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� ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Την  1η Ιουνίου  του 2008 στα γραφεία του «Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων Εκ
Νεφρού» Ναυάρχου Βότση 21 Κάτω Πατήσια πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική
Συνέλευση στη οποία έγινε ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του απερχομένου
Δ.Σ και  η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε, συνήλθε την Πέμπτη 05/06/2008 στις 18:00
στα γραφεία του συλλόγου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : Σβάρνας Χρήστος
Αντιπρόεδρος : Δημητρακόπουλος Απόστολος
Γενικός Γραμματέας : Βλάχος Αθανάσιος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας : Πανταζής Νικόλαος
Ταμίας : Σακελλαρίου Βασίλειος 
Αναπληρωτής Ταμίας  : Μαυροειδής Φώτιος
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων : Ζερτοπούλης Αναστάσιος                                 
Σύμβουλος : Κουμπούρος  Μιχαήλ
Σύμβουλος : Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος

Η νέα Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέχθηκε , συγκροτήθηκε σε σώμα την Πέμπτη 05/06/2008
στις 20:00 στα γραφεία του συλλόγου ως εξής:

Πρόεδρος : Δημητρόπουλος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος : Τερζίδης Ανέστης
Μέλος :  Αλαφογιάννη Βασιλική   

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους μεταμοσχευμένους που συμμετείχαν
στη μαζική Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας της 01.06.2008 για την εκλογή νέ-
ου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Καλεί όλους τους μεταμοσχευμένους και  ιδιαίτερα εκείνους που δεν είναι μέλη του
Συλλόγου μας να εγγραφούν και να συσπειρωθούν γύρω από το σύλλογο.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να αγωνιστεί μαζί με όλους τους μεταμοσχευμένους
για την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων τους και για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Οι συνεδριάσεις του θα είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του συλλόγου. Επίσης θα είναι ανοι-
χτό σε ιδέες, προτάσεις, υποδείξεις παρατηρήσεις αλλά και σε κριτική που θα βοηθούν  και
θα προάγουν τα συμφέροντα των μεταμοσχευμένων. 

� ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 
ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΜ

Κατά τη διάρκεια εκδηλώσεως που πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Προέδρου της
Δημοκρατίας τη Τρίτη 24 Ιουνίου από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων στο
Περιστύλιο του Ζαππείου για την υποστήριξη και προώθηση της ιδέας της Δωρεάς Ιστών και
Οργάνων ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημ. Αβραμόπουλος εξήγγει-
λε την ψήφιση νέου νομοσχεδίου για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών καθώς και της
δημιουργίας Διεθνούς Μεταμοσχευτικού κέντρου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου θα νο-
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σηλεύονται ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση των διαφόρων οργάνων σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα.
Στην ανωτέρω εκδήλωση του ΕΟΜ απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του ΕΟΜ
Καθηγητής κ. Αλκ. Κωστάκης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων κ.
Ιωαν. Δομάγερ ενώ βραβεύτηκαν συμβολικά δύο οικογένειες δοτών οργάνων που χάρισαν ζωή
σε συνανθρώπους μας δωρίζοντας τα όργανα των συγγενών τους προς μεταμόσχευση καθώς και
μαθητές της Β’ Λυκείου από το Σχολείο «Ροδίων Παδεία» της Ρόδου για την δραστηριότητά τους
σχετικά με τη προώθηση της δωρεάς Οργάνων στη Ρόδο. Μετά τις βραβεύσεις ακολούθησε
40λεπτο μουσικό πρόγραμμα από τη καμεράτα- Ορχήστρα των Φίλων Μουσικής υπό την
Μουσική Διεύθυνση του Αλ. Μυράτ, με τη σοπράνο Μάτα Κατσούλη και τον βαρύτονο Τάση
Χριστογιαννόπουλο. Στη εκδήλωση παρέστη και το διοικητικό συμβούλιο του Πανελληνίου
Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού .
Στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία της 22 Ιουνίου δημοσιεύθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες του
νομοσχεδίου αυτού όπως :
-Μετατρέπονται όλοι οι ενήλικες σε υποψήφιους δότες εκτός αν δηλώσουν το αντίθετο. Όσοι δη-
λαδή δεν συναινούν θα μπορούν να το δηλώνουν κατά τη διάρκεια της γενικής απογραφής του
πληθυσμού, στα γραφεία του ΕΟΜ, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στους Δήμους και κοινότητες. Ο
ΕΟΜ θα καταρτίσει μητρώα δωρητών όπου θα ανατρέχει κάθε φορά που απαιτείται μεταμό-
σχευση. 
- Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι η απόφαση για το εάν ένας ασθενής ή τραυματίας είναι

κλινικά νεκρός (οπότε θα μπορεί να ληφθούν τα όργανά του) εκτός από την διαδικασία που
προβλέπει ο Νόμος 2737/99 θα λαμβάνεται και με τη συμμετοχή ιατροδικαστή. 

- Ταυτόχρονα ιδρύεται κέντρο μεταμοσχεύσεων με τη μορφή κοινωφελούς ιδρύματος μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) με την επωνυμία Διεθνές
Μεταμοσχευτικό Κέντρο. Σκοπός του θα είναι η ανάπτυξη στη χώρα μας μιας πρότυπης μο-
νάδας μεταμοσχεύσεων όλων των οργάνων και η λειτουργία της σύμφωνα με τα διεθνή πρό-
τυπα. Το κέντρο θα στεγασθεί σε μια πτέρυγα του νέου κτιρίου του νοσοκομείου «Άγιοι
Ανάργυροι».

- Τα τρία πρώτα χρόνια στη λειτουργία του κέντρου θα συμβάλει το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο
Μεταμοσχεύσεων του Μαϊάμι, με επικεφαλής τον Έλληνα επιστήμονα Ανδρ. Τζάκη. Το υπουρ-
γείο Υγείας έχει συνάψει ήδη μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θα κοστίσει περί τα 10 με 15
εκατ. ευρώ για τα τρία χρόνια της συνεργασίας.

- Το Ινστιτούτο θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό (γιατρούς και νοσηλευτές), ενώ θα
παράσχει και την τεχνογνωσία. Στο πλαίσιο αυτό θα κληθούν και Έλληνες διακεκριμένοι επι-
στήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό ώστε στο μέλλον να εγκατασταθούν μόνιμα στην
Ελλάδα.

- Οι προσλήψεις του υπόλοιπου προσωπικού (νοσηλευτικού, βοηθητικού κ.λπ.) θα γίνουν 
τόσο μέσω ΑΣΕΠ, όσο και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

- Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο κέντρο θα ενσωματωθούν μέσα σε διάστημα πέντε ετών όλες
οι μονάδες μεταμόσχευσης που σήμερα λειτουργούν στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ μπορούν
να ενταχθούν και ιδιωτικές μονάδες υπό την εποπτεία όμως του υπουργείου. Επικεφαλής θα
τεθεί πρόσωπο με διεθνές κύρος από τον επιστημονικό ή τον κοινωνικό χώρο.

Οι πρώτες εντυπώσεις που απεκόμισε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού
από τις ανακοινώσεις αυτές είναι καταρχήν θετικές και θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση . Αναμένουμε να λάβουμε γνώση του όλου νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώ-
σουμε τις προτάσεις μας όπως φυσικά και όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τα προβλήματα

της δωρεάς οργάνων, των μεταμοσχεύσεων και γενικότερα της περίθαλψης των νεφροπαθών.

newsnewsnewsnewsne 5
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� ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την Τετάρτη 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση αντιπροσωπείας
του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού με τον Διοικητή του Λαϊκού
Νοσοκομείου κ Α. Γρηγορόπουλο προκειμένου να συζητηθούν θέματα λειτουργίας του
Νοσοκομείου γενικότερα και της Νεφρολογικής κλινικής ειδικότερα που απασχολούν τους
μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς. Επειδή κατά την συνάντηση αυτή διαπιστώθηκε ότι για τη
σφαιρική εξέταση των προβλημάτων αυτών και τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική αν-
τιμετώπισή τους απαιτείται και η παρουσία  του Διευθυντή της Νεφρολογικής κλινικής και του
Μεταμοσχευτικού Κέντρου του Λαϊκού κ. Ι. Μπολέτη αποφασίστηκε νέα συνάντηση. 
Πράγματι την 23η Ιουνίου εκ νέου αντιπροσωπεία του Συλλόγου αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο του ΔΣ κ. Χ. Σβάρνα, τον Αντιπρόεδρο κ. Απ. Δημητρακόπουλο, τον Αναπληρωτή
Γεν. Γραμματέα  κ. Ν. Πανταζή και το μέλος κ.Mιχ. Κουμπούρο συναντήθηκε με το Διοικητή
του Λαϊκού κ. Α. Γρηγορόπουλο παρόντος και του Δ/ντή της νεφρολογικής κλινικής και του
Μεταμοσχευτικού Κέντρου κ. Ι. Μπολέτη.
Κατά τη συνάντηση αυτή από τη πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου
Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού παρουσιάστηκαν για ακόμη μία φορά τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταμοσχευμένοι και προτάθηκαν συγκεκριμένες λύσεις για
την βελτίωση της όλης κατάστασης, όπως : αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων στη
νεφρολογική κλινική και το μεταμοσχευτικό κέντρο ιατρών (χειρουργών και νεφρολόγων)
των νοσηλευτών και των υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης, διάθεση καταλληλότε-
ρων χώρων αποκλειστικά για τα εξωτερικά ιατρεία, ανάπλαση της μονάδας μεταμόσχευσης,
βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, ενωρίτερη έναρξη και χωρίς διακοπές λειτουργία των
εξωτερικών ιατρείων καθώς και εκείνου των έκτακτων περιστατικών. Αυστηρή τήρηση του
ωραρίου των δίωρων για την μέτρηση των επιπέδων  της κυκλοσπορίνης, μηχανογράφηση
των φακέλων των μεταμοσχευμένων και της καταχώρησης των αποτελεσμάτων, επιτάχυνση
της εφαρμογής του συστήματος συναλλαγής των μεταμοσχευμένων με τις διάφορες υπηρε-
σίες του νοσοκομείου με το σύστημα της κάρτας με barcode κ.α.
Από την πλευρά του ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Α. Γρηγορόπουλος ανέφερε ότι ήδη
προσελήφθη μία νοσηλεύτρια και θα ακολουθήσει η πρόσληψη μιας δεύτερης, η μηχανο-
γράφηση προχωρεί, ήδη υπάρχει πρόγραμμα και αναμένονται υπολογιστές, το barcode ελ-
πίζει ότι θα λειτουργήσει αρχές Σεπτεμβρίου ενώ θα ρυθμιστεί και το άνοιγμα των θυρών
ασφαλείας. Για τη  αύξηση των χώρων εξυπηρέτησης και μεταμοσχευμένων ανέφερε ότι σή-
μερα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
Ο Δ/ντης της Νεφρολογικής Κλινικής κ. Ι. Μπολέτης δήλωσε ότι εγγυάται την έναρξη λει-
τουργίας των εξωτερικών ιατρείων στις 10.00 πμ και ότι καταβάλλει προσπάθειες για τη κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των μεταμοσχευμένων με τη διάθεση περισσότερων νεφρολόγων στα
εξωτερικά Ιατρεία .Επίσης δεσμεύθηκε ότι θα χωριστούν τα ραντεβού σε τρις χρονικές πε-
ριόδους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η μεγάλη αναμονή που υπάρχει σήμερα. Η διακοπή  της
εξέτασης για να πραγματοποιηθεί βιοψία δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί αλλά θα υπάρχει
ενημέρωση στους αναμένοντες ασθενείς . Τέλος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του επειδή κατά
τη γνώμη του ορισμένες απόψεις που διατυπώνονται σε έγγραφα του  Πανελληνίου
Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού είναι υπερβολικές. Ο πρόεδρος του συλλόγου κ.
Χ. Σβάρνας τον διαβεβαίωσε ότι πρόθεση του Συλλόγου δεν είναι να μειώσει τη προσφορά
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κανενός δεδομένου ότι επανειλημμένα έχει αναγνωρίσει την μεγάλη συνεισφορά όλων των ερ-
γαζομένων του Λαϊκού και ιδιαίτερα του Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά να συμ-
βάλλει ενεργά στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας των μεταμοσχευμένων γεγονός που θα
αποβεί και προς όφελος των εργαζομένων (ιατρών, νοσηλευτών κλπ.).

� Χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης. 

Το δελτίο στάθμευσης χορηγείται στους ΑΜΕΑ από τις  κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
στο τμήμα Συγκοινωνιών . Το δελτίο στάθμευσης αντικαθιστά το ειδικό σήμα στάθμευσης.
Επιδυκνειεται μαζί με το έγγραφο της Εφορίας περί  απαλλαγής  από τα τέλη κυκλοφορίας στα
διόδια για ελεύθερη Διέλευση. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα πιο κάτω  :
- Αίτηση χορήγησης Δελτίου Στάθμευσης (Το έντυπο χορηγείται από την Νομαρχία η από το

Σύλλογο).
- Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
- Φωτοαντίγραφο της Άδειας οδήγησης του αιτούντος.
- Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
- Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την

Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας, εφόσον έχει χορηγηθεί. 
- Κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική ή την αναδοχή Ατόμων με αναπηρίες.

� Εκδρομή σε  Ναύπλιο- Κεφαλάρι Αργολίδας

Διοργανώσαμε με μεγαλύτερη
επιτυχία την δεύτερη   εκδρομή
μας στο ιστορικό Ναύπλιο και
στο ξακουστό Κεφαλάρι της
Αργολίδας. στις 18/05/2008.
Τα δυο πούλμαν που διατέθη-
καν για να ικανοποιήσουν την
μεγάλη συμμετοχή ήταν μια
ευγενική προσφορά των
Δήμων Αθηναίων και
Αιγάλεω. Πιστεύουμε ότι όλοι
οι εκδρομείς αποζημιωθήκαν
από τα μοναδικά τοπία, από
την οργάνωση και το καλό κλί-
μα που υπήρχε μεταξύ μας. Το
επόμενο ραντεβού μας δόθηκε για το Σεπτέμβριο σε τόπο και ημερομηνία που θα καθορι-
στεί από το Διοικητικό Συμβουλιο. Οι προτάσεις των μελών μας  είναι όλες ευπρόσδεκτες. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού 

σας εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. 
Ο Πανελλήνιος Συλλόγος μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού 

θα παραμείνει κλειστός το διάστημα 4/8/2008 έως 17/8/2008.
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21.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Νόμος 2643/98.

Αναμφίβολα, στη συνείδηση των περισσότε-
ρων πολιτών, οι υγειονομικές επιτροπές
έχουν καταγραφεί ως συνώνυμο της γραφει-
οκρατίας και της ταλαιπωρίας, ενώ παράλλη-
λα, επικρατεί σύγχυση και ασάφεια ως προς
τις αρμοδιότητές τους.
Εδώ θα προσπαθήσουμε να γνωστοποιήσου-
με ή να υπενθυμίσουμε αρμοδιότητες των ΥΕ
που ίσως φανούν χρήσιμες σε κάποιους συ-
νάδελφούς μας..
Οι υγειονομικές επιτροπές  διακρίνονται σε
(3) τρις βασικές κατηγορίες. 
Πρωτοβάθμιες  και Δευτεροβάθμιες υγειονο-
μικές επιτροπές  της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. 
Πρωτοβάθμιες  και Δευτεροβάθμιες υγειονο-
μικές επιτροπές  του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή
(Α.Σ.Υ.Ε) .
Οι Πρωτοβάθμιες  και Δευτεροβάθμιες υγει-
ονομικές  Επιτροπές της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης  προσδιορίζουν την αναπηρία
,τα ποσοστά ανικανότητας( ποσοστό αναπη-
ρίας) ,παρέχουν τις απαλλαγές  για από τα τέ-
λη ταξινόμησης στη αγορά Ι.Χ επιβατικού αυ-
τοκινήτου κ.π.λ. των ενδιαφερομένων του
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Οι ενδιαφερό-
μενοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά των
αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών
προσφεύγοντας στις δευτεροβάθμιες υγει-
ονομικές Επιτροπές .Το Υπουργείο Υγείας
μπορεί να παρέμβει σε περιπτώσεις καταγγε-
λιών οπότε μπορεί να δοθεί εντολή διενέρ-
γειας ελέγχου από το σώμα Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας.
Οι Πρωτοβάθμιες  και Δευτεροβάθμιες υγει-
ονομικές  Επιτροπές  του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αποφασί-
ζουν και αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του Ν.2643/98 ότι κάποιος είναι
Α.Μ.Ε.Α (άτομο με ειδικές ανάγκες), εφόσον
εξεταστεί και του χορηγηθεί γνωμάτευση
στην οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματι-

κή ή ψυχική του πάθηση καθώς και το ποσο-
στό αναπηρίας του που πρέπει να είναι 50%
και άνω. 
Στις επιτροπές αυτές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  εξετά-
ζονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είτε είναι
ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, είτε σε άλλο φορέα,
είτε είναι ανασφάλιστοι. 
Οι αποφάσεις των επιτροπών αυτών είναι
απαραίτητες για την έκδοση συντάξεων των
ΑΜΕΑ του ιδιωτικού τομέα, για την διεκδίκη-
ση μιας  θέσης εργασίας στον ιδιωτικό ή δη-
μόσιο τομέα, σύμφωνα με τις ευεργετικές δια-
τάξεις του προαναφερθέντος νόμου. Στις ίδιες
Υγειονομικές  Επιτροπές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
απευθύνονται και τα παιδιά, τα αδέλφια ή οι
σύζυγοι ατόμων που ενδιαφέρονται για διο-
ρισμό. Αν τα συγγενικά αυτά άτομα κριθούν
ως έχοντα ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
λόγω ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή
50% και άνω λόγω νοητικής στέρησης ή αυ-
τισμού, δίνεται το δικαίωμα στον ενδιαφερό-
μενο για διορισμό να τον διεκδικήσει μέσω
του ΟΑΕΔ με αυξημένες πιθανότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται από την
Α/θμια Υ.Ε που είναι πιο κοντά στον τόπο κα-
τοικίας τους. Μαζί με τη σχετική αίτηση προ-
σκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, το
βιβλιάριο ασθενείας και όποιο άλλο αποδει-
κτικό στοιχείο για την ασθένειά τους διαθέ-
τουν.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ενδιαφερόμε-
νοι πρέπει να είναι γραμμένοι στα Μητρώα
Ανέργων Αναπήρων του ΟΑΕΔ, εφόσον οι
ίδιοι ενδιαφέρονται για εργασία. Επίσης πρέ-
πει να σημειωθεί ότι η άσκηση του δικαιώμα-
τος αυτού από έναν δικαιούχο αποκλείει τους
υπόλοιπους στα πλαίσια της ίδιας οικογένει-
ας. Ο διορισμός προϋποθέτει:
1) την ύπαρξη των τυπικών προσόντων που

απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση
2) την εξέταση από την Α/θμια Υ.Ε που προ-

βλέπεται από τον Υπαλληλικό κώδικα και
η οποία θα κρίνει ότι ο ενδιαφερόμενος εί-
ναι ικανός να εργαστεί στη συγκεκριμένη
θέση.



Επισκεφτήτε την Ιστοσελίδα μας στο Internet

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθεντων εκ Νεφρού
δημιούργησε τη δική του ιστοσελίδα στο internet.

Τo site του Συλλόγου μας είναι:  WWW.psmn.gr και 

η νέα ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι: info@psmn.gr

Η ιστοσελίδα  μας βρίσκεται πλέον σε κανονική λειτουργία και 

εμφανίζει μεγάλη επισκεψιμότητα 
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3) Την εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του
ΟΑΕΔ.

4) Κατώτατο όριο ηλικίας το 21ο και ανώτατο
το 45ο έτος.

Οι προϋποθέσεις, τα πρόσθετα δικαιολογητι-
κά και η διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας
και εγγραφής στα σχετικά μητρώα του ΟΑΕΔ
γίνονται γνωστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Γραφεία του ΟΑΕΔ. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Κεντρικά Γραφεία ΟΑΕΔ: Πειραιώς 52- Αθήνα
τηλ. 2105242327 
Τ.Υ ΟΑΕΔ Ελευσίνας τηλ.2105542412
Τ.Υ ΟΑΕΔ Μεγάρων τηλ. 22960 28004
Τ.Υ ΟΑΕΔ Παλλήνης τηλ. 2106033489
Τ.Υ ΟΑΕΔ Λαυρίου τηλ. 2292025366 
Από τις ίδιες επιτροπές εξετάζονται και οι ερ-
γαζόμενοι που είναι Α.Μ.Ε.Α προκειμένου να
δικαιούνται έξι (6) επιπλέον ημέρες κανονικής
άδειας, είτε εργάζονται στο Δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα..

Β) Α.Σ.Υ.Ε (Ανώτατη του Στρατού
Υγειονομική Επιτροπή)

Βιωματική, αλλά με λεπτομέρειες και εμπερι-
στατωμένα σας παρέχουμε τις εξής πληροφο-
ρίες. Οι νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση κα-
θώς και οι μεταμοσχευμένοι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν
με τη συμπλήρωση 15ετούς πλήρους πραγ-
ματικής συντάξιμης υπηρεσίας πρέπει να ξεκι-
νήσουν τη διαδικασία από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους που βρίσκεται στη
Διεύθυνση Κάνιγγος 29.

Στο ισόγειο του κτιρίου και από τις 08:00 μέ-
χρι της 14:00 πρέπει να καταθέσουν στο πρω-
τόκολλο της υπηρεσίας αίτηση με την οποία
θα ζητούν να παραπεμφθούν για εξέταση
στην Α.Σ.Υ.Ε προκειμένου να συνταξιοδοτη-
θούν. Μετά την παρέλευση κάποιων ημερών
θα λάβουν στο σπίτι τους υπηρεσιακό έγγρα-
φο με το οποίο θα παραπέμπονται στην
Α.Σ.Υ.Ε.
Η Α.Σ.Υ.Ε εδρεύει  στο 401 Στρατιωτικό
Νοσοκομείο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει μό-
νος του να επικοινωνήσει με τη γραμματεία
της Α.Σ.Υ.Ε στα τηλέφωνα 210 7704770 και
2107715103 ή 2107494000 εσωτ. 4878 και
να κλείσει ραντεβού για εξέταση. Μετά την
αυτοπρόσωπη παρουσία και εξέταση από την
Α.Σ.Υ.Ε αποστέλλεται η γνωμάτευση της
Επιτροπής στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους. Εκεί συντάσσεται σχετική απόφαση
η οποία κοινοποιείτε στον ενδιαφερόμενο και
σύμφωνα με την οποία οι νεφροπαθείς εμπί-
πτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 166/2000 (χο-
ρήγηση πλήρους σύνταξης μετά την συμπλή-
ρωση 15ετους πραγματικής υπηρεσίας). Μετά
την κοινοποίηση της απόφασης του Γ.Λ.Κ. και
της γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε στον ενδιαφε-
ρόμενο, αυτός μπορεί να παραιτηθεί από την
υπηρεσία του. Να αναφέρουμε εδώ ότι ενώ
το Γ.Λ.Κ. δέχεται αιτήσεις από 08:00 έως τις
14:00, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τις υπη-
ρεσίες και να μιλήσει με του ς υπαλλήλους
του Γ.Λ.Κ. από τις 12:00 - 14:00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Γ.Λ.Κ. 
210 332 9900.
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Το 2ο δεκαήμερο του
Ιουνίου 2008 και
συγκεκριμένα από τις
18 έως τις 21 στο
ξενοδοχείο Divani
Apollon Palace,
Κ α β ο ύ ρ ι - Α θ ή ν α ,
έλαβαν χώρα οι
εργασίες του Πανελ -
λήνιου Συνέδ ριου

Νεφρο λογίας, που αποτελεί πάντα την κορωνίδα
των επιστημονικών εκδηλώσεων της Ελληνικής
Νεφρολογικής Εταιρείας. Στις συνεδρίες
συμμετείχαν και ξένοι ομιλητές. Τις εργασίες του
συνεδρίου παρακολούθησε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου μας  κ. Σβάρνας Χρήστος.
Το επιστημονικό του πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι
ώστε να περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγυλές
τράπεζες, δορυφορικά συμπόσια και
ανακοινώσεις, οι οποίες κάλυπταν τους κλινικούς
προβληματισμούς και τις ερευνητικές ανησυχίες
της νεφρολογικής κοινότητας αλλά και τις
νεότερες εξελίξεις στη νεφρολογία.
Τα θέματα αναπτύχθηκαν από Έλληνες και ξένους
ομιλητές και περιείχαν πρωτογενές ερευνητικό
υλικό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
παραβρέθηκαν πολλοί νέοι σε ηλικία
επιστήμονες με μεγάλο ενδιαφέρον.
Οι εργασίες του άρχισαν την Τετάρτη 18 Ιουνίου
το απόγευμα με επιστημονικό συμπόσιο׃
«Νεότερες προκλήσεις στη φαρμακευτική
θεραπεία της υπέρτασης». Το βράδυ
ακολούθησαν η τελετή έναρξης και η δεξίωση
υποδοχής στο Μέγαρο Μουσικής.
Τη δεύτερη ημέρα, Πέμπτη 19 Ιουνίου το
πρόγραμμα περιελάμβανε στρογγυλή τράπεζα με
θέμα׃ «Πρωτοπαθείς σπειραματονεφρίτιδες׃
εξελίξεις στην ανατολή του 21ου αιώνα» και
συνεχίστηκε με δύο διαλέξεις. Η πρώτη  είχε ως
θέμα׃ «Νέα δεδομέναγια τις ουραιμικές τοξίνες׃
Μπορούν αυτές να αποτελέσουν δείκτες
ποιότητας ζωής και επιβίωσης;» και η δεύτερη
«Βιολογικοί δείκτες για τη διάγνωση των
νεφρικών παθήσεων».Ακολούθησαν ελεύθερες
ανακοινώσεις από την Κλινική Νεφρολογία και
αναρτημένες ανακοινώσεις που αναφέρονταν
στην Αιμοκάθαρση. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε

με ελεύθερες ανακοινώσεις για την Εξωνεφρική
Κάθαρση και ακολούθησε στρογγυλή τράπεζα με
το θέμα׃ «Υπάρχει μέλλον για την περιτοναϊκή
κάθαρση στον 21ο αιώνα;» Οι εργασίες έκλεισαν
με το δορυφορικό συμπόσιο που
διαπραγματεύτηκε το ζήτημα׃ «Θεραπεία της
νεφρικής οστικής νόσου׃ τι νεότερο;»
Την τρίτη ημέρα, Παρασκευή 20 Ιουνίου οι
εργασίες ξεκίνησαν με στρογγυλή τράπεζα.Θέμα
της ήταν׃ «Εξέλιξη της νεφρικής βλάβης׃
Υπερδιήθηση/Υπερτροφία VS Ισχαιμία» και
ακολούθησε διάλεξη για το θέμα׃ «Γενετική
διερεύνηση στη νεφρολογία». Ακολουθησε
διάλεξη για τον αναδυόμενο ρόλο των TLRs στην
παθογένεια της νεφρικής βλάβης και ελεύθερες
ανακοινώσεις από την Κλινική Νεφρολογία και
στη συνέχεια αναρτημένες για την  εξωνεφρική
κάθαρση –κλινική νεφρολογία-μεταμόσχευση.
Μετά το γεύμα και πάλι ελεύθερες ανακοινώσεις
για την Αιμοκάθαρση και στρογγυλή τράπεζα με
το θέμα׃ «Τεχνολογικές εξελίξεις στην
αιμοκάθαρση׃ τι μπορούν να προσφέρουν;» Οι
εργασίες έκλεισαν με δορυφορικό συμπόσιο για
την αντιμετώπιση της αναιμίας της χρόνιας
νεφρικής νόσου׃
Την τέταρτη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου,
Σάββατο 21 Ιουνίου το πρόγραμμα άρχισε με
στρογγυλή τράπεζα με θέμα׃ «Μεταμόσχευση
νεφρού-εξελίξεις. Ακολούθησε διάλεξη για το
ρόλο της φλεγμονής και των λιπιδίων στην
αγγειακή και νεφρική βλάβη. Μετά το διάλειμμα
οι εργασίες συνεχίστηκαν με διάλεξη για το ρόλο
του Νάτριου και του Κάλιου στην παθογένεια της
υπέρτασης. Ακολούθησαν ελεύθερες
ανακοινώσεις για τη Μεταμόσχευση και την
Κλινική Νεφρολογία και στη συνέχεια
αναρτημένες ανακοινώσεις από την Κλινική
Νεφρολογία. Μετά το γεύμα και τις ελεύθερες
ανακοινώσεις ακολούθησε στρογγυλή τράπεζα
με θέμα׃ «Κατευθυντήριες οδηγίες׃ αυστηρή
τήρηση ή κριτική προσέγγιση;»
Μετά την απονομή των βραβείων
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Ε.
και το συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του
παραθέτοντας επίσημο δείπνο.
Κλείνοντας θα θέλαμε να εκφράσουμε τα
συγχαρητήριά μας τόσο στην Οργανωτική όσο και

15ο  Πανελλήνιο
Συνέδριο Νεφρολoγίας 
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Ένα ακόμα αθλητικό γεγονός του χώρου μας,
οι 20οι Πανελλήνιοι Αγώνες
Αιμοκαθαρομένων και Μεταμοσχευμένων
πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία κατά το χρονικό διάστημα 2-5
Απριλίου 2008, όπου αθλητές απ’ όλη την
επικράτεια αλλά και από την Κύπρο
συμμετείχαν μέσα σ’ ένα κλίμα ευγενούς
άμιλλας  και συναγωνισμού, σύμφωνα με τους
κανονισμούς της προκήρυξης.
Υπεύθυνο αθλητικό σωματείο για τη διεξαγωγή
των πραγματοποιημένων, υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αγώνων ήταν
ο «ΔΡΟΜΕΑΣ». 
Συνολικά αγωνίσθηκαν 71 αθλητές εκ των
οποίων 46 μεταμοσχευμένοι (άνδρες 39 και
γυναίκες 7) καθώς και 27 αιμοκαθαρόμενοι
(άνδρες 21 και  γυναίκες 5) σύμφωνα με τις
ηλικιακές κατηγορίες:
Τα σωματεία που συμμετείχαν ήταν:
1. Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος

Μεταμοσχευμένων «ΔΡΟΜΕΑΣ».
2. Σύλλογος Αθλούμενων Νεφροπαθών

«Σ.Α.Ν.».
3. Νομαρχιακό Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ  Ν.

Ηρακλείου Κρήτης «ΤΑΛΩΣ».

4. Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου.
5. Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών.
Οι αγώνες ήταν ως  προκριματικοί στα
αγωνίσματα του στίβου, της κολύμβησης, του
bowling και της επιτραπέζιας αντισφαίρισης με
συνολική κατάκτηση 80 χρυσών μεταλλίων, 31
αργυρών και 11 χάλκινων.
Προκρίθηκαν 31 αθλητές εκ των οποίων 18
μεταμοσχευμένοι (άνδρες 16 και γυναίκες 2)
καθώς και 13 αιμοκαθαρόμενοι (άνδρες 11 και
γυναίκες 2). Οι αθλητές αυτοί θα στελεχώσουν
την Εθνική Αποστολή η οποία θα συμμετάσχει
στους 5ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες
Αιμοκαθαρομένων και Μεταμο σχευ -
μένων στο Βίρζμπουργκ της Γερμανίας
από 31 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου 2008.
Η συντακτική ομάδα της Αναγέννησης συγχαί-
ρει θερμά όλους τους αθλητές που έλαβαν 
μέρος και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για
άλλη μια φορά, δίνοντας το στίγμα, ότι οι 
νεφροπαθείς είναι εδώ, αγωνιστές σε όλα τα
επίπεδα της ζωής. Τους ευχόμαστε ολόψυχα
καλή επιτυχία  και να επιστρέψουν νικητές και
δαφνοστεφανωμένοι.
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20οι  Πανελλήνιοι Αγώνες
Αιμοκαθαρομένων και Μεταμοσχευμένων 
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Μ ε ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε το
βιβλίο του κ. Αντώνη Λαγγουράνη
«Ποιός μπορεί να μας γιατρέψει;»

Αυτού του είδους οι συγγραφικές προσπά-
θειες είναι αξιέπαινες και αποτελούν παρά-
δειγμα προς μίμηση και για
άλλους σημαντικούς επιστή-
μονες στο χώρο της νεφρο-
πάθειας.
Η Αναγέννηση θα είναι παν-
τα ένα ανοιχτό βήμα προβο-
λής και παρουσίασης τέτοι-
ων προσπαθειών. Το βιβλίο
του κ. Αντώνη Λαγγουράνη
είναι πυκνό σε νοήματα και
αναζητήσεις και αξίζει να δια-
βαστεί με τη δέουσα προσο-
χή. Η συντακτική ομάδα του
περιοδικού μας το συνιστά
ανεπιφύλακτα σε όλους τους
νεφροπαθείς μεταμοσχευμέ-
νους αλλά και σε κάθε ένα
που αναζητά την ποιότητα
στην ανάγνωση. 
Μέσα από τις στήλες του 
βιβλίου αναδεικνύεται ότι ο σύγχρονος τρό-
πος ζωής και διατροφής με την υπερκατανά-
λωση ζωικών πρωτεϊνών και επεξεργασμέ-
νων τροφών, καθώς και η μόλυνση του πε-
ριβάλλοντος είναι η βασική αιτία για τις κυ-
ριότερες χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του
καιρού μας, παίρνοντας επιδημικές διαστά-
σεις στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Η σημασία
του γενικού τρόπου ζωής στην πρόληψη και
τη θεραπεία της αρρώστιας δεν έχει εκτιμη-
θεί επαρκώς, όχι μόνο από τον περισσότερο
κόσμο, αλλά και από την ιατρική όπως
ασκείτε σήμερα.
Το βιβλίο του Αντώνη Λαγγουράνη "Ποιος
μπορεί να μας γιατρέψει" καλύπτει ένα με-
γάλο κενό στη χώρα μας.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αποσαφηνί-
ζοντας έννοιες γύρω από α) τα όρια της ια-
τρικής, β) τη θεραπεία της υπέρτασης χωρίς
φάρμακα, γ) την υγιεινή διατροφή και τον
ρόλο της στην πρόληψη και τη θεραπεία της
αρρώστιας.

Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται σε μια από
τις δυνατότητες της σύγχρονης ιατρικής, τις
μεταμοσχεύσεις. Η ενασχόληση του με τις
μεταμοσχεύσεις ως διευθυντής (ΕΣΥ) της
Υπηρεσίας Συντονισμού και ελέγχου

Εξωνεφρικής Κάθαρσης και
Μεταμοσχεύσεων του ΓΝΑ
"Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" καθιστά
τη μελέτη του έγκυρη και
αξιοποιήσιμη από όλους.
Με την αλλαγή του τρόπου
ζωής και διατροφής και την
αξιοποίηση των νέων ιατρι-
κών επιτευγμάτων μπορού-
με όχι μόνο να βελτιώσου-
με και να διατηρήσουμε την
υγεία μας αλλά και να την
ανακτήσουμε όταν κλονι-
στεί. 
Μας παροτρύνει, να αναλά-
βουμε οι ίδιοι μέρος της ευ-
θύνης για την υγεία μας με
τη εύστοχη υπενθύμιση ότι
‘’οι αμαρτάνοντες εναντίον
εαυτών πίπτουν εις χείρας
Ιατρών».

Ο Αντώνης Λαγγουράνης γεννήθηκε στην
Άμφισσα Φωκίδας το 1948.
Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών από την οποία απο-
φοίτησε το 1973. Ειδικεύτηκε στην παθολο-
γία κατά την περίοδο 1976 - 1980 και ακο-
λούθως στην Νεφρολογία κατά την περίοδο
1980 έως το 1983 (λήψη σχετικών τίτλων το
1980 και 1983). Έλαβε τον τίτλο του διδά-
κτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988.
Υπηρέτησε σε διάφορα νοσοκομεία της
Αθήνας. Από τον Νοέμβριο του 1995 έως το
τέλος του 1999, διετέλεσε Διευθυντής (ΕΣΥ)
της Υπηρεσίας Συντονισμού και ελέγχου
Εξωνεφρικής Κάθαρσης και Μεταμο -
σχεύσεων του ΓΝΑ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ".
Έκτοτε και μέχρι σήμερα είναι  Διευθυντής
(ΕΣΥ) στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ)
του ΓΝΑ " ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ".

Εκδόσεις ΚΟΥΚΙΔΑ
Τροίας 4 Ν. Σμύρνη 210 93.40.543

Θεμιστοκλέους 37, Αθήνα 210 38.02.644

Ποιός μπορεί να μας γιατρέψει;
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Φίλες  και φίλοι
Αν θεωρήσουμε την ανθρώπινη ζωή όχι
ως ενστικτώδη βιολογική λειτουργία,
αλλ’ ως αξία, τότε θα διαπιστώσουμε ότι
εξ ίσου σημαντικές ανάγκες είναι κι αυτές
που έχουν σχέση με το πνεύμα και την
ψυχή. Γι’ αυτό και ο πολιτισμένος
άνθρωπος επινόησε και καθιέρωσε,
ατομικά και συλλογικά, τρόπους-
λειτουργίες που ικανοποιούν κι αυτές τις
ανάγκες του. Μια απ’ αυτές τις
λειτουργίες είναι και η ψυχαγωγία που
ερμηνεύεται ως αγωγή της ψυχής.                                                  
Είναι λοιπόν αναγκαίο να αποδράσουμε
για λίγο από τον ασφυκτικό κλοιό της
σκληρής καθημερινότητας  και παρέα με
τους αχώριστους "συντρόφους μας"
(Cell Cept, Neoral, Medrol κ.α.) ν’
απολαύσουμε μερικά από τα πολλά και
αξιόλογα έργα τέχνης που θα
παρουσιαστούν και φέτος στο Φεστιβάλ
Αθηνών και Επιδαύρου. Οι προτάσεις
μας στρέφονται προς το δράμα, τη
σύνθετη αυτή ποιητική δημιουργία που
αποτέλεσε την ύψιστη πνευματική
έκφραση των κλασικών χρόνων.
Ξεχωρίσαμε λοιπόν κάποιες
παραστάσεις, μια τραγωδία και τρείς
κωμωδίες.
1) 1 1 - 0 7 - 2 0 0 8 - Ε π ί δ α υ ρ ο ς -

Αριστοφάνη Βάτραχοι –Εθνικό
θέατρο- Δ. Λιγνάδης.

2) 1 6 - 0 7 - 2 0 0 8 - Η ρ ώ δ ε ι ο -
Αριστοφάνη Πλούτος – Θ.Ο.Κ.
Νίκος Χαραλάμπους.

3) 2 0 - 0 7 - 2 0 0 8 - Η ρ ώ δ ε ι ο -
Αριστοφάνη Όρνιθες-Θέατρο
Τέχνης "Κάρολος Κουν".

4) 2 5 - 0 7 - 2 0 0 8 - Ε π ί δ α υ ρ ο ς -
Ευριπίδη Φοίνισσες-Αμφιθέατρο
Σπ. Ευαγγελάτου.

Εκδοτήρια εισιτηρίων Φεστιβάλ׃
Πανεπιστημίου 39 Τηλ׃ 210.3272000 –
www.greekfestival.gr
Τηλ. Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου׃
27530-22026 και 27530-22096.
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ΒΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝΠΟΙΗΜΑ
Αλλοίμονο στους Ανθρώπους

Στήριξα τα χέρια μου
Στις αντηρίδες του καιρού,

Κοιτάζοντας πέρα μακριά στο πέλαγος.
Είδα παλιρροϊκά κύματα 

στο ύψος τριών πετοσαύρων,
να σαρώνουν τις αγαπημένες μου 

αμμουδιές,
λέγοντας λόγια ακατάληπτα.

"Αλλοίμονο στους ανθρώπους, 
ότι δωρεά λάβατε το φώς, 
τους ανέμους, το νυχτερινό 
λαμπύρισμα των άστρων,

της βροχής την ψιθυριστή κατάβαση.
Ότι δωρεά λάβατε το πεύκο, 

τον λέουσα, τον ιέρακα,
της ζωή την ανοιχτή ανάβαση."

Ταραγμένος έστρεψα το βλέμμα μου 
προς το βουνό.

Είδα, χιονοστιβάδες ατέρμονες 
να στροβιλίζονται,

κυλώντας στις πλαγιές ορμητικά, 
λέγοντας και αυτές λόγια ακατάληπτα.

"Αλλοίμονο στους ανθρώπους, 
ότι δωρεά λάβατε 

τον ποταμό Αχέροντα,
το κρασί της αμπέλου, 

του μύρου το αναβρυτό άρωμα.
Ότι δώρα λάβατε την θεία ενόραση, 

της ψυχής το αιώνιο πέταγμα,
Της καρδιάς το κόκκινο χρώμα."

Τρομαγμένος ξύπνησα 
από το μεσημεριανό μου ενύπνιο,
παρακαλώντας τα τριαντάφυλλα 

του κήπου μου,
να σκεπάσουν τις ανοιχτές μου πληγές.

Νίκος Δημογκότσης

Η Πολιτιστική μας πρόταση
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Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟ
ASTELLAS PHARMACEUTICALS  Α.Ε.Β.Ε. 5000,00€

ASTELLAS PHARMACEUTICALS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΑ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ HP Laserjet M1522

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (διάθεση ενός πούλμαν 

στη εκδρομή ΝΑΥΠΛΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ 

με τη ευγενική μεσολάβηση του κ. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ). 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ (διάθεση ενός πούλμαν στη εκδρομή 

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ με τη ευγενική μεσολάβηση 

των κ.κ  Αντιδημάρχων  κ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 

και  ΜΠΟΓΡΑΚΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).

ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ 
ΗΛΙΑ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ) 200,00€

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ 

(ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ) 100,00€

ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ) 100,00€

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 70,00€

ΚΑΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70,00€

ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50,00€

ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 35,00€

ΡΑΠΤΗ ΑΓΛΑΪΑ 25,00€

ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00€

ΣΑΝΔΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 20,00€

ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 15,00€

ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,00€

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15,00€

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΑ 10,00€

ΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10,00€

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 10,00€

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10,00€

ΑΝΔΡΟΝΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 5,00€

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 5,00€

ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5,00€

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 5,00€

ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5,00€

ΤΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5,00€

Η σωστή  λειτουργία
και οι δραστηριότη-
τες  του συλλόγου
μας  σε σημαντικό
βαθμό εξαρ τώνται
από τις οικονομικές
δυνα τότητές του.
Παρακαλούνται  οι
συνάδελφοί μας  που
δεν έχουν τακτοποι-
ηθεί οικονομικά  με
τις συνδρομές τους
(15 €), να το πραγμα-
το ποιήσουν, στέλ-
νοντάς μας έμβασμα
στη διεύθυνσή του
συλλόγου μας  μέσω
ταχυ δρομείου, με τα-
χυπληρωμή ή με κα-
τάθεση στους λογα-
ριασμούς:  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
134/296017-61
ALPHA BANK

344-002101-071820

Θερμή παράκληση
στις συνδρομές που
θα αποστέλλετε να
αναγράφετε πάντα το
ονοματεπώνυμό σας.
Είναι ευνόητο ότι η
παράκληση αυτή δεν
αφορά τους συνα -
δέλφους, οι οποίοι
έχουν εξοφλήσει τις
συνδρομές  τους.
Ευχαριστούμε θερμά
και πιστεύουμε ότι θα
τύχουμε  της θετική
σας ανταπόκρισης.

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
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