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«Τὸ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τῶν ἀνθρώπων σὲ σχέση μὲ τὰ ἄλλα ζῶα εἶναι πὼς μόνον
αὐτοὶ ἔχουν τὴν αἴσθηση τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ
κακοῦ, τοῦ δίκαιου καὶ τοῦ ἄδικου καὶ τῶν
ἄλλων ἀξιῶν. Ἡ δὲ κοινὴ γνώση συντελεῖ στὴ δημιουργία τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς πόλης.
Ἀριστοτέλης (384-322 π.Χ.)
«Ἀπαντώντας στὴν αἴτησή σας καὶ σύμφωνα
μὲ τὴ γνωμοδότηση τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐγκρίσεων Ἐπιστημονικῶν Ἐκδηλώσεων,
σᾶς γνωρίζουμε ὅτι δὲν ἐγκρίνεται ἡ ἐν λόγῳ ἐνημέρωση κοινοῦ, διότι ἐγείρονται σοβαρὰ ἠθικὰ
καὶ δεοντολογικὰ ζητήματα ἄσκησης ἰατρικῶν
πράξεων σὲ μὴ προστατευμένο ἰατρικὰ χῶρο καὶ
δὲν ὑπάρχει ἐγγύηση γιὰ τὴ διαφύλαξη τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν ἐξεταζομένων.»
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση ποὺ λάβαμε ἀπὸ τὸν
ΕΟΦ αὐτὴ τὴ χρονιά. Εἶναι ἡ 12η ἀπάντηση τοῦ
ΕΟΦ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ ἡ πρώτη φορὰ ποὺ
αὐτὴ ἦταν ἀρνητική. Ἐν τῷ μεταξὺ ἔχει γιὰ πολλοστὴ φορὰ δοθεῖ ἡ σχετικὴ ἔγκριση ἀπὸ τὸν ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν.
Ἄς πάρουμε ὅμως τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά.
Δραστηριοποιοῦμαι στὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. γιὰ 20 συναπτὰ ἔτη. Ἤμουν ἀκόμα εἰδικευόμενος, ὅταν ὁ καθηγητὴς κ. Τούτουζας μὲ κάλεσε νὰ συμμετάσχω
στὴ μεγάλη προσπάθεια, ποὺ εἶχε ξεκινήσει τότε

ὁ ἴδιος προσωπικὰ καὶ τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ., νὰ μεταφέρει στοὺς μαθητὲς τῶν σχολείων τὶς βασικὲς ἀρχὲς
τῆς καρδιαγγειακῆς πρόληψης. Ὁμιλίες σὲ σχολεῖα. Ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἐκδηλώσεων κι ἕνας
τεράστιος ἀριθμὸς συνανθρώπων μας, ποὺ τώρα
βρίσκονται σὲ δημιουργικὴ ἡλικία καὶ ΔΕΝ ἔχουν
παρουσιάσει καρδιαγγειακὰ νοσήματα, δὲν καπνίζουν, γνωρίζουν τὴ χοληστερόλη τους κι ἔχουν
πολλὲς ἐλπίδες νὰ μὴ νοσήσουν ποτέ. Καί, βέβαια,
ἕνα τεράστιο κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ κόστος,
ποὺ ἡ πολιτεία μας δὲν πλήρωσε ποτέ. Τὸ ἀγαθὸ
τῆς ἔγκαιρης πρόληψης, ποὺ τόσο ἔχουμε ὑποτιμήσει στὴ χώρα μας. Θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ, ὅτι ἐν
μέσῳ ἑνὸς πολὺ μεγάλου ἀριθμοῦ ἐνεργειῶν αὐτὸ
τὸ πρόγραμμα ἦταν ἡ πρώτη πραγματικὰ σημαντικὴ παρέμβαση τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
Μιὰ δεκαετία ἀργότερα ὁ γράφων ἦταν
ἐνεργὸ μέλος, ὑπὸ τὴ σκέπη τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ., τοῦ
European Heart Network. Εἶχε λοιπὸν τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθεῖ ἀπὸ κοντὰ ὅλες τὶς
ἐκδηλώσεις μὲ στόχο τὴν πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων στὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο καὶ
νὰ διδαχτεῖ ἀπὸ τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τὰ
λάθη τῶν κυριότερων ἐνεργειῶν στὴν Εὐρώπη.
Αὐτὴ ἡ ἐμπειρία μετουσιώθηκε στὴν ὑπερδεκαετῆ ἐπίπονη καὶ πολὺ ἐπιτυχημένη ὀργάνωση τοῦ
«Μῆνα Χοληστερόλης». Δὲν ἦταν εὔκολο. Χρειά
στηκε ἡ ἀμέριστη συμπαράσταση τοῦ καθηγητῆ
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κ. Τούτουζα, ἡ ὀργανωτικὴ δεινότητα καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν Καρδιολόγων συνεργατῶν τοῦ
Ἱδρύματος, ἡ ἀνιδιοτελὴς προσφορὰ πολλῶν
μελῶν τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. καί, βέβαια, ἡ ἀφοσίωση κι
ἐργατικότητα τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἱδρύματος.
Ἀπὸ τὸ 2005 ἕως σήμερα ἐξετάσαμε περισσότερους ἀπὸ 60.000 ἐθελοντές, ποὺ συμμετεῖχαν
προσφέροντάς μας σημαντικὲς γνώσεις γιὰ τοὺς
παράγοντες καρδιαγγειακοῦ κινδύνου στὴ χώρα
μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ μέσος
Ἕλληνας ἀντιλαμβάνεται καὶ ἀντιμετωπίζει τὸν
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Εἴδαμε γιὰ ποιὸ λόγο
δὲν ἀντιμετωπίζονται οἱ παράγοντες κινδύνου,
ἐκτιμήσαμε ἀπὸ πρωτογενῆ δεδομένα τὴν ἀνησυχητικὴ αὔξηση τοῦ μέσου σωματικοῦ βάρους, τοῦ
σακχαρώδους διαβήτη, τὴν αὔξηση τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς, τὶς συνιστῶσες τοῦ καρδιομεταβολικοῦ κινδύνου στὸν πληθυσμό μας.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς προσπάθειας αὐτῆς,
μολονότι ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ ἁπλὴ καταγραφή,
διαχύθηκαν στὸν τύπο, εὐαισθητοποίησαν τοὺς
Ἕλληνες καὶ προκάλεσαν διεθνὲς ἐνδιαφέρον,
ἀφοῦ δημοσιεύτηκαν στὸ Circulation καὶ σὲ ἄλλα
ἔγκριτα περιοδικά. Ἀκόμα, ἡ προσπάθεια αὐτὴ
τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. ἔλαβε τιμητικὰ σχόλια κατὰ τὴ
διοργάνωση στὴν Ἀθήνα τοῦ ἑτησίου συνεδρίου
τοῦ European Heart Network ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν
συμμετεχόντων. Προσπάθεια πρὸς μίμηση εἶπαν.
Αὐτὴ ἡ χρονιὰ ὅμως μᾶς ἐπιφύλασσε μιὰ δυσ
άρεστη ἔκπληξη. Ἡ ἁρμόδια ἐπιτροπὴ τοῦ ΕΟΦ
«Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπής Ἐγκρίσεων Ἐπιστημονικῶν Ἐκδηλώσεων» ἀπέρριψε τὴν ἐκδήλωση
αὐτὴ τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. γιὰ τοὺς λόγους ποὺ διαβάσατε στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου.
Μὲ τὸ ἄρθρο αὐτὸ δὲν στοχεύω στὸν ἐκτενῆ
σχολιασμὸ τῆς ἀπόφασης τῆς ἐπιτροπῆς, οὔτε
στὴν ἀνάλυση τῆς πανθομολογούμενης ἀνάγκης
γιὰ «διαφύλαξη τῶν προσωπικῶν δεδομένων
τῶν ἐξεταζομένων» ἐθελοντῶν, ποὺ συμμετέχουν
στὸ πρόγραμμα αὐτό. Πρῶτον, ἐπειδὴ κρίνω ὅτι
ἡ ὕπαρξη μιᾶς τέτοιας ἐπιτροπῆς εἶναι ἀναγκαία
καὶ οἱ ἀποφάσεις της θὰ πρέπει νὰ γίνονται σεβαστές. Δεύτερον, ἐπειδὴ τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς εἶναι
ἄνθρωποι μὲ μακρὰ διαδρομὴ καὶ περγαμηνὲς στὸ
χῶρο τῆς ὑγείας. Τρίτον, ἐπειδὴ τὴν ὑπεράσπιση
τῶν προσωπικῶν δεδομένων της ἔχει ἀναλάβει
τὸ συμβούλιο τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ., ποὺ ἀποτελεῖται,
μεταξὺ ἄλλων, ἀπὸ ἔγκριτους νομικοὺς καὶ μέλη
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τοῦ δικαστικοῦ σώματος. Τέταρτον, ἐπειδὴ προβαίνοντας κάθε χρόνο στὴν ἐπεξεργασία τῶν
ἀπαντήσεων τῶν συμμετεχόντων καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐξετάσεων χοληστερόλης οὐδέποτε
ἔχω δεῖ ὀνοματεπώνυμο ἀσθενοῦς ἢ ὑγιοῦς, ἀφοῦ
αὐτὰ κωδικοποιοῦνται καὶ δὲν χρησιμοποιοῦνται
ποτέ. Οὐδέποτε ἀποκαλύφθηκε κάποιο προσωπικὸ δεδομένο στὴν ὑπερδεκαετῆ διαδρομὴ αὐτοῦ
τοῦ προγράμματος. Αὐτὸ ποὺ ἀποκαλύφθηκε
εἶναι τὸ μὴ ἀπόρρητο καὶ καθ’ ὅλα ἀποκρουστικὸ
πρόσωπο τῆς ἄγνοιας, τῆς παραπληροφόρησης,
τῆς ἀδράνειας ὅλων μας ἀπέναντι στὸν σημαντικότερο κίνδυνο γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία στὴ χώρα
μας. Καὶ αὐτὴ τὴν προσπάθεια θὰ περιμέναμε νὰ
ὑπερασπιστεῖ ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ ΕΟΦ.
Ἄς προσπαθήσουμε νὰ κάνουμε κάτι σωστὸ
ὅλοι μαζί. Μὲ νηφαλιότητα, πίστη στὸ ἠθικὸ ἔρεισμα τῶν ἀποφάσεων τῶν ἀρχῶν, ἀντικειμενικότητα καὶ πεποίθηση ὅτι τὸ σωστὸ θὰ ἐπικρατήσει.
Μὲ τὸν σωστὸ τρόπο. Ἐξάλλου, αὐτὴ ἡ ἀπρόβλεπτη περιπέτεια μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ εὐκαιρία. Μιὰ
εὐκαιρία νὰ συστρατευτοῦμε στὴν προσπάθεια
πρόληψης τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων. Καὶ ὁ
«Μῆνας Χοληστερόλης» ἔχει περισσότερους ἀπὸ
60.000 λόγους νὰ θεωρεῖται ἡ πιὸ μακροχρόνια,
σταθερή, ἀξιόλογη κι ἐπιστημονικὰ παραγωγικὴ
προσπάθεια στὸ χῶρο τῆς πρόληψης τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων στὴ χώρα μας. Ἄς δοῦμε
σὲ αὐτὴ τὴν ἀπόρριψη μιὰ εὐκαιρία. Ἄς εἴμαστε
αἰσιόδοξοι.
«Ἕνας αἰσιόδοξος βλέπει μιὰ εὐκαιρία σὲ
κάθε καταστροφή. Ἕνας ἀπαισιόδοξος βλέπει
μιὰ καταστροφὴ σὲ κάθε εὐκαιρία.»
Οὐίνστον Τσώρτσιλ, 1874-1965, Βρετανὸς
πρωθυπουργός, Νόμπελ 1953
Σημείωση τοῦ συγγραφέα: Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο
τοῦ ἄρθρου μπαίνει συνήθως ἡ φωτογραφία τοῦ
μεγάλου ἀνδρὸς ποὺ δημιούργησε τὸ ἀπόφθεγμα. Ὅμως δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ φωτογραφία τοῦ
Τσώρτσιλ χωρὶς ποῦρο στὸ στόμα καὶ προτίμησα
νὰ αὐτολογοκριθῶ. Νὰ θυμίσουμε ὅτι ὁ εὐφυὴς πολιτικὸς ἀποτελεῖ τὴν κραυγαλέα ἐκείνη ἐξαίρεση,
ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὸν κανόνα τῆς πρόληψης τῶν
καρδιαγγειακῶν νοσημάτων κι ἔφτασε τὰ 90 καπνίζοντας καὶ πίνοντας. Ἄς μὴν προσπαθήσουμε νὰ
τὸν μιμηθοῦμε. Ἐξάλλου, εἶχε πιθανότατα γενετικὰ
προκαθορισμένη προδιάθεση νὰ ζήσει 120 χρόνια.
Πιθανῶς, λοιπόν, θυσίασε 30 χρόνια ἀδίκως.

