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Ανταποκριτές

Από Καρδίτσα - Τρίκαλα - Βόρεια Ελλάδα
Μπαράζ διαρρήξεων
στη Φαρκαδόνα
ΤΡΙΚΑΛΑ
Ανησυχία και προβληματισμός κυριαρχούν
μεταξύ των κατοίκων της περιοχής του δήμου
Φαρκαδόνας μετά το μπαράζ διαρρήξεων που
σημειώθηκαν στο δημοτικό διαμέρισμα Γριζάνου το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Άγνωστος-οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες, επωφελούμενοι την απουσία των
ιδιοκτητών, παραβίασαν πόρτες οικιών, καταφέρνοντας να εισέλθουν σε τρία σπίτια, αφαιρώντας μικροαντικείμενα.
Τα περιστατικά, αν και σημειώθηκαν αρκετά νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα
«ζωντανό» χωριό, όπως το Γριζάνο, οι δράστες δεν έγιναν αντιληπτοί από τους περιοίκους, γεγονός που προβληματίζει για τον τρόπο δράσης τους.

Εκδηλώσεις στο 2ο ΕΠΑΛ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Η βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ εγκαινιάζει μια
σειρά παρουσιάσεων επιμόρφωσης και πολιτισμού, με τίτλο «Ώρα βιβλιοθήκης», οι οποίες
περιλαμβάνουν παρουσίαση ενός θέματος σε
power point με συγχρονισμένο σχολιασμό από
την Υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης, φιλόλογο-ιστορικό, Αμαλία Κ. Ηλιάδη ή, εναλλακτικά,
επίδειξη λευκωμάτων και βιβλίων με μια ορισμένη θεματική.
Οι δραστηριότητες θα είναι βιωματικού χαρακτήρα, διερευνητικές, επίλυσης προβλήματος, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων και θα υλοποιούνται, κατά ομάδες μαθητών ( ομάδες 12 μαθητών/τριών με
τη συνοδεία του καθηγητή/τριάς τους).
Απευθύνονται σε Γυμνάσια και Λύκεια και
διαρκούν από τα μέσα Νοεμβρίου του 2010
έως τον Απρίλιο του 2011) στο χώρο εκπαίδευσης και πολιτισμού της σχολικής βιβλιοθήκης, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες
των παιδιών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής
βαθμίδας εκπαίδευσης.(δευτεροβάθμιας).

Βράβευση υπαλλήλων
της Ν.Α. Τρικάλων
ΤΡΙΚΑΛΑ
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων οργανώνει ειδική εκδήλωση – τελετή βράβευσης
των εν ενεργεία και συνταξιούχων Διευθυντών
και των συνταξιούχων υπαλλήλων της Ν.Α.
Τρικάλων, στην οποία θα αποδοθεί και φόρος
τιμής εις μνήμην θανόντων υπαλλήλων της.
Η τελετή θα λάβει χώρα στις 25 Νοεμβρίου
στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου
Τρικάλων.

Δημόσιο και προσβάσιμο
Ε.Σ.Υ. ζητούν οι γιατροί
ΤΡΙΚΑΛΑ
Εβδομάδα δωρεάν παροχής υπηρεσιών
στο Ε.Σ.Υ., ξεκίνησε από χθες. Με απόφαση
της Ομοσπονδίας τους, (ΟΕΝΓΕ), οι νοσοκομειακοί γιατροί ανακοίνωσαν ότι από τις 22
έως τις 28 του μήνα οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν ούτε τα 3 ευρώ του εισιτηρίου ούτε
και τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβάλλονται.
Χθες οι νοσοκομειακοί γιατροί των Τρικάλων που συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση ξεκαθάρισαν ότι η χώρα μας έχει
ανάγκη από Ε.Σ.Υ. δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό, προσβάσιμο σε όλους όσους το έχουν
ανάγκη.
Όπως όλοι οι συνάδελφοί τους πανελλαδικά έτσι κι εκείνοι, αρνούνται την επιβολή κάθε εισπρακτικού μηχανισμού και καλούν τους
πολίτες να αρνηθούν να πληρώσουνε ξανά τις
υπηρεσίες που έχουν ήδη πληρώσει ως φορολογούμενοι.
Στο πλαίσιο της εβδομάδας δωρεάν πρόσβασης στο Ε.Σ.Υ. που διοργανώνει η Ομοσπονδία, οι νοσοκομειακοί γιατροί των Τρικάλων έλαβαν χθες την πρωτοβουλία να διοργανώσουν συνάντηση με τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να τους ενημερώσουν για
τα προβλήματά τους, ζητώντας τι άλλο, από
την συμπαράσταση.
Στη συνάντηση μεταξύ των άλλων συμμετείχε και ο βουλευτής Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ
κ. Χρήστος Μαγκούφης.

Πρόγραμμα προστασίας
για την καφέ αρκούδα

ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ. ΜΑΡΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗ

Εγκρίθηκαν 500.000 ευρώ για το κλειστό γυμναστήριο
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Κατόπιν επαφών της Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Καρδίτσας κ. Μαρίας Θεοχάρη με υπηρεσιακούς παράγοντες και την πολιτική ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την υπ’ αριθμ. 59/18-112010 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η κατανομή και η
εγγραφή πίστωσης ποσού 500.000 ευρώ στην ΣΑΜ
416 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά στην κατασκευή του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας και εντάσσεται στα
έργα των Μεσογειακών Αγώνων 2013.
Το Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας – Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων προϋπολογισμού 8.804.000 ευρώ κατασκευάζεται στην περιοχή Αγίας Παρασκευής απέναντι
από το 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας σε δημοτική έκταση 21
στρεμμάτων στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης και εφάπτεται στο υπό κατασκευή τμήμα της περιφερειακής
οδού μεταξύ των οδών Φαναρίου και Ταυρωπού.
Το συγκρότημα του έργου αποτελείται από 4 βασικά
τμήματα:
- Την κύρια αίθουσα του Γυμναστηρίου (αίθουσα
αθλοπαιδιών και γυμναστικής)

- Το συγκρότημα των βοηθητικών της αίθουσας χώρων
- Τις κερκίδες και τους βοηθητικούς χώρους των αθλητών, θεατών και των εκπροσώπων του γραπτού και του
ηλεκτρονικού Τύπου και
- Τον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος
Η κύρια αίθουσα του Γυμναστηρίου είναι ενιαίος χώρος, μη διακοπτόμενος από οποιοδήποτε οικοδομικό η

άλλο στοιχείο, με ελάχιστες καθαρές διαστάσεις 46Χ30
μ. και ελάχιστο απολύτως ελεύθερο ύψος 13 μ. Θα χρησιμοποιείται για προπόνηση γυμναστικής, καθώς και για
τις παρακάτω αθλοπαιδιές: Χειροσφαίριση (HANDBALL),
Καλαθοσφαίριση (BASKETBALL), Πετοσφαίριση (VOLLEYBALL), Μπάντμιντον, Πυγμαχία, Ξιφασκία, Ενόργανη
γυμναστική, Ρυθμική γυμναστική, Τζούντο, Πιγκ-Πογκ,
Τάε κβο ντο, Πάλη, Άρση Βαρών.

ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΤΟ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»

Διάκριση για τη λίμνη Πλαστήρα στη «Philoxenia»
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων
της τουριστικής έκθεσης, της 26ης
PHILOXENIA και της 1ης HOTELIA
Expro & Clean, απονεμήθηκαν και
τα βραβεία τουρισμού «Philoxenia
Tourism Awards», που έχουν σαν
στόχο την ανάδειξη των δημοφιλέστερων προορισμών, τους οποίους
επιλέγουν οι Έλληνες ταξιδιώτες
και απονέμονται μετά από ανοικτή,
διαδικτυακή ψηφοφορία, την οποία
διοργάνωσε για 5η χρονιά η HELEXPO. Η Λίμνη Πλαστήρα κέρδισε
το βραβείο του φιλικότερου προς
το περιβάλλον προορισμού, βραβείο που διεκδικούσαν όλοι οι προορισμοί στην
Ελλάδα, με επικρατέστερους τη Λίμνη Πλαστήρα,
τα Ζαγοροχώρια Ιωαννίνων, το Νυμφαίο Φλώρινας, το Πήλιο Μαγνησίας και τη Σάμο.
Η απονομή του βραβείου αποτελεί τη δικαίωση της
προσπάθειας και της καλής συνεργασίας των δυο
παραλίμνιων Δήμων, Νεβρόπολης και Πλαστήρα, της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας και των τοπικών επιχειρηματιών, οι οποίοι από κοινού έχουν

επιτύχει να συνδυάσουν την τουριστική προβολή, την
ανάδειξη των μνημείων, τη βελτίωση των υποδομών,
την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με το σεβασμό στη διατήρηση και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Η βράβευση, πέραν από τη δικαίωση θέτει ψηλά
τον πήχη για την προστασία του περιβάλλοντος. Στα
πλαίσια αυτά, η Νομαρχία Καρδίτσας από κοινού με
το Δήμο Νεβρόπολης, ωρίμασαν την μελέτη για το
βιολογικό καθαρισμό εξασφαλίζοντας τα 13 εκατομ-

μύρια ευρώ για την υλοποίηση του έργου, με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Επίσης, η επιλογή από το κοινό της Λίμνης
Πλαστήρα ως καλύτερο στη χώρα προορισμό, φιλικό προς το περιβάλλον, δείχνει ότι η παρέμβαση του ανθρώπου
στη φύση μπορεί να είναι και προς τη
θετική κατεύθυνση. Η λίμνη Πλαστήρα
αποτελεί ένα ονειρικό τοπίο, για τη δημιουργία του οποίου έχει συμβάλει ο
άνθρωπος και η φύση: το μπλε στοιχείο
το έχει προσθέσει ο άνθρωπος με την
κατασκευή του φράγματος και το πράσινο η φύση με την πλούσια χλωρίδα.
Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
λίμνη Πλαστήρα αποτέλεσε την πρώτη
μικρή εκτροπή του Αχελώου. Την
εκτροπή αυτή το κοινό, μέσω της ψήφου του, την θεωρεί φιλοπεριβαλλοντική και δίνει απάντηση σε
όσους υποστηρίζουν ότι τα φράγματα στη Συκιά και
τη Μεσοχώρα θα επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Δικαιώνει δε όσους υποστηρίζουν ότι η κατασκευή
των παραπάνω φραγμάτων θα αναβαθμίσει το περιβάλλον της περιοχής αποτρέποντας ταυτόχρονα την
ερημοποίηση της θεσσαλικής πεδιάδας και τη μερική
μεταφορά νερού από τον Αχελώο.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δυναμικό το «παρών» της Νομαρχίας στη «Philoxenia»
εδώ και 8 χρόνια στην Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης PHILOXENIA, παρουσιάζοντας το προϊόν που έχουμε αυτή
Δυναμικό «παρών» έδωσε για
την στιγμή στα Τρίκαλα. Πραγματικά
ένα τετραήμερο η νομαρχιακή αυυπήρχε μια πολύ καλή προσέλευση
τοδιοίκηση Τρικάλων, συμμετέχοντων επισκεπτών, όπου εκατοντάδες
τας με δικό της περίπτερο στην
άνθρωποι ξένοι και ντόπιοι συζήτησαν
26η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού
με τους επαγγελματίες που βρίσκον«PHILOXENIA 2010». Στο περίπτεταν στο περίπτερό μας», σημείωσε ο
ρο της, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηκ. Μιχαλάκης.
ση Τρικάλων είχε την ευκαιρία να
Ο ειδικός σύμβουλος Τουρισμού
προβάλλει τις ομορφιές, τη φιλοτης νομαρχίας Τρικάλων αναφέρθηκε
ξενία, τη λαϊκή παράδοση που
και στην συνεργασία που αναπτύχτηκε
προσφέρει ο τόπος μας σε όσους
με το επιμελητήριο, αλλά και στην στήεπιλέγουν να τον επισκεφθούν.
ριξη που παρείχε, ώστε να στεφθεί με
Στόχος ήταν η ανάδειξη και προβοεπιτυχία η προσπάθεια. «Το Επιμεληλή των τουριστικών προορισμών των
τήριο θα πρέπει να πούμε πως στήριξε
Τρικάλων και η προσέλκυση όλο και
Το περίπτερο επισκέφτηκαν ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγορα- αυτή την προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να
περισσότερων επισκεπτών.
στός, ο νομάρχης κ. Ηλίας Βλαχογιάννης και εκπρόσωποι φορέων του νομού
δούμε πως θα κινηθούμε από κοινού για
Το περίπτερο της νομαρχίας επισκένα τρέξουμε και προάγουμε ακόμη περισφτηκαν ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης
Τουρισμού της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Τρικάλων
σότερο το τουριστικό προϊόν.
Θεσσαλίας κ. Κωστας Αγοραστός, ο νομάρχης κ. Ηλίας
και νεοεκλεγείς αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. ΧρήΣαφώς και υπάρχουν δυσκολίες, ως αποτέλεσμα της
Βλαχογιάννης, καθώς και πλήθος εκπροσώπων φορέων
στος Μιχαλάκης.
οικονομικής κρίσης και τις οποίες πρέπει να εξετάσουτου νομού.
«Συνεχίζουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει
με», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Μιχαλάκης.
Για την έκθεση μίλησε χθες ο ειδικός σύμβουλος
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ, σε
συνεργασία με τη Νομαρχία Καστοριάς έχει
ξεκινήσει την υλοποίηση προγράμματος LIFENature μέχρι το 2014, με έμφαση στις περιοχές
μόνιμης ή εποχικής παρουσίας αρκούδας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπονται δράσεις με στόχο τον περιορισμό ή ακόμα
και την εξάλειψη του φαινομένου των τροχαίων
ατυχημάτων με θύματα αρκούδες στο οδικό
δίκτυο του νομού και την αύξηση της οδικής
ασφάλειας για τους οδηγούς.
Η συχνότητα καταγραφής περιστατικών νεκρών αρκούδων από ανθρωπογενή αίτια στο
νομό Καστοριάς είναι εξαιρετικά ανησυχητική.
Πριν λίγες μέρες βρέθηκε νεκρή αρκούδα, μεταξύ των χωριών Διχείμαρρο και Λικνάδες, στα
όρια των νομών Κοζάνης και Καστοριάς.
Στην ίδια περιοχή υπήρχαν παρόμοια περιστατικά και στο παρελθόν.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι αρκούδες πέφτουν θύματα δυσαρεστημένων παραγωγών λόγω των ζημιών που προκαλούν, αλλά
και λαθροθήρων, ενώ τα τελευταία χρόνια η
διατήρηση της αρκούδας στη χώρα, απειλείται
σημαντικά και από την λειτουργία των μεγάλων
αυτοκινητοδρόμων.
Μόνο στον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, έχουν σκοτωθεί πέντε αρκούδες,
μέσα στο 2009.

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΚ

Ημερίδα για τις τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την περασμένη Κυριακή στην
αίθουσα συνεδρίων του ΙΤΕΔΑ Καρδίτσας, η συνεδριακή ημερίδα με θέμα «Τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας» στα πλαίσια του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου και η οποία ήταν αφιερωμένη στην ΕΣΕΚ.
Στην ημερίδα έκαναν εισηγήσεις ο κ.
Κοκόσης Αντώνιος Καθηγητής του
Ε.Μ.Π. με θέμα τις προοπτικές αξιοποίησης της βιομάζας, η κ. Ζαμπανιώτου
Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με
θέμα τις μικρές κινούμενες μονάδες αεριοποίησης για πράσινη ενέργεια και επιχειρηματικότητα
(Το έργο SMARt – CHP), ο κ. Νταλός Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής και Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας) με θέμα τα πλεονεκτή-

ματα, τα προβλήματα, τις προδιαγραφές και τον απαραίτητο εξοπλισμό για παραγωγή μπρικετών και pellets,
ο κ. Θωμαΐδης Θωμάς Μηχανικός Συστημάτων Παραγωγής & Διεργασιών Ph.D, Χημικός Μηχανικός M.Sc με
θέμα τα μικρά συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού

και θερμότητας με καύση βιομάζας στην
Ευρώπη, ο κ. Ψημμένος Σωτήρης Μηχανολόγος Μηχανικός με θέμα τα Οικονομο-τεχνικά δεδομένα εγκαταστάσεων
αξιοποίησης βιομάζας και ο κ. Σταμπουλής Γεώργιος Εκλεγμένος Λέκτορας του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα τις
παραμέτρους επιτυχίας της Ενεργειακής
Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας.
Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε γόνιμος διάλογος γύρω από την ΕΣΕΚ και
τους επενδυτικούς της στόχους. Η παραπάνω ημερίδα αποτελεί μέρος των
ενεργειών προβολής – δημοσιότητας που
έχει αναλάβει η Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή και θα συνεχιστούν μέχρι και
τις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου
που θα πραγματοποιηθούν κατά πάσα πιθανότητα μέχρι
το τέλος του έτους. Επίσης η ημερίδα αυτή αποτέλεσε
και μια πρώτη προσέγγιση των τεχνολογιών αξιοποίησης
βιομάζας που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

Η ρομποτική δεν είναι πανάκεια
Πολλαπλά οφέλη για τους ασθενείς, τους γιατρούς και τα ασφαλιστικά ταμεία προσφέρει αποδεδειγμένα πλέον η "ελάχιστα επεμβατική" χειρουργική
(λαπαροσκοπική, ρομποτική), η οποία όμως δεν είναι πανάκεια. Μετά από εμπειρία 20 χρόνων, η "ελάχιστα επεμβατική" χειρουργική προσφέρει πολλαπλά
οφέλη στους ασθενείς, τους γιατρούς και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά μεταξύ
άλλων τόνισε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου με αφορμή την πραγματοποίηση
στην Αθήνα του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής ο αναπληρωτής
καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιώργος Αντσακλής.
«Όσον αφορά τη σύγκρισή της με την ανοιχτή χειρουργική, συμπλήρωσε από
τον πλευρά του, ο ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής κ. Ιωάννης Μπράμης, η
πλάστιγγα γέρνει προς την "ελάχιστα επεμβατική" χειρουργική.
Τα οφέλη είναι η μικρότερη διάρκεια αναισθησίας, ελάττωση μετεγχειρητικού πόνου, ταχύτερη ανάρρωση, μικρότερο κόστος νοσηλείας, γρηγορότερη
επάνοδος στην εργασία, λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές που να έχουν
σχέση με το τραύμα, λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές,
και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε ως
παράδειγμα η υπεροχή της "ελάχιστα επεμβατικής" έναντι της ανοιχτής χειρουργικής στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου, όπου έχει
καλύτερα αποτελέσματα ως προς την νοσηρότητα, την παραμονή στο νοσοκομείο (χρόνος νοσηλείας), και συγκρίσιμα ως προς την υποτροπή του νεοπλάσματος και την σχετιζόμενη με τον καρκίνο θνητότητα. Στην Ευρώπη
150.000 νέα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού χειρουργούνται με αυτό τον τρόπο. Οι νεότερες ογκολογικές τεχνικές απαιτούν
την εκτεταμένη εκτομή του νεοπλάσματος και την αποφυγή χειρισμών που
μπορεί να προκαλέσουν τη διασπορά των καρκινικών κυττάρων. Η εφαρμογή
της "ελάχιστα επεμβατικής" χειρουργικής βελτίωσε σημαντικά τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και συνέβαλλε στην ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς μετά από την χειρουργική αντιμετώπιση. Παρά τις αρχικές αμφιβολίες,
οι νεότερες μελέτες αποδεικνύουν μικρότερες πιθανότητες υποτροπής του
καρκίνου σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική επέμβαση σε σχέση με αυτούς που αντιμετωπίστηκαν ανοικτά.
Επιπροσθέτως, είναι πολύ πιθανόν τα καλύτερα αποτελέσματα στην επιβίωση μετά από την λαπαροσκοπική επέμβαση να σχετίζονται με τη διατήρηση
σε καλό επίπεδο του ανοσολογικού μηχανισμού του ασθενούς και στη μείωση
της επίδρασης του μείζονος χειρουργικού τραύματος. Συγκεκριμένα ο χειρουργός έχει τρισδιάστατη έγχρωμη εικόνα των οργάνων του ασθενούς (Μόνο
στη Ρομποτική), αίσθηση ότι τα μάτια και τα χέρια του βρίσκονται μέσα στο
σώμα του ασθενούς(Ρομποτική). Τα οφέλη για τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με τη
μείωση των επιπλοκών, της παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο και την
ταχεία επάνοδο στη εργασία του είναι πολύ μεγάλα. Μάλιστα χωρίς υπερβολή
αριθμούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

ΜΕ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Δωρεάν εξέταση στο «Υγεία»
Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του ΥΓΕΙΑ με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα κατά της ΧΑΠ, παρέχει τη δυνατότητα μίας δωρεάν εξέτασης για έλεγχο
της πνευμονικής λειτουργίας με σπιρομέτρηση, το Σάββατο 27 Νοεμβρίου
2010. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης από εξειδικευμένους
πνευμονολόγους για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και τις σύγχρονες μεθόδους διακοπής του καπνίσματος. Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια εκτιμάται από τους ειδικούς ως η «Σιωπηλή Ασθένεια» του 21ου αιώνα,
καθώς έχει πάρει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας- περίπου μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι στο πλανήτη πάσχουν από ΧΑΠ! Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας προβλέπει ότι, θα αποτελέσει την τρίτη πιο σημαντική αιτία θανάτου
κατά το 2030. Στην Ελλάδα εκτιμάται πως, οι πάσχοντες είναι 500.000 - 700.000.
Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα
κινδύνου για τη ΧΑΠ. Εξίσου, όμως, επικίνδυνη με την ασθένεια είναι και η
άγνοια. Η ασθένεια αναπτύσσεται «σιωπηλά και ύπουλα» για 10-20 χρόνια με
πολύ ήπια και ανεκτά συμπτώματα, με αποτέλεσμα οι πάσχοντες, να θεωρούν
τα συμπτώματα αυτά, σαν μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος και της
ηλικίας που αυξάνεται.

Η γαλλική τέχνη στην Εθνική Πινακοθήκη
Η έκθεση «ΠΑΡΙΣΙ 1900, Αρ Νουβώ και Μοντερνισμός. Θησαυροί από το
Petit Palais, Μουσείο Καλών Τεχνών της Πόλης του Παρισιού», που εγκαινιάζεται στην Εθνική Πινακοθήκη στις 22 Νοεμβρίου 2010, μας ταξιδεύει στη γαλλική πρωτεύουσα την περίοδο της Μπελ Επόκ, μέσα από τα έργα της γαλλικής
τέχνης των συλλογών του Petit Palais, που προσφέρουν τη μοναδική μαρτυρία
τους για το αστικό και το λαϊκό Παρίσι των ετών 1880-1914. Η έκθεση, ανταποδοτική της έκθεσης των Θησαυρών του Αγίου Όρους, που παρουσιάστηκε
στο Petit Palais το 2009, οργανώνεται σε 11 θεματικές ενότητες, που περιλαμβάνουν συνολικά 200 περίπου εκθέματα.
Το παρισινό τοπίο αποτελεί μία ιδιαίτερη ενότητα, ενώ οι διακοσμητικές τέχνες εκπροσωπούνται από βάζα και έπιπλα δημιουργών της Αρ Νουβώ, πλαισιωμένα από λιθογραφίες-μελέτες για τη διακόσμηση Μοντέρνων εσωτερικών
χώρων. Η εμβληματική μορφή της Παριζιάνας εικονογραφείται από επιβλητικά
πορτρέτα ακαδημαϊκών ζωγράφων αλλά και καλλιτεχνών της πρωτοπορίας,
με κυρίαρχη τη μνημειακή προσωπογραφία της Sarah Bernhardt από τον Georges Clairin. Τέλος, η ενότητα του Μοντερνισμού, για την οποία έχει συμπράξει
και το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Πόλης του Παρισιού με τέσσερα δάνεια
και η οποία συμπληρώνεται με χαρακτικά και καλλιτεχνικές αφίσες από τις
συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης, ολοκληρώνει την έκθεση.

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η Αθηνά από το Αρέτσο στην Αθήνα
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού
της Ιταλίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Τοσκάνης, παρουσιάζει την έκθεση ‘Μια αναπάντεχη επίσκεψη. Η Αθηνά από το Αρέτσο επισκέπτεται την
Αθήνα’. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό χάλκινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς (ύψους
1,90μ. με τη βάση του) από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλωρεντίας, το
οποίο συντηρήθηκε πρόσφατα μετά από 200 και πλέον χρόνια.
Από την αποσυναρμολόγηση του αγάλματος και την πρόσφατη συντήρηση
προέκυψε ένα ‘νέο’ άγαλμα από την άποψη της διαφορετικής στάσης και κίνησης του σώματος. Παράλληλα, η αρχαιολογική μελέτη του χάλκινου γλυπτού
απέδειξε ότι δεν πρόκειται για ένα απλό ρωμαϊκό αντίγραφο του 1ου αιώνα
μ.Χ., όπως πίστευαν μέχρι πρόσφατα, αλλά για ένα σπουδαίο και εκλεπτυσμένο
ελληνικό άγαλμα που χυτεύθηκε στα ελληνιστικά χρόνια (300 – 280 π.Χ.). Μαζί
με το πρωτότυπο θα παρουσιαστεί και ένα χυτευμένο χάλκινο έργο που δείχνει
πώς ήταν το άγαλμα τα τελευταία 200 χρόνια πριν τις εργασίες συντήρησης.
Η παρουσίαση ενός τέτοιου πρωτότυπου, αριστουργηματικού έργου των
πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, που μετά την συντήρησή του έχει ταξιδέψει
μόνο στην Ιαπωνία, είναι μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό κοινό αλλά και για
τους ξένους επισκέπτες, και εντάσσεται σε μια προσπάθεια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης να εγκαινιάσει την παρουσίαση ξεχωριστών, μεμονωμένων
έργων (της Αρχαιότητας, του Βυζαντίου, της Αναγέννησης, της Μοντέρνας
Τέχνης, κλπ).

Οι σπάνιες παθήσεις στο έλεος
της ελληνικής γραφειοκρατίας
Η ελληνική γραφειοκρατία που περνάει μέσα από τέσσερα υπουργεία είναι
η μόνη ένοχη για τη μη αναγνώριση των σπάνιων παθήσεων και της παροχής
των ορφανών φαρμάκων τη στιγμή που με σπάνιες παθήσεις γεννιέται ένα
παιδί στα 2000, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε χθεσινή συνέντευξη η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων μέλος του Ευρωπαϊκού προγράμματος
για τις σπάνιες παθήσεις με αφορμή το συνέδριο που πραγματοποιείται στο
Ευγενίδιο ίδρυμα.
Το ευρωπαϊκό δίκτυο αφορά 270 οργανώσεις με 1000 παθήσεις και 30 εκατομμύρια πάσχοντες. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 7000 σπάνιες παθήσεις που
οδηγούν σε αναπηρία ή και στο θάνατο. Το 40% των ασθενών έχουν λάθος
διάγνωση, ένας στους 6 έχει υποστεί χειρουργική επέμβαση βασισμένη σε
ένα λάθος και 1 στους 10 είχε δεχτεί ψυχολογική θεραπεία βασισμένη στο
λάθος. Όπως ανέφερε η κα Λάμπρου μητέρα που έχασε το παιδί της πρόσφατα
από μια τέτοια πάθηση, το 80% των σπανίων παθήσεων έχουν ταχτοποιημένα
γενετικά αίτια και αφορούν το 3-4% των γεννήσεων.

