2

EDITORIAL

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 13

EDITORIAL

3

100 Αποστολές ΚΙΜ

Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ), ένα καινοτόμο εγχείρημα που πήρε ζωή το 2014 έπειτα από αρκετές προκλήσεις.
Το όραμα; Να επιχειρήσουμε να δώσουμε μια πνοή υγείας σε απόμακρους προορισμούς της Ελλάδας, με αυτή
τη σημαία κινήσαμε προς την πρώτη αποστολή. Το γεγονός πως 100 αποστολές μετά βλέπουμε το όραμα μας να
γίνεται: η δράση, το έργο μας, η αποστολή αυτή καθαυτή, είναι άκρως συγκινητικό.
Για εμάς η επετειακή αυτή 100η αποστολή συγκεντρώνει μια πληθώρα από συμβολισμούς. Καταρχάς πως το
έργο αυτό ζωής συνεχίζεται, συμβολίζει την εμπιστοσύνη που ανανεώνεται και ενισχύεται κάθε χρόνο από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Επίσης, συμβολίζει την αγάπη του κόσμου που μας περιμένει στους απόμακρους
προορισμούς. Οι αποστολές δεν θα συνέχιζαν τόσο δυναμικά, και δεν θα είχαν αυτή την απήχηση, αν όλοι οι
αξιόλογοι επαγγελματίες που απαρτίζουν τις ΚΙΜ δεν κατάφερναν να γίνουν μια Ομάδα.
Οι φιλίες που πλέον έχουν αναπτυχθεί είναι πολύ ισχυρές, οι περισσότεροι δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας,
γνωριστήκαμε στις αποστολές και ευχαριστούμε το ΙΣΝ που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Εφόσον αυτό που μας
έφερε κοντά ήταν/είναι ένας αλτρουιστικός σκοπός, ήταν επόμενο να καταφέρουμε να αναπτυχθούμε και εμείς σαν
άνθρωποι μέσα από αυτό το μοναδικό έργο, να καταφέρουμε να γίνουμε μια οικογένεια και έτσι να συνεχίζουμε
ακούραστα, δυναμικά. Πιστεύω πως εκπροσωπώ όλη την ομάδα δηλώνοντας πως ευχόμαστε το πρόγραμμα να
μην λήξει ποτέ.
Έρχεται συχνά στη θύμησή μου όταν στην 1η αποστολή, στο Καστελλόριζο το 2014, μας είχε τηλεφωνήσει ο
πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος από τη Νέα Υόρκη, για να μάθει πώς εξελίσσεται η αποστολή. Θυμάμαι
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε τότε, ήμασταν λίγο ανοργάνωτοι, ο κόσμος περίμενε αρκετά για τα ραντεβού, ο
ηλεκτρονικός φάκελος δεν δούλευε καλά, είχαμε διάφορες αστοχίες που πλέον έχουμε αντιμετωπίσει. Εντούτοις,
οι ατέλειες τότε υπήρχαν και στο τηλεφώνημα απαριθμήθηκαν, αυτό που μας είχε μεταφέρει ο Πρόεδρος του ΙΣΝ
είναι πως όσο υπάρχει ο ενθουσιασμός των γιατρών θα συνεχίζονται οι αποστολές και θα δημιουργήσουμε όσες
Μονάδες είναι απαραίτητο για να στηρίξουμε αυτό το έργο.
Αποτίνω φόρο τιμής στο ΙΣΝ, στους ανθρώπους που απαρτίζουν τις ΚΙΜ: γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό και
παραϊατρικό προσωπικό, στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., στην Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ,
Αποτίνω φόρο τιμής στην Ομάδα.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Κουλουβάρης MD, PhD
Πρόεδρος «Αναγέννηση & Πρόοδος»
Διευθυντής Sports Excellence – Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
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Παναγιώτης Κουλουβάρης | Επιστημονικά Υπεύθυνος Sports Excellence - Κινητές Μονάδες - TraumaEdu
Υπεύθυνη Σύνταξης
Χριστίνα Βρότσου | Διευθύντρια Προγραμμάτων & Στρατηγικής Ανάπτυξης
Συντακτική Ομάδα
Θεόδωρος Δαβιώτης | Υπεύθυνος Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού Α&Π
Ελένη Κόλια | Υπεύθυνη Έργου «Αθλητικά Μονοπάτια» Α&Π
Έλλη Κυρίτση | Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Χριστίνα Βρότσου | Διευθύντρια Προγραμμάτων & Στρατηγικής Ανάπτυξης
Χαρίλαος Τσολάκης | Διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων SE
Ανέζα Γκόβαρη | Διοικητική υποστήριξη / Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Φωτογραφίες: Δημήτρης Παπάς, Production House & Σταύρος Μπόγλου
Σχεδιασμός Εξωφύλλου - Σελιδοποίηση
Dogfish Graphic Designers
Έκδοση
Αναγέννηση & Πρόοδος

Υπό την επιστημονική επίβλεψη
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Οι απόψεις των συντακτών,
οι οποίες διατυπώνονται στην
παρούσα ηλεκτρονική έκδοση,
δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά
τις επίσημες θέσεις της ΑΜΚΕ
«Αναγέννηση & Πρόοδος».
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Sports
Excellence
Συνεργασίες
με Εθνικές Ομοσπονδίες,
Μετρήσεις Αξιολόγησης
και Διοργάνωση
Ημερίδων
Χ α ρ ί λ α ος Τσ ο λά κης
Δ ι ευ θ υ ν τ ή ς Α θλη τι κ ών Π ρ ογρα μμά των S E

Στο πλαίσιο επανέναρξης του Sports Excellence (SE) και
έπειτα από συναντήσεις με τις Ομοσπονδίες Πετοσφαίρισης
και Χειροσφαίρισης, συμφωνήθηκε η έναρξη της
καταγραφής αθλητών και αθλητριών (περίπου 700) ηλικίας

από 14 έως 16 ετών με σκοπό να δημιουργηθούν νόρμες
επιλογής οι οποίες θα βασίζονται στα ανθρωπομετρικά
χαρακτηριστικά και σε επιλεγμένες μεταβλητές απόδοσης
με τα ομαδικά αθλήματα.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η καταγραφή των στοιχείων έγινε από τους
Ομοσπονδιακούς Προπονητές Ανάπτυξης ύστερα από
επιμορφωτκό διαδικτυακό σεμινάριο από τον Καθηγητή
κύριο Χάρη Τσολάκη, σχετικά με τις διαδικασίες μέτρησης
με αξιόπιστη μεθοδολογία. Τα δεδομένα θα παραδοθούν
τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου και μέχρι το τέλος
του ιδίου μήνα θα γίνει επιμορφωτική ενημέρωση
προπονητών και των δύο αθλημάτων βασισμένη
στα αποτελέσματα του δυναμικού των αθλητών και
αθλητριών.
Όσον αφορά την Κολυμβητική Ομοσπονδία μετά την
συνάντηση με τον Τεχνικό Διευθυντή κ. Γιαννουρή
και τον Ομοσπονδιακό προπονητή κ. Νικολόπουλο,
πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο του Τμήματος
Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence της Α’
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής και στο
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Ο.Α.Κ.Α. μεταξύ 02/11/2021 και 06/12/2021 οι πρώτες
προγραμματισμένες μετρήσεις αξιολόγησης ενόψει
προπονητικού κοινοβίου στο υψόμετρο και άλλων
διεθνών υποχρεώσεων 20 αθλητών της εθνικής ομάδας
που προπονούνται στην Αττική.
Στις 19/12/2021 διοργανώθηκε στο χώρο του
Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης
«Π.Ν.Σουκάκος» επιμορφωτική ημερίδα προπονητών για
το άθλημα της Υδατοσφαίρισης με ομιλητές τον Επίκουρο
Καθηγητή κ. Μποτώνη, τον Καθηγητή κ. Τσολάκη και
τον ειδικευόμενο ιατρό Ορθοπαιδικής κ. Σιούτη οι οποίοι
ανέλυσαν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις του
αθλήματος.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΠΙΣΝ

7

Αφιερώματα,
Ξεχωριστές Δραστηριότητες
και Ημερίδες ΚΠΙΣΝ
Θεό δ ωρ ο ς Δ αβ ι ώτ ης | Υπεύθυνος Προγραμμάτω ν Μαζικού Αθλητισμού Α&Π

Οι δράσεις της Α&Π κινούνται σε 3 άξονες: υγεία, αθλητισμός και εκπαίδευση. Οι εν λόγω
τομείς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους, βασικός στόχος της Α&Π είναι να προάγει
αυτή τη σύνδεση-διάδραση μέσω των προγραμμάτων και των δράσεων μας καθώς και μέσα
από διάφορες θεματικές ημερίδες και εκδηλώσεις. Η διοργάνωση ημερίδων προκειμένου
να τιμήσουμε συγκεκριμένες σημαντικές ημέρες αποτελεί πλέον θεσμό για εμάς.

Ημερίδα:
Συζητώντας για
το μαραθώνιο
στο ΚΠΙΣΝ
Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, η Αναγέννηση και
Πρόοδος (Α&Π) και συγκεκριμένα το Τμήμα Αθλητικής
Αριστείας – Sports Excellence, που λειτουργεί υπό
την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής
Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),
υλοποίησε τη συζήτηση με θέμα: «Όλα για το Μαραθώνιο»
στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ.
Ενόψει της μεγαλύτερης δρομικής διοργάνωσης
παγκοσμίως, αντικείμενο συζήτησης σε πρώτη φάση, ήταν
πρακτικές συμβουλές και τεχνικές απόδοσης, όπως και οι
ψυχολογικές προεκτάσεις της υπερβατικής προσπάθειας
που καταβάλλουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες δρομείς
στη συμμετοχή τους στον Κλασικό Μαραθώνιο.
Ο Μαραθώνιος είναι μια απαιτητική και δύσκολη
διαδρομή που δοκιμάζει τις αντοχές των δρομέων
και αυτό έγινε ακόμα πιο σαφές από τις βιωματικές
αφηγήσεις των προσκεκλημένων μαραθωνοδρόμων και
υπερμαραθωνοδρόμων στη 2η ενότητα της συζήτησης.
Η συζήτηση «Όλα για τον Μαραθώνιο» αποτελεί ένα θεσμό
και πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από το 2016,
σχεδιάστηκε από το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports
Excellence της Α&Π, που λειτουργεί υπό την επιστημονική
επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής
ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Προσκεκλημένοι Ομιλητές:
• Γρηγόρης Μπογδάνης, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ
• Σπύρος Μεθενίτης, Μεταδιδακτορικός υπότροφος ΕΚΠΑ
• Βαγγέλης Βερτόπουλος, Αθλητικός Ψυχολόγος
• Σταυρούλα Μπάκα, Υπερμαραθωνοδρόμος
• Ηλίας Ζαχαρόγιαννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΕΦΑΑ
Συντονιστές:
• Παναγιώτης Κουλουβάρης, Επίκουρος Καθηγητής Α΄
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ – ΠΓΝ
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Επιστημονικά Υπεύθυνος SE
• Χάρης Τσολάκης Καθηγητής ΣΕΦΑΑ,
Διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων SE

Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε το βίντεο της
συζήτησης «Όλα για τον Μαραθώνιο»!
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Τιμώντας την Παγκόσμια
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
στο ΚΠΙΣΝ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία,
στις 3 Δεκεμβρίου 2021, μαθητές από όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης και από σχολεία ειδικής αγωγής γνώρισαν
από κοντά παραολυμπιακά αγωνίσματα, έπαιξαν
και συναναστράφηκαν με αθλητές με αναπηρία στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τη «Συζήτηση για την
Αναπηρία: Τεχνολογία και αθλητισμός βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής», στο πλαίσιο της οποίας διακεκριμένοι
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 13

επιστήμονες από διαφορετικά γνωστικά πεδία και
καλεσμένοι ανέλυσαν και συζήτησαν τη σημασία του
αθλητισμού και των νέων τεχνολογικών εφαρμογών
σε ποικίλες μορφές αναπηρίας. Αφού ολοκληρώσαμε
την ενδιαφέρουσα συζήτηση ακολουθήσαμε τα βήματα
της ομάδας «Τζάμπολ Αγάπης» και των χορευτών
της Ηλέκτρας Βενετσάνου σε μια μεικτή χορογραφίαέκπληξη στην Αγορά, με συνοδεία μουσικής κάτω από τα
στολισμένα δέντρα του ΚΠΙΣΝ!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΠΙΣΝ
Στόχος του ΚΠΙΣΝ είναι μέσα από τις υπηρεσίες και τα
προγράμματά του να αφουγκράζεται καθημερινά τις νέες
ή διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν, να εξελίσσεται,
να εκπαιδεύει και να προετοιμάζει ακόμα καλύτερα το
προσωπικό του και να διευρύνει το έργο του, τόσο για
τους επισκέπτες και δυνητικούς επισκέπτες του, όσο και
για την καλλιέργεια της κουλτούρας της συμπερίληψης
στην κοινωνία μας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των
σχολικών προγραμμάτων με θέμα «Γνωρίζω την Αναπηρία
μέσω του Αθλητισμού» πραγματοποιήθηκε από την Α&Π.
Να υπενθυμίσουμε πως όλα τα σχολικά προγράμματα
του ΚΠΙΣΝ σχεδιάζονται, υλοποιούνται και προσφέρονται
δωρεάν μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ).
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Η «Συζήτηση για την Αναπηρία: Τεχνολογία και αθλητισμός
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής» παρουσιάστηκε από το
ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας
– Sports Excellence της Α&Π, που λειτουργεί υπό την
επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό τη
διοργανωτική επίβλεψη της Α&Π, χάρη στην αποκλειστική
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Προσκεκλημένοι Ομιλητές:
•Δ
 ημήτρης Κάζαγκλης, Προπονητής Παραολυμπιονικών
Ξιφασκίας
•Κ
 έλλυ Λουφάκη, Παραολυμπιονίκης Ξιφασκίας με αμαξίδιο
•Β
 ασίλης Ντούνης, Παραολυμπιονίκης Ξιφασκίας με αμαξίδιο
•Α
 λέξανδρος Ταξιλδάρης, Φυσίατρος, Παραολυμπιονίκης
Κολύμβησης, Πρόεδρος ΜΚΟ «Περπατώ»
• Σ ίμος Ρετάλης, Καθηγητής Ψηφιακών Συστημάτων Παν/μιο
Πειραιά, Επιστημονικά Υπεύθυνος “Kinems”
•Ε
 ιρήνη Μωυσόγλου, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια,
Εξωτερικός συνεργάτης Ιατρείου Εγκεφαλικής Παράλυσης
και Σπαστικότητας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
• Ιωάννης Τσουμπρής, Ιδρυτής «Τζάμπολ Αγάπης»
•Ε
 υάγγελος Αυγουλάς, Δικηγόρος, Ιδρυτής ΑΜΚΕ «Με Άλλα
Μάτια»
Συντονιστές:
•Π
 αναγιώτης Κουλουβάρης, Επίκουρος Καθηγητής
Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ–ΠΓΝ
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Επιστημονικά Υπεύθυνος Sports Excellence
• Χ άρης Τσολάκης, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, Διευθυντής
Αθλητικών Προγραμμάτων Sports Excellence

Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε το βίντεο της συζήτησης!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 13
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΠΙΣΝ

SNF RUN:
2022
FIRST RUN
Ακύρωση
του αγώνα
αλλά όχι
της προσφοράς
Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς δυστυχώς ακυρώθηκε αυτό λόγω
των κυβερνητικών ανακοινωθέντων μέτρων για την COVID-19, και
με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών, το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση
να ακυρώσει όλες τις εκδηλώσεις παρουσία κοινού την Παραμονή
Πρωτοχρονιάς.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΠΙΣΝ

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των
νέων μέτρων, προχωρήσαμε στην
ακύρωση του πρώτου αγώνα της
χρονιάς, SNF RUN: 2022 FIRST RUN
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ), που διοργανώνεται σε
συνεργασία με την Α&Π.

την ενίσχυση του έργου των
οργανισμών Σύλλογος Γονέων,
Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με
Αυτισμό Ν. Σερρών «Ηλιαχτίδα»
και «Τζάμπολ Αγάπης».
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Με την επιπλέον συνεισφορά του
ΙΣΝ, το δώρο αυτό τριπλασιάστηκε,
και έτσι το ποσό που δόθηκε
στους δύο οργανισμούς έφτασε τα
€13.035.

Όσοι δρομείς επιθυμούσαν είχαν
την ευκαιρία να παραλάβουν το
αγωνιστικό τους πακέτο από το
Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ
από τη Δευτέρα 10 έως και την
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2022
(10:00-21:00), προσκομίζοντας το
επιβεβαιωτικό email της εγγραφής
τους.
Παρόλο που οι παρούσες συνθήκες
δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του
αγώνα SNF RUN: 2022 FIRST RUN
του ΙΣΝ, που διοργανώνεται σε
συνεργασία με την Α&Π, αυτό δεν
σταμάτησε τους δρομείς που είχαν
ήδη δηλώσει συμμετοχή από το να
προσφέρουν χαρά στα παιδιά που το
έχουν ανάγκη.
Έτσι, με τις δωρεές των δρομέων
συγκεντρώθηκαν €4.345 για
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 100η ΑΠΟΣΤΟΛΗ «ΔΕΣΚΑΤΗ»

100η Αποστολή
«Δεσκάτη»
Έλλη Κυρίτση
Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών Μονάδων

Στην Δεσκάτη
Γρεβενών, στον
ορεινό οικισμό
υψομέτρου
850 μέτρων,
ολοκληρώθηκε
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 13

η 100η αποστολή
των Κινητών
ιατρικών Μονάδων
(ΚΙΜ) στο πλαίσιο
διεξαγωγής
του Εθνικού
Προγράμματος
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.
Οι δύο άρτια
εξοπλισμένες
Κινητές Ιατρικές

Μονάδες συνθέτουν
ένα καινοτόμο
πρόγραμμα
προαγωγής
της υγείας και
προσφέρουν
εντελώς δωρεάν
υψηλής ποιότητας
ιατρική φροντίδα
από επιστημονικό
προσωπικό όλων
των ειδικοτήτων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 100η ΑΠΟΣΤΟΛΗ «ΔΕΣΚΑΤΗ»

Η κωμόπολη της Δεσκάτης, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό
άκρο του νομού, κοντά στα όριά του με τους νομούς
Κοζάνης, Λάρισας, Τρικάλων και είναι η νοτιότερη κωμόπολη
της Μακεδονίας, με πληθυσμό περίπου 2500 κάτοικοι.
Η κάθε περιοχή δράσης μελετάται ξεχωριστά και
η υλοποίηση του προγράμματος προσαρμόζεται
στα δεδομένα αυτά. Το κέντρο υγείας της περιοχής
στελεχώνεται με τις ειδικότητες του Γενικού Ιατρού,
Παιδίατρου και Οδοντίατρου, ενώ το πλησιέστερο Γενικό
Νοσοκομείο είναι αυτό των Γρεβενών σε απόσταση 1 ώρας.
Η έλλειψη ειδικών ιατρών, εξετάσεων, η δυσκολία στην
μετακίνηση, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες κυρίως το
χειμώνα αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Επιπρόσθετα,
η παράμετρος του Κορονοϊού (COVID-19) επιβαρύνει
περαιτέρω την καθημερινότητα των μονίμων κατοίκων των
απόμακρων αυτών περιοχών.
Ο χώρος που μας διατέθηκε από τον Δήμο, ο οποίος
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διαμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο πολυϊατρείο, ήταν το
κλειστό γυμναστήριο Δεσκάτης. Στον εν λόγω χώρο
παράλληλα εγκαταστάθηκε και το δίκτυο για την λειτουργία
του νέου Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς. Ο
σκοπός του ηλεκτρονικού φακέλου είναι να εξυπηρετεί
τη συνεχή παρακολούθηση (συμπεριλαμβάνοντας πιθανά
καταγεγραμμένα ευρήματα προηγούμενων επισκέψεων),
την ενημέρωση των κατοίκων/ωφελούμενων και όταν
προκύπτει ανάγκη, η παροχή ιατρικής συμβουλής για
περαιτέρω ιατρική εξέταση και αντιμετώπιση.
Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου ήταν αξιοσημείωτη,
καθώς και η ιστορία ενός εξεταζόμενου στην Δεσκάτη ο
οποίος προσήλθε για έναν προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο
και κατέληξε να μας ευγνωμονεί. Λόγω της έγκαιρης
διάγνωσης και της παραπομπής του, από το καρδιολογικό
ιατρείο των ΚΙΜ, σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο ενδεχομένως
αποτρέψαμε μοιραίες εξελίξεις στην υγεία του. Αυτό το
περιστατικό ήταν από τα πιο σημαντικά για εμένα στη
συγκεκριμένη αποστολή.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 13
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 100η ΑΠΟΣΤΟΛΗ «ΔΕΣΚΑΤΗ»

Η βαρύτητα της αποστολής στην Δεσκάτη ωστόσο έχει
και επετειακό φορτίο, είναι ιδιαίτερης σημασίας για εμάς
καθώς είναι μια γιορτή, είναι η 100η μας αποστολή!
Οι αποστολές ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2014, με 1η
αποστολή το Καστελλόριζο. Για εμένα όμως η 1η αποστολή
που έλαβα μέρος ήταν στους Φούρνους (5η αποστολή,
Σεπτέμβριος 2014) και έκτοτε συνεχίζω να είμαι παρούσα
σε κάθε αποστολή, με την ίδια αγωνία και τον ίδιο
ενθουσιασμό.
Αυτό που με εντυπωσίασε και συνάμα με γοήτευσε από
την πρώτη στιγμή ήταν το ομαδικό πνεύμα της ομάδας.
Η ετοιμότητα και το σθένος της να βρίσκεται εκεί όπου
υπάρχει ανάγκη, προφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες
της και ενώ η «διαδρομή» ακόμη και τώρα δεν είναι πάντα
εύκολη, εκ του μηδενός υλοποιείται και οργανώνεται η
λειτουργία μιας Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
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Με βαθύ αίσθημα προσφοράς, εθελοντισμού και
αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο, όλα αυτά τα χρόνια,
έχει χτιστεί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αγάπης,
μεταξύ της ομάδας και των ωφελούμενων, η οποία με την
πάροδο του χρόνου δείχνει να δυναμώνει και να γίνεται
όλο και πιο ουσιώδης.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, όλους του
συνεργάτες μας, τους ιατρούς, τους νοσηλευτές το διοικητικό
και παραϊατρικό προσωπικό, που ο καθένας έχει βάλει το
δικό του λιθαράκι και αυτό το σπουδαίο έργο έχει αποκτήσει
αυτή τη δυναμική και συνεχώς εξελίσσεται.

Χρόνια πολλά & πολλές ευχές
να φτάσουμε τις 200!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 100η ΑΠΟΣΤΟΛΗ «ΔΕΣΚΑΤΗ»
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Στατιστικά για την
100 αποστολή στην Δεσκάτη:
η

Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Δεσκάτη

Γρεβενών

2 Επαναληπτική Αποστολή
η

από το 2019

416
692
600

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ηλεκτροκαρδιογραφήματα: 135
Τεστ ΠΑΠ: 38
Τεστ ανίχνευσης αιμορραγίας στα κόπρανα: 16

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Καρδιολογικοί υπέρηχοι: 135
Μαστογραφίες: 92
Ακτινογραφίες: 80
Μέτρηση οστικής πυκνότητας: 58
Ενδοκολπικοί υπέρηχοι: 46

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οφθαλμίατρος: 140
Καρδιολόγος: 135
Γενικός Χειρουργός: 127
Ορθοπαιδικός: 117

ΩΡΛ: 54
Γυναικολόγος: 48
Διατροφολόγος: 47
Νευρολόγος: 24

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (KIM)
έχουν πραγματοποιήσει από το 2014
εκατόν πέντε (105) δωρεάν αποστολές
σε νησιά της άγονης γραμμής και
απομακρυσμένες περιοχές σε όλη την
Ελλάδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από
την ΑΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος
σε συνεργασία με την Ανώνυμη
Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε.), υπό την επιστημονική επίβλεψη
της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
Κλινικής ΕΚΠΑ, με πρωτοβουλία και
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Π εριστα τικ ά προ ς δ ιερεύνηση: 2
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Trauma Edu –
ORP Course
Αν έζ α Γκό β αρ η | Δ ι οι κ η τι κ ή υ ποστήριξη / Συντονίστρια Ε κπαιδευτικώ ν Προγραμμάτω ν

Την Πέμπτη & την Παρασκευή
στις 25 - 26 Νοεμβρίου 2021 διεξήχθη για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, από την AO Trauma Foundation,
πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νοσηλευτών Χειρουργείου - ORP:
Operating Room Personnel.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε:
• διαλέξεις από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους
επιστήμονες, με ταυτόχρονη μετάφραση από την Αγγλική
γλώσσα,
• πρακτική άσκηση στην εφαρμογή διαφορετικών
χειρουργικών τεχνικών με συνθετικά ακριβή αντίγραφα
οστών και κανονικά εργαλεία χειρουργείου
• συζήτηση νοσηλευτικών θεμάτων σε μικρές ομάδες.
Στο πλαίσιο του νόμου 4702/2020 (ΦΕΚ 130Α3-7/2020), το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – ΙΣΝ υπήρξε σημαντικός αρωγός
καλύπτοντας μέσω αποκλειστικής δωρεάς για είκοσι οκτώ
(28) επαγγελματίες νοσηλευτές από νοσοκομεία όλης της
Ελλάδας:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 13

• συνδρομή συνέδριου, συνολικού κόστους 350,00€ /
συμμετέχοντα,
• μετακίνηση για όσους διαμένουν εκτός νομού Αττικής,
συνολικού ποσού 235,00€ / ανά συμμετέχοντα,
• διαμονή για όσους διαμένουν εκτός νομού Αττικής,
συνολικού ποσού 180,00€ / συμμετέχοντα και για όλες τις
ημέρες παραμονής του στην πόλη της Αθήνας.
Τα επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα τραύματος
υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4702/2020, με αποκλειστική
δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α / Ε Ο Ρ ΤΑ Σ Τ Ι Κ Α Μ Ο Ν Ο Π ΑΤ Ι Α 2 0 2 1

Η μεγάλη
συνάντηση των
νησιών στην
Αθήνα, έγινε
πραγματικότητα!
Ε λ έ νη Κ όλ ι α
Υπ ε ύ θ υ ν η Έ ργου «Α θλη τι κ ά Μ ον οπ ά τι α » Α&Π

Επιβραβεύοντας την
ενθουσιώδη συμμετοχή
και το ενδιαφέρον για
το πρόγραμμα Αθλητικά
Μονοπάτια (ΑΜ), μετά
από κλήρωση ανάμεσα
στα 450 παιδιά που
συμμετέχουν στο
φετινό πρόγραμμα,
υποδεχτήκαμε 35 τυχερά
παιδιά με τους συνοδούς
τους από 8 μακρινά
νησιά, Άγιος Ευστράτιος,
Αμοργός, Αστυπάλαια,
Κάσος, Καστελλόριζο,
Λειψοί, Νίσυρος, Τήλος,
για ένα τετραήμερο στην
εορταστική Αθήνα από τις
27 έως τις 30.12.21.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α / Ε Ο Ρ ΤΑ Σ Τ Ι Κ Α Μ Ο Ν Ο Π ΑΤ Ι Α 2 0 2 1

Το τετραήμερο πρόγραμμα
περιλάμβανε:
• Επίσκεψη & ξενάγηση στο
Μουσείο της Ακρόπολης και τον
αρχαιολογικό χώρο του βράχου
της Ακρόπολης,
• Επίσκεψη στο Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας,
• Παρακολούθηση παραστάσεων
στο Ευγενίδειο Πλανητάριο,
• Ξενάγηση στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),
• Παρακολούθηση και συμμετοχή
στα Χριστουγεννιάτικα δρώμενα
του ΚΠΙΣΝ, δραστηριότητες
ειδικά διαμορφωμένες για τους
προσκεκλημένους των ΑΜ στο
ΚΠΙΣΝ,

• Επίσκεψη στην έδρα του ΙΣΝ
&
• Συμμετοχή στη δράση έκφρασης
και αλληλεπίδρασης «Το νησί που
ονειρευόμαστε», όπου τα παιδιά
χρησιμοποιώντας τα δικά τους
εκφραστικά μέσα παρουσίασαν
τον τόπο τους, δίνοντας σε όλους
μας την ευκαιρία να χτίσουμε
μαζί τους ένα μέρος μοναδικό,
γεμάτο όνειρα, αλήθειες, αγάπη,
το νησί των ονείρων μας, το νησί
του μέλλοντος!
Ζήσαμε ένα όμορφο εορταστικό
τετραήμερο γνωριστήκαμε, κάναμε
νέες φιλίες και τα παιδιά από τα 8
διαφορετικά νησιά κατέληξαν να
είναι μία παρέα. Αγάπη, ειλικρίνεια,
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συμπερίληψη και ένας κύκλος
που ολοένα μεγαλώνει και
μας αγκαλιάζει.

Τα Αθλητικά Μονοπάτια
διοργανώνονται από το Τμήμα
Αθλητικής Αριστείας – Sports
Excellence, που λειτουργεί
υπό την επιστημονική
επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής
Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ,
και υλοποιούνται από την
Αναγέννηση & Πρόοδος
με αποκλειστική δωρεά
από το ΙΣΝ.

Για να δείτε και να απολαύσετε στιγμές από τα Εορταστικά Μονοπάτια πατήστε εδώ!
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ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ

Φυσική κατάσταση και
επιτραπέζια αντισφαίριση
Χ ρή σ τος Μ π α λα μπ ίν η ς
Ε ργοφυσιολόγος
Ελλη ν ι κ ή Φί λα θλη Ομοσπονδία Ε πιτραπέζιας Αντισφαίρισης ( Ε ΦΟ Ε πΑ)

«Ping Pang Qiu» στα Κινέζικα, «Τakkyu» στα
Ιαπωνικά, «Τak-ku» στα Κορεάτικα, «Τable Tennis»
στα Αγγλικά. Είναι κάποιες από τις διεθνείς ονομασίες
της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Παρά το γεγονός ότι
επινοήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στην Αγγλία ως
δραστηριότητα αναψυχής μετά το γεύμα, είναι ένα πολύ
σωματικά απαιτητικό άθλημα.
Η επιτραπέζια αντισφαίριση είναι το πιο γρήγορο Ολυμπιακό
άθλημα με μπάλα. Το μπαλάκι μπορεί να «ταξιδεύει» κατά
μέσο όρο με 95 χλμ/ώρα. Ο κάθε αθλητής έχει κατά μέσο
0.5 δευτερόλεπτα να αντιδράσει σε μια επιθετική ενέργεια
του αντιπάλου. Οι αμυντικοί καλύπτουν κατά μέσο όρο
μεγαλύτερες αποστάσεις σε έναν αγώνα σε σχέση με
τους επιθετικούς και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων,
οι αγώνες που συμμετέχουν οι αμυντικοί διαρκούν
περισσότερο χρόνο από ότι να αγωνίζονταν δύο επιθετικοί
αθλητές.
Ο όρος «φυσική κατάσταση» χρησιμοποιείται με στόχο
το χαρακτηρισμό του συνόλου των προσδιοριστικών
παραγόντων της σωματικής απόδοσης. Δεν προσδιορίζεται
μόνο από τις κινητικές ιδιότητες (π.χ. δύναμη, αντοχή,
ευκινησία κλπ), αλλά και από ψυχικές ιδιότητες (π.χ.
διάθεση, επιθετικότητα, αυτοπεποίθηση, θέληση κλπ),
που σταθεροποιούνται παράλληλα με την βελτίωση των
κινητικών ιδιοτήτων.
Η προπόνηση αθλητικής φυσικής κατάστασης είναι το
σύνολο των ασκήσεων που έχουν σαν στόχο την βελτίωση
και αξιοποίηση όλων των οργανικών συστημάτων του
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | EMAG NO 13

αθλητή (μυικό, νευρικό, κυκλοφορικό, αναπνευστικό
κλπ) σε ένα επίπεδο όσο το δυνατό ψηλότερο και όσο το
επιτρέπουν οι καταβολές και η γενετική προδιάθεση του
αθλητή. Η προπονητική στην εποχή μας δεν επιδέχεται
αυτοσχεδιασμούς και εμπειρισμούς. Αφορά την φυσική,
αλλά και ψυχική προετοιμασία – ετοιμότητα που θα επιτρέψει
στον αθλητή να ανταπεξέρχεται στις ειδικές συνθήκες
ενός αγώνα και να εξασφαλίζεται και η πνευματική με την
συναισθηματική υγεία των αθλητών.
Σε γενικές γραμμές η προπόνηση φυσικής κατάστασης, για
όλα τα αθλήματα (το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης
δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση) διέπεται από τις
παρακάτω αρχές:
• Aρχή της Επιβάρυνσης. Η βελτίωση της φυσικής
κατάστασης θα επέλθει μόνο εάν ο αθλητής επιφορτιστεί
λειτουργικά πάνω από τα συνήθη επίπεδα επιβάρυνσης
του.
• Αρχή της Προοδευτικότητας. Η επιβάρυνση πρέπει να
εφαρμόζεται προοδευτικά για την αποφυγή τραυματισμών
και για την πιο παραγωγική μεγιστοποίηση των
προσαρμογών.

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ

• Αρχή της Εξειδίκευσης. Η προπόνηση πρέπει ναι είναι
εξειδικευμένη για το συγκεκριμένο άθλημα.
• Αρχή της Εξατομίκευσης. Η προπόνηση πρέπει να στοχεύει
στην βελτίωση των ατελειών του κάθε αθλητή ξεχωριστά.
• Αρχή της Κανονικότητας – Τακτικότητας. Η προπόνηση
πρέπει να γίνεται με συνέπεια. Η συνέπεια εξασφαλίζει
την πρόκληση μεγαλύτερων βιολογικών προσαρμογών σε
υψηλότερο επίπεδο.
• Αρχή της Αντιστροφής – Προσαρμογής. Όπως
υποστηρίζουν και οι Αμερικανοί…”use it or lose
it”. Οι βιολογικές προσαρμογές που προκαλούνται
με την προπόνηση αντιστρέφονται με την μείωση ή
την εγκατάλειψη της άσκησης. Γενικά ο οργανισμός
προσαρμόζεται πιο εύκολα στην ανάπαυση παρά στην
προπόνηση.
• Αρχή της Ποικιλίας. Με την πάροδο του χρόνου, το
σώμα του αθλητή θα προσαρμοστεί στα ερεθίσματα μιας
συγκεκριμένης προπόνησης. Αυτό το γεγονός θα έχει ως
αποτέλεσμα την στασιμότητα. Η προπόνηση λοιπόν θα
πρέπει να τροποποιείται και να έχει ποικιλία, έτσι ώστε να
υπάρξει ανανέωση των κίνητρων του αθλητή, καλύτερη
συμμόρφωση του ως προς την τήρηση του προγράμματος
και βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων.
• Αρχή της Ανάπαυσης και της Αποκατάστασης. Η ανάπαυση
και η αποκατάσταση – μεταξύ των ασκήσεων και των
προπονήσεων- είναι το ίδιο σημαντικές με το ίδιο το
προπονητικό πρόγραμμα. Η έλλειψη τους ή η πλημμελής
εφαρμογή τους θα οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση,
τραυματισμούς και κόπωση. Η γενικότερη ανάπαυση
και αποκατάσταση μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την
εναλλαγή επίπονων και ηπιότερων ημερών προπόνησης
ή/και εναλλαγής ασκήσεων μυικών ομάδων ανά ημέρα.
• Αρχή της Περιοδικότητας. Ο κύριος στόχος είναι να υπάρξει
μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης την κατάλληλη
περίοδο ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα κόπωσης
και τραυματισμών. Η συγκεκριμένη αρχή αφορά τον
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
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Ολοένα και περισσότερο η φυσική κατάσταση παίζει
πρωτεύοντα ρόλο στην επιτραπέζια αντισφαίριση και
κατ’ επέκταση σε όλο το αθλητικό στερέωμα. Η έλλειψη
της μπορεί να περιορίσει την σωματική απόδοση των
αθλητών και να ακυρώσει σε ένα μεγάλο βαθμό τις τεχνικές
ικανότητες τους. Η προπόνηση φυσικής κατάστασης
στην επιτραπέζια αντισφαίριση μπορεί να καλύψει ένα
πολύχρονο, ετήσιο, εξάμηνο, ή εβδομαδιαίο προγραμματισμό
(Μακρόκυκλοι – Μεσόκυκλοι – Μικρόκυκλοι).
Το ετήσιο πρόγραμμα ξεκινά με την περίοδο της
προετοιμασίας. Η διάρκεια της ποικίλει, ανάλογα με το
καλεντάρι των εγχώριων και διεθνών διοργανώσεων.
Είναι η περίοδος που γίνεται ο καθορισμός των στόχων και
γίνεται ο ανάλογος σχεδιασμός. Απαραίτητος σύντροφος,
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια της αθλητικής
προπόνησης για κάθε αθλητή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης
και όχι μόνο είναι ο εργομετρικός έλεγχος. Αποτελεί
απαραίτητο εργαλείο για την αξιολόγηση των παραμέτρων
της εν γένει φυσικής κατάστασης.

Ο κ. Μπαλαμπίνης Xρήστος είναι Διδάκτωρ Κλινικής
Εργοφυσιολογίας, Επιστημονικός Συνεργάτης
Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Στο
επόμενο τεύχος το άρθρο θα ολοκληρωθεί, με την
παρουσίαση των ειδικών φυσικών ικανοτήτων
που σχετίζονται με την απόδοση στην Επιτραπέζια
Αντισφαίριση.

Χ α ρίλα ος Τσ ολάκ η ς

Καθηγητής ΣΕΦΑΑ
Διευθυντής Αθλητικών προγραμμάτων SE
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Είπαν
για
εμάς
«Το σεμινάριο ήταν εκπληκτικό. Ήταν συνδυασμός θεωρίας και πράξης, διαδραστικό
αλλά και ευχάριστο. Σπάνια
έχουμε την ευκαιρία (οι
νοσηλευτές του χειρουργείου) να διδαχτούμε από τόσο
καταρτισμένους ανθρώπους
πράγματα που εφαρμόζουμε
στην καθημερινή μας πρακτική. Και βέβαια η συνδρομή του ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος ήταν καθοριστική
για μας που ζούμε στην
επαρχία. Σας ευχαριστώ
όλους σας τόσο πολύ...»

«Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και για
την εξαιρετική εμπειρία! Η δυνατότητα που δόθηκε σε μικρούς και
μεγάλους να ζήσουν αυτην την περιπέτεια μας γέμισε εικόνες,
μυρωδίες, εμπειρίες [...] το γεγονός πως τους δόθηκε η δυνατότητα
να αλληλοεπιδράσουν, να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και να
χτίσουν μνήμες που θα τους συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή τους
είναι υπέροχο κίνητρο να προσπαθούν»

«Μου αφήσατε τις καλύτερες
εντυπώσεις! Στο σημείο αυτό
θα ήθελα να τονίσω ότι μεγάλη σημασία δεν είχε μόνο
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που ήταν άριστο αλλά και το
έμψυχο δυναμικό, οι συντελεστές, ήταν όλοι τους εκπληκτικοί. Δεν είχαν μόνο την
διάθεση να μας μάθουν αλλά
να μας κάνουν κοινωνούς
όλης εκείνης της γνώσης
που έχουν! Συγχαρητήρια σε
όλους σας! Σας ευχαριστώ
θερμά για όλα! Θα τα πούμε
στο επόμενο σεμινάριο!»

«Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας γι’ αυτήν την μοναδική ευκαιρία που δώσατε σε εμάς και τα παιδιά μας να έρθουν σε
άμεση επαφή με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό...»

«Σας ευχαριστούμε για την
άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης και του σεμιναρίου
υδατοσφαίρισης [...] Ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν και
άλλα πολλά»
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«Ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι! Μια εξαιρετική και μοναδική πρωτοβουλία από ανθρώπους με όραμα! Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη οργάνωση, για τους εκπαιδευτικούς
στόχους για την χριστουγεννιάτικη μαγεία για τα χαμόγελα των
παιδιών μας! Τα απομονωμένα νησιά έχουν ανάγκη από τέτοιου
είδους πρωτοβουλίες και σας ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό!»

«Το ενδιαφέρον των παιδιών υπήρξε μεγάλο όπως φαίνεται κάθε
χρόνο. Στα πλαίσια του προγράμματος τα παιδιά κατάφεραν να
αναπτύξουν όχι μόνο τις αθλητικές τους ικανότητες αλλά και το
ομαδικό πνεύμα της συνεργασίας!»

«Ένα από τα ωραιότερα δώρα για το τέλος του 2021, ήταν αυτό
το δώρο που μας έκανα τα Αθλητικά Μονοπάτια! [...]Σε μια χρονιά
δύσκολη, που αποξενωθήκαμε, εσείς καταφέρατε και μας ενώσατε
και ταξιδέψαμε μαζί σας σε δραστηριότητες αλλά και σε μόρφωση, είδαμε τόσο ωραία πράγματα και μάθαμε άλλα τόσα...
Το πιο σημαντικό, ανάμεσα στην καθημερινότητα και τη ρουτίνα
μας φέρατε πιο κοντά τα παιδιά μας και βρήκαμε ουσιαστικό χρόνο να κάνουμε πράγματα ΜΑΖΙ με τα παιδιά μας!»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

«Απόγευμα... Μια φορά κι έναν καιρό... Παγερός Χειμώνας, με
αρκετά στοιχεία από Χαρωπή Άνοιξη. Ένα δειλινό που ξαποσταίνεις από την προσφορά, την αλληλεγγύη και την αγάπη για τον
Άνθρωπο. [...]Δεν θα αποτυπώσω αυτή την εμπειρία με τη μορφή
αφηγήματος, παρ’ όλο που είναι ταιριαστό με τις προσωπικές
προτιμήσεις. Έχει σχέση με τη ζωή μας, την ανθρώπινη μοίρα
που είναι τόσο σπουδαία και ταυτόχρονα τόσο αδυσώπητη, που
δεν ξεθωριάζει την ακτογραμμή στον αέναο μανιάτικο βράχο,
παρ’ όλο που μπορεί να υποτάσσεται στη γαλήνη που προστάζει ο
Λακωνικός. Αρεόπολη, έξι, επτά και οκτώ Φεβρουαρίου [...]Θα μπορούσα να σταματήσω το γράψιμο μόνο με τις δύο επόμενες λέξεις:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και ΜΠΡΑΒΟ, λέξεις που ήταν αποτυπωμένες στο
χαμόγελο, αλλά και στις αύλακες του προσώπου κάθε Μανιάτισσας
και Μανιάτη [...] Η πληθώρα των παρεχόμενων υπηρεσιών κάλυψε τις ανάγκες πολλών και διαφορετικών κατηγοριών ασθενών
με στοχευμένο τρόπο, ούτως ώστε οι πολίτες να ωφεληθούν στο
μέγιστο δυνατό βαθμό [...]
Επιτυχημένες πρωτοβουλίες σαν αυτή, αναζωπυρώνουν ολοένα το
πάθος μας για τη διασφάλιση του αυτονόητου, την παροχή ολιστικής φροντίδας προς όλους. Παράλληλα με τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, ένα άλλο είδος πρόληψης, με καθοδηγητή την Αθλητιατρική Κινητή Μονάδα «Sports Excellence» [...] για την εκγύμναση
μαθητών του Δημοτικού μέσα από το παιχνίδι και την ανακάλυψη
νέων μορφών άσκησης, ενώ στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκαν
ανοικτές στο κοινό ενημερωτικές ομιλίες. Από τη θέση αυτή, θα
ήθελα να σας επαναλάβω το ευχαριστώ που τόσες φορές εισέπραξα. Οι λέξεις είναι πτωχές μπροστά στο θαυμάσιο έργο σας, στην
προσφορά σας με όλους τους τρόπους.
Είναι όμορφο να προσφέρεις υπηρεσίες υγείας σε ένα χωριό όλο
παρόδους, με σπίτια χωρίς αριθμούς»

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ιατρική ομάδα του
ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
που με την εκστρατεία που
κάνουν στα νησιά της άγονης γραμμής σώζουν ζωές
ανθρώπων όπως κατάφεραν
να σώσουν εμένα από πολύ
βαρύ καρδιακό επεισόδιο!!!
Αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι ίσως να μην ήμουν εν
ζωή!»

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποδειγματική
συνεργασία μας και την
άμεση ανταπόκριση σας στην
ενίσχυση και επιτάχυνση
του εμβολιασμού κατά της
Covid-19 [...] Είναι αξιέπαινο στο
δύσκολο καιρό της πανδημίας
που διανύουμε, να υπάρχουν
ομάδες εθελοντών οι οποίες
συνδράμουν στο ιδιαίτερα δύσκολο έργο που επιχειρείται
στην χώρα μας»
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«Οφείλω να πω ότι ξεκινώντας το ταξίδι αυτό είχα
μεγάλες προσδοκίες, ακούγοντας και τις εμπειρίες
συμφοιτητών μου που είχαν
συμμετάσχει σε προηγούμενες εθελοντικές δράσεις.
Οι προσδοκίες αυτές τελικά
έγιναν πράξη από την πρώτη έως και την τελευταία
ημέρα της δράσης μας. Η
οργάνωση και η ομόνοια
της ομάδας, η συλλογικότητα και η συνεργασία όλων
ήταν αξιέπαινη και αξιοζήλευτη. Το πρόγραμμα έχει
δομηθεί με τέτοιο τρόπο
ώστε πιθανά ζητήματα που
να προκύπτουν να επιλύονται απευθείας από την
ομάδα οργάνωσης [...]Αυτό
που με εξέπληξε δε, ήταν η
δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων όπως η μαστογραφία και η μέτρηση οστικής
πυκνότητας, εξετάσεις που
δεν δύνανται να κάνουν οι
κάτοικοι του νησιού εάν δεν
ταξιδέψουν έως την Αθήνα.
[...] Την ίδια στιγμή, θα ήθελα
να υπογραμμίσω το ήθος
των γιατρών που συμμετείχαν, που ως φοιτήτρια δεν
το έχω αντικρίσει πολλές
φορές στα νοσοκομεία. Είδα
γιατρούς [...] να εξετάζουν
αδιάκοπα ασθενείς και να
το κάνουν με την ψυχή
τους [...] Θα ήθελα λοιπόν, να
σας ευχαριστήσω όλους για
την εμπειρία που μου προσφέρθηκε, για μία εμπειρία
πραγματικής ιατρικής καθ’
ημέρα πράξης στα νησιά
της χώρας μας...»
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