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• Ο καθηγητής κ. Νικόλαος Λυγιδάκης τιμήθηκε με τον βαθμό του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας •
Επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας της Κίνας σε Κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών • Ετήσιο Αμερικανικό Ουρολογικό Συνέδριο
(AUA) – Ατλάντα ΗΠΑ • Ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και προσφορά στις μέλλουσες μητέρες • Ημερίδα για τις Περιγεννητικές
Λοιμώξεις • Ο IRON MIKE – Μιχάλης Ζαμπίδης – πραγματοποίησε Προληπτικό Check – up στο Ιατρικό Περιστερίου •
Αντιπροσωπεία των Παιδικών Χωριών SOS της Βάρης επισκέφτηκε τη Διοίκηση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών • Χορηγός Υγείας
του Πρωταθλητή Ευρώπης ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Ο καθηγητής κ. Νικόλαος Λυγιδάκης τιμήθηκε
με τον βαθμό του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής
της Γαλλικής
Δημοκρατίας.
Ο καθηγητής χειρουργικής
κ. Νικόλαος Λυγιδάκης, Διευθυντής του
Τμήματος Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
και Χειρουργικής Ογκολογίας του Ιατρικού
Ψυχικού, σε ειδική τελετή, που έλαβε χώρα,
στην Γαλλική Πρεσβεία τιμήθηκε με τον βαθμό
του Ιππότη, σε Εθνικό επίπεδο, της Λεγεώνας
της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Στην σύντομη ομιλία του ο Γάλλος Πρέσβης,
Mr. Kuhn-Delforge, που παρασημοφόρησε
τον κ. Λυγιδάκη με το παράσημο της
Λεγεώνας της Τιμής αναφέρθηκε στην
εξέχουσα δραστηριότητα του, τόσο σε
επιστημονικό, όσο σε κοινωνικό επίπεδο,
με τη γνωστή συμμετοχή του στο πρόγραμμα
«Ιατρική Χωρίς Σύνορα» της διεθνούς
ένωσης Χειρουργών Γαστρεντερολόγων και
Ογκολόγων, της οποίας τυγχάνει Γενικός
Γραμματέας την τελευταία 25ετία.

θέση την οποία και κατέκτησε.
Έκτοτε, το έργο του κου Λυγιδάκη έχει
επιβραβευθεί από πολλές άλλες χώρες και

πλευράς περιλαμβάνει πρωτοποριακές
εργασίες στο επίπεδο της κλινικής έρευνας
στις παθήσεις του πεπτικού συστήματος με

Η Λεγεώνα της Τιμής ιδρύθηκε ως υψίστη τιμητική διάκριση στη Γαλλία από τον Ναπολέων Βοναπάρτη για να τιμήσει τους
ανθρώπους που ήταν αυτοδημιούργητοι και που με την δική τους προσωπικότητα και όχι βάση κεκτημένων δικαιωμάτων
κληρονομικότητας από τις οικογένειές τους ή από τις κοινωνικές κάστες προέλευσής τους, ανεδείχθησαν σε διάφορους
τομείς της κοινωνίας. Επιστημονικούς, ερευνητικούς, πολιτισμικούς, καλλιτεχνικούς. Η διάκριση που έλαβε ο κ. Λυγιδάκης
θεωρείται υψίστη τιμή ειδικά, σε όσους έχουν επιλεγεί ως Ιππότες της Λεγεώνας της Τιμής σε Εθνικό επίπεδο.
Αξίζει να σημειωθεί πως η
Γαλλία στηρίζει με συνέπεια το
επιστημονικό έργο του καθηγητή τα τελευταία
30 χρόνια. Έτσι, για πρώτη φορά, το 1982,
τον έκρινε κατάλληλο, με βάση την μέχρι
τότε επιστημονική του δράση, να διαγωνισθεί
για τη θέση του καθηγητού χειρουργικής σε
σχετικό διαγωνισμό που διενεργείται, άπαξ
κατ’ έτος, στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων,

Ο κος Λυγιδάκης με τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1,
κ. Μίνωα Κυριακού
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η φήμη του, τόσο ως κλινικού ιατρού όσο
και ως πρωτεργάτη του προγράμματος
για την «Ιατρική Χωρίς Σύνορα», είχε γίνει
παγκοσμίως αποδεκτή.
Έτσι, σε συνεδρίασή της η Γαλλική Ακαδημία
Χειρουργικής τον εξέλεξε, παμψηφεί, μέλος
της τον περασμένο Ιανουάριο. Η σχετική
τελετή έλαβε χώρα στην Γαλλία και είχε
πανηγυρικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή του
εκεί Έλληνα πρέσβη.
Ο κος Λυγιδάκης, δικαιούται να αισθάνεται
ικανοποίηση για την μέχρι σήμερα
επιστημονική του δράση, γιατί από το 1982,
όπου είχε τιμηθεί για πρώτη φορά, με το
χρυσό μετάλλιο της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου της Μπολόνιας, έτυχε
τιμητικών διακρίσεων με χρυσό μετάλλιο για
την συμβολή του στην χειρουργική από τον
Δήμαρχο του Μιλάνου, ακολούθησε τιμητική
διάκριση από τον Βασιλέα της Ταϊλάνδης,
ετέρα τιμητική διάκριση από την Α.Μ. του
Βασιλέα της Ισπανίας και τον περασμένο
χρόνο τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο
της Ιταλικής Δημοκρατίας.
Το έργο του κου Λυγιδάκη από επιστημονικής

ιδιαίτερη έμφαση στον καρκίνο του Παχέως
Εντέρου, του Παγκρέατος, του Ήπατος
και των Χοληφόρων αγγείων. Ήδη, στην
χώρα μας εφαρμόζει με απόλυτη επιτυχία
αντιμετώπιση του καρκίνου του Παχέως
Εντέρου μέσω Λαπαροσκοπικής χειρουργικής,
πράγμα το οποίο ανοίγει καινούργιες
δυνατότητες στους πάσχοντες γιατί τους
εξασφαλίζει μια ομαλή μετεγχειρητική πορεία
απαλλαγμένη μετεγχειρητικού άλγους και
επιπλοκών, ενώ συγχρόνως τους εξασφαλίζει
ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος που
έχει σχέση με τον καρκίνο τους, μιας και η
λαπαροσκοπική προσφέρει ιδανικές συνθήκες
παρασκευής και αφαίρεσης όλων των
προσβεβλημένων τμημάτων της περιοχής
του εντέρου που αναπτύσσεται ο όγκος,
περιλαμβανομένων και των λεμφαδένων της
περιοχής αυτής.
Άλλο επίτευγμα σήμερα της λαπαροσκοπικής
χειρουργικής είναι ότι, ουσιαστικά έχει
καταργήσει την παρά φύση έδρα, και μέσω
επαρκούς κινητοποιήσεως του ορθού,
εξασφαλίζει ομαλή αποκατάσταση εντερικής
συνέχειας, ακόμα και σε καρκίνους που

Ειδήσεις
βρίσκονται χαμηλά 4εκ. και 3εκ. από τον
σφικτήρα.
Πεδίο έρευνας και κλινικής εφαρμογής, με
μεγάλη επιτυχία, του καθηγητή Λυγιδάκη
είναι και η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση
του καρκίνου του οισοφάγου. Στο Ιατρικό
Ψυχικού, ο κος Λυγιδάκης έχει διενεργήσει
πάρα πολλές επεμβάσεις για καρκίνο
οισοφάγου, τραχηλικής μοίρας, θωρακικής
ή καρδιοοισοφαγικής συμβολής, όλες
λαπαροσκοπικά με εξαίρετα αποτελέσματα.
Άλλο πεδίο εφαρμογής με, επίσης, εξαιρετικά
αποτελέσματα είναι οι γυναικολογικοί
καρκίνοι (Καρκίνος μήτρας – ωοθηκών), οι
καρκίνοι νεφρών και οι οπισθοπεριτοναϊκοί
όγκοι. Ειδικά για τους γυναικολογικούς
καρκίνους είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει
δυνατότητα λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης,
όχι μόνο του καρκίνου αλλά και των
ινομυωμάτων, όλα λαπαροσκοπικά. Για
τον καρκίνο των ωοθηκών και δη του
προχωρημένου σταδίου, εφαρμόζεται
στο Ιατρικό Ψυχικού με μεγάλη επιτυχία η
λαπαροσκοπική Υπερθερμική Χημειοθεραπεία,
η οποία είναι απλή, ακίνδυνη και πάρα πολύ
αποτελεσματική. Στις συγκριτικές μελέτες, που
έχουν δει τη δημοσιότητα από τα μεγαλύτερα
επιστημονικά κέντρα του κόσμου, έχει πέρα
για πέρα επιβεβαιωθεί ότι λαπαροσκοπική
Υπερθερμική Χημειοθεραπεία,
συνδυαζόμενη με την κυτταρομειωτική
χειρουργική, προσφέρει τριπλάσιο ποσοστό
επιβίωσης στους ασθενείς συγκρινόμενη
με τη συστηματική χημειοθεραπεία.
Μεγάλος αριθμός ατόμων που πάσχουν
από καρκινωματώδη περιτονίτιδα, λόγω
προχωρημένου σταδίου καρκίνου ωοθηκών
ή παχέως εντέρου, οισοφάγου, στομάχου ή
παγκρέατος, υποβάλλονται με μεγάλη επιτυχία
και με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα
στην λαπαροσκοπική υπερθερμική
χημειοθεραπεία, η οποία είναι μια μέθοδος

Ο Γάλλος Πρέσβης, Mr. Kuhn-Delforge, ο κ. Νικόλαος Λυγιδάκης και
ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος.
ακίνδυνη, προϋποθέτει μία έως δύο, μόνο,
ημέρες νοσηλείας, καλύπτεται από όλα τα
ταμεία και προσφέρει ποιότητα ζωής, διότι
δεν συνοδεύεται από τα γνωστά συμβάματα
της συστηματικής χημειοθεραπείας, μιας
και το περιτόναιο λειτουργεί ως ηθμός που
εμποδίζει την είσοδο στην συστηματική
κυκλοφορία των χημειοθεραπευτικών ουσιών
που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια
διενέργειας της λαπαροσκοπικής υπερθερμικής
χημειοθεραπείας.
Η ομάδα του κου Ν. Λυγιδάκη έχει όμως να
επιδείξει άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα
και σε άλλα πεδία όπως η αντιμετώπιση
του καρκίνου του ήπατος, καρκίνου του
παγκρέατος και καρκίνου των χοληφόρων.
Γνωστός από το 1982 για τις πρωτοποριακές
εγχειρήσεις του στην αντιμετώπιση
του καρκίνου του παγκρέατος, ο κος

Ο κύριος και η κυρία Λυγιδάκη με τον Ρώσο Πρέσβη και τη σύζυγό του, παρουσία του
Γάλλου Πρέσβη Mr. Kuhn-Delforge

Λυγιδάκης, συνεχίζει σήμερα να διενεργεί
παγκρεατεκτομές με χαμηλό ποσοστό
θνησιμότητας και με μεγάλο προσδόκιμο
επιβίωσης. Οι εγχειρήσεις αυτές είναι
σήμερα η μοναδική λύση αντιμετώπισης
του προβλήματος του καρκίνου του
παγκρέατος, που χωρίς εγχείρηση, μετράει
μόνο ορισμένους μήνες επιβίωσης για τους
πάσχοντες.
Ιδιαίτερα, σε ότι αφορά την αντιμετώπιση
του καρκίνου του ήπατος πρωτοπαθούς ή
μεταστατικού, ο κος Λυγιδάκης εφαρμόζει
ηπατεκτομή με μεγάλη επιτυχία, ενώ, για
τις περιπτώσεις εκείνες των ασθενών που
δεν είναι επιδεκτικής ηπατεκτομής, δια
μέσου συνδυασμού Ablation και θερμικής
καταστροφής των όγκων, με την χρήση
μικροκυμάτων ή ραδιοκυμάτων και με την
εν συνεχεία ενίσχυση του αποτελέσματος
αυτού μέσω ακτινολογικής διενεργουμένης
τοπικής κατευθυνόμενης έγχυσης ειδικών
σφαιριδίων που περιέχουν ραδιενέργεια,
μαζί με χημειοθεραπεία, οδηγούν στην
καταστροφή και νέκρωση του καρκινικού
όγκου, χωρίς παρενέργειες και συμβάματα,
αφού εντοπίζουν τη δράση τους, αποκλειστικά
και μοναδικά, στις περιοχές του ήπατος, που
καταλαμβάνονται από καρκίνο και όχι στο
υγιές ηπατικό παρέγχυμα.
Με αυτές τις καινούργιες εξελίξεις στον τομέα
της χειρουργικής ογκολογίας, η ομάδα του
καθηγητού κου Λυγιδάκη στο Ιατρικό Αθηνών
– Κλινική Ψυχικού, προσφέρει υψηλού
επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στους πάσχοντες,
πράγμα που γίνεται αποδεκτό και στην χώρα
μας αλλά και σε άλλες χώρες, που επιλεκτικά
αποστέλλουν ορισμένους ασθενείς για
θεραπευτική αντιμετώπιση
στο Ιατρικό Ψυχικού. u
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Επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας της Κίνας
σε Κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.
Πολυμελής αποστολή από
τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας, με επικεφαλής τον
Υφυπουργό Υγείας της Κίνας,
κ. Huang Jiefu, Καθηγητή
χειρουργικής, επισκέφθηκε,
την Τετάρτη 16 Μαΐου,
Κλινικές του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών.
Αρχικά, η αποστολή μετέβη
στο Ιατρικό Ψυχικού, όπου
ο καθηγητής Νικόλαος
Λυγιδάκης παρουσίασε τις
τελευταίες εξελίξεις και
πρωτοποριακές τεχνικές
που επιτυχώς εφαρμόζει
τα τελευταία χρόνια στον
τομέα της χειρουργικής
ήπατος.

Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν το Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών στο Μαρούσι και συναντήθηκαν με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Δρ. Βασίλη
Αποστολόπουλο, προκειμένου να συζητήσουν τις
προοπτικές συνεργασίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία
της Κίνας, καθώς και άλλα θέματα κοινού
ενδιαφέροντος στον τομέα της Υγείας.

Δρ. Νικόλαοs Παρδαλίδηs
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Τα μέλη της κινεζικής αποστολής
ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ιατρικού
Κέντρου δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τα εξειδικευμένα τμήματα και τον
υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που
διαθέτει η Κλινική.
Κατά την αναχώρησή τους εξέφρασαν
τα συγχαρητήρια τους για την υψηλού
επιπέδου ιατρική που παρέχει ο Όμιλος
Ιατρικού Αθηνών, ενώ ο Κινέζος
Υφυπουργός Υγείας απηύθυνε προσωπική
πρόσκληση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο
του Ομίλου να επισκεφθεί το Πεκίνο στο
προσεχές διάστημα.
Με την ευκαιρία της συνάντησης αυτής,
ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Β. Αποστολόπουλος
δήλωσε: «Είναι κρίσιμη στιγμή και επιτακτική
ανάγκη των καιρών, η χώρα μας να
δείξει εξωστρέφεια και να απευθυνθεί σε
νέες αγορές. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
έχοντας εξασφαλίσει τη διάκρισή του
στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και την
αναγνώρισή του από κορυφαίους φορείς
υγείας με παγκόσμια εμβέλεια, όπως το
Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο του Harvard, έχει τα εχέγγυα
και τις προϋποθέσεις να στραφεί με επιτυχία
στην παγκόσμια αγορά». u

Ειδήσεις
Ετήσιο Αμερικανικό Ουρολογικό Συνέδριο (AUA) –
Ατλάντα ΗΠΑ.

Στις εργασίες του ετήσιου Αμερικανικού
Ουρολογικού Συνεδρίου (AUA) που έγινε από
19-23 Μαΐου 2012 στην Ατλάντα των ΗΠΑ,
συμμετείχε ενεργά με τη παρουσίαση εργασιών
η Ουρολογική κλινική του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Δρ. Νικόλαου
Παρδαλίδη.
Ειδικότερα, ζητήθηκε από τους Αμερικανούς
κατά τη συνεδρία της Παγκόσμιας Εταιρείας
Ρομποτικής Ουρολογικής Χειρουργικής
(SURS), να παρουσιαστεί η Ελληνική Ρομποτική
εμπειρία στις επεμβάσεις Ρομποτικής ριζικής
προστατεκτομής, νεφρεκτομής και της
κυστεκτομής με δημιουργία νέας κύστης από
έντερο στη θέση της παλαιάς, επέμβαση που
πραγματοποιείται μόνο στο Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών και είναι ένα από τα 20 κέντρα που
γίνεται παγκοσμίως. u

Δρ. Νικόλαοs Παρδαλίδηs

Ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και προσφορά στις
μέλλουσες μητέρες, από το Τμήμα Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής (IVF) της Μαιευτικής Γυναικολογικής
Κλινικής ΓΑΙΑ του Ιατρικού Αθηνών.
Την Παρασκευή 15 Ιουνίου, με αφορμή
την «Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας»,
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ημερίδα
αφιερωμένη στις τρέχουσες εξελίξεις της
εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Η ημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση των
Ιατρών και του κοινού πάνω στα θέματα της
Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής από τον
επικεφαλής της ειδικής
Μονάδας της Μαιευτικής
Γυναικολογικής Κλινικής
ΓΑΙΑ, Δρ. Κωνσταντίνο
Πάντο και τους
συνεργάτες του.

Στον χαιρετισμό του, ο Καθηγητής
κ. Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης, Επιστημονικός
Διευθυντής της ΓΑΙΑ, έκανε μια σύντομη
αναδρομή στα σημαντικότερα ορόσημα
της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Ακολούθησε η ομιλία του Δρ. Κ. Πάντου, ο
οποίος αναφέρθηκε στα νεότερα δεδομένα
στην εξωσωματική γονιμοποίηση και στο
πρωτοποριακό έργο που προσφέρει στα
υπογόνιμα ζευγάρια η επίλεκτη επιστημονική
ομάδα του. Τέλος, ειδικά εμβρυολογικά
θέματα αναπτύχθηκαν από τις συνεργάτιδες
του Δρ. Κ. Πάντου, την κα Γεωργία Κόκκαλη,
Κλινική Εμβρυολόγο, και την κα Gayle Jones,
Σύμβουλο Εμβρυολόγο και Συντονίστρια
Ερευνητικών Προγραμμάτων. u
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Ημερίδα για τις Περιγεννητικές Λοιμώξεις διοργάνωσε
το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τον Όμιλο
Ιατρικού Αθηνών.
Το Σάββατο 26 Μαΐου 2012,
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στο Κεφαλάρι,
Ημερίδα με θέμα «Περιγεννητικές
Λοιμώξεις». Η ημερίδα οργανώθηκε στα
πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Παθολογία της Κύησης» του
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον
Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.
Μετά από το σύντομο χαιρετισμό που
απηύθυναν στο ακροατήριο ο Καθηγητής κ.
Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης, Επιστημονικός
Διευθυντής της ΓΑΙΑ και Επιστημονικός
Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος, η Διευθύντρια του ΓΑΙΑ
κα Ευθυμία Βλαχοκώστα και ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΑΙΑ,
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, κ. Κωνσταντίνος
Αλεξανδρόπουλος, ακολούθησαν οι
επιστημονικές εισηγήσεις της ημερίδας.
Τις επιστημονικές εισηγήσεις της ημερίδας
ανέπτυξαν οι κ.κ.:

Ηλίας Χιντιπάς,
ΜαιευτήραςΓυναικολόγος, με θέμα
«Ηπατίτιδες: Επιπλοκές
στην κύηση»,
Περικλής
Παναγόπουλος,
ΠαθολόγοςΛοιμωξιολόγος,
με θέμα «HIV λοίμωξη
και κύηση»,
Γεώργιος Παπαϊωάννου,
ΜαιευτήραςΓυναικολόγος, με θέμα
«Κυτταρομεγαλοϊός και
κύηση» και Παντελής Κόκκαλης,
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, με θέμα
«Λοίμωξη από τοξόπλασμα στην κύηση».
Αναπτύχθηκαν όλα τα νεότερα δεδομένα
για τις παθολογικές αυτές καταστάσεις που
ενδέχεται να παρουσιαστούν στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, και στη συζήτηση που

ακολούθησε αναφέρθηκαν οι τρόποι
εφαρμογής των δεδομένων αυτών στην
καθημερινή πράξη, για την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών υγείας στην έγκυο γυναίκα.
Η επιτυχία της ημερίδας, ενθαρρύνει τον
προγραμματισμό ανάλογων επιστημονικών
εκδηλώσεων στο μέλλον. u

Ο IRON MIKE – Μιχάλης Ζαμπίδης – πραγματοποίησε
Προληπτικό Check – up
στο Ιατρικό Περιστερίου.
Ο Μιχάλης Ζαμπίδης,
πρωταθλητής
Kick-boxing, Muay Thai
που έχει στο ενεργητικό
του 171 αγώνες,
3 παγκόσμιους τίτλους,
ενώ από το 2003
αγωνίζεται στους
top αθλητές
παγκοσμίως στην
κορυφαία διοργάνωση
του Κ-1, επέλεξε
το Ιατρικό Περιστερίου
για την πραγματοποίηση
του ετήσιου προληπτικού
ιατρικού του ελέγχου.u
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Ο Μιχάλης Ζαμπίδης με τη Γενική Διευθύντρια του Ιατρικού
Περιστερίου, κα Δέσποινα Παπαχρήστου (δεξιά) και τη
Διευθύνουσα της Κλινικής κα Γεωργία Βίγλα (αριστερά).

Ειδήσεις
Αντιπροσωπεία των Παιδικών Χωριών SOS της
Βάρης επισκέφτηκε τη Διοίκηση του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, από το 1987,
έχει αναλάβει την υποστήριξη των Παιδικών
Χωριών SOS παρέχοντας δωρεάν ιατρικές
και νοσηλευτικές υπηρεσίες στα παιδιά
που φιλοξενεί και στις «μητέρες» που τα
φροντίζουν.
Αντιπροσωπεία από το Παιδικό Χωριό SOS
της Βάρης επισκέφτηκε, πριν λίγες ημέρες,
τον Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,
Δρ. Γιώργο Αποστολόπουλο και την σύζυγό
του κα Τιτή Αποστολοπούλου, προκειμένου
να τους ευχαριστήσουν για τη συνολική
προσφορά τους στα Παιδικά Χωριά και τη
διαρκή στήριξή τους, ακόμα και σ’ αυτήν τη
δύσκολη για όλους οικονομική συγκυρία.
Ο κος και η κα Αποστολοπούλου, αφού
απόλαυσαν τη χορωδία που εκτελούσε δικές
της μελωδίες και τραγούδια, παρέλαβαν,
συγκινημένοι, τον πίνακα που φιλοτέχνησαν
τα ίδια τα παιδιά και τους τον αφιέρωσαν ως
έκφραση ευγνωμοσύνης. u

Χορηγός Υγείας του Πρωταθλητή Ευρώπης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.
Περήφανος χορηγός υγείας
της θρυλικής ομάδας μπάσκετ
του Ντούσαν Ιβκοβιτς είναι ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.
Ο συγκλονιστικός
Ολυμπιακός, που κατάφερε
να πάρει τη νίκη (61-62)
στον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ
Μόσχας, του φαβορί
της διοργάνωσης, και
να σηκώσει την κούπα
της Ευρωλίγκας στην
Κωνσταντινούπολη,
έκανε την μεγάλη
έκπληξη της
διοργάνωσης και
στέφθηκε πρωταθλητής
Ευρώπης, κάνοντας
περήφανους όλους
τους Έλληνες. u

Ο Σωτήρης Ανδρικόπουλος, του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, που
ακολούθησε την ομάδα στην Κωνσταντινούπολη, «σήκωσε» για
λίγα λεπτά την «δεύτερη» κούπα της Ευρωλίγκα στην ιστορία των
ερυθρολεύκων.
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