εμεις ... και εσεις
“Δεν καπνίζω, ἐπενδύω στὸ μέλλον τῆς καρδιᾶς μου”

Ὁ «Μῆνας Χοληστερόλης» μπαίνει
στὴν ἐφηβεία.
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
& Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Γ. Κασιμάτης
Π. Τσάκος
Ἰ. Τσούνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. Τούτουζας
ΤΑΜΙΑΣ: Ἀ. Γιατράκου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Κ. Τούτουζας
ΜΕΛΗ:
Ε. Βορίδης, Ἄ. Δήμα, Β. Κόκκινος,
Δ. Ρίχτερ, Χρ. Στεφανάδης,
Δ. Τούσουλης, Στ. Ψυχάρης
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Γ. Ἀνδρικόπουλος, Β. Βοττέας, Ἀ. Βούτσας,
Γ. Γκουμᾶς, Ν. Κατσιλάμπρος,
Ε. Παπαστεριάδης, Ν. Χούλης

Δώδεκα χρόνια συστηματικῆς καταγραφῆς τοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου στὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Ἵδρυμα
Καρδιολογίας.
Γεώργιος Ἀνδρικόπουλος, MD, PhD, FESC,

Διευθυντὴς Α΄ Καρδιολογικοῦ Τμήματος καὶ Ἐργαστηρίου
Ἠλεκτροφυσιολογίας/Βηματοδότησης, Ἐρρῖκος Ντυνὰν Hospital Center.

Ἕνα χρόνο πρὶν ἄρχιζα τὸ ἀντίστοιχο ἄρθρο μου γιὰ τὸν Μῆνα
Χοληστερόλης μὲ τὴν παρακάτω παράγραφο: «Ὅταν τὸ 2005 μιὰ ὁμάδα
ἀνθρώπων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. προτείναμε στὸν καθηγητὴ κ. Τούτουζα, ἐπικεφαλῆς
τοῦ Ἱδρύματος καὶ δάσκαλό μας, τὴ διοργάνωση μιᾶς συστηματικῆς καὶ
ὀργανωμένης προσπάθειας νὰ καταγραφοῦν οἱ παράγοντες κινδύνου γιὰ
ἔμφραγμα κι ἐγκεφαλικὸ στὸν Ἑλληνικὸ πληθυσμό, ἤμασταν σίγουροι ὅτι
θὰ εἴχαμε τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή του. Ἐξάλλου ὅλη του τὴ ζωὴ ἦταν
ἀρωγὸς κάθε παρόμοιας προσπάθειας. Δὲν φανταζόμασταν ὅμως ὅτι 11
χρόνια ἀργότερα αὐτὴ ἡ προσπάθεια θὰ συνεχιζόταν μὲ τὴν ἴδια ἐπιμονὴ
καὶ ἀκόμα μεγαλύτερη ποιότητα. Γιατί ἡ φαντασία μᾶς ἦταν τόσο φτωχή;
Ἐπειδὴ στὴν Ἑλλάδα περισσεύουν οἱ καλὲς ἰδέες, λιμνάζουν οἱ καλὲς
προθέσεις, λαθροβιᾶ ἡ ἱκανότητα, ὑποτιμᾶται ἡ δημιουργικότητα, σπανίζει
ἡ συστηματικότητα καὶ ἀπουσιάζει παντελῶς ἡ διαχρονικὴ ἐπιμονὴ ποὺ
ἀπαιτοῦν προσπάθειες σὰν αὐτή, ποὺ συνεχίζει νὰ ὑλοποιεῖ τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.»
Θὰ παρακαλοῦσα τοὺς καλόπιστους ἀναγνῶστες νὰ συγχωρήσουν
τὴν
ἀβασάνιστη ἀφέλεια τῶν πρὸ ἔτους λόγων μου. Γιατί εἶχα ἀμελήσει
Ἐπιτροπή Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
νὰ
ἀναφέρω,
ὅτι στὴν Ἑλλάδα, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, εἶναι ἡ χώρα ποὺ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀ. Παπακωνσταντίνου
περισσεύει ὁ ἀνεπιτήδευτος, γνήσιος καὶ παράλογος φθόνος. Ἀφορμὴ γιὰ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Συμβουλίδου
τὴν παραπάνω πικρὴ διαπίστωση εἶναι ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τῆς ἁρμόδιας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Ν. Στανοῦ
ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκου, ποὺ ἔθεσε ἐμπόδια
ΤΑΜΙΑΣ: Μ. Μπατάκη
στὴ χρηματοδότηση καὶ διεξαγωγὴ τοῦ “Μῆνα Χοληστερόλης-Ἐκτίμηση
ΜΕΛΗ: Γ. Βαϊνᾶ, Γ. Βαφάκη, Ἑ. Τούτουζα
Καρδιαγγειακοῦ Κινδύνου”. Δὲν θέλω νὰ ἀναφερθῶ στὶς λεπτομέρειες
τῆς ἀπόφασης αὐτῆς, ἀλλὰ πραγματικὰ δὲν γνωρίζω κάποια πιὸ συνεπῆ, πιὸ συστηματική, πιὸ μακρόχρονη, πιὸ
ἀνιδιοτελῆ, πιὸ ἀποτελεσματικὴ καί, ἐν τέλει, πιὸ ἐπιτυχημένη προσπάθεια στὸ χῶρο τῆς πρόληψης τῶν καρδιαγγειακῶν
νοσημάτων. Ὅμως, σὲ ἕνα πολὺ δύσκολο οἰκονομικὸ περιβάλλον, ὅπου οἱ ἐπενδύσεις τῆς Πολιτείας στὴν πρόληψη
τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων ἀγγίζουν τὴν ἀνυπαρξία, τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. εἶναι ἀποφασισμένο νὰ προχωρήσει καὶ φέτος
στὴ διεξαγωγὴ τοῦ “Μῆνα Χοληστερόλης - Ἐκτίμηση Καρδιαγγειακοῦ Κινδύνου” γιὰ τοὺς παρακάτω σοβαροὺς λόγους:
Γιατί σὲ πεῖσμα τῶν καιρῶν, πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀποστολὴ τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. ΔΕΝ εἶναι ἡ ἀπραξία, ΑΛΛΑ ἡ παραγωγικὴ
ἐνασχόληση μὲ τὴν ἀναζήτηση τῶν αἰτιῶν τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων στὸν Ἑλληνικὸ πληθυσμό.
Γιατί γνωρίζουμε ὅτι ἕνα ἔργο, ποὺ χρειάστηκε 12 χρόνια κοπιώδους προσπάθειας, μπορεῖ νὰ καταρρεύσει σὲ μιὰ
μέρα ἀπογοήτευσης ποὺ δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ ξημερώσει.
Γιατί κανένας ἄλλος φορέας δὲν εἶναι σὲ θέση καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ διοργανώσει αὐτὸ ποὺ τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. ὑλοποιεῖ,
κάθε χρόνο μὲ ὑπευθυνότητα ἀπέναντι στοὺς πολῖτες ποὺ ἐθελοντικὰ συμμετέχουν.
Γιατί ὅταν μᾶς ρωτοῦν οἱ συνάδελφοί μας στὸ ἐξωτερικὸ ποιὰ εἶναι ἡ συχνότητα τῶν παραγόντων κινδύνου στὸν
Ἑλληνικὸ πληθυσμὸ θέλουμε νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε.
Γιατί ὅταν αὔριο ἡ Πολιτεία θὰ μᾶς ρωτήσει, ποιὸ εἶναι τὸ κυριότερο πρόβλημα γιὰ τὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία τοῦ
Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, προκειμένου νὰ ἐπιλέξει στόχους καὶ τρόπους ἀντιμετώπισής του, θὰ πρέπει τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. νὰ
δώσει μιὰ ὑπεύθυνη ἀπάντηση. Παρὰ τὸ γεγονὸς, ὅτι κάποιοι ἐξ’ αὐτῶν ποὺ θὰ ρωτοῦν, πιθανῶς θὰ συμπεριλαμβάνονται
σὲ αὐτοὺς ποὺ προσπάθησαν νὰ ἐμποδίσουν τὸ ἐτήσιο αὐτὸ ἔργο τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
Γιατί τὸ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. ἔχει ἀκόμα τὴ δύναμη τῶν φίλων του ποὺ ἑνώνουν τὴ φωνή τους ἐνάντια στὴν ἀπραξία, ποὺ
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κοστίζει 20.000 ἐμφράγματα μυοκαρδίου καὶ 35.000 ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια κάθε χρόνο στὴ χώρα μας.
Χάρη σὲ αὐτὴ τὴ δύναμη, λοιπόν, τὴ δύναμη ὅλων ὅσοι ἐνδιαφέρονται, θὰ διεξαχθεῖ καὶ αὐτὴ τὴ χρονιὰ ὁ “Μῆνας
Χοληστερόλης-Ἐκτίμηση Καρδιαγγειακοῦ Κινδύνου”, βασισμένος στὶς ἴδιες δυνάμεις τοῦ Ἱδρύματος. Ἡ χώρα περνάει
μιὰ ἀκόμα δύσκολη χρονιά, ἀλλὰ μέσα σὲ αὐτὴ θὰ συνεχίσει νὰ ὑπάρχει ἕνας μῆνας ποὺ δίνει ἐλπίδα, … ὁ “Μῆνας
Χοληστερόλης”. 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
 Σταύρου Χαλικιᾶ, οἱ κ.κ. Δημήτριος καὶ Ἀμαλία Χαλικιᾶ τὸ ποσὸ τῶν 250€.
 Ἰωάννη Παπαμιχαλάκη, οἱ κ.κ. Παῦλος καὶ Ἑλένη Τούτουζα τὸ ποσὸ τῶν 200€.
 Σωτηρίου Πρίγκουρη, ἡ κυρία Γραμματικὴ Χατζηδημητρίου τὸ ποσὸ τῶν 200€.
 Βασιλείου Ἀγγελόπουλου, ἡ οἰκογένεια Κωνσταντίνου Θάνου τὸ ποσὸ τῶν 100€.
 Βύρωνος Βελισσαρούλη, ἡ κυρία Ἔμμυ Ἀθανασάκου τὸ ποσὸ τῶν 100€.
 Γεωργίου Ζαφειρίου:
- Ἡ οἰκογένεια Εὐαγγέλου Τσίγκου τὸ ποσὸ τῶν 100€.
- Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Τσῖγκος τὸ ποσὸ τῶν 50€.
 Στέφανου Γιαννακόπουλου, οἱ κ.κ. Κωνσταντῖνος καὶ Μαρία Σιδερῆ τὸ ποσὸ τῶν 50€.
 Μελετίου Τσακίρη, ἡ κυρία Μαρία Μποσινάκου τὸ ποσὸ τῶν 50€.
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ

 Ἡ κυρία Γραμματικὴ Χατζηδημητρίου, τὸ ποσὸ τῶν 300€.
 Ὁ κύριος Σάββας Γεωργίου, τὸ ποσὸ τῶν 50€.
 Ὁ κύριος Χρύσανθος Νάσης, τὸ ποσὸ τῶν 50€.
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