέντρωσης HbA1C στους ασθενείς που δεν 
λάµβαναν στατίνες ( r = 0,4826, p = 0,017), ενώ σε 
εκείνους που οι στατίνες ήταν µέρος της θεραπευτικής 
τους αγωγής δεν ανευρέθηκε στατιστικά σηµαντική 
συσχέτιση ( r =0,0228, p = 0,93).    

HDL-C: Ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 
της αλβουµινουρίας σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ
ΣΤΗ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΟΥΡΙΑ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζε-
ται µία θετική συσχέτιση µεταξύ της αλβουµινουρίας 
και της συγκέντρωσης HbA1C, όπως έχει ήδη αναφερ-
θεί και σε προγενέστερες έρευνες. Πάντως, η µικρο-
αλβουµινουρία είναι το αποτέλεσµα της συνεργιστι-
κής δράσης ποικιλίας παραγόντων εκτός της αυξηµέ-
νης συγκέντρωσης ΗbΑ1C, όπως λ.χ. η αύξηση του 
οξειδωτικού στρες, της οµοκυστείνης και του µετατρε-
πτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης.
Επίσης, στην οµάδα των ασθενών µε NIDDM που λάµ-
βαναν στατίνες υπήρχε µία διάσπαση στη σχέση αλ-
βουµινουρίας και της συγκέντρωσης HbA1C. Έχοντας 

υπόψην ότι οι δύο οµάδες είχαν παρόµοιες συγκε-
ντρώσεις λιπιδίων στο αίµα, µπορούµε να συµπερά-
νουµε ότι η ευεργετική δράση των στατινών στους 
ασθενείς αυτούς ασκείται δια µέσου άλλων (εκτός της 
υπολιπιδαιµικής δράσης) οδών , όπως µείωση του 
οξειδωτικού στρες, της οµοκυστείνης και του µετατρε-
πτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης.

Οι εργασίες µας αυτές έγιναν δεκτές για ανακοίνωση 
στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεφρολογίας στην Κων-
σταντινούπολη 4-7 Ιουνίου 2005.

∆ηµήτριος Π. Χιώτης1, 
Βασίλειος Α. Βασιλείου2, Αγαµέµνων Κοκοφίτης 

1. Περιφερειακό Ιατρείο Ασέας, 
2. Ογκολογικό Τµήµα, Γ.Π.Ν. Τρίπολης

Ως αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα ορίζεται η φλεγµονή του 

θυρεοειδούς αδένα που επάγεται από κυκλοφορούντα 

στον ορό αντιθυρεοειδικά αντισώµατα (ΑΘΑ). Παρακά-

τω αναφέρονται στοιχεία για την παθογένεια της αυτοά-

νοσης θυρεοειδίτιδας.

Αυτοανοσία
Η θυρεοειδίτιδα Ηashimoto, η ανώδυνη σποραδική 
θυρεοειδίτιδα και η θυρεοειδίτιδα που εκδηλώνεται 
µετά τον τοκετό έχουν όλες µία αυτοάνοση βάση. Στη 
θυρεοειδίτιδα Hashimoto η ανοσολογική απάντηση 
ξεκινά µε ενεργοποίηση των ειδικών στο θυρεοειδικό 
αντιγόνο Τ βοηθητικών κυττάρων η οποία, κατά µία 
θεωρία, οφείλεται σε µόλυνση από ιό που διαθέτει 
πρωτεΐνη όµοια µε του θυρεοειδούς αδένα. Σύµφωνα 
µε άλλη θεωρία, τα επιθηλιακά κύτταρα του θυρε-
οειδούς, γίνονται αντιγονοπαρουσιαστικά στα προ-
αναφερθέντα Τ κύτταρα µέσω µίας διαµεµβρανικής 
πρωτεΐνης. Η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα που εκδηλώ-
νεται µετά τον τοκετό φαίνεται να ενεργοποιείται από 
τη συσσώρευση εµβρυϊκών κυττάρων στο θυρεοειδή 
αδένα της µητέρας κατά την κύηση. Η ενεργοποίηση 
των Τ λεµφοκυττάρων ακολουθείται από κινητοποίη-
ση αυτοδραστικών Β λεµφοκυττάρων που παράγουν 
τα ΑΘΑ. 
Σε ποσοστό άνω του 10% του γενικού πληθυσµού των 
Η.Π.Α. και το 25% περίπου των Αµερικανίδων ηλικί-
ας άνω των 60 ετών έχουν υψηλό τίτλο ΑΘΑ στον ορό 
τους. Σε ηλικίες άνω των 12 ετών τα ΑΘΑ υπήρχαν 
στο 14.3% των λευκών, 10.9% των Μεξικανών και 
στο 5.3% των µαύρων (3rd U.S. National Health and 
Examination Survey). Η πλειοψηφία των ατόµων µε 
ΑΘΑ στον ορό τους έχουν φυσιολογική θυρεοειδική 

λειτουργία. Μελέτες στη Μεγάλη Βρετανία δείχνουν 
πως το 10% των µετεµµηνοπαυσιακών γυναικών µε 
υψηλό τίτλο ΑΘΑ στον ορό τους έχουν υποκλινικό 
υποθυρεοειδισµό ενώ µόνο το 0.5% έχουν έκδηλο 
υποθυρεοειδισµό. Επίσης, ευθυρεοειδικοί ασθενείς µε 
υψηλές συγκεντρώσεις ΑΘΑ παρουσιάζουν εξέλιξη σε 
κλινικό υποθυρεοειδισµό µε ρυθµό 2-4% ανά έτος. 
Στην Ελβετία, προοπτική µελέτη διάρκειας 10 ετών 
έδειξε πως οι υψηλές συγκεντρώσεις  ΑΘΑ συσχετίζο-

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ

ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆ΑΣ

Σχήµα: ∆είγµατα από ασθενείς µε θυρεοειδίτιδα Ηashimoto 
(δείγµα Α),ανώδυνη µετά τον τοκετό θυρεοειδίτιδα ( δείγµα 
Β).(Αιµατοξυλίνη και ηωσίνη x 200). Το δείγµα στο πλακάκι 
Α δείχνει τυπικές µεταβολές στη Hashimoto, που περιλαµβά-
νουν λεµφοειδικούς αδένες µε βλαστικούς πυρήνες(G), µικρά 
λεµφοκύτταρα και πλασµατοκύτταρα (Ρ), θυρεοειδικά αδένια 
µε µεταπλασία κυττάρων Hurtle(H), και ελάχιστη κολλοειδή 
ουσία(C). Tο δείγµα στο πλακάκι Β, έχει ληφθεί από ασθενή 
µε ανώδυνη µετά τον τοκετό θυρεοειδίτιδα, δείχνει κανονικά 
αδένια µε ελάχιστη µεταπλασία τύπου κυττάρων Hurthle(Η) 
και πυκνή λεµφοκυτταρική διήθηση(WG).
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νταν µε την πρόοδο του υποκλινικού υποθυρεοειδι-
σµού σε κλινικό.
Τα πιο συχνά µετρούµενα ΑΘΑ είναι αυτά που στρέ-
φονται ενάντια στη θυρεοειδική υπεροξειδάση ή ενά-
ντια στη θυρεοσφαιρίνη. Τα πρώτα συσχετίζονται µε 
την λεµφοκυτταρική διήθηση του θυρεοειδή αδένα, 
την υπερθυρεοειδική δυσλειτουργία  και την συνακό-
λουθη καταστροφή του αδένα. Τα αντισώµατα έναντι 
της υπεροξειδάσης είναι απευθείας κυτταροτοξικά για 
τα θυρεοειδικά κύτταρα αλλά υπάρχουν περιορισµέ-
νες ενδείξεις για το ότι η τοξική αυτή επίδραση είναι 
ο πρωταρχικός µηχανισµός βλάβης στην αυτοάνοση 
θυρεοειδίτιδα. Στο 10% των ασθενών µε Hashimoto 
έχουν βρεθεί αντισώµατα που αποκλείουν τους υπο-
δοχείς της θυρεοτροπίνης που πιθανόν να παίζουν 
κάποιο ρόλο στην  ανάπτυξη και τη βαρύτητα του 
υποθυρεοειδισµού, παρόλο που δεν εµπλέκονται 
απευθείας στην καταστροφή των θυρεοειδικών κυττά-
ρων. Ο παθογενετικός ρόλος των αντισωµάτων έναντι 
της θυρεοσφαιρίνης είναι ασαφής. Αντισώµατα ένα-
ντι στο αντιγόνο του κολλοειδούς, στις θυρεοειδικές 
ορµόνες και στο συνδέτη του ΝαCl έχουν επίσης ανι-
χνευθεί σε ασθενείς µε αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. 
Η παθογένεια της αυτοάνοσης καταστροφής του θυρε-
οειδή πιθανώς περιλαµβάνει µηχανισµούς κυτταρικής 
και χυµικής ανοσίας. Η λεµφοκυτταρική διήθηση του 
θυρεοειδούς αδένα από ίσο αριθµό Β και κυτταροτο-
ξικών Τ λεµφοκυττάρων είναι ένα σύνηθες ιστολογι-
κό χαρακτηριστικό όλων των τύπων της αυτοάνοσης 
θυρεοειδίτιδας (Σχήµα). Σε ασθενείς µε Ηαshimoto 
τα θυρεοειδικά κύτταρα εκφράζουν το γονίδιο Fas, 
ένα µέλος της στενά συνδεδεµένης οµάδας των TNF 
γονιδίων, ή της υπεργονιδιακής οικογένειας, ενώ τα 
θυρεοειδικά κύτταρα του φυσιολογικού αδένα όχι. Η 
απόπτωση που επάγεται από την αλληλεπίδραση Fas 
και του συνδέτη του στην επιφάνεια των θυρεοειδι-
κών κυττάρων µπορεί να είναι η αιτία της καταστρο-
φής των θυρεοειδικών κυττάρων.

Γενετική προδιάθεση
Η γενετική της αυτοάνοσης θυρεοειδοπάθειας είναι 

πολύπλοκη. Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και η ανώ-
δυνη µετά τοκετό θυρεοειδίτιδα συσχετίζονται µε 
τα HLA-DR3, DR-4 και DR5 στους λευκούς ενώ άλ-
λες συσχετίσεις έχουν παρατηρηθεί σε διαφορετικές 
εθνικές και φυλετικές οµάδες. Η οικογενής θυρεοει-
δίτιδα Hashimoto βρέθηκε να συσχετίζεται µε τη γε-
νετική περιοχή της CTLA-4 (cytoxic T-lymphocyte-
associated protein 4). Τέλος, άτοµα µε τον απλότυπο 
HLA-Bw35 έχουν υψηλότερη επίπτωση υποξείας θυ-
ρεοειδίτιδας.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Ασθενείς µε θυρεοειδίτιδα Ηashimoto που καπνίζουν 
έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν υποθυ-
ρεοειδισµό συγκριτικά µε τους µη καπνιστές, εύρηµα 
που πιθανώς συσχετίζεται µε την παρουσία θειοκυα-
νίου στον καπνό του τσιγάρου. Στις καπνίστριες έχει 
επίσης παρατηρηθεί αυξηµένη επίπτωση της µετά τον 
τοκετό θυρεοειδίτιδας. Επιπρόσθετα, οι γεωγραφι-
κές διακυµάνσεις στην επίπτωση της θυρεοειδίτιδας 
Hashimoto, της σποραδικής θυρεοειδίτιδας και της 
µετά τον τοκετό θυρεοειδίτιδας δείχνουν ότι η διαιτη-
τική ανεπάρκεια ιωδίου µπορεί να είναι προστατευτι-
κή έναντι της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας.

Συµπέρασµα
Η παθογένεια της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας δεν 
έχει ακόµη αποσαφηνισθεί. Ο θυρεοειδής αδένας των 
ασθενών αυτών εµφανίζει χαρακτηριστική διήθηση 
από ίσο αριθµό Β και Τ κυτταροτοξικών λεµφοκυτ-
τάρων ενώ ο ρόλος των ΑΘΑ δεν έχει διευκρινισθεί. 
Στην καταστροφή του αδένα πιθανότατα εµπλέκονται 
µηχανισµοί κυτταρικής και χυµικής ανοσίας. Γενετικοί 
και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το κάπνισµα, 
ενδεχοµένως να εµπλέκονται στην παθογένεια της αυ-

Παπαφράγκος Χρήστος, ∆ιευθυντής ΚΥ Τροπαίων 

Αγγελόπουλος Θεόδωρος, ΚΥ Τροπαίων

Ένα σχετικά συχνό εύρηµα µε το οποίο ερχόµαστε αντιµέ-
τωποι στα ΚΥ και τα Περιφερικά Ιατρεία είναι η οξεία µο-
νοαρθρίτιδα. Είναι η κατάσταση στην οποία φλεγµαίνει µία 
και µόνο άρθρωση, σε αντιδιαστολή µε την ολιγοαρθρίτιδα 
που αφορά 2-4 και την πολυαρθρίτιδα όπου >5 αρθρώσεις 
εµπλέκονται, και απασχολεί τον ασθενή λιγότερο από έξι 

εβδοµάδες. Η αιτιολογία µιας οξείας µονοαρθρίτιδας ποι-
κίλλει και παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήµα:

Αιτιολογία οξείας µονοαρθρίτιδας:
 Λοιµώδης αρθρίτιδα

Βακτήρια (γονόκοκκος, σταφυλόκοκκος, µυκοβακτηρίδια, 
βρουκέλλα, άλλα gram- και gram + βακτήρια, άτυπα) 
Ιοί και µύκητες (παρωτίτιδας, γρίππης, ηπατίτιδας Α-Ε, HIV, 
ιστοπλάσµωση)   

 Mεταλοιµώδης-αντιδραστική αρθρίτιδα
Ρευµατικός πυρετός
Μετά δυσεντερία ή µη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα
Μετά εµβολιασµούς 

 Τραυµατισµός-Μετατραυµατική αρθρίτιδα
 Μικροκρυσταλλική αρθρίτιδα

Ουρική αρθρίτιδα(ποδάγρα)-Ψευδοουρική αρθρίτιδα (χον-
δρασβέστωση)

 Νόσος κολλαγόνου

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 
ΟΞΕΙΑΣ ΜΟΝΟΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

Βιβλιογραφία     
1. E. Pearce, A. Farwell, L. Braverman. Thyroiditis. 
Ν. Engl J Med 2003; 348:2646-55.
2. Σ. Ράπτη. Εσωτερική Παθολογία. Τόµος 4, 
σελ.2027-2028
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ΡΑ, ΣΕΛ, σκληρόδερµα, πολυ/δερµατοµυοσίτιδα, αγγειίτι-
δες, σ.Sjoegren, σ.Reiter, ΦΝΕ, αγκυλοποιητική σπονδυλί-
τις, ψωριασική αρθροπάθεια  

 Οστεοαρθρίτιδα (1/θής-2/θής)
 Φάρµακα 

Αντιβιοτικά, αντισυλληπτικά, αντιεπιληπτικά,  προκαϊναµί-
δη, υδραλαζίνη, φαινοθειαζίδες και πολλά άλλα (πιθανός 
‘φαρµακογενής ΣΕΛ’) 

 Νεοπλάσµατα  (1/θή-Μεταστατικά) – Παρανεοπλασµατική 
αρθρίτιδα

 Άλλα :  οστεοχονδρίτιδα, αιµατολογικά νοσήµατα (αιµορ-
ροφιλία, λευχαιµίες, αιµοσφαιρινοπάθειες), ενδοκρινικά 
νοσήµατα (Σ∆, θυρεοειδοπάθειες), οστεοπόρωση, ν.Paget, 
αρθροπάθεια Charcot, σαρκοείδωση, αµυλοείδωση, ν 
Whipple

Λόγω του πλήθους των νοσηµάτων, η διαφορική διάγνωση 
µιας οξείας µονοαρθρίτιδας δεν είναι πάντα εύκολη υπόθε-
ση. Πρέπει εποµένως να ακολουθούνται ορισµένα βήµατα:

Α) Λήψη πλήρους ιστορικού. Ποια άρθρωση αφορά ο πό-
νος, εντοπίζεται κυρίως ενδο- ή περιαρθρικά, ποια η έντα-
σή του, αφυπνίζεται ο ασθενής, ποια η σχέση µε την κό-
πωση, εµφανίζει αιφνίδια έναρξη ή χρόνια πορεία, ποια τα 
συνοδά συµπτώµατα; Υπάρχουν γενικά συµπτώµατα, όπως 
πυρετός, απώλεια βάρους, νυκτερινοί ίδρωτες, λεµφαδενο-
πάθεια, πρωινή δυσκαµψία; Αναφέρει ο ασθενής πρόσφατες 
λοιµώξεις (φαρυγγίτιδα, δυσεντερία, ουρηθρίτιδα), συστη-
µατικά νοσήµατα, δερµατοπάθειες, χειρουργικές επεµβά-
σεις, IV χρήση ναρκωτικών, τοποθέτηση ενδοπροθέσεων, 
τραυµατισµό ή θεραπεία µε ενδοαρθρικές ενέσεις; Κατανα-
λώνει αλκοόλ και πόσο; Λαµβάνει κάποια φαρµακευτική 
αγωγή; Που εργάζεται και ποια είναι η κοινωνική του κατά-
σταση; Υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό παθήσεων µε 
ισχυρή γενετική επιβάρυνση;
Β)Ενδελεχής φυσική εξέταση.  Λήψη ζωτικών σηµείων(θ, 
σφύξεις, αναπνοές, ΑΠ, sat) και προσεκτική εξέταση, µε 
επιµονή στην άρθρωση που πονά:επισκόπηση και ψηλά-
φηση για ερυθρότητα, παραµόρφωση,  θερµότητα, κριγµό, 
οίδηµα(χορός επιγονατίδας και σηµείο µπαλονιού στο γό-
νατο για παράδειγµα), όπως και έλεγχος της κινητικότητας. 
Ορισµένα χαρακτηριστικά ευρήµατα είναι ξηροφθαλµία, 
επιπεφυκίτιδα και ραγοειδίτιδα σε νόσους κολλαγόνου, 
ψωριασικά εξανθήµατα ή δίκην πεταλούδας ή ηλιοτροπίου, 
οζώδες ερύθηµα, ρευµατικά οζίδια, τόφοι ουρικού, οζίδια 
Bouchard και Heberden και το κλασσικό κότσι σε οστεοαρ-
θρίτιδα.
Γ)Εργαστηριακή διερεύνηση.  Στην πρωτοβάθµια φροντί-
δα υγείας ο ιατρός έχει περιορισµένο εργαστηριακό έλεγχο, 
τον οποίο όµως πρέπει να χειριστεί σωστά. Η γενική αίµα-
τος µε ιδιαίτερη έµφαση στον αριθµό και τον τύπο των λευ-
κών, όπως και η ΤΚΕ πρέπει απαραιτήτως να γίνουν. Ακο-
λούθως, εφόσον υπάρχουν και κριθούν αναγκαία, πρέπει 
να γίνουν µια ακτινογραφία της πάσχουσας άρθρωσης F+P 
και ένας βασικός βιοχηµικός έλεγχος. 
Είναι βασικής σηµασίας να µην διαφύγει του Αγροτικού 
Ιατρού τυχόν λοιµώδης αρθρίτιδα, όπου απαιτείται άµεση 
διακοµιδή για έναρξη ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής, 
καθώς αποτελεί ίσως το µόνο από το σύνολο των αιτίων 
της οξείας µονοαρθρίτιδας όπου τίθεται άµεσα σε κίνδυνο 
η ζωή του ασθενούς. Η ύπαρξη µάλιστα ενός συστηµατικού 
νοσήµατος, όπως µια νόσος κολλαγόνου, δεν αποκλείει τη 
συνύπαρξη λοιµώδους αρθρίτιδας σε έναν ασθενή µε οξεία 

συµπτωµατολογία και χαρακτηριστικό εργαστηριακό έλεγχο 
µε αυξηµένα λευκά, µε στροφή της κοκκιώδους σειράς προς 
τα αριστερά και πολυµορφοπυρηνικό τύπο και ψηλή ΤΚΕ.  
Επίσης, θα πρέπει να τεθεί η διάγνωση σε οξεία ουρική αρ-
θρίτιδα, µε την κλασσική προσβολή της πρώτης µεταταρσο-
φαλαγγικής άρθρωσης συνήθως και  την υψηλή τιµή ουρι-
κού, καθώς η διακοπή της αλλοπουρινόλης για 20 ηµέρες 
και η λήψη ενός ΜΣΑΦ ή κολχικίνης προσφέρουν άµεση 
ανακούφιση στον ασθενή, όπως και να αποκλειστεί τυχόν 
κακοήθεια, όπου η χρόνια πορεία, τα Β συµπτώµατα και η 
ακτινογραφία(ανώµαλα όρια, οστεόλυση, περιοστική αντί-
δραση σαν ‘φλοιός κρεµµυδιού’ και επέκταση στα µαλακά 
όρια) θέτουν από νωρίς την υποψία.
Μια ειδική κατηγορία που αξίζει ιδιαίτερη µνεία είναι οι 
ηλικιωµένοι ασθενείς µε οξεία µονοαρθρίτιδα. Στους ασθε-
νείς αυτούς το µέγεθος του προβλήµατος συχνά υποεκτι-
µάται λόγω της αµβληχρούς συµπτωµατολογίας, της δυ-
σκολίας περιγραφής των συµπτωµάτων από µέρους των 
ασθενών(άνοια, οργανικά ψυχοσύνδροµα), αλλά και της 
µειωµένης ευαισθησίας και ειδικότητας των εργαστηριακών 
εξετάσεων(υψηλή ΤΚΕ στο 10-15% και θετικός RF στο 5-10% 
των υγιών ασθενών προχωρηµένης ηλικίας). Για αυτούς 
τους λόγους, οι ηλικιωµένοι δικαιούνται την ίδια εγρήγορ-
ση µε τους νεότερους από µέρους των ιατρών, µε έµφαση 
σε συχνές γηριατρικές νόσους, όπως η οστεοαρθρίτιδα, ο 
φαρµακογενής λύκος και η ουρική αρθρίτιδα.  
Τελευταία ενέργεια του ιατρού της πρωτοβάθµιας φροντί-
δας υγείας θα πρέπει να είναι η συµπλήρωση ενός πλήρους 
ενηµερωτικού σηµειώµατος για τον ασθενή και η παραπο-
µπή του στον ειδικό ή σε ένα δευτεροβάθµιο νοσηλευτικό 
ίδρυµα.
Στη ∆ευτεροβάθµια Φροντίδα Υγείας τώρα, η επανάληψη 
ιστορικού και φυσικής εξέτασης είναι απαραίτητα. Με βάση 
αυτά, πρέπει να γίνει ο απαραίτητος βιοχηµικός έλεγχος, 
ΤΚΕ, CRP και ASTO και απεικονιστικός έλεγχος που µπορεί 
να περιλαµβάνει ακτινογραφίες, US, CT, MRI, σπινθηρο-
γράφηµα οστών και αρθροσκόπηση στην πάσχουσα άρθρω-
ση. Αναλόγως των ενδείξεων, µπορεί ακόµα να ζητηθούν 
Mantoux, αντίδραση Wright, αντισώµατα για HIV και ηπα-
τίτιδα,  ορολογικός έλεγχος µικροοργανισµών και καλλι-
έργεια κοπράνων και ουρηθρικού εκκρίµατος σε υποψία 
αντιδραστικής αρθρίτιδας, ή και ενδοκρινολογικός έλεγ-
χος. Ακόµη, ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων, προσδιορισµός 
συµπληρώµατος ή και πλήρης κολλαγονικός έλεγχος και 
προσδιορισµός του αντιγόνου HLA-b 27, παρακέντηση της 
άρθρωσης µε άµεση Gram χρώση και µικροσκόπηση, καλ-
λιέργεια και προσδιορισµό των βιοχηµικών παραµέτρων 
του υγρού της άρθρωσης και σπανιότερα βιοψία αρθρικού 
υµένα, οστού, δέρµατος-µυός, λεµφαδένα ή άλλου προ-
σβεβληµένου οργάνου µπορούν να µας βοηθήσουν να θέ-
σουµε την τελική διάγνωση.
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3. Lipsky PE et al. Algorithms for the diagnosis and management of 
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Κυστικές Αλλοιώσεις και 

όγκοι γνάθων σε παιδιά

Γ. Τζώρτζης: Οδοντίατρος, Dip. Odont (Oral Surgery), 
Στοµατογναθοπροσωπικός Χειρουργός, 

Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Επιµελητής Β΄ ΕΣΥ ΓΝ Άργους. 

Ι. Ταραντίλης: Οδοντίατρος, 
Μ∆Ε στη ∆ηµόσια Υγεία, Επιµελητής Α΄ ΕΣΥ. 

Α. Ρέτσου: Οδοντίατρος, Dip. Odont (Paedodontics). 
Γναθοχειρουργικό Ιατρείο ΓΝ Άργους.

Οι κύστεις των γνάθων είναι παθολογικές κοιλότη-
τες που έχουν υγρό η ηµίρρευστο περιεχόµενο και η 
ανάπτυξή τους δεν οφείλεται στη συλλογή πύου. Συ-
νήθως αλλά όχι πάντοτε καλύπτονται από επιθήλιο. 
Οι κυστικές αλλοιώσεις των γνάθων µπορεί να είναι 
επιθηλιακές η µη, οδοντογενείς η µη οδοντογενείς, 
αναπτυξιακές η φλεγµονώδους αιτιολογίας. Κατά την 
παιδική ηλικία λαµβάνουν χώρα αναπτυξιακές διεργα-
σίες στην περιοχή της γναθοπροσωπικής χώρας που 
σχετίζονται τόσο µε την ανάπτυξη των οστών όσο και 
των δοντιών. Αν και οι πιο πολλές κυστικές αλλοι-
ώσεις είναι οδοντογενείς πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ 
όψιν µας και άλλες καταστάσεις όπως επανορθωτικές 
– ογκόµορφες καλοήθεις αλλά και κακοήθεις.
Παρουσιάζονται περιστατικά µε σύντοµη αναφορά 
στην κλινική και ακτινογραφική εικόνα καθώς και 
στην θεραπευτική αντιµετώπιση. Κάθε κλινικός πρέπει 
να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις νόσους της παιδικής 
ηλικίας τόσο από πλευράς διαγνωστικής προσπέλα-
σης όσο και αντιµετώπισης, που πολλές φορές µπορεί 
να διαφέρει από αυτή των ενηλίκων. 

Κύστεις
Στα παιδιά το 70% των κύστεων είναι αναπτυξιακές 
και το 13,3% φλεγµονώδους αιτιολογίας, σε αντίθεση 
µε το γενικό πληθυσµό όπου το 55% των κύστεων εί-
ναι φλεγµονώδεις και το 40% περίπου αναπτυξιακές. 
Οι απλές ακτινογραφίες είναι ικανοποιητικές για την 
διαγνωστική προσπέλαση και παρακολούθηση στις 
περισσότερες περιπτώσεις. Μπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί όµως το CT και MRI εκεί που υπάρχει επέκταση 
της κυστικής αλλοίωσης στη ρινική κοιλότητα, κόγ-
χο, πτερυγογναθιαίο διάστηµα η σε άλλες ανατοµικές 
δοµές. 

Αγόρι ηλικίας 9 ετών µε οδοντοφόρα κύστη που σχετίζεται µε τον 
κεντρικό τοµέα 21 και πλάγιο 22 (α,β,γ). ∆ιεγχειρητικά φαίνεται η 
καταστροφή του φατνιακού πετάλου (δ), το οστικό έλλειµµα µετά 
την εκπυρήνιση (ε) και η κυστική αλλοίωση (ζ). Η σύγκλειση 
κατά πρώτο σκοπό (η) και 10 ηµέρες µετά την επέµβαση (θ). Ένα 
µήνα µετά το χειρουργείο ακτινογραφικά σε καλύτερη θέση ο 21 
και 22 ενώ αναµένεται η ανατολή τους (ι).

Οι ρινοϋπερώιες κύστεις είναι συνήθως µη οδοντεγενείς και εµφα-
νίζονται µε συχνότητα περίπου 1% στον πληθυσµό. Πρόκειται για 
αναπτυξιακές κύστεις. Παιδί ηλικίας 12 ετών µε ευµεγεθή ρινοϋ-
περώια κύστη (α). Ενδοστοµατικά φαίνεται η έκπτυξη του οστού 
στην ρινοχειλική αύλακα και υπερώια (β). Η ακτινογραφική απει-
κόνιση της βλάβης  µε ακτινογραφία δήξεως (γ) και πανοραµική 
ακτινογραφία (δ). Αντιµετωπίστηκε µε µαρσιποποίηση (ε,ζ). 

ιατρικά θέµατα
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Η θεραπεία εξαρτάται από το µέγεθος της κύστης και 
την λειτουργικότητα των γύρω χώρων στους οποίους 
επεκτείνεται. Υπάρχουν δυο βασικές τεχνικές η µαρσι-
ποποίηση και η εκπυρήνιση. Η αντιµετώπιση πρέπει 
να είναι το δυνατότερο συντηρητική για την αποφυγή 
καταστροφής γειτονικών ανατοµικών δοµών.

Αδαµαντινοβλάστωµα
Το αδαµαντινοβλάστωµα είναι ένα σπάνιο νεόπλασµα 
της στοµατικής κοιλότητας (0,78%). Η συχνότητα εµ-
φάνισής του στην κάτω γνάθο είναι 5:1 σε σχέση µε 
την άνω γνάθο. Συνήθως εµφανίζεται στην περιοχή 
γοµφίων και στον κλάδο της κάτω γνάθου. Είναι σπα-
νιότατο σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών και αρ-
κετά σπάνιο στην ηλικία 10-19 ετών. Ο όγκος αρχικά 
είναι ασυµπτωµατικός ενώ µικρές αλλοιώσεις ανακα-
λύπτονται τυχαία ακτινογραφικά. Ανώδυνη διόγκωση 

και έκπτυξη της γνάθου είναι τα κύρια κλινικά συ-
µπτώµατα. Η πιο τυπική ακτινογραφική εικόνα είναι η 
πολυκυστικού τύπου.
Η εκπυρήνιση µε επαρκή απόξεση οστού είναι η θε-
ραπεία στις µονοκυστικές αλλοιώσεις. Πολυκυστικές 
αλλοιώσεις συνήθως απαιτούν ευρεία  εκτοµή της 
γνάθου µε η χωρίς άµεση αποκατάσταση του ελλείµ-
µατος. Το µη προσβεβληµένο περιόστεο πρέπει να 
διαφυλάσσεται εξαιτίας των οστεογενητικών ιδιοτή-
των του. Η µετεγχειρητική παρακολούθηση είναι υπο-
χρεωτική γιατί το 50% των υποτροπών συµβαίνει τα 
πρώτα 5 χρόνια.

Ινώδης ∆υσπλασία
Η ινώδης δυσπλασία είναι µια ιδιοπαθής δυσπλαστι-
κή βλάβη των οστών που απαντά συνήθως σε νεαρά 
άτοµα. Όταν προσβάλλεται ένα οστούν πρόκειται για 
την µονοοστική (75-80%) και όταν προσβάλλει πε-
ρισσότερα οστά πρόκειται για την πολυοστική µορφή 
(20-25%) η τύπου Jaffe. Σε ένα ποσοστό 3% στην 
πολυοστική µορφή η ταυτόχρονη εµφάνιση καφεοει-
δών δερµατικών κηλίδων, η οποία συνοδεύεται από 
υπερλειτουργία ενός η περισσοτέρων ενδοκρινών 
αδένων, αποτελεί το σύνδροµο McCune-Albright. Στο 
κρανίο και στις γνάθους συνήθως εντοπίζονται και οι 
τρεις µορφές της νόσου. Η ακτινογραφική εικόνα της 
δυσπλασίας χαρακτηρίζεται από έκπτυξη του οστού η 
οποία στις περισσότερες φορές δεν έχει σαφή όρια, 
είναι δε δυνατό να καλύπτεται από λεπτό τοίχωµα 
συµπαγούς οστού. Πολλές φορές η ακτινογραφική 
εικόνα συγχέεται µε τις οστικές αλλοιώσεις του υπερ-
παραθυροειδισµού. 
Η θεραπεία µπορεί να είναι χειρουργική είτε συντη-
ρητική. Σε µικρές βλάβες είναι δυνατή η ριζική αφαί-
ρεση ενώ σε µεγαλύτερες επιχειρείται εκσµίλευση για 
αισθητικούς λόγους. Η χορήγηση καλσιτονίνης σε 
εκτεταµένες βλάβες έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 
Συνδυασµός χειρουργικής παρέµβασης και καλσιτονί-
νης συνίσταται στις περιπτώσεις υποτροπής.

Κεντρικό Γιγαντοκυτταρικό Κοκκίωµα
Το κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα είναι ένα σπά-
νιο καλόηθες νεόπλασµα των οστών. Εµφανίζεται σε 
ποσοστό 60% σε άτοµα κάτω των 30 ετών και στις 

Παιδί ηλικίας 10 ετών µε µονοκυστικού τύπου αδαµαντινο-
βλάστωµα κάτω γνάθου (ΑΡ) (α). Η πανοραµική ακτινογρα-
φία του ασθενούς (β) και η κρανίου F (γ). Η έκπτυξη του 
οστού ενδοστοµατικά (δ). Ως θεραπεία αρχικά  επιλέχθηκε η 
µαρσιποποίηση λόγω του µεγάλου µεγέθους της βλάβης (ε).

Παιδί ηλικίας 19 ετών µε πολυκυστικού τύπου αδαµαντινο-
βλάστωµα κάτω γνάθου (∆Ε). Η πανοραµική ακτινογραφία 
και η κρανίου F (α,β). Ο ασθενής υποβλήθει σε ηµιγναθεκτο-
µή σε συνδυασµό µε έξω- και ενδοστοµατική τοµή (γ,δ,ε). 
Το χειρουργικό παρασκεύασµα µετά την ευρεία εκτοµή (ζ). Η 
πλάκα αποκατάστασης (η) και η τελική µετεγχειρητική ακτι-
νογραφία (θ).

Παιδί ηλικίας 17 ετών µε χαρακτηριστική καφεοειδή δερµατι-
κή  κηλίδα (α). Πρόκειται για σύνδροµο McCune-Albright. Η 
αξονική τοµογραφία του ασθενούς µε την τυπική εικόνα της 
ινώδους δυσπλασίας (β). Πρόκειται για µια καλά διαµορφω-
µένη σφαιρική αλλοίωση στην άνω γνάθο µε όψη φλούδας 
πορτοκαλιού (orange peel).
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περισσότερες περιπτώσεις (40%) στην κάτω γνάθο. 
Είναι συχνότερο στην περιοχή των προσθίων και αρ-
κετά σπάνιο στην περιοχή των γοµφίων. Αρχικά εµ-
φανίζεται µια ασυµπτωµατική έκπτυξη του οστού και 
διόγκωση της περιοχής. Σε λίγες περιπτώσεις υπάρχει 
πόνος, παραισθησία, διήθηση του οστού και έλκωση 
του βλεννογόνου. Οι µεγαλύτερες βλάβες προκαλούν 
κινητικότητα των δοντιών, µετακινήσεις η και απορ-
ρόφηση. Τα ακτινογραφικά όρια της αλλοίωσης µπο-
ρεί να είναι οµαλά η και ακανόνιστα. Υπάρχουν δυο 
τύποι της νόσου, ο επιθετικός και ο µη επιθετικός. Η 
θεραπεία είναι η χειρουργική µε ικανοποιητική από-
ξεση σε υγιή όρια. Υποτροπή παρατηρείται στις περι-
πτώσεις επιθετικού τύπου όπου απαιτείται και ριζική 
εκτοµή.

Αιµαγγειοπερικύττωµα
Είναι ένα σπάνιο νεόπλασµα το οποίο αναπτύσσεται 
από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αιµοφόρων αγγεί-
ων. Το 16% των περιπτώσεων εµφανίζεται στη κεφα-
λή και τράχηλο. Είναι εξαιρετικά σπάνιο σε παιδιά. 
Μια µορφή του νεοπλάσµατος εντοπίζεται στο ιγµό-
ρειο και την ρινική κοιλότητα προκαλώντας απόφρα-

ξη και επίσταξη. Στους 
όγκους µε κακοήθεια απαιτείται εκτεταµένη χειρουργι-
κή επέµβαση. Έχουν αναφερθεί µεταστάσεις  σε ποσο-
στό 11,7% έως και 56,5%.

Παιδί ηλικίας 14 ετών µε χαρακτηριστική δι-
όγκωση της κ. γνάθου (ΑΡ) (α). Η πανορα-
µική ακτινογραφία του ασθενούς, πρόκειται 
για µονοκυστική βλάβη (β). ∆ιεγχειρητικά η 
έκπτυξη του οστού (γ). Το χειρουργικό πε-
δίο µετά την δηµιουργία οστικού παραθύρου 
και η απόξεση της βλάβης (δ).  Η ιστολογι-
κή εικόνα της βλάβης, κυτταροβριθής ινώδης 
ιστός µε τοπικές συγκεντρώσεις πολυπύρη-
νων γιγαντοκυττάρων (ε). Η οστική επούλω-
ση σε 1½ µήνα (ζ). Το αποτέλεσµα 3 µήνες 
µετά την ολοκλήρωση και της ενδοδοντικής 
θεραπείας του 35 (η,θ).

Περίπτωση ασθενούς 8 ετών µε αιµαγγειοπερικύττωµα (α) µε 
χαρακτηριστική βλεφαρόπτωση (β). Η αλλοίωση ενδοστοµα-
τικά (γ). Η CT µε χαρακτηριστική επέκταση της βλάβης προς 
ιγµόρειο και ρινική κοιλότητα (δ). Σε άλλες τοµές φαίνεται η 
επέκταση του νεοπλάσµατος ενδοκρανιακά (ε,ζ). Η ασθενής 
κατέληξε λόγω της βαρύτητας της νόσου. 

Η υγεία αποτελεί, κατά γενική οµολογία, το πολυ-
τιµότερο αγαθό του ανθρώπου. Είναι γνωστό το ρητό 
του Πλάτωνα «Τι δε έτη µείζον αγαθόν ανθρώποις 
υγείας;» Τα καλλιµάρµαρα µνηµεία των τόπων ζωής 
των Αρχαίων Ελλήνων ολοφάνερα δείχνουν τη θεο-
ποίηση της υγείας. Αλλά και άλλοι λαοί, όπως οι Ιν-
δοί, οι Πέρσες, οι Αιγύπτιοι και όι 
Εβραίοι από τα αρχαιότατα χρόνια 
φρόντιζαν για την προάσπιση και 
διατήρηση της Υγείας.
Ως «υγεία» ορίζεται η πλήρες σω-
µατική και- ψυχική ευεξία του ατό-
µου και όχι απλά η απουσία πάθησης ή νόσου. Επο-
µένως, άτοµα παχύσαρκα και γενικά µη δυνάµενα να 
εκτελέσουν κάποια σωµατική ενέργεια ή εργασία µε 
ευχέρεια και χωρίς την εµφάνιση ενοχληµάτων καθώς 
και υπερβολικά αγχώδη δεν θεωρούνται υγιή.
Πολλοί παράγοντες δηµιουργούν προβλήµατα και θέ-

τουν σε κίνδυνο την υγεία στην εποχή µας, όπως η 
ατµοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύπανση, η µόλυνση 
των θαλασσών, τα ραδιενεργά απόβλητα, τα πυρηνικά 
ατυχήµατα κλπ. Μεταξύ αυτών σηµαντική θέση κατέχει 
η σωµατική αδράνεια, η υποκινητικότητα όπως απο-
καλείται.
Η υποκινητικότητα είναι απόρροια της µεγάλης τεχνο-

λογικής ανάπτυξης και της εξάρτη-
σης του σύγχρονου ανθρώπου από 
τις µηχανές. Η σωµατική εργασία 
έχει περάσει σε δεύτερη µοίρα ή 
παραµεριστεί εντελώς. Το γεγονός 
αυτό δεν µπορεί να µην έχει αρνητι-

κές επιπτώσεις, αφού ο άνθρωπος είναι από τη φύση 
του προορισµένος να βαδίζει και να τρέχει. Είναι αδύ-
νατον ο ανθρώπινος οργανισµός, που αναπτύχθηκε και 
υπέστη τη διαδικασία της εξέλιξης σε εκατοντάδες χι-
λιάδες χρόνια να προσαρµοστεί τόσο γρήγορα σε µια 
πλήρη σωµατική αδράνεια. Εξακολουθεί να ισχύει ο 

Η συµβολή της άθλησης στην υγεία και τη νόσο
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βασικός βιολογικός κανόνας ότι «η κατασκευή και η 
απόδοση ενός οργάνου καθορίζονται από το είδος και 
το µέγεθος της επιβαρύνσεως του».
Από τις αρνητικές επιπτώσεις που άµεσα ή έµµεσα 
επηρεάζονται από την υποκινητικότητα αναφέρουµε 
τις εξής:
α) Παχυσαρκία β) Υπερλιπιδαιµία γ) Υπερουριχαιµί-
α-Ουρική αρθρίτιδα δ) Εκφυλιστική αρθροπάθεια ε) 
Οσφυαλγία στ) ∆υσκοιλιότητα ζ) Χολολιθίαση η) Αρ-
τηριοσκλήρυνση θ) Φλεβική ανεπάρκεια ι) Αιµορροϊ-
δοπάθεια ια) Αγχώδεις καταστάσεις.

Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα: µπορεί ο σύγχρονος άν-
θρωπος να ξεφύγει από την αντίθετη προς τη φύση 
του αυτή κατάσταση ή το µόνο που αποµένει είναι η 
αναµονή για την εµφάνιση των βλαβών;
Απόλυτα αξιόπιστες παρατηρήσεις και µελέτες οδη-
γούν στο συµπέρασµα ότι η άθληση αποτελεί το µο-
ναδικό µέσο καταπολέµησης της υποκινητικότητας και 
των συνεπειών της. Τα σπορ είναι το αποτελεσµατικό-
τερο «φάρµακο» και το καλύτερο µέσο πρόληψης.
Σπορ θεωρείται η σωµατική δραστηριότητα που γίνε-
ται µε κίνητρο το παιχνίδι και την αγωνιστική αναµέ-
τρηση µε άλλους και προκαλεί αυτοϊκανοποίηση, ψυ-
χαγωγία και χαρά.
Με τον όρο «σπορ» εννοούµε, εδώ, µόνο τα είδη 
των σπορ που θωρακίζουν και διατηρούν την υγεία, 
ενώ παράλληλα δεν εγκυµονούν κινδύνους σοβαρών 
τραυµατισµών, µόνιµης βλάβης ή θανάτου.
Στόχος των σπορ είναι η διατήρηση της υγείας του 
ατόµου, η τόνωση της αποδοτικότητας του ανθρώ-
πινου οργανισµού, η πρόληψη των ασθενειών και η 
επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης. Πράγµατι 
από διάφορες επιστηµονικές µελέτες αποδεικνύεται 
ότι .τα άτοµα που γυµνάζονται συστηµατικά ζουν κατά 
µέσο όρο 7 χρόνια περισσότερο από τους συνοµηλί-
κους τους που έκαναν καθιστική ζωή.

Επιπλέον, η σωµατική άσκηση δίνει «ζωή στα χρό-
νια» όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Όσοι έχουν βιώσει 
τη σωµατική εκγύµναση γνωρίζουν από προσωπική 
εµπειρία την αναζωογονητική δύναµη και το
αίσθηµα ευεξίας που πηγάζει απ’ αυτήν. Το αίσθηµα 
εκείνο που οδηγεί σε εσωτερική πληρότητα, ισορρο-
πία, αυτοπεποίθηση και σιγουριά ώστε να αντιµετω-
πίζονται µε αισιοδοξία οι δυσκολίες, οι αντιξοότητες 
και οι προκλήσεις της καθηµερινότητας.
Η συστηµατική ενασχόληση µε την άθληση συµβάλ-
λει στη µείωση της βιολογικής ηλικίας δηλαδή στη 
καθυστέρηση του βιολογικού γήρα τος. Η βιολογική 
ηλικία αντιπροσωπεύεται και εκδηλώνεται από το πα-
ρουσιαστικό, τη ζωντάνεια και τη διάθεση του ατό-
µου.
Ο βιολογικός χρόνος προχωρεί1 µε διαφορετικό ρυθ-
µό από το χρονολογικό. Μπορεί να επιταχυνθεί µε το 
κάπνισµα, το αλκοόλ, τη χρήση ναρκωτικών. Μπορεί, 
όµως, να επιβραδυνθεί µε τη σωστή διατροφή, τον 
επαρκή ύπνο και τη σωστή σωµατική εκγύµναση. Με 
τα σπορ είναι δυνατή η διατήρηση καλής “αποδοτικό-
τητας, του σώµατος ακόµη και σε µεγάλη ηλικία και η 

επιβράδυνση της βιολογικής παρακµής κατά 10 µε 15 
χρόνια.
Η άθληση έχει καταξιωθεί στις προηγµένες Ευρωπαϊ-
κές χώρες και στις Η ΠΑ, ως µέσο αυτοπραγµάτωσης 
και αρµονικής ανάπτυξης των ψυχοττνευµατικών δυ-
νατοτήτων του παιδιού. Έχει αποδειχθεί ότι παιδιά 
που γυµνάζονται καθηµερινά σε αντίθεση µε συνοµη-
λίκους τους που ασκούνται µόνο δύο ώρες την εβδο-
µάδα: α) Ωριµάζουν πιο γρήγορα και έχουν µεγαλύ-
τερη ανάπτυξη, β)Έχουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, 
κοινωνική προσαρµοστικότητα και συναισθηµατική 
σταθερότητα, γ) Αποδίδουν πολύ καλύτερα στα µαθή-
µατα τους.
Από τα υπάρχοντα είδη άσκησης εκείνο που συµβάλ-
λει περισσότερο, στην επίτευξη των προαναφερθέ-
ντων σκοπών είναι η άσκηση αντοχής (π.χ. βάδην, 
επιτόπιο τροχάδην, τρέξιµο, κολύµβηση, ποδηλασία, 
κωπηλασία, σκι µεγάλων αποστάσεων).
Κατά την εκτέλεση των ασκήσεων αντοχής απαιτείται 
πολύ οξυγόνο και κινητοποιείται τουλάχιστον το 1/6 
του όλου µυοσκελετικού συστήµατος δυναµικά για 3 
τουλάχιστον λεπτά.

Οι αερόβιες ασκήσεις είναι οι πολυτιµότερες από 
βιολογική άποψη γιατί προξενούν:
1) Αύξηση της χωρητικότητας των κοιλοτήτων της  
καρδιάς, ισχυρό µυοκάρδιο, χαµηλό αριθµό παλµών, 
µεγάλη ποσότητα παροχής αίµατος µε κάθε παλµό και 
γενικά καρδιά µεγάλης απόδοσης. Επίσης αύξηση της
παράπλευρης κυκλοφορίας. Η αθλητική καρδιά  δου-
λεύει λιγότερο, αποδίδει περισσότερο και κινδυνεύει 
ελάχιστα από το έµφραγµα του µυοκαρδίου, που απο-
τελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου. Βέβαια το έµφραγ-
µα του µυοκαρδίου µπορεί να παρατηρηθεί και σε σε 
γυµνασµένα άτοµα, αλλά.
 Εµφανίζεται σε µεγαλύτερη ηλικία.
 Είναι ηπιότερο.
 Σπανίως επιφέρει το θάνατο.
 Η ανάρρωση είναι ταχύτερη.
 Παραµένει η ικανότητα για αποδοτική εργασία.

2) ∆ιατήρηση της ελαστικότητας των αρτηριών και 
της δυνατότητας καλής
κυκλοφορίας του αίµατος µέχρι µεγάλης ηλικίας.
Αύξηση της ταχύτητας ροής του αίµατος στις αρτηρί-
ες, γεγονός που δυσχεραίνει τη δηµιουργία αρτηριο-
σκλήρωσης.
Ρύθµιση της αρτηριακής πιέσεως του αίµατος.
Αύξηση του αριθµού των τριχοειδών αγγείων.
Πλήρη διατήρηση της αποδοτικότητας των φλεβών.
Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η καλύτερη τροφο-
δότηση ολοκλήρου του οργανισµού µε οξυγόνο και  
θρεπτικές ουσίες και η αποφυγή παθολογικών κατα-
στάσεων όπως οι θροµβώσεις, οι κιρσοί κ.λ.π
3) Αύξηση της υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνης 
(ΗDL.), που προστατεύει
έναντι της αρτηριοσκλήρυνσης.
4) Αυξηµένη κατανάλωση θερµίδων. Καλύτερο µετα-
βολισµό. Ρύθµιση της
όρεξης. Καλή Θρέψη. Αποφυγή παχυσαρκίας.
5) Αύξηση και καλύτερη εκµετάλλευση της χωρητικό-
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τητας των πνευµόνων.
6) Ισχυρό και καλοφτιαγµένο µυϊκό σύστηµα.
Αποφυγή ή βελτίωση ανωµαλιών στο παράστηµα ή 
στα πόδια.
7) Αποτοξίνωση του οργανισµού δια µέσου του ιδρώ-
τα. Έτσι, η λειτουργία του ήπατος ανακουφίζεται ση-
µαντικά.
Κατά την ενεργητική εφίδρωση κατά τη διάρκεια της 
σωµατικής άσκησης αποβάλλονται και δηλητηριώδεις 
ουσίες, που προέρχονται απ’ το περιβάλλον, όπως ο 
Ρb των καυσαερίων.
8) Εξουδετέρωση εντάσεων και αγχωδών καταστά-
σεων και εκτόνωση του οργανισµού. Πολυάριθµες 
µαρτυρίες από άτοµα που ασχολούνται µε αθλήµατα 
αντοχής βεβαιώνουν µια ισχυρή επίδραση στη ψυχική 
σφαίρα του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο 
ήρεµοι, υποφέρουν λιγότερο από υπερένταση και άγ-
χος και είναι λιγότερο ευαίσθητοι στην καταπίεση
και στο ρυθµό της καθηµερινής ζωής. Μπορούν να 
συγκεντρώνονται περισσότερο, να αποδίδουν καλύ-
τερα στο χώρο εργασίας και να κοιµούνται πιο βαθιά. 
Άσκηση 15 λεπτών έχει περισσότερο χαλαρωτικό
αποτέλεσµα απ’ οτι ένα ηρεµιστικό δισκίο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των 
ανωτέρω θετικών αποτελεσµάτων της αερόβιας άσκη-

Απαιτούνται τουλάχιστον 3 προπονήσεις την εβδοµά-
δα. III.Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την 
άθληση σκόπιµο είναι να γυµνάζεται κανείς σε κλει-
στό χώρο. (π.χ. επιτόπιο τροχάδην,
στατικό ποδήλατο, αερόβιος χορός). IV. Εάν κάποιος 
µπορεί να ασκείται καθηµερινά,  σκόπιµο είναι να
ξεκουράζεται µια ηµέρα την εβδοµάδα. V. Όταν κά-
ποιος, λόγω τραυµατισµού δεν µπορεί να επιδοθεί, 
στη συνήθη αερόβια άσκηση πρέπει να την αντικαθι-
στά προσωρινά µε κάποιο άλλο άθληµα αντοχής (π.χ. 
ένας δροµέας να κάνει ποδηλασία). VI. Υπερβολικά 
παχύσαρκα άτοµα προτιµότερο είναι να αποφύγουν τα
αθλήµατα αντοχής εκτός του βάδην. Όταν χάσουν 
σηµαντικό βάρος µε τον συνδυασµό βάδην-δίαιτας 
απίσχνασης µπορούν προοδευτικάνα επιδοθούν στο  
αγώνισµα της αρεσκείας τους. ∆ιαφορετικά υφίστανται 
τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου.
VII. Άτοµα ηλικίας άνω των 60 ετών επιτρέπεται να 
ασχολούνται µε αθλήµατα που δεν απαιτούν µεγάλη 
επιβάρυνση (π.χ. βάδην ποδηλασία, γκολφ, τένις).
VIII. Κατάλληλη εξάρτηση ανάλογα µε τις καιρικές 
συνθήκες.
IX. Αποφυγή νάϋλον φόρµας, ιδιαίτερα µε ζεστό και-
ρό, λόγω κινδύνου σηµαντικής αφυδάτωσης και θερ-
µοπληξίας.
Χ. Αποφυγή άθλησης µε θερµοκρασία µεγαλύτερη 
των 37°, ιδιαίτερα αν υπάρχει υψηλή υγρασία και 
άπνοια.
XI. Η άθληση πρέπει να γίνεται 3-4 ώρες µετά το φα-
γητό µετά δε την ολοκλήρωση της να λαµβάνονται 
µόνο υγρά. Η λήψη τροφής πρέπει να γίνεται 2 ώρες 
µετά το τέλος της άσκησης.
XII. Απαραίτητη η προθέρµανση (τουλάχιστον 10 λε-
πτά) για αποφυγή κακώσεων και καρδιακών αρρυθµι-
ών καθώς και η αποθεραπεία.
XI. (τουλάχιστον 10 λεπτά) για προοδευτική επάνοδο 
του οργανισµού σε κατάσταση ηρεµίας.
XIII. Οποιοδήποτε ενόχληµα κατά τη διάρκεια της 
άσκησης επιβάλλει την άµεση διακοπή της.
XIV. Άµεση αφαίρεση των ποτισµένων µε ιδρώτα εν-
δυµάτων µετά την άσκηση.
XV. Η άθληση πρέπει να γίνεται κατά προτίµηση σε  
καθαρή ατµόσφαιρα.(π.χ. δάσος, ύπαιθρος) και µαλα-
κό έδαφος (π.χ. χόρτο, χώµα).
XVI. Οι ασχολούµενοι µε δρόµους αντοχής δεν πρέ-
πει να υπερβαίνουν τα 10.000µ. ανά προπόνηση. 
∆ιαφορετικά προάγονται οι εκφυλιστικές αλλοιώ-
σεις της σπονδυλικής στήλης κατά µία 10ετία. Ακόµη 
πρέπει να σηµειωθεί ότι αθλήτριες που ξεπερνούν 
τα 16.000µ. ηµερησίως και γυµνάζονται καθηµερινά  
παρουσιάζουν σε σηµαντικό ποσοστό διαταραχές της 
εµµήνου ρύσεως µετά 4 µήνες.
XVII. Ενασχόληση µε µη αθλήµατα αντοχής µπορεί  να 
γίνεται συµπληρωµατικά της αερόβιας άσκησης  και 
όχι ως βασική εκγύµναση.

Η σωµατική άσκηση εκτός από, προληπτικό µέσο 
χρησιµοποιείται σήµερα και συστήνεται για την 
αντιµετώπιση διαφόρων παθολογικών καταστάσε-
ων. Αναλυτικότερα:
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 Στην αποκατάσταση της σωµατικής αποδοτικότητας 
µετά από έµφραγµα µυοκαρδίου, η οµαδική άσκηση 
έχει καταστεί σπουδαίο
θεραπευτικό µέσο. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα η 
σωµατική απόδοση έγινε µεγαλύτερη µετά το έµφραγ-
µα. Αναφέρονται περιπτώσεις ασθενών που  έλαβαν 
µέρος σε Μαραθώνιο δρόµο.  Βέβαια  αυτό  δεν είναι
απαραίτητο. Αρκούν 30 λεπτά τρέξιµο την ηµέρα. 
Αυτό, όµως, το 30λεπτο άσκησης πρέπει να γίνει ισό-
βια συνήθεια.
 Στο σακχαρώδη διαβήτη η ελάττωση του υπερβο-

λικού βάρους και η σωµατική  άσκηση αποτελούν 
σηµαντικό θεραπευτικό  µέσο.  Πρέπει βεβαίως να 
σηµειωθεί ότι ο µη ρυθµιζόµενος νεανικός διαβήτης 
αποτελεί απόλυτη αντένδειξη άθλησης. Επίσης ο σακ-
χαρώδης διαβήτης ανεξαρτήτως βαρυτητος αποκλείει 
την ενασχόληση του πάσχοντος µε αγωνιστικό αθλη-
τισµό.
 Αρτηριακή υπέρταση. Σωµατική εκγύµναση συνι-

στάται για καλύτερη ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης, 
αλλά αποκλείεται ο αγωνιστικός αθλητισµός σε µετρί-
ας βαρυτητος και ο ψυχαγωγικός σε βαρεία αρτηριακή 
υπέρταση.
 Υπερλιπιδαιµία και υπερουριχαιµία
 Παχυσαρκία.
 Χρόνια δυσκοιλιότητα.
 Λειτουργική δυσπεψία και ευερέθιστο έντερο.
 Χρόνια βρογχίτις.
 Οσφυαλγία.
 Ψυχικά νοσήµατα.
 Μειωµένη σεξουαλικότητα.

Τέλος, σκόπιµο είναι να γίνει βραχεία αναφορά των 
νοσηµάτων που περιορίζουν ή αποκλείουν την ενα-
σχόληση µε την άθληση καθώς και εκείνων που δεν 
αποτελούν φραγµό ακόµη και για πρωταθλητισµό.

Α.ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ
 Ασκησιογενής βρογχόσπασµος
 Αλλεργική ρινίτις.
 Μη ινσουλινοεξαρτώµενος Σ.∆. και ρυθµιζόµενος 

ινσουλινοεξαρτώµενος Σ.∆.
 Ελαφρά και µετρίας βαρυτητος επιληψία.
 Ασκησιογενής πρωτεϊνουρία και αιµατουρία.
 Ελαφρά και µετρίας βαρυτητος αρτηριακή υπέρταση.

 Ελαφρά και µετρίας βαρύτητος συγγενείς καρδιο-
πάθειες.
 Νεφρολιθίαση.

Β.ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΘΛΗΣΗ
 Οξεία ή χρονία λοίµωξη (π.χ. φυµατίωση, οστεο-

µυελίτις)
 Μη ρυθµιζόµενος ινσουλινοεξαρτώµενος Σ.∆..
 Βαρεία αρτηριακή υπέρταση.
 Βαρεία επιληψία.
 Κρανιοεγκεφαλική κάκωση µε ενδοκρανιακή αιµορ-

ραγία.
 Εγχείρηση εγκεφάλου.
 Νεφροτικό σύνδροµο.
 Ρευµατική καρδιοπάθεια.
 Κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου.
 Βαρείες συγγενείς καρδιοπάθειες.
 Αιµορροφιλία.

Γ.ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟΧΗ
ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
 Απώλεια ενός εκ των διπλών οργάνων π.χ. οφθαλ-

µός, νεφρός (αθλήµατα επαφής).
 Χρόνια µέση ωτίτιδα,παραρρινοκολπίτιδα (αγωνί-

σµατα υγρού στίβου) -Σακχαρώδης διαβήτης (αθλή-
µατα επαφής, µαραθώνιος κ.α.)
 Αιµορραγική τηλαγγειεκτασία (αθλήµατα επαφής)
 Επιληψία (αγωνίσµατα µε έντονο συναγωνισµό)
 Κώφωση ( αθλήµατα που απαιτούν καλή ακοή ).
 Τύφλωση (πολύ περιορισµένος κύκλος αθληµάτων 

για επίδοση).
 Παθήσεις µαστοειδούς αποφύσεως (αθλήµατα επα-

φής).
 Σπονδυλολίσθηση (αθλήµατα επαφής).

Συµπερασµατικά, ο αθλητισµός δεν αποτελεί προνό-
µιο των λίγων που επιδιώκουν υψηλές αθλητικές επι-
δόσεις και διακρίσεις, αλλά δικαίωµα όλων. Αυτό δεν 
οφείλεται µόνο στο γεγονός ότι σήµερα υπάρχει πε-
ρισσότερος ελεύθερος χρόνος, αλλά στη συνειδητο-
ποίηση ότι ο αθλητισµός είναι ένα µέσο ψυχαγωγίας 
που ταυτόχρονα ισχυροποιεί την υγεία και συµβάλλει 
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου.

Ασθένειες
Ταξιδιωτών

Λεπτοσπείρωση:
Πρόληψη και Αντιµετώπιση
Είµαστε πλέον στην Άνοιξη και οι περισσότεροι από 
εµάς αρχίζουν να σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές διακο-
πές τους. Συνήθως επικεντρωνόµαστε στο πού θέλου-
µε να πάµε και στο πως θα διασκεδάσουµε, χωρίς να 
σκεφτούµε καθόλου τυχόν κινδύνους ή προβλήµατα 
που µπορεί να συναντήσουµε. Αυτά γίνονται πιο πε-
ρίπλοκα όταν συµβαίνουν στο εξωτερικό. Το να πα-
ραµείνει κάποιος υγιής στο εξωτερικό δεν είναι θέµα 

τύχης, αντίθετα είναι πολύ σηµαντικό ο ταξιδιώτης να 
λαµβάνει κάποια προληπτικά µέτρα πριν ξεκινήσει το 
ταξίδι του.
Τα προβλήµατα υγείας στους ταξιδιώτες είναι κοινά. 
Οι κίνδυνοι δεν µειώνονται και είµαστε όλοι υπεύθυ-
νοι γι’ αυτούς. Οι µολυσµατικές ασθένειες στις οποίες 
εκτίθενται οι ταξιδιώτες είναι πολλές και επικίνδυνες, 
αφού άλλες είναι θανατηφόρες και άλλες έχουν µα-
κροπρόθεσµες επιπτώσεις στην υγεία. Πρέπει να γίνει 
σαφές σε όλους µας ότι, κάθε ταξίδι πρέπει να γίνεται 
βάσει στρατηγικής που δεν πρέπει να αµελούµε, µε 
επίκεντρο την πρόληψη.
Η ευθύνη για την υγεία µας είναι δική µας και δεν την 
αφήνουµε σε άλλους. Η καλή µας υγεία και η πλατειά 
γνώση των παγκόσµιων γεγονότων  δεν µας απαλ-
λάσσουν από την υποχρέωση να τηρούµε προσεχτικά 
οδηγίες πρόληψης που έχουµε λάβει και που σαφώς 
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προέρχονται από αξιόπιστη πηγή.
 Τις απαιτούµενες πληροφορίες και οδηγίες θα µας τις 
δώσουν  τόσο οι ιατροί όσο και το νοσηλευτικό προ-
σωπικό, αρκεί να τους ρωτήσουµε πριν ξεκινήσουµε 
τις διακοπές µας.
Ένα οξύ λοιµώδες νόσηµα που προσβάλλει άτοµα 
που ασχολούνται µε θαλάσσια και παραποτάµια αθλή-
µατα είναι η Λεπτοσπείρωση ή νόσος του Weil.Αποτε-
λεί τη συχνότερη ζωονόσο που προσβάλλει τον άν-
θρωπο στη σύγχρονη εποχή και είναι θανατηφόρος σε 
ποσοστό 40% περίπου. Προκαλείται από σπειροχαίτες 
του γένους Lepto – spira  και είδους interrogans,µε 
περισσότερους από 200 ορότυπους. Η λεπτοσπείρα 
µέσα στο νερό, µπορεί να επιβιώσει περισσότερο από 
ένα µήνα. Σε ξηρό όµως περιβάλλον πεθαίνει γρήγο-
ρα.
Η νόσος παρουσιάζει παγκόσµια κατανοµή, είναι όµως 
πιο συχνή στις θερµές αλλά και υγρές τροπικές και 
υποτροπικές περιοχές, κατά τη διάρκεια ολόκληρου 
του έτους. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά κρούσµατα της 
ασθένειας έχουν διαγνωσθεί στην Ιταλία σε αστικές 
και αγροτικές περιοχές, ενώ και στις ΗΠΑ αναφέρ-
θηκαν µεµονωµένες περιπτώσεις σε υποβαθµισµένες 
αστικές περιοχές.
Η νόσος µεταδίδεται µετά από άµεση ή έµµεση έκθε-
ση του ανθρώπου σε ούρα ζώων µε λεπτοσπειρουρί-
α, ή σε ιστούς του µολυσµένου ζώου. Πύλη εισόδου 
του µικροοργανισµού αποτελούν οι λύσεις της συ-
νέχειας του δέρµατος και των βλεννογόνων. Το υγι-
ές ακέραιο δέρµα δεν θεωρείται ότι αποτελεί πύλη 
εισόδου της λεπτοσπείρας εκτός αν διαβρέχεται για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα ζώα που ενοχοποιού-
νται για τη µετάδοση του µικροοργανισµού είναι οι 
χοίροι, σκυλιά, γάτες βοοειδή, ίπποι, αλεπούδες, 
σκαντζόχοιροι, ερπετά, ψάρια, πουλιά και ασπόνδυ-

λα.. κυρίως όµως ενοχοποιούνται οι αρουραίοι και οι 
ποντικοί, οι οποίοι µολύνουν απευθείας µε τα ούρα 
τους τα νερά . η λεπτοσπείρα, µέσα στο γλυκό νερό, 
µπορεί να επιβιώσει περισσότερο από ένα µήνα, ενώ 
µέσα σε λίγες ώρες πεθαίνει αν το νερό είναι αλµυρό. 
Σε ξηρό περιβάλλον πεθαίνει αµέσως. Μετάδοση από 
τον αέρα θεωρητικά  είναι δυνατόν να γίνει µόνο αν η 
υγρασία είναι πολύ υψηλή, όπως κοντά σε καταρρά-
κτες. Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο µόνο κα-
θέτως θεωρείται ότι είναι δυνατόν να συµβεί, γι’ αυτό 
οι νοσούντες  δεν αποµονώνονται, λαµβάνονται όµως 
προστατευτικά µέτρα κατά το χειρισµό των σωµατικών 
υγρών.
 Ο χρόνος επώασης είναι 5-15 ηµέρες, υποτροπιασµός 
µπορεί να συµβεί. Κλινικά διακρίνονται 2 σύνδροµα: 

α) το ανικτερικό και β) το ικτερικό. Τα αρχικά συ-
µπτώµατα εκδηλώνονται ξαφνικά και είναι µη ειδικά: 
κεφαλαλγία, ρίγος, ναυτία µε ή χωρίς εµετούς, µυαλ-
γίες, υπεραιµία επιπεφυκότων, φωτοφοβίες.
Η πιο συχνή κλινική µορφή είναι η ικτερική, γνωστή 
και ως νόσος του Weil.
Εδώ τα συµπτώµατα αφορούν ηπατική, νεφρική και 
αγγειακή δυσλειτουργία. Οι ασθενείς παρουσιάζουν 
ίκτερο και πυρετό. Η ηπατική δυσλειτουργία είναι 
αναστρέψιµη. Υπάρχει αζωθαιµία και ολιγουρία έως 
ανουρία. Η αγγειακή βλάβη συχνά προκαλεί υπόταση. 
Σε σοβαρές περιπτώσεις παρατηρούνται αιµορραγί-
α από το γαστρεντερικό σωλήνα και τους πνεύµονες, 
επίσταξη και αιµορραγικά εξανθήµατα.
Η θεραπεία της νόσου περιλαµβάνει τη χορήγηση 
αντιβιοτικών, στα αρχικά στάδια γίνεται προσπάθεια 
ελέγχου του πυρετού, της ναυτίας µε κατάκλιση και 
ενυδάτωση. Επίσης γίνεται και πλήρης εργαστηριακός 
έλεγχος, λήψη ΗΚΓ και ακτινογραφία θώρακος.
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος µόλυνσης, το ιδα-
νικότερο µέτρο προφύλαξης είναι η αποφυγή παρα-
µονής σε γλυκά νερά. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει  να 
αποφεύγουν την κολύµβηση ή το µπάνιο σε πισίνες 
µε λιµνάζοντα νερά ή ρυάκια, όπου η ροή του νερού 
είναι βραδεία, ειδικά όταν είναι γνωστό ότι σε αυτές 
τις περιοχές κυκλοφορούν σκύλοι ή ποντίκια. Όσοι 
ψαρεύουν πρέπει να φορούν µπότες, αδιάβροχα ρού-
χα και γάντια, αφού είναι επιρρεπείς σε µικροτραυ-
µατισµούς µε αγκίστρια και µαχαίρια. Εξυπακούεται 
ότι τα ωάρια που πιάστηκαν σε επικίνδυνες περιοχές 
δεν πρέπει να καταναλωθούν. Οι ταξιδιώτες θα πρέ-
πει να γνωρίζουν ότι µπορούν να µολυνθούν από τα 
ούρα αδέσποτων ζώων. Θα πρέπει εποµένως να πλέ-
νουν καλά τα χέρια τους όταν έρχονται σε επαφή µε 
τα αδέσποτα ζώα και να αποφεύγουν την κατανάλωση 
ωµών λαχανικών, τα οποία καλλιεργούνται σε έδαφος 
µε υποψία λεπτοσπείρας. Οι αθλητές του windsurfing, 
του canoeing αλλά και εργάτες αποχετεύσεων πρέπει 
να φορούν ρούχα αδιάβροχα και γάντια και να καλύ-
πτουν µε αδιάβροχους επιδέσµους κάθε ορατή αµυχή. 
Να αποφεύγουν δε να βρέχουν το κεφάλι τους στο 
νερό ή να πιουν νερό. Ρουχισµός που χρησιµοποιή-
θηκε σε επικίνδυνη περιοχή πρέπει να απολυµαίνεται.
Εµβολιασµός συνιστάται για τους ανθρώπους που το 
επάγγελµα τους ή ο τρόπος διαβίωσής τους εγκυµο-
νεί κίνδυνο µόλυνσης. Ο εµβολιασµός των οικιακών 
ζώων συµβάλλει σηµαντικά στην ελάττωση της συ-
χνότητας της λοίµωξης του ανθρώπου.

Κωνσταντίνα Τσαγγίρη 
Νοσηλεύτρια Τ.Ε.
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Σαρίδη Μαρία, Νοσηλεύτρια ΠΕ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τζιτζίκος Γεώργιος, Νοσηλευτής ΤΕ, Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σταυρόπουλος Αθανάσιος, ∆ΙΕΥΘ. Μ.Τ.Ν., Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Οι Καρκινικοί δείκτες χρησιµοποιούνται 
στην ογκολογία ως παράµετροι για τη διάγνωση και 
πολύ συχνότερα για την παρακολούθηση της αποτε-
λεσµατικότητος της ακολουθητέας θεραπευτικής αγω-
γής.
Πρόκειται για µεγαλοµοριακές ουσίες οι οποίες , ή 
ανιχνεύονται για πρώτη φορά όταν η κακοήθης εξερ-
γασία ευρίσκεται εν τη γένεση της , ή η συγκέντρωσή 
τους αυξάνει αναλόγως µε την αύξηση του όγκου της 
κακοήθους εξεργασίας.
Για να χρησιµεύσει ένας δείκτης ως ειδικός στη διά-
γνωση ή παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας 
της θεραπευτικής αγωγής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 
κατά το δυνατόν από τα κάτωθι. (πίνακες Ι.II).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Α. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
Αναγνώριση καρκινώµατος
∆υνατότητα προληπτικού έλεγχου
( κληρονοµικά επιβεβαρυµενων οµάδων)
Να εκκρίνεται από ειδικά κύτταρα
Να συµβάλλει στη σταδιοποίηση του όγκου
Να συµβάλλει στην πρόγνωση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Β. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
∆υνατότητα έλεγχου µετά από εγχείρηση
Έλεγχο αποτελεσµατικότητας ακτινο/χηµειοθεραπείας.
Έγκαιρο Έλεγχο υπότροπων
Έγκαιρο διάγνωση µεταστάσεων.
Η διαγνωστική ικανότητα των χρησιµοποιούµενων 
σήµερα δεικτών µπορεί να είναι περιορισµένη ,όµως 
, σε συνάρτηση µε την κλινική και τα εργαστηριακά 
ευρήµατα µπορεί να βοηθήσουν στην διαφορική διά-
γνωση ,γιατί είναι γνωστό σε ποια νεοπλάσµατα κυρί-
ως αυξάνουν..

Αυτό αφορά κυρίως τα µονοκλωνικά αντισώµατα CA 
125,CA 19-9,CA 15-3,καθώς και CEA και α-φεττοπρω-
τεϊνη, που κατά κύριο λόγο ανευρίσκονται αυξηµένα 
σε όγκους του γαστρεντερικού ή όγκους της ωοθήκης.

Ο Πίνακας ΙΙΙ παρουσιάζει τους µετρηθέντες δείκτες 
σύµφωνα µε την διαγνωστική και προγνωστική τους 

αξία , καθώς και την ευαισθησία και ειδικότητα σε 
σχέση µε τα διάφορα είδη κακοηθών νεοπλασµάτων 
(ΓΕΣ =Γαστρεντερικού).

ΣΚΟΠΟΣ της παρούσης εργασίας ήταν να δείξει εάν 
και κατά πόσον, οι µετρηθέντες (CΑ 15-3, CA19-9, 
CA 125, α-φεττοπρωτεϊνη και Καρκινοεµβρυϊκό αντι-
γόνο.),καρκινικοί δείκτες έχουν ανάλογο εφαρµογή 
σε ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση, καθότι είναι 
γνωστό ότι η οµάδα αυτή των ασθενών , λόγω του 
ανοσολογικού ελλείµµατος που παρουσιάζουν έχουν 
πολλαπλάσιες πιθανότητες να προσβληθούν από κα-
κοήθεια.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ. Στην παρούσα εργασία µετρή-
θηκαν οι ως άνω αναφερόµενοι δείκτες προ και µετά 
αιµοκάθαρση, σε 16 άρρενες και,14 θήλεις ασθενείς, 
ηλικίας από 40 έως 78 ετών (µέση ηλικία 54,5 έτη), 
που υποβάλλονταν σε κλασσική εξωνεφρική τρις 
εβδοµαδιαία 4ωρη αιµοκάθαρση µε διττανθρακικά 
από 2 έως 28 χρόνια (µέση διάρκεια 10,5έτη, µε φυ-
σικές η ηµισυνθετικές µεµβράνες - µεµβράνες υψηλής 
διαπερατότητας δε χρησιµοποιήθηκαν.

Αξιοπιστία µέτρησης
καρκινικών δεικτών
σε ασθενείς τελικού

σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας
(εξωνεφρική κάθαρση)

∆είκτης Τύπος καρκίνου Άξια ευαισθησία ειδικότητα

 ∆ιαγν/κη Προγν/κη % %

AFΡ Ηπατοκυτταρικό +++ + 60-90 60-100

CΕA ΓΕΣ , πάγκρεας + ++ 42-96 10-90   

CΑ125 Ωοθήκης, µαστού, ΓΕΣ + ++ 40-86 86-99 

CA15-3 Μαστού, ωοθήκης,   

Αδενοκαρκίνωµα 
πνεύµονος

+ ++ 86-97 30-90

CA19-9 ΓΕΣ,πάγκρεας,ωοθήκης + ++ 33-89 89-97
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Εκ των ανωτέρω ασθενών 13 , (70% 
) είναι θετικοί στο αντι-H C V,και 1, 
(3,3% ) στο Αυστραλιανό Αντιγόνο.
Εκ των θετικών στο αντί- HCV oi 6, 
(40,6%) έδειξαν αρνητική P C R -R N 
A και οι 7, (59,4%) θετική PC R-RNA 
δεν έγινε ποσοτική µέτρηση του ιϊ-
κού φορτίου.
ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ που οδήγησαν στο τελι-
κό στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας 
ήταν:
Σπειραµατονεφρίτιδα(διάφορων ιστο-
λογικών τύπων) 12 ασθενείς (40%), 
πολυκυστικά νεφρά ή πολυκυστική 
νόσος 9 ασθενείς (30%) , σακχαρώ-
δης διαβήτης τύπου Ι-και ΙΙ 9 ασθε-
νείς (30%),και αγνώστου αιτιολογίας 
3 ασθενείς (10%). (Εικ 5.).

ΜΕΘΟ∆ΟΣ. Για τις µετρήσεις των 
παραπάνω καρκινικών δεικτών χρη-
σιµοποιήθηκε ο ανοσολογικος ανα-
λυτής ELECSYS 2010 ( ROCHE ) – µέ-
θοδος ηλεκτροχηµειοφωταύγειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι µετρήσεις έδειξαν: 
α) και στους 30 ασθενείς (100%) 
τιµές εντός φυσιολογικών ορίων για 
την α – φεττο- πρωτεϊνη ,
β) σε 1 ασθενή ( 3,3% ) το CΑ 125 
ελαφρώς αυξηµένο,
γ) σε 4 ασθενείς (13% ) µέχρι και 
το διπλάσιο του φυσιολογικού το 
CΑ 15-3,
δ) σε 5 ασθενείς (16 % ) µέχρι και 
το διπλάσιο του φυσιολογικού για 
το CΑ 19-9 ,και 
ε) τέλος , σε 4 ασθενείς (13% ) επί-
σης µέχρι το διπλάσιο του φυσι-
ολογικού για το Καρκινοεµβρυϊκό 
αντιγόνο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η αξιολόγηση 
των µετρήσεων οδηγεί στα κάτωθι 
συµπεράσµατα:
Α) Και οι 5 µετρηθέντες δείκτες µπο-
ρούν να συµβάλλουν στη διάγνωση 
και , κυρίως, στην παρακολούθηση 
αποτελεσµατικότητος της θεραπείας 
και επιπλέον στην έγκαιρο αναγνώ-
ριση ενδεχόµενης υπότροπης, όπως 
και στις υπόλοιπες οµάδες ασθενών 
που δεν πάσχουν από τελικό στάδιο 
νεφρικής ανεπάρκειας, καθότι δεν παρατηρείται συσ-
σώρευση των ως άνω δεικτών.

Β). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων έδειξαν ότι δεν 
υπάρχει συσχέτιση µε 1) τη συνολική διάρκεια της αι-
µοκάθαρσης , 2) τον τύπο µεµβράνης (εξαιρουµένων 

των υψηλής διαπερατότητας που δεν χρησιµοποιήθη-
καν) , 3) τη βασική νεφρολογική νόσο που οδήγησε 
στην αιµοκάθαρση και 4) την ηλικία των ασθενών.

Γ). Οι ασθενείς στους ορούς των οποίων µετρήθηκαν 
παθολογικές τιµές µέχρι και το διπλάσιο για CA15-
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3 ,CA 19-9 και CEA ήταν , µε µια εξαίρεση , θετικοί 
για αντί - H C V και θετικοί στην P C R –RNA - ουδείς 
αρνητικός στην PCR έδειξε παθολογικές τιµές - και 
επιπλέον 2 εξ αυτών έπασχαν συµπληρωµατικά από 
νόσο του ΓΕΣ ,(όχι κακοήθη) , σε έναν δε εξ αυτών 
που και οι τρεις δείκτες µετρήθηκαν παθολογικοί έπα-
σχε από διαγνωσµένο καρκίνωµα του πρόσφατου. 
Στους υπόλοιπους δεν υπήρχε κλινική υποψία παρου-
σίας κακοήθειας. 
Τα ανωτέρω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι ασθενείς 
που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση (και ειναι θετικοί 
στο αντί- HCV ) θα πρέπει να ερευνώνται για ενερ-

γό ηπατίτιδα C µε PCR-RNA.,σε περίπτωση που στους 
ως άνω ασθενείς ,µετρούνται παθολογικοί Καρκινικοί 
δείκτες.
 
∆). Οι µετρήσεις µετά την αιµοκάθαρση ( ως ανεµένε-
το, διότι οι καρκινικοί δείκτες είναι κατά κανόνα γλυ-
κοπρωτεϊνες µε µοριακό βάρος >20000 kid που δεν 
αποµακρύνονται κατά την αιµοκάθαρση) έδειξαν µικρή 
αυξητική µεταβολή η οποία αποδίδεται στην αιµοσυ-
µπύκνωση.

1. Clinical diagnosis and management by 
laboratory methods.  ( John Bernard Henry , MD )
2. Αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων.
( Α’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών )
3. Tumor markers in hemodialysis patients. 
(Transplant – Proc. 1999 Dec.) (Arikan – A., 
Ozdemir – N., Sezer – S., Esten – Y., Guz – G., 
Turan – M., Inanoglu – I., Haberal – M.)
4. Dialysate CA 125 levels in stable peritoneal 
dialysis patients.(Clin – Nephrol. 1999 Jan.)
(Okada –T., Nakao – T., Matsumoto – H )
5. Serum tumour markers in renal failure. (Int 
– Urol – Nephrol. 1996)  (Arik – N., Adam – B., 
Akpolat – T., Hasil – K., Tabak – S.)
6. Serum CA 125 level in end stage renal disease 

patients maintained on chronic peritoneal alysis 
or hemodialysis: the effect of continuous presence 
of peritoneal fluid, peritonitis, and peritoneal 
catheter implantation.(Am – J – Nephrol. 1995)
(Bastani – B., Chu – N.)
7. Tumour markers in chronic renal failure 
and haemodialysis patients.(Nephrol - Dial – 
Transplant. 1995.)  (Eskiocak – S., Dortok – H., 
Alvur – M., Cengiz – K.)
8. The effect of renal function on serum levels 
of CA 125.(Gynecol – Oncol. 1995 Sep.) (Menzin 
– AW., Kobrin – S., Pollak – E., Goodman – DB., 
Rubin – SC.)
 

Βιβλιογραφία
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Χορήγηση

φαρµάκων κατά

την αιµοκάθαρση
Η εξωνεφρική κάθαρση δηµιουργεί σωρεία επιπλο-
κών σε όλα τα συστήµατα του οργανισµού. Για την 
πρόληψη και τη θεραπεία αυτών των προβληµάτων 
εκτός από επαρκή αιµοκάθαρση απαιτείται και η λήψη 
φαρµάκων.
Οι µέθοδοι αιµοκάθαρσης δεν µπορούν να υποκατα-
στήσουν πλήρως τη φυσιολογική νεφρική λειτουργία, 
συνεπώς κάποιες ουσίες πρέπει να χορηγούνται µε τη 
µορφή φαρµάκων.
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε 
χρόνια αιµοκάθαρση λαµβάνουν 
κατά µέσο όρο περίπου 10 διαφορε-
τικά είδη φαρµάκων και εµφανίζουν 
τουλάχιστον 3 φορές συχνότερα 
ανεπιθύµητες ενέργειες εξαιτίας της 
φαρµακευτικής αγωγής σε σχέση µε το γενικό πλη-
θυσµό.
Για την βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων της φαρ-
µακευτικής αγωγής οι επαγγελµατίες υγείας πρέπει να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αντιµετωπίζουν 
τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη φαρµακευτική 
αγωγή. Απαιτείται η γνώση επίδρασης της νεφρικής 
ανεπάρκειας στις φαρµακοδυναµικές παραµέτρους. 
(Απορρόφηση, Κατανοµή, Μεταβολισµός, Απέκκρι-
ση των φαρµάκων), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
ασθενούς (ηλικία, κατάσταση θρέψης, βαθµός έκπτω-
σης της νεφρικής λειτουργίας, χρονιότητα ή οξύτη-
τα της νόσου, συνοδά συµπτώµατα κ. ά.), επίσης τα 
χαρακτηριστικά της αιµοκάθαρσης (είδος, διάρκεια, 
τύπος µεµβράνης αιµοκάθαρσης κ.ά.), καθώς και η 
σωστή χορήγηση των φαρµάκων λαµβάνοντας υπόψη 
όλες τις παραπάνω ιδιαιτερότητες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Η χορήγηση των φαρµάκων στην αιµοκάθαρση γίνεται 
ενδοφλεβίως (IV), υποδόρια (Υ∆) και από το στόµα 
(PO).
Η ενδοφλέβια χορήγηση γίνεται µε δύο τρόπους:
α) Με ταχεία έγχυση
β) Με στάγδην έγχυση διαµέσου του κυκλώµατος της 
αιµοκάθαρσης.
Στην ταχεία έγχυση έχουµε άµεση είσοδο του φαρ-
µάκου στην κυκλοφορία, γεγονός ιδιαίτερα επικίνδυ-
νο, κυρίως όταν γίνεται από το φλεβικό σκέλος του 
υποκλείδιου καθετήρα. Γι’ αυτό θα πρέπει να τηρούµε 
απαραίτητα τους χρονικούς περιορισµούς ασφαλείας 
κατά την έγχυση.
Στη στάγδην έγχυση που συνήθως γίνεται από το αρ-
τηριακό σκέλος θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προ-
σεχτικοί για την αποφυγή εµβολής αέρα.
Όταν χορηγούµε διαλύµατα ηλεκτρολυτών πρέπει να 

λαµβάνουµε υπόψη µας ότι η ενδεδειγµένη χορήγηση 
είναι η στάγδην έγχυση σε διάρκεια 4΄- 8΄.
Απαγορεύεται η ταχεία έγχυση γιατί µπορεί να προ-
κληθεί καρδιακή αρρυθµία, ερεθισµός των αγγείων, 
ακόµη και θάνατος.
Η ταχεία χορήγηση υπέρτονων διαλυµάτων χλωρι-
ούχου νατρίου πρέπει να αποφεύγεται γιατί χωρίς να 
προσφέρει όγκο στον ασθενή, τον επιβαρύνει µε ση-
µαντική ποσότητα νατρίου, γι’ αυτό χορηγούµε πλέον 
το νάτριο σε φυσιολογικό ορό.
Η ενδοµυική χορήγηση φαρµάκων κατά την αιµοκά-
θαρση πρέπει να αποφεύγεται, για την αποφυγή πρό-
κλησης αιµατωµάτων λόγω της ποσότητας της ηπα-
ρίνης που κυκλοφορεί στο αίµα. Αν είναι αναγκαία η 
ενδοµυική χορήγηση κάποιου φαρµάκου θα πρέπει να 
προτιµούµε το δελτοειδή µυ και να παρακολουθούµε 

το σηµείο για πιθανή εµφάνιση αι-
µατώµατος.
Η ινσουλίνη στους διαβητικούς αι-
µοκαθαιρόµενους θα πρέπει να γί-
νεται σε σταθερές ώρες σύµφωνα 
µε τις ιατρικές οδηγίες,  ύστερα από 
µέτρηση σακχάρου, υποδορίως ή IV 

εάν τα επίπεδα της γλυκόζης είναι πολύ υψηλά.
Όταν χορηγούµε υπογλώσσια φάρµακα θα πρέπει να 
είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για πρόληψη και αντι-
µετώπιση πιθανών υποτασικών επεισοδίων στον αιµο-
καθαιρόµενο.

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑ-
ΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Οι διαταραχές που συνοδεύουν τη νεφρική ανεπάρκει-
α επηρεάζουν και την ανταπόκριση στα φάρµακα µέσω 
των φαρµακοδυναµικών και φαρµακοκινητικών µη-
χανισµών. Τα φάρµακα ασκούν τις δράσεις τους µέσω 
της χηµικής αλληλεπίδρασής τους  µε  υποδοχείς των 
κυτταρικών µεµβρανών ή µε ορισµένα ένζυµα, αυτή 
η επίδραση ονοµάζεται φαρµακοδυναµική και είναι ο 
τρόπος µε τον οποίο το φάρµακο ασκεί τη δράση του 
στον οργανισµό.
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες οφείλονται στην αλληλε-
πίδραση των ουσιών ή των µεταβολιτών τους σε υπο-
δοχείς άλλους εκτός των υποδοχέων στόχων ή στην 
υπερβολικά υψηλή συγκέντρωση φαρµάκου στους 
υποδοχείς στόχους. 
Οι ουραιµικές τοξίνες στο αίµα, οι διαταραχές των 
ηλεκτρολυτών εξαιτίας της Χ.Ν.Α. τροποποιούν την 
αλληλεπίδραση φαρµάκου – υποδοχέα κι έτσι έχουµε 
την εµφάνιση ανεπιθύµητων ενεργειών.
Η σχέση µεταξύ χρόνου δράσης και συγκέντρωσης 
του φαρµάκου ονοµάζεται φαρµακοκινητική, και είναι 
ο τρόπος µε τον οποίο ο οργανισµός διαχειρίζεται το 
φάρµακο, µε τις διεργασίες της απορρόφησης, της κα-
τανοµής, του µεταβολισµού και της απέκκρισης.
Ο τρόπος που η νεφρική ανεπάρκεια επηρεάζει τη 
φαρµακοδυναµική δεν είναι απόλυτα γνωστός. 
Η µείωση της νεφρικής απέκκρισης είναι η πιο προ-
φανής µεταβολή της φαρµακοκινητικής επηρεάζοντας 
όλες τις διεργασίες που αυτή περιλαµβάνει.. 
Οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για την αξιολό-

Βασιλική Π. Λεβεντογιάννη
ΤE Nοσηλεύτρια Νεφρολογίας ΜΝΤ 

ΓΝΑ Άργους
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γηση του φαρµακοκινητικού προφίλ ενός φαρµάκου 
είναι η βιοδιαθεσιµότητα, ο όγκος κατανοµής, η κά-
θαρση και ο χρόνος ηµιζωής του φαρµάκου.
 Έχουν µελετηθεί ασθενείς που κάνουν αιµοκάθαρση 
και έχουν δηµιουργηθεί τύποι υπολογισµού των δό-
σεων των φαρµάκων, σύµφωνα µε τις παραπάνω πα-
ραµέτρους.

ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Χ.Ν.Α.
Η απορρόφηση των φαρµάκων που χορηγούνται, επη-
ρεάζεται αρνητικά από την ουραιµία και τις γαστρε-
ντερικές διαταραχές που συνοδεύουν τη νόσο, από τη 
διάσπαση της ουρίας στον πεπτικό σωλήνα, την αύξη-
ση του ΡΗ που µειώνει την απορρόφηση όξινων φαρ-
µάκων (ασπιρίνη, σίδηρος, διουρητικά).
Η γαστροπάρεση και οι γαστρικές διαταραχές που 
προκαλεί η ουραιµία (ναυτία, έµετοι, διάρροιες), 
επηρεάζουν την απορρόφηση φαρµάκων µε την per 
os χορήγηση.
Τα αντιόξινα που χρησιµοποιούνται για τη δέσµευση 
του φωσφόρου των τροφών και οι ανταγωνιστές των 
Η2 υποδοχέων, µειώνουν την απορρόφηση σιδήρου 
αρκετών αντιβιοτικών και άλλων φαρµάκων.
Στην ουραιµία το κλάσµα ενός φαρµάκου που µετα-
βολίζεται κατά την πρώτη δίοδο από το ήπαρ µπορεί 
να είναι αυξηµένο, σταθερό ή µειωµένο επειδή µερικά 
παραπροϊόντα του µεταβολισµού που αυξάνονται στην 
ουραιµία επηρεάζουν τη δραστικότητα των ηπατικών 
ενζύµων.
Άρα έχουµε µείωση της βιοδιαθεσιµότητας από το 
µεταβολισµό της πρώτης διόδου κι έτσι θα πρέπει να 
χορηγηθεί µεγαλύτερη δόση για την επίτευξη θερα-
πευτικού αποτελέσµατος. Τέτοια φάρµακα είναι η µορ-
φίνη και η κωδεΐνη.

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Κάποια φάρµακα αποβάλλονται από τους νεφρούς 
σχεδόν αµετάβλητα, δηλαδή στην αρχική τους χηµική 
µορφή.
Κάποια άλλα όµως υφίστανται χηµικές µεταβολές µε 
τη δράση ενζύµων, διαδικασία που ονοµάζεται µετα-
βολισµός.
Η αποµάκρυνση των περισσοτέρων φαρµάκων γίνεται 
µε συνδυασµό ηπατικού µεταβολισµού και νεφρικής 
έκκρισης.
Όταν ένα φάρµακο που φυσιολογικά απεκκρίνεται 
αµετάβλητο από τους νεφρούς, χορηγείται επανειληµ-
µένα σε ασθενείς µε Χ.Ν.Α., αρχίζει να συσσωρεύεται 
στο αίµα και είναι δυνατό να προκαλέσει διάφορες 
ανεπιθύµητες ενέργειες. Η χορήγηση λοιπόν τέτοιων 
φαρµάκων αποφεύγεται σ’ αυτούς τους ασθενείς, αν 
υπάρχουν ικανοποιητικές εναλλακτικές επιλογές στη 
φαρµακευτική αγωγή. Όταν δεν είναι δυνατό να απο-
φευχθεί η χορήγηση τέτοιων φαρµάκων πρέπει να χο-
ρηγούνται σε µειωµένη δόση και να παρακολουθείται 
στενά η πορεία του ασθενούς.
Η συσσώρευση αδρανών και τοξικών µεταβολιτών 

µπορεί κι αυτή να έχει δυσµενείς συνέπειες προκαλώ-
ντας σφάλµα στις εργαστηριακές µετρήσεις κάποιων 
παραµέτρων και ανεπιθύµητες ενέργειες.
Η Χ.Ν.Α. µπορεί να επηρεάσει την ηπατική λειτουργί-
α, µε αποτέλεσµα τη µείωση της αποµάκρυνσης ορι-
σµένων ουσιών (π.χ. µορφίνη) και την αύξηση του 
µεταβολισµού άλλων (π.χ. φαινοβαρβιτάλη). Αυτό 
οφείλεται στη συσσώρευση των ουραιµικών τοξινών 
που αυξάνουν ή µειώνουν τη δράση των ηπατικών 
ενζύµων που είναι υπεύθυνα για το µεταβολισµό των 
φαρµάκων. Π.χ. Η ινσουλίνη µεταβολίζεται από ένζυ-
µα των νεφρών και συνεπώς η αποµάκρυνσή της είναι 
βραδύτερη σε ασθενείς µε νεφρική νόσο.
Άρα όσο µεγαλύτερο ποσοστό του φαρµάκου αποµα-
κρύνεται φυσιολογικά µέσω νεφρικής έκκρισης  τόσο 
µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πρέπει να χορηγη-
θεί µικρότερη δόση σε ασθενείς µε έκπτωση της νε-
φρικής λειτουργίας ή ασθενείς που υποβάλλονται σε 
αιµοκάθαρση.

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Οι µεταβολές του ολικού νερού του σώµατος που 
συµβαίνουν κατά την αιµοκάθαρση επηρεάζουν τον 
όγκο κατανοµής ορισµένων ουσιών. Τα χαρακτηρι-
στικά µιας ουσίας που ευνοούν την αποµάκρυνσή της 
µε την αιµοκάθαρση, είναι τα εξής: 1) Μικρό µέγεθος 
µορίων. 2) Μικρός όγκος κατανοµής. 3) Υδατοδιαλυ-
τότητα. 4) Μικρή χηµική συγγένεια µε πρωτεΐνες του 
πλάσµατος.
Επίσης τα φάρµακα αποµακρύνονται ευκολότερα όταν 
το φίλτρο της αιµοκάθαρσης έχει µεγάλη διαπερατό-
τητα, µεγάλη επιφάνεια και οι ρυθµοί παροχής αίµα-
τος και διαλύµατος είναι µεγάλοι.
Η θεραπευτική αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας 
φαρµάκων και των δηλητηριάσεων βασίζεται στην 
εφαρµογή αυτών των γενικών αρχών για τη µείωση 
της συγκέντρωσης τοξικών ουσιών στον ορό.
Τα δηλητήρια µε υψηλό ποσοστό σύνδεσης µε 
πρωτεΐνες του πλάσµατος ή µεγάλο όγκο κατανοµής 
δεν αποµακρύνονται µε την αιµοκάθαρση.
Συµπερασµατικά ορισµένα φάρµακα αποµακρύνονται 
ολοκληρωτικά µε την αιµοκάθαρση, ενώ άλλα σε αµε-
λητέο βαθµό. Τα περισσότερα φάρµακα είναι κάπου 
ανάµεσα στις δυο αυτές καταστάσεις.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Εκτός από τις βασικές παραµέτρους που εκτιµά ένας 
γιατρός κατά το σχεδιασµό της φαρµακευτικής αγωγής 
(πιθανές αλλεργίες σε φάρµακα, συνοδά νοσήµατα, 
φάρµακα που παίρνει ήδη ο ασθενής, εργαστηριακές 
και κλινικές εξετάσεις), όταν έχει να κάνει µε ασθε-
νείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, πρέπει απαραί-
τητα να συνεκτιµήσει το βαθµό της υπολειπόµενης 
νεφρικής λειτουργίας καθώς και τον ακριβή προσδι-
ορισµό του ιδανικού βάρους σώµατος. Αυτό υπολο-
γίζεται µε βάση το ιδανικό άλλιπο βάρος σώµατος κι 
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όχι το µετρούµενο σε παχύσαρκους ή οιδηµατώδεις 
ασθενείς. Το ιδανικό βάρος σώµατος υπολογίζεται: 
Για τους άνδρες ως 50 Kg συν 2,3 Kg για κάθε 2,5 cm 
πάνω από 1,5 m και για τις γυναίκες ως 45,5 Kg συν 
2,3 Kg για κάθε 2,5 cm πάνω από το 1,5 m.
Επίσης δεν πρέπει να µας διαφεύγει η πιθανή περί-
πτωση της ταυτόχρονης µείωσης της ηπατικής λει-
τουργίας ώστε να µειωθούν περαιτέρω οι δόσεις των 
φαρµάκων.

ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Υπάρχουν οµάδες φαρµάκων που επηρεάζουν την πο-
ρεία της αιµοκάθαρσης.
Τα αντιυπερτασικά που παίρνουν κάποιοι ασθενείς 
µπορεί να προκαλέσουν υπόταση κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας.
Η χορήγηση ερυθροποιητίνης σχετίζεται µε µείωση 
της παράτασης του χρόνου πήξης που παρατηρείται 
σε κάποιους ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 
Γι’ αυτό µπορεί να χρειαστεί να επαναπροσδιοριστεί η 
δόση της ηπαρίνης κατά τη συνεδρία της αιµοκάθαρ-
σης. Παρατηρείται συχνότερα θρόµβωση των µοσχευ-

µάτων σε ασθενείς που παίρνουν ερυθροποιητίνη ενώ 
δεν έχουµε τον ίδιο κίνδυνο θρόµβωσης στις φυσικές 
αναστοµώσεις, αν και οι τελευταίες πληροφορίες υπο-
στηρίζουν το αντίθετο.
Η επιτυχής εφαρµογή της αιµοκάθαρσης και η συνε-
χής προσπάθεια όλων µας για την καλυτέρευση της 
ποιότητας ζωής αυτών των ανθρώπων που είναι κα-
θηµερινά στα χέρια µας ας είναι ο πρωταρχικός  και 
βασικός µας στόχος.

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
Η αγγειακή προσπέλαση σε νεφροπαθείς αποτελεί ένα 
πρόβληµα το οποίο πρέπει να επιλύετε µε στενή συ-
νεργασία του νεφρολόγου και του χειρουργού. 
Η περιοδική αιµοκάθαρση απαιτεί τη διατήρηση εξω-
σωµατικής κυκλοφορίας και ως εκ τούτου είναι απα-
ραίτητο να υπάρχει µια αγγειακή πύλη εισόδου και 
εξόδου του αίµατος.
Αυτό πραγµατοποιείται α) εξωσωµατικά µε την τοπο-
θέτηση ενός SHUNT παλαιά µέθοδος β) µε την δηµι-
ουργία µιας εσωτερικής αρτηριοφλεβώδους επικοινω-
νίας  γ)µε τη τοποθέτηση ενός καθετήρα.                      

Τρόποι προσπέλασης
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ
α) τοποθέτηση υποκλειδίου καθετήρα
β) τοποθέτηση σφαγητιδικού καθετήρα
γ) τοποθέτηση µηριαίου καθετήρα

ΜΟΝΙΜΟΙ
α) τοποθέτηση µόνιµου σφαγιτιδικού καθετήρα
β) δηµιουργία αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας χω-
ρίς µόσχευµα  στο αντιβράχιο 
1)στην περιοχή της κερκίδας  
2) στην περιοχή του αγκώνα 
γ) παρεµβολή µοσχεύµατος στις περιοχές του αντι-
βραχίου του βραχίονα και του µηρού.

Αντικειµενικός σκοπός είναι να έχουµε προσωρινά η 
µόνιµα µια πύλη εισόδου και εξόδου από και προς το 
φίλτρο.

Ικανοποιητική παροχή αίµατος
Χαµηλή φλεβική επιστροφή.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟ SHUNT ΤΩΝ  QUINTON - SCRIBNER

ΤΟ SHUNT ΤΟΥ BUSELMEIER

FISTULA
Το 1966 οι Cimino-
Brescia επινοούν 
και καθιερώνουν 
την αρτηριοφλεβική 
επικοινωνία µεταξύ 
κερκιδικής αρτηρίας 
και κεφαλικής φλέ-

Βιβλιογραφία
1. Gutch CF, Stoner MH, Corea AL
 Η αιµοκάθαρση στην κλινική πράξη – Ο ρόλος της 
υγειονοµικής οµάδας Επιµέλεια: Θ. Κ. Αγραφιώτη, Χ. 
∆. Συργκάνη, Π. Ν. Ζηρογιάννη, Αθήνα 2003
2.  Ιωάννας Θάνου, Μαγδαληνής Κωστενίδου
Φάρµακα στην αιµοκάθαρση µε τεχνητό νεφρό
Πρακτικά 11ης Επιστηµονικής Ηµερίδας
3. Κοντούλη ∆. Χορήγηση φαρµάκων στην εξωνεφρική 
κάθαρση. Αντιπηκτική αγωγή - 4ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Πάτρα 2000 

Αγγειακές Προσπελάσεις για Αιµοκάθαρση
Γεώργιος Παπασταµατάκης, Χειρουργός
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βας στο ύψος του καρπού.
Άλλες θέσεις δηµιουργίας Α-V fistula

Στο ύψος της ταµπακοθήκης (µεταξύ του µακρού και 
βραχέος εκτείνοντος το µεγάλο δάκτυλο)
Στον αγκώνα. Τελικό-τελική η πλάγιο-πλαγία αναστό-
µωση µεταξύ βραχιόνιου αρτηρίας και µεσοβασιλικής 
η κεφαλικής φλέβας.

Aγγεία του άνω άκρου

Μοσχεύµατα αγγειακής προσπέλασης
∆ιάφορα µέσα έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς 
για µοσχεύµατα όπως 
 η ανθρώπινος οµφαλική φλέβα 
 οµόλογος σαφηνής 
 καρωτίδα βοός
 ουρητήρας βοός
 Dacron και PTFE µοσχεύµατα

  
Η σειρά που θα πρέπει να ακολουθείτε
σε µια εσωτερική αγγειακή προσπέλαση
Α) A-V fistula Cimino-Brescia
B) A-V µόσχευµα ευθύ µεταξύ κερκιδικής αρτηρίας 
και κεφαλικής φλέβας.
Γ) Α-V fistula στο ύψος του αγκώνα
∆) loop µόσχευµα στο αντιβράχιο
Ε) Μασχαλοβραχιόνιο µόσχευµα
Στ) Μηροσαφηνές µόσχευµα.

Η παροχή αίµατος από την αρτηριοφλεβική επικοι-
νωνία πρέπει να είναι τουλάχιστον 300cc το λεπτό. 
Οι επανειληµµένες παρακεντήσεις οι θροµβώσεις οι 
φλεγµονές και η προοδευτικά αναπτυσσόµενη αγγεια-
κή νόσος καθιστούν τις υποδόριες προσπελάσεις την 
Αχίλλειον πτέρνα της επιτυχούς αιµοκάθαρσης.

Ανευρύσµατα σε A-V fistula

Υποκλείδιος καθετήρας
Η τοποθέτηση Υποκλει-
δίου καθετήρα θα πρέπει 
να αποφεύγετε διότι η 
παρακέντηση της υπο-
κλειδίου φλεβός και η 
παρατεταµένη παραµονή 
του σε αυτή την τραυ-
µατίζει και οδηγεί στην 
ανάπτυξη στένωσης και θρόµβωσης. Το αποτέλεσµα 
είναι η ανάπτυξη ανάλογα του βαθµού της στένωσης, 
φλεβικής υπέρτασης στο άνω άκρο όταν δηµιουρ-
γήσουµε µια αρτηριοφλεβική αναστόµωση, (το ίδιο 
µπορεί να παρατηρηθεί και στο κάτω άκρο µε την πα-
ρακέντηση της µηριαίας φλέβας), λόγω της αύξησης 
του όγκου και της ταχύτητας ροής του αίµατος από 
την εστενωµένη περιοχή.

Χαρακτηριστικά ο ασθενής πονά κυρίως στα δάκτυλα 
τα οποία έχουν ελαφρώς κυανό χρώµα παρόλο που 
υπάρχει καλή κερκιδική αρτηρία  επίσης παρατηρού-
µε οίδηµα στο άκρο, ανάπτυξη έντονου παράπλευρου 
φλεβικού δικτύου υπο την µορφή επίφλεβου  στην 
περιοχή του ώµου και στον βραχίονα.

Σε  προχωρηµένες µορφές µπορεί να υπάρχει εκροή 
υγρού από το δέρµα φυσαλίδες και φλεβική γάγγραι-
να. Η αρτηριοφλεβική επικοινωνία λειτουργεί καλώς 
και µάλιστα χωρίς ιδιαίτερες  αντιστάσεις στο φλεβικό 
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σκέλος της αιµοκάθαρσης. Η θεραπεία είναι µια και  
µοναδική απολίνωση της αρτηριοφλεβικής επικοινω-
νίας. Η αποκατάσταση του άκρου είναι άµεση και θεα-
µατική µε υποστροφή όλων των αλλοιώσεων.
Η τοποθέτηση σφαγητιδικού καθετήρα και πιο εύκο-
λος είναι και στερείτε επιπλοκών του τύπου φλεβικής 
υπέρτασης. Βεβαίως προσοχή πρέπει να δίδετε κατά 
την διάρκεια της παρακέντησης προς αποφυγή  τρώ-
σης  της καρωτίδας και της τραχείας. 

Φλεβική υπέρταση άνω άκρου και έλκη από αρτη-
ριοποίηση των φλεβών σε A-V fistula στην περιο-
χή του αγκώνα

20 ηµέρες µετά την απολίνωση της fistula 

Φλεβική υπέρταση δεξιού άνω άκρου

Επίφλεβο σε όλο το άκρο

Απολίνωση κεντρικού και περιφερικού τµήµατος 
της fistula

Φλεβική γάγγραινα
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Triplex δεξιάς  υποκλειδίου

Θρόµβωση υποκλειδίου. Αγγειογραφεία

Ψευδοµεµβρανώδης υπερπλασία 
σε φλεβική αναστόµωση

Ψευδοµεµβρανώδης υπερπλασία στη περιοχή
φλεβικής αναστόµωσης µοσχεύµατος

Μασχαλοβραχιόνιο µόσχευµα. Συλλογή πύου

Εκροή πύου από µασχαλοβραχιόνιο µόσχευµα

Μηροσαφηνές µόσχευµα
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Loop Αντιβραχίου

Φλεγµονή και αιµάτωµα σε µασχαλοβραχιόνιο 
µόσχευµα

Αποκάλυψη µοσχεύµατος

Αποκατάσταση

Ύγρωµα σε Loop αντιβραχίου

Παρακέντηση υγρώµατος

Loop Αντιβραχίου- Μασχαλοβραχιόνιο µόσχευµα. 
Φλεγµονή και αποκάλυψη µοσχεύµατος 

Ανεύρυσµα φλεβικής αναστόµωσης
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Αφαίρεση µοσχεύµατος και ανευρύσµατος 

Θρόµβωση µοσχεύµατος.
Θροµβεκτοµή

Παρακέντηση µοσχεύµατος Επιπλοκές

Παρακέντηση µοσχεύµατος

Πάντα διαφορετική θέση παρακέντησης ΠΟΤΕ στο 
ίδιο σηµείο 

Σωστός τρόπος 
παρακέντησης 
µοσχεύµατος 

Υλικό Θροµβεκτοµής
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ιατρικό σαλόνι

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ 
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΤΡΙΠΟΛΗ (23/04/05)

Σεβασµιότατε
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές
Κύριοι ∆ήµαρχοι,
Κύριε Πρύτανη, Κύριε Πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής
Κύριε Πρόεδρε Ιατρικού Συλλόγου
Κύριε Πρόεδρε Φιλοτεχνικού Οµίλου
Κες & Κύριοι Φίλοι Συµπολίτες

Ευχαριστώ: Το Σεβασµιότατο και τον Ιατρικό Σύλλογο 
για τις εξαιρετικές τιµές που µου επεφύλαξαν.
Είχα την τύχη, κυρίες & κύριοι, να δεχθώ βραβεία, 
διακρίσεις και τιµές από Πανεπιστήµια, Ακαδηµίες και 
Κράτη απ’ ολόκληρο τον κόσµο. Οι τιµές όµως που 
δηλώνουν αναγνώριση από τον τόπο σου είναι µονα-
δικές. Και αποδεικνύουν και κάτι άλλο: ότι η γη αυτή 
διαψεύδει ό,τι θεωρείται ως γενικώς παροδικό, ό,τι, 
δηλαδή κανείς δεν αναγνωρίσθηκε, τουλάχιστον εν 
ζωή στον τόπο του. Αυτό είναι το µεγαλείο της Αρκα-
δίας.
Κυρίως, όµως, απευθύνοµαι σε όλους εσάς, αγαπη-
τοί µου συµπολίτες, που µε αγάπη και αυθορµητισµό 
τιµάτε µε την παρουσία σας τη σηµερινή µας συγκέ-
ντρωση.
Με την παρουσία σας, που δείχνει τους ανεξίτηλους 
δεσµούς που ενώνει τη µάνα γη, την Αρκαδική γη, µε 
τα παιδιά της, Την Αρκαδική λοιπόν γη που µας:
 ανάθρεψε µε ∆ωρική λιτότητα,
 µας διαπότισε µε το καθάριο οξυγόνο των πλούσιων 
δασών της,
 µας όπλισε µε πείσµα και θέληση και υποµονή για 
πρόοδο,
µας δίδαξε ορεσίβια περηφάνια και εντιµότητα,
µας έδωσε το χάρισµα, ερχόµενοι από το πουθενά, να
επιβιώνουµε στις αντιξοότητες!
(και ας µου συγχωρέσουν οι µη - Αρκάδες που µας 
τιµούν, για τη µικρή σοβινιστική αυτή έξαρση -άλ-

λωστε ο κ. Ρέππας έχει πει ότι στην ουσία όλοι οι 
έλληνες Αρκάδες είναι, και ας µη το γνωρίζουν - εν-
νοώντας προφανώς ως προς τα κύρια θετικά χαρακτη-
ριστικά τους !!! .)
Σ’ αυτή, λοιπόν, την Αρκαδική γη γράφτηκε ένα ση-
µαντικό µέρος του βιβλίου αυτού, µε τον συγγραφέα 
αντίκρυ στα πανύψηλα και περήφανα έλατα του Μαι-
νάλου!
Θ’ αναρωτηθείτε, ίσως, (όπως σε στιγµές αυτοκριτικής 
αναρωτήθηκα και εγώ) τι µε ώθησε να γράψω αυτό το 
διαφορετικό βιβλίο.
Πιστεύω ότι είναι η αίσθηση του χρέους, του χρέους 
που όπως και η επιτυχία, δεν έχουν τερµατικό σταθ-
µό. Έχουν βεβαίως πολλές ενδιαφέρουσες ενδιάµε-
σες, διαδοχικές στάσεις τον τερµατικό σταθµό, όµως, 
άλλη είναι η ∆ύναµη εκείνη που τον ορίζει.
• Είναι το χρέος λοιπόν που κάθε υπεύθυνος άνθρω-
πος αισθάνεται ότι πρέπει να εκπληρώσει προς το 
Κοινωνικό σύνολο για να µεταλαµπαδεύει ό,τι η ζωή 
τον δίδαξε. Και το χρέος αυτό πρέπει να το βλέπει όχι 
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ως υποχρέωση, αλλά ως χαρά.
«Ο Νοµπελίστας Ινδός ποιητής Ταγκόρ έγραψε: - 
Κοιµήθηκα και είδα ότι η ζωή είναι χαρά. - Ξύπνη-
σα, και είδα ότι η ζωή είναι χρέος.- Εργάσθηκα, και 
κατάλαβα ότι το χρέος είναι χαρά».
• Είναι επίσης το χρέος που έχει ο κάθε πολίτης να 
παίρνει ξεκάθαρες Θέσεις, και ν’ αποτυπώνει σε γρα-
πτό λόγο (αφού τα λόγια πετάνε) τις θέσεις του πάνω 
σε ζωτικά ή αµφιλεγόµενα θέµατα και βασανιστικά 
προβλήµατα που απασχολούν την Κοινωνία, ανεξάρ-
τητα αν θα έχει κόστος ή αν δυσαρεστεί ακόµα και 
φίλους, αρκεί ό,τι κάνει, να το κάνει µε καθαρή συ-
νείδηση.
Από αυτά που περιλαµβάνονται στο βιβλίο, βέβαια 
δεν θ’ αναφερθώ στο Α’ µέρος, που έχει σαφές άρωµα 
Αρκαδίας.
Θα σταχυολογήσω όµως µόνο λίγα από τα γενικότερα 
θέµατα που πραγµατεύεται το βιβλίο:

1) Η ζωή και ο θάνατος
Κυρίες και κύριοι. Η ζωή παίρνει µεγαλύτερη αξία, 
όταν µέτρο είναι ο θάνατος. Τι είναι όµως θάνατος; 
Όλες σχεδόν οι θρησκείες του κόσµου δέχονται ότι 
υπάρχει ο διαχωρισµός ψυχής - σώµατος.. Και αυτό 
το δέχονται και ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας που µας 
διδάσκει ότι : «Θάνατος είναι η απαλλαγή της ψυχής 
από το σώµα». ∆ιάφορες θρησκείες όπως οι Σίντο 
στην Ιαπωνία µας λένε ότι το σώµα, µετά την αποχώ-
ρηση της ψυχής, είναι ρυπαρό και γι’ αυτό αρνούνται 
τη λήψη οργάνων για µεταµοσχεύσεις, αφού το σώµα 
έχει πάψει µετά το θάνατο να επιτελεί τον προορισµό 
του. Αλλά και ο Χριστιανισµός που όπως µας λέει ο 
Γρηγόριος Ναζιανζινός ο θάνατος επέρχεται «ίνα µη 
αθάνατον ή το κακόν». Όταν έλθει η ώρα του λοιπόν 
ας θυµηθούµε τον Επίκουρο, ο οποίος αναφέρεται 
περιφρονητικά προς το θάνατο λέγοντας : «Ο θάνατος 
ουδέν προς ηµάς!»

2) Η ευθανασία
Το πρόβληµα αυτό απασχολούσε από την Αρχαιότητα 
τον άνθρωπο που πάσχει. Τόσο οι έλληνες φιλόσο-
φοι, όσο και οι τραγικοί ποιητές, αναφέρονται στην 
ευθανασία, αµέσως ή εµµέσως - σε πλείστα έργα 
τους, άλλοι θετικά και άλλοι αρνητικά:
 Ο Σοφοκλής (Τραχίνιες) που λέει ότι η ευθανασία 

ισοδυναµεί µε φόνο (Ύλος προς Ηρακλή - εξωθεί να 
γίνει φονέας: «Φονέα γενέσθαι»)
 Ο Ευριπίδης (Ιφιγένεια εν Αυλίδι): «Καλλίτερα να 

ζεις υποφέροντας, παρά να πεθάνεις καλώς»
 Αντιθέτως, ο Αισχύλος (Προµηθέα ∆εσµώτη):

λέει: καλλίτερα να πεθάνεις µια και καλή παρά να  
τυραννιέσαι φρικτά κάθε µέρα.
Χρέος όµως, του -γιατρού -είναι η διατήρηση της 
ζωής. Και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να συµµετέχει ενερ-
γητικώς στη συντόµευση της. ∆ιότι µια τέτοια απο-
δοχή θα µπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες ατρα-
πούς. Ο θείος Ιπποκράτης αναφέρει στον Όρκο του ότι 
«απαγορεύεται ο γιατρός να χορηγήσει στον ασθενή 
του θανάσιµο φάρµακο έστω και εάν του το ζητήσει».
Άλλο όµως θέµα είναι τι παθητική ευθανασία. Όταν ο 

γιατρός, δηλαδή, λαµβάνει όλα τ’ αναγκαία αλλά όχι 
υπερβολικά µέτρα για τη’ διατήρηση της ζωής.
Γράφτηκε ότι πρόσφατα ο Πάπας Ιωάννης- Παύλος ο 
Β’ αρνήθηκε να εισαχθεί σε Νοσοκοµείο όταν κατάλα-
βε ότι έφθανε το τέλος του. ∆εν είναι αυτό άραγε ένα 
είδος παθητικής ευθανασίας;

3) Το µεγαλείο της δωρεάς οργάνων.
Εκατοµµύρια συνανθρώπων µας ζουν µε τη µεταµό-
σχευση ενός οργάνου. Η πράξη της δωρεάς οργάνων, 
είναι η µέγιστη εκδήλωση φιλαλληλίας και δικαιώνει 
το πέρασµα του ανθρώπου από τη ζωή. Είναι η µέγι-
στη απόδειξη ότι µπορεί να κατισχύσει το ΕΣΥ έναντι 
του ΕΓΩ. Ο Αριστοτέλης λέει, ότι «η φιλανθρωπία εί-
ναι συνώνυµη µε τη γενναιοδωρία». Και η Καινή ∆ια-
θήκη διδάσκει : «∆ωρεάν λάβετε, δωρεάν δώτε».
Κυρίες & κύριοι,
Ο Ευριπίδης µας λέει ότι : «η ευτυχία δεν είναι στα-
θερή, αλλά εφήµερη. Σήµερα µπορεί εσύ να είσαι 
πιθανός δότης. Αύριο - όµως-µπορεί εσύ να είσαι ο 
πιθανός λήπτης. Συµβόλαιο διαρκούς υγείας και αθα-
νασίας κανείς µας δεν έχει κανείς µας υπογράψει».

4) Ο πόνος
Συχνά αναρωτιόµαστε σε ώρες πόνου, «µα γιατί;» Ο 
πόνος έχει φυσικές και µεταφυσικές διαστάσεις. Με 
τον πόνο ειδοποιείται ο άνθρωπος ότι κάτι ανώµα-
λο συµβαίνει στον οργανισµό του και τον οδηγεί στο 
γιατρό του για να λυθεί το πρόβληµα. Είναι ο πόνος: 
φύλαξ - άγγελος. Είναι όµως ο πόνος και παιδαγω-
γός. Είναι αυτός που κατά την έκφραση του ∆άντη 
µας «ξανασυνδέει µε το θεό» ο Oscar Wild που έζη-
σε στην Αθεΐα, όταν πόνεσε έγραψε: «Όπου υπάρχει 
πόνος εκεί υπάρχει και ιερή γη», και ο Γκαίτε λέει: 
«Όποιος δεν πέρασε θλιµµένες νύχτες πόνου στο 
κρεβάτι του, αυτός δεν σας εγνώρισε ουράνιες δυ-
νάµεις». Είναι λοιπόν ο πόνος - ψυχικός ή σωµατικός 
- όχι µόνο φύλαξ - άγγελος αλλά και µέγας παιδαγω-
γός, που µας οδηγεί ν’ αναθεωρήσουµε, συχνά - πυ-
κνά, τις απόψεις µας και ν’ αντιµετωπίσουµε υπό άλλο 
πρίσµα θεµελιώδεις, θέσεις µας στη ζωή.

Ο καθηγητής Γιάννης Παπαδηµητρίου

arkadon09   31 15-06-05, 19:58:24



Ι
Α
Τ
Ρ
Ι
Κ
Ο

Σ
Α

Λ
Ο

Ν
Ι

Α Ρ Κ Α ∆ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α3 2

5) Θα τελειώσω µε την παιδεία.
Η παιδεία - η πνευµατική δηλαδή καλλιέργεια - δεν 
έχει σχέση µε τις γνώσεις που έχουµε πάνω σ’ ένα 
ορισµένο γνωστικό αντικείµενο. Μπορεί να είσαι κο-
ρυφαίος επιστήµονας, παιδεία όµως να µην έχεις. 
Παιδεία είναι η γενικότερη καλλιέργεια του πνεύµα-
τος, στα γράµµατα, στις τέχνες, στις ξένες γλώσσες, 
στη µουσικολογία, στην κοινωνική αγωγή.
Για να γίνουν όλα αυτά, είναι αναγκαίο η Εκπαίδευση 
ν’ αποκτήσει βάθος. Το σύνθηµα που ακούσθηκε «ΟΧΙ 
στην εντατικοποίηση των σπουδών» επέφερε µύριες 
υστερήσεις ( στην εκπαίδευση. Φοιτητές, Καθηγητές 
και Πολιτεία πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι το 
µέλλον της Χώρας στηρίζεται στη σωστή εκπαίδευση. 
Η διαχρονική αυτή αλήθεια αποδείχθηκε και σε σύγ-
χρονες κοινωνίες (Ιρλανδία - Φιλανδία) που έδωσαν 
έµφαση στην Παιδεία κ«ι παρουσίασαν άλµατα. «Αν 
θέλεις να προγραµµατίσεις για ένα χρόνο, σπείρε τη 
γη’ Αν θέλεις να προγραµµατίσεις για δεκαετίες, φύ-
τευε δέντρα’ Αν θέλεις να προγραµµατίσεις για αιώ-
νες, εκπαίδευε τους νέους», µας λέει ένα σοφό από-
φθεγµα της Άπω Ανατολής.

Αυτά, λοιπόν, και άλλα πολλά θεώρησα ότι είχα χρέ-
ος να εκθέσω µε παρησία από βάθους καρδιάς ως 
αντίδωρο:
- Στην οικογένεια µου (τους Γονείς µου, τη Λίλα, τον 
∆ηµήτρη και την Αλκµήνη) για όσα τους στέρησα από 
την έλλειψη της φυσικής µου παρουσίας, απουσιάζο-
ντας πολλές φορές µέρα ή νύχτα ως αποτέλεσµα των 
υποχρεώσεων όταν η δουλειά µου το επέβαλε.
Στους δασκάλους µου (ποιος ξεχνά τον Προκοπέα, 
τον Πετράκη, τον Καλογερόπουλο και τόσους άλλους) 
που πάσχισαν να µας οδηγήσουν στα µονοπάτια της 
γνώσης και των γνώσεων. Σ’ όσους συµπορευτήκαµε 
και µοιρασθήκαµε λύπες και χαρές. Στους ασθενείς 
µου που µ’ εµπιστεύθηκαν στις πιο κρίσιµες ώρες της 
ζωής τους.

Στους φοιτητές µου, για όσα διδάσκοντας τους, διδά-
χθηκα. Στους ενάντιους, ευτυχώς όχι πολλούς (και 
ποιος δεν έχει ενάντιους;) που µε τα λόγια ή τις πρά-
ξεις τους, χαλύβδωσαν τη θέληση µου, για την επί-
τευξη εκείνου που θεώρησα ότι ήταν το σωστό.
Τέλος στους συµπολίτες µου και στους φίλους µου 
για την αγάπη και την εµπιστοσύνη τους - και αυτό 
αφορά όλους τους οργανωτές και συνοργανωτές κα-
θώς και τους αξιότιµους Προέδρους και Εισηγητές της 
σηµερινής εκδήλωσης που αποτελούν το στήριγµα 
µου σε όλες τις δύσκολες στιγµές και δίνουν την ζωο-
γόνο δύναµη, την έµπνευση και το κουράγιο που εί-
ναι αναγκαία για να επιτύχει κανείς µια υπέρβαση.

Σας ευχαριστώ

Σύντοµο Βιογραφικό
Ο Γιάννης Παπαδηµητρίου γεννήθηκε στην Τρίπο-
λη. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπι στήµιο Αθηνών 
και ακολούθως µετεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο και 
στη Στοκχόλµη επί σειρά ετών.
Υπηρέτησε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ακολουθώ-
ντας όλη την κλίµακα της ιεραρχίας. Εξελέγη τα-
κτικός Καθηγητής το 1988 του ίδιου Πανεπιστηµί-
ου και ήταν ∆/ντής της Β’ Χειρουργικής Κλινικής 
στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο, ακολούθως ανέλαβε 
τη ∆νση του Χειρουργικού Τοµέα του Νοσοκοµείου 
Ερρίκος Ντυνάν.
Είναι ο πρώτος που πραγµατοποίησε µε επιτυχία 
µεταµόσχευση ήπατος στη χώρα µας κερδίζοντας 
την αναγνώριση του Ιατρικού κόσµου σε Ελλάδα 
και Εξωτερικό. Το επιστηµονι κό ιατρικό περιοδι-
κό Archive of Surgery της Αµερικανικής Ιατρικής 
Ένωσης τον αναγνώρισε το 2000 ως ένα εκ των  24 
επιφανέστερων χειρουργών του Κόσµου.
Έχει διατελέσει επισκέπτης Καθηγητής σε 12 Πανε-
πιστήµια.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας απονέµει τιµη-
τική πλακέτα στον καθηγητή τιµής ενεκεν µε την οποία ανα-
κυρήσεται ως επίτηµο µέλος του Συλλόγου.

Άποψη του αµφιθεάτρου του Πνευµατικού Κέντρου
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Πραγµατοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2005 η κοπή της πίτας του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας στο κέντρο 
Μέλαθρον. Το κέφι και ο χωρός κυριάρχησαν µέχρι τις πρωινές ώρες.

Κοπή πίττας Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας

Ο πρόεδρος του ∆ΥΠΕ Χρήστος Γίανναρης και ο ∆/ντης 
του Νοσοκοµείου Γίαννης Κουµπούρος

Κέλλυ και Γιώργος Παπασταµατάκης

και ο χορός καλά κρατεί!!!

Οι γιατροί Κ. Τζιούµης, Βίκυ, Ζωήλένα, Πάνυ Ψυχογιού.

Οι γιατροί, κα Γράσσου, Ζαχαριάς, Γεωργιόπουλος

Κοκκώνη, Κουµουκέλη, Συµεωνίδου

Οι γιατροί Παπαδηµητρίου, Μεντής, Καραθανάσης, Μέγγος.
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Εκλογές
Ιατρικού Συλλόγου 

Αρκαδίας
Πραγµατοποιήθηκαν την Κυριακή 15 Μαΐου στα γρα-
φεία του Συλλόγου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
του νέου διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου.
Στις εκλογές συµµετείχαν τρία ψηφοδέλτια .Η Ενωτική 
κίνηση Ιατρών, η ΑΣΚΙ και ένας  ανεξάρτητος υποψή-
φιος  για τον ΠΙΣ.

Η Ψηφοφορία ξεκίνησε στις 9 πρωί και τελείωσε στις 
8 το βράδυ. Όλα κύλησαν οµαλά και ψήφισαν συνο-
λικά 170 ιατροί. Αριθµός πολύ ικανοποιητικός για τα 
δεδοµένα και την δυναµικότητα του συλλόγου.
Εκλέκτηκαν στο ∆Σ του συλλόγου οι  ιατροί

Παπασταµατάκης Γεώργιος........ 111 ψήφους
Καραδήµα ∆ήµητρα................. 62
Γκλίνος Ιωάννης..................... 61
Μπένος Παρασκευάς................ 60
Τσίντζος  Συµεών.................... 54
Ποντίκης Ιωάννης................... 52
Μπεντεβής Κων/νος ................ 51
Βρεττός Αντώνιος ................... 49
Κουρέτα Παναγιώτα ................ 48
Τσούκαλης Νικόλαος............... 48
Ψυχογιός Βασίλειος ................ 46

Εκπρόσωποι για τον ΠΙΣ
Ζαχαριάς Κων/νος .................. 80
Καντζάβελος Κων/νος ............. 61
∆ηµόπουλος Γεώργιος ............. 35
Λαουδιάς Ιωάννης .................. 33

Πειθαρχικό συµβούλιο
Πρόεδρος  Κουφέτα-Κοτσίανη Παναγιώτα
Αντιπρόεδρος  Καζάκος Σωτήριος
Μέλη  Μπένος Παρασκευάς
Πονηράκος Βενετσίανος
Ποντίκης Ιωάννης
Σκαντζός Εµµανουήλ
Τσούκαλης Νικόλαος
Θεοδωρόπουλος  Θεόδωρος

Εξελεγκτική επιτροπή
Αγρότης Νικόλαος
Γιαννοπούλου Ελένη
∆ήµας Αναστάσιος

Εφορευτική επιτροπή
Ποντίκη Ελισάβετ
Τσιντή Μαρία
Γιαννακάκη Μαρία

Εκπρόσωπος της περιφέρειας

Μπρακουµάτσου Θεοδώρα

Ψήφισαν
Νοσοκοµειακοί Ιατροί.............. 56
Ειδικευόµενοι ........................ 21
Αγροτικοί.............................. 11
Ιδιώτες ................................. 82

Στο ∆Σ του Συλλόγου συµµετέχουν 6 ιδιώτες και 5 νο-
σοκοµειακοί ιατροί σε αντίθεση µε το προηγούµενο 
∆Σ που Συµµετείχαν 10 Νοσοκοµειακοί Ιατροί και ένας 
ιδιώτης.

Μετά την επικύρωση από την περιφέρεια Πελοποννη-
σου των πρακτικών των εκλογών το νέο ∆Σ του συλ-
λόγου διαµορφώνετε ως εξής:

Πρόεδρος     
Παπασταµατάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος 
Μπένος Παρασκευάς 

Γραµµατέας
Γκλύνος Ιωάννης

Ταµίας 
Ψυχογιός Βασίλειος

Μέλη 
Βρεττός Αντώνιος
Καραδήµα ∆ήµητρα
Κουρέτα  Παναγίωτα
Μπεντεβής Κώστας 
Ποντίκης Ιωάννης
Τζίντζος Συµεών
Τσούκαλης Νικόλαος
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ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ  (ΙΙ)

Ο αναγκαστικός εγκλεισµός

που λέγεται εφηµερία

Του Στάθη Τερζή
Προέδρου της Ένωσης Νοσοκοµειακών Γιατρών Αχαΐας

Επανέρχοµαι σε κραυγαλέες αντινοµίες, εξόφθαλµες 
ανακολουθίες και προκλητικούς καταναγκασµούς που 
επιβάλλει η υφιστάµενη αντισυνταγµατική και εξοργι-
στική νοµοθεσία περί εφηµερίας.
1ον Κατά τη νοµοθεσία η εφηµερία αρχίζει στις 4µµ. 
Πως γίνεται τότε και –    ελλείψει ΤΕΠ- οι εφηµερεύ-
οντες λειτουργούν από τις 8πµ της ίδιας µέρας, ενώ 
παράλληλα διεκπεραιώνουν και τις τακτικές καθηµε-
ρινές τους υποχρεώσεις;
Για να το πούµε απλά: οκτώ ώρες (8πµ-4µµ) είναι τυ-
πικά και νοµοθετικά ακάλυπτες και καλύπτονται µόνο 
ελέω δικής µας ανοχής και σιωπηρής αποδοχής αυτής 
της δουλοκτητικής απασχόλησης στην οποία επί χρό-
νια κυριολεκτικά µας σέρνουν.
2ον Η εποµένη της εφηµερίας είναι ρεπό. Τούτο απο-
τελεί όχι µόνο φυσικό δικαίωµα του κάθε ανθρώπου 
που εργάζεται και ξενυχτά, αλλά διασφαλίζεται και 
από το Π∆ 88/99, από την εργατική Νοµοθεσία, από 
τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. ∆εν υπάρχει νόµος 
που να µπορεί να απαγορεύσει στον εφηµερεύοντα 
την ανάπαυση την εποµένη της εφηµερίας. Γιατί απε-
µπολούµε αυτό το δικαίωµά µας; Αν το εφηµεριακό 
καθεστώς επιβάλλει µια εργασιακή αθλιότητα, η απο-
δοχή αυτής της αθλιότητας εκ µέρους µας πώς χαρα-
κτηρίζεται;
Το εφηµεριακό σύστηµα, πανταχόθεν διαβλητό και 
αντισυνταγµατικό, λειτουργεί στηριζόµενο στη δική 
µας αποδοχή, στην ανοχή, στη σιωπή µας. Η νοµο-
θεσία που το διέπει έχει πήλινα πόδια και το ίδιο το 
περιεχόµενό της είναι έωλο, τυχάρπαστο, κούφιο και 
αναξιόπιστο.
Πότε θα καταλάβουµε εµείς οι γιατροί ότι υπάρχει και 
κάτι που λέγεται φυσικό δικαίωµα και αξιοπρέπεια;
Έως πότε θα δίνουµε άλλοθι σε Κυβερνήσεις και 
Υπουργεία να ασκούν «κοινωνική πολιτική» ανέξοδα 
και εις βάρος µας;
Έως πότε θα εγκαλούµαστε για όλες τις αµαρτίες του 
εφηµεριακού συστήµατος;
Έως πότε θα µας καταδιώκει το γνωστό κατάπτυ-
στο µοτίβο «είσαι υποχρεωµένος και πληρώνεσαι γι 
αυτό»;
Πώς και πόσο πληρώνεται ο αναγκαστικός εγκλεισµός 
που λέγεται εφηµερία;
Πώς ξεπληρώνονται όλα τα Σαββατοκύριακα, οι αρ-
γίες, τα τριήµερα και οι γιορτές που χάνουµε απ΄ τη 
ζωή µας;
Αν στο κάτω- κάτω ψευδεπίγραφα ιδανικά, «επιστηµο-
σύνες» και «ιατροσύνες» µας αποκοίµιζαν µέχρι τώρα, 
ποια πλάνη και ποια αυταπάτη είναι ικανή να µας 
κρατά ακόµα στην εθελούσια δουλεία;
 

Ψήφισµα του 

Γενικού Συµβουλίου 

της Οµοσπονδίας 

Νοσοκοµειακών 

Γιατρών Ελλάδας

Προς
τους Έλληνες Ευρωβουλευτές
τον Πρόεδρο του ΕΚ & τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών 
Οµάδων του ΕΚ
τον Πρόεδρο της ΕΕ και τον Επίτροπο Απασχόλησης
τον Υπουργό Υγείας & τον Υπουργό Απασχόλησης της Ελλάδας
τις συνδικαλιστικές Οµοσπονδίες γιατρών της ΕΕ

τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα EPSU & ETUC

Η ΟΕΝΓΕ, εκφράζοντας 20.000 Έλληνες γιατρούς 
που υπηρετούν στα Νοσοκοµεία και της Κέντρα Υγεί-
ας της Ελλάδας, επιθυµεί να σας µεταβιβάσει την 
έκδηλη ανησυχία για τις συζητούµενες στα Όργανα 
της ΕΕ αλλαγές στο καθεστώς εφηµέρευσης µε τη 
εισαγωγή όρων, όπως «ενεργός» και «ανενεργός» 
χρόνος εφηµέρευσης, καθώς και την δυσµενή επέ-
κταση του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας µέχρι και 
τις 65 ώρες.
 Οι Έλληνες Νοσοκοµειακοί γιατροί εργάζονται υπό 
ιδιαίτερα βαριές συνθήκες στις εφηµερίες τους, τις 
οποίες αµείβονται µε χαµηλότερη αποζηµίωση εν 
σχέσει µε τις υπερωρίες των υπολοίπων ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων της χώρας.
Η αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για τις 
υποθέσεις SIMAP και JAEGER τεκµηρίωσαν την ανά-
γκη όλος ο χρόνος εφηµέρευσης να θεωρείται ως 
εργάσιµος χρόνος. Παρά ταύτα οι Ελληνικές Κυβερ-
νήσεις ουδέποτε έθεσαν σε εφαρµογή την κυρωθεί-
σα µε Προεδρικό ∆ιάταγµα Οδηγία 93/104, ούτε τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, αναγκάζο-
ντας Ενώσεις γιατρών να προσφύγουν στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο της χώρας και στα αρµόδια 
Όργανα της ΕΕ.
Η συζητούµενες αλλαγές, έχοντας ως µόνο κριτήριο 
οικονοµικά µεγέθη και όχι το ζητούµενο της ποι-
οτικής, δωρεάν και καθολικής υγειονοµικής κάλυ-
ψης των πολιτών, θα επιφέρουν ακόµη µεγαλύτερη 
αστάθεια στο υγειονοµικό σύστηµα της χώρας µας 
και θα επιδεινώσουν τις συνθήκες εργασίας των Νο-
σοκοµειακών γιατρών.
Σας απευθύνουµε λοιπόν έκκληση να εµµείνετε στις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου θεωρώντας 
την εφηµερία ως ενιαίο εργάσιµο χρόνο και δια-
τηρώντας τις διατάξεις περί 48ωρου εβδοµαδιαίου 
χρόνου εργασίας, µε δυνατότητα χρήσης ρεπό µετά 
την εφηµερία.
Ευελπιστώντας σε θετική ανταπόκριση στο αίτηµα 
των Νοσοκοµειακών Γιατρών της χώρας µας είµαστε 
στη διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική πληρο-
φορία
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αποφάσεις εγκύκλιοι

Ο∆ΗΓΙΕΣ της  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

για την ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υπάρχει κάτι νέο;
 ισχύει σήµερα η Οδηγία 93/104 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ);
 το 48ωρο αφορά τους νοσοκοµειακούς γιατρούς;
 δικαιούνται οι γιατροί ΕΣΥ ρεπό µετά την εφηµερία 

του Σαββατοκύριακου; 

Πριν ένα χρόνο δηµοσιεύσαµε άρθρο µε θέµα τις 
Οδηγίες της ΕΕ που αφορούν στην ιατρική εργασία. 
Σήµερα, ορισµένα από τα στοιχεία εκείνου του άρ-
θρου, είναι πλέον ανεπίκαιρα. Στο διάστηµα που µε-
σολάβησε επήλθαν αλλαγές στις 
αποφάσεις των Οργάνων της ΕΕ, 
τις οποίες δυστυχώς ορισµένοι 
προσπαθούν να µεταφέρουν στο 
ιατρικό σώµα υπό µορφή διαδό-
σεων, ως να επρόκειτο για µεσαι-
ωνικές προφητείες. 
Αποτολµούµε λοιπόν υπό µορ-
φή ερωτηµάτων και απαντήσεων 
να κάνουµε καταγραφή αυτών των αλλαγών, ώστε να 
είναι σαφές τι ισχύει σήµερα και τι µπορούν να δι-
εκδικούν από την πολιτεία οι Νοσοκοµειακοί γιατροί 
αναφορικά µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
 ισχύει σήµερα η Οδηγία 93/104 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ);
Η Οδηγία 93/104 ρύθµιζε σηµαντικά ζητήµατα οργά-
νωσης του χρόνου εργασίας, ορίζοντας τις περιόδους 
ηµερήσιας ανάπαυσης, τα διαλείµµατα, την εβδοµαδι-
αία ανάπαυση, τη µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργα-
σίας, την ετήσια άδεια, καθώς και στοιχεία της νυκτε-
ρινής εργασίας. Στο πεδίο εφαρµογής της περιελάµ-
βανε τους ειδικευµένους νοσοκοµειακούς γιατρούς, 
εξαιρού-σε όµως τους ειδικευόµενους.
Μεταφέρθηκε στην Ελλάδα ως εσωτερικό δίκαιο µε 
το Π∆ 88/99. Λόγοι σκοπιµότητας δεν επέτρεψαν να 
τεθεί σε εφαρµογή στον εργασιακό χώρο των Νοσοκο-
µείων, ΚΥ και άλλων ∆ηµόσιων Υπηρεσιών Υγείας. 
Η µεταγενέστερη Οδηγία 2000/34/ΕΚ τροποποίησε 
την 93/104, συµπεριλαµβάνοντας και τους ειδικευό-
µενους στο πεδίο των ρυθµίσεων, για τους οποίους, 
αρχής γενοµένης από 1ης Αυγούστου 2004, καθορί-

ζεται 58ωρη εβδοµαδιαία εργασία, µειούµενη σε 52 
ώρες σε ορίζοντα 5ετίας.
 Τέλος, η Οδηγία 2003/88/ΕΚ κατήργησε και τις δύο 
παραπάνω Οδηγίες, ενσωµατώνοντας τις ρυθµίσεις 
τους σε ενιαίο κείµενο και διατηρώντας τις προθεσµί-
ες πλήρους ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο των κρα-
τών µελών
Εποµένως από τις 2 Αυγούστου 2004 η µόνη Οδηγί-
α που ισχύει για την οργάνωση του χρόνου εργασίας 
είναι η 2003/88/ΕΚ.
 Αφορά τους γιατρούς η 2003/88/ΕΚ Οδηγία;

Ναι, τόσο τους ειδικούς όσο και τους ειδικευόµενους. 
Στο άρθρο 6 αναγράφεται «τα κράτη µέλη θεσπίζουν 
τα αναγκαία µέτρα ώστε….ο χρόνος εργασίας να µην 
υπερβαίνει τις 48 ώρες κατά µέσο όρο, συµπεριλαµ-
βανοµένων των υπερωριών». Στο άρθρο 17 υπάρχει 
εκτενής αναφορά στους ειδικευόµενους (τους ονοµά-

ζει ασκούµενους), καθορίζοντας 
ανώτατη εβδοµαδιαία εργασία 
58 ωρών από την 1η Αυγούστου 
2004.
Η περίοδος αναφοράς για την 
εφαρµογή του άρθρου 6 (δηλ 
της ανώτατης εβδοµαδιαίας διάρ-
κειας εργασίας) καθορίζεται ρη-
τώς ότι «δεν πρέπει να υπερβαί-

νει τους 4 µήνες».
 ∆ιατηρείται το ρεπό στην Οδηγία 2003/88/ΕΚ;

Ναι. Στο άρθρο 5, αναγράφεται: «τα κράτη µέλη θε-
σπίζουν τα αναγκαία µέτρα ώστε κάθε εργαζόµενος 
να διαθέτει, ανά περίοδο επτά ηµερών, µια ελάχιστη 
περίοδο συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων ωρών, 
στις οποίες προστίθενται οι ένδεκα ώρες ηµερήσιας 
ανάπαυσης, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3».
  Βέβαια η ρύθµιση, µε παρεµφερή διατύπωση, υπάρ-
χει και στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας µας, συγκε-
κριµένα  στο Π∆ 88/99, χωρίς ποτέ να έχει εφαρ-
µοσθεί στους γιατρούς του ΕΣΥ. Πρόσφατα µάλιστα 
γιατρός, η οποία απευθύνθηκε εγγράφως προς την 
∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου της ζητώντας ρεπό, έλαβε 
την απάντηση ότι το αίτηµα διαβιβάσθηκε στο Υπουρ-
γείο Υγείας, το οποίο πρώτη φορά αντιµετωπίζει τέ-
τοιο ερώτηµα! 
  Υπήρξαν προσφυγές γιατρών στο Ευρωπαϊκό ∆ι-

καστήριο για εργασιακά ζητήµατα;
Ναι. Χαρακτηριστικότερες είναι οι περιπτώσεις SIMAP 
και JAEGER.
Για την υπόθεση SIMAP (Ισπανία) εκδόθηκε απόφαση 

άρθρο των:
Βαρνάβα ∆ηµήτρη, Οφθαλµιάτρου, 

µέλους του Γενικού Συµβουλίου της ΟΕΝΓΕ
Καραγιάννη ∆ηµ., ∆ερµατολόγου, 

Προέδρου της Ένωσης Γιατρών Χαλκιδικής
∆ρ. Μιχαήλ Μιχαήλ, ∆ικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω, 

µε εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο
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την 3η Οκτωβρίου 2000 και το δικαστήριο απεφάν-
θη ότι οι νοσοκοµειακοί γιατροί εµπίπτουν στο πεδίο 
των οδηγιών της ΕΕ, οι εφηµερίες θεωρούνται χρόνος 
εργασίας κατά την έννοια της 93/104 και ότι ισχύει το 
48ωρο στην εβδοµαδιαία εργασία συµπεριλαµβανοµέ-
νων των υπερωριών.
Στην υπόθεση  JAEGER (Γερµανία) εκδόθηκε απόφαση 
την 9η Σεπτεµβρίου 2003 και το δικαστήριο απεφάν-
θη ότι η ενεργός εφηµερία συνιστά στο σύνολό της 
χρόνο εργασίας, ακόµη κι αν ο εργαζόµενος µπορεί 
να αναπαύεται στο τόπο εργασίας του κατά τα διαστή-
µατα που δεν απαιτούνται οι υπηρεσίες του. Επίσης 
απεφάνθη ότι στους γιατρούς πρέπει να χορηγούνται 
περίοδοι αντισταθµιστικής αναπαύσεως (ρεπό) σε δι-
αστήµατα που διαδέχονται άµεσα τον αντίστοιχο χρό-
νο εργασίας της εφηµερίας και τέλος ότι δεν επιτρέ-
πεται σε καµιά περίπτωση υπέρβαση του 48ωρου που 
προβλέπει το άρθρο 6.
 Υπήρξαν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

άλλων εργαζοµένων στις Υπηρεσίες Υγείας;
Ναι. Πιο χαρακτηριστική εκείνη των πληρωµάτων 
ασθενοφόρων εναντίον του Ερυθρού Σταυρού Γερµα-
νίας, για την οποία εκδόθηκε από-
φαση την 5η Οκτωβρίου 2004 (α-
ριθµός απόφασης 62001J0397). Το 
διατακτικό της απόφασης αναφέρει 
ότι και οι νοσοκόµοι εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών. Επί-
σης τονίζεται ότι για να είναι νόµιµη 
η υπέρβαση του 48ωρου επιτάσσεται 
η ρητή και ελεύθερη συναίνεση του 
εργαζοµένου προσωπικώς και δεν 
αρκεί η σύµβαση εργασίας του να κάνει παραποµπή 
σε συλλογική σύµβαση, η οποία πιθανόν συµφωνεί 
µε τέτοιες υπερβάσεις.
Καταλήγοντας το διατακτικό της απόφασης αυτής ανα-
φέρεται σε ανάλογες υποθέσεις που εκδικάζονται σε 
εθνικά δικαστήρια και τονίζει επί λέξει: «το αιτούν 
δικαστήριο πρέπει να προβεί σε κάθε ενέργεια που 
εµπίπτει στην αρµοδιότητά του ώστε να εµποδίσει 
την υπέρβαση της µέγιστης εβδοµαδιαίας εργασίας, η 
οποία καθορίζεται σε 48 ώρες δυνάµει του άρθρου 6, 
σηµείο 2, της οδηγίας 93/104».  
 Ποια διάταξη από τις παραπάνω οδηγίες ή ποια 

απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου εφαρµόζε-
ται για τους έλληνες Νοσοκοµειακούς γιατρούς;
Καµία.
 Ποια κατάσταση επικρατεί σήµερα στην Ευρωπα-

ϊκή Ένωση;
Στην ανακοίνωση  µε κωδικό COM (2003) 843 της 
Επιτροπής προς το Συµβούλιο και  το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο γίνονται κάποιες σοβαρές παρατηρήσεις 
σχετικά µε στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργα-
σίας, δηλ. τις Οδηγίες που προαναφέραµε. Συγκεκρι-
µένα επισηµαί-νεται ότι:
1. Σε ορισµένα κράτη µέλη αντί βελτίωσης υπήρξε 
επιδείνωση. Τέτοια περίπτωση είναι του Ηνωµένου 
Βασιλείου, στο οποίο ο χρόνος εβδοµαδιαίας εργασί-
ας αντί να µειωθεί αυξήθηκε σηµαντικά την τελευταία 
δεκαετία.

2. Γίνεται αναφορά σε µελέτες, οι οποίες καταλήγουν 
στο συµπέρασµα ότι ο εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας 
άνω των 50 ωρών µπορεί, µακροπρόθεσµα, να έχει 
βλαβερά αποτελέσµατα στην υγεία και ασφάλεια των 
εργαζοµένων.
3. Καταγράφεται ο αντίκτυπος της νοµολογίας του Ευ-
ρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, ο οποίος τονίζεται ότι θα εί-
ναι ακόµα πιο σηµαντικός όταν εφαρµοσθεί η οδηγία 
2000/34 για τους ασκούµενους γιατρούς..
4. Εντοπίζεται η προσπάθεια των κρατών να µειώσουν 
τον αντίκτυπο της νοµολογίας του δικαστηρίου. Κατά 
την έκθεση υπάρχει ενδεχόµενο «ορισµένα κράτη 
µέλη να προσφύγουν σε παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις, 
ιδίως στη δυνατότητα που προσφέρει το άρθρο 18.1, 
δηλαδή, τη µη εφαρµογή του άρθρου 6 εάν ο εργα-
ζόµενος συναινέσει σε ατοµική βάση. Η τάση αυτή 
ισχύει ήδη σε ορισµένα κράτη µέλη ή θα ισχύσει στο 
εγγύς µέλλον. Επίσης ορισµένα κράτη µέλη υπάρχει 
κίνδυνος να προσπαθήσουν να καταφύγουν σε λύσεις 
που µειώνουν το επίπεδο προστασίας, όπως η χρησι-
µοποίηση µη µισθωτών ιατρών οι οποίοι δεν καλύ-
πτονται από τις διατάξεις της Οδηγίας»  

 Ποιες εξελίξεις διαγράφονται  
στο άµεσο µέλλον;
Όπως έγινε αντιληπτό από τα προ-
εκτεθέντα,  θα καταβληθεί σκληρή 
προσπάθεια απ΄ όλες τις κυβερνή-
σεις για τροποποιήσεις, ιδιαίτερα 
στο θέµα των εφηµεριών µετά την 
απόφαση JAEGER.
Κατετέθη λοιπόν στις 22 Σεπτεµβρί-

ου 2004 πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της 
Οδηγίας 2003/88/ΕΚ (έγγραφο 2004/0209 COD). Η 
πρόταση µετά από διαβουλεύσεις θα εισαχθεί στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ψήφιση, ώστε να λάβει τον 
χαρακτήρα Οδηγίας
Στο έγγραφο γίνονται οι εξής προτάσεις:
1.Ως περίοδος αναφοράς για την µέγιστη διάρκει-
α εβδοµαδιαίας εργασίας να καθοριστεί το ένα έτος 
(από 4 µήνες έως τώρα).
2.Η Οδηγία 2003/88/ΕΚ να συµπεριλάβει δύο νέους 
ορισµούς, του «χρόνου εφηµερίας» και της «ανενερ-
γούς περιόδου του χρόνου εφηµερίας».
Στις διαβουλεύσεις τόσο η EPSU, όσο και η ETUC (Πα-
νευρωπαϊκές συνδικαλιστικές Συνοµοσπονδίες) εξέ-
φρασαν την κατηγορηµατική αντίθεσή τους στις προ-
τάσεις αυτές.  
 Συµπεράσµατα

1.Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεκτηµένο, το οποίο δυστυ-
χώς οι Έλληνες Νοσοκοµειακοί γιατροί δεν µπόρεσαν 
να επωφεληθούν. Η απροθυµία της πολιτείας και η 
ολιγωρία του συνδικαλιστικού κινήµατος απέτρεψαν 
την εφαρµογή σηµαντικότατων ρυθµίσεων, οι οποί-
ες θα βελτίωναν την παροχή υπηρεσιών υγείας, αλλά 
και την ποιότητα ζωής των νοσοκοµειακών γιατρών.
2.Παρά ταύτα, µεµονωµένες αξιόλογες προσπάθειες 
Ενώσεων ή οµάδων γιατρών µε προσφυγές στο Συµ-
βούλιο της Επικρατείας και τα Όργανα της ΕΕ, διαθέ-
τουν σοβαρό ενδεχόµενο να επιτύχουν και να δηµι-
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ουργήσουν δεδικασµένο για όλους τους εργαζόµε-
νους στο χώρο της υγείας. 
3.Προς άρση κάθε αµφιβολίας πρέπει να τονισθεί 
εµφατικά ότι η Οδηγία 2003/88/ΕΚ εφ όσον δεν έχει 
τροποποιηθεί ισχύει ως έχει και είναι εφικτό να αξιο-
ποιηθούν οι διατάξεις της. 
4.Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
αναίρεση των κατακτήσεων υποκρύπτουν το ενδεχό-
µενο εργασιακού µεσαίωνα για τους Νοσοκοµειακούς 
γιατρούς και θα πρέπει σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο να 
αντιµετωπισθούν σοβαρά και σθεναρά.
  Προτάσεις

Όλες οι Οδηγίες προτρέπουν στη διαδικασία διαβού-
λευσης των κοινωνικών εταίρων και συναίνεσης των 
εργαζοµένων, η υγεία των οποίων είναι µη διαπραγ-
µατεύσιµη. Πρέπει εποµένως  να υποβληθούν πιεστι-
κά αιτήµατα των Οργάνων που εκπροσωπούν τους Έλ-
ληνες γιατρούς, ώστε να ξεκινήσει άµεσα διάλογος µε 
το Υπουργείο Υγείας προκειµένου να ενσωµατωθούν 
στο δίκαιο της χώρας οι Κοινοτικές Οδηγίες. 
Πρώτο σκαλοπάτι αυτής της διαδικασίας πρέπει να 
είναι η ρητή αναφορά των διατάξεων του ισχύοντος 
Π∆ 88/99 στην επικείµενη Κοινή Υπουργική Απόφαση 
περί εφηµερίων του 2005.
∆εύτερο σκαλοπάτι η πλήρης µεταφορά των διατάξε-
ων των Κοινοτικών Οδηγιών στα νοµοθετήµατα που 
σχεδιάζει να εισάγει προς ψήφιση το Υπουργείο Υγείας 
στο προσεχές µέλλον. 
  Ερωτήµατα

Τυχόν ερωτήµατά σας µπορείτε να απευθύνε-
τε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση 
varnava1@otenet.gr

 Πού θα βρείτε στο ∆ιαδίκτυο τις οδηγίες και τα 
έγγραφα; 
Στη διεύθυνση http://europa.eu.int/celex/htm/celex_
el.htm 
Ειδικότερα: 
 για την Οδηγία 2003/88/ΕΚ, που τροποποιεί τις 

93/104 και 2000/34, κάντε διπλό κλικ ή επικολλήστε 
στη γραµµή διευθύνσεων του Internet Explorer την 
παρακάτω διεύθυνση
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet
?search=DocNumber&lg=el&nb_docs=25&domain=L
egislation&coll=&in_force=NO&an_doc=2003&nu_
doc=88&type_doc=Directive
  Για την 62001J0397 Απόφαση του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου (πρόεδρος Σκουρής) κάνετε τα ίδια στη 
∆ιεύθυνση:
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=28794!
CTXT=6!UNIQ=5!APPLIC=celexext!FILE=VISU_visom_6_
0_10!DGP=0!VI_all2
 Την ανακοίνωση της Επιτροπής µε στοιχεία COM 

(2003)843 µπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/eur-lex/el/com/cnc/el_cnc_
number_2003_17.html
 Που θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

http://www.epsu.org  (European Federation of Public 
Service Unions) στο κεφάλαιο Health and Social 
Services
http://www.world-psi.org/ (Public Services Internnal)
http://www.etuc.org (Πανευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία 
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων)

Συνάντηση µε τον 

Υπουργό Υγείας & 

Συνεδρίαση του Γενικού 

Συµβουλίου της Οµοσπονδίας 

Νοσοκοµειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ)

Ο κύκλος των κινητοποιήσεων που εξήγγειλε η ΟΕΝ-
ΓΕ από τις 11η Μαΐου έκλεισε την Παρασκευή 20 Μαΐου. 
Τη συγκεκριµένη µέρα πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση 
µπροστά στο Υπουργείο Υγείας και επακολούθησε συ-
νάντηση των µελών του Γενικού Συµβουλίου καθώς και 
γιατρών που εκπροσωπούσαν Ενώσεις απ΄ όλη την Ελ-
λάδα µε τον Υπουργό Υγείας κ. Κακλαµάνη. Συµµετείχαν 
στη συνάντηση ο Υφυπουργός Υγείας κ. Γιαννόπουλος 
και ο Γεν. Γραµµατέας του Υπουργείου κ. Μπουχώρης.
Από πλευράς της ΟΕΝΓΕ τέθηκαν ζητήµατα που παρου-
σιάζουν ιδιαίτερη όξυνση καθώς και ζητήµατα που χρο-
νίζουν. Υπενθυµίζουµε ότι στη συνάντηση της 1ης Απρι-
λίου 2004 είχαν τεθεί όλα τα ζητήµατα, χωρίς να βρουν 
στοιχειωδώς  ικανοποιητική απάντηση, παρ΄ ότι έχει 
περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε.
Ενδεικτικά καταγράφω σε τίτλους τα θέµατα που τέθηκαν 
από την ΟΕΝΓΕ στην τωρινή συνάντηση:

 εφηµερίες: ασφυξία των Νοσοκοµείων και Κέντρων 

Υγείας-άµεση ανάγκη επιχορήγησης µε 30 εκατ. €- κα-
τάργηση εγκυκλίου ∆ούκα για τα 12µόρια

 µισθολόγιο: δεν έχει καν συγκροτηθεί η Επιτροπή, 
ώστε ν΄ αρχίσει στοιχειωδώς διάλογος και διαπραγµά-
τευση.

 προσλήψεις γιατρών: ανεπαρκής αριθµός προκηρύξε-
ων- αδυναµία λειτουργίας των ΣΚΕΙΟΠΝΙ

 ανέλιξη: καµία

 επικουρικοί: πανάκεια στην κάλυψη όλων των ανα-
γκών

 συνθήκες εργασίας και εφηµέρευσης των γιατρών: 
απελπιστικές

 συµπράξεις µε ιδιωτικό τοµέα: κίνδυνος να µετατραπεί 
στον µόνο τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ

Οι απαντήσεις του Υπουργού είχαν εµφανή την προσπά-
θειας να δοθούν κάποιες εξηγήσεις σε ζητήµατα που και 
ο ίδιος αντιλαµβάνεται ότι πλέον δεν µπορεί να διαχειρί-
ζεται επικοινωνιακά.  Καταγράφω τις απαντήσεις του µε 
τη σειρά που δόθηκαν:

1. ανέλιξη: επειδή µε την κατάσταση που επικρατεί στα 
ΣΚΕΙΟΠΝΙ οι αναβαθµίσεις θα δυσχερανθούν, γι αυτό στο 
νοµοσχέδιο περί αιµοδοσίας που θα εισαχθεί σύντοµα 
στη Βουλή συγκροτούνται ανά Νοσοκοµείο Συµβούλια 
Αναβάθµισης.
2. Μισθολόγιο: στις 7 Ιουνίου θα γίνει η πρώτη συνά-
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ντηση της Επιτροπής µισθολογίου (αυτή που ανακοινώ-
θηκε τον Ιανουάριο!). Από πλευράς Υπουργείου Υγείας 
θα συµµετέχει ο κ. Μπουχώρης, ενώ από πλευράς Υπ. 
Οικονοµικών ο Γεν. Γραµµατέας κ. Κουρής.
3. Παρέθεσε στοιχεία για τις προσλήψεις γιατρών στη 
διάρκεια του 2004. Ενδεικτικά µεταφέρω:
 προσλήφθηκαν 392 γιατροί ΕΣΥ (οι 147 σε αντικατά-

σταση συνταξιοδοτηθέντων)

 προσλήφθηκαν 409 επικουρικοί +135 για το ΕΚΑΒ àσ-
ύνολο 544

 ανέφερε ακόµη ως προσλήψεις τις τοποθετήσεις για 
ειδικότητα και έναρξη αγροτικού προκαλώντας τις αντι-
δράσεις των παρισταµένων.
4. συγχρηµατοδοτήσεις για ανέγερση Νοσοκοµείων: 
αναµένει το σχέδιο νόµου από το Υπουργείο Εθν. Οικο-
νοµίας, όµως από τα λεγόµενά του προκύπτει σαφώς ότι 
συµφωνεί και απλώς αποµένει η εξειδίκευση. ∆ήλωσε 
ότι οτιδήποτε φτιαχτεί θα ανήκει στο ΕΣΥ, προκαλώ-
ντας την έντονη διαµαρτυρία ( Θ. Σδούκος) ότι ψεύδεται, 
αφού η Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού ήδη έχει 
δοθεί σε Ανώνυµη Εταιρεία.
5. ∆ιευθέτηση του χρόνου εργασίας: ∆ήλωσε ότι τον 
εκφράζει η ψήφος των Ευρωβουλευτών της Ν∆1 , όµως 
στην ερώτηση τι θα εφαρµόσει απάντησε «την Οδηγία 
που θα προκύψει».

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Μπουχώρης, ο οποίος 
ανέφερε ότι θα ανακοινωθεί το ύψος της επιχορήγησης 
εφηµεριών στη συνάντηση της 7ης Ιουνίου, ενώ από το 
2007 θα πάψουν κατά τη γνώµη του να υφίστανται παρό-
µοια προβλήµατα µε την εισαγωγή των κλειστών προϋ-
πολογισµών ανά Τµήµα.
Συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου (ΓΣ) της ΟΕΝΓΕ
Της συνάντησης µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας επακολούθησε συνεδρίαση του ΓΣ µε τη συµ-
µετοχή εκπροσώπων από τις περισσότερες Ενώσεις της 
χώρας. 
Οι διαπιστώσεις υπήρξαν εν πολλοίς κοινές:
1. οι απαντήσεις του Υπουργού στα αιτήµατα που τέθη-
καν ως σύνολο δεν κρίνονται ικανοποιητικές. ∆ιαπιστώ-
νεται πλήρης διαφωνία Νοσοκοµειακών γιατρών - κυβερ-
νητικής πολιτικής υγείας, η οποία επιχειρεί µε επιταχυ-
νόµενους ρυθµούς την αποσάθρωση του ∆ηµόσιου Τοµέα 
Υγείας και την εισαγωγή των κραυγαλέα αποτυχηµένων 
Θατσερικών µοντέλων. 
2. τα θετικά σηµεία της επιχορήγησης των εφηµεριών 
και της έναρξης διαλόγου για το µισθολόγιο πάσχουν 
από σοβαρές ασάφειες: 

 δεν απαντήθηκε ποιο θα είναι το ύψος της επιχορήγη-
σης εφηµεριών

 ο χρονικός ορίζοντας της όποιας µισθολογικής ανα-
προσαρµογής διαφαίνεται ότι ανάγεται πλέον όχι στον 
επόµενο χρόνο, αλλά στο 2007.
Επαναβεβαιώθηκε η περσινή κατεύθυνση της Οµοσπον-
δίας προς τις Ενώσεις σχετικά µε τις περιπτώσεις περικο-
πής εφηµεριών (την επισυνάπτω).2 
3. Ως θετικό µπορεί να θεωρηθεί η λειτουργία Συµ-
βουλίων Αναβάθµισης ανά Νοσοκοµείο, αναµένοντας 
βέβαια την νοµοθετική ρύθµιση, η οποία ευελπιστούµε 
να γίνει σύντοµα και να µην αποτελέσει άλλον έναν κρί-
κο στις κωλυσιεργίες που προβάλλονται στο αυτονόητο 
ζήτηµα της εξέλιξης.
4. ∆εν δόθηκαν απαντήσεις στα µεγάλα ζητήµατα της 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και στη λειτουργία των 
ΤΕΠ.
5. Η προλείανση του εδάφους για σύστηµα κλειστών 
προϋπολογισµών ανά κλινική και ιδιαίτερα στις εφηµε-
ρίες, συνιστά απόπειρα µεταφοράς εντάσεων µεταξύ των 
γιατρών του κάθε Νοσοκοµείου, οι οποίοι θα αναλάβουν 
θεσµικά πλέον να διαχειρίζονται τη µιζέρια του δουλο-
κτητικού εφηµεριακού καθεστώτος.
6. Επιβεβαιώθηκε η διάθεση αντικατάστασης κάθε κε-
νούµενης θέσης γιατρού ΕΣΥ µε επικουρικούς γιατρούς, 
τάση διαλυτική για τις εργασιακές σχέσεις.
7. Στο άµεσο µέλλον, µε την έκδοση της νέας Οδηγί-
ας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τον ενεργό και ανενεργό 
χρόνο εφηµερίας, θα ενταθούν οι πιέσεις για επαναδια-
πραγµάτευση επί τα χείρω συνολικά των εργασιακών µας 
σχέσεων.

Άλλα σηµεία της συζήτησης στο ΓΣ
Η κραυγαλέα απουσία γιατρών της Αθήνας από την κι-
νητοποίηση και τη συγκέντρωση στο Υπουργείο καυτη-
ριάστηκε από αρκετούς οµιλητές. Η ανάγκη δηµιουργίας 
Ενώσεων ανά Νοσοκοµείο ή συγκρότηµα Νοσοκοµείων 
της Αθήνας προκύπτει επιτακτική, ώστε οι Νοσοκοµεια-
κοί γιατροί της Αθήνας ν΄ αποκτήσουν αξιοπρεπή µορφή 
έκφρασης και διεκδίκησης.
Πρέπει στις συζητήσεις για το µισθολόγιο να δώσουµε 
τη µορφή συλλογικής σύµβασης εργασίας, ώστε θεσµι-
κά να επαναλαµβάνεται διαπραγµάτευση ανά διετία και 
να συµπεριληφθούν ρυθµίσεις όπως το ρεπό, ο τρόπος 
εφηµέρευσης, η ανθυγιεινότητα.
Εκπρόσωποι γιατρών από επαρχιακές Ενώσεις έθεσαν µε 
ένταση το ζήτηµα της παντελώς διαφορετικής αντιµετώ-
πισης των ζητηµάτων εφηµέρευσης ανάµεσα στο Κέντρο 
και την Περιφέρεια, οι οποίες για την επαρχία έχουν 
µετατραπεί σε µαρτύριο, καυτηριάζοντας την αλλήθωρη 
πρακτική της ΟΕΝΓΕ, η οποία ως τώρα αρνείται να διεκ-
δικήσει επιτακτικά ευνοϊκές διατάξεις.
Από τον Θ. Καραµπέλη επισηµάνθηκε το ζήτηµα της εκ-
παίδευσης, µε την επιχειρούµενη εισαγωγή των credits 
από τον «θίασο εκπαιδευτών» µε τις ευλογίες του ΠΙΣ 
και της UEMS.
Αποφασίσθηκε η σύγκλιση νέου Γενικού Συµβουλίου την 
Παρασκευή 17 Ιουνίου, ώστε να εκτιµηθούν οι απαντή-
σεις της κυβέρνησης στην επιτροπή µισθολογίου και να 
δούµε την περαιτέρω στάση µας.

Συναδελφικά
∆ηµήτρης Βαρνάβας

Σηµειώσεις
1 στην ψηφοφορία της 11ης Μαΐου στο Ευρωκοινο-
βούλιο οι Ευρωβουλευτές της Ν∆ καταψήφισαν την 
Έκθεση Cerkas (θα σας στείλω σύντοµα σηµείωµα γι 
αυτή τη συνεδρίαση)
2 Τρεις µέρες µετά την συνάντηση στο Υπουργείο 
επακολούθησε συνάντηση της Ενωσης Νοσοκοµεια-
κών γιατρών Αχαΐας µε τον Πρόεδρο του αντίστοιχο 
ΠΕΣΥ, κατά την οποία υπήρξε επικοινωνία µε τον κ. 
Μπουχώρη και επιβεβαιώθηκε ότι τα Νοσοκοµεία δεν 
πρέπει να προχωρούν σε περικοπές, διότι αναµένεται 
η πρόσθετη επιχορήγηση εντός του Ιουνίου.
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Τρίπολη 14/6/05
 

Τ ο κτίριο του Παναρκαδικού Νοσοκοµείου 
έργο των ΑΧΕΠΑΝΣ της δεκαετίας του ΄50, 
κάποτε ένα από τα καλύτερα Νοσηλευτικά 

κτίρια στην Ελλάδα, βρίσκεται δυστυχώς εδώ και 
πολλά χρόνια σε πλήρη κτιριακή παρακµή λόγω 
της εγκατάλειψης του από την Ελληνική Πολιτεία !

Τις τελευταίες δεκαετίες κάτω από την πίεση τοπικών 
παραγόντων, η Πολιτεία αναγκάσθηκε να παραχωρή-
σει περιορισµένες πιστώσεις για την δηµιουργία σύγ-
χρονου Τ.Ε.Π. και Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου.  
Παράλληλα, µε την αξιοποίηση της µικρής δυνατότη-
τας ιδίων εσόδων, προωθήθηκαν απλές εµφανισιακές 
µικροβελτιώσεις (χρωµατισµοί κλπ.) σε διάφορα Τµή-
µατα, για την στοιχειώδη ευπρέπεια του εσωτερικού 
χώρου, που όµως δεν επιλύουν σε καµία περίπτωση 
την ανάγκη συνολικής αναβάθµισης του Νοσοκοµείου.
Σχετικά πρόσφατα η Πολιτεία, πάντα κάτω από την 
πίεση του Νοσοκοµείου και τοπικών παραγόντων, 
αναγκάσθηκε να προχωρήσει σε ενέργειες για σύντα-
ξη µελετών, που στοχεύουν σε ουσιαστική βελτίωση 
του κτιρίου :           
  Στην πρόβλεψη χώρων υγιεινής σ’ όλους τους θα-

λάµους του Νοσοκοµείου.  Αυτονόητη πλέον ανάγκη 
για τον ασθενή του 21ου αιώνα 
  Στον εκσυγχρονισµό του Μαγειρείου και του Πλυ-

ντηρίου, που λειτουργούν σήµερα σε άθλιες συνθή-
κες γειτονικού ξενοδοχείου τριτοκοσµικής χώρας
 Στον εκσυγχρονισµό του από στιγµή σε στιγµή κιν-

δυνεύοντος µε διάλυση δικτύου θέρµανσης του Νο-
σοκοµείου
 Στον εκσυγχρονισµό του απαρχαιωµένου και επικίν-

δυνου πλέον ηλεκτρικού δικτύου του Νοσοκοµείου
 Στην προσθήκη τµηµάτων όπως είναι:
 Νέο Συγκρότηµα Χειρουργείων
 Νέο Συγκρότηµα Εργαστηρίων
 Νέο Τµήµα Αιµοδοσίας
 Νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
 Ψυχιατρικό Τοµέα Παιδιών-Εφήβων και Ενηλίκων

 
Ενώ όµως οι ενέργειες αυτές έχουν από καιρό επι-
τέλους δροµολογηθεί από το Νοσοκοµείο, µετά από 
εξαντλητική πίεση προς το Υπουργείο Υγείας, είναι 
καιρός τώρα που παρατηρείται αλλού απελπιστική κα-
θυστέρηση και αλλού βήµατα προς τα πίσω.         
 
Και πιο συγκεκριµένα :
α) Η Σύµβαση για την απαραίτητη µελέτη «Ενοποίη-
σης» και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης για την υλοποίηση 
των χώρων υγιεινής των θαλάµων, τον εκσυγχρο-
νισµό του Μαγειρείου, του Πλυντηρίου και των κα-
ταρρεόντων δικτύων θέρµανσης και ηλεκτρικών δεν 

υπογράφεται ανεξήγητα, παρά το γεγονός, ότι η όλη 
διαδικασία έχει ολοκληρωθεί γραφειοκρατικά από 
το Υπουργείο Υγείας (χορήγηση πίστωσης εκπόνησης 
µελέτης, εγκεκριµένο σχέδιο σύµβασης, εγκεκριµένος 
Συγκριτικός Πίνακας, κλπ.)
Έτσι το Νοσοκοµείο κινδυνεύει να απωλέσει, αν δεν 
απώλεσε ήδη, την δυνατότητα ένταξης του έργου στο 
3ο Κ.Π.Σ., µε φυσική συνέπεια την οριστική απώλει-
α του ονείρου του στοιχειώδους εκσυγχρονισµού του 
υφισταµένου κτιρίου.
 
β) Η Σύµβαση για την µελέτη δηµιουργίας νέων Χει-
ρουργείων και Εργαστηρίων, νέου Τµήµατος Αιµο-
δοσίας, νέας Μ.Ε.Θ. και Ψυχιατρικού Τοµέα υπογρά-
φηκε τον Απρίλιο 2004, µετά από µύριες αναβολές 
και καθυστερήσεις (γραφειοκρατικές ή από σκοπού;) 
της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργεί-
ου Υγείας και µετά από πιεστική επερώτηση για τις 
καθυστερήσεις αυτές, που υπέβαλε στο Κοινοβούλιο 
ο τότε Βουλευτής της Αντιπολίτευσης κ. Πέτρος Τα-
τούλης.
∆υστυχώς όµως η Σύµβαση αυτή, µετά την ολοκλή-
ρωση των προκαταρκτικών της σταδίων, καταγγέλθη-
κε από την σηµερινή ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου.
Και ερωτούµε :
 
 ∆εν έχει το Νοσοκοµείο ανάγκη νέου Χειρουργι-

κού Συγκροτήµατος, όταν το υφιστάµενο που ολο-
κληρώθηκε το 1950 (άριστο τότε) είναι σήµερα πλέον 
απαξιωµένο, απαρχαιωµένο και ακατάλληλο για επεµ-
βάσεις που απαιτούν υψηλή ασηψία;
 
 ∆εν έχει το Νοσοκοµείο ανάγκη Συγκροτήµατος 

Εργαστηρίων, όταν δεν υφίσταται καν σήµερα Εργα-
στηριακή Υποδοµή;  Όταν δηλαδή το Κεντρικό Νοσο-
κοµείο του ∆ΥΠΕ (πρώην ΠεΣΥΠ) Πελοποννήσου δι-
αθέτει αντί για Συγκρότηµα Εργαστηρίων 4-5 δωµάτια 
µε υποδοµή απαρχαιωµένων κουζινοντούλαπων;
 
 ∆εν έχει το Νοσοκοµείο ανάγκη νέου Εργαστη-

ρίου Αιµοδοσίας, όταν µόνο από τον ηρωισµό των 
εργαζοµένων σ’ αυτό και ίσως και από θαύµα, δεν 
έχουµε θρηνήσει µέχρι σήµερα σφάλµατα σε καίριες 
εξετάσεις (π.χ. συµβατότητες που όπως όλοι γνωρί-
ζουν έχουν συνέπεια θανάτους) ; Και τούτο, διότι οι 
εργαζόµενοι σ’ αυτό εργάζονται σε ελάχιστο εµβαδόν, 
που έχει ουσιαστικά «κλαπεί» από το άλλο πολύπαθο 
Τµήµα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων !!
∆ηλαδή το Τµήµα που αναµένει κι αυτό την επέκτασή 
του, µόλις το υφιστάµενο υποτυπώδες Τµήµα Αιµοδο-
σίας µετακινηθεί στις νέες του Εγκαταστάσεις.
 
 ∆εν έχει το Νοσοκοµείο ανάγκη Νέας Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας, όταν η υπάρχουσα δηµιουργή-

Παναρκαδικό Νοσοκοµείο

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ;
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θηκε προ εικοσιπενταετίας περίπου µε την µετατροπή 
µερικών θαλάµων νοσηλείας που «εκλάπησαν» από 
την Ορθοπεδική Κλινική, χωρίς µελέτη, χωρίς ουσια-
στική δαπάνη και σε ακατάλληλη θέση!
∆εν είναι δε ανάγκη να είναι κανείς γιατρός για να 
γνωρίζει τις ανάγκες της χώρας σε εντατικές κλίνες 
αυτήν ειδικά την περίοδο, που µας οµιλεί γι’ αυτές η 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και γίνονται 
σχετικά σχόλια στον ηµερήσιο τύπο! 
Εδώ θα θέταµε όµως και το πιο εξειδικευµένο ερώ-
τηµα:

 Πόσες κλίνες Εντατικής Νοσηλείας διαθέτει το 
∆ΥΠΕ Πελοποννήσου και πόσες θα έπρεπε να έχει;
 Επειδή είναι γνωστό το χάος µεταξύ των δύο αυ-

τών αριθµών, ερωτούµε τους Αρµοδίους του ∆ΥΠΕ, 
τι ενέργειες κάνουν για την επίλυση του προβλήµα-
τος αυτού;
 Απλά βολεύονται µε την λύση της διακοµιδής 

στην Αθήνα;
Η λύση αυτή µπορεί αυτούς να τους εφησυχάζει !!  
∆εν συµβαίνει το ίδιο και µε τους µονίµους κατοίκους 
του Νοµού µας.
 
 ∆εν έχει το Νοσοκοµείο ανάγκη ∆ηµιουργίας Ψυ-

χιατρικού Τοµέα;  Μπορεί ναι. Όµως πως αντιµετω-
πίζεται η υποχρέωση της χώρας µας έναντι της Ευρω-
παϊκής Ένωσης να κλείσει µέχρι το έτος 2006 (που 
φθάνει σε 6 µόλις µήνες) το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο 
της Τρίπολης και τι θα γίνουν οι εκατοντάδες ασθενείς 
που εξυπηρετεί;  ∆εν πειράζει πια όµως, η χώρα µας 
συνήθισε στα πρόστιµα και στην αίτηση παρατάσεων 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πως αντιµετωπίζει το Σ∆. του Νοσοκοµείου όλα 
αυτά τα ερωτήµατα, αν φυσικά το απασχολούν !
Ενδεχοµένως θα µας απαντήσει, ότι η δαπάνη για την 
εκπόνηση µελετών είναι υψηλή.  Καθορίσθηκαν όµως 
αυτές οι δαπάνες σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην 
χώρα µας διατάξεις περί αµοιβών µελετών ή όχι; Αν 
όµως καθορίσθηκαν έτσι µε ποια λογική τις αµφι-
σβητούµε; Ή µήπως το Νοσοκοµείο δεν διαθέτει πό-
ρους που προέρχονται από κληροδοτήµατα, που, για 

ποιους ευγενέστερους σκοπούς στοχεύει την χρησιµο-
ποίησή τους το Σ∆., αν όχι για την βελτίωση των κτι-
ριακών του εγκαταστάσεων, την συνέχιση δηλαδή του 
ευγενούς έργου των Ελλήνων Πατριωτών Μεταναστών 
της Αµερικής του ’40;
Είναι γνωστό στους ασχολούµενους µε το θέµα και 
στο προσωπικό του Νοσοκοµείου (που εναγωνίως 
αναµένει την εκπόνηση των απαραιτήτων µελετών, 
για να γίνει κάποτε δυνατή η υλοποίηση των υπερα-
παραίτητων αυτών έργων), ότι η διαδικασία της κα-
ταγγελθείσας µελέτης, από την εποχή της λήψης της 
σχετικής απόφασης του παλαιού Συµβουλίου ∆ιοίκη-
σης (Φθινόπωρο 2002) µέχρι την υπογραφή της Σύµ-
βασης (Απρίλιος 2004) χρειάσθηκε σηµαντικό χρο-
νικό διάστηµα, στην χώρα τούτη της αποθέωσης της 
Γραφειοκρατίας!
Ήταν λοιπόν ανάγκη να ξεκινήσουµε ξανά εξαρχής 
νέα διαδικασία; Και ποιος µας βεβαιώνει ότι η νέα δι-
αδικασία θα είναι συντοµότερη;  Από τις πληροφορί-
ες που λαµβάνουµε από αρµόδιους τεχνικούς, ο νέος 
Νόµος (Φεβρουάριος 2005) περί ανάθεσης µελετών 
είναι πολύ πιο χρονοβόρος από τον παλαιότερο της 
Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή (1977), ενώ η 
χρήση του νέου αυτού Νόµου δεν είναι ακόµη δυνα-
τή, λόγω του ότι δεν έχουν ακόµη εκδοθεί (σήµερα, 
4 µήνες µετά την δηµοσίευση του Νόµου στο ΦΕΚ) τα 
απαραίτητα Π.∆. και οι Υπουργικές Αποφάσεις για την 
υλοποίηση του!
Ήταν λοιπόν ανάγκη να δώσουµε νέα πολυετή καθυ-
στέρηση και µάλιστα απροσδιόριστης χρονικής διάρ-
κειας, στην από δεκαετίες ως «µάνα εξ ουρανού» ανα-
µενόµενη από έναν ολόκληρο Νοµό Αναγέννηση του 
Παναρκαδικού;
Ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες γι’ αυτό, γιατί φυσικά 
οι επισήµως ψιθυριζόµενες «δικαιολογίες» είναι πολύ 
φθηνές για να γίνουν πιστευτές από τον κοινό νου.

Παπασταµατάκης Γεώργιος 
Χειρουργός 

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας 

Είναι γεγονός ότι το συνολικό ποσοστό των δαπανών 
Υγείας στη χώρα µας είναι αρκετά υψηλό (9,5% του ΑΕΠ). 
Βέβαια, αυτό οφείλεται στο ότι η Ελλάδα κατέχει τη 1η 
θέση στην Ε.Ε. στις ιδιωτικές δαπάνες 
υγείας(47% του συνόλου) που επιβα-
ρύνουν αποκλειστικά τον Έλληνα πο-
λίτη. Τίθεται όµως εκ των πραγµάτων 
το ερώτηµα αν οι δαπάνες αυτές( δη-
µόσιες και ιδιωτικές) αντιστοιχούν σε 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Αν η παρεχόµενη περίθαλψη 
και υγειονοµική φροντίδα ανταποκρίνεται στο κόστος που 
καταβάλλει το ελληνικό δηµόσιο αλλά και ο οικογενεια-
κός προϋπολογισµός των πολιτών της χώρας. 

Σήµερα, δυστυχώς, στη συζήτηση για την ποιότητα στις 
υπηρεσίες υγείας πρωτοστατούν οι οικονοµολόγοι της 
υγείας. Οι επιδιώξεις είναι προφανείς: µε το πρόσχηµα 

της αποδοτικότητας και της ποιότη-
τας επιδιώκεται η συγκράτηση του 
κόστους και ο περιορισµός των δη-
µόσιων δαπανών υγείας. Γιατί, για τις 
ιδιωτικές δαπάνες υγείας κανείς δεν 
λέει τίποτα. Αυτές, σύµφωνα µε τη 

νεοφιλελεύθερη λογική, είναι απαραίτητες για την «τό-
νωση» της αγοράς. 
Αφορά αυτή η συζήτηση τους νοσοκοµειακούς γιατρούς ; 
Σίγουρα ναι , γιατί δεν µπορούµε να «σφυρίζουµε αδιά-

Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας:

µια συζήτηση που µας αφορά

Του Ξανθού Ανδρέα
Προέδρου της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ 

Νοµού Ρεθύµνου
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φορα» ή να περιοριζόµαστε σε γενικολογίες όταν τίθε-
νται σε δηµόσιο διάλογο η αξιολόγηση και η ποιότητα 
της περίθαλψης . Απλώς η συζήτηση πρέπει να γίνει σε 
άλλη βάση . Και το κυριότερο µε δική µας πρωτοβουλία, 
στα θεσµοθετηµένα επιστηµονικά µας όργανα. 
Το πρωταρχικό ερώτηµα είναι τι είδους ΕΣΥ θέλουµε και 
µε τι στόχο. 
Η συζήτηση για την ποιότητα έχει νόηµα αν αφορά ένα 
∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας µε καθολική πρόσβαση και ισο-
τιµία όλων των πολιτών, µε σύγχρονες και αξιόπιστες 
υπηρεσίες περίθαλψης ,που όµως είναι προσανατολισµέ-
νο όχι µόνο στη θεραπεία της αρρώστιας αλλά ταυτό-
χρονα στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, που 
αµβλύνει τις υγειονοµικές ανισότητες ανάµεσα στις διά-
φορες κοινωνικές οµάδες και ανάµεσα στις γεωγραφικές 
περιφέρειες της χώρας. 
Αυτή είναι η πολιτική βάση για να τεθεί το θέµα της ποι-
ότητας. Στη συνέχεια µπορούµε να συζητήσουµε όλα τα 
χρόνια προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες του ΕΣΥ, τα 
οποία δεν έχουµε κανένα λόγο να συγκαλύπτουµε. 
Αντίθετα σήµερα κυριαρχεί η τεχνοκρατική προσέγγιση 
των “ειδικών της ποιότητας ”, δηλαδή των στελεχών του 
διοικητικού µηχανισµού του ΕΣΥ και της Εθνικής Σχολής 
∆ηµόσιας Υγείας. Μια προσέγγιση που επικεντρώνεται 
στην εφαρµογή µαθηµατικών εξισώσεων, διαγραµµάτων, 
συστηµάτων πιστοποίησης και δεικτών απόδοσης στη 
διοίκηση του Συστήµατος (∆ιαχείριση Ολικής Ποιότητας, 
ISO, QALYs κλπ) και εξαντλείται σε µια ρητορική για την 
ποιότητα χωρίς την παραµικρή επίδραση στην καθηµερι-
νότητα των µονάδων υγείας. 
Ποιες είναι λοιπόν οι προϋποθέσεις για µια ουσιαστική 
και παραγωγική συζήτηση µε αντικείµενο την ποιότητα 
την υπηρεσιών υγείας; 

 Κατ’ αρχήν, η µη υιοθέτηση περιοριστικών πολιτικών 
στα θέµατα δηµόσιας υγείας  και κοινωνικού κράτους. 
Η διεθνής εµπειρία λέει ότι οι νεοφιλελεύθερες µεταρ-
ρυθµίσεις των Συστηµάτων Υγείας όχι µόνο δεν µείωσαν 
το κόστος και δεν βελτίωσαν την ποιότητα τους , αλλά 
οδήγησαν σε αύξηση των ανισοτήτων και σε υποβάθµιση 
των υπηρεσιών για τις ασθενέστερες οικονοµικά οµάδες 
του πληθυσµού. Η λογική των «ίσων ευκαιριών» έχει 
αποδειχθεί µύθος: 20 χρόνια µετά την έναρξη του ΕΣΥ οι 
πολίτες της χώρας µας – και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν 
µεγαλύτερες ανάγκες όπως οι φτωχοί, οι άνεργοι , οι µε-
τανάστες , οι ηλικιωµένοι στην ύπαιθρο- εξακολουθούν 
να µην έχουν τις ίδιες δυνατότητες στην πρόσβαση και 
στην αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας. 

 Η ταυτόχρονη αναζήτηση  της ποιότητας τόσο στον 
δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα υγείας. ∆εν είναι 
δυνατόν να συνεχίζεται η «ασυλία» που απολαµβάνει η 
κερδοσκοπική επιχειρηµατική δραστηριότητα στο χώρο 
της ασφάλισης, της διάγνωσης, της θεραπείας, της απο-
κατάστασης και τώρα τελευταία της «κατ’ οίκον φροντί-
δας». 

 Η προώθηση και ολοκλήρωση της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας, που σήµερα όλοι παραδέχονται ότι 
αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» του ΕΣΥ. 

 Η βελτίωση των υποδοµών στα Νοσοκοµεία και Κέ-
ντρα Υγείας και η συνεχής ανανέωση του ιατροτεχνολογι-
κού εξοπλισµού τους. 

 Η αυτόνοµη στελέχωση και λειτουργία των ΤΕΠ µε 

γιατρούς ειδικευµένους στην επείγουσα ιατρική, ενισχύ-
οντας έτσι την -ευάλωτη σήµερα- «πρώτη γραµµή άµυ-
νας» των Νοσοκοµείων. 

 Η πλήρης στελέχωση των µονάδων Υγείας µε το εξει-
δικευµένο προσωπικό που απαιτούν οι επιστηµονικές 
εξελίξεις και οι σύγχρονες νοσηλευτικές ανάγκες. 

 Η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού που εργά-
ζεται και µοχθεί καθηµερινά για να κρατήσει σε αξιοπρε-
πές επίπεδο τις δηµόσιες υπηρεσίας υγείας, χωρίς όµως 
µέχρι σήµερα να αισθάνεται ότι αναγνωρίζεται έµπρακτα 
η προσφορά του. Η ουσιαστική βελτίωση των αποδο-
χών, των όρων και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 
, η καλυτέρευση των συνθηκών και των ρυθµών εργασί-
ας (είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος του συνδρόµου της «ε-
παγγελµατικής εξάντλησης» ή «burn out» είναι ιδιαίτερα 
συχνό στους υγειονοµικούς λόγω του εργασιακού stress) 
και κυρίως η επιστηµονική αναβάθµιση µέσω της συνε-
χούς εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης. Αυτή είναι ίσως 
η κρισιµότερη προϋπόθεση: η επένδυση δηλαδή σε ένα 
αξιοκρατικά επιλεγµένο, καλά εκπαιδευµένο και αξιοπρε-
πώς αµειβόµενο ανθρώπινο δυναµικό. 

 Και τέλος, η υιοθέτηση από όλο το υγειονοµικό προ-
σωπικό και κυρίως από τους γιατρούς, µιας προσωπικής 
στάσης υπευθυνότητας, αξιοπρεπούς προσφοράς, επι-
στηµονικής επάρκειας και ηθικής ακεραιότητας. 
Χωρίς τα παραπάνω προαπαιτούµενα, η συζήτηση για 
την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας µετατρέπεται σε «α-
σκήσεις επί χάρτου» και  γίνεται απλά και µόνο για την 
επιβεβαίωση του ρόλου της διοικητικής ελίτ του Συστή-
µατος Υγείας. Εξαντλείται στην προώθηση τεχνικών δια-
χείρισης που είναι ανεφάρµοστες και αναποτελεσµατικές 
µέσα στο ίδιο πολιτικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαί-
σιο που έχει οδηγήσει στη σηµερινή κρίση του ΕΣΥ. Και 
κυρίως µέσα στα ίδια ασφυκτικά οικονοµικά δεδοµένα. Τι 
νόηµα έχει για παράδειγµα η πιστοπoίηση ποιότητας µε 
ISO των µονάδων υγείας – για την ακρίβεια η πιστοποίη-
ση τήρησης συγκεκριµένων διαδικασιών - όταν οι πόροι 
παραµένουν καθηλωµένοι ή περικόπτονται, οι ελλείψεις 
σε προσωπικό δεν αντιµετωπίζονται, οι διαδικασίες πρό-
σληψης γιατρών και νοσηλευτών εξακολουθούν να είναι 
απαράδεκτα χρονοβόρες, ο σχεδιασµός των υπηρεσιών 
δεν γίνεται µε βάση τις επιδηµιολογικά τεκµηριωµένες 
ανάγκες (πχ στην Κρήτη καταγράφεται αυξηµένη βρεφική 
θνησιµότητα, αυξηµένη επίπτωση θυρεοειδοπαθειών και 
κακοηθειών του αιµοποιητικού συστήµατος), η εξυπηρέ-
τηση των πολιτών συχνά απαιτεί την προσωπική διαµε-
σολάβηση ή την οικονοµική συναλλαγή κλπ. Και γιατί 
µέχρι σήµερα δεν αξιοποιήθηκε ένας δηµόσιος φορέας 
πιστοποίησης όπως το Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου 
Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας που προέβλεπε ο νόµος 
2519/97 , αλλά ανατίθεται «εργολαβικά» από το ΠΕΣΥΠ 
η πιστοποίηση σε ιδιωτικούς οργανισµούς; 

Συµπερασµατικά: η συζήτηση για την ποιότητα των 
υπηρεσιών υγείας αφορά τους νοσοκοµειακούς γιατρούς 
στο βαθµό που επικεντρώνεται στα ουσιώδη προβλήµατα 
του ΕΣΥ και δεν αποτελεί άλλοθι εφαρµογής νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών λιτότητας στη ∆ηµόσια Υγεία. 
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Συντάξεις

Ιατρών Ε.Σ.Υ.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

43η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

Θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος:
Ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να συµπληρώσει ο 
υπάλληλος στην υπηρεσία για να συνταξιοδοτηθεί 
από το ∆ηµόσιο.

Προϋποθέσεις θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαι-
ώµατος:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 166/
2000 οι γιατροί του Ε.Σ.Υ. θεµελιώνουν συνταξιοδοτι-
κό δικαίωµα σε βάρος του ∆ηµοσίου στην περίπτωση 
παραίτησης εφόσον έχουν συµπληρώσει 25ετή πλήρη 
πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία  από την οποία 5ετή 
πλήρη υπηρεσία σε θέση γιατρών του Ε.Σ.Υ.

Ποιες υπηρεσίες υπολογίζονται για τη συµπλήρω-
ση της 25ετίας:
Για τη συµπλήρωση της 25ετούς πλήρους πραγµατι-
κής συντάξιµης υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη εκτός 
των υπηρεσιών ως γιατρών του Ε.Σ.Υ. και οι αναφε-
ρόµενες στο άρθρο 12 του Π.∆. 166/2000 µεταξύ των 
οποίων: 

1. Η έµµισθη προϋπηρεσία σε ∆ηµόσια Νοσηλευτικά 
Ιδρύµατα.
2. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.
3. Η προϋπηρεσία του Ν.∆. 67/1968 (υποχρεωτική 
υπηρεσία υπαίθρου – Αγροτικό Ιατρείο).
4. Ο τυχόν άµισθος, προ του διορισµού σε θέση για-
τρών του Ε.Σ.Υ., χρόνος άσκησης της ειδικότητας που 
απαιτήθηκε ως προσόν για το διορισµό του στη θέση 
αυτή και εφόσον ο χρόνος αυτός δε συµπίπτει µε χρό-
νο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται ως συντάξιµος βάσει 
των λοιπών διατάξεων.
5. Ο χρόνος υπηρεσίας που απαιτήθηκε για την από-
κτηση της ειδικότητας µε την οποία διορίστηκε σε 
θέση γιατρού που τυχόν δεν αναγνωρίζεται συντάξι-
µος από τις λοιπές διατάξεις (π.χ. προϋπηρεσία αµί-
σθου).
Ο χρόνος που απαιτείται ως προσόν διορισµού (άσκη-
ση ειδικότητας και ειδικότητα) αναγνωρίζεται µέχρι 
δέκα (10) έτη.
6. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε δηµόσιες 
υπηρεσίες κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή σε Ν.Π.∆..∆. 
(π.χ. Γιατροί σε ∆ηµόσια Νοσοκοµεία) εφόσον για το 
χρόνο αυτό ασφαλίστηκαν σε Φορέα Κύριας Ασφάλι-
σης και δεν έχουν επιστραφεί οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές.  Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο 
ασφάλισης του κράτους – µέλους της Ε.Ε. χορηγείται 
από τον αντίστοιχο φορέα της χώρας αυτής.

Υπηρεσία  Ιατρών στις πρώην Ανατολικές Χώρες 
(Σοβ. Ένωση, Βουλγαρία, Ρουµανία κ.τ.λ.):
Η υπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται συντάξιµη µε εξαγορά 
µε µεταφορά του χρόνου αυτού από το Τ.Σ.Α.Υ.

1. Παραίτηση:
Υποβάλλεται αίτηση παραίτησης στον Υπουργό Υγεί-
ας και η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται µε 
την αποδοχής της παραίτησης και την δηµοσίευσή της 
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  Αν παρέλθει άπρα-
κτο διάστηµα δύο (2) µηνών η παραίτηση θεωρείται 
ότι έγινε αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσι-
ακή σχέση.  
2. Απόλυση λόγω 35ετίας :
Αυτοδίκαιη απόλυση µε τη συµπλήρωση 35ετούς έµ-
µισθης δηµόσιας υπηρεσίας και του 60ου έτους της 
ηλικίας. 
3. Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας: 
Αυτοδίκαιη απόλυση µε τη συµπλήρωση του 67ου 
έτους της ηλικίας.
4. Απόλυση λόγω Νόσου:
Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας η 
οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία θεµελιώνεται 
συνταξιοδοτικό δικαίωµα εφόσον έχει συµπληρωθεί 
5ετή τουλάχιστον πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία.  
Η σύνταξη αυτή υπολογίζεται όπως µε τα χρόνια υπη-
ρεσίας.
Μαζί µε τη σύνταξη, καταβάλλεται και Επίδοµα Ανικα-
νότητας.  Το επίδοµα αυτό είναι προσωπικό και αµε-
ταβίβαστο και υπολογίζεται σε ποσοστό του µηνιαί-
ου βασικού µισθού του Λοχαγού, όπως αυτός ισχύει 
κάθε φορά  ως εξής:

Ανικανότητα 25 – 45 % Ποσοστό 2%

» 50 – 55% » 2,5%

» 60 – 65% » 3%

» 70 – 75% » 3,5%

» 80 – 95% » 4%

» 100% » 4,5%

(Μισθός λοχαγού 2004 : 814 Ευρώ  ) 

Το ως άνω επίδοµα ανικανότητας καταβάλλεται µει-
ωµένο στο µισό για τους συνταξιοδοτούµενους λόγω 
ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία , 
προσαυξηµένο δε κατά 50% στις περιπτώσεις που το 
ποσοστό ανικανότητας είναι µεγαλύτερο του 80% και 
έχει  ανάγκη βοηθείας ετέρου προσώπου.
Το ποσοστό ανικανότητας διαπιστώνεται µε γνωµά-
τευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής 
(Α.Σ.Υ.Ε.).  

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 
Ο Γιατρός που έχει θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης 
από το ∆ηµόσιο µπορεί µε παραίτησή του, να αποχω-
ρήσει από την υπηρεσία,  για την άµεση όµως κατα-
βολή της σύνταξης θα πρέπει να έχει συµπληρώσει 
και το προβλεπόµενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ  ΜΕΧΡΙ  31.12.82 
ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΧΡΙ  
31.12.97

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Έτος
Θεµελίωσης

Έτη
Υπηρεσίας

Ηλικία Έτη Υπηρεσίας χω-
ρίς όριο ηλικίας

1. Άνδρες 25 
ή 15

55
65

32

2. Γυναίκες άγαµες  ή  χήρες ή  διαζευγµένες χωρίς 
παιδιά ή  µε έγγαµα παιδιά

25 
ή 15 

53
60

32

3. Γυναίκες έγγαµες µε ενήλικα  ή µε έγγαµα παιδιά 
ή χωρίς παιδιά και διαζευγµένες ή χήρες ή άγα-
µες µητέρες µε ενήλικα άγαµα παιδιά

1992
1993
1994
1995
1996
1997

15
15½ 
16  
16½ 
17
17½ 
ή 15

53
53
53
53
53
53
60

22
22½    
23
23½ 
24
24½ 

4. Γυναίκες µε άγαµα-ανήλικα1 ή ανάπηρα παιδιά 
(50% και άνω), 
ή µε ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω), 

1992
1993
1994
1995
1996
1997

15
15½ 
16  
16½ 
17
17½ 
ή 15

42
42½ 
43
43½
44
44½ 
60

22
22½    
23
23½ 
24
24½ 

5. Γυναίκες ή άνδρες µε επιµέλεια 3 παιδιών οποτεδήποτε  15 65 Άνδρες
60 Γυναί-
κες

20 

(1) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της 15ετίας.

∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ  ΑΠΟ  1.1.83  ΜΕΧΡΙ  ΚΑΙ  31.12.92

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Έτος Θεµελίωσης Έτη 
Υπηρεσίας

Ηλικία Έτη Υπηρεσίας χωρίς 
όριο ηλικίας

1. Άνδρες

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
ή 35
ή 15

60½  
61
61½  
62
62½
63
63½
64
64½
65
58
65   

37 

2. Γυναίκες χωρίς παιδιά  ή µε ενή-
λικα άγαµα ή µε έγγαµα παιδιά

1998
1999
2000
2001

25 
25
25
25
ή 35
ή 15

58½
59
59½
60  
58
60

37 

3. Γυναίκες µε άγαµα-ανήλικα (1)
ή ανάπηρα παιδιά (50% και 
άνω) ή µε ανάπηρο σύζυγο 
(67% και άνω),  

οποτεδήποτε 25
ή 15

50
60

37

4. Γυναίκες ή άνδρες µε επιµέλεια 
3 παιδιών

οποτεδήποτε 15 65 Άνδρες
60 Γυναίκες

20 

(1) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της εικοσιπενταετίας.
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Σε διαφορετική περίπτωση η σύνταξη θα καταβληθεί 
µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης.
Τα όρια ηλικίας εξαρτώνται από τα έτος θεµελίωσης 
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (µέχρι 31-12-1997 ή 
από 1-1-1998 και µετά) και είναι διαφορετικά για άν-
δρες – γυναίκες. 

Ειδικά:
Για όσους έχουν προσληφθεί µέχρι 31-12-92 εφόσον 
συµπληρώνουν 15 πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπη-
ρεσία µπορούν να αποχωρούν από την υπηρεσία και 
πριν από το όριο ηλικίας θεµελιώνοντας συνταξιοδο-
τικό δικαίωµα η σύνταξή τους όµως καταβάλλεται µε 
την συµπλήρωση του 65υ έτους της ηλικίας για τους 
άνδρες και του 60ου έτους για τις γυναίκες.
Επίσης οι µητέρες τριών τέκνων θεµελιώνουν συντα-
ξιοδοτικό δικαίωµα µε τη συµπλήρωση 20ετούς πλή-
ρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και η σύντα-
ξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος 
(Ελάχιστος Χρόνος)

1. ∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-1982
Αιτία Εξόδου: Παραίτηση
25 (Άνδρες , άγαµες γυναίκες, χήρες ή διαζευγµένες   
χωρίς ή µε έγγαµα παιδιά)
15 -17½ (Έγγαµες γυναίκες ή µητέρες µε άγαµα παι-
διά)
20 (µητέρες 3 παιδιών ή άνδρες µε επιµέλεια 3 παι-
διών)                  

Αιτία Εξόδου: Παραίτηση
4 ½ (Σωµατική ή διανοητική ανικανότητα που δεν 
οφείλεται στην υπηρεσία)
20 (Γενικά)  
15 (Λόγω ορίου ηλικίας)
* Στα έτη συντάξιµης υπηρεσίας περιλαµβάνεται χρό-
νος υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. – Ο.Τ.Α. ή 
στο Στρατό.

∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ  ΜΕΧΡΙ  31.12.82  ΠΟΥ  ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  1.1.1998

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Έτος
Θεµελίωσης

Έτη
Υπηρεσίας

Ηλικία Έτη Υπηρεσίας 
χωρίς όριο 
ηλικίας

1. Άνδρες

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
ή 15

60½  
61
61½  
62
62½
63
63½
64
64½
65
65   

32½  
33
33½ 
34
34½
35  

2.

Γυναίκες άγαµες ή  χήρες  ή διαζευγµένες χωρίς παι-
διά  ή µε  έγγαµα παιδιά

1998
1999
2000
2001
2002
2003

25 
25
25
25

ή 15

58½
59
59½
60  

60

32½ 
33
33½
34
34½
35  

3.

Γυναίκες έγγαµες µε ενήλικα ή µε έγγαµα παιδιά ή 
χωρίς παιδιά
και διαζευγµένες ή χήρες ή άγαµες µητέρες µε ενήλι-
κα άγαµα παιδιά (1)

1998(3)
1999(3)
2000(3)
2001(3)

17½
17½
17½
17½
ή 15     

58½
59
59½  
60
60

24½

4.

Γυναίκες µε άγαµα-ανήλικα (2)
ή ανάπηρα παιδιά (50% και άνω) 
ή µε ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω),  

1998(3) 17½ 

ή 15

50

60

24½

5. Γυναίκες ή άνδρες µε επιµέλεια 3 παιδιών οποτεδήποτε 15 65 Άνδρες
60 Γυναίκες

20 

(1)  Αφορά γυναίκες που δεν έχουν συµπληρώσει 15ετία µέχρι και την 31-12-97.
(2)  Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συµπλήρωσης της 15ετίας.
(3) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συµπληρώνουν 15ετία.
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2. ∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ
ΑΠΟ 01-01-1983 ΜΕΧΡΙ 31-12-1992
Αιτία Εξόδου: Παραίτηση
25 (Άνδρες, γυναίκες)
20 (µητέρες 3 παιδιών ή άνδρες µε την επιµέλεια 3 
παιδιών)

Αιτία Εξόδου: Απόλυση    
4 ½ (Σωµατική ή διανοητική ανικανότητα που δεν 
οφείλεται στην υπηρεσία)
20 Γενικά  
15 Λόγω ορίου ηλικίας
 * Στα έτη συντάξιµης υπηρεσίας περιλαµβάνεται χρό-
νος υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. – Ο.Τ.Α. ή 
στο Στρατό.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Η σύνταξη υπολογίζεται µε βάση το συνολικό χρόνο 
της συντάξιµης υπηρεσίας  και τις συντάξιµες αποδο-
χές. 

Β.Μ.  Βαθµού ( ∆/ντής,  Επιµ. Α΄ , κ.λ.π. )  
α. Συντάξιµες αποδοχές: Χρονοεπίδοµα
β. Έτη συντάξιµης υπηρεσίας που αντιστοιχούν σε χι-
λιοστά. Κάθε έτος συντάξιµης υπηρεσίας αντιστοιχεί 
σε 22,857/1000  (800 : 35 = 22,857).

Με βάση τα παραπάνω ισχύει ο παρακάτω πίνακας:
ΣΥΝΤΑΞΗ  =  Οι συντάξιµες αποδοχές Χ χιλιοστά 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

Γιατί κατά τη συγκεφαλαίωση του συνολικού συντάξι-
µου χρόνου ο πέραν του εξαµήνου χρόνος λογίζεται 
έτος

Επιδόµατα που καταβάλλονται µαζί µε τη σύνταξη:
1. Οικογενειακό επίδοµα  (συζύγου και παιδιών)
Το επίδοµα αυτό είναι ίσο µε αυτό που καταβάλλεται 
στον εν ενεργεία υπάλληλο και χορηγείται µε τις ίδιες 
προϋποθέσεις.
2. Επίδοµα εξοµάλυνσης
Καταβάλλεται ανάλογα µε το ύψος του ποσού της σύ-
νταξης:

Πρόωρη Σύνταξη
Η σύνταξη όσων θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίω-
µα µετά την 01.01.1998 µπορεί να καταβληθεί µετά τη 
συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας για τις γυ-
ναίκες ή του 60ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες.  
Η σύνταξη όµως αυτή µειώνεται κατά 1/267 του πο-
σού αυτής για κάθε µήνα που υπολείπεται από την 
έναρξη της καταβολής µέχρι τη συµπλήρωση της κατά 
περίπτωση ηλικίας συνταξιοδότησης.
Παράδειγµα:
Γιατρός άγαµη Επιµελήτρια Α΄, γεννηθείσα 
27.05.1946, µε συνολική συντάξιµη υπηρεσία έτη      
27 – 06 – 23 θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα 
(25ετία) το έτος 2000.
Στην περίπτωσή της το όριο ηλικίας καταβολής της 
σύνταξης είναι 59 και 1/2.  
Η σύνταξη που δικαιώνεται είναι: Β.Μ. Επιµελητή Α΄ 

Έτη Χιλιοστά

10 229

13 297

15 343

18 411

…
20 457

…
22 503

25 571

…
28 640

30 686

32
35

731
800

36 816

37 832

38 848

39 864

40 880

Προσαύξηση σύνταξης 1/50  ή 16/1000 για κάθε έτος  
υπηρεσίας από τα 36 έως τα 40

1. ∆/ντής Γιατρός ΕΣΥ 35 – 00 – 00 έτη δηµόσιας 
                  υπηρεσίας

 01 – 08 – 00 Στρατός

36 – 08 – 00 ή συντάξιµα έτη 
37 – 00 – 00  

Μισθός ∆/ντή ΕΣΥ 1459,00 €

Ε.Χ.Υ. 60%   875,40 €

Συντάξιµες αποδοχές:      2334,40 €

Σύνταξη =  2334,40 €   Χ 832/1000 = 1942,22 €

2. Επίµ Α’  ΕΣΥ 32 – 00 – 00 έτη δηµόσιας 
                  υπηρεσίας

 02 – 00 – 00 Στρατός

34 – 00 – 00

Μισθός Επίµ Α’ ΕΣΥ 1250,00 €

Ε.Χ.Υ. 60%   750,00 €

Συντάξιµες αποδοχές:      2000,00 €

Σύνταξη =  2000,00 € Χ 777/1000 = 1554,00 €

Σύνταξη έως 440,21 15,00 €

>> 440,22-
733,68

24,00 €

>>      733,69 
και πάνω

41,00 €
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+ Χρονοεπίδοµα 52% Χ 640/1000 = 1.073,83 +558,39 
= 1.632,22 Χ 640/1000 = 1.044,62€.  
Η σύνταξη όµως πρέπει να της καταβληθεί την 
27.11.2005 (χρονολογία συµπλήρωσης του 59 και 1/2 
έτους ηλικίας ).
Αποχωρεί από την υπηρεσία την 22.06.2003 και επι-
θυµεί την άµεση καταβολή της σύνταξης, από 
 23.09.2003 (επόµενη λήξης τρίµηνων αποδοχών), 
δηλαδή έτη 02 – 02 – 05  ή 26 µήνες νωρίτερα
Η δικαιούµενη σύνταξη µειώνεται ως εξής: 1.044,62 X 
26/267 = 101,72€.  
Έτσι η σύνταξη που τελικά καταβάλλεται είναι: 
1.044,22 – 101,72 = 942,90€.
Η σύνταξη που υπολογίστηκε µε τον τρόπο αυτό ακο-
λουθεί τις αυξήσεις της εισοδηµατικής πολιτικής και 
δεν µετατρέπεται σε πλήρη σύνταξη όταν συµπληρω-
θεί το προβλεπόµενο όριο ηλικίας .
Σύνταξη Παντελών Τυφλών - Παραπληγηκών κλπ. 
Όσοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετρα-
πληγικοί καθώς και όσοι πάσχουν από υπερφωσφα-
τασαιµία ή από Βήτα οµόζυγο µεσογειακή ή δρεπα-
νοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική  αναιµία και 
υποβάλλονται σε µετάγγιση ή από χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αι-
µοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί 
µεταµόσχευση νεφρού, εφόσον για τις περιπτώσεις 
αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας  τουλάχιστον 
67% και αποµακρύνονται από την υπηρεσία λόγω πα-
ραίτησης ή απολύονται για λόγους υγείας ή λόγω συ-
µπλήρωσης του ορίου ηλικίας µετά την συµπλήρωση 
15ετούς πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, 
δικαιούνται πλήρη σύνταξη, δηλαδή το 80% των συ-
ντάξιµων αποδοχών τους. 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
∆ικαιούται ο χήρος ή η χήρα σύζυγος και τα ορφανά 
παιδιά υπό προϋποθέσεις (διάρκεια έγγαµης συµβίω-
σης , ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας του θανόντος, ανη-
λικότητα, σπουδές παιδιών κ.λπ.). 
Η σύνταξη του επιζώντα συζύγου χωρίς παιδιά ή εφό-
σον συντρέχουν ένα και δύο παιδιά ανέρχεται τα 7/10 
της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών σύζυγος  και  
αν συντρέχουν περισσότερα από δύο τέκνα, προστίθε-
ται 1/10 για καθένα από αυτά, µέχρι να συµπληρωθεί 
ολόκληρη η σύνταξη του συζύγου που πέθανε. 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
Με τον κοινοτικό κανονισµό 1606/98 επεκτάθηκαν και 
στους ∆ηµόσιους υπαλλήλους  και στους εξοµοιού-
µενους µε αυτούς από 25/10/98 οι κοιν. κανονισµοί 
1408/1971, 574/1972 για την κοινωνική ασφάλιση. 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Όταν ο υπάλληλος θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαί-
ωµα στην χώρα µας χωρίς να χρειάζεται να γίνει συ-
νυπολογισµός των περιόδων ασφάλισης που έχουν 
διανυθεί σε άλλο Κράτος – µέλος (υπάρχει δηλαδή 
αυτοτελές δικαίωµα), τότε η αρµόδια ∆/νση Συντάξε-
ων υπολογίζει το ποσό της σύνταξης µε βάση µόνο 
τον Ελληνικό χρόνο ασφάλισης – συντάξιµης υπηρε-
σίας.
Στην περίπτωση όµως που για την θεµελίωση του συ-
νταξιοδοτικού δικαιώµατος συνυπολογίζονται και πε-

ρίοδοι ασφάλισης που έχουν διανυθεί σε άλλο Κρά-
τος – µέλος, (µη ύπαρξη αυτοτελούς δικαιώµατος), 
τότε η αρµόδια ∆/νση Συντάξεων υπολογίζει αρχικά 
το θεωρητικό ποσό, το ποσό δηλαδή της σύνταξης 
που θα εδικαιούτο ο υπάλληλος εάν όλες οι περίο-
δοι ασφάλισης είχαν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα 
και στην συνέχεια προβαίνει στον υπολογισµό του 
πραγµατικού (τµηµατικού) ποσού σύνταξης, το οποίο 
προσδιορίζεται από το γινόµενο του θεωρητικού πο-
σού µε κλάσµα που έχει ως αριθµητή τον αριθµό των 
συντάξιµων ετών που έχουν διανυθεί στην Ελλάδα 
και παρανοµαστή το σύνολο των συντάξιµων περιό-
δων που έχουν διανυθεί σε όλα τα Κράτη – µέλη (Άρ-
θρο 46 του Καν. 1408/71).
Το τµηµατικό αυτό ποσό σύνταξης είναι τελικά αυτό 
που θα καταβληθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
Ποιος καταβάλλει τελικά το ποσό της τµηµατικής 
σύνταξης:
Προκειµένου να αποφεύγεται µια παρανόηση που συ-
νήθως γίνεται εκ µέρους των ενδιαφεροµένων κρίνε-
ται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι κανένα κράτος  - µέ-
λος δεν καταβάλλει σύνταξη για περιόδους ασφά-
λισης που διανύθηκαν σε άλλο κράτος – µέλος.  Το 
ποσό της τµηµατικής σύνταξης που αντιστοιχεί στις 
περιόδους ασφάλισης που διανύθηκαν σ’ ένα κράτος 
– µέλος καταβάλλεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό 
φορέα του κράτους – µέλους στο οποίο έχει εργαστεί 
ο υπάλληλος – ασφαλισµένος.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:
Άντρας, Γιατρός ΕΣΥ Επιµ. Α΄, έχει 20 χρόνια υπηρε-
σίας στην Ελλάδα, 13 χρόνια σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο 
της Γερµανίας και είναι 63 ετών.
Ο ανωτέρω δεν έχει θεµελιώσει αυτοτελές δικαίωµα  
εφόσον  δεν έχει 25 χρόνια στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
και δεν είναι 65 ετών, θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δι-
καίωµα µε συνυπολογισµό και του χρόνου που διανύ-
θηκε σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο της Γερµανίας, οπότε θα 
του χορηγηθεί από πλευράς ∆ηµοσίου το πραγµατικό 
(τµηµατικό ) ποσό µε βάση τη διάταξη του άρθρου 46 
παρ. 2β του Κ1408/71.

Υπολογισµός του θεωρητικού ποσού
(για 33χρόνια):
Μισθός Επιµ. Α΄ ΕΣΥ 1250,00 €
Ε.Χ.Υ. 60%  750,00 €
Συντάξιµες αποδοχές : 2000,00 €

Σύνταξη=2000,00 € Χ 754/1000 = 1508,00 € (θεωρη-
τικό ποσό)

Υπολογισµός πραγµατικού (τµηµατικού) ποσού 
σύνταξης: 1508,00 € Χ 20/33 = 913,94 €
Το ∆ηµόσιο θα καταβάλλει το ανωτέρω τµηµατικό 
ποσό, δηλαδή 913,94 € το δε ποσό της τµηµατικής 
σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο υπηρεσίας του 
στη Γερµανία, θα καταβληθεί από τον αρµόδιο ασφα-
λιστικό φορέα της χώρας αυτής και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν στην χώρα αυτή.
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allegro ma non troppo

Η Πυρηνική 

ενέργεια στην 

αρχαιότητα

ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗ Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟ-
ΤΗΤΑ; ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο άνθρωπος, όπως και οτιδήποτε υπαρκτό σ’ αυτόν τον 
κόσµο γεννιέται να διατρέχη ένα κύκλο και να πεθαίνη, 
αφήνοντας πάντα τον σπόρο για µια νέα ζωή, υπακού-
οντας έτσι στον υπέρτατο «νόµο της περδικότητας» που 
έχει σαν «καµβά» για ν’ αναπτυχθή ένα «συµπαντικό 
παλµό» που σαν αναπνοή δίνει οντότητα σε οτιδήπο-
τε και το κάνει να υπάρχη. Βέβαια γεννιέται πάντα µε 
ένα µεγάλο µειονέκτηµα, την «ασυνειδητότητα», αφού 
µαθαίνει να αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα µε ένα 
ορισµένο τρόπο, ένα δικό του «κόσµο» µια δική του 
πραγµατικότητα, που δεν είναι ότι αντικειµενικά υπάρχει 
αφού το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του κόσµου δεν 
είναι δυνατόν να το νοιώση µε τις αισθήσεις του η να το 
βιώση παραµένοντνας γι’ αυτόν ένα τεράστιο «κενό» σαν 
το διάστηµα ανάµεσα στα ουράνια σώµατα στον µακρόκο-
σµο η σαν την τεράστια απόσταση ανάµεσα στον πυρήνα 
του ατόµου και τα ηλεκτρόνιά του στον µικρόκοσµο. ∆ια-
τρέχει λοιπόν είτε µέσα στο σκοτάδι της αγνοίας, µια πο-

ρεία σ’ αυτήν την ζωή η ανηφορίζοντας το µονοπάτι της 
«επιγνώσεως» σαν άλλος πολύπαθος Οδυσσέας που τα-
ξίδεψε πολύ, είδε πολλούς, και πολλά και «νόον έγνω».
Με τον τρόπο αυτόν που πορεύεται και εξελίσσεται ο 
άνθρωπος µέσα στον χωροχρόνο φαίνεται να µοιάζη ο 
τόπος που πορεύονται και εξελίσσονται οι ανθρώπινοι 
σχηµατισµοί: οι φυλές, τα έθνη, οι πολιτισµένες αν-
θρωπότητες. Μέσα στα εκατοµµύρια χρόνια ιστορίας του 
πλανήτη γη και στα δεκάδες χιλιάδες χρόνια ιστορίας 
του ανθρώπου  πάνω στον πλανήτη γη, έχουν καταγρα-
φή πολλά στοιχεία και υπάρχουν µέχρι σήµερα πολλές 
ενδείξεις που δείχνουν ότι υπήρξαν κάποιες πολιτισµέ-
νες ανθρωπότητες που διέτρεξαν τον ιστορικό τους κύ-
κλο. Η «ασυνειδητότητα», όµως, που κατατρέχει τον 
κάθε άνθρωπο δια µέσου των αιώνων, κατατρέχει στον 
ίδιο βαθµό και την κάθε ανθρωπότητα που αναπτύχθηκε 
και δηµιούργησε πολιτισµό πάνω στη γη. Το περιγράφει 
µε τον καλύτερο τρόπο ο Πλάτων δια στόµατος του Αι-
γύπτιου ιερέα προς τον Σόλωνα: «Το ρεύµα τ’ ουρανού… 
αφήνει ζωντανούς ανάµεσά σας µόνο τους αγράµµατους 
και έτσι πρέπει ν’ αρχινάτε πάλι απ’ την αρχή σαν παιδιά, 
χωρίς να ξέρετε τίποτα απ’ όσα συνέβησαν στην αρχαιό-
τητα…»
Φαίνεται ότι αυτή η ασυνειδητότητα εκφράζεται σαν µια 
τάση «χωριστότητας» η «Λήθης» από το ιστορικό µας 
γίγνεσθαι, την φύση µας, την ουσιαστική ύπαρξή µας, το 
ίδιο το σύµπαν. Μια «χωριστότητα» απ’ ότι πιο κοντινό 
µας αφορά, όπως το πνεύµα µας, το σώµα µας, την οικο-
γένειά µας, τους συνανθρώπους µας, την κοινωνία µας, 
το φυσικό µας περιβάλλον και ότι πιο απώτερο όπως την 
ιστορία µας, τις αξίες µας, τον πλανήτη µας και το σύ-
µπαν ολόκληρο.
Σήµερα αυτό µπορεί να γίνη ακόµη πιο κατανοητό αυτό 
στον σύγχρονο άνθρωπο αφού έχει βρεθή σε ένα οριακό 
πράγµατι σηµείο, δεδοµένου ότι ο υποτιθέµενος φορέας 
της γνώσεως, η επιστήµη, σε λιγώτερο από έναν αιώνα 
έκανε πολλαπλάσια άλµατα απ’ ότι τα έξι περίπου χιλιά-
δες χρόνια που αριθµεί ως πολιτισµένη η τωρινή ανθρω-
πότητα σ’ αυτόν τον πλανήτη. Η επιστηµονική γνώση, 
όµως, και η συνεπακόλουθη τεχνολογική πρόοδος µπο-
ρεί να έδωσαν αγαθά και ευδαινισµό στον σύγχρονο άν-
θρωπο αλλά ταυτόχρονα τον ξεστράτισαν από τον δρόµο 
της επιγνώσεως της αληθινής γνώσεως, της (µη-λήθης) 
«αλήθειας». Το άρµα της επιστηµονικής γνώσεως κου-
βαλάει όλο και πιο µακριά τον σύγχρονο, άνθρωπο στον 
τόπο της «χωριστότητας» µε ότι κακά συνεπάγεται αυτό 
ως αντίβαρο στα αγαθά που του δίνει και αναδύει όλο 
και περισσότερο στην εποχή µας την αναγκαιότητα να 
επανασυνδεθούµε µε την βαθύτερη ύπαρξή µας, µε την 

Του ∆Ρ. ΙΩΑΝΝΗ ∆. ∆ΑΥΡΟΥ
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γη και µε το σύµπαν και να συνειδητοποιήσουµε τους 
εαυτούς µας σαν κοµµάτια µιας ευρύτερης Υπάρξεως και 
µιας ευρύτερης ιστορίας. Να αντιληφθούµε τους εαυτούς 
µας ταυτόχρονα «Όλον και µέρος του Όλου», να προσεγ-
γίσουµε κα να επιγνώσουµε όσο µπορούµε αυτήν την 
θεία πνοή που ο Πυθαγόρας θεωρούσε ότι κατακλύζει 
τους πάντες και τα πάντα, να πάψουµε να βαυκαλιζώµα-
στε καί να επαναπαυώµαστε ότι δήθεν σπουδάζουµε καί 
γνωρίζουµε τον κόσµο, ιδιαί τερα όλοι εµείς πού θεω-
ρούµε τους εαυτούς µας επιστήµονες καί αναζητητές της 
γνώσεως, την στιγµή πού δεν κάνουµε τίποτ’ άλλο σπου-
δάζοντας µοναδικά καί απο σπασµατικά ό,τι βρίσκεται σε 
πλήρη διαπλοκή καί αλληλεξάρτηση µε άπειρο αριθµό 
άλλων σ’ ένα µεγαλειώδες «Όλον» από το να στενεύουµε 
τον ορίζοντα των µατιών της ψυχής µας, να «βλέπουµε 
το δένδρο καί να χάνουµε το δάσος».
Έτσι ο σηµερινός άνθρωπος, φυλακισµένος στον στενω-
µένο ορίζοντα της «γνώσης» του, καταπλακωµέ νος από 
το υπερτροφικό εγώ του, αποσυνδεδεµένος από την ολι-
στική ύπαρξη του, µεθυσµένος από τον προσπο ρισµό 
όλο καί περισσότερων υλικών αγαθών, πού δεν κάνουν 
όµως τίποτα περισσότερο από το να τον αποµακρύνουν 
όλο καί περισσότερο από τις αληθινές πηγές «συµπαντι-
κής ενέργειας» στρέφεται ενάντια στίς «θείες δυνάµεις» 
πού τον γέννησαν καί τον κρατούν στην αγκαλιά τους, 
στην ίδια του την ύπαρξη, βάζοντας σε κίνδυνο ακόµη 
καί την ίδια του την επιβίωση. Κάτοχος ενός τεράστιου 
πυρηνικού οπλοστασίου, πού ένα καί µόνο µικρό µέρος 
του µπορεί να αφανίση σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα 
κάθε ίχνος ζωής, µολύνει συνεχώς µε τίς µηχανές του 
καί κάθε είδους απόβλητα το περιβάλλον του, διαταράσ-
σοντας έτσι σε µεγάλο βαθµό την εύθραυστη ισορροπία 
του οικοσυστήµατος πού ζή καί βάζοντας σε µεγάλη δο-
κιµασία το σπίτι του, τον ζώντα οργανισµό πού λέγεται 
«Γη» καί πάνω του βρίσκεται. Μόλυνση του περιβάλλον-
τος, τρύπα του όζοντος, φαινόµενο του θερµοκηπίου, 
λειώσιµο των πάγων, πληµµύρες πρωτοφανείς, καιρι-
κές µεταβολές καί θεοµηνίες, να µία από τίς αλυσίδες 
της καταστροφής πού είναι τόσο ορατή πλέον στίς µέρες 
µας. Παράλληλα, πόλεµοι, αδικία, συνεχής καί αµεί-
λικτος ανταγωνισµός των ανθρώπων για επικυριαρχία 
-καί όχι για συνύπαρξη- συσσωρεύουν συνεχώς αµέτρη-
τη «αρ νητική» ενέργεια στην ανθρωπότητα. Καί είναι η 
συµπε ριφορά αυτή του άνθρωπου µια φοβερή ύβρις, 
µια απύθµενη ασέβεια, µια απροσµέτρητη αλαζονεία καί 
απερι σκεψία εναντίον της «θείας» φύσεως, της «θείας» 

πνοής πού ενυπάρχει παντού. Αλλοίµονο, πόσο αλήθεια 
µοιάζει η εναντίωση αυτή, η ασέβεια, η ύβρις καί η αλα-
ζονεία προς «το θείον» µε την ασέβεια, την ύβρι καί την 
αλαζονεία προς τους «θεούς» όλων των θρησκειών καί 
των προϊστορικών µνηµών όλων των λαών επί της γης 
πού προηγήθηκαν της τιµωρίας του ανθρώπου καί της 
φυσικής καταστροφής του, όποτε αυτή έγινε.
Ιστορεί ο Πλάτων στον «Κριτία»: «Όταν το θεϊκό στοι-
χείο πού είχαν µέσα τους εκφυλίσθηκε, άρχισαν να συ-
µπεριφέρωνται άσχηµα καί έγιναν κακοί άνθρωποι. Τους 
κυρίευσε το πάθος του πλούτου καί η µανία της πλεονε-
ξίας. Έτσι ο Θεός βλέποντας πώς ο καλός λαός πήρε τον 
κατήφορο, αποφάσισε να τον τιµωρήση». Καί ο Ησίοδος 
στην «Θεογονία» του αναφέρει: «Ή δεύτερη γενιά των 
ανθρώπων ήταν ασεβής καί καταστρεπτική και ούτε στο 
σώµα ούτε στην ψυχή έµοιαζε µε την πρώτη». Την ασέ-
βεια θεωρούσε καί ο Απολλόδωρος ως αιτία της τιµω-
ρίας εκείνων των ανθρώπων µε τον Κατακλυσµό: «Aυτοί 
οι άνθρωποι είχαν ξεπεράσει τους πάντες σε ασέβεια καί 
ο ∆ίας θέλοντας να τους τιµωρήση προκάλεσε τον κατα-
κλυσµό. Τους έρριξε ραγδαία βροχή καί πολλά µέρη της 
Ελλάδος κατακλύσθηκαν µε νερό, οι άνθρωποι χάθηκαν 
καί όσοι κατάφεραν να ξεφύγουν κατέφυγαν στα γύρω 
ψηλά βουνά. Τότε ήταν πού χωρίσθηκε καί ο Όλυµπος 
από τον Κίσσαβο λόγω των σεισµών καί σχηµατί σθηκαν 
τα στενά των Τεµπών».
Τα ίδια αυτά γεγονότα περιγράφει καί η Βίβλος στην 
Γένεση µε ανάλογο τρόπο: «Καί είπεν ο Θεός προς τον 
Νώε.  το τέλος της πάσης σαρκός ήλθεν διότι η γη ενε-
πληρώθη αδικίας από αυτών, καί ιδού θέλω εξολοθρεύ-
σει αυτούς καί την γην... Καί έγινε ο κατακλυσµός τεσσα-
ράκοντά ηµέρας επί της γης... Καί έκραταιοϋντο τα ύδα-
τα, καί επληθύνθησαν σφόδρα επί της γης... Καί απέθα-
νε πάσα σαρξ των πτηνών, των κτηνών καί των ερπετών 
καί πας άνθρωπος... Ύστερον εκλείσθησαν αι πηγαί της 
Αβύσσου, καί οι καταρράκται του ουρανού...».
Ή ίδια εφιαλτική εικόνα της τιµωρίας των ασεβών αν-
θρώπων έχει καταγραφή, µε ανάλογο τρόπο, στην προ-
ϊστορική µνήµη όλων των λαών πού ανέπτυξαν πολιτι-
σµό, όπως οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι πού αναφέρουν στο 
ιστορικό τους έπος «Γκιλγκαµές»: «Ξεχύθηκε ένα τερά-
στιο µαύρο σύνεφο, πού έπεσε ορµητικά στην γη... Καί 
όλο καί ανέβαιναν τα νερά, πού έφθασαν σε ύψος τα 
τριάντα µέτρα, καί όλοι οι άνθρωποι τότε χάθηκαν. Όταν 
ο Γκιλγκαµές κοίταξε την γη καί είδε ότι όλα, άνθρωποι, 
ζώα, πτηνά, ερπετά είχαν γίνει βούρκος, καί όσοι από 
τους θεούς σώθηκαν, κατέφυγαν στα βουνά...».
Υπάρχουν πολλές αναφορές καί πολλά στοιχεία σε µυθο-
λογίες, παραδόσεις, ιερά καί άλλα κείµενα, πού πείθουν 
ότι η προϋπάρξασα της καταστροφής ανθρωπότητα είχε 
φθάσει σε υψηλό επίπεδο πολιτισµού καί τεχνολογικής 
προόδου, έτσι ώστε εύκολα αναγνωρίζαµε εµείς οι ση-
µερινοί άνθρωποι την χρήση από τους προϊστορικούς 
ανθρώπους συγχρόνων επιστηµονικών καί τεχνολογικών 
επιτευγµάτων, όπως η πυρηνική ενέργεια και οι πτητικές 
µηχανές.
Στήν «Θεογονία» του ο Ησίοδος περιγράφοντας λε-
πτοµέρειες από τον πόλεµο µεταξύ Θεών καί Τιτάνων, 
περιγράφει εναργέστατα µία πυρηνική έκρηξη όπως 
πολύ καλά την γνωρίζουµε σήµερα: «... Έβραζε η γη καί 
η απέραντη θάλασσα, καί τους Τιτάνες τους τύλιξε µια 
καυτή πνοή. Καί όπως η φλόγα ανέβαινε στον ουρανό, 
όσο καί αν ήσαν γενναίοι, οι Τιτάνες τυφλώθηκαν. Τους 
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τύφλωσε η λευκωπή λάµψη των κεραυνών. Ζέστη καί 
πρωτοφανέ ρωτη φωτιά ξεχύνονταν παντού, καί αυτό πού 
έβλεπαν τα µάτια και άκουγαν τ αυτιά ήταν σαν να χα ν 
σµίξει ο ουρανός καί η γη…».
Στήν «Γένεση» της Βίβλου τα Σόδοµα καί τα Γόµορα κα-
ταστρέφονται µε πυρηνική έκρηξη σαν την Χιροσίµα καί 
το Ναγκασάκι καί η γυναίκα του Λώτ, πού παραβαίνει τις 
οδηγίες των Αγγέλων, να µη γυρίση πίσω να δη, γίνε-
ται «στή λη άλατος» προφανώς από το θερµικό κύµα της 
εκρήξεως: «... Καί έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδοµα καί 
τα Γόµορα θείον καί πυρ εξ ουρανού, καί κατέστρεψε τάς 
πόλεις αυτάς, καί πάντα τα περίχωρα, καί πάντας τους 
κατοίκους των πόλεων, καί τα φυτά της γης καί βλέψας ο 
Λώτ, επί τα Σόδοµα καί τα Γόµορα καί εφ’ όλην την γήν 
της περιχώρου, είδε, καί ιδού ανέβαινε καπνός από της 
γης ως καµίνου...».
Καί στα αρχαία ινδικά κείµενα υπάρχουν πάρα πολύ πα-
ραστατικές περιγραφές αναλόγων τέτοιων πυρηνικών 
εκρήξεων όπως στην ∆ούργα: «Μεγάλη φωτιά βγήκε από 
το στόµα του Ίντρα καί των άλλων θεών. Οι θεοί έβλε-
παν αυτήν την φωτιά ψηλή σαν βουνό καί ύπέρλαµπρη 
τόσο ώστε να καταλαµβάνη όλο το τοπίο... Τότε όλοι οι 
κόσµοι διαταράχθηκαν, οι θάλασσες κλυδωνίσθηκαν, 
σείσθηκε η γη καί τα βουνά κλονίσθηκαν...». Καί στην 
ινδική Βίβλο «Μαχαµπαράτα» η περιγραφή µιας τέτοιας 
πυρηνικής εκρήξεως θα µπορούσε να είναι ενός σηµε-
ρινού αφη γητή: «Ήταν ένα βλήµα πού µέσα του έκλεινε 
την δύ ναµη του σύµπαντος. Ήταν µια στήλη από καπνό 
καί εκτυφλωτική φλόγα, σαν δέκα χιλιάδες ήλιοι, πού 
σηκώθηκε µε όλη την δύναµη της... Ήταν ένα νέο καί 
άγνωστο όπλο, ένας κεραυνός πού έκανε στάχτη την 
φυλή των Βρίσνις καί των Ανδάκας... Τα κορµιά κάη-
καν, καί κανείς δεν µπορούσε να τ’ αναγνώριση. Τα µαλ-
λιά καί τα νύχια έπεσαν. Τα πουλιά έγιναν κάτασπρα... 
Μετά από µερικές ώρες όλα τα τρόφιµα είχαν µολυν-
θή... Για να γλυτώσουν απ’ αυτήν την φωτιά, οι στρατι-
ώτες έπεσαν µέσα στα ποτάµια... Άρχισε να φυσάη ένας 
καυτός άνεµος... Το Σύµπαν τυλίχτηκε µε τόση ζέστη 
σαν να ήταν άρρωστο µε δυνατό πυρετό. Οι ελέφαντες 
καί τ’ άλλα ζώα κτυπήθηκαν από την δύναµη αυτού του 
όπλου... Τα νερά ζεστάθηκαν τόσο, ώστε ότι, ζούσε µέσα 
τους, άρπαξε φωτιά... Οι φοβεροί πολεµιστές έπεσαν 
κάτω σαν κοµµένα δέν τρα... Οι τεράστιοι ελέφαντες κάη-
καν σαν τα ξύλα κι έπεσαν στο χώµα σαν σωροί από στά-
χτες... Οι άνθρωποι έφυγαν τρέχοντας για να ξεφύγουν 

απ’ αυτό το φοβερό όπλο, αλλά όλοι τους κάηκαν σαν τα 
ξερά χόρτα... Τ’ άλογα, τ άρµατα, όλα κάηκαν απ αυτήν 
την φωτιά, µοιά ζοντας µε τις κορφές των δέντρων σ’ ένα 
δάσος πού άρπαξε φωτιά...».
Μέσα από αυτήν την αντίληψη της χρήσεως της πυ-
ρηνικής ενέργειας, ακόµη καί για πολεµικούς σκοπούς 
από ανθρώπους (καί «θεούς»;) της απώτερης ιστορίας, 
θα έπρεπε να δούµε µε άλλο µάτι καί τον µύθο της κλο-
πής
της πύρας από τον Προµηθέα. Ή «φωτιά» αυτή πού 
έκλεψε ο Προµηθέας από τους θεούς δεν θα µπορού-
σε να είναι η κοινή φωτιά, γιατί σε καµµιά περίπτωση 
δεν θα απέφερε τέτοια δεινά στην ανθρωπότητα. Αυτή η 
κλοπή, ταιριάζει πολύ περισσότερο µε την µεταφορά της 
γνώσεως της πυ ρηνικής ενέργειας από τους «γνώστες 
θεούς» στους ανθρώπους. Ο Ησίοδος στο «Έργα καί Ηµέ-
ραι» του λέει σχετικά: «...Γιε του Ιαπετού, πιο έξυπνε απ’ 
όλους τους αν θρώπους, γελάς πού µου έκλεψες την φω-
τιά, αλλά, δύ στυχε, κατεργάσθηκες την συµφορά σου µ’ 
αυτό καί την συµφορά όλων των ανθρώπων...».
Καί ο Οράτιος αναφερόµενος στο ίδιο µυθολογικό γεγο-
νός επισηµαίνει: «...Ο Προµηθέας έφερε το πυρ στους 
ανθρώπους, προσφέροντας τους κακή υπηρεσία καί κακή 
γνώση... Μετά την αφαίρεση του πυρός από τους θεούς, 
αρρώστια καί άγνωστοι µέχρι τότε πυρετοί έπεσαν πάνω 
στην γη καί στους ανθρώπους καί ο θάνατος πού µέχρι 
τότε κινιόταν αργά, επιτάχυνε το βήµα του...».
Η «γνώση» καί το «πυρ» πού έφερε ο Προµηθέας στους 
ανθρώπους, τους έδωσε πλούσια αγαθά καί σπουδαίο 
πολιτισµό, αλλά είχε µέσα του καί το σπέρµα της κατα-
στροφής για να εξοβελίση πάλι την ανθρωπότητα στο 
τέλος ενός κύκλου της. Ο «Προµηθέας ∆εσµώτης» του 
Αισχύλου µιλάει για την «γνώση» πού απέκτησαν οι άν-
θρωποι καί «πονάει» εκ µέρους όλων των ανθρώπων για 
ό,τι αυτή η γνώση συνεπάγεται:                       ,
«...Πριν από µένα οι άνθρωποι ζούσαν σαν τα µωρά κι 
αν έβλεπαν, δεν έβλεπαν, κι αν άκουγαν, δεν άκουγαν, 
µοιάζοντας µε φαντάσµατα, πού τρέχουν πίσω από όνει-
ρα. ∆εν ήξεραν να κτίζουν σπίτια καί ζούσαν σαν µυρµή-
γκια σε ανήλιαγες σπηλιές. Εγώ τους έδωσα την γνώση 
καί τους έµαθα την τάξη. Τους δίδαξα την γεωµετρία, 
πώς να περιποιούνται τα δέντρα καί πώς να χρησιµοποι-
ούν τα ζώα στις δουλειές τους. Τους έµαθα τα γράµµα-
τα, τους αριθµούς καί την αστρονοµία. Καί πλοία τους 
έµαθα να κατά -σκευάζουν για να εξερευνούν την γη. 
Τον χρυσό, τον άργυρο, τον χαλκό καί τον σίδηρο εγώ 
τους έµαθα να τα βρίσκουν καί να τα χρησιµοποιούν για 
να είναι ευτυχισµένοι Πριν από µένα δεν υπήρχε ιατρι-
κή επιστήµη. Οι άνθρωποι, όταν αρρώσταιναν δεν είχαν 
ελπίδα γιατριάς καί χωρίς γιατρούς καί φάρµακα µαρά-
ζωναν µέχρι να πεθάνουν. Αλλά ώ µάνα γη, για ιδές µε 
πόσο υποφέρω τώρα επειδή τόλµησα να κλέψω από τους 
θεούς το πυρ...».
Τέτοιες καί άλλες γνώσεις µαζί µε το «πυρ» του Προµη-
θέα είχαν περάσει από τους «γνώστες θεούς» της µυθο-
λογικής προϊστορίας στους τότε ανθρώπους η από τον 
θεό της Βίβλου µε το προπατορικό αµάρτηµα στον Αδάµ 
καί την Εύα καί η κακή χρήση αυτών των γνώσεων, µέσα 
από την προαιώνια διαδικασία της εξελίξεως πού θέλει 
τον άνθρωπο µόνιµα αντιµέτωπο µε την πιο σηµαντι-
κή δράση πού είναι η επιλογή του καλού η του κακού, 
έ στρεψαν το κακό πού εκπεµπόταν στην γη καί σε κάθε 
τι υπαρκτό τελικώς εναντίον των ιδίων µε αποτέλεσµα 
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µια κοσµογονική καταστροφή πού οριοθέτησε µια τόσο 
προηγµένη ανθρωπότητα. Ό,τι απέµεινε είναι αυτό πού 
περιγράφει ο Πλάτων στον «Κριτία»: “...Εννέα χιλιάδες 
χρόνια πέρασαν από τότε... Από αυτούς πού κατοικού-
σαν τότε την χώρα µας µόνο τα ονόµατα των βασιλιάδων 
τους σώθηκαν κι ό,τι µεγάλο αυτοί έκαναν. ∆ιότι όσοι 
άνθρωποι απέµειναν από την θεοµηνία του κατακλυσµού 
ήσαν αγράµµατοι καί ζούσαν στα βουνά. ∆εν είχαν ιδέα 
για το ένδοξο παρελθόν των προγόνων τους καί ό,τι 
θαυµαστό αυτοί, είχαν κάνει. ∆εν ενδιαφέρονταν για το 
παρελθόν τους διότι η ζωή τους ήταν πολύ στερηµένη 
καί πάλευαν µόνο για την αυτοσυντήρηση τους...».
Την 3η µε 4η χιλιετηρίδα π.Χ. όπως όλα δείχνουν, µια 
νέα ανθρωπότητα ανέτειλε, ένας νέος κύκλος ανθρώπι-
νου πολιτισµού καί εξελίξεως ξεκίνησε, πού φθάνει ως 
τις µέρες µας.
Κυρίαρχη µορφή αυτής της ανατολής της ανθρωπότη-
τας είναι ο βασιλιάς Μίνως. Ή ιστορική µορφή του κι-
νείται ανάµεσα στον µύθο καί στην πραγµατικότητα. Ή 
σηµαντική αυτή προσωπικότητα της Ιστορίας φαίνεται 
να συνδέη την µέσα κυρίως από την µυθολογία εκφρα-
σµένη προϊστορία, πού χαρακτηρίζει την περίοδο εκεί-
νη της ανθρωπότητας πού τελειώνει µε τον κατακλυσµό 
καί τα προϊστορικά-ιστορικά χρόνια πού η ιστορική τους 
αλυσίδα φθάνει ως την εποχή µας για τα οποία έχουµε 
πολύ περισσότερα στοιχεία καί αναφορές. «Έτσι για τους 
Έλληνες ο Μίνως ήταν ηµίθεος: Γιος του ∆ία καί της Ευ-
ρώπης µε αδέλφια τον Ραδάµανθυ καί τον Σαρπηδόνα. 
Ο Μίνως, όµως δεν εξαντλείται ως ιστορική καί µυθική 
ταυτόχρονα πραγµατικότητα στο χώρο της Κρήτης, στον 
χώρο της Ελλάδος. Βρίσκεται ως πρώτος βασιλιάς καί ως 
ιδρυτής µιας νέας γενιάς σε όλους τους σηµαντι κούς πο-
λιτισµούς πού άφησαν έντονα τα ίχνη τους κατά το διάβα 
της ιστορίας του ανθρώπου πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη. 
Ο Μίνως, ταυτοπροσωπία µε παραπλήσια ονόµατα, είναι 
ο Μίν για τους Αιγυπτίους πού ιδρύει, κατά τον Αιγύ-
πτιο αρχιερέα Μανέθωνα, την πρώτη µετακατακλυσµιαία 
δυναστεία της χώρας, ο Μάνης, ο πρώτος βασιλιάς των 
αρχαίων λαών της Φρυγίας καί της Καπ παδοκίας, ο Μανι-
τού για τους αρχαίους λαούς της Αµερικής, ο Μανού για 
τους Ινδούς, ο «ηλιογενής Μανού» ο πρώτος βασιλιάς 
µετά τον κατακλυσµό κατά το ινδικό έπος. Καί ίσως ταυ-
τίζεται καί µε τον Νώε, την βιβλική µορφή πού επέζησε 
του κατακλυσµού καί είναι ο γενάρ χης των Εβραίων.
Υπάρχουν µυθολογικά καί ιστο ρικά στοιχεία που κάνουν 
ιδιαίτερη την παρουσία του Μίνωα ως ηγέτη της αναγεν-
νήσεως του ελληνικού κόσµου αλλά καί του ευρύτερου 
γνωστού κόσµου. Ή θεϊκή καταγωγή του από τον ∆ία, ο 
τόπος που βασίλευε ως τόπος πού γεννήθηκε ο ∆ίας, η 
φήµη του ως µεγάλου νοµοθέτη καί κριτή, ιδιότητα πού 
διετήρησε και στον “Αδη, η σχέση µε τον αρχιτέκτονα 
∆αίδαλο πού του έκτισε το µοναδικό εκείνο ανάκτορο 
στην Κνωσό µε τον µυθικό λαβύρινθο καί πού συνδέε-
ται βέβαια µαζί µε τον Ίκαρο µε την πρώτη αν θρώπινη 
πτήση, επίσης η σχέση του µε δύο παράξενα πλάσµατα: 
τον Μινώταυρο, πού ήταν κλεισµένος στον λαβύρινθο, 
καί τον Τάλω, τον πρώτο µηχανικό άνθρωπο (ροµπότ;) 
πού κατά την παράδοση ήταν ένας χάλκινος γίγαντας πού 
πετούσε πάνω από την Κρήτη καί την φρουρούσε, η δι-
απλοκή του µε τον µύθο του Θησέα, η φήµη του ως του 
µέγιστου θαλασσοκράτορα καί τόσα άλλα κάνουν αυ-
τόν τον «αγαπητό συνοµιλητή καί φίλο του ∆ία», κατά 
τον Όµηρο, µια εξέχουσα, αλλά καί ιδιαί τερη ως προς 

τον βαθµό, πού µπορεί να προσδιορισθή του τί ακριβώς 
ήταν, ιστορική προσωπικότητα, µεγάλου βεληνεκούς. Με 
τίς ανασκαφές πού ξεκίνησε ο Έβανς το 1900 στην Κνω-
σό καί βγήκε στο φως το ανάκτορο του Μίνωα έγινε κάτι 
πολύ σπουδαίο πού σπάνια γίνεται: Ένα σχεδόν µυθικό 
πρόσωπο τόσο σηµαντικό στην ιστορία της ανθρωπότη-
τας πήρε σάρκα καί οστά.
Η ανάδυση, όµως, του Μίνωα στο φως της Ιστορίας καί 
της ιστορικής έρευνας όχι µόνο δεν τον αποµυθο ποίησε, 
αλλά του έδωσε ακόµη µεγαλύτερη αίγλη, τον έκανε 
ακόµη πιο «µυθικό». Τον έφερε πιο κοντά σ’ αυτήν την 
περίλαµπρη προϊστορία, πού έφθασε µέχρι τίς ήµε ρες 
µας, µε τους συµβολισµούς καί τίς αναφορές της παγκό-
σµιας, µυθολογίας, κουβαλώντας τον απόηχο ενός σπου-
δαίου κόσµου, πού υπήρξε πολύ παλιά καί πού µόλις 
σήµερα, µε όσα τώρα γνωρίζουµε, µπορούµε να διαισθα-
νούµε πόσο αληθινός ήταν. Η σκαπάνη του Έβανς έφερε 
τον άνθρωπο αυτού του αιώνος, πού τόσα καί τόσα ρα-
γδαία γνώρισε µέσα σ’ αυτόν, να σταθή περιδεής µπρο-
στά σ’ αυτήν την πραγµατικότητα, αλλά χωρίς να µπορή 
να την συνειδητοποίηση πλήρως, όπως καί τόσες άλλες 
πού άντικρύζει τα τελευταία χρόνια.
Ο Μινωικός πολιτισµός, πού αναδύθηκε από τίς ανασκα-
φές της Κνωσού καί των άλλων περιοχών της Κρήτης, 
έδειξε µιαν ιδιαίτερη τεχνολογική ανάπτυξη καί µιαν ιδι-
αίτερη επίσης ανάπτυξη στο επίπεδο των τεχνών καί των 
κοινωνικών εκδηλώσεων, επιβεβαιώνοντας έτσι την σύν-
δεση του µέσω του Μίνωος µε τον «µυθικό» εκείνο πα-
λαιότερο κόσµο. Κατ’ αρχάς ο Μινωικός πολιτισµός είναι 
ένας πολιτισµός θαλασσοκρατόρων, πού κυριάρχησε στίς 
θάλασσες για µια µακρά περίοδο και αυτό αποδεικνύε-
ται από το γεγονός ότι οι Μινωίτες πουθενά στίς πόλεις 
τους δεν είχαν κατασκευάσει οχυρωµατικά έργα. Βέβαια 
ως θαλασσοκράτορες παρουσίαζαν µια ιδιαίτερη επίδο-
ση στην ναυπηγική και στην κατασκευή λιµενικών έργων 
και αυτό αποδεικνύεται σήµερα από πολλά στοιχεία πού 
έχουν βρεθή. Έχουν βρεθή πλοία των µινωιτών πού δεν 
έχουν να ζηλέψουν τίποτα στην ναυπηγική τους τέχνη, 
από πλοία πρόσφατων χρόνων. Ή επίδοση, επίσης, των 
Μινωιτών στην κατασκευή τεχνη τών λιµένων και άλλων 
λιµενικών έργων είναι πραγµα τικά εντυπωσιακή. Σήµερα 
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θεωρείται ότι αυτοί κατα σκεύασαν το τεχνητό λιµάνι του 
φάρου της Αλεξαν δρείας, ένα πραγµατικά γιγάντιο τε-
χνικό έργο, πού ανακαλύφθηκε καί µελετήθηκε το 1915 
από τον Γάλλο µηχανικό Γκαστόν Χοντέ, καί εντυπωσιάζει 
µε τους µε γάλους κυµατοθραύστες του, τίς µακριές προ-
βλήτες του καί τίς άλλες εγκαταστάσεις του (µέχρι καί 
σύστηµα αποχετεύσεως λυµάτων είχε προβλεφθή, για να 
εµποδίζη την δηµιουργία λάσπης στο λιµάνι).
Άκρως εντυπωσιακή, όµως, είναι καί η επίδοση των Μι-
νωιτών στίς τέχνες, όπως η ζωγραφική, όπου µε την 
θαυµάσια καί µοναδική τεχνική τους, πού εφήρµοσαν 
στίς περίφηµες ανεξίτηλες τοιχογραφίες τους, καταφέρ-
νουν να µας εντυπωσιάζουν ακόµη καί σήµερα µετά από 
πολλές χιλιάδες χρόνια. Ή καταπληκτική τεχνική τους 
στην χρυσοχοΐα έκρυβε µυστικά πού µόλις πρόσφατα 
ανακαλύφθηκαν (πριν από µερικά χρόνια ο Άγγλος τε-
χνικός Μέρνον ανακάλυψε το ξεχασµένο µυστικό της συ-
γκολλήσεως χρυσών µερών πού εφήρµοζαν οι Μινωίτες 
χρυσοχόοι).
Το ανάκτορο της Κνωσού είναι σήµερα ένας αδιά ψευστος 
µάρτυς ότι οι Μινωίτες βρίσκονται σ’ ένα πολύ
υψηλό επίπεδο τέχνης κατασκευής κτιρίων καί εγκατα-
στάσεων. Κτισµένο στην κορυφή του λόφου Κεφάλα, 
λίγα χιλιόµετρα από το σηµερινό Ηράκλειο, καί σε µια 
έκταση 22 στρεµµάτων µε πάνω από 1.500 δωµάτια απο-
τελεί πραγµατικά καί σήµερα ένα θαύµα αρχιτεκτονικής. 
Το πενταόροφο αυτό κτίριο, πού κατάφερε να συνδυάση 
τόσο αριστοτεχνικά τα διάφορα επίπεδα του µε τον εν 
γένει χώρο, είναι θαυµαστό για το σύστηµα των φωτα-
γωγών του, πού χάριζε αέρα καί φως σ’ όλα τα δωµάτι-
α, µέσα από εκπληκτικά παράθυρα µε συρόµενες πόρτες 
καί χρωµατιστά τζάµια! Μπορεί να φαντασθή κανείς το 
όλο δη µιούργηµα µε τα προπύλαια, τίς στοές µε τα πολ-
λά παράθυρα, τα κλιµακοστάσια, τους φωταγωγούς, τα 
πολλά επίπεδα καί τίς πολλές γωνίες, την πολύ ωραία 
κατανοµή των όγκων σε διάφορα επίπεδα, σαν ένα αρ-
χιτεκτονικό µεγαλούργηµα, πού θα ήταν για τον καθένα 
«χάρµα οφθαλµών».
∆εν ήταν, όµως, µόνο ένα µεγαλειώδες αρχιτεκτό νηµα το 
ανάκτορο της Κνωσού, αλλά καί από άποψη εφαρµοσµέ-
νης οικοδοµικής τέχνης δείχνει ένα υψηλό τατο επίπεδο 
τεχνολογικής γνώσεως. Η εφαρµογή διαφόρων υδραυ-
λικών συστηµάτων στο όλο κτίσµα είναι τέτοια πού µας 
επιτρέπει να πούµε ότι όχι µόνον είχε ως προϋπόθεση 
βαθύτατη γνώση της υδραυλικής επιστήµης, αλλά καί 
ότι ήταν ανεπτυγµένη από τους Μινωίτες, σε τέτοιο βαθ-
µό πού ποτέ πριν καί ποτέ µετά, σχεδόν µέχρι την σύγ-
χρονη εποχή, ξαναεµφανίσθηκε υδραυλική τεχνολογία 
τόσο τέλεια, όσο αυτή. Το όλο αποχετευτικό σύ στηµα 
είναι πράγµατι ζηλευτό καί εξασφαλίζει ακόµη καί σή-
µερα, µετά από τόσες χιλιετίες, την παροχέτευση των 
όµβρίων υδάτων µε τρόπο ιδιαίτερα αποτελεσµατικό! Τα 
αποχωρητήρια, τα λουτρά καί οι εγκαταστάσεις υγιει-
νής ήσαν έτσι κατασκευασµένα πού σωστά έχει γραφτή 
ότι «ή Βασίλισσα της Κνωσού είχε τόσες ευκολίες, πού 
όλες οι µεγαλοπρέπειες των Βερσαλλιών δεν µπόρεσαν 
να δώσουν στην βασίλισσα της Γαλλίας». Υπάρχουν πολ-
λές ενδείξεις ότι µέχρι καί σύστηµα κυκλοφορίας ζεστού 
νερού (καλοριφέρ) διέθετε το κτιριακό συγκρότηµα της 
Κνωσού!
Υπάρχουν όντως πολλά στοιχεία πού πείθουν ότι ο Μι-
νωικός πολιτισµός, αν καί στην ανατολή της πολιτισµέ-
νης ανθρωπότητας, πού συνέχεια της αποτελούµε καί 

εµείς, εµφανίζεται, ιδιαίτερα καί εξαιρετικά ανεπτυγµέ νος 
µε γνώσεις καί επιτεύγµατα χωρίς προηγούµενο, αλλά 
καί πού δεν επαναλήφθηκαν µέχρι σχεδόν την σύγχρο-
νη εποχή. Καί είναι σίγουρα δυσεξήγητο το γεγονός πώς 
ένας τέτοιος πολιτισµός ακολουθεί µια τόσο σκο τεινή καί 
νεκρή πολιτισµικά περίοδο του ανθρωπίνου γένους. Μή-
πως υπάρχει κάτι πού τον ενώνει µε τον µυθικό πολιτι-
σµό του απωτέρου παρελθόντος; Την περίοδο εκείνη των 
ανθρώπων καί των «θεών» µε τα άπειρα κα τορθώµατα, 
πού πετούσαν όπου ήθελαν στην γη καί στ’ αστέρια, 
πού «κατακεραύνωναν» µε µυστήριες πηγές ε νεργείας, 
πού ήλεγχαν δυνάµεις της φύσεως, πού γνώρι ζαν τόσα 
πολλά, έτσι όπως πέρασαν µέσα από την «συλλογική 
µας µνήµη», την µυθολογία καί ένα σωρό πανάρχαια, 
συγκλείνοντα ως προς τα λεγόµενα τους, κείµενα από 
όλους τους λαούς επί της γης; Μήπως ο συνδετικός κρί-
κος είναι ο «ηµίθεος», ο «µυθικός» Βασι λιάς Μίνως; Καί 
αν δεν µπορούµε να δώσουµε απάντηση στα ερωτήµατα 
αυτά τουλάχιστον ας σκύψουµε µε έναν άλλο τρόπο στις 
πηγές της γνώσεως καί της ιστορίας. Ας προσπαθήσουµε 
να τίς προσεγγίσουµε, όχι µέσα από την πληθωρική µας 
«ασυνειδητότητα» πού µας οδηγεί να αντιλαµβανώµαστε 
τον κόσµο µέσα από µια στενό µυαλη αιτιοκρατική αντί-
ληψη, αλλά µέσα από έναν πιο διευρυµένο καί µε λιγώ-
τερη προκατάληψη, ορίζοντα. ∆ιότι έχουµε µάθει προκει-
µένου να ερµηνεύσουµε η να µελετήσουµε κάτι σ’ αυτόν 
τον κόσµο, να το κόβουµε από τον µίσχο πού το συνδέει 
µε το «άπειρο σύνολο», να το αποµονώνουµε απ’ οτιδή-
ποτε άλλο για να γίνεται πιο εύπεπτο όταν το καταναλώ-
νουµε, γλιστρώντας πάντα στις παρυφές της ουσιαστικής 
γνώσεως.
Έτσι ό,τι είναι έξω από την χειροπιαστή απόδειξη πού 
βγαίνει µέσα από την εξειδικευµένη ανάλυση, προτι-
µούµε να υποκρινόµαστε ότι δεν το ξέρουµε καί ότι δεν 
µας αφορά. Πόσο λάθος όµως... Όποια ουτοπία, ο «ου 
τόπος» του σηµείου, πού έχουµε αγκιστρωθή στους κύ-
κλους της σπείρας του παντός, πού πεισµατικά θέλουµε 
να αγνοούµε.
Κάθε φορά πού επισκεπτόµαστε έναν αρχαιολογικό 
χώρο, η µατιά µας, η σκέψη µας ακολουθεί ό,τι έχουν 
πει καί διατυπώσει για τον χώρο αυτόν κάποιοι ειδικοί 
αρ χαιολόγοι καί µοιάζουµε σαν ένα κοπάδι τουριστών 
πού ακολουθεί τυφλά καί ακούει τον ξεναγό του, χω-
ρίς καµµία δυνατότητα παρεκκλίσεως από το πιάτο της 
γνώσεως πού του σερβίρεται. Όταν για πρώτη φορά επι-
σκέφθηκα τον αρχαιολογικό χώρο στην Κνωσό βρέθηκα 
για λίγο κοντά σ’ έναν αγγλόφωνο όµιλο τουριστών πού 
ακολουθούσε µία Ελληνίδα ξεναγό. Ήταν στον χώρο των 
ονοµαζόµενων δυτικών αποθηκών όταν άκουσα την ξε-
ναγό να λέη ότι «εδώ ήσαν αποθήκες όπου οι Μινωίτες 
αποθήκευαν τρόφιµα» καί βλέποντας για πρώτη φορά 
τον συγ κεκριµένο χώρο, µου γεννήθηκαν αστραπιαία 
µερικές «παράξενες» σκέψεις. Κατ’ αρχάς µε την πρώτη 
µατιά, παρατηρώντας ότι οι συγ κεκριµένοι αποθηκευτικοί 
χώροι ήσαν πολύ στενοί πα ράλληλοι χώροι µε τα πολύ 
χοντρά τοιχώµατα ανάµε σα τους καί ότι στο δάπεδο τους 
βρίσκονταν µικρές σχετικά πέτρινες κρύπτες, α πέρριψα 
αµέσως την ιδέα ότι ήσαν αποθήκες τροφί µων. Όταν πα-
ρετήρησα καλύτερα αυτές τίς πέτρι νες κρύπτες (πέτρινα 
τε τράγωνα «κουτιά») είδα ότι εσωτερικά τους είχαν ένα 
δεύτερο τοίχωµα από ένα µαύρο στο χρώµα υλικό, πού 
από µακριά φαινόταν σαν καρβουνιασµένο ξύλο καί βέ-
βαια αµέσως απέρριψα τέτοια εκδοχή διότι κανένα ξύλο 
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δεν θ’ άντεχε τόσες χιλιά δες χρόνια. Αυτόµατα, σχεδόν 
ως έµπνευση, µου γεννήθηκε µια ιδέα, Ίσως επειδή πριν 
λίγο καιρό είχα δια βάσει ένα βιβλίο µε αναφορές στην 
πιθανή χρήση της πυρηνικής ενέργειας καί ραδιενεργών 
υλικών ως καύσι µο για την κίνηση από «κάποιους» στην 
αρχαιότητα. «Να δής πού αυτό είναι µολύβι», είπα στον 
εαυτό µου, µη έ χοντας δει, ακούσει η διαβάσει κανένα 
τέτοιο προηγούµενο, αλλά γνωρίζοντας την κατ’ εξοχήν 
χρησιµότητα του µολύβδου για την αποθήκευση ραδιε-
νεργών υλικών.
Ήταν τέτοια η «λάµψη» στο µυαλό µου πού βιαστικά 
διέκοψα την ξεναγό ρωτώντας την στα ελληνικά: «Τί εί-
ναι αυτό το µαύρο υλικό πού φαίνεται εσωτερικά στίς 
πέτρινες τρύπες;» Κι’ αυτή χωρίς κανένα δισταγµό µου 
απάντησε: «Μολύβι». Τότε αυτή η λέξη λειτούργησε 
σαν µια µεγάλη αποκάλυψη µέσα µου. Όχι τόσο γιατί αι-
σθάνθηκα τον εαυτό µου µε µαντικές ικανότητες, αλλά 
διότι µου αποκαλύφθηκε µε τον εναργέστερο τρόπο, 
πώς ο άνθρωπος λειτουργεί σε γνωσιακό επίπεδο και σε 
επίπεδο αντιλήψεως καί συνειδητοποιήσεως. Φαντάζο-
µαι ότι χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες µυαλά, µε ποικίλο 
βαθµό µορφώσεως σε ποικίλους τοµείς της επιστήµης, 
έχουν παρελάσει µπροστά από τίς πέτρινες κρύπτες µε 
τα µολυβένια τοιχώµατα. Φυσικοί, χηµικοί, µηχανικοί, 
αρ χαιολόγοι, ανθρωπολόγοι καί τόσοι άλλοι σπουδαί-
οι στο µυαλό η ασήµαντοι άνθρωποι... Γιατί όλοι τους 
λειτούργησαν σαν κοπάδι; Γιατί όλοι τους «φάγανε» το 
εύπεπτο, πού δεν αντέχει σε καµµιά λογική όµως, «α-
ποθήκες τροφίµων» καί γιατί δεν αναρωτήθηκαν για το 
πρωτοφανές
«τί δουλειά έχει το µολύβι στην αποθήκευση πραγµά-
των»; Η εξήγηση είναι ότι η βαθύτερη γνώση είναι κάτι 
πού δεν τους άφορα αφού βρίσκεται στα χέρια των ειδι-
κών καί αρκούνται να παίρνουν παθητικά καί επιφανεια-
κά ό,τι αυτοί τους δίνουν, η ότι -αν είναι ανα ζητητές της 
γνώσεως -είναι µόνο στον τοµέα τους καί συνεπώς αν 
υπάρχει κάτι έξω από την επιστήµη τους καί την ειδικό-
τητα τους δεν αρµόζει σ’ αυτούς να το σκεφθούν καί να 
το αναλύσουν. Η «χωριστότητα» του άνθρωπου απ’ όλα 
γύρω του, ακόµη καί από την ίδια του. την ύπαρξη, η 
«αποσύνδεση» δηλαδή από την αληθινή γνώση σ’ όλο 

της το µεγαλείο.
Ο αρχαιολόγος έχει µά θει, µε ορισµένη µεθοδολογία, να 
µελετά τίς γραφές, τίς παραδόσεις, τους αρχαίους χώ-
ρους καί τα ευρήµατα πού ανακαλύπτει καί να τα ταιριά-
ζη σε ένα συγκεκριµένο γνωσιακό οικοδόµηµα απόλυτα 
εξειδικευµένο. Όταν διασταυρώνεται µε τον µόλυβδο να 
χρησιµοποιήται στην αρχαιότητα µε µοναδικό τρόπο για 
αποθήκευση κάποιων υλικών είναι κάτι πού δεν τον αγ-
γίζει διότι είναι τελείως έξω από το γνωσιακό του οικο-
δόµηµα. Από την άλλη µεριά ο πυρηνικός φυσικός, ο 
φυσικός της Νευτώνειας φυσικής η της Κβαντοφυσικής 
όταν διασταυρώνεται µε τον µόλυβδο να χρησιµοποιήται 
ως αποθηκευτικό υλικό σ’ έναν αρχαιολογικό χώρο δεν 
τον αγγίζει επίσης καθό λου, διότι είναι εδραιωµένη µέσα 
του η θέση, είναι ο τρόπος πού σκέπτεται ως επιστήµο-
νας ότι αυτό πού βιώνει καί γνωρίζει καί µελετά στην 
σύγχρονη επιστήµη του δεν έχει καµµία σχέση µε την 
αρχαιότητα καί τους αρ χαιολογικούς χώρους. Κι’ αυτό 
συµβαίνει παρ’ όλο πού καί ο αρχαιολόγος καί ο φυσι-
κός γνωρίζουν ότι ο ∆ηµόκριτος µιλούσε ήδη από την 
αρχαιότητα για το άτοµο καί ότι ο Πυθαγόρας είχε εισχω-
ρήσει στην βαθύτατη ουσία των αριθµών που µόλις τώρα 
αρχίζουµε να αναγνωρίζουµε µέσα από νεώτερες θεωρίες 
καί αναζητήσεις της Φυσικής καί των Μαθηµατικών. Παρ’ 
όλο πού ο αρχαιολόγος αντικρύζοντας διάφορα στοιχεία 
από τα κατάλοιπα του Μινωικού πολιτισµού αναγνωρίζει 
κάποια ιδιαίτερη τεχνολογική γνώση, πολύ κοντινή στην 
σηµερινή, καί ο σηµερινός θεωρητικός της φυσικής επι-
στήµης η ο σηµερινός τεχνο κράτης αισθάνεται ένα ιδιαί-
τερα υψηλό πολιτιστικό επίπεδο σε σχέση µε την εποχή 
του, όταν έρχεται σε επαφή µε αυτό πού έφθασε ως τις 
µέρες µας από τους Μινωίτες καί δεν µπορεί εύκολα να 
θεωρηθή ότι είναι η φυσι κή εξέλιξη ανθρώπων πού µό-
λις πρίν από µερικές δεκάδες η εκα τοντάδες χρόνια βγή-
καν από τα σπήλαια. Τέτοιες σκέψεις φαίνεται καί οι µεν 
καί οι δε να τίς απωθούν αφού είναι πολύ έξω από τον 
τρόπο αντιλήψεως, µαθή σεως καί αντιµετωπίσεως του 
κόσµου από τον άνθρωπο. ∆ιότι ο άνθρωπος καί µέσα 
στην ατοµική του πορεία καί µέσα στην εξέλιξη του µέσω 
των γενεών, έχει την τάση να δηµιουργή µια γνωσιακή 
αλυσίδα, πού βασίζεται στην α νάγκη του να πιστεύη σε 
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δογµατικές η παραδοσιακές ιδέες, έτσι ώστε να γίνεται 
πιο προσδιορισµένο, καί άρα πιο ασφαλές γι’ αυτόν, το 
υπαρξιακό έδαφος πού πατά. Θέλει να αφήνη την λεω-
φόρο πού τον αποθέτει όταν ανοίγει τα µάτια του η ζωή, 
καί να παίρνη ένα µονοπάτι-παρακλάδι να περπατήση µη 
θέλοντας να βλέπη άλλους δρόµους. Είναι ο άνθρωπος, 
ο µέσος άνθρωπος, πού παιδί δύο χρόνων, όταν αρχί-
ζη να µιλά, οι γνωσιακές του δυνατότητες ξεπερνούν τίς 
δυνατότητες ενός παγκόσµιου διαδικτύου, όπως το Ίντερ-
νέτ, καί όντας έφηβος πια οι δυνατότητες του εξαντλού-
νται µόλις στην «παπαγαλία» µερικών σελίδων ενός βι-
βλίου καί είναι αναγκαίο σήµερα, παρά ποτέ, αν θέλουµε 
να αποφύγουµε την ανάπτυξη του σπέρµατος της κατα-
στροφής πού η τεχνολογία πού αναπτύξαµε µέσα της κυ-
οφορεί, να εγκαταλείψουµε τα µονοπάτια πού ο καθένας 
µας χωριστά πορεύεται καί να µπούµε στην λεωφόρο της 
επιγνώσεως, να πάψουµε να κοµµατιάζουµε την γνώση 
καί να κοµµατιαζόµαστε καί µεις.
Ο µόλυβδος πού χρησιµοποιήθηκε από τους Μινωίτες 
στα τοιχώµατα αυτών των «περιέργων κασελών» προ-
φανώς τοποθετήθηκε εκεί για να παίξη κάποιο ρόλο. 
Καί µάλιστα δεν χρησιµοποιήθηκε ·γιά µια απλή κατα-
σκευή, όπως ας πούµε σε αγωγούς νερού για στεγανο-
ποίηση, έτσι όπως έκαναν οι Ρωµαίοι χιλιάδες χρόνια 
αργότερα καί θεωρούνται από πολλούς ότι πρώτοι τον 
χρησιµο ποίησαν. Καί είναι κι’ αυτό άλλη µία άρνηση της 
αληθινής γνώσεως καί παραχαράξεως της πραγµατικότη-
τας, αναγνωρίζουµε δηλαδή στους Ρωµαίους ότι πρώτοι 
χρησι µοποίησαν τον µόλυβδο σε υδραγωγεία καί αγνο-
ούµε το γεγονός ότι οι Μινωίτες πολλά χρόνια πρίν, 
έχοντας τέ λεια υδραγωγεία καί υδραυλικά συστήµατα 
στην διάθεση τους, χρησιµοποιούσαν τον µόλυβδο αλλά 
για κάποιο ιδιαίτερο σκοπό καί όχι σε αγωγούς νερού, 
γνωρίζοντας προφανώς αυτό που µετά τους Ρωµαίους 
γνωρίσαµε οι σύγχρονοι άνθρωποι, γι’ αυτό καί καταρ-
γήσαµε την χρήση του µολύβδου σε αγωγούς µε πόσιµο 
νερό, ότι δηλαδή ο µόλυβδος ενώνεται µε χηµικές ουσί-
ες πού µπορούν να βρεθούν στο νερό καί οι ενώσεις του 
αυτές περνώντας στον άνθρωπο προ καλούν µια βαρεία 
αρρώστια, την µολυβδίαση. Ή γνώση γι’ άλλη µια φορά 
φαίνεται να ανακυκλώνεται... Χάνεται σε µια εποχή καί 
ξανακερδίζεται σε µια άλλη.
Οι Μινωίτες, λοιπόν, χρησιµο ποιούσαν τον µόλυβδο 
γα αποθή κευση κάποιων άγνωστων υλικών, οι Ρωµαί-
οι, πολύ αργότερα τον ξα ναχρησιµοποίησαν, αλλά για 
να κατασκευάσουν υδραγωγεία, καί εµείς, οι σύγχρονοι 
άνθρωποι, τον χρησιµοποιούµε κυρίως για να αποθη-
κεύουµε ραδιενεργά υλικά καί να προστατευόµαστε από 
την επικίνδυνη ιονίζουσα ακτινοβολία, καί δεν τον χρη-
σιµοποιούµε πια στα υδραγωγεία. Ο µόλυβδος, λόγω 
της υψηλής του πυκνότητας, του µεγάλου ειδικού βά-
ρους του δηλαδή (είναι 11 περίπου φορές βαρύτερος 
από το νερό), είναι ιδανικός για να µην αφήνη να περνά 
οποιασδήποτε µορφής ακτινοβολία µέσω αυτού. Έτσι 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά σήµερα για να προστατευ-
θούµε από την επικίνδυνη ακτινοβολία. Τα ακτινοβολού-
ντα ραδιενεργά υλικά φυλάσσονται σε µολύβδινα κου-
τιά, οι χώροι πού αυτά αποθηκεύονται η χρησιµοποιού-
νται ντύνονται µε φύλλα µολύβδου καί οι άνθρωποι για 
να προστατευθούν ντύνονται µε µολύβδινες στολές. Καί 
οι συγκεκριµένοι αποθηκευτικοί χώροι µε τίς πέτρινες 
καί µολύβδινες κρύ πτες στο ανάκτορο της Κνωσού φαί-
νεται από τα κατά λοιπα πού υπάρχουν ότι είχαν στα τοι-

χώµατα τους επένδυση από µόλυβδο.
Τέτοιοι, λοιπόν, πολύ στενοί αποθηκευτικοί χώροι 
µε πολύ χοντρούς τοίχους ανάµεσα τους πού περιέ-
χουν µολύβδινα κουτιά στο δάπεδο τους σε τι µπορεί 
να χρησί µευαν; Οτιδήποτε καί να φαντασθή κανείς πού 
θα χρειαζόταν οι Μινωίτες για να αποθηκεύσουν, όπως 
τρόφιµα, χρήσιµα υλικά, πολύτιµα η µη αντικείµενα, η 
κοινή λογική καί η κατασκευαστική σκέψη πού υπακούει 
στην λειτουργική αναγκαιότητα -καί φαίνεται βέβαιο ότι 
διέθε ταν αρκετή απ’ αυτήν οι αρχαίοι αυτοί κατασκευα-
στές καί χρήστες- λέγουν ότι: κατασκευάζουµε έναν, δύο 
η τρείς (πάντως όχι δεκάδες όπως βλέπουµε ότι είναι οι 
συγκεκριµένοι) µεγάλους έστεγασµένους χώρους καί σε 
υπέργεια πιθάρια, δοχεία, κασέλες η κουτιά αποθηκεύ-
ουµε ό,τι θέλουµε. Καί βέβαια πολύ περισσότερο, δεν 
µπορούµε να φαντασθούµε τους Μινωίτες µε την υψηλή 
νοηµοσύνη πού φαίνεται ότι διέθεταν καί το τόσο υψη-
λό τε χνολογικό και πολιτιστικό επίπεδο νά χρησιµοποι-
ούν τρύπες στο έδαφος για νά αποθηκεύσουν τρόφιµα: 
(λάδι, κρασί, δηµητριακά η αλλά) µέ τον κίνδυνο να 
σαπίσουν η ν’ αλλοιωθούν και µε µεγάλη δυσκολία στο 
να κάνουν χρήση τους, δεδοµένου ότι και ένας ακόµη 
άνθρωπος µέσα σ’ αυτούς τους πολύ στενούς χώρους 
είναι δύσκολο να λειτουργήση. Η σκέψη ότι µπορεί να 
αποθήκευαν διάφορα άλλα υλικά η αντικείµενα πάλι δεν 
αντέχει στην λογική,  αφού σίγουρα δεν θα επέλεγαν να 
τα χώσουν στη γη, αφού είναι τόσο πολύ δυσλειτουργι-
κό, και ούτε χρειαζόταν να τα προστατέψουν µε µολύβδι-
να τοιχώµατα.
Μένουν ίσως λίγες σκέψεις που θα µπορούσε να κάνη 
κάποιος για την χρησιµότητα των µολύβδινων κουτιών 
στο δάπεδο αυτών των χώρων του ανακτόρου που όµως 
µας βάζουν σε µεγαλύτερη περίσκεψη.
Αποθηκεύονται κάποια άγνωστα υγρά η οξέα που χρει-
άζονται δοχεία µε τοιχώµατα από µόλυβδο που δεν αλ-
λοιώνεται λόγω του χαµηλού βαθµού αντιδραστικότητας 
που ο µόλυβδος έχει ως χηµικό στοιχείο; Και γιατί όχι 
σε υπέργεια δοχεία που βολεύει καλύτερα, γιατί τόσο 
χοντρά µολύβδινα τοιχώµατα, γιατί µολύβδινη επένδυση 
στους τοίχους; Μπορεί να ήσαν µήπως ηλεκτρικοί συσ-
σωρευτές αφού µη ξεχνάµε πλάκες µολύβδου εµβαπτι-
σµένες σε διάλυµα οξέος χρησιµοποιούνται στους συσ-
σωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας; Και γιατί τοποθετηµένοι 
στο έδαφος. Που είναι το µονωτικό υλικό η οι γραµµές 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας; Μικροί πυρηνικοί αντι-
δραστήρες; Αλλά εδώ καταλήγουµε στο ίδιο συµπέρασµα 
ότι οι Μινωίτες έκαναν χρήση της πυρηνικής ενέργειας…
Ο Έβανς ανακάλυψε και µελέτησε το ανάκτορο της Κνω-
σού στην αρχή του πρώτου µισού του αιώνα µας. Εάν 
αυτό γινόταν στο δεύτερο µισό, πιθανόν να συσχετιζό-
ταν η χρήση του µολύβδου µε την χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας από τους Μινωίτες.
Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που περάσαµε και 
ξαναπεράσαµε, άπειρες φορές, µπροστά από το ανάκτορο 
του Μίνωα στην Κνωσό και ήµασταν σαν τους ανθρώπους 
στον «Προµηθέα ∆εσµώτη» του Αισχύλου πριν πάρουν 
το «πυρ» και άρα και τη «γνώση», πού «έβλεπαν και δεν 
έβλεπαν, που άκουγαν και δεν άκουγαν».
Το «πύρ» όπως φαίνεται, βρίσκεται ήδη στην κατοχή 
µας, µήπως ήρθε η ώρα να πάρουµε και την «γνώση»; 
Άλλωστε και η «γνώση» µε «κβαντικά άλµατα» κατακτιέ-
ται…
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το Καλό Ιστορικό

Η 
άσκηση της Ιατρικής, από καταβολής 
κόσµου, στηρίχθηκε στην άµεση επαφή 
του ιατρού µε τον ασθενή σαν σύνολο. 

Ο ιατρός εκλήθη να θεραπεύσει όχι τη συγκεκρι-
µένη νόσο , αλλά τον ασθενή, ως ανθρώπινη ύπαρ-
ξη και για να επιτύχει το στόχο αυτό, έπρεπε να 
επιστρατεύσει τις γνώσεις του, τη λογική και την 
πείρα του.

Επαναλαµβάνεται σταθερά και “µονότονα”, πως για 
να φθάσει ο ιατρός στη σωστή διάγνωση, είναι απα-
ραίτητη η λήψη ενός “καλού” ιστορικού. Τι σηµαίνει 
“καλό ιστορικό”;Σηµαίνει ευρύτητα γνώσεων Ιατρικής 
και εξαιρετική ικανότητα συσχέτισης των µε τα συ-
µπτώµατα του ασθενούς, σε κάθε περίπτωση.
Καθώς ο ασθενής προσέρχεται στον ιατρό µε ένα ή 
περισσότερα βασικά συµπτώµατα ,η σκέψη του ιατρού 
διαχέεται προς διάφορα νοσήµατα που έχουν κοινό 
στοιχείο τα παραπάνω συµπτώµατα, αλλά δι’ αποκλει-
σµού θα πρέπει να καταλήξει σε ένα νόσηµα µια και 
πρέπει κατ’ αξίωµα να τα διευθετήσει έτσι ώστε να χω-
ρέσουν όλα-στο ίδιο “καλάθι”.

Η ανάλυση αυτή της διαγνωστικής σκέψης απαιτεί 
τη γνώση όλων των νοσηµάτων που εκδηλώνονται 
και µε τα συγκεκριµένα συµπτώµατα, και µε εύστοχες 
ερωτήσεις, µε ευρύτητα σκέψης και ευστροφία πνεύµα-
τος να εµπλουτίσει το ιστορικό µε σηµαντικά στοιχεία 
προσδίδοντας σ’αυτό ιδιαίτερη* αξία και βαρύτητα. Θα 
πρέπει δηλαδή να γνωρίζει για τη διάγνωση ποιας 
νόσου -κατά ηυξηµένη πιθανότητα-ψάχνει,ώστε µε το 
ιστορικό να έχει ήδη φθάσει στον προθάλαµο της.
∆εν αποµένει παρά να ανοίξει την πόρτα της διάγνω-

σης µε την λεπτοµερή κλινική εξέταση και αφού πά-
ρει και από αυτή σηµαντικές πληροφορίες, να επι-
βεβαιώσει τη διάγνωση µε τον παρακλινικό έλεγχο.
Κατά ένα -ίσως όχι και τόσο-παράδοξο τρόπο ο σηµε-
ρινός ιατρός αρχίζει τη διαδικασία προς τη διάγνωση 
,αντίθετα Στην πρώτη επαφή µε τον ασθενή βιάζεται να 
σηµειώσει το όνοµα του και να παραγγείλει απεριό-
ριστο αριθµό παρακλινικών εξετάσεων. Είναι ο εύ-
κολος αλλά και όχι µόνο αναποτελεσµατικός αλλά 
και επικίνδυνος δρόµος.. Ακόµα χειρότερα αρκετές 
φορές συµβαίνει να ασχολείται ο ιατρός µε το πρό-
βληµα ενός ασθενούς, διαβάζοντας µόνο τις απαντή-
σεις των παρακλινικών εξετάσεων, χωρίς να εξετάσει 
τον ασθενή, και να αποφαίνεται µε αλαζονεία για τη 
διάγνωση κάποιας νόσου ή τον αποκλεισµό της, περι-
πίπτοντας έτσι σε διαγνωστική πλάνη, πολλές φορές 
µοιραία για τη ζωή του ασθενούς.

Η ιλιγγιώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εφαρ-
µογή της στην Ιατρική, οπουδήποτε παρέχει σηµαντι-
κή βοήθεια στη διαγνωστική διαδικασία,σε  καµµία 
περίπτωση όµως δεν µπορεί να αξιοποιηθεί αν δεν 
αποτελεί το επιστέγασµα του συνειρµικού οικοδοµή-
µατος , που έχτισε ο ιατρός αναζητώντας την αιτία που 
οδήγησε τον συνάνθρωπο του στην ανάγκη να ζητήσει 
βοήθεια. Μια βοήθεια που την περιµένει από το αν-
θρώπινο µυαλό και τα ανθρώπινα χέρια και όχι από τις 
οθόνες ενός άψυχου µηχανήµατος.
Η άσκηση της Ιατρικής απαιτεί ιδιαίτερο κόπο για την 
απόκτηση γνώσεων και εµπειρίας και την εφαρµογή 
τους στην καθ’ηµέραν πράξη.
Αυτό που κυρίως όµως προϋποθέτει είναι υψηλό αί-
σθηµα ευθύνης, σοβαρότητα και σεµνότητα.

Κ. Παπαγιαννόπουλος
∆/ντής ΩΡΛ Τµήµατος ΓΝ Τρίπολης

Πωλούνται οι εγκυκλοπαίδειες 

Μεγάλη δοµή 2004 (35 τόµοι) αχρησιµοποίητη 

Grand πάπυρος Λάρους Μπριτάνικα (127 τόµοι)

Μαζί µε το Cross/Indexed λεξικό 13 γλωσσών ελαφρώς µεταχειρισµένα 
καθώς επίσης 

τα Λεξικά Ελληνικής γλώσσας Φυτράκη Τεγοπούλου
και 

Μπαµπινιώτη 
∆ώρο 

Εγχειρίδιο χρήσης, επισκευής και συντήρησης επιβατών αυτοκινήτων 

και τριαξονικών φορτηγών µε ρυµούλκα. 

∆ιότι παντρεύτηκα 

και ανακάλυψα πως η γυναίκα µου 

Τα ξέρει όλα!

ΠΩΛΗΤΗΡΙ
Ο
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Ε 
πιστηµονική εκδήλωση µε θέµα Ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα πρόληψης και εγκαιρης διάγνωσης 
. διοργάνωση πανεπιστήµιο πελοποννήσου σε συνεργασία µε τον δήµο τρίπολης ∆ΥΠΕ πελοποννήσου 
και ιατρικό σύλλογο Αρκαδίας.Συντονιστής ο καθ, Γίαννης Παπαγηµητρίου οµηλιτές οι Καθηγητές κ.Ρά-

πτης Σωτήριος, Στεφανάδης Χριστόδουλος , Οικονοµόπουλος Φάνης, Αρχιµανδρίτης Αθανάσιος. Αντζακλής Αρης, 
Νακοπούλου Λύδια.

Ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης
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Πάνω: το Πάνελ των Οµιλητών. Κάτω: Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ 
Μανώλης Καλοκαιρινός και ο Αντιπρόεδρος του ∆ΥΠΕ Βλάσ-
σης Πυργάκης Πάνω: άποψη του αµφιθεάτρου

Κάτω: Ο καθηγητής Ι Ράπτης στη οµηλία του για τον Σ∆

Ανεξάρτητα από την άποψη του καθενός για το περιεχόµενο της Συ-
νταγµατικής Συνθήκης, το γαλλικό «Όχι» µεταφέρει ένα κοινωνικό 
µήνυµα που ξεπερνάει το ειδικό αντικείµενο του δηµοψηφίσµατος. Είτε 
χαιρόµαστε είτε λυπόµαστε για το αποτέλεσµα, πρέπει να διαπιστώσου-
µε ότι η νίκη του «Όχι» στη Γαλλία είναι σε µεγάλο βαθµό µια νίκη των 
ενεργών πολιτών απέναντι σε µια πολιτική ελίτ και στα µεγάλα µήντια. 
Είναι νίκη της δικτύωσης µέσω του Ίντερνετ και της άµεσης αµφίδρο-
µης επικοινωνίας, των ιστοσελίδων και οργανώσεων µε µικρά µέσα, 
στο περιθώριο της κλασικής κοµµατικής πολιτικής, αλλά σε στενή επα-
φή µε την κοινωνία. Οι ιστοσελίδες αυτές αναδείχθηκαν πιο αξιόπιστες 
από µεγάλες εφηµερίδες, κανάλια και περιοδικά, τα οποία σχεδόν σύσ-
σωµα µετείχαν απροκάλυπτα στην εκστρατεία του «Ναι». Η «πολιτική 
τάξη» απ’ όλα τα µεγάλα κόµµατα επιστρατεύτηκε γι’ αυτήν. Σηµαντικό-
τατοι πολιτικοί διέκοψαν τη µακρόχρονη σιωπή τους για να µετάσχουν 
στη µάχη, όπως η Σιµόν Βέιλ από τα δεξιά ή ο Λιονέλ Ζοσπέν από τα 
αριστερά, και τα επιχειρήµατά τους ήταν σίγουρα βαρυσήµαντα. 
Συνεπώς, η νίκη του «Όχι» αποτελεί στην κυριολεξία µια ανταρσία της 
κοινωνίας των πολιτών, απέναντι σ’ ένα σενάριο δροµολογηµένο εκ 
των άνω και παρουσιασµένο ως µονόδροµος. Είναι, κατά κάποιον τρό-
πο, η νίκη του κοινωνικού ∆αβίδ απέναντι στον Γολιάθ του πολιτικού 
κατεστηµένου.
Η απογοήτευση των οπαδών του «Ναι» δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
εύκολες αλλά λανθασµένες ερµηνείες του τύπου: «οι Γάλλοι απάντη-
σαν σε λάθος ερώτηση και καταδίκασαν την κυβέρνηση αντί να εκφρα-

στούν για την Ευρώπη» ή «δεν εξηγήθηκε αρκετά το Ευρωσύνταγµα» 
ή ακόµα «το «Όχι» είναι ένα περιστασιακό συνονθύλευµα αρνητισµού 
και λαϊκισµού». Ο διάλογος ήταν ουσιαστικός όσο ποτέ, η επιχειρη-
µατολογία εξαντλήθηκε και από τις δυο πλευρές, και η συµµετοχή 
ήταν µέγιστη. Καλύτερη διαδικασία δεν γινόταν!Εξάλλου η «κοµµατική 
ανάγνωση» του αποτελέσµατος είναι µάλλον αµφίβολη, αν θεωρήσου-
µε (δηµοσκόπηση «Le Figaro», 27.5.2005) ότι µόνο 6% των οπαδών 
των κοµµάτων υπέρ του «Ναι» δήλωσαν ότι η θέση του κόµµατός τους 
επηρεάζει την ψήφο τους για το δηµοψήφισµα, και αντίστοιχα 4% για 
τους οπαδούς των κοµµάτων υπέρ του «Όχι»! Από την άλλη πλευρά, 
είναι αξιοσηµείωτο ότι τα πιο ενεργά στρώµατα της κοινωνίας ψήφισαν 
«Όχι» (60% των νέων, 70% των εργαζοµένων κλπ.). Η κατηγορία όπου 
το «Ναι» είχε την σαφέστερη υπεροχή είναι οι ηλικιωµένοι.
Πιστεύω ότι η ψήφος των Γάλλων δεν αφορά µόνο το περιεχόµενο του 
Ευρωσυντάγµατος, αλλά και τη διαδικασία του. Η πρόταση αυτή έπεσε 
κάπως «από τον ουρανό», εφόσον δεν υπήρξε ουσιαστική διαδικασί-
α λαϊκής συµµετοχής στη διαµόρφωσή της. Εν πολλοίς, εµφανίσθηκε 
ως το «παιδί» ενός συντηρητικού τεχνοκράτη πολιτικού άλλης εποχής, 
του Ζισκάρ ντ’ Εστέν. Και κυρίως δεν άφηνε κανένα περιθώριο πέρα 
από την ολική, αµετάκλητη και τελικά παθητική έγκριση ή την απόρρι-
ψη. Σ’ αυτήν τη διαδικασία η γαλλική κοινωνία είπε ηχηρά: Όχι!
Συνεπώς, υπάρχει ένα θετικό κοινωνικό µήνυµα, πέρα από τις όποιες 
συνέπειες του δηµοψηφίσµατος για την ευρωπαϊκή πορεία: η κοινωνία 
των πολιτών έχει δύναµη, έστω και αν διαθέτει λίγα µέσα, απαιτεί µια 
πιο συµµετοχική δηµοκρατία και περιµένει µια ανατροπή σ’ ένα πο-
λιτικό σκηνικό που κρίνεται πλέον παρωχηµένο. Και το µήνυµα αυτό 
δεν ισχύει βέβαια µόνο για την ευρωπαϊκή πολιτική ούτε µόνο για τη 
Γαλλία. 

Ο Οδυσσέας Βουδούρης είναι πρόεδρος του anthropos.gr

Το κοινωνικό µήνυµα

του γαλλικού «Όχι»
Του Οδυσσέα Βουδούρη
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