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Δωδεκανηζιακός Σύλλογος Ασηοάνοζων
Νοζημάηων Αρθρίηιδας και Λύκοσ «ΘΑΛΕΙΑ»

Αναλυτικϊ, το πρϐγραμμα του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοανϐςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ
και Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ», απϐ τον Ιοϑνιο του 2002 ϋωσ και ςόμερα ϋχει ωσ εξόσ:

ΕΤΟΣ 2002
τισ 7 & 8 Ιουνύου 2002, ϋγιναν τα εγκαύνια του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοανϐςων
Νοςημϊτων «ΘΑΛΕΙΑ».
το 1ο μϋροσ τησ εκδόλωςησ ϋγινε ςυνϊντηςη και ςυζότηςη των μελών του υλλϐγου με τουσ
Ιατροϑσ – Καθηγητϋσ, Dr.Barry Handwerger Associate Chairman for research Department of Medicine and
Professor of Medicine, Dr.James Thomas Scott Honorary Consultant Physisian, Charing Cross Hospital,
London, κ Δημότριο Μποϑμπα Ρευματολϐγο, κ Ευϊγγελο Μανδρακϐ Ρευματολϐγο, κ Νικϐλαο Αφαντενϐ
Ρευματολϐγο, ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza και
το 2ο μϋροσ πραγματοποιόςαμε ςυναυλύα με την κα Μελύνα Μποτϋλη (τραγοϑδι, απαγγελύα
ςτύχων), τον κ Μιχϊλη ουρβύνο (κιθϊρα) και τον κ Γιϊννη Υύνα (τραγοϑδι), ςτον Ι.Ν. Ευαγγελιςμοϑ
Ρϐδου.
τισ 26 Δεκεμβρύου 2002, οργανώςαμε μουςικό εκδόλωςη προςευχόσ με την γνωςτό Ελληνύδα
ςοπρϊνο τησ Εθνικόσ Λυρικόσ κηνόσ κ Ευδοκύα Φατζηώωϊννου και τον Ρϐδιο ιατρϐ και ςολύςτα πιϊνου κ
Σϊςο Βενετοκλό, ςτον Ι.Ν. Ευαγγελιςμοϑ Ρϐδου.

ΕΤΟΣ 2003
Αναφερϐμενοι ςτισ εκδηλώςεισ που πραγματοποιόθηκαν το 2003 αξύζει να επιςημϊνουμε ϐτι το
Ϊτοσ 2003 εύχε ανακηρυχθεύ Παγκϐςμιο Ϊτοσ για τα Παιδιϊ με Αρθρύτιδα.
τισ 3 Ιανουαρύου 2003, διοργανώςαμε εκδόλωςη για την κοπό τησ πρωτοχρονιϊτικησ
Βαςιλϐπιτασ με την ευγενό ςυμμετοχό τησ παιδικόσ χορωδύασ του κου Γιώργου ακελλαρύδη, ςτο
ξενοδοχεύο Best Western Plaza.
τισ 14 Υεβρουαρύου 2003, ο Δρ Δ.Αναγνωςτϊκησ, νεογνολϐγοσ και η κα Ν.Μϊνδυλα,
καθηγότρια παιδιατρικόσ, ςε μια ϊκρωσ ενδιαφϋρουςα ιατροκοινωνικό εκδόλωςη, μασ ενημϋρωςαν για
τα αυτοϊνοςα νοςόματα και την εμφϊνιςη τουσ ςτην παιδικό και εφηβικό ηλικύα ϊλλα και κατϊ την
διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ, ςτο Δημοτικϐ Θϋατρο Ρϐδου.
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τισ 14 Μαρτύου 2003, πραγματοποιόςαμε μια ακϐμα ιατροκοινωνικό εκδόλωςη, με ομιλητό τον
κ Γεώργιο Υαρμακύδη καθηγητό μαιευτικόσ και γυναικολογύασ, με θϋμα «Εγκυμοςϑνη και Αυτοϊνοςα
Νοςόματα» ςτο Μουςεύο Νεοελληνικόσ Σϋχνησ «Νεςτορύδειο Μϋλαθρον».
τισ 15 Μαρτύου o ϑλλογοσ μασ ςυμμετεύχε ςε μουςικό παρϊςταςη, με μουςικό και τραγοϑδια
του Βαςύλη Κετεντζϐγλου, ςτο Εθνικϐ Θϋατρο Ρϐδου.
τισ 2 Απριλύου 2003, διοργανώςαμε εκδόλωςη με ιατροκοινωνικϐ χαρακτόρα με τον
μικροβιολϐγο-βιοπαθολϐγο κ ωκρϊτη Σηλιακϐ ςχετικϊ με την εργαςτηριακό ενημϋρωςη πϊνω ςτα
αυτοϊνοςα νοςόματα, ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza.
τισ 18 Απριλύου 2003, πραγματοποιόςαμε ςτο Δημοτικϐ Θϋατρο Ρϐδου, εκδόλωςη
με
κοινωνικϐ χαρακτόρα που απευθυνϐταν ςε παιδιϊ και ενόλικεσ. Ϋταν μια βραδιϊ γεμϊτη τραγοϑδια και
θϋατρο, απϐ το θεατρικϐ εργαςτόρι του Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ Δόμου Ροδύων, την
μουςικοπαιδαγωγικό επιμϋλεια του κ Γιώργου ακελλαρύδη και την ςυμπαρϊςταςη τησ κ Μυρςύνησ
ακελλαρύδη και του ιατροϑ κ Δημότρη Ιωςόφ ςτο πιϊνο. Σα χρόματα που ςυγκεντρώθηκαν απϐ την
εκδόλωςη δϐθηκαν ςε παιδιϊ με αυτοϊνοςα νοςόματα.
τισ 7 ΜαϏου 2003, Ρϐδιοι διαιτολϐγοι-διατροφολϐγοι, ο κ Κώςτασ και η κ Υιλαρϋτη Βενιζϋλου, ςε
ιατροκοινωνικό εκδόλωςη του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοανϐςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και
Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ», ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza, ενημϋρωςαν και ςυζότηςαν με τουσ
παρευριςκϐμενουσ για θϋματα διατροφόσ. Θα θϋλαμε να τονύςουμε ϐτι τα ειδικευμϋνα μϋλη του
ςυλλϐγου μασ, πραγματοποιοϑν μηνιαύα βοηθητικϋσ και χαλαρωτικϋσ αςκόςεισ ςτο ξενοδοχεύο Best
Western Plaza, για τα μϋλη του ςυλλϐγου μασ.
τισ 6 Ιουνύου 2003, πραγματοποιόςαμε Επιςτημονικό Εκδόλωςη ςτην οπούα ομιλητϋσ όταν oι
Dr.Berry S.Handwerger Profesor Of Medicine And Microbiology, Director, Division Of Rheumatology, κ
Μιχϊλησ Υωτϊρασ Ειδικϐσ Παθολϐγοσ, κ Γεώργιοσ Υαρμακύδησ Μαιευτόρασ-Γυναικολϐγοσ, και κ Αννϊκη
Κϊλλιςτοσ Νευρολϐγοσ. Καθηγητϋσ παγκοςμύασ εμβϋλειασ ϐπου πραγματεϑτηκαν γενικϊ προβλόματα
των «Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων», ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza.
τισ 2 Ιουλύου 2003 οργανώςαμε ακϐμα μια επιςτημονικό εκδόλωςη με θϋμα «Ϋλιοσ,
Υωτοπροςταςύα και τα Αυτοϊνοςα Νοςόματα», με ομιλητό τον ιατρϐ δερματολϐγο κ Ιωϊννη Φιώτη ςτο
ξενοδοχεύο Best Western Plaza.
τισ 14 επτεμβρύου 2003, ημϋρα Ύψωςησ του Σιμύου ταυροϑ, πραγματοποιόςαμε το «1ο
Περπϊτημα Ζωόσ-Υτεροϑγιςμα Χυχόσ», με την ςυμπαρϊςταςη τησ Νομαρχύασ Δωδεκανόςου, του
Δόμου Ροδύων και τησ Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ. Μια ιδϋα τησ προϋδρου και ιδρϑτριασ κ Θϊλειασ
Γεωργϊ που καθιερώθηκε και ϋχει γύνει πλϋον θεςμϐσ ςτη Ροδιακό κοινωνύα. Πϊνω απϐ 200 ϊτομα ϐλων
των ηλικιών, περπϊτηςαν πϊνω ςτο ανϊγλυφο τησ πϐλησ του Ηλύου, ςτουσ Λϐφουσ του Αγύου τεφϊνου
(Μϐντε μύθ), με ςκοπϐ να γνωριςτοϑν και να αγκαλιαςτοϑν πιο ςφικτϊ μεταξϑ τουσ βαδύζοντασ μαζύ,
για ϋνα κοινϐ ςτϐχο, την ύδια την ζωό και τησ αξύεσ τησ.
τισ 5 Νοεμβρύου, η ιατροκοινωνικό εκδόλωςη που οργανώθηκε πραγματευϐταν την
οςτεοπϐρωςη, τον «ιωπηλϐ Κλϋφτη», ϐπωσ την ονϐμαςε ο ομιλητόσ χειροϑργοσ-ορθοπεδικϐσ κ
Ανδρϋασ Καραγιϊννησ, ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza.
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Σον ύδιο μόνα δημιουργόςαμε τρεισ ομϊδεσ οι οπούεσ απαρτύζονται απϐ μϋλη του ςυλλϐγου μασ.
Σην Ομϊδα Εκδηλώςεων, τησ οπούασ τα μϋλη εύναι υπεϑθυνα για τισ εκδηλώςεισ που διοργανώνει ο
ςϑλλογοσ μασ, την Ομϊδα Επικοινωνύασ τησ οπούασ τα μϋλη ενημερώνουν τηλεφωνικϊ τα υπϐλοιπα μϋλη
του ςυλλϐγου μασ για την εκϊςτοτε εκδόλωςη και την Ομϊδα Περπατόματοσ τησ οπούασ τα μϋλη εύναι
υπεϑθυνα για την πραγματοπούηςη του καθιερωμϋνου «Περπϊτημα Ζωόσ και Ελπύδασ».
τισ 3 Δεκεμβρύου 2003, οριςμϋνα μϋλη του ςυλλϐγου μασ επιςκϋφτηκαν το
1ο Ειδικϐ ςχολεύο παιδιών με ειδικϋσ ικανϐτητεσ και τουσ προςϋφεραν δώρα ςτα πλαύςια του
Φριςτουγεννιϊτικου κλύματοσ.
τισ 5 Δεκεμβρύου 2003, «Παγκϐςμια Ημϋρα Εθελοντιςμοϑ», το Τπουργεύο Τγεύασ και
Πρϐνοιασ και η ΕΡΣ, βρϊβευςαν τον Δωδεκανηςιακϐ ϑλλογο Αυτοανϐςων Νοςημϊτων
«ΘΑΛΕΙΑ», για τισ υπηρεςύεσ του και την προςφορϊ του, επιλϋγοντασ τον ωσ την καλϑτερη
εθελοντικό, μη κυβερνητικό οργϊνωςη του Νομοϑ Δωδεκανόςου.
τισ 21 του ύδιου μόνα, πραγματοποιόςαμε την καθιερωμϋνη πλϋον εκδόλωςη προςευχόσ, με τισ
χορωδύεσ Ευρωπαώκόσ και Βυζαντινόσ Μουςικόσ του Μουςικοϑ χολεύου Ρϐδου, ςτον Ιερϐ Ναϐ
Ευαγγελιςμοϑ.

ΕΤΟΣ 2004
τισ 4 Ιανουαρύου 2004, διοργανώςαμε την κοπό Βαςιλϐπιτασ του ςυλλϐγου μασ ϐπου ϋγινε και η
απονομό μεταλλύων ¨ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ¨ και επαύνων, ςτουσ αρωγοϑσ τησ κοινωνικόσ εκδόλωςησ
«Περπϊτημα Ζωόσ και Ελπύδασ 2003», ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza.
ΜΕΣΑΛΛΙΑ ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ απονεμόθηκαν: ςτην Ιερϊ Μητρϐπολη Ρϐδου Πρωτοςϑγκελο
κ.κ.Παώςιο Αραβαντινϐ, ςτο Νομϊρχη Δωδεκανόςου κ Μαχαιρύδη Ιωϊννη, ςτον Δόμαρχο Ροδύων κ
Γιαννϐπουλο Γεώργιο και ςτον Ζωγρϊφο & Γλϑπτη κ Dion Ζαχαριου.
ΕΠΑΙΝΟΙ απονεμόθηκαν: ςτην Πρϐεδρο Νομαρχιακοϑ Αθλητικοϑ Οργανιςμοϑ Δωδεκανόςου
κα.Μπαφύτη Ανδριϊνα, ςτον Πρϐεδρο Δημοτικοϑ Οργανιςμοϑ Νεολαύασ και Ωθληςησ κ Μπαρϊκα
Αθανϊςιο, ςτον Πρϐεδρο Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ Δόμου Ροδύων κ Αντώνογλου Μανώλη, ςτην
Δημοτικό Αςτυνομύα Δόμου Ροδύων κ Αυγερινοϑ Ελευθϋριο, ςτο ΕΚΑΒ κ Αλεξανδρό Αλϋξανδρο, ςτο ώμα
Εθελοντών αμαρειτών κα Ζουροϑδη ταματύα, ςτην ΚΒ Εφορύα Βυζαντινών & Προώςτορικών
Αρχαιοτότων κα Υιλόμονοσ-Σςοποτοϑ Μελύνα, ςτην εταιρύα ΒΑΠ ΚΟΤΓΙΟ κ Κουγιϐ Βαςύλειο, ςτισ
ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΓΕΨΡΓΑ A.E., BEST WESTERN PLAZA κ Γεωργϊ Γεώργιο, ςτην εταιρύα
ΔΤΝΑΜΙ ΡΟΔΟΤ ΕΠΕ κ Ξεπαπαδϊκη Αντώνιο, ςτην ΕΝΨΗ ΞΕΝΟΔΟΦΨΝ ΡΟΔΟΤ κ Μηναώδη Βαςύλειο,
ςτην εταιρύα Ο ΘΑΛΑΙΝΟ ΚΗΠΟ κα Μαυρουδϊκη Δϋςποινα, ςτο εςτιατϐριο ΣΑ ΚΟΤΠΙΑ κ Κουμπιϊδη
Μιχϊλη, ςτο ανθοπωλεύο ΝΑΡΚΙΟ κ κουτϋλλη Γεώργιο, ςτην εταιρύα ΠΑΛΙΟΤΡΗ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΟΙ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΙ κ Παλιοϑρη Κωνςταντύνο, ςτον κ Πετραδϊκη Μιχϊλη, ςτο κατϊςτημα ΠΑΝΟ
ΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ κ πανϐ Ιωϊννη, ςτην ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ κ Μηναώδη Βαςύλειο,
ςτην εταιρύα ΥΟΤΡΝΟΙ ΡΟΔΟΤ κ Αγαπητύδη Ηλύα, ςτην εταιρύα ΦΑΛΙΚΙΑ ΑΕΒΕ κ Φαλικιϊ Γερϊςιμο, ςτην
εταιρύα ARISTON RHODOS S.A κ Αςπρϊκη Απϐςτολο, ςτην εταιρύα BARTUGGI BAGS COLLECTION κ
Συριακύδη Κοςμϊ, ςτο πρακτορεύο IAYSSOS TRAVEL κ εβαςτϊκη Νικϐλαο, ςτην εταιρύα PIAGGIO
CENTER κ Κωςταριδη Κωνςταντύνο, ςτο κατϊςτημα RΟUBETI UOMO κ Ρουμπϋτη Αθανϊςιο, ςτο
κατϊςτημα SCARABEE κ Πυρϊκη Νικϐλαο, ςτην εφημερύδα ΡΟΔΙΑΚΗ κ Σςοπανϊκη Δημότριο.
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τισ 4 Υεβρουαρύου 2004, πραγματοποιόςαμε ςτο Μουςεύο Νεοελληνικόσ Σϋχνησ
«Νεςτορύδειο Μϋλαθρον», κοινωνικό εκδόλωςη με θϋμα «Η Αγϊπη για τη Ζωό Γεννϊ Δϑναμη» με
ομιλότρια την γνωςτό Δωδεκανόςια ςυγγραφϋα κα Ειρόνη Βογιατζό–Φαραλϊμπη. την εκδόλωςη αυτό,
οι μαθητϋσ των εκπαιδευτηρύων «Ροδύων Παιδεύα» προςϋφεραν ϋνα χρηματικϐ ποςϐ ςτον
Δωδεκανηςιακϐ ϑλλογο Αυτοανϐςων Νοςημϊτων «ΘΑΛΕΙΑ» το οπούο η Πρϐεδροσ του ςυλλϐγου κα
Θϊλεια Γεωργϊ, προςϋφερε ςε παιδιϊ με αυτοϊνοςα νοςόματα.
Ο ιατρϐσ μικροβιολϐγοσ-βιοπαθολϐγοσ κ ωκρϊτησ Εμμ.Σηλιακϐσ, προςϋφερε ςτον ϑλλογο μασ
ϋναν ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό.
τισ 10 Μαρτύου 2004, πραγματοποιόςαμε μια πολϑ ςημαντικό ιατροκοινωνικό εκδόλωςη, η
οπούα εύχε ωσ θϋμα «Η Πρϐληψη του Καρκύνου όμερα», με ομιλητό τον χειρουργϐ μαςτοϑ του Γ.Ν.Ρϐδου
κ Βαςύλειο Καρυδϊκη, ςτο ξενοδοχεύο Best Westrn Plaza.
τισ 3 Απριλύου 2004, διοργανώςαμε ςτον Δόμο Αφϊντου ςτα πλαύςια του 1ου Περιφερειακοϑ
Προγρϊμματοσ, την ιατροκοινωνικό εκδόλωςη με θϋμα «Οςτεοπϐρωςη», με ομιλητό τον ιατρϐ
ορθοπεδικϐ του Γ.Ν. Ρϐδου κ Μακϋςτα Μιχϊλη, την ευγενό φροντύδα του Δόμου Αφϊντου και
ςυνοργανωτό τον Πολιτιςτικϐ ϑλλογο «ΠΗΓΑΟ».
τισ 24 Απριλύου 2004, ςτα πλαύςια του 2ου Περιφερειακοϑ Προγρϊμματοσ διοργανώςαμε ςτην
ϑμη ιατροκοινωνικό εκδόλωςη με θϋμα «Οςτεοπϐρωςη» με ομιλητό τον ιατρϐ ορθοπεδικϐ του Γ.Ν.
Ρϐδου κ Σϊςο Αντωνιϊδη, την ευγενό φροντύδα του Δόμου ϑμησ και ςυνοργανωτό το Πολυδϑναμο
Ιατρεύο ϑμησ.
τισ 26 ΜαϏου 2004, πραγματοποιόςαμε ιατροκοινωνικό εκδόλωςη του 3ου Περιφερειακοϑ
Προγρϊμματοσ με θϋμα «ακχαρώδησ Διαβότησ» και ομιλητό τον ειδικϐ παθολϐγο ιατρϐ Δρ ϊββα
Καραγιϊννη ςτο Δόμο Μεγύςτησ (Καςτελϐριζο).
Η ιατροκοινωνικό εκδόλωςη ςτισ 19 Ιουνύου 2004, πραγματευϐταν γενικϊ προβλόματα επύ των
Αυτοανϐςων Νοςημϊτων με προςκεκλημϋνουσ τουσ Αμερικανοϑσ καθηγητϋσ–ιατροϑσ Dr.Barry
Handwerger Associate Chairman for research Department of Medicine and Professor of Medicine, τον
Dr.Bob Ashman Professor Internal Medicine and Microbiology, Director Division of Reumatology καθώσ
και τον Δρ Βλϊςη Κοντογιϊννη ιατρϐ ρευματολϐγο με εξειδύκευςη ςτην Κλινικό Ανοςολογύα.
υντονύςτρια τησ εκδόλωςησ όταν η κ Ϋβη–Αλεξϊνδρα Παπαδοποϑλου–Σςοπανϊκη, ςτο ξενοδοχεύο Best
Western Plaza.
Ο καθιερωμϋνοσ «2οσ Περύπατοσ Ζωόσ και Ελπύδασ 2004» πραγματοποιόθηκε ςτισ
11 επτεμβρύου 2004 ςτην Μεςαιωνικό Σϊφρο τησ Παλιϊσ Πϐλησ, με την ηθικό ςυμπαρϊςταςη του
Τπουργεύου Αιγαύου, τησ Νομαρχύασ Δωδεκανόςου και του Δόμου Ροδύων.
Σο Νοϋμβριο του 2004, δημιουργόςαμε μια ακϐμη ομϊδα, την Ομϊδα Τποςτόριξησ (support
system), ςτα πλαύςια τησ οπούασ απϐ τον Νοϋμβριο ϋωσ και τον Μϊώο, διοργανώνονταν κϊθε πρώτη
Πϋμπτη του μόνα το πρϐγραμμα «Ωνθρωποσ–Κύνηςη–Ζωό» με τα ειδικευμϋνα εθελοντικϊ μϋλη του
υλλϐγου, γυμναςτϋσ κ κ Κώςτα και Υιλαρϋτη Βενιζϋλου και τον φυςικοθεραπευτό κ Φϊρι Ναχνϊ, κϊθε
δεϑτερη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Γνωριζϐμαςτε, υζητϊμε, Δημιουργοϑμε» με τισ ψυχολϐγουσ κ Αλεξύα
Κυπριώτη και την κ ιϊνγκα Ντύνα, κϊθε τρύτη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Αναπνοϋσ, Φαλϊρωςη, Θετικό
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κϋψη» με την κ Ιφιγϋνεια Φαλκιϊ και κϊθε τϋταρτη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Εργοφυςιοθεραπευτόσ» με
την εργοφυςιοθεραπεϑτρια κ Δρϊκου Καθολικό.
τισ 3 Δεκεμβρύου του 2004, απευθϑναμε χαιρετιςμϐ ςτον τϑπο για την «Παγκϐςμια Ημϋρα
Ατϐμων με Αναπηρύεσ» και ςτισ 5 Δεκεμβρύου 2004, την «Παγκϐςμια Ημϋρα Εθελοντιςμοϑ», μϋλη του
υλλϐγου μασ επιςκϋφθηκαν τα παιδιϊ του ιδρϑματοσ «Ωγιοσ Ανδρϋασ» και προςϋφεραν κϊποιο
χρηματικϐ ποςϐ για αγορϊ επιτραπϋζιων παιχνιδιών, τηλεϐραςησ και DVD.

ΕΤΟΣ 2005
τισ 9 Ιανουαρύου 2005, πραγματοποιόςαμε την κοπό τησ Βαςιλϐπιτασ, ςτο ξενοδοχεύο Best
Western Plaza και τιμόθηκαν οι αρωγού του υλλϐγου, απϐ την ύδρυςη του ϋωσ εκεύνη την χρονικό
ςτιγμό:
Ψσ ΔΨΡΗΣΗ ο κοσ Γεώργιοσ Λ. Γεωργϊσ, Ξενοδϐχοσ, για την προςφορϊ τϋγησ ςτον ϑλλογο
«ΘΑΛΕΙΑ» απϐ το 2002.
Σιμητικό ανακόρυξη ωσ ΕΠΙΣΙΜΟ ΜΕΛΟ ςτον κ Νικϐλαο Σς. Υρϐνα, ιατρϐ Γαςτρεντερολϐγο,
Διδϊκτωρ Πανεπιςτημύου Αθηνών, διϐτι ωσ Πρϐεδροσ του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου, προςφϋρεται ώςτε
οι ιατροκοινωνικϋσ μασ εκδηλώςεισ να γύνονται υπϐ την αιγύδα του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου.
ΜΕΣΑΛΛΙΑ ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ: ςτον κ Μιχϊλη Νοϑςια, ιατρϐ Παιδύατρο, Πρϐεδρο Πειθαρχικοϑ του
Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου και νυν Πρϐεδρο Β΄ΠΕΤΠ Νοτύου Αιγαύου, ςτον κ Βαςύλειο Τψηλϊντη,
Δικηγϐρο, ςτον κ Παντελό Νύνη, Ϊφορο τύβου «ΔΙΑΓΟΡΑ» και ςτον κ Νικϐλαο Μαντικϐ, Καθηγητό
Υυςικόσ Αγωγόσ.
Μια πολϑ ςημαντικό κοινωνικό εκδόλωςη με θϋμα «Υϑςεωσ Μόνισ, Αγϊπησ Ϊργα» ϋγινε ςτισ 18
Υεβρουϊριο 2005, ςτο Εθνικϐ Θϋατρο Ρϐδου με την υποςτόριξη των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρύων
«Ροδύων Παιδεύα».
Σο ςϑνολο των ειςπρϊξεων δϐθηκε ςτουσ «Γιατροϑσ Καρδιϊσ» με ςκοπϐ την ανϋγερςη
ςχολεύου με την επωνυμύα «ΡΟΔΟ» ςτην πληγεύςα περιοχό Μπερουϊλα ςτη SRI- LANKA.
Η δημιουργύα τησ Ιςτοςελύδασ του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοανϐςων Νοςημϊτων «ΘΑΛΕΙΑ»
ϋγινε με την ςυνδρομό τησ εταιρύασ «NOISIS», η οπούα μασ κϊλυψε ϋνα μϋροσ απϐ το ςυνολικϐ χρηματικϐ
ποςϐ που απαιτοϑνταν για την δημιουργύα τησ. Η ετόςια ςυνδρομό για την χρόςη τησ Ιςτοςελύδασ
πληρώνεται απϐ τα ϋςοδα του ςυλλϐγου.
τισ 4 Ιουνύου 2005, πραγματοποιόςαμε την καθιερωμϋνη ιατροκοινωνικό μασ εκδόλωςη, υπϐ
την αιγύδα τησ Β΄Δ.Τ.Π.Ε και του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου, με θϋματα: «Εξελύξεισ ςτην Ρευματοειδό και
Χωριαςικό Αρθρύτιδα – Θεραπεύα» με ομιλητό τον καθηγητό ρευματολογύασ Πανεπιςτημύου Αθηνών, Δρ
Υωςτηρϐπουλο Γεώργιο, «Νϐςοι του Κολλαγϐνου και Χυχιατρικό Αντιμετώπιςη» με ομιλητό τον
καθηγητό ψυχιατρικόσ Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ Δρ Διακογιϊννη Ιωϊννη, και ωσ
τρύτο θϋμα τισ «Αυτοϊνοςεσ Νευρολογικϋσ Αςθϋνειεσ», με ομιλητό τον ιατρϐ νευρολϐγο του Ιατρικοϑ
υλλϐγου Ρϐδου κ Αννϊκη Κϊλλιςτο. υντονιςτόσ τησ εκδόλωςησ όταν ο Ειδικϐσ Παθολϐγοσ Δρ ϊββασ
Καραγιϊννησ. ημαντικό επύςησ όταν η ευγενικό ςυμμετοχό του ιατροϑ κ Δημότρη Ιωςόφ ςτο πιϊνο, ςτο
ξενοδοχεύο Best Western Plaza.
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τισ 18 επτεμβρύου 2005, πραγματοποιόςαμε το καθιερωμϋνο πλϋον «Περπϊτημα Ζωόσ και
Ελπύδασ 2005» ςτην Μεςαιωνικό Σϊφρο τησ Παλιϊσ Πϐλησ, με την ηθικό ςυμπαρϊςταςη τησ Νομαρχύασ
Δωδεκανόςου, του Δόμου Ροδύων και τησ πρώην Β΄Δ.Τ.Πε. Νοτιοανατολικοϑ Αιγαύου.
τισ 6 Οκτωβρύου 2005, πραγματοποιόςαμε ςυνϊντηςη και γνωριμύα των μελών του ςυλλϐγου
«ΘΑΛΕΙΑ» με τουσ ειδικοϑσ εθελοντϋσ και ϋγινε ο διαχωριςμϐσ τουσ ςε ομϊδεσ.
τισ 9 Οκτωβρύου, με αφορμό την «Παγκϐςμια Ημϋρα Αρθρύτιδασ», πραγματοποιόςαμε
κοινωνικό εκδόλωςη «Πιϊνο και Σραγοϑδι» ςτην Παναγιϊ του Κϊςτρου, με την εθελοντικό ςυμμετοχό
τησ ςοπρϊνο τησ Εθνικόσ Λυρικόσ κηνόσ κ Ευδοκύα Φατζηιωϊννου και του πιανύςτα κ πϑρο ουλαδϊκη.
Σα ϋςοδα τησ εκδόλωςησ αυτόσ δϐθηκαν ωσ οικονομικό ενύςχυςη απϐ τον ϑλλογο «ΘΑΛΕΙΑ» ςε
ϊτομο με αρθρύτιδα.
Νοϋμβριοσ 2005, ϊρχιςαν τα προγρϊμματα τησ Ομϊδασ Τποςτόριξησ ϐπου διοργανώνονταν, κϊθε
πρώτη Πϋμπτη του μόνα το πρϐγραμμα «Ωνθρωποσ–Κύνηςη–Ζωό» με τα ειδικευμϋνα εθελοντικϊ μϋλη
του ςυλλϐγου, γυμναςτϋσ κ κ Κώςτα και Υιλαρϋτη Βενιζϋλου και τον φυςικοθεραπευτό κ Φϊρι Ναχνϊ,
κϊθε δεϑτερη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Γνωριζϐμαςτε, υζητϊμε, Δημιουργοϑμε» με τισ ψυχολϐγουσ κ
Αλεξύα Κυπριώτη και την κ ιϊνγκα Ντύνα, κϊθε τρύτη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Αναπνοϋσ, Φαλϊρωςη,
Θετικό κϋψη» με την κ Ιφιγϋνεια Φαλκιϊ και κϊθε τϋταρτη Πϋμπτη το πρϐγραμμα
«Εργοφυςιοθεραπευτόσ» με την εργοφυςιοθεραπεϑτρια κ Δρϊκου Καθολικό.
14 Νοεμβρύου 2005, «Παγκϐςμια Ημϋρα ακχαρώδη Διαβότη», προςφϋραμε οικονομικό
ενύςχυςη ςε παιδϊκι τρύτησ Δημοτικοϑ με ακχαρώδη Διαβότη, μϋςω Κοινωνικόσ Λειτουργοϑ.
Νοϋμβριοσ 2005:
Προςφορϊ απϐ μϋλοσ του υλλϐγου μασ, ενϐσ αναπηρικοϑ τροχοφϐρου το οπούο δϐθηκε ςε
ϊτομο με κινητικϊ προβλόματα.
τισ 3 Δεκεμβρύου 2005, «Παγκϐςμια Ημϋρα Ατϐμων με Αναπηρύεσ». Φαιρετιςμϐσ ςτο
Παγκϐςμιο Σριόμερο Ατϐμων με Αναπηρύεσ.
τισ 5 Δεκεμβρύου 2005, «Παγκϐςμια Ημϋρα Εθελοντιςμοϑ». Φαιρετιςμϐσ για την ημϋρα αυτό,
με δελτύο τϑπου ςτα ΜΜΕ.
τισ 11 & 17 Δεκεμβρύου 2005, ςυμμετεύχαμε για πρώτη χρονιϊ ςτισ Φριςτουγεννιϊτικεσ
Εορταςτικϋσ Εκδηλώςεισ του Δόμου Ροδύων.
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ΕΤΟΣ 2006
τισ 8 Ιανουαρύου 2006, καλωςορύςαμε τον καινοϑριο χρϐνο με την κοπό Βαςιλϐπιτασ και με την
βρϊβευςη των ειδικευμϋνων εθελοντών του ςυλλϐγου, ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza.
Απονϋμοντασ ΜΕΣΑΛΛΙΑ ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ: ςτον κ Κωνςταντύνο Βενιζϋλο, Διδϊκτωρ Αθλητικόσ
Χυχολογύασ Μϋλοσ του Αμερικανικοϑ Κολεγύου Αθηνών, ςτην κα Υιλαρϋτη Αντωνιϊδη- Βενιζϋλου,
Dip.H.E Sports Scientist (Dip.H.E), ςτον κ Dion Ζαχαρύου, Δωδεκανόςιο διεθνοϑσ φόμησ, ζωγρϊφο και
γλυπτό, ςτην κα Αλεξύα Κυπριώτη, Χυχολϐγο, (M.SC. SYRREY), ςτην κα Ντύνα ιϊνγκα, Χυχολϐγο, ςτον κ
Αντώνη Πϊχο, Υωτογρϊφο, ςτην κα Ιφιγϋνεια Φαλκιϊ, Καθηγότρια Yoga, ςτην κα Μϊνια Μιχαηλύδου,
Αρχαιολϐγο, Διευθϑντρια 4ησ Εφορύασ Βυζαντινών Αρχαιοτότων Δωδεκανόςου και ςτον κ Δημότριο
Ιωςόφ, ιατρϐ ωτορινολαρυγγολϐγο.
Επύςησ, απονεμόθηκαν ΕΠΑΙΝΟΙ ςτισ Εφημερύδεσ, ςτα Περιοδικϊ, τουσ Σηλεοπτικοϑσ και
Ραδιοφωνικοϑσ ςταθμοϑσ τησ Δωδεκανόςου και ςτοσ Δημοςιογρϊφουσ κ Νικότα Οικονϐμου απϐ το
Γραφεύο Σϑπου τησ Νομαρχύασ και τον κ Αχιλλϋα Σζύμα ςυνεργϊτη τησ εκπομπόσ ¨Μϋνουμε Ελλϊδα¨ .
Σον Υεβρουϊριο, προςφϋραμε οικονομικό ενύςχυςη ςε ϊτομο το οπούο πϊςχει απϐ την
αςθϋνεια του Λϑκου.
Σην 1 Απριλύου 2006, πραγματοποιόςαμε ιατροκοινωνικό εκδόλωςη με θϋμα «ακχαρώδησ
Διαβότησ», με ομιλητϋσ τον κ Καραμϊνο Βαςύλειο Αν.Καθηγητό Παθολογύασ Πανεπιςτημύου Αθηνών, την
κ Φρϑςα Καραγιϊννη-Ροϑςου Διατροφολϐγο και ςυντονιςτό τησ εκδόλωςησ τον Δρ ϊββα Καραγιϊννη,
ςτην αύθουςα του ΑΚΣΑΙΟΝ.
τισ 6 και 7 ΜαϏου 2006, πραγματοποιόςαμε «Περπϊτημα Ζωόσ και Ελπύδασ 2006» ςτο νηςύ
τησ Λϋρου και ιατροκοινωνικό εκδόλωςη με θϋμα «Βϊδιςμα και Τγεύα» και ομιλητϋσ τουσ ειδικοϑσ κ
Παπαντωνϊκη Μιλτιϊδη Καθηγητό Υυςικόσ Αγωγόσ, την κ Μαϑρου Καλλιϐπη Κοινωνικό Λειτουργϐ και
τον κ Φατζηπαντελό Ιωϊννη Χυχολϐγο.
τισ 16 ΜαϏου 2006, ϋγινε προςφορϊ ςτον ςϑλλογο μασ, ϋνασ ςϑγχρονοσ Ηλεκτρονικϐσ
Τπολογιςτόσ απϐ την υνεταιριςτικό Σρϊπεζα Δωδεκανόςου, ο οπούοσ θα μασ ενώςει με τα διϊφορα
Ιατρικϊ Κϋντρα.
τισ 17 Ιουνύου 2006, ιατροκοινωνικό Εκδόλωςη με θϋμα «Η Εξημϋρωςη μιασ Μεγαλειώδησ
Νϐςου ¨Ο Λϑκοσ¨», πραγματοποιόθηκε με ομιλητϋσ τον κ Νικϐλαο Λύοςη Λϋκτορα Παθολογύασ, τον κ
Ευϊγγελο Μανδρακϐ Ρευματολϐγο, τον κ Δημητριϊδη Γεώργιο Χυχύατρο-Χυχαναλυτό και ςυντονιςτό
τησ εκδόλωςησ τον Δρ ϊββα Καραγιϊννη Ειδικϐ Παθολϐγο, ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza.
τισ 16 επτεμβρύου 2006, διοργανώςαμε το καθιερωμϋνο «4ο Περπϊτημα Ζωόσ και Ελπύδασ»
ςτο νηςύ τησ Ρϐδου με ςημεύο εκκύνηςησ και τερματιςμοϑ την Πλατεύα Κουντουριώτη (Ϊλλη) –
Χαροποϑλα, με την υποςτόριξη τησ Νομαρχύασ Δωδεκανόςου, του Δόμου Ροδύων και του Νομαρχιακοϑ
Αθλητικοϑ Οργανιςμοϑ Δωδεκανόςου.
τισ 12 Οκτωβρύου 2006, «Παγκϐςμια Ημϋρα Αρθρύτιδασ», ο Δωδεκανηςιακϐσ ϑλλογοσ
Αυτοανϐςων Νοςημϊτων «ΘΑΛΕΙΑ» και τα Ιδιωτικϊ Εκπαιδευτόρια «Ροδύων Παιδεύα» γιϐρταςαν μαζύ
την ημϋρα αυτό με μουςικό εκδόλωςη ςτην Πλατεύα Κϑπρου. Απϐ τον Δωδεκανηςιακϐ ϑλλογο
Αυτοανϐςων Νοςημϊτων «ΘΑΛΕΙΑ», δϐθηκε οικονομικό ενύςχυςη ςε ϊτομο με αρθρύτιδα.
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Νοϋμβριοσ 2006, εκκύνηςη των προγραμμϊτων τησ Ομϊδασ Τποςτόριξησ, ϐπου κϊθε εβδομϊδα
απϐ το Νοϋμβριο ϋωσ και τον Μϊιο οργανώνονται ςυναντόςεισ για τα μϋλη του ςυλλϐγου μασ με ειδικοϑσ
εθελοντϋσ. Ϊτςι οργανώνεται κϊθε πρώτη Πϋμπτη του μόνα το πρϐγραμμα «Αναπνοϋσ-Τγεύα» με τον
φυςικοθεραπευτό κ Φϊρι Ναχνϊ, κϊθε πρώτη Σετϊρτη το πρϐγραμμα «Ωνθρωποσ–Κύνηςη–Ζωό» με τουσ
γυμναςτϋσ κ κ Κώςτα και Υιλαρϋτη Βενιζϋλου, κϊθε δεϑτερη ό τρύτη Πϋμπτη του μόνα το πρϐγραμμα
«Γνωριζϐμαςτε, υζητϊμε και Δημιουργοϑμε» με τισ ψυχολϐγουσ κ Αλεξύα Κυπριώτη και την κ ιϊνγκα
Ντύνα και τϋλοσ, κϊθε Δεϑτερη ό Σρύτη Σετϊρτη το πρϐγραμμα «Εργοφυςιοθεραπεύα» με την
φυςικοθεραπεϑτρια-εργοφυςιοθεραπεϑτρια κ Δρϊκου Καθολικό.
3 Δεκεμβρύου 2006, «Παγκϐςμια Ημϋρα Ατϐμων με Αναπηρύεσ», αποςτεύλαμε επιςτολό ςτον
Πρϐεδρο του υλλϐγου Ατϐμων με Αναπηρύεσ κ Εμμανουόλ Ζηδιανϊκη.
5 Δεκεμβρύου 2006, «Παγκϐςμια Ημϋρα Εθελοντιςμοϑ»: προςφϋραμε γραφικό ϑλη ςτα
παιδιϊ κϊποιου ιδρϑματοσ.
9 & 10 Δεκεμβρύου 2006, ςυμμετεύχαμε ςτισ Φριςτουγεννιϊτικεσ εκδηλώςεισ του Πολιτιςτικοϑ
Οργανιςμοϑ Δόμου Ροδύων.

ΕΤΟΣ 2007
Καλωςορύζοντασ τον καινοϑργιο χρϐνο, ςτισ 7 Ιανουαρύου 2007, πραγματοποιόςαμε την κοπό
Βαςιλϐπιτασ του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοανϐςων Νοςημϊτων «ΘΑΛΕΙΑ» και ϋγινε απονομό
ΜΕΣΑΛΛΙΨΝ ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ ςτον Διοικητό Β΄ Δ.Τ.Πε. Νοτύου Αιγαύου, Παιδύατρο κ Νοϑςια Μιχαόλ. Δια
αυτοϑ τιμόςαμε και την Πολιτικό Ηγεςύα του Τπουργεύου Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ, τον κ
Δημητρύο Αβραμϐπουλο και τον κ Γεωργύο Κωνςταντϐπουλο, Τπουργϐ και Τφυπουργϐ αντύςτοιχα,
Τγεύασ και Κοινωνικόσ Ωλληλεγγϑησ. την υνεταιριςτικό Σρϊπεζα Δωδεκανόςου, Πρϐεδρο κ Μηναύδη
Βαςύλειο και Γενικϐ Διευθυντό κ Καρυδϊκη Εμμανουόλ.
Υεβρουϊριοσ 2007, Σο μεγϊλο γεγονϐσ που ϋρχεται να ςηματοδοτόςει τη νϋα δημιουργικό
πορεύα του υλλϐγου μασ, εύναι η απϐκτηςη τησ τϋγησ μασ. Με αριθμϐ απϐφαςησ
ΔΤ8γ/Γ.Π.131572, η οπούα κοινοποιόθηκε ςτον ςϑλλογο μασ ςτισ 24 Ιανουαρύου 2007, ϋπειτα απϐ ϐλεσ
τισ απαιτοϑμενεσ ενϋργειεσ και ϐλεσ τισ απαραύτητεσ διαδικαςύεσ και αποφϊςεισ των αρμοδύων οργϊνων,
του Τπουργεύου Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ, Τπουργοϑ κ Δημητρύου Αβραμϐπουλου, του
Τφυπουργοϑ κ Γεωργύου Κωνςταντϐπουλου ωσ τον καθϑλην αρμϐδιο Τφυπουργϐ επύ των Προνοιακών
υλλϐγων και Ιδρυμϊτων και τησ Β΄ΔΤΠΕ Νοτιοανατολικοϑ Αιγαύου με Πρϐεδρο τον παιδύατρο και
ιδρυτικϐ μϋλοσ του υλλϐγου μασ κ Μιχϊλη Νοϑςια, ο Δωδεκανηςιακϐσ ϑλλογοσ Αυτοανϐςων
Νοςημϊτων «ΘΑΛΕΙΑ», απϋκτηςε τη δικό του τϋγη, η οπούα βρύςκεται επύ τησ οδοϑ Ερυθροϑ ταυροϑ 6
και εντϐσ του αϑλειου χώρου του Παλιοϑ Νοςοκομεύου Ρϐδου.
Απϐ τον Μϊιο του 2007, με την βοόθεια και ςυμπαρϊςταςη εθελοντικών ςυνεργεύων,
προςπαθοϑςαμε να ολοκληρώςουμε τισ εργαςύεσ επιςκευόσ τησ τϋγησ μασ.
τισ 9 Μαρτύου 2007, πραγματοποιόςαμε την καθιερωμϋνη ιατροκοινωνικό εκδόλωςη με θϋμα
«Ιογενεύσ και Αυτοϊνοςεσ Ηπατοπϊθειεσ» και ομιλητϋσ τον κ Καραταπϊνη τυλιανϐ Παθολϐγο, Δ/ντη
Α΄Παθολογικόσ Κλινικόσ Γενικοϑ Νοςοκομεύου Ρϐδου και τον κ Ιωϊννη Τψηλϊντη Παθολϐγο, ςτην
αύθουςα του ΑΚΣΑΙΟΝ.
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τισ 12 ΜαϏου 2007, με αφορμό την Γιορτό τησ Μητϋρασ, πραγματοποιόςιμε ημερόςια εκδρομό
για τα μϋλη μασ ςτο χωριϐ Ϊμπωνα και ιατροκοινωνικό εκδόλωςη με θϋμα ¨ΚΑΠΝΙΜΑ , ΑΛΚΟΟΛ,
ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ¨, με ομιλητϋσ τον κ Καραταπϊνη τυλιανϐ, Παθολϐγο, Δ/ντη Α΄Παθολογικόσ Κλινικόσ
Γενικοϑ Νοςοκομεύου Ρϐδου τον κ Ιωϊννη Τψηλϊντη Παθολϐγο και τον κ Μοιροφϐρου, ιατρϐ Γενικόσ
Ιατρικόσ. Απονεύμαμε επαύνουσ ςτισ δϑο υπερόλικεσ πολϑτεκνεσ μητϋρεσ του Δόμου Ατταβϑρου.
τισ 9 Ιουνύου 2007, πραγματοποιόςιμε την τελευταύα καθιερωμϋνη ιατροκοινωνικό εκδόλωςη
ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza με θϋμα «Ιδιοπαθεύσ Υλεγμονώδεισ Εντερικού Νϐςοι». Με ομιλητϋσ τον
κ Νικϐλαο Σς.Υρϐνα Γαςτρεντερολϐγο, τον κ Αρβανιτύδη Δημότριο Γαςτρεντερολϐγο και τον κ Πατρύκο
Δόμο Ρευματολϐγο. υντονιςτόσ τησ εκδόλωςησ όταν ο κ Ευϊγγελοσ Ι. Μανδρακϐσ Ρευματολϐγοσ. Η
εκδόλωςη τελϋςθει υπϐ την αιγύδα του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου.
τισ 2 Ιουλύου 2007, ϋπειτα απϐ πρϐςκληςη του Τπουργεύου Τγεύασ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ, ο
ϑλλογοσ «ΘΑΛΕΙΑ» εκπροςωπόθηκε απϐ την εθελϐντρια Κοινωνικό Λειτουργϐ μϋλοσ του υλλϐγου κα
Ρηγοποϑλου Γεωργύα, ςτην δημϐςια διαβοϑλευςη για το νεοώδρυϐμενο εθνικϐ φορϋα «ΕΘΕΛΟΝΣΨΝ
ΚΟΙΝΨΝΙΑ», που εύχε ωσ ςκοπϐ την θεμελύωςη του πλαιςύου δρϊςησ αυτοϑ του νϋου φορϋα, μϋςω τησ
δημιουργικόσ ςυμμετοχόσ.
τισ 22 επτεμβρύου 2007, πραγματοποιόςαμε το καθιερωμϋνο «5ο ΠΕΡΠΑΣΗΜΑ ΖΨΗ ΚΑΙ
ΕΛΠΙΔΑ».
Εκκύνηςη & Σερματιςμϐσ: Πλατεύα Κουντουριώτη(ΪΛΛΗ)
Διαδρομό: Πλατεύα Κουντουριώτη(ΪΛΛΗ) – Ωγαλμα Διαγϐρα (ΧΑΡΟΠΟΤΛΑ)
Ο Δωδεκανηςιακϐσ ϑλλογοσ Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ», γιϐρταςε
για τρύτη ςυνεχϐμενη χρονιϊ την Παγκϐςμια Ημϋρα Αρθρύτιδασ, την Παραςκευό 12 Οκτωβρύου
2007. Μια μουςικό εκδόλωςη αφιερωμϋνη ςτην αρθρύτιδα πραγματοποιόθηκε υπϐ την αιγύδα του
Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ Δόμου Ροδύων και την ςυμμετοχό αξιϐλογων παραγϐντων τησ μουςικόσ τησ
Ρϐδου, των κ κ Νύτςα Κουρτύδου εκτελϋςτρια τραγουδιοϑ, Αντιγϐνη Ζϊχαρη πιανύςτα, Ελευθερύα Ζαρϊκη
υψύφωνο, Ειρόνη Πηδιϊκη βιολονύςτρια, εβαςτό Φατζηςτρατό πιανύςτα και του μουςικοϑ κ Παναγιώτη
Μπϋλλου.
Μϋροσ των εςϐδων τησ εκδόλωςησ δϐθηκαν μϋςω κοινωνικόσ λειτουργοϑ ςε παιδϊκια που
πϊςχουν απϐ αρθρύτιδα καθώσ και για την ολοκλόρωςη των εργαςιών τησ τϋγησ μασ.
Σετϊρτη 24 Οκτωβρύου 2007, πραγματοποιόςαμε την πρώτη ςυνϊντηςη μελών. Ε ϋνα φιλικϐ
κλύμα ανακοινώθηκε ςτα μϋλη μασ το Πρϐγραμμα Δρϊςεων του υλλϐγου 2007-2008 και
πραγματοποιόθηκε ανακατϊταξη των μελών που αποτελοϑν τισ Ομϊδεσ Εκδηλώςεων, Τποςτόριξησ,
Επικοινωνύασ και Περπατόματοσ.
1 Νοεμβρύου 2007, εκκύνηςη των προγραμμϊτων τησ Ομϊδασ Τποςτόριξησ, ϐπου κϊθε εβδομϊδα
απϐ το Νοϋμβριο ϋωσ και τον Μϊιο θα οργανώνονται ςυναντόςεισ για τα μϋλη του ςυλλϐγου μασ με
ειδικοϑσ εθελοντϋσ. Κϊθε πρώτη Πϋμπτη του μόνα το πρϐγραμμα «Ωνθρωποσ–Κύνηςη–Ζωό» με τουσ
γυμναςτϋσ κ κ Κώςτα και Υιλαρϋτη Βενιζϋλου, κϊθε δεϑτερη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Αναπνοϋσ-Τγεύα» με
τον φυςικοθεραπευτό κ Φϊρι Ναχνϊ, κϊθε τρύτη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Γνωριζϐμαςτε, υζητϊμε και
Δημιουργοϑμε» με τισ ψυχολϐγουσ κ Αλεξύα Κυπριώτη και την κ ιϊνγκα Ντύνα και τϋλοσ, κϊθε τετϊρτη
Πϋμπτη φιλικό ςυζότηςη των μελών με κϊποιον ιατρϐ τησ Ρϐδου.
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Δευτϋρα 3 Δεκεμβρύου 2007, «Παγκϐςμια Ημϋρα Ατϐμων με Αναπηρύεσ», αποςτεύλαμε
επιςτολό ςτον Πρϐεδρο του υλλϐγου Ατϐμων με Αναπηρύεσ κ Εμμανουόλ Ζηδιανϊκη και ςτον Πρϐεδρο
των Κ Ε.Κ Η.Κ Α.Μ.Ε. κ Παϑλο Μπακύρη.
Σετϊρτη 5 Δεκεμβρύου 2007, «Παγκϐςμια Ημϋρα Εθελοντιςμοϑ» δϐθηκε μϋςω Κοινωνικόσ
Λειτουργοϑ, ¨υποτροφύα¨ (οικονομικό ενύςχυςη) ςε παιδιϊ που πϊςχουν απϐ αρθρύτιδα.
Κυριακό 16 Δεκεμβρύου 2007, ςυμμετεύχαμε για τρύτη ςυνεχϐμενη
Φριςτουγεννιϊτικεσ εκδηλώςεισ του Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ Δόμου Ροδύων.

χρονιϊ,

ςτισ

ΕΤΟΣ 2008
Σο ϊββατο 12 Ιανουαρύου 2008, καλωςορύςαμε τη Νϋα Φρονιϊ, με την Κοπό Βαςιλϐπιτασ, ςτην
Ανωτϋρα χολό Σουριςτικόσ Εκπαύδευςησ, με αλμυρϊ, γλυκϊ, κραςύ, καφϋσ, Βαςιλϐπιτα και την
ςυντροφιϊ μουςικόσ….
Σο ϊββατο 15 Μαρτύου 2008, πραγματοποιόςαμε ιατροκοινωνικό εκδόλωςη ςτο Μουςεύο
Νεοελληνικόσ Σϋχνησ «Νεςτορύδειο Μϋλαθρο», με την κ Μυςτακύδου Κυριακό Αναπληρώτρια Καθηγότρια
Ιατρικόσ χολόσ Παν/μύου Αθηνών και Τπεϑθυνη τησ Μονϊδοσ Ανακουφιςτικόσ Αγωγόσ Παν/μύου
Αθηνών, με θϋμα:
«Πρϐκληςη για ποιϐτητα ζωόσ ςε χρϐνιουσ πϊςχοντεσ: Μϑθοσ ό πραγματικϐτητα;»
Η εκδόλωςη πραγματοποιόθηκε με την ςτόριξη του Δόμου Ροδύων, του Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ
Δόμου Ροδύων και του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου και την ςυμμετοχό των μαθητών τησ Α΄ και Β΄ τϊξησ του
Γυμναςύου Καλλυθιών με ιχνογραφόματα που απεικϐνιζαν τον ανθρώπινο πϐνο.
Την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2008 πραγματοποιήςαμε τα ΕΓΚΑΙΝΙΑ τησ τέγησ, των νέων μασ
γραφείων που βρίςκονται ςτην οδό Ερυθρού ταυρού 6, εντόσ του Παλιού Νοςοκομείου Ρόδου, με
την παρουςία του Τφυπουργού Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ κ Γεώργιου
Κωνςταντόπουλου.
Σο ϊββατο 20 επτεμβρύου 2008, πραγματοποιόθηκε το καθιερωμϋνο απϐ το 2003, «6ο
ΠΕΡΠΑΣΗΜΑ ΖΨΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ», για πρώτη χρονιϊ ςτο Δημοτικϐ Αθλητικϐ Κϋντρο ¨ΚΑΛΛΙΠΑΣΕΙΡΑ¨
ςτο Καρακϐνερο, με την ςυμμετοχό περιπατητών και ποδηλατοδρϐμων ϐλων των ηλικιών καθώσ και του
Επιςτημονικοϑ υλλϐγου Πτυχιοϑχων Υυςικόσ Αγωγόσ Δωδεκανόςου και του Γυμναςτικοϑ υλλϐγου
¨ΔΙΑΓΟΡΑ¨.
τα καθιερωμϋνα μπλουζϊκια του ¨ΠΕΡΠΑΣΗΜΑΣΟ¨ φϋτοσ θα απεικονύζεται ϋνα καινοϑργιο
ςχϋδιο του Δωδεκανόςιου διεθνοϑσ φόμησ ζωγρϊφου και γλϑπτη κ Dion Zαχαρύου.
Η εκδόλωςη αυτό, πρϐτυπη για τον τϐπο μασ, ϋχει ωσ ςκοπϐ, ϐλοι μαζύ, ςυνοδοιπϐροι ςτον
δρϐμο τησ ζωόσ με αιςιοδοξύα, ελπύδα, ψυχικϐ ςθϋνοσ, θϋληςη και κϋφι, να χαρϊξουμε το ςόμερα και το
αϑριο…
Υϋτοσ για πρώτη χρονιϊ δϐθηκε ¨υποτροφύα¨ (οικονομικό ενύςχυςη) ςε φοιτότρια απϐ το
νηςύ μασ που αντιμετωπύζει πρϐβλημα υγεύασ και εύναι μϋλοσ των Παρολυμπιακών Αγώνων.
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Σην Κυριακό 12 Οκτωβρύου 2008, Γιορτϊςαμε την Παγκϐςμια Ημϋρα Αρθρύτιδασ για
τϋταρτη ςυνεχϐμενη χρονιϊ, με μουςικό! Βοηθόςαμε ϐλοι μαζύ παιδιϊ που πϊςχουν απϐ Αυτοϊνοςο
Νϐςημα! Ο Δωδεκανηςιακϐσ ϑλλογοσ Αρθρύτιδασ και Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ», υπϐ την αιγύδα του Πολιτιςτικοϑ
Οργανιςμοϑ Δόμου Ροδύων, διοργϊνωςε κοινωνικό εκδόλωςη για την Παγκϐςμια Ημϋρα Αρθρύτιδασ, ςτο
Δημοτικϐ Θϋατρο Ρϐδου.
Σην μουςικό βραδιϊ πλαιςύωςαν καλλιτεχνικϊ ο Αγαπητϐσ και η Ορχόςτρα ¨Σων Ρϐδων¨ μαζύ με
τουσ Θανϊςη Αναπολιτϊνο ςτο μπαγλαμϊ και την Μιρϋλλα Πϊχου ςτο ακορντεϐν. ε παλιϋσ και νϋεσ
μελωδύεσ, μασ ταξύδεψαν ο Νύκοσ Ανδρουλακϊκησ ςτο πιϊνο απϋναντι μασ και η γυναύκα του η Βϊςω ςτο
τραγοϑδι ανϊμεςα μασ.
Σα ϋςοδα τησ εκδόλωςησ, δϐθηκαν μϋςω κοινωνικόσ λειτουργοϑ, ωσ ¨υποτροφύα¨,
οικονομικό ενύςχυςη ςε παιδιϊ που πϊςχουν απϐ αυτοϊνοςο νϐςημα.
6 Νοεμβρύου 2008, εκκύνηςη των προγραμμϊτων τησ Ομϊδασ Τποςτόριξησ, ϐπου κϊθε εβδομϊδα
απϐ το Νοϋμβριο ϋωσ και τον Μϊιο θα οργανώνονται ςυναντόςεισ για τα μϋλη του ςυλλϐγου μασ με
ειδικοϑσ εθελοντϋσ. Κϊθε πρώτη Πϋμπτη του μόνα το πρϐγραμμα «Ωνθρωποσ–Κύνηςη–Ζωό» με τουσ
γυμναςτϋσ κ κ Κώςτα και Υιλαρϋτη Βενιζϋλου, κϊθε δεϑτερη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Αναπνοϋσ-Τγεύα» με
τον φυςικοθεραπευτό κ Φϊρι Ναχνϊ, κϊθε τρύτη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Γνωριζϐμαςτε, υζητϊμε και
Δημιουργοϑμε» με τισ ψυχολϐγουσ κ Αλεξύα Κυπριώτη και την κ ιϊνγκα Ντύνα και τϋλοσ, κϊθε τετϊρτη
Πϋμπτη φιλικό ςυζότηςη των μελών με κϊποιον ιατρϐ τησ Ρϐδου.

ΕΤΟΣ 2009
Σην Κυριακό 11 Ιανουαρύου 2009, γιορτϊςαμε τον ερχομϐ του νϋου χρϐνου με την Κοπό
Βαςιλϐπιτασ του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου «ΘΑΛΕΙΑ», με την ςυμμετοχό χορωδύασ απϐ το Ψδεύο
Ρϐδου ¨ΚΑΙΣΗ ΚΑΣΡΟΤΝΗ¨, ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza.
Σην Σετϊρτη 11 Μαρτύου 2009, πραγματοποιόθηκε ςτο Ακταύον, υπϐ την αιγύδα του Δόμου
Ροδύων, κοινωνικό εκδόλωςη με θϋμα ¨ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΠΟΝΟ¨ με ομιλητϋσ, τον Δρ ΦειροπρακτικόσΥυςιοθεραπευτό κ Ναχνϊ Φϊρι, τον Διδϊκτωρ Αθλητικών Επιςτημών κ Βενιζϋλο Κωνςταντύνο, την
Χυχολϐγο κ Κυπριώτη Αλεξύα και τον Πανοςιολογιϐτατο Πϊτερ Νεκτϊριο Πϐκια. υντονύςτρια τησ
εκδόλωςησ, η Κοινωνικό Λειτουργϐσ κ Ρηγοποϑλου Γεωργύα.
Σον Απρύλιο του 2009, καθιερώθηκε, η διϊθεςη μϋςω κοινωνικόσ λειτουργοϑ, ¨υποτροφύασ¨
ςε παιδιϊ που πϊςχουν απϐ αυτοϊνοςο νϐςημα, ωσ πρϊξη αγϊπησ για τισ ϊγιεσ ημϋρεσ του
Πϊςχα.

Σον Μϊιο του 2009
1/ Αγορϊςαμε ςχολικϊ βοηθόματα, τα οπούα προςϋφερε ο ςϑλλογοσ μασ, ςτη βιβλιοθόκη
του Γυμναςύου τησ Αςτυπϊλαιασ.
2/ Εκδώςαμε το πρώτο ¨αναγνωριςτικϐ¨ ϋντυπο, ¨ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΙΑΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΑΤΣΟΑΝΟΨΝ ΝΟΗΜΑΣΨΝ ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ ΚΑΙ ΛΤΚΟΤ «ΘΑΛΕΙΑ»¨. Σο ϋντυπο θα εκδύδεται ανϊ
τετρϊμηνο. Σο εκϊςτοτε τεϑχοσ θα περιλαμβϊνει τα νϋα του τετραμόνου που πϋραςε, τισ εκδηλώςεισ που
ςκοπεϑουμε να πραγματοποιόςουμε το τρϋχον τετρϊμηνο, καθώσ και ϊρθρα ιατρών, ςυνταγϋσ, ιςτορύεσ,
νϋα και ϊλλο υλικϐ που θα ςυλλϋγουμε απϐ ιατροϑσ, μϋλη και φύλουσ του ςυλλϐγου μασ απϐ ολϐκληρη
την Δωδεκϊνηςο.
ΓΩΓΔΘΑΛΖΗΑΘΟ ΤΙΙΟΓΟ ΑΤΣΟΑΛΟΩΛ ΛΟΖΚΑΣΩΛ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ & ΙΤΘΟΤ «ΘΑΙΔΗΑ»
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Σην Κυριακό 31 ΜαϏου 2009, ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza, υπϐ την αιγύδα του Ιατρικοϑ
υλλϐγου Ρϐδου, πραγματοποιόθηκε ιατροκοινωνικό εκδόλωςη με θϋμα «Επιπτώςεισ τησ ηλιακόσ
ακτινοβολύασ ςτην εποχό μασ», με ομιλητϋσ τον κ Υϊμπιο Μπρανκύτςιο, Δερματολϐγο-Αφροδιςιολϐγο,
τον κ Υύλιππο Παπαθεοδωρϊκη, Πλαςτικϐ Φειρουργϐ και ςυντονιςτό, τον κ Ιωϊννη Τψηλϊντη, Ειδικϐ
Παθολϐγο.
Σον επτϋμβριο του 2009
1/ Ϊκδοςη του δεϑτερου τεϑχουσ του εντϑπου, ¨ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΙΑΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΑΤΣΟΑΝΟΨΝ ΝΟΗΜΑΣΨΝ ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ ΚΑΙ ΛΤΚΟΤ «ΘΑΛΕΙΑ».¨
2/ Σο ϊββατο 12 επτεμβρύου 2009, πραγματοποιόθηκε για 7η ςυνεχό χρονιϊ το
¨ΠΕΡΠΑΣΗΜΑ ΖΨΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ¨, ςτο Δημοτικϐ Αθλητικϐ Κϋντρο ¨Καλλιπϊτειρα¨, με την ςυμμετοχό
περιπατητών, ποδηλατοδρϐμων και ομϊδασ ςτύβου. Με την ςυμπαρϊςταςη του Επιςτημονικοϑ υλλϐγου
Πτυχιοϑχων Υυςικόσ Αγωγόσ Δωδεκανόςου και του Γυμναςτικοϑ υλλϐγου ¨ΔΙΑΓΟΡΑ¨, με την
υποςτόριξη τησ Νομαρχύασ Δωδεκανόςου, του Νομαρχιακοϑ Αθλητικοϑ Οργανιςμοϑ Δωδεκανόςου
(Ν.Α.Ο.Δ.) και του Δόμου Ροδύων.
Όπωσ κϊθε χρϐνο ϐλοι οι ςυμμετϋχοντεσ φοροϑςαν καπελϊκια που απεικονύζουν το λογϐτυπο του
ςυλλϐγου «ΘΑΛΕΙΑ» και φανελϊκια που απεικονύζουν ςχϋδιο με ςμόνοσ απϐ πουλιϊ, του κ Dion Ζαχαρύου
Δωδεκανόςιου διεθνοϑσ φόμησ ζωγρϊφου και γλϑπτη.
ε ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ, απονεμόθηκε αναμνηςτικϐ δύπλωμα ςυμμετοχόσ και επιπλϋον ςτουσ
αθλητϋσ τησ ποδηλαςύασ και του ςτύβου αναμνηςτικϊ μετϊλλια.
Σο ϊββατο 24 Οκτωβρύου 2009, ςτισ 18.30μμ, ςτο Δημοτικϐ Θϋατρο Ρϐδου, υπϐ την
αιγύδα του Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ Δόμου Ροδύων, γιορτϊςαμε για πϋμπτη ςυνεχϐμενη χρονιϊ την
¨ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ¨, με την εθελοντικό ςυμμετοχό του κ Αώβϊζη ϋργιου, πιανύςτα και
ιδρυτό τησ Α..Μ. Arte Con Anima, τησ Φορωδύασ Ευρωπαώκόσ Μουςικόσ του ¨Μουςικοϑ χολεύου Ρϐδου¨
υπϐ τη διεϑθυνςη του κ Μιχϊλη Καλαώτζη, του Μουςικοϑ υνϐλου Εγχϐρδων του ¨Μουςικοϑ χολεύου
Ρϐδου¨ υπϐ τη διεϑθυνςη του κ Γιϊννη Μαλλιϐπουλου, των νϋων μουςικών ταλϋντων τησ Ρϐδου,
Καραγιϊννη Μαλβύνα ςτο βιολύ και Σςακύρη Ειρόνη–Ραφαϋλα ςτο πιϊνο και τησ κ Λενοϑδια Μυρςύνη
εκπαιδευτικοϑ θεϊτρου με τουσ μαθητϋσ του θεατρικοϑ ομύλου των εκπαιδευτηρύων ¨Ροδύων Παιδεύα¨.
Με την ςυμπαρϊςταςη, τησ φαρμακευτικόσ εταιρύασ Wyeth Hellas, του Οργανιςμοϑ
Πολιτιςτικόσ Ανϊπτυξησ Νομαρχιακόσ Αυτοδιούκηςησ Δωδεκανόςου, του Δόμου Ροδύων, του
ανθοπωλεύου ¨Narkissos¨ και του αγαπημϋνου φύλου του ςυλλϐγου μασ, ρεπϐρτερ και φωτογρϊφου κ
Πϊχου Αντώνη.
Όπωσ κϊθε χρϐνο, δϐθηκε ¨υποτροφύα¨ (οικονομικό ενύςχυςη), ςε παιδιϊ που πϊςχουν
απϐ αυτοϊνοςα νοςόματα.
Απϐ τισ 11 Νοεμβρύου, οργανώνονταν κϊθε πρώτη Σετϊρτη του μόνα το
πρϐγραμμα «Ωνθρωποσ-Κύνηςη-Ζωό» (γυμναςτικό και γιϐγκα) με τον Πτυχιοϑχο Υυςικόσ Αγωγόσ κ
Κώςτα Βενιζϋλο, ςτον χώρο του γυμναςτηρύου του, προκειμϋνου να παρϋχονται ϐςο το δυνατϐν
καλϑτερα οι υπηρεςύεσ ςτα μϋλη μασ. Κϊθε δεϑτερη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Αναπνοϋσ-Τγεύα» με τουσ
φυςικοθεραπευτϋσ κ Φϊρι Ναχνϊ και κα Κλειώ αρικϊ και κϊθε τρύτη Σετϊρτη του μόνα «Φορϐσ» με
την χορογρϊφο-καθηγότρια χοροϑ κα Αμϋριςςα Βογιατζό ςε αύθουςα του ¨Ξενοδοχεύου Best Western
Plaza¨. Σϋλοσ, την τελευταύα Δευτϋρα κϊθε μόνα πραγματοποιοϑνταν ςτην δικό μασ τϋγη «Ομϊδα
υμβουλευτικόσ» με την κοινωνικό λειτουργϐ κα Καρελϊκη Γιώτα.
Σην Σρύτη 1 Δεκεμβρύου 2009, ςτην Πλατεύα Κϑπρου, απϐ τισ 08.00 μϋχρι τισ 14.00,
ςυμμετεύχαμε με ϊλλεσ μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, ςε εκδόλωςη ενημϋρωςησ για το Aids, η οπούα
πραγματοποιόθηκε υπϐ την αιγύδα του Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ Δόμου Ροδύων, ςτα πλαύςια τησ
κοινωνικόσ προςφορϊσ τησ εταιρύασ Security Force ςε ςυνεργαςύα με την mgk.advertising.
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τισ 08 Δεκεμβρύου 2009, η Επιτροπό Εθελοντιςμοϑ και Αλληλεγγϑησ τησ Νομαρχύασ
Δωδεκανόςου, απϋνειμε ϋπαινο ςτον Δωδεκανηςιακϐ ϑλλογο Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και
Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ», ανϊμεςα ςε ϊλλουσ φιλανθρωπικοϑσ και εθελοντικοϑσ φορεύσ τησ Ρϐδου,
εγγεγραμμϋνουσ ςτα νομαρχιακϊ μητρώα, γνωςτοϑσ για το εθελοντικϐ τουσ ϋργο.

ΕΤΟΣ 2010
Σην Κυριακό 10 Ιανουαρύου 2010, ςτην κοπό τησ Βαςιλϐπιτασ του ςυλλϐγου μασ, απονεύμαμε
πλακϋτα ¨ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ¨ ςτισ εφημερύδεσ ¨ΓΝΨΜΗ¨ ςτον κ Δημότριο Σςοπανϊκη & ¨ΡΟΔΙΑΚΗ¨ ςτην κα
Ϋβη Σςοπανϊκη, ωσ ϋνδειξη ευχαριςτιών για την αμϋριςτη ςυμπαρϊςταςη τουσ απϐ το 2002 ϋωσ και
ςόμερα. Σην βραδιϊ ¨ϋντυςαν¨ με γλυκϋσ μελωδύεσ, η κ Μαρύα Μανιϊ ςτο αρμϐνιο, με τισ μικρϋσ
καλλιτϋχνιδεσ Φοϑλη Εμμανουϋλα ςτη φωνό και Καραγιϊννη Μαλβύνα ςτο βιολύ. το ξενοδοχεύο Best
Western Plaza.
Σην Κυριακό 13 Ιουνύου 2010, ςτισ 19.00, ςτο Ξενοδοχεύο ¨APOLLO BLUE PALACE¨, ςτο
Υαληρϊκι, πραγματοποιόθηκε υπϐ την αιγύδα του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου, η καθιερωμϋνη
ιατροκοινωνικό εκδόλωςη του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοανϐςων Νοςημϊτων «ΘΑΛΕΙΑ», που εύχε
ωσ θϋμα «Η θϋςη του αςθενό ςτη ςϑγχρονη ιατρικό».
Ειςηγητϋσ του Ιατρικοϑ μϋρουσ τησ εκδόλωςησ όταν:
- Ο Δρ Κρεμαςτινϐσ Δημότριοσ, Καθηγητόσ Καρδιολογύασ Πανεπιςτημύου Αθηνών και
- Ο Δρ Πύτςησ Αντώνιοσ, Διευθυντόσ Καρδιοχειρουργικόσ ςτην Κλινικό «Ωγιοσ Λουκϊσ»
Θεςςαλονύκησ, με
υντονιςτό τον κ Μαντϊ Φρόςτο, Πρϐεδρο του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου.
Σον επτϋμβριο του 2010
1/ Ϊκδοςη του πϋμπτου τεϑχουσ του εντϑπου, ¨ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΙΑΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΑΤΣΟΑΝΟΨΝ ΝΟΗΜΑΣΨΝ ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ ΚΑΙ ΛΤΚΟΤ «ΘΑΛΕΙΑ».¨
2/ Σο αββϊτο 25 επτεμβρύου 2010 και ώρα 17.00, ςτο Δημοτικϐ Αθλητικϐ Κϋντρο
¨ΚΑΛΛΙΠΑΣΕΙΡΑ¨ πραγματοποιόθηκε για ϐγδοη ςυνεχϐμενη χρονιϊ,
το καθιερωμϋνο πλϋον
«ΠΕΡΠΑΣΗΜΑ ΖΨΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ» του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοανϐςων Νοςημϊτων
Αρθρύτιδασ και Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ», με την ςυμμετοχό περιπατητών και φύλων.
Yπϐ την αιγύδα τησ Νομαρχιακόσ Αυτοδιούκηςησ Δωδεκανόςου, με την υποςτόριξη του
Δ.Ο.Ν.Α., του Π.Ο.Δ.Ρ., του Επιςτημονικοϑ υλλϐγου Πτυχιοϑχων Υυςικόσ Αγωγόσ Δωδεκανόςου
και την ςυνεργαςύα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρύων ¨ΡΟΔΙΨΝ ΠΑΙΔΕΙΑ¨.
Η φετινό μασ διοργϊνωςη, εύχε μια ξεχωριςτό καλλιτεχνικό πνοό, καθώσ 277 μαθητϋσ και
μαθότριεσ και των τριών εκπαιδευτικών βαθμύδων των ιδιωτικών εκπαιδευτόριων ¨ΡΟΔΙΨΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ¨, ςυμμετεύχαν ςε ϋκθεςη ζωγραφικόσ με θϋμα «υμμετοχό ςτη ζωό». Τπεϑθυνη
καθηγότρια όταν η κ Νατϊςα αβρϊνη, Καθηγότρια Εικαςτικών του ςχολεύου.
Σην ημϋρα τησ διοργϊνωςησ, ςτο κλειςτϐ γυμναςτόριο του αθλητικοϑ κϋντρου «ΚΑΛΛΙΠΑΣΕΙΡΑ»
υπόρχε ϋκθεςη με τα ϋργα των παιδιών. το τϋλοσ τησ διοργϊνωςησ, τρύα απϐ αυτϊ - ϋνα απϐ κϊθε
εκπαιδευτικό βαθμύδα, βραβεϑτηκαν απϐ την κριτικό επιτροπό η οπούα αποτελεύτο απϐ τον φιλϐλογο και
ζωγρϊφο κ Παναγιώτη Αναςταςιϊδη, τον Δωδεκανόςιο διεθνοϑσ φόμησ ζωγρϊφο και γλϑπτη κ Dion
Ζαχαρύου και απϐ τον ιατρϐ παιδύατρο, ιδρυτικϐ μϋλοσ του υλλϐγου μασ κ Μιχϊλη Νοϑςια.
ε ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ, απονεμόθηκε αναμνηςτικϐ δύπλωμα ςυμμετοχόσ και ςτα παιδιϊ
που ςυμμετεύχαν ςτην ϋκθεςη ζωγραφικόσ τα καθιερωμϋνα μπλουζϊκια του Περπατόματοσ.
Θα θϋλαμε να ςασ ενημερώςουμε πωσ ο Δωδεκανηςιακϐσ ϑλλογοσ ¨ΘΑΛΕΙΑ¨, ϋχει δώςει
οικονομικό ενύςχυςη ςε ϊτομο με ειδικϋσ ανϊγκεσ.
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Σο ϊββατο 09 Οκτωβρύου 2010, ςτισ 18.30, ςτο Ξενοδοχεύο ¨OPERA HOUSE¨, ςτη ϑμη,
πραγματοποιόθηκε ιατροκοινωνικό εκδόλωςη για τον εορταςμϐ τησ ¨ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ¨, αφιερωμϋνη ςτον Γιϊννη Διακογιϊννη.
το Α΄ Μϋροσ τησ εκδόλωςησ μασ, ομιλητϋσ όταν δϑο αξιϐλογοι καθηγητϋσ ιατρού:
Ο κ Κρεμαςτινϐσ Θ. Δημότριοσ, Καθηγητόσ Καρδιολογύασ Πανεπιςτημύου Αθηνών, το θϋμα
τησ ομιλύασ του οπούου όταν «Πωσ θα προφυλϊξουμε την καρδιϊ μασ» και
Ο κ Γεώργιοσ Υαρμακύδησ, Καθηγητόσ Μαιευτικόσ – Γυναικολογύασ, υντονιςτόσ
Διευθυντόσ Σ' Κλινικόσ Νοςοκομεύου ¨ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ¨, ο οπούοσ μασ μύληςε για την «Πρϐληψη
γυναικολογικοϑ καρκύνου - Εμβϐλια» .
υντονύςτρια τησ εκδόλωςησ όταν η υντονύςτρια Διευθϑντρια του Πολυδϑναμου Ιατρεύου
ϑμησ κ Ανδρουτςοποϑλου Φαρύκλεια.
το Β΄ Μϋροσ:
Η κα Φατζηςτρατό εβαςτό ςολύςτ πιϊνου, απόγγειλε ςτύχουσ απϐ το βιβλύο του ποιητό
Παναγιώτη Κρητικοϑ «Που τελειώνει το ταξίδι ςου;» και ο κ Γεώργιοσ Ξυλουρϊσ μασ ταξιδϋψει με την
κιθϊρα του ςε γνώριμεσ μελωδύεσ.
O Δωδεκανηςιακϐσ ϑλλογοσ «ΘΑΛΕΙΑ» ϋδωςε
πρϐβλημα υγεύασ ςτη ϑμη.

οικονομικό ενύςχυςη ςε ϊτομο με

Σην 1η Νοεμβρύου 2010, ξεκύνηςαν οι Ομϊδεσ Τποςτόριξησ με «Γυμναςτικό» απϐ την
καθηγότρια φυςικόσ αγωγόσ – ειδικό εφαρμογών διαιτητικόσ κα Πατατοϑκου Ελευθερύα και κϊθε
δεϑτερη Πϋμπτη το πρϐγραμμα «Αναπνοϋσ-Τγεύα» με τουσ φυςικοθεραπευτϋσ κ Φϊρι Ναχνϊ και κα
Κλειώ αρικϊ, ςε αύθουςα του ¨Ξενοδοχεύου Best Western Plaza¨. Σην τελευταύα Δευτϋρα κϊθε μόνα
πραγματοποιοϑνταν ςτην τϋγη μασ η «Ομϊδα υμβουλευτικόσ» με την κοινωνικό λειτουργϐ κα
Καρελλϊκη Γιώτα.

ΕΤΟΣ 2011
Σην Κυριακό 09 Ιανουαρύου 2011, πραγματοποιόςαμε την κοινωνικό μασ εκδόλωςη για την
κοπό τησ Βαςιλϐπιτασ του ςυλλϐγου μασ ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza. Σην βραδιϊ πλαιςύωςε
μουςικϊ ο κ Κωνςταντϊκησ Κυριϊκοσ.
Σο ϊββατο 28 ΜαϏου 2011, ςτισ 19.00, ςτο Ξενοδοχεύο ¨SENTIDO APOLLO BLUE¨, ςτο
Υαληρϊκι, ςε μια φιλικό ατμϐςφαιρα, πραγματοποιόθηκε υπϐ την αιγύδα του Ιατρικοϑ υλλϐγου
Ρϐδου, η 26η τελευταύα Ιατροκοινωνικό Εκδόλωςη για αυτόν την χρονιϊ, του Δωδεκανηςιακοϑ
υλλϐγου Αυτοανϐςων Νοςημϊτων «ΘΑΛΕΙΑ», μεταξϑ εκπροςώπων τησ Εκκληςύασ, τησ Πολιτεύασ, τησ
Πϐλεωσ Ρϐδου, γιατρών, χορηγών, φύλων, μελών και δημοςιογρϊφων.
υντονιςτόσ τησ εκδόλωςησ μασ όταν ο κ Μαντϊσ Φρόςτοσ, Ιατρϐσ Γενικόσ Ιατρικόσ,
Πρϐεδροσ του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου, ο οπούοσ ϊνοιξε την εκδόλωςη, διαβϊζοντασ τον χαιρετιςμϐ του
Γενικοϑ Γραμματϋα Δημϐςιασ Τγεύασ κ Δημϐπουλου Αντώνιου και του Μητροπολύτη ϑμησ, Σόλου,
Φϊλκησ και Καςτελλορύζου κ κ ϑμησ Φρυςοςτϐμου.
Ειςηγητϋσ ςτην εκδόλωςη όταν:
Ο κ Παπύρησ πυρύδωνα, Καθηγητόσ Πνευμονολογύασ του Εθνικοϑ & Καποδιςτριακοϑ
Πανεπιςτημύου Αθηνών και Διευθυντόσ Β΄ Πανεπιςτημιακόσ Πνευμονολογικόσ Κλινικόσ του
Πανεπιςτημιακοϑ Γενικοϑ Νοςοκομεύου «Αττικϐν», με θϋμα ειςόγηςησ «Μϑθοι και Πραγματικϐτητα
ςτην Πνευμονολογύα» και
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Ο κ Υαρμακύδησ Γεώργιοσ, Καθηγητόσ Μαιευτικόσ – Γυναικολογύασ και Διευθυντόσ τησ Σ’
Μαιευτικόσ Γυναικολογικόσ Κλινικόσ του Μαιευτηρύου «Ϊλενα Βενιζϋλου», με θϋμα ειςόγηςησ
«Κϊπνιςμα και εγκυμοςϑνη»
Σο ¨9ο ΠΕΡΠΑΣΗΜΑ ΖΨΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ¨, πραγματοποιόθηκε το ϊββατο 17 επτεμβρύου
2011 και ώρα 18.00 μ.μ., ςτο Δημοτικϐ Αθλητικϐ Κϋντρο ¨ΚΑΛΛΙΠΑΣΕΙΡΑ¨, με την ςυμμετοχό
περιπατητών και φύλων, την ςτόριξη τησ Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου, του Δόμου Ρϐδου και την
ςυνεργαςύα του υλλϐγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρϐδου «ΑΔΕΛΥΟΣΗ ΑΙΜΑΣΟ».
Ο ϑλλογοσ μασ θα χορηγόςει και εφϋτοσ υποτροφύα (οικονομικό ενύςχυςη), ςε παιδιϊ με
πρϐβλημα υγεύασ, μϋςω Κοινωνικόσ Λειτουργοϑ.
ε ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ δϐθηκε αναμνηςτικϐ δύπλωμα ςυμμετοχόσ.
Η φετινό μασ διοργϊνωςη, εύχε ϋνα ξεχωριςτϐ ςτύγμα καθώσ
Σην Πϋμπτη 15/9/2011 ϋωσ και την Παραςκευό 16/09/2011 και ώρεσ 11:00π.μ.-14:00μ.μ.
και 18:00μ.μ.- 21:00μ.μ. και
Σο ϊββατο 17/9/2011 και ώρα 11:00π.μ.-14:00μ.μ.,
Βρεθόκαμε με εκπροςώπουσ του υλλϐγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρϐδου «ΑΔΕΛΥΟΣΗ
ΑΙΜΑΣΟ», ςτην Πλατεύα Κϑπρου, με ςκοπϐ την διανομό ενημερωτικών εντϑπων και αιτόςεων
νϋων μελών.
Σην Κυριακό 2 Οκτωβρύου 2011 εορτϊςτηκε για 7η ςυνεχό χρονιϊ, η ¨ΠΑΓKΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ¨, ςτισ 11.00πμ, ςτο Δημοτικϐ Θϋατρο Ρϐδου, υπϐ την αιγύδα του Δημοτικοϑ
Οργανιςμοϑ Πολιτιςμοϑ – Αθλητιςμοϑ Ρϐδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) και του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου.
Με ϋνα μουςικϐ αφιϋρωμα, «ΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ ΠΑΙΖΟΤΝ ΜΟΤΙΚΗ & ΣΡΑΓΟΤΔΟΤΝ», με τη
ςυμπαρϊςταςη εγκϊρδιων φύλων του υλλϐγου μασ, του ιατροϑ κ Ιωςόφ Δημότριου, του ιατροϑ κ
Κατςογριδϊκη Ευϊγγελου, τησ μουςικοϑ κ Κοϑκουρου Αικατερύνησ, του ιατροϑ κ Λύςγου Υύλιππου, του
ιατροϑ κ τουραϏτη Ιωϊννη και των νεαρών μουςικών Κατςογριδϊκη Γεώργιο, Φατζηκαλημϋρη Δϋςποινα
και Φατζηνικϐλα Θεοδώρα.
Για το ϋτοσ 2011, απϐ την 1η Νοεμβρύου και κϊθε πρώτη Δευτϋρα κϊθε μόνα
πραγματοποιοϑνταν ςτην τϋγη μασ, η «Ομϊδα υμβουλευτικόσ» με την κοινωνικό λειτουργϐ κα
Καρελϊκη Γιώτα και κϊθε Παραςκευό το πρϐγραμμα «Θεραπευτικό Γυμναςτικό» με τον
φυςικοθεραπευτό κ Μανϋττα Αναςτϊςιο ςε γυμναςτόριο προκειμϋνου να παρϋχονται ϐςο το δυνατϐν
καλϑτερα οι υπηρεςύεσ ςτα μϋλη μασ. Σϋλοσ κατϐπιν ραντεβοϑ με την καθηγότρια φυςικόσ αγωγόσ –
ειδικϐσ εφαρμογών διαιτητικόσ κα Πατατοϑκου Ελευθερύα, προςφϋρονταν ςτο γραφεύο τησ ςτα μϋλη
μασ διαιτολογικό υποςτόριξη, διατροφό, λιπομϋτρηςη, βϊςη του προβλόματοσ υγεύασ του κϊθε μϋλουσ.
Σο ϊββατο 10 Δεκεμβρύου 2011, ςτισ 18.00, ςτο Δημοτικϐ Θϋατρο Ρϐδου,
υπϐ την αιγύδα του Δημοτικοϑ Οργανιςμοϑ Πολιτιςμοϑ - Αθλητιςμοϑ Ρϐδου και του Ιατρικοϑ
υλλϐγου Ρϐδου.
Αυτό η εκδόλωςη, πλαιςιώθηκε καλλιτεχνικϊ με αγϊπη, ανθρωπιϊ και ςεβαςμϐ ςτον ϊνθρωπο και
τισ αξύεσ του, απϐ εραςιτϋχνεσ μουςικοϑσ (κατϊ αλφαβητικό ςειρϊ), τον γιατρϐ ωτορινολαρυγγολϐγο κ
Ιωςόφ Δημότριο, τον γιατρϐ ωτορινολαρυγγολϐγο κ Κατςογριδϊκη Ευϊγγελο, την μουςικϐ κ Κοϑκουρου
Αικατερύνη, τον γιατρϐ παθολϐγο κ Λύςγο Υύλιππο, τον ιατρϐ γαςτρεντερολϐγο κ τουραϏτη Ιωϊννη, τον
γιατρϐ παιδύατρο κ Φατζηνικϐλα Νικϐλαο και τουσ μικροϑσ μουςικοϑσ Κατςογριδϊκη Γεώργιο,
Φατζηκαλημϋρη Δϋςποινα και Φατζηνικϐλα Θεοδώρα. Ϊκτακτη ςυμμετοχό ςτην εκδόλωςη μασ όταν ο
μουςικϐσ
κ Παπαθεοδωρϊκησ Ιωϊννησ και ο μουςικϐσ κ πυρύδησ Εμμανουόλ.
το τϋλοσ τησ εκδόλωςησ, απονεμόθηκαν ϋπαινοι απϐ τον ϑλλογο «ΘΑΛΕΙΑ» ςε ϐλουσ τουσ
ςυντελεςτϋσ, ωσ ϋνδειξη ευχαριςτιών αναγνωρύζοντασ την εθελοντικό προςφορϊ τουσ για την
πραγμϊτωςη των ςκοπών και των ςτϐχων του υλλϐγου μασ.
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τα πλαύςια πραγματοπούηςησ των ςκοπών και των ςτϐχων μασ, ο ϑλλογοσ μασ
προςϋφερε την Δευτϋρα 5 Δεκεμβρύου 2011 ¨Παγκϐςμια Ημϋρα Εθελοντιςμοϑ¨, το ποςϐ των
3.500€, ωσ οικονομικό ενύςχυςη, ςε δϑο παιδιϊ με πρϐβλημα υγεύασ κατϐπιν ςϑςταςησ
Κοινωνικόσ Λειτουργοϑ του Γ.Ν.Ρϐδου, ςτουσ υλλϐγουσ ¨ϑλλογοσ Εθελοντών Αιμοδοτών
Ρϐδου Αδελφϐτησ Αύματοσ¨ και ¨Ροδαυγό¨ και ςε ϋνα μϋλοσ του υλλϐγου μασ.

ΕΤΟΣ 2012
Ο νϋοσ χρϐνοσ ξεκύνηςε με τον εορταςμϐ τησ κοπόσ τησ Βαςιλϐπιτασ, την Κυριακό 08
Ιανουαρύου 2012, ςτο Ξενοδοχεύο Best Western Plaza. την εκδόλωςη μασ, απονεύμαμε πλακϋτεσ
¨ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ¨, ςε ςυμπαραςτϊτεσ του υλλϐγου μασ, οι οπούοι με την καθοριςτικό βοόθεια τουσ,
ϋχουν ςυμβϊλει ςτην επιτυχύα των ςκοπών και των ςτϐχων μασ.
Ψσ ΕΠΙΣΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ τιμόθηκαν ο κοσ Γεωργϊσ Γεώργιοσ Ξενοδϐχοσ και ο κοσ Νοϑςιασ Μιχαόλ
ιατρϐσ παιδύατροσ και πρώην Πρϐεδροσ τησ Β΄ΔΤΠΕ Νοτύου Αιγαύου και οι δϑο ιδρυτικϊ μϋλη του
υλλϐγου και ο κ Μαντϊσ Φρόςτοσ, Πρϐεδροσ του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου. Ψσ ΕΠΙΣΙΜΑ ΜΕΛΗ
τιμόθηκαν, η κα Αντωνιϊδου Αθαναςύα, πρώην μϋλοσ του Δ.. και κ Σρυποςκοϑφησ Δημότριοσ, μϋλοσ του
υλλϐγου μασ.
Ενϐψει των Αγύων ημερών του Πϊςχα, η Πρϐεδροσ και τα μϋλη του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου
«ΘΑΛΕΙΑ», προςϋφεραν λαμπϊδεσ και παςχαλινϊ τςουρϋκια ςε παιδιϊ και ηλικιωμϋνουσ. Αξύζει να
ςημειωθεύ πωσ τα 200 αυγϊ για την ωσ ϊνω πρωτοβουλύα, μασ τα προςϋφερε δωρεϊν κϊποιο μϋλοσ του
υλλϐγου μασ.
Με την πραγματοπούηςη τησ 27ησ ιατροκοινωνικόσ μασ εκδόλωςη, ςτη αύθουςα
τησ νϋασ πτϋρυγασ του Νεςτορύδειου Μελϊθρου, το ϊββατο 26 ΜαϏου 2012 και ώρα 18.30.
Με ομιλητϋσ ιατροϑσ, τον κ Μικρϐπουλο Ευθϑμιο M.D., ιατρϐ Νευρολϐγο - Κλινικϐ
Νευροφυςιολϐγο και τον κ Αννϊκη Κϊλλιςτο, ιατρϐ Νευρολϐγο και ςυντονιςτό τον κ Ευϊγγελο
Μανδρακϐ, ιατρϐ Ρευματολϐγο.
Η
εκδόλωςη
πραγματοποιόθηκε
με
την
αιγύδα
του
Ιατρικοϑ
υλλϐγου
Ρϐδου και εύχε ωσ θϋμα «Αυτοϊνοςεσ νϐςοι – Ο αϐρατοσ πϐλεμοσ».
Με την ετόςια Γενικό υνϋλευςη, την Παραςκευό 01 Ιουνύου 2012, ϐπου ςυζητόθηκε και
εγκρύθηκε ο οικονομικϐσ απολογιςμϐσ και ο απολογιςμϐσ δρϊςεων, καθώσ και ο
προϒπολογιςμϐσ του επϐμενου ϋτουσ και οι μελλοντικϋσ δρϊςεισ του υλλϐγου μασ.
Εφϋτοσ γιορτϊςαμε τα 10 χρϐνια δρϊςησ του υλλϐγου μασ, με την 10η διοργϊνωςη για το
¨ΠΕΡΠΑΣΗΜΑ ΖΨΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ¨, με ςημεύο εκκύνηςησ και τερματιςμοϑ τον Λϐφο του Αγύου
τεφϊνου (Μϐντε μιθ). υνεχύςαμε εκεύ απϐ ϐπου εύχαμε ξεκινόςει το 2003!!
Σο ϊββατο 15 επτεμβρύου 2012, ώρα 18.00, με την ςτόριξη τησ Περιφϋρειασ Νοτύου
Αιγαύου, του Δόμου Ρϐδου και τησ ΚΒ Εφορύασ Προώςτορικών & Κλαςςικών Αρχαιοτότων.
την φετινό διοργϊνωςη μασ, ςυμμετεύχαν ςϑλλογοι τησ Ρϐδου με γνωςτϐ κοινωνικϐ &
αθλητικϐ ϋργο, ¨Ανϊδοχη Αγκαλιϊ¨, ¨Γ.Α.. Τγεύα Ρϐδου¨, ¨Ε.Τ.Θ.Τ.Σ.Α.¨, ¨Κϋντρο ΕΛΠΙΔΑ¨, ¨Ροδαυγό¨,
¨ϑλλογοσ Εθελοντών Αιμοδοτών Αδελφϐτησ Αύματοσ¨, ¨ϑλλογοσ Κριτών τύβου¨, ¨ϑλλογοσ Πτυχιοϑχων
Υυςικόσ Αγωγόσ Δωδεκανόςου¨, ¨Ομϊδα Ελεϑθερων Ποδηλϊτων Ρϐδου – Fridey Rhodes Cyclist¨ και τα
Ιδιωτικϊ Εκπαιδευτόρια ¨Ροδύων Παιδεύα¨.
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Όπωσ και πϋρςι, ςτην πλατεύα Κϑπρου ςτόθηκε το κιϐςκι μασ, ϐπου διανεμόθηκαν διαφημιςτικϊ
και ενημερωτικϊ ϋντυπα ςχετικϊ με την διοργϊνωςη και τον ςτϐχο μασ.
Ο ςτϐχοσ μασ για εφϋτοσ εύναι να ςυγκεντρώςουμε χρόματα, για να ενιςχϑςουμε
οικονομικϊ, ϋντεκα (11) παιδιϊ δϑο Δημοτικών χολεύων τησ Ρϐδου, με πρϐβλημα διαβύωςησ και
χρϐνια νοςόματα, το κολατςιϐ τουσ, για ϐλη την ςχολικό περύοδο, με ςυνολικϐ κϐςτοσ περύπου
3.200€.
Ο ϑλλογοσ μασ ϊνοιξε τα φτερϊ του και ςυνεργϊζεται ενεργϊ με την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.
Ο Πρϐεδροσ τησ ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. κ Καςύμοσ Δημότριοσ, η Πρϐεδροσ του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου
Αυτοϊνοςων
Νοςημϊτων
Αρθρύτιδασ
και
Λϑκου
«ΘΑΛΕΙΑ»
κα
Γεωργϊ
Θϊλεια,
η Πρϐεδροσ του υλλϐγου Ρευματοπαθών Κρότησ κα Κουτςογϊννη Κατερύνα, ο Πρϐεδροσ του υλλϐγου
Γονϋων και Κηδεμϐνων των Παιδιών με Φρϐνιεσ Ρευματοπϊθειεσ κ Χωμϊσ Ηλύασ και ο Πρϐεδροσ του
υλλϐγου Γονϋων Παιδιών με Ρευματοπϊθεια (ΝΙA) Αθόνασ κ Ρεπϊςοσ Γερϊςιμοσ, δημιοϑργηςαν ϋνα
Πανελλόνιο υντονιςτικϐ Όργανο υλλϐγων Αςθενών με Ρευματικϊ Νοςόματα με ςκοπϐ την
ανϊδειξη των προβλημϊτων των αςθενών με ρευματικϊ νοςόματα και την χϊραξη κοινών δρϊςεων.
τα
πλαύςια
του
εορταςμοϑ
τησ
«ΠΑΓΚΟΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ»,
για 8η χρονιϊ, διοργανώςαμε εκδηλώςεισ διαφορετικϋσ απϐ ϐτι ςυνόθωσ.
Α) Σο ϊββατο 27 Οκτωβρύου 2012, υπϐ την αιγύδα τησ Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου και του
Δημοτικοϑ Οργανιςμοϑ Πολιτιςμοϑ–Αθλητιςμοϑ Ρϐδου, με την ςυμπαρϊςταςη τησ Αδελφϐτητασ Κρητών
¨Ο Χηλορεύτησ¨. το Δημοτικϐ θϋατρο Ρϐδου, ςτισ 20:00μ.μ., η θεατρικό ομϊδα τησ Αδελφϐτητασ
Κρητών ¨Ο Χηλορεύτησ¨ παρουςύαςε την θεατρικό παρϊςταςη «Βύοσ Ανθϐςπαρτοσ» και τα
ϋςοδα διατϋθηκαν προσ ενύςχυςη του υλλϐγου μασ.
Β) Σην Κυριακό 28 Οκτωβρύου 2012, ώρα 18.00 μ.μ., ςτην αύθουςα τησ Νϋασ Πτϋρυγασ του
Νεςτωρύδειου Μελϊθρου, η Πρϐεδροσ του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου «ΘΑΛΕΙΑ» κα Θϊλεια Γεωργϊ και ο
Εκδοτικϐσ Οργανιςμϐσ Λιβϊνη, διοργϊνωςαν την παρουςύαςη του βιβλύου τησ κασ Γεωργϊ
«Σζιτζικλοϑ». Για το βιβλύο μύληςαν, ο κοσ ουλεώμϊν Αλϊγιαλη-Σςιαλύκ, ποιητόσ, η κα ΒογιατζόΦαραλϊμπη Ειρόνη, ςυγγραφϋασ, ο κοσ τϋλλιοσ Κοϑλογλου, δημοςιογρϊφοσ και ο κοσ Πϋτροσ Μϐςχοσ,
δημοςιογρϊφοσ. Σην ςυζότηςη ςυντϐνιςε ο δημοςιογρϊφοσ κοσ Λουκϊσ Δημϊκασ το βιβλύο υπϊρχουν
αναφορϋσ επύ των αυτοϊνοςων νοςημϊτων.
Απϐ το Νοϋμβριο ϋωσ και τον Μϊιο κϊθε ϋτουσ, ϋτςι και φϋτοσ, διοργανώςαμε για ϐγδοη
χρονιϊ τα προγρϊμματα των ομϊδων υποςτόριξησ, με την αφιλοκερδό ςυμμετοχό των εθελοντών
μελών του υλλϐγου μασ:
Α) Με την κα Καρελλϊκη Παναγιώτα, Κοινωνικό Λειτουργϐ – ϑμβουλο Χυχικόσ Τγεύασ,
"εμινϊρια υμβουλευτικόσ-Αυτογνωςύασ", την πρώτη Σρύτη κϊθε μόνα, ξεκινώντασ απϐ την Σρύτη
06 Νοεμβρύου 2012, ςτην τϋγη μασ, ώρεσ 16.00–17.00 μ.μ.
Β) Με τον κ Ναχνϊ Φϊρι, Δρ χειροπρακτικόσ-Υυςιοθεραπευτό, την πρώτη Πϋμπτη κϊθε μόνα,
ξεκινώντασ απϐ την Πϋμπτη 15 Νοεμβρύου 2012, ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνη αύθουςα, προςφορϊ χορηγοϑ
μασ, ώρεσ 17.00–18.00μ.μ.
Κατϊ τον εορταςμϐ του Αγύου Ανδρϋα, την Πϋμπτη 29 Νοεμβρύου 2012, επιςκεφτόκαμε το
Θεραπευτόριο Φρονύων Παθόςεων Δωδεκανόςου «Ο Ωγιοσ Ανδρϋασ» και προςφϋραμε ιατρικϊ γϊντια
για την κϊλυψη των αναγκών τουσ.
τισ 5 Δεκεμβρύου, Παγκϐςμια Ημϋρα Εθελοντιςμοϑ, δώςαμε ςε ϋξι(6) παιδιϊ με πρϐβλημα
διαβύωςησ, επιταγϋσ αξύασ 50€ για αγορϋσ απϐ super market, τισ οπούεσ μασ προςϋφερε κϊποιοσ
χορηγϐσ μασ και ςε ϋνα(1) παιδύ βοόθημα 200€, προκειμϋνου να μεταβεύ ςτην Αθόνα για λϐγουσ
υγεύασ.
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ΕΤΟΣ 2013
Τποδεχθόκαμε το 2013 με την κοπό τησ Βαςιλϐπιτασ, που πραγματοποιόθηκε την Κυριακό 13
Ιανουαρύου 2013 και ώρα 18.00, ςτο ξενοδοχεύο ¨Best Western Plaza¨.
Όπωσ κϊθε χρϐνο, ςτην εκδόλωςη μασ απονεύμαμε πλακϋτεσ ¨ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ¨ ςε
ςυμπαραςτϊτεσ του υλλϐγου μασ, αναγνωρύζοντασ την μϋχρι ςόμερα εθελοντικό ςυμμετοχό τουσ, κατϊ
αλφαβητικό ςειρϊ: κ Κυριακοϑλη Κυριϊκο Γενικϐ Διευθυντό των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρύων «ΡΟΔΙΨΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ», κα Καρελϊκη Παναγιώτα Κοινωνικό Λειτουργϐ-ϑμβουλο Χυχικόσ Τγεύασ, κ Μαντικϐ Νικϐλαο
Καθηγητό Υυςικόσ Αγωγόσ, κ Ναχνϊ Φϊρι Δρ Φειροπρακτικόσ-Υυςιοθεραπευτό, κ Κωνςταντύνο Σζϊνο
Αρχηγϐ και το Διοικητικϐ υμβοϑλιο του ώματοσ Εθελοντών αμαρειτών Διαςωςτών &
Ναυαγοςωςτών και κ Σςοπανϊκη Δημότριο Δημοςιογρϊφο και Ιδιοκτότη τησ εφημερύδασ «ΓΝΨΜΗ».
Σην βραδιϊ μασ πλαιςύωςαν μουςικϊ, ςϑνολα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρύων «ΡΟΔΙΨΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ».
Οι τυχερού που βρόκαν τα φλουριϊ τησ Βαςιλϐπιτασ μασ, κϋρδιςαν δώρα–προςφορϋσ απϐ
δϋκα (10) χορηγοϑσ μασ.
τα πλαύςια εκπλόρωςησ του Περιφερειακοϑ προγρϊμματοσ, ςυνδιοργανώςαμε με την Δημοτικό
Ενϐτητα Ιαλυςοϑ, ενημερωτικό-ιατροκοινωνικό εκδόλωςη, με θϋμα «Δέχομαι τα αυτοάνοςα…
προχωράω & χαμογελάω!» την Σετϊρτη 27 Μαρτύου 2013, ώρα 18.00 ςτο Γυμνϊςιο Ιαλυςοϑ, με
ομιλητό τον ιατρϐ Ειδικϐ Ρευματολϐγο κ Αναγνώςτη Θεϐδωρο. Η εκδόλωςη πραγματοποιόθηκε υπϐ
την αιγύδα του Ιατρικοϑ υλλϐγου Ρϐδου. Φορηγϐσ μασ όταν το ξενοδοχεύο “Best Western Plaza”.
Ϊπειτα απϐ την ομιλύα του γιατροϑ, ακολοϑθηςαν πολλϋσ και ενδιαφϋρουςεσ ερωτόςεισ απϐ το
κοινϐ, ςτισ οπούεσ ο γιατρϐσ απϊντηςε με κϊθε λεπτομϋρεια. Πριν το τϋλοσ τησ εκδόλωςησ μασ, ο χωρικϐσ
Αντιδόμαρχοσ τησ Δημοτικόσ Ενϐτητασ Ιαλυςοϑ κ Κινδυλύδησ Μιχαόλ, απϋνειμε ςτην κα Θϊλεια
Γεωργϊ πλακϋτα «ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ», ωσ Πρϐεδρο του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου «ΘΑΛΕΙΑ», για την
εθελοντικό προςφορϊ του υλλϐγου ςτην ενημϋρωςη του Ροδιακοϑ κοινοϑ ςε ϐτι αφορϊ τα αυτοϊνοςα
νοςόματα. Η ύδια, ςυγκινημϋνη ευχαρύςτηςε απϐ καρδιϊσ τον κ Κινδυλύδη και την Δημοτικό Ενϐτητα
Ιαλυςοϑ για την ευγενικό τουσ χειρονομύα, αναφϋροντασ πωσ ςτα ϋντεκα χρϐνια ζωόσ του υλλϐγου,
εύναι η πρώτη φορϊ που απονϋμεται πλακϋτα «ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ» ςτον ϑλλογο και πωσ ϐλεσ οι δρϊςεισ
του υλλϐγου διοργανώνονται με απϋραντη αγϊπη, διϊθεςη εθελοντιςμοϑ και προςφορϊσ, χωρύσ να
περιμϋνουν ανταμοιβό!
ε ςυνεργαςύα με την Επιςτημονικό Εταιρύα για τη Μυοςκελετικό Τγεύα (ΕΠΕΜΤ), ςτα
πλαύςια πραγματοπούηςησ του 5ου Πανελλόνιου Επιςτημονικοϑ υμποςύου, διοργανώςαμε ανοικτό
εκδόλωςη με θϋμα: ”Τποςτόριξη των χρϐνιων ρευματικών αςθενών: Αναγκαύεσ πρωτοβουλύεσ
των θεςμικών φορϋων”.
Με
την
ςυμμετοχό
ιατρών,
αςθενών
και
νοςηλευτριών
τησ
Ρϐδου.
Σην Κυριακό 28 Απριλύου 2013, ςτο ςυνεδριακϐ Κϋντρο «RODOS PALACE», ώρα 10:45 – 11:45.
Σο Προεδρεύο αποτελοϑςαν οι κ.κ.Ευϊγγελοσ Μανδρακϐσ & Νικϐλαοσ Αφαντενϐσ, ιατρού
Ρευματολϐγοι και ομιλητϋσ τησ εκδόλωςησ όταν με ςειρϊ ομιλιών, ο κ Παναγιώτησ Σρϐντζασ, Πρϐεδροσ
υμποςύου, Ρευματολϐγοσ, Διευθυντόσ ΕΤ Ρευματολογικϐ Σμόμα ΓΝΑ «Πολυκλινικό», Πρϐεδροσ
ΕΠΕΜΤ, Αντιπρϐεδροσ ΕΡΕ, ο κ Θεϐδωροσ Αναγνώςτησ ιατρϐσ Ρευματολϐγοσ, η κα Δώρα Μακρό
Νοςηλεϑτρια και η κα Θϊλεια Γεωργϊ Πρϐεδροσ Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων
Αρθρύτιδασ και Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ».
Ο λϐγοσ τησ κασ Γεωργϊ όταν βαςιςμϋνοσ ςτισ προςωπικϋσ ανϊγκεσ των αςθενών απϐ τον
γιατρϐ τουσ και ςτο θεςμικϐ κομμϊτι που αφοροϑςε τα προβλόματα πρϐςβαςησ των
ρευματοπαθών ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ του νηςιοϑ μασ.
Με αφορμό την εκδόλωςη μασ αυτό και ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 2 του
καταςτατικοϑ μασ, ϋνασ εκ των τριών ςκοπών του υλλϐγου μασ, εύναι η προώθηςη τησ ϋρευνασ για την
γνώςη και καταπολϋμηςη των αυτοϊνοςων νοςημϊτων∙ Ϊτςι δημιουργόςαμε ϋνα ερωτηματολϐγιο,
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που θα δοθεύ ςε αςθενεύσ με ρευματικϋσ παθόςεισ, οι οπούοι θα μασ απαντόςουν για τα προβλόματα
πρϐςβαςησ τουσ ςτισ υπηρεςύεσ του νηςιοϑ μασ και θα μασ δώςουν λϑςεισ-προτϊςεισ που θα αφοροϑν,
την καλϑτερη λειτουργύα και προςβαςιμϐτητα των μονϊδων υγεύασ του νηςιοϑ μασ.
¨Γιατρϋ μου εςϑ τι λεσ;¨: Αυτϐ όταν το θϋμα τησ 29ησ ιατρο-κοινωνικόσ μασ εκδόλωςησ.
Με ςυνδιοργανωτό την Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου, Δ/νςη Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Δωδεκανόςου
και την ςυμπαρϊςταςη του Δόμου Ρϐδου. Η εκδόλωςη τελοϑςε υπϐ την αιγύδα του Ιατρικοϑ
υλλϐγου Ρϐδου. το ερώτημα του τύτλου τησ ομιλύασ ¨απϊντηςε¨ ο Δρ Δημότριοσ Καςύμοσ, Γενικϐσ
Αρχύατροσ, Ρευματολϐγοσ 401 ΓΝΑ, Πρϐεδροσ τησ Ελληνικόσ Εταιρύασ Αντιρευματικοϑ Αγώνα
(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.).
την διϊρκεια τησ ιατρο-κοινωνικόσ εκδόλωςησ, προβλόθηκε η ταινύα μικροϑ μόκουσντοκιμαντϋρ τησ ςκηνοθϋτου Λουκύασ Ρικϊκη «Μικρϋσ κινόςεισ που αξύζουν». Η ταινύα παρουςιϊζει τα
μικρϊ πρϊγματα που ϋχουν ςημαςύα ςτην καθημερινϐτητα των αςθενών, καταγρϊφοντασ μαρτυρύεσ απϐ
την ζωό των ανθρώπων που αντιμετωπύζουν τισ ςυχνϐτερεσ φλεγμονώδεισ αρθροπϊθειεσ.
Σο ντοκιμαντϋρ επιδιώκει να δώςει μια εικϐνα του ζητόματοσ ώςτε να ςυμβϊλει ικανϊ ςτην
ευαιςθητοπούηςη του κοινοϑ αλλϊ και των αρμοδύων ςτα κϋντρα λόψησ των αποφϊςεων.
Η εκδόλωςη πραγματοποιόθηκε το ϊββατο 1η Ιουνύου 2013 και ώρα 18.30, ςτη Νϋα Πτϋρυγα
του Νεςτορύδειου Μελϊθρου Ρϐδου, με χορηγοϑσ τα ξενοδοχεύα Best Western Plaza, Sentido Apollo
Blue Palace. τον απϐηχο τησ εκδόλωςησ, αναφερϐμενοι ςτον Δρ Δημότρη Καςύμο, Γενικϐ Αρχύατρο,
Ρευματολϐγο 401 ΓΝΑ, πρϐεδρο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Αντιρευματικοϑ Αγώνα, ϐλοι μιλοϑν για ϋναν
ϊνθρωπο που μασ ςυγκύνηςε πολϑ και μασ γνώριςε τον γιατρϐ μϋςα απϐ τα μϊτια του αςθενό!!
Σην Σετϊρτη 05 Ιουνύου 2013, ςτισ 18.00, ςτο ξενοδοχεύο ¨Best Western Plaza¨,
πραγματοποιόςαμε την ετόςια Γενικό υνϋλευςη, με θϋματα ημερόςιασ διϊταξησ: Απολογιςμϐσ
Οικονομικϐσ και Δραςτηριοτότων και Ϊκθεςη Εξελεγκτικόσ Επιτροπόσ απϐ 01.06.2012 ϋωσ 31.05.2013,
Οικονομικϐσ Προϒπολογιςμϐσ και Μελλοντικϋσ Δραςτηριϐτητεσ απϐ 01.06.2013 ϋωσ 31.05.2014, ϋγκριςη
ϐλων των ανωτϋρω, απαλλαγό του Διοικητικοϑ υμβουλύου απϐ τισ διαχειριςτικϋσ του υποχρεώςεισ,
τροποπούηςη του ϊρθρου 10 του Καταςτατικοϑ του υλλϐγου: Πϐροι του ωματεύου, παρϊγραφοι 1 και
2. και διϊφορα.
Σο ϊββατο 21 επτεμβρύου 2013, με ώρα εκκύνηςησ 18:00, πραγματοποιόθηκε απϐ τον
Δωδεκανηςιακϐ ϑλλογο Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ»,
το καθιερωμϋνο απϐ το 2003 «11ο Περπϊτημα Ζωόσ και Ελπύδασ», ςτον Λϐφο του Αγύου
τεφϊνου (Μϐντε μιθ).
Με την ςτόριξη τησ Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου, του Δόμου Ρϐδου, τησ ΚΒ’Εφορύασ Προώςτορικών
& Κλαςςικών Αρχαιοτότων και του ώματοσ Εθελοντών αμαρειτών, Διαςωςτών & Ναυαγοςωςτών
Ρϐδου.
Βαδύςουμε μαζύ δύνοντασ ζωό και αγϊπη ςε παιδιϊ, με την ςυμπαρϊςταςη ςυλλϐγων με
γνωςτϐ κοινωνικϐ & αθλητικϐ ϋργο: Ανϊδοχη Αγκαλιϊ, Γ.Α..-Η Τγεύα Ρϐδου, Δωδεκανηςιακϐσ ϑλλογοσ
Γονϋων & Κηδεμϐνων ΑμεΑ-Κϋντρο ¨ΕΛΠΙΔΑ¨, Ε.Τ.Θ.Τ.Σ.Α., ϑλλογοσ Εθελοντών Αιμοδοτών Αδελφϐτησ
Αύματοσ, ϑλλογοσ Πτυχιοϑχων Υυςικόσ Αγωγόσ Δωδεκανόςου & τα Ιδιωτικϊ Εκπαιδευτόρια ¨Ροδύων
Παιδεύα¨
τϐχοσ μασ εύναι να πετϑχουμε και φϋτοσ, να προςφϋρουμε βοόθεια ςε δεκαϋξι(16) παιδιϊ,
που αντιμετωπύζουν προβλόματα υγεύασ και διαβύωςησ, εξαςφαλύζοντασ το καθημερινϐ τουσ
κολατςιϐ, ςτο ςχολεύο, μϋςω κοινωνικόσ λειτουργοϑ, ϐπωσ κατϊ την ςχολικό χρονιϊ 2012-2013.
Σο κιϐςκι μασ, ϐπου διανεμόθηκαν διαφημιςτικϊ και ενημερωτικϊ ϋντυπα ςχετικϊ με την
διοργϊνωςη και τον ςτϐχο μασ, ςτόθηκε ςτον πεζϐδρομο Πλαςτόρα (δύπλα ςτο Ακταύον) απϐ την
Σετϊρτη 18 ϋωσ και το ϊββατο 21 επτεμβρύου 2013.
Με την ανιδιοτελό προςφορϊ ανθρώπων που ςυμπαραςτϋκονται ενεργϊ ςτο ςκοπϐ και το ϋργο
του υλλϐγου μασ, των οπούων η προςφορϊ ξεπϋραςε κϊθε προςδοκύα μασ!!
Διαψεϑδοντασ ϐςουσ υποςτηρύζουν πωσ δεν υπϊρχουν Εθελοντϋσ ςτην εποχό μασ….
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υμμετοχό μασ ςτην 2η πανελλόνια ςυνϊντηςη υλλϐγων ατϐμων με ρευματικϋσ παθόςεισ
που πραγματοποιόθηκε απϐ την Ελληνικό Εταιρύα Αντιρευματικοϑ Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), την Παραςκευό
04 και το ϊββατο 05 Οκτωβρύου 2013.
Μουςικό εκδόλωςη για τον 9ο εορταςμϐ τησ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ. Σο ϊββατο
12 Οκτωβρύου 2013, ςτο Δημοτικϐ Θϋατρο Ρϐδου και ώρα 18:30. Με ςυνδιοργανωτό την Δ/νςη
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Δωδεκανόςου τησ Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου, υπϐ την αιγύδα του Δημοτικοϑ
Οργανιςμοϑ Πολιτιςμοϑ–Αθλητιςμοϑ Ρϐδου και την ευγενικό χορηγύα τησ UCB.
Με την ςυμμετοχό των μουςικών, Κυζοϑλη Αντώνη, Κωνςταντϊκη Κυριϊκου, Κωνςταντϊκη
Νεκτϊριου, Ωντζελασ πανοϑ και του φωνητικοϑ ςυνϐλου «Δϋκα με τϐνο», το οπούο αποτελοϑςαν οι
φωνϋσ: Κατερύνα Αντωνιϊδη, Ωννα Βοϑη, Ζωό Κοκκαλϊ, Λιϊνα Κουμνϊκη, Αποςτϐλησ Κουμοϑλησ,
Μιχϊλησ Μαντικϐσ, Βαςύλησ Μπακύρησ, Σζων Ουύλςων.
Ο Δωδεκανηςιακϐσ ϑλλογοσ Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και Λϑκου "ΘΑΛΕΙΑ", ξεκύνηςε,
για δϋκατη ςυνεχό χρονιϊ, το πρϐγραμμα των ομϊδων Τποςτόριξησ, με ΒΙΨΜΑΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ
EΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ AΤΣΟΒΕΛΣΙΨΗ, με την Κοινωνικό Λειτουργϐ - ϑμβουλο Χυχικόσ Τγεύασ κα
Καρελλϊκη Γιώτα.
Η πρώτη θεματικό ςυνϊντηςη με θϋμα: «Ο κϐςμοσ μασ καθρϋπτησ του εαυτοϑ μασ»,
πραγματοποιόθηκε την Παραςκευό 13 Δεκεμβρύου 2013, ώρα 18:00, ςτο ξενοδοχεύο Best Western
Plaza, με αθρϐα ανταπϐκριςη παλαιών μα και νϋων φύλων του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοϊνοςων
Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και Λϑκου "ΘΑΛΕΙΑ".

ΕΤΟΣ 2014
Σην Κυριακό 12 Ιανουαρύου 2014 και ώρα 18.00, ςτο ξενοδοχεύο ¨Best Western Plaza¨,
πραγματοποιόςαμε την κοπό τησ Βαςιλϐπιτασ, του υλλϐγου μασ.
Όπωσ κϊθε χρϐνο, απονεύμαμε πλακϋτεσ ¨ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ¨ ςε ςυμπαραςτϊτεσ του υλλϐγου
μασ, αναγνωρύζοντασ την μϋχρι ςόμερα εθελοντικό ςυμμετοχό τουσ. Κατ΄ αλφαβητικό ςειρϊ ςτον
κ Dion Ζαχαρύου, Δωδεκανόςιο διεθνοϑσ φόμησ ζωγρϊφο και γλϑπτη, ςτον κ Μαχαιρύδη Ιωϊννη,
Περιφερειϊρχη Νοτύου Αιγαύου και ςτην κα Κικό Σςακύρη οικονομολϐγο και πρώτη γραμματϋα ςτον
ϑλλογο μασ.
Σην βραδιϊ μασ πλαιςύωςε η χορωδύα Ευρωπαώκόσ μουςικόσ του Μουςικοϑ χολεύου Ρϐδου.
Οι τυχερού που βρόκαν τα φλουριϊ τησ Βαςιλϐπιτασ μασ, κϋρδιςαν δώρα–προςφορϋσ απϐ
δώδεκα (12) χορηγοϑσ μασ.
Σην Κυριακό 26 Ιανουαρύου 2014, ο Ιατρικϐσ ϑλλογοσ Ρϐδου, απϋνειμε πλακϋτα «ΣΙΜΗ
ΕΝΕΚΕΝ» ςτον Δωδεκανηςιακϐ ϑλλογο Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ» και
ςτην Πρϐεδρο του κα Θϊλεια Γεωργϊ, ςε ϋνδειξη αναγνώριςησ του ιατροκοινωνικοϑ ϋργου και τησ
προςφορϊσ του.
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΜΑΪΟ 2014
Πραγματοποιόθηκε για ακϐμη μια χρονιϊ, το πρϐγραμμα των ομϊδων Τποςτόριξησ, με τα
ΒΙΨΜΑΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ EΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ AΤΣΟΒΕΛΣΙΨΗ, με την Κοινωνικό Λειτουργϐ ϑμβουλο Χυχικόσ Τγεύασ κα Καρελλϊκη Γιώτα.
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Η δεϑτερη θεματικό ςυνϊντηςη με θϋμα: «Ο χορϐσ των ζευγαριών», πραγματοποιόθηκε την
Παραςκευό 24 Ιανουαρύου 2014, ώρα 18:00, ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza με ελεϑθερη εύςοδο
για το κοινϐ.
Η τρύτη θεματικό ςυνϊντηςη με θϋμα: «Σο ςώμα μασ η κιβωτϐσ τησ ψυχόσ μασ»
πραγματοποιόθηκε την Παραςκευό 7 Μαρτύου 2014, ώρα 18:00, ςτο ξενοδοχεύο Best Western Plaza με
ελεϑθερη εύςοδο για το κοινϐ.
Η τϋταρτη θεματικό ςυνϊντηςη με θϋμα: «Αυτοεκτύμηςη: Μαθαύνοντασ να αγαπϊμε τον
εαυτϐ μασ» πραγματοποιόθηκε την Πϋμπτη 3 Απριλύου 2014, ώρα 18:00, ςτο ξενοδοχεύο Best Western
Plaza με ελεϑθερη εύςοδο για το κοινϐ.
Κατϊ την ολοκλόρωςη του κϑκλου των βιωματικών ςεμιναρύων, δϐθηκαν βεβαιώςεισ ςυμμετοχόσ.
Σο ϊββατο 1η Υεβρουαρύου 2014, ο Γ..ΔΙΑΓΟΡΑ, απϋνειμε ςτον ϑλλογο, πλακϋτα «ΣΙΜΗ
ΕΝΕΚΕΝ», για την κοινωνικό του προςφορϊ.
υμμετοχό τησ Προϋδρου του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και
Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ», ςτο 9ο Ευρωπαώκϐ υνϋδριο για ϊτομα με υςτηματικϐ Ερυθηματώδη Λϑκο,
μϋςω 8’ λεπτησ βιντεοςκοπημϋνησ παρουςύαςησ.
Σο ςυνϋδριο πραγματοποιόθηκε, ςτην Αθόνα απϐ 23-26 Απριλύου 2014. Η 8’ λεπτη
βιντεοςκοπημϋνη παρουςύαςη, ςτην οπούα αναγρϊφονταν και αγγλικού υπϐτιτλοι, περιλϊμβανε το
μούραςμα
ςε
εθνικϐ
και
διεθνϋσ
επύπεδο,
τησ
ςημαντικόσ
εμπειρύασ
τησ κασ Γεωργϊ, ωσ αςθενόσ με .Ε.Λ. απϐ το 1973, ωσ ςυγγραφϋασ δϑο βιβλύων ςχετικϊ με τη νϐςο,
καθώσ και το ϋργο των δώδεκα(12) χρϐνων δρϊςεων του υλλϐγου μασ.
Σο ϊββατο 24 ΜαϏου 2014, ςτισ 18.30μ.μ., ςτη Νϋα Πτϋρυγα του Νεςτορύδειου Μελϊθρου,
πραγματοποιόθηκε η 30η ιατροκοινωνικό μασ εκδόλωςη, υπϐ την αιγύδα τησ Δ/νςη Κοινωνικόσ
Μϋριμνασ Δωδεκανόςου τησ Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου.
Ομιλητϋσ ςτην εκδόλωςη όταν:
Ο Δρ Καςύμοσ Δημότριοσ, Γενικϐσ Αρχύατροσ, Ρευματολϐγοσ 401 ΓΝΑ, Πρϐεδροσ τησ Ελληνικόσ
Εταιρύασ Αντιρευματικοϑ Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), με θϋμα τησ ομιλύασ του «Το ςθένοσ των α-ςθενών ατόμων
για την αντιμετώπιςη τησ αρθρίτιδασ» και
Ο κ Ναχνϊσ Φϊρησ, φυςικοθεραπευτόσ-χειροπρακτικϐσ, με θϋμα τησ ομιλύασ του «Η ζωή έχει πόνο
και όποιοσ λέει κάτι άλλο, κάτι πουλάει».
τα πλαύςια εκπλόρωςησ των ςκοπών και των ςτϐχων του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου
Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ», για το ϋτοσ 2014, ομϐφωνα το Διοικητικϐ
υμβοϑλιο αποφϊςιςε, να δημιουργόςει ¨ντοκιμαντϋρ¨, το οπούο θα αναφϋρεται ςτισ δρϊςεισ του
υλλϐγου απϐ τησ ιδρϑςεωσ του(2002) ϋωσ ςόμερα και ςτην τιτϊνια προςπϊθεια ςθϋνουσ που
χρειϊζεται απϐ ϋναν ὰ-ςθενό με χρϐνιεσ παθόςεισ, να δεχθεύ και να αποδεχθεύ τον δρϐμο του χθεσ, του
ςόμερα και του αϑριο, να ςυμβιώςει και να προχωρόςει θετικϊ και χαμογελαςτϊ.
την διϊρκεια τησ ιατροκοινωνικόσ μασ εκδόλωςησ και μετϊ το πϋρασ των ομιλιών, προβλόθηκε
ντοκιμαντϋρ με τύτλο «Ο φύλοσ μου και εγώ».
Σο υλικϐ του ντοκιμαντϋρ ςτόθηκε με αγϊπη και ςεβαςμϐ και δημιουργόθηκε ςε ςκηνοθεςύα
Αλϋξανδρου Λουιζύδη, φωτογραφύα Γιώργου Λουιζύδη, ςκύτςα Νατϊςασ αβρϊνη, κεύμενα Θϊλειασ
Γεωργϊ, την φωνό τησ Μαρύασ Μανιώτη και την μετϊφραςη ςτα αγγλικϊ απϐ το Polyglot.
Ϊνα ντοκιμαντϋρ που ϋχει ωσ ςτϐχο την ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη των
ςυνανθρώπων μασ, εν γϋνει για τα χρϐνια νοςόματα αλλϊ και για το πολυετϋσ ϋργο του
υλλϐγου.
Επύςησ, δϐθηκε ϋντυπο, το οπούο φτιϊξαμε και περιλαμβϊνει 1. Ϊνα ςϑντομο ιςτορικϐ του
υλλϐγου: επωνυμύα, ςκοπϐσ ύδρυςησ, ιςτορύα δημιουργύασ λογϐτυπου, ςκοπού ςυλλϐγου, βραβεϑςεισ
απϐ ϊλλουσ φορεύσ, απϐκτηςη νϋασ τϋγησ, ενεργού ςυμπαραςτϊτεσ ϐλων των χρϐνων, καθιερωμϋνεσ
δρϊςεισ και ϊλλα και 2. Αναλυτικό περιγραφό οριςμϋνων χρϐνιων αυτοϊνοςων παθόςεων.
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Σην Σετϊρτη 04 Ιουνύου 2014, ςτισ 18.00, ςτο ξενοδοχεύο ¨Best Western Plaza¨,
πραγματοποιόςαμε την ετόςια Γενικό υνϋλευςη και Αρχαιρεςύεσ για την ανϊδειξη νϋου Διοικητικοϑ
υμβουλύου.
Σην Κυριακό 21 επτεμβρύου 2014 και ώρα 11:00, ο Δωδεκανηςιακϐσ ϑλλογοσ Αυτοϊνοςων
Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ», διοργϊνωςε για 12η ςυνεχό χρονιϊ το «Περπϊτημα Ζωόσ
και Ελπύδασ», γιορτϊζοντασ ταυτϐχρονα και την Παγκϐςμια Ημϋρα Αρθρύτιδασ. ε διαφορετικϐ τϐπο
φϋτοσ, ςτο λϐφο Υιλερόμου,.
ε αυτό την δϑςκολη καθημερινϐτητα, η Πρϐεδροσ κα Θϊλεια Γεωργϊ και τα μϋλη του Δ.. του
Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου «ΘΑΛΕΙΑ» δημιοϑργηςαν εδώ και τρύα χρϐνια, μια ςφιχτό αγκαλιϊ
αγϊπησ, ςυμμετοχόσ ςτην ζωό, προςφορϊσ και αιςιοδοξύασ, με την Ελληνικό Εταιρύα
Αντιρευματικοϑ Αγώνα «ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.» και υλλϐγουσ Ατϐμων και Γονϋων Παιδιών με ρευματικϋσ
παθόςεισ.
Σο Περπϊτημα Ζωόσ και Ελπύδασ φϋτοσ, ϋπειτα απϐ πρϐταςη του υλλϐγου «ΘΑΛΕΙΑ»,
πραγματοποιόθηκε ταυτϐχρονα και ςτισ πϐλεισ Αθόνα και Πϊτρα, τϐπουσ δραςτηριϐτητασ τησ
«ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.» και του υλλϐγου Γονϋων και Κηδεμϐνων Παιδιών με Ρευματοπϊθειεσ, ελπύζοντασ πωσ του
χρϐνου θα ςυμμετϊςχουν ακϐμη περιςςϐτεροι ςϑλλογοι.
Με ςκοπϐ την ενημϋρωςη του κοινοϑ, για το ϋργο του υλλϐγου και την πραγματοπούηςη τησ
διοργϊνωςησ, εύχε ςτηθεύ κιϐςκι ςτο πεζϐδρομο Πλαςτόρα, που λειτοϑργηςε απϐ την Πϋμπτη 18 ϋωσ
και το ϊββατο 20 επτεμβρύου.
Σα μϋλη και οι φύλοι του υλλϐγου «ΘΑΛΕΙΑ», περπϊτηςαν, ϋχοντασ ςυνοδοιπϐρουσ για
ακϐμη μια χρονιϊ, υλλϐγουσ με γνωςτϐ κοινωνικϐ & αθλητικϐ ϋργο και ςχολεύα τησ Ρϐδου: • Ανϊδοχη
Αγκαλιϊ • Ε.Τ.Θ.Τ.Σ.Α. • Μουςικϐ χολεύο Ρϐδου • Ροδαυγό • Ιδιωτικϊ Εκπαιδευτόρια ¨ΡΟΔΙΨΝ ΠΑΙΔΕΙΑ¨
• ϑλλογοσ Εθελοντών Αιμοδοτών Ρϐδου Δωρεϊσ Οργϊνων ώματοσ και Αιμοποιητικών Κυττϊρων
¨ΑΓΙΟ ΕΥΡΑΙΜ¨ • ϑλλογοσ Πτυχιοϑχων Υυςικόσ Αγωγόσ Δωδεκανόςου.
το λϐφο τησ Υιλερόμου, προςόλθε πλόθοσ κϐςμου, με το λεωφορεύο που εύχε παραχωρηθεύ
δωρεϊν απϐ το ¨ΡΟΔΑ¨, αλλϊ και με τα ιδιωτικϊ τουσ αυτοκύνητα. Αφοϑ δόλωςαν την ςυμμετοχό τουσ,
υπϐ τισ ευχϊριςτεσ μελωδύεσ των μουςικών κ.κ. Κωνςταντϊκη Κυριϊκου, Κωνςταντϊκη Νεκτϊριου,
Καρπαθϊκησ Αναςταςύασ και Πεταλϊσ Michele, ξεκύνηςαν την διαδρομό για τον ταυρϐ και ςτη ςυνϋχεια
κατηφϐριςαν ςτο εκκληςϊκι του Προφότη Ηλύα.
Υτϊνοντασ εκεύ, τουσ απονεμόθηκαν τα διπλώματα ςυμμετοχόσ και απϐλαυςαν το
καταπληκτικϐ πρϐγραμμα των ςυγκροτημϊτων τησ επιχεύρηςησ Λαουδύκοσ Εμμανουόλ και ύα Ο.Ε.
Με την ςυμπαρϊςταςη και την ςυμβολό ϐλων, καταφϋραμε και φϋτοσ, να προςφϋρουμε
βοόθεια ςε δεκαϋξι(16) παιδιϊ, εξαςφαλύζοντασ το καθημερινϐ τουσ κολατςιϐ, ςτο ςχολεύο, μϋςω
κοινωνικόσ λειτουργοϑ, απϐ τον επτϋμβριο ϋωσ και τον Ιοϑνιο, ϐπωσ κϊνουμε κατϊ τισ ςχολικϋσ χρονιϋσ
2012-2014.
Σην Παραςκευό 3 και το ϊββατο 4 Οκτωβρύου 2014, ςυμμετεύχαμε με εκπρϐςωπο την κα
Καρελλϊκη Παναγιώτα, κοινωνικόσ λειτουργοϑ-ςϑμβουλου ψυχικόσ υγεύασ, μϋλοσ του Δ.. του υλλϐγου,
ςτην 3η Πανελλόνια ςυνϊντηςη τησ Ελληνικόσ Εταιρύασ Αντιρευματικοϑ Αγώνα-ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και των
υλλϐγων Ατϐμων και Γονϋων Παιδιών με Ρευματικϋσ Παθόςεισ.
Η ςυνεργαςύα μασ τα τρύα τελευταύα χρϐνια, με το Πανελλόνιο υντονιςτικϐ Όργανο υλλϐγων
Ατϐμων και Γονϋων Παιδιών με Ρευματικϋσ Παθόςεισ, ςτοχεϑοντασ ςτο ΠΑΡΟΝ και ςτο ΜΕΛΛΟΝ τησ
ςυμμετοχόσ των ατϐμων με αρθρύτιδα ςτα δρώμενα τησ Τγεύασ, παύρνει ςϊρκα και οςτϊ, με την
υιοθϋτηςη του τελικοϑ κειμϋνου του καταςτατικοϑ απϐ το Δ.. του κϊθε υλλϐγου και η ϊμεςη
ενεργοπούηςη του μηχανιςμοϑ αυτοϑ.
Επύςησ, ςε ϊμεςη και ςυνεχό ςυνεργαςύα και επικοινωνύα με την Ελληνικό Εταιρύα Αντιρευματικοϑ
Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), την Ελληνικό Ρευματολογικό Εταιρύα (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) και τουσ υλλϐγουσ μϋλη του
Πανελλόνιου υντονιςτικοϑ Οργϊνου υλλϐγων Αςθενών με Ρευματικϊ Νοςόματα, ϋχουμε ολοκληρώςει
το Γενικϐ Μϋροσ του Εθνικοϑ χεδύου Δρϊςησ.
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ϑμφωνα με τη ςυμφωνημϋνη διαδικαςύα, το κεύμενο του χεδύου θα δοθεύ για τυποπούηςη ςε πιο
προγραμματικό μορφό ςε οικονομολϐγο τησ υγεύασ και κατϐπιν θα λϊβει την τελικό ϋγκριςη απϐ το
υντονιςτικϐ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και Ενώςεων Αςθενών ώςτε να υποβληθεύ ςτο Κεντρικϐ υμβοϑλιο
Τγεύασ(ΚΕΤ) και τελικϊ ςτο Τπουργεύο Τγεύασ.
Αφουγκραζϐμενοι τα προβλόματα τησ εποχόσ και προςπαθώντασ με κϊθε μϋςο να
ςυμπαραςταθοϑμε ςτισ ανϊγκεσ των ςυνανθρώπων μασ, με την ταυτϐχρονη Αγϊπη και την
υμπαρϊςταςη τησ Ροδιακόσ κοινωνύασ και των δεκϊδων χορηγών, καταφϋραμε και φϋτοσ:
 Να εξαςφαλύςουμε ςε δώδεκα(12) παιδιϊ δϑο Δημοτικών χολεύων τησ Ρϐδου, το
καθημερινϐ τουσ κολατςιϐ, μϋςω κοινωνικόσ λειτουργοϑ, απϐ τον επτϋμβριο ϋωσ και τον Ιοϑνιο,
ϐπωσ κϊνουμε κατϊ τισ ςχολικϋσ χρονιϋσ 2012-2014.
 Να προςφϋρουμε ςε δεκαϋξι(16) παιδιϊ, ςχολικϋσ τςϊντεσ προςφορϊ χορηγοϑ μασ, τισ
οπούεσ και ςυμπληρώςαμε με ςχολικϊ εύδη.
 Να ςτηρύξουμε πϋντε(5) οικογϋνειεσ, οι οπούεσ αδυνατοϑν να ανταπεξϋλθουν οικονομικϊ ςτισ
καθημερινϋσ ανϊγκεσ επιβύωςησ, με τροφοκϊρτεσ προςφορϊ χορηγοϑ μασ και επιπλϋον μύα(1)
οικογϋνεια με προςφορϊ τροφοκϊρτασ απϐ τα ϋςοδα του υλλϐγου μασ.
 Να υποςτηρύξουμε την λειτουργύα των δομών του Κϋντρου Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ Περιφϋρειασ
Νοτύου Αιγαύου, προςφϋροντασ, ϋνα(1) αναπηρικϐ μηχανϊκι (μηχανοκύνητο), ϋνα(1) αναπηρικϐ καρϐτςι
και εύδη πρώτησ ανϊγκησ για τουσ περιθαλπϐμενουσ των ιδρυμϊτων του.
 Να ςτηρύξουμε το Κοινωνικϐ Παντοπωλεύο τησ Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου, με παιδικϋσ
κρϋμεσ, τισ οπούεσ εύχαν ανϊγκη, ϐπωσ μασ υπϋδειξαν οι κοινωνικϋσ λειτουργού τησ δομόσ.
 Να ςτηρύξουμε οικονομικϊ μϋλοσ του υλλϐγου μασ με ςοβαρϊ προβλόματα υγεύασ, απϐ τα
ϋςοδα τησ πώληςησ Φριςτουγεννιϊτικων καρτών.
Σην Κυριακό 14 Δεκεμβρύου, η Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου, ςε ειδικό εκδόλωςη βρϊβευςησ
των χορηγών του Κοινωνικοϑ Παντοπωλεύου, μασ απϋνειμε ϋπαινο για την ανιδιοτελό και πολϑτιμη
προςφορϊ μασ ςτο Κοινωνικϐ Παντοπωλεύο.

ΕΤΟΣ 2015
Σην ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015, πραγματοποιόςαμε την κοπό τησ Βαςιλϐπιτασ, του υλλϐγου
μασ. Όπωσ κϊθε χρϐνο, απονεύμαμε πλακϋτεσ ¨ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ¨ ςε ςυμπαραςτϊτεσ,
αναγνωρύζοντασ την μϋχρι ςόμερα εθελοντικό ςυμμετοχό τουσ.
 Σην κα Δϋςποινα Μουτϊφη, τϋωσ Περιφερειακό ϑμβουλο αρμϐδια ςτην Δ/νςη Κοινωνικόσ
Μϋριμνασ
 Σον κ Αττιτό Υωτεινϐ, ιδιοκτότη τησ εταιρύασ ¨ΣΡΟΠΑΙΟΝ Δωδεκανόςου¨
 Σην κα Μπογδϊνου Βαρβϊρα, δημοςιογρϊφο τησ εφημερύδασ ¨Η ΡΟΔΙΑΚΗ¨
 Σον κ Μαςτό Λουκϊ, Διευθυντό τησ εφημερύδασ ¨Η ΡΟΔΙΑΚΗ¨
 Σον κ Μαςτό Μιχϊλη, Αρχιςυντϊκτη τησ εφημερύδασ ¨Η ΡΟΔΙΑΚΗ¨
 Σον κ Κϊκκαρη Μιχϊλη εργολϊβο ηλεκτρολϐγο.
Σην ΣΕΣΑΡΣΗ 28 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 ςτισ 18:00μμ. ςτο Ξενοδοχεύο Best Western Plaza,
πραγματοποιόθηκε η ετόςια Γενικό υνϋλευςη του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου Αυτοανϐςων
Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ».
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τα πλαύςια των ςεμιναρύων αυτογνωςύασ-αυτοβελτύωςησ που διοργανώνονται απϐ τον
Δωδεκανηςιακϐ ϑλλογο Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ και Λϑκου "ΘΑΛΕΙΑ", ωσ μϋροσ των
προγραμμϊτων υποςτόριξησ που πραγματοποιοϑνται για ενδϋκατη ςυνεχό χρονιϊ, την ΚΤΡΙΑΚΗ 01
ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ςτην αύθουςα του ΑΚΣΑΙΟΝ, διοργανώθηκε ομιλύα με θϋμα «Αιςθϊνομαι ϐτι πεινϊω ό
πεινϊω επειδό αιςθϊνομαι;».
Οι ειςηγητϋσ, κ.Μορϊρησ Κ. Εμμανουόλ Διαιτολϐγοσ-Διατροφολϐγοσ και η κα.Καρελλϊκη
Παναγιώτα Κοινωνικό Λειτουργϐσ- ϑμβουλοσ Χυχικόσ Τγεύασ, ςυζότηςαν ερωτόματα ϐπωσ η
ϑπαρξη εξϊρτηςησ απϐ το φαγητϐ, η επύδραςη τησ τροφόσ ςτην διϊθεςη των ατϐμων, ο οριςμϐσ τησ
ςυναιςθηματικόσ πεύνασ, τα αύτια τησ αναποτελεςματικϐτητασ μιασ δύαιτασ, οι τρϐποι αντιμετώπιςησ
των διατροφικών διαταραχών.
Σην ΚΤΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΤ 2015 ανόμερα τησ γιορτόσ τησ μητϋρασ, ο ϑλλογοσ Γυναικών Κρεμαςτόσ
τύμηςε την Πρϐεδρο κα.Θϊλεια Γεωργϊ, για την ανεκτύμητη και ανιδιοτελό προςφορϊ τησ μϋςα απϐ τισ
δρϊςεισ του υλλϐγου.
ΣΟ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 30-31 ΜΑΪΟΤ 2015 πραγματοποιόςαμε ςτο νηςύ τησ Κω διόμερο
ιατροκοινωνικϐ ςυνϋδριο. Με αγϊπη και ζεςταςιϊ, πλόθοσ κϐςμου και εκπρϐςωποι των τοπικών αρχών
τησ Κω, ¨αγκϊλιαςαν¨ την εκδόλωςό μασ.
Σο Κοινωνικϐ μϋροσ του υνεδρύου, το οπούο τϋθηκε υπϐ την αιγύδα του Πνευματικοϑ Ομύλου
Κώων ¨Ο ΥΙΛΗΣΑ¨, πραγματοποιόθηκε το ϊββατο 30 ΜαϏου 2015, περιελϊμβανε:
Προβολό ντοκιμαντϋρ με τύτλο ¨Ο ΥΙΛΟ ΜΟΤ ΚΑΙ ΕΓΨ¨, που απεικονύζει την τιτϊνια προςπϊθεια
ςθϋνουσ που χρειϊζεται απϐ ϋναν α-ςθενό με χρϐνιεσ παθόςεισ, να δεχθεύ και να αποδεχθεύ τον δρϐμο του
χθεσ, του ςόμερα και του αϑριο, να ςυμβιώςει και να προχωρόςει θετικϊ και χαμογελαςτϊ.
Παρουςύαςη του βιβλύου τησ κασ Θϊλειασ Γεωργϊ ¨ΣΖΙΣΖΙΚΛΟΤ¨, των εκδϐςεων Λιβϊνη.
Σο Ιατρικϐ μϋροσ του υνεδρύου, οι εκδηλώςεισ του οπούου τϋθηκαν υπϐ την αιγύδα του
ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΨ, περιλϊμβαναν:
Κλινικό εξϋταςη απϐ τον κ.Αναγνώςτη Θεϐδωρο Ιατρϐ Ειδικϐ Ρευματολϐγο, την κα.Κομύνη
Αναςταςύα Ιατρϐ Ορθοπεδικϐ του Γενικοϑ Νοςοκομεύου-Κϋντρου Τγεύασ Κω και τον κ.Σρύγκα Φαρϊλαμπο
Ιατρϐ Ορθοπεδικϐ τησ Κω. Η κλινικό εξϋταςη πραγματοποιόθηκε το ϊββατο 30 ΜαϏου 2015, ςε ιατρεύα
του Γενικοϑ Νοςοκομεύου-Κϋντρου Τγεύασ Κω.
Ενημερωτικό εκδόλωςη απϐ τον κ.Αναγνώςτη Θεϐδωρο Ιατρϐ Ειδικϐ Ρευματολϐγο, με θϋμα:
¨Οςτεοπϐρωςη ςε αςθενεύσ με αυτοϊνοςα ρευματολογικϊ νοςόματα¨, που πραγματοποιόθηκε την
Κυριακό 31 ΜαϏου 2015, ςτο ξενοδοχεύο Κωσ.
Ο κ.Αναγνώςτησ Θεϐδωροσ ϋκανε αναφορϊ ςτον οριςμϐ, ςτην επιδημιολογύα και τουσ παρϊγοντεσ
κινδϑνου τησ οςτεοπϐρωςησ, καθώσ και ςτουσ παρϊγοντεσ με τουσ οπούουσ τα κορτικοςτεροειδό
επηρεϊζουν τον μεταβολιςμϐ των οςτών. Σϋλοσ, αναφϋρθηκε ςτισ τελευταύεσ οδηγύεσ πρϐληψησ και
θεραπεύασ τησ οςτεοπϐρωςησ ςτα αυτοϊνοςα ρευματολογικϊ νοςόματα.
Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ η Πρϐεδροσ μασ κα.Γεωργϊ Θϊλεια, τύμηςε με ΠΛΑΚΕΣΑ ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ,
την Πρϐεδρο του Ιατρικοϑ υλλϐγου Κω κα.Υρατζϊκη Μαρύα, τον Πρϐεδρο του Πνευματικοϑ Ομύλου
Κώων ¨Ο ΥΙΛΗΣΑ¨ κ.Ιωϊννου Κωνςταντύνο, την ΥΑΡΜΑΕΡΒ-ΛΙΛΛΤ ΑΕΒΕ και τον ιδιοκτότη του
Πολιτιςτικοϑ Πολϑκεντρου κ.Θαλαςςινϐ Παναγιώτη, εισ ϋνδειξη ευχαριςτιών, για την πραγμϊτωςη των
ςτϐχων του υλλϐγου μασ.
Επιπλϋον, ΕΠΑΙΝΟ ΣΙΜΗ ΕΝΕΚΕΝ δϐθηκε ςτουσ, κ.Διακοςταματύου ϊββα Αντιδόμαρχο Δόμου
Ρϐδου, κ.Διακογιϊννη Θεοδϐςη υγγραφϋα, κ.Αναγνώςτη Θεϐδωρο Ιατρϐ Ειδικϐ Ρευματολϐγο, κα.Κομύνη
Αναςταςύα, Ιατρϐ Ορθοπεδικϐ του Γενικοϑ Νοςοκομεύου-Κϋντρου Τγεύασ Κω και τον κ.Σρύγκα
Φαρϊλαμπο Ιατρϐ Ορθοπεδικϐ.
Σην ΠΑΡΑΚΕΤΗ 7 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2015 ο ϑλλογϐσ μασ τιμόθηκε απϐ τον Δόμο Ρϐδου ωσ αναγνώριςη
τησ εθελοντικόσ του προςφορϊσ και τησ ςυμβολόσ του ςτην προώθηςη του Εθελοντιςμοϑ και τησ
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ ςτην Κοινωνύα,
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Σην ΚΤΡΙΑΚΗ 13 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015 πραγματοποιόςαμε το 13ο Περπϊτημα Ζωόσ και Ελπύδασ,
ςτο λϐφο Υιλερόμου, ςε ςυνεργαςύα με την Ελληνικό Εταιρεύα Αντιρευματικοϑ αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), ςτα
πλαύςια των εκδηλώςεων για την Παγκϐςμια Ημϋρα τησ Αρθρύτιδασ.
τϐχοσ του Περπατόματοσ όταν: Η ςυμμετοχό ςτην ζωό, ΕΝΕΡΓΑ!
Καταφϋραμε φϋτοσ και φτιϊξαμε μια αλυςύδα, Ρϐδοσ-Αθόνα-Πϊτρα-ϑροσ, αφοϑ
παρϊλληλεσ εκδηλώςεισ πραγματοποιόθηκαν την ύδια ημϋρα ςτην Αθόνα απϐ την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, Πϊτρα απϐ
το Παρϊρτημα ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α και ςτην ϑρο απϐ τον ϑλλογο Ρευματοπαθών Κυκλϊδων «ΙΑΙ».
το νηςύ μασ, με μια διαφορετικό, απϐ τισ προηγοϑμενεσ χρονιϋσ διοργϊνωςη, με ιςτιοπλοϏα,
ποδηλαςύα, ςτύβο, περπϊτημα, αςκόςεισ χαλϊρωςησ, καλλιτεχνικϊ δρώμενα και ϊλλα, θϋλαμε να
προωθόςουμε το δρομικϐ αθλητικϐ κύνημα και την κοινωνικό αλληλεγγϑη.
Μια ςφιχτό αγκαλιϊ με υλλϐγουσ και ωματεύα με γνωςτϐ κοινωνικϐ & αθλητικϐ ϋργο:
ϑλλογοσ Εθελοντών Αιμοδοτών Ρϐδου ¨ΑΓΙΟ ΕΥΡΑΙΜ¨, Ανϊδοχη Αγκαλιϊ, Ροδαυγό, Ιδιωτικϊ
Εκπαιδευτόρια ¨Ροδύων Παιδεύα¨, ϑλλογοσ Πτυχιοϑχων Υυςικόσ Αγωγόσ Δωδεκανόςου, ώμα
Εθελοντών αμαρειτών Διαςωςτών & Ναυαγοςωςτών Περιφερειακϐ Σμόμα Ρϐδου, Εθελοντικό Ομϊδα
Πρϐληψησ Καταςτροφών (Ε.Ο.Π.Κ.) CB Δωδεκανόςου, Ναυτικϐσ Όμιλοσ Ρϐδου, Ποδηλατικϐσ Όμιλοσ
Ρϐδου ¨ΡΟΔΗΛΙΟ¨, Α.Γ.Ε.. (Αθλητικϐσ Γυμναςτικϐσ Εκπαιδευτικϐσ ϑλλογοσ) ΚΑΜΕΙΡΟ 2009,
Γυμναςτόριο OXYGEN.
Ϊχοντασ την ςυνδρομό τησ Διεϑθυνςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Δωδεκανόςου τησ Περιφϋρειασ
Νοτύου Αιγαύου και την ςτόριξη του Δόμου Ρϐδου και τησ Εφορεύασ Αρχαιοτότων Δωδεκανόςου.
Σο πρϐγραμμα ξεκύνηςε απϐ το Ναυτικϐ Όμιλο Ρϐδου(ΝΟΡ) και κατϋληξε ςτον λϐφο
Υιλερόμου, με δϑο ξεχωριςτϋσ διαδρομϋσ.
Για τον κϐςμο που θϋληςε να περπατόςει μαζύ μασ, την Κυριακό 13 επτεμβρύου 2015, λεωφορεύο
του ΡΟΔΑ ξεκύνηςε απϐ το αν Υραγκύςκο και απϐ το Δημαρχεύο, με προοριςμϐ τον λϐφο Υιλερόμου,
ϐπου ομϊδα υποδοχόσ κατϋγραψε τουσ ςυμμετϋχοντεσ περιπατητϋσ.
υμβϊλλοντασ, με την ςυμπαρϊςταςη ϐλων, ςτην προςπϊθεια ενύςχυςησ παιδιών,
εξαςφαλύζοντασ το καθημερινϐ τουσ κολατςιϐ ςτο ςχολεύο, κατϊ την διϊρκεια τησ ςχολικόσ
χρονιϊσ, ϐπωσ ϋχουμε καθιερώςει απϐ το 2012. Σο ςυνολικϐ κϐςτοσ τησ ςύτιςησ για το ϋτοσ
2014-2015 ανόρθε ςτο πϐςο των 3.708,00€.
Απϐ την Πϋμπτη 10 επτεμβρύου ϋωσ και το ϊββατο 12 επτεμβρύου 2015, υπόρχε κιϐςκι ςτην
Πλατεύα Κϑπρου (ϋξω απϐ την Εθνικό Σρϊπεζα), με ςκοπϐ την ενημϋρωςη του κοινοϑ για την
διοργϊνωςη και εν γϋνει για τισ δρϊςεισ ϐλων των ςυμμετεχϐντων υλλϐγων & ωματεύων.

Πϋρα απϐ τισ δρϊςεισ που διοργανώνονται ςε τοπικϐ επύπεδο, ο Δωδεκανηςιακϐσ ϑλλογοσ
Αυτοϊνοςων Νοςημϊτων Αρθρύτιδασ & Λϑκου «ΘΑΛΕΙΑ», αποτελεύ μϋλοσ του «Εθνικοϑ υμβοϑλιο
για τισ Ρευματικϋσ Παθόςεισ», του οπούου ςκοπϐσ εύναι ο ςχεδιαςμϐσ και η υλοπούηςη του «Εθνικοϑ
χεδύου Δρϊςησ για τισ Ρευματικϋσ Παθόςεισ».
Κεντρικϐσ ςτϐχοσ τησ μελϋτησ και ςϑνταξησ του Εθνικοϑ χεδύου Δρϊςησ, εύναι η αφϑπνιςη τησ
πολιτεύασ και τησ κοινωνύασ για την πρώιμη διϊγνωςη και την ϋγκαιρη και ορθό θεραπευτικό
αντιμετώπιςη των αςθενών με ρευματικϋσ παθόςεισ, ώςτε να μειωθεύ η κοινωνικό, οικονομικό,
αςφαλιςτικό, οικογενειακό και προςωπικό επιβϊρυνςη που προκαλοϑν οι αςθϋνειεσ αυτϋσ.
τα πλαύςια τησ υλοπούηςησ του «Εθνικοϑ χεδύου Δρϊςησ» οι φορεύσ του Εθνικοϑ υμβουλύου και
η ΕΡΕ -ΕΠΕΡΕ, ϋχουν ξεκινόςει πανελλόνια ενημερωτικό εκςτρατεύα ςτο κοινϐ για τισ ρευματικϋσ
παθόςεισ και το ρϐλο του ρευματολϐγου.
Οι βαςικού ςτϐχοι τησ εκςτρατεύασ εύναι:
• Η ευαιςθητοπούηςη του ευρϑτερου κοινοϑ ςχετικϊ με τα ρευματικϊ νοςόματα και την
παραπομπό ςτο ρευματολϐγο
• Η ενημϋρωςη και εκπαύδευςη για τη θεραπεύα και τισ φαρμακευτικϋσ δυνατϐτητεσ
• Η ενημϋρωςη και εκπαύδευςη ςχετικϊ με τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των αςθενών και την
υποςτόριξη των οικεύων τουσ, ιδιαύτερα ςε θϋματα τησ καθημερινϐτητασ ϐπωσ η ϊςκηςη, η χρόςη βοηθημϊτων, η διατροφό, η ψυχολογικό ενθϊρρυνςη, η ςυμμετοχό ςε οικογενειακϋσ-κοινωνικϋσ
εκδηλώςεισ κλπ.
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Σην ΔΕΤΣΕΡΑ 12 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2015 Παγκϐςμια Ημϋρα Αρθρύτιδασ, με αφορμό την πανελλόνια
ενημερωτικό εκςτρατεύα για τισ ρευματικϋσ παθόςεισ πραγματοποιόθηκε ανοιχτό εκδόλωςη
ενημϋρωςησ κοινοϑ με θϋμα «ΡΕΤΜΑΣΙΚΕ ΠΑΘΗΕΙ: ΠΡΨΙΜΗ ΔΙΑΓΝΨΗ – ΕΓΚΑΙΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»
ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ Αθηνών.
Ο ϑλλογϐσ μασ, ςυμμετεύχε ςτην ανοιχτό εκδόλωςη:
Με περύπτερο που όταν ςτημϋνο ςτο foyer τησ αύθουςασ Ν. καλκώτασ κατϊ την ώρα προςϋλευςησ
του κοινοϑ, με τύτλο θεματικόσ ενϐτητασ «Ασ γνωρίζουμε… ασ αποδεχθούμε… ασ προχωρήςουμε
χαμογελώντασ!!».
Επύςησ, κατϊ το χρϐνο προςϋλευςησ του κοινοϑ, ςε οθϐνη που θα βρύςκονταν ϋξω απϐ τισ ειςϐδουσ
τησ αύθουςασ, αναπαρϊγονταν βύντεο με αποςπϊςματα ομιλιών απϐ δϑο ιατροκοινωνικϋσ εκδηλώςεισ
του υλλϐγου μασ.
Η πρώτη με τύτλο «Ο ανθρώπινοσ πϐνοσ» (11 Μαρτύου 2009), με αποςπϊςματα απϐ την ομιλύα
του κ.Φϊρη Ναχνϊ, Υυςικοθεραπευτό/Φειροπρα-κτικοϑ και η δεϑτερη με τύτλο «Αυτοϊνοςα ΝοςόματαΟ Αϐρατοσ Πϐλεμοσ» (26 ΜαϏου 2012), με απϐςπαςμα απϐ την ομιλύα του κ.Σύμου Μικρϐπουλου,
Νευρολϐγου-Νευροφυςιολϐγου.
Ακϐμη, προβλόθηκε βύντεο με τύτλο ¨Ο φύλοσ μου και εγώ¨, το οπούο απεικονύζει την τιτϊνια
προςπϊθεια ςθϋνουσ που χρειϊζεται απϐ ϋναν ἀ-ςθενό με χρϐνιεσ παθόςεισ, να δεχθεύ και να αποδεχθεύ
τον δρϐμο του χθεσ, του ςόμερα και του αϑριο, να ςυμβιώςει και να προχωρόςει θετικϊ και
χαμογελαςτϊ.
Σϋλοσ, ςτο μϋροσ των ειςηγόςεων για τισ ρευματικϋσ παθόςεισ, η κα.Θϊλεια Γεωργϊ,
ωσ Πρϐεδροσ του Δωδεκανηςιακοϑ υλλϐγου «ΘΑΛΕΙΑ» και χρϐνια αςθενόσ, ϋλαβε μϋροσ με ειςόγηςη με
θϋμα ¨Οι επιπτώςεισ των χρϐνιων νοςημϊτων ςτην καθημερινϐτητα των ατϐμων με Ρευματικϋσ
Παθόςεισ¨.
Σην ΚΤΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015 πραγματοποιόθηκε ςτη υνεδριακό αύθουςα τησ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ το
Forum των Stakeholders, με θϋμα: «ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΨΝ ΡΕΤΜΑΣΙΚΨΝ
ΠΑΘΗΕΨΝ»
το Forum ςυμμετεύχαν:
 Μϋλη τησ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (ιατρού)
 Μϋλη των Ενώςεων Αςθενών
 Θεςμικού Παρϊγοντεσ
 Εκπρϐςωποι Υαρμακευτικών Εταιρειών
Ψσ εκπρϐςωποι μασ, ςυμμετεύχαν η κα.Δημητρϊ Αςημύνα μϋλοσ του Δ.. και η κα.Ρηγοποϑλου
Γεωργύα κοινωνικό λειτουργϐσ και υπεϑθυνη γραμματειακόσ υποςτόριξησ του υλλϐγου.
Η ςυμμετοχό τουσ προςδιορύςτηκε ωσ εξόσ:
1. Λαμβϊνοντασ μϋροσ, η καθεμύα ςε μύα απϐ τισ τϋςςερεισ παρϊλληλεσ μικτϋσ ομϊδεσ ςυζότηςησ
του πρωινοϑ workshop με θϋμα: «Προβλόματα ςτην αντιμετώπιςη των ρευματικών νοςημϊτων ςτην
Ελλϊδα - η οπτικό των εμπλεκομϋνων μερών» με θϋματα ςυζότηςησ:
 Πρϐςβαςη ςτα φϊρμακα
 Δικαιώματα αςθενών
 Υροντύδα αςθενών
 Ενημϋρωςη - ευαιςθητοπούηςη
2. υμμετϋχοντασ ςε δϑο απϐ τισ επτϊ παρϊλληλεσ μικτϋσ ομϊδεσ ςυζότηςησ για το Εθνικϐ χϋδιο
Δρϊςησ, η κα.Δημητρϊ ςτον 2ο ϊξονα: Ενημϋρωςη-Ευαιςθητοπούηςη και η κα.Ρηγοποϑλου ςτον 6ο
ϊξονα: Εκπαύδευςη.
Επύςησ, η κα.Ρηγοποϑλου όταν μϋλοσ του προεδρεύου για το πρώτο ςτρογγυλϐ τραπϋζι, με θϋμα:
«Οι Ρευματικϋσ Παθόςεισ και η διαφορετικό οπτικό αντιμετώπιςόσ τουσ».
Σην ΣΕΣΑΡΣΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2015 γιορτϊςαμε τα Φριςτοϑγεννα με μουςικό…. ςτο Δημοτικϐ
Θϋατρο Ρϐδου, παρουςιϊζοντασ την μουςικό παρϊςταςη «Ο Ϊρωτασ ςτα χρϐνια του ρεμπϋτικου».
την εκδόλωςη ςυμμετεύχαν εθελοντικϊ, οι μουςικού Κυριϊκοσ Κωνςταντϊκησ, Νύκη Αςμϊνη,
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Δημότρησ Ρωςςύδησ, Αποςτϐλησ Ροδύτησ, Βαγγϋλησ Σϐτςησ, Παναγιώτησ οροπύδησ, Γιώργοσ Ζώγκασ και
η αφηγότρια Κατερύνα Ανδριανύδου και θα τεθεύ υπϐ την αιγύδα του Δημοτικοϑ Οργανιςμοϑ Πολιτιςμοϑ–
Αθλητιςμοϑ Ρϐδου.
Μϋροσ των εςϐδων διετϋθηςαν για την ενύςχυςη του Κοινωνικοϑ Παντοπωλεύου τησ Περιφϋρειασ
Νοτύου Αιγαύου και του ςυςςιτύου του Δόμου Ρϐδου. Επύςησ, προςφϋραμε ςε εύκοςι τρύα(23) παιδιϊ,
ςχολικϋσ τςϊντεσ με ςχολικϊ εύδη και τϋλοσ εξαςφαλύςαμε την μετακύνηςη ενϐσ παιδιοϑ, πϊςχον απϐ
ςακχαρώδη διαβότη, προσ και απϐ την Αθόνα, για ιατρικϋσ εξετϊςεισ & παρακολοϑθηςη και καταβϊλαμε
ποςϐν για προμόθεια αναλωςύμων υλικών του.

«Ελπύδα εύναι να παραμϋνεισ θετικϐσ ϐταν υπϊρχουν δυςκολύεσ,
να αναζητϊσ πιο πολλϊ ϐταν οι ϊλλοι ςου λϋνε ϐτι ϋχεισ αρκετϊ,
να ονειρεϑεςαι το αϑριο…..»

Με φιλικοϑσ χαιρετιςμοϑσ,
Για το Δ..
Η Πρϐεδροσ
Θϊλεια Γεωργϊ
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