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Καλώς ορίσατε και πάλι αγαπητοί φίλοι και μέλη του 
συλλόγου μας. Εύχομαι από καρδιάς μία όμορφη και καλή 
χρονιά σε όλους, με πολλές επιτυχίες σε όλους τους τομείς, 
πολλή ευτυχία και κυρίως καλή υγεία. Το 2019 να είναι για 
όλους υπέροχο!!!

Εκτός από τις ευχές μου όμως, οφείλω μία τεράστια συγ-
γνώμη σε όλους, αναγνώστες και συνεργάτες, για την τόσο 
μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης του τεύχους που κρατάτε 
στα χέρια σας. Μία καθυστέρηση η οποία οφείλεται κυρίως 
σε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισα στην 
οικογένειά μου.

Το γεγονός αυτό όμως αναδεικνύει ένα σημαντικό ζήτη-
μα που αφορά στην λειτουργία του συλλόγου! Για όποιον 
δεν το κατάλαβε ήδη, αυτό είναι η έλλειψη ατόμων να ανα-
λάβουν δράσεις κι ευθύνες!

Είναι πραγματικά κρίμα ένας τόσο πολυμελής και σημα-
ντικός σύλλογος, να βασίζει όλες τις δράσεις του σε τόσο 
λίγους ανθρώπους!

Δεν το λέω ούτε για να επαινέσω εαυτόν, αφού εγώ 
πρώτος καθυστέρησα σε πολλές υποχρεώσεις μου, ούτε 
και θέλω να φανώ επικριτικός. Με λυπεί όμως το γεγονός 
ότι δεν προσέρχονται άτομα ώστε να αναλάβουν δράσεις 
και ευθύνες στον σύλλογό μας.

Με την ευκαιρία αυτήν απευθύνω ανοιχτά κάλεσμα και 
παράκληση:
Ελάτε κοντά μας!
Βοηθήστε τον σύλλογο να παραμείνει δραστήριος! 
Φέρτε μας ιδέες προς υλοποίηση! 
Στείλτε μας άρθρα για το περιοδικό! 
Προτείνετέ μας θέματα για δράσεις και δραστηριότητες! 
Ελάτε να οργανώσουμε από κοινού δραστηριότητες! 
Εντοπίστε και γνωστοποιήστε μας ζητήματα για τα οποία θέ-
λετε να δράσει ο σύλλογός μας! 
Συμμετέχετε στις εκδηλώσεις μας (ομιλίες, ημερίδες, αθλητι-
κά δρώμενα, εκδρομές κτλ.)! 
Φέρτε φίλους και συγγενείς να μας γνωρίσουν, ώστε να επι-
τευχθεί ο σημαντικότερος ίσως σκοπός του συλλόγου μας, 
που δεν είναι άλλος από την ευαισθητοποίηση του κόσμου 
και την ενημέρωση όλων για τον διαβήτη!
Βοηθήστε να κρατήσουμε όλοι μαζί τον σύλλογό μας ζωντα-
νό!

Το 2019 είναι σημαντικό έτος για την Π.Ε.Ν.ΔΙ., καθώς 
είναι ένα έτος ορόσημο. Ο σύλλογός μας γίνεται 25 ετών!!! 
Επί ένα τέταρτο του αιώνα είναι εδώ επιτελώντας το σημα-
ντικό του έργο, της συνεχούς μάχης και ενημέρωσης του 
κόσμου για το σοβαρότατο ζήτημα του σακχαρώδη διαβή-
τη!

Μετά από όλα αυτά τα χρόνια η Π.Ε.ΝΔΙ. περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά πρέπει να παλέψει για να σταθεί στα 
πόδια της. Πρέπει να δώσει μάχη με την γενικότερη άσχη-
μη οικονομική κατάσταση η οποία φυσικά δυσχεραίνει και 
τον σύλλογό μας, αλλά και την απαξίωση (;)  και άρνηση 
των περισσοτέρων να συμμετέχουν σε δράσεις έξω από 

την ρουτίνα και την καθημερινότητα. 
Επειδή όμως πιστεύουμε ότι  το έργο της Π.Ε.Ν.ΔΙ. είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, θα πρέπει τα μέλη να αφυπνιστούν 
και να αρχίσουν ξανά να είναι κοντά στον σύλλογο! Ίσως να 
γίνομαι κουραστικός όμως ακόμη μια φορά θα τονίσω την 
ανάγκη και την σημασία της συμμετοχής ΟΛΩΝ στις δρά-
σεις του συλλόγου μας!

Η συλλογική δουλειά και προσπάθεια είναι αυτή που 
μπορεί να πετύχει πολλά και να επιφέρει οφέλη, τόσο για 
εμάς, την κοινότητα των ατόμων με διαβήτη, όσο και την 
κοινωνία ολόκληρη μακροπρόθεσμα. 

Μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί πολλά. Είναι ακόμη πε-
ρισσότερα όμως αυτά που θα πρέπει να γίνουν στο μέλ-
λον. Επιβάλλεται λοιπόν η ανάμειξη όλο και περισσότερων 
νέων ανθρώπων με τις δράσεις του συλλόγου, αλλά και με 
την διοίκησή του. 

Προσωπικά λοιπόν, καλώ όλους τους νέους και τις νέες 
του συλλόγου μας, να δείξουν ενδιαφέρον και να έρθουν 
κοντά στον σύλλογο. Να μας φέρουν τις φρέσκιες ιδέες 
τους και απόψεις τους. Να μας βοηθήσουν να εκσυγχρο-
νίσουμε τον σύλλογο ώστε να γίνει λίγο πιο ψηφιακός (;), 
μοντέρνος! Ακόμη περισσότερο όμως, ζητάω από τους νέ-
ους να αναλάβουν τα ηνία και να διοικήσουν τον σύλλογο 
με φρέσκια πνοή και ιδέες.

Εύχομαι λοιπόν, χρόνια πολλά στον σύλλογό μας και ελ-
πίζω να συνεχίσει να προσφέρει το σπουδαίο του έργο για 
πολλά ακόμη χρόνια στην κοινωνία μας!

Το μόνο που απαιτείται είναι ομαδικότητα, φρέσκες ιδέες 
και όρεξη! Και η Π.Ε.Ν.ΔΙ. μπορεί να πάει ακόμη πιο μπρο-
στά και ακόμη πιο ψηλά, τόσο όσο είναι και η στόχοι της 
γλυκιάς μας κοινότητας.

Και μην ξεχνάτε: 
«Να στοχεύεις ψηλά, το φεγγάρι. Ακόμα κι αν αποτύχεις, 

θα βρεθείς ανάμεσα στ’ αστέρια»  Les Brown

Σπύρος Αθανασίου
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ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΕΑΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ

σε αυτόν τον       
     είµαστε 
όλοιµαζί

Η Π.Ε.Ν.∆Ι. Ιδρύθηκε στις 6-11-1994 από γονείς παιδιών µε νεανικό διαβήτη, από µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας 
αλλά και από απλούς ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο αντικείµενο του σακχαρώδους διαβήτη. Πολλά χρό-
νια τώρα ωστόσο ο σύλλογός µας έχει ανοίξει τις αγκάλες του και σε ανθρώπους µε διαβήτη τύπου 2. Από το 1997 είναι 
µέλος της Ελληνικής Οµοσπονδίας ∆ιαβήτη (ΕΛ.Ο.∆Ι.), η οποία ιδρύθηκε από την ένωση της Π.Ε.Ν.∆.Ι. τους τρεις µεγαλύτε-
ρους συλλόγους της χώρας µας (Π.Ε.∆., Π.Ε.Α.Ν.∆. και ΓΑΛΗΝΟΣ) 

Η ενηµέρωση των ατόµων µε διαβήτη, των οικογενειών τους και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, η παροχή βοήθειας 
σε άπορες οικογένειες, η παρέµβαση στην πολιτεία ή σε κρατικούς φορείς για θέµατα που αφορούν τους νέους αυτής της 
κατηγορίας όπως είναι η µόρφωση, η περίθαλψη, η στράτευση, η ασφάλιση, η εργασία κ.λ.π., η συνεργασία και η συµµετοχή 
σε κάθε είδους ερευνητικές προσπάθειες, η ενηµέρωση σε ζητήµατα νοµοθεσίας καθώς και η κάθε µορφής στήριξη ακόµη 
και σε ιδιαίτερες ατοµικές καταστάσεις ανθρώπων µε διαβήτη είναι µερικοί από τους σηµαντικότερους σκοπούς αυτού τού 
συλλόγου. Βασική µας αντίληψη είναι ότι όλοι µαζί µπορούµε!

Ιστορικό

Ο σύλλογός µας δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο του διαβήτη και της επικοινωνίας του στο κοινωνικό σύνολο µε διορ-
γάνωση εκδηλώσεων – οµιλιών αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις µε καλεσµένους ιατρούς και λοιπούς επιστήµονες και 
επαγγελµατίες υγείας, που σχετίζονται µε τον σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και την έκδοση του ενηµερωτικού περιοδικού 
«Το βήµα της Π.Ε.Ν.∆Ι»

• Στήριξη των ατόμων με διαβήτη και των οικογενειών τους.
• Ενημέρωση των ατόμων με διαβήτη και της κοινωνίας γενικότερα.
• Αντιμετώπιση δυσχερειών και προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπί-
σουν άτοµα µε διαβήτη στο σχολικό περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο κλπ.
• Ενημέρωση σχετικά με την νομοθεσία που διέπει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα ανθρώπων µε διαβήτη.
• Στήριξη άπορων ατόμων με διαβήτη.
• Διαβίβαση αιτημάτων και ζητημάτων που προκύπτουν σχετικά με τον σακ-
χαρώδη διαβήτη σε φορείς και υπηρεσίες της πολιτείας.
• Παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν τον σακχαρώδη διαβήτη και δι-
εκδίκηση παροχών και ευεργετηµάτων για τους ανθρώπους µε σακχαρώδη 
διαβήτη.

∆ράσεις - Στόχοι - Σκοπός της Π.Ε.Ν.∆Ι.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ:

Ο σύλλογός µας, πάνω από όλα 
είναι εδώ για να τονίσει ότι σε 
αυτό το κοµµάτι της ζωής µας 
που λέγεται σακχαρώδης διαβή-
της δεν είσαι µόνος. 

Βασικοί στόχοι του συλλόγου µας είναι:

όλοι µαζί µπορούµε! 
∆ηµητρίου Χατζή 63, Αµπελόκηποι, Ιωάννινα

Τηλ/ fax: 26510 73634, Email: enosidiaviti@gmail.com
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Eυχαριστίες

Πιθανότητα κύησης 
στον 1ο χρόνο χρήσης: Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ

Η Π.Ε.Ν.ΔΙ. θα ήθελε να ευχαρι-
στήσει για την έμπρακτη υπο-
στήριξή τους στις δράσεις της 
τις παρακάτω επιχειρήσεις και 
φορείς του τόπου μας.

1. Τα ζαχαροπλαστεία Μάντζιος

 
2. Το ταξιδιωτικό γραφείο Koni 
Travel
 

 
3. Τον Σύλλογο Δρομέων Ιωαν-
νίνων
 

 
4. Την εθελοντική Ειδική Μονά-
δα Έρευνας Διάσωσης Κέρκυ-
ρας
 

 
5. Όλους τους φίλους του Συλ-
λόγου μας, μέλη της φοιτητικής 
κοινότητας και απλούς καθημε-
ρινούς ανθρώπους, που σε όλες 
μας τις δράσεις είναι κοντά μας.

6. Φυσικά, εσάς, τα μέλη του 
Συλλόγου μας, για την ενεργή 
σας συμμετοχή στις δραστηριό-
τητές μας.
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Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικό Μητρώο
Ασθενών με Διαβήτη

Στη δημιουργία ηλε-
κτρονικής εφαρμογής 
στην οποία θα γίνεται η 
καταγραφή των ασθε-

νών με διαβήτη προχώρησε ο 
Εθνικός Οργανισμός Παροχής 
ύπηρεσιών ύγείας (ΕΟΠύύ). 
Στην εφαρμογή θα πρέπει να 
εγγραφούν από τους θεράπο-
ντες ιατρούς τους οι ασθενείς 
που πάσχουν από διαβήτη.

Όταν ένας γιατρός προσπα-
θήσει να δημιουργήσει νέο φά-
κελο ασθενή, θα ενημερώνεται 

από το σύστημα του ΕΟΠύύ εάν 
είναι ήδη καταχωρημένος η όχι. 

Συγκεκριμένα ο πιστοποιη-
μένος στο μητρώο του ΕΟΠύύ 
παθολόγος, παιδίατρος και εν-
δοκρινολόγος, με τους ίδιους 
κωδικούς που χρησιμοποιεί για 
την έκδοση γνωματεύσεων ει-
σέρχεται στην ιστοσελίδα www.
eopyy.gov.gr στο πεδίο “ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΕΣ” — “ΗΛΕΚΤρΟ-
ΝΙΚΕΣ ύΠΗρΕΣΙΕΣ ΠΑρΟΧΩΝ 
ύΓΕΙΑΣ” – “Μητρώο Σακχαρώ-
δη Διαβήτη” και εν συνεχεία 

ακολουθεί τις συνημμένες οδη-
γίες για την καταχώρηση του 
ασθενούς στο μητρώο.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω 
διαδικασία είναι υποχρεωτι-
κή καθώς σε περίπτωση που 
ο ασθενής/ασφαλισμένος δεν 
είναι καταχωρημένος στο μη-
τρώο τότε δεν θα δύναται να 
εκδοθεί γνωμάτευση για τα 
αναλώσιμα υλικά σακχαρώδη 
διαβήτη, καθώς και για τα ανα-
λώσιμα υλικά αντλιών έγχυσης 
ινσουλίνης.

ΔίΑΦοΡΕσ ΑνΑκοίνωσΕίσ
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Τα Μέσα 
Κοινωνικής 
Δικτύωσης στην 
υπηρεσία του Διαβήτη

Παράλληλα, η πρόσβα-
ση σε πλατφόρμες και 
εφαρμογές κοινωνι-
κής δικτύωσης είναι 

σήμερα ευκολότερη από ποτέ· 
Μία στις δύο κινητές συσκευές 
είναι smartphone («έξυπνο κινη-
τό»), ενώ επτά στα δέκα ελληνικά 
νοικοκυριά απολαμβάνουν πρό-
σβαση στο διαδίκτυο. Η τεχνολογία 
έχει εισχωρήσει ουσιαστικά στην 
καθημερινότητά μας και το μέλλον 
επιφυλάσσει ακόμη πιο αλματώδη 
ανάπτυξή της.

Πώς όμως η συζήτηση περί μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης συν-

η κοινωνική δικτύωση κυριαρχεί στα χρόνια μας. 
στον κατάλογο των γνωστών και – κατά γενική 
ομολογία – «παραδοσιακών» πλέον social media, 
έρχονται να προστεθούν νέα, περισσότερο 
καινοτόμα και συναρπαστικά, ιδιαίτερα 
για τους νεαρούς χρήστες. 
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Δημήτρης καπερδανάκης
Diabetes blogger

IDF Young Leader in Diabetes
Γραμματέας Συλλόγου Διαβητικών 

Νομού Έβρου



δέεται με τον διαβήτη; Μία σύ-
ντομη περιήγηση στο Facebook 
και το Instagram αρκεί για να 
αντιληφθεί κανείς το μέγεθος 
της κινητοποίησης ατόμων με 
διαβήτη, συλλόγων και φορέ-
ων εκπροσώπησης γύρω από 
θέματα που έχουν να κάνουν 
με όλο το φάσμα της χρόνιας 
πάθησης. Το Facebook, για 
παράδειγμα, φιλοξενεί μία ευ-
ρεία γκάμα λογαριασμών που 
άλλοτε προωθούν την επικοι-
νωνία μεταξύ των ατόμων με 
διαβήτη και άλλοτε λειτουρ-
γούν ως πομποί σημαντικών 
πληροφοριών προς το κοινό. 
Μέσω των ομάδων (Facebook 
Groups), οι ασθενείς μπορούν 
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να μοιραστούν εμπειρίες, να 
συζητήσουν θέματα καθημε-
ρινής διαχείρισης του διαβήτη, 
να πληροφορηθούν για νέες 
θεραπείες, προϊόντα και τα δι-
καιώματά τους. Αξιοσημείωτο 
είναι πως πλέον συναντάμε ει-
δικές ομάδες αλληλεγγύης και 
υποστήριξης ασθενών σε φάρ-
μακα και αναλώσιμα, όταν οι 



Άρθρο

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣτο βήμα της Π.Ε.Ν.ΔΙ.: ΤΕύΧΟΣ 69ο

συνθήκες το επιβάλλουν. Οι σελί-
δες (Facebook Pages) απεναντίας, 
προτιμώνται από επιστημονικούς 
φορείς, συλλογικότητες εκπροσώ-
πησης ασθενών, φαρμακευτικές 
εταιρείες και health bloggers και 
βασίζονται ακριβώς στη δυνατότη-
τα που έχει ο πομπός δημιουργώ-
ντας το δικό του ξεχωριστό περι-
εχόμενο, να περάσει στους δέκτες 

του μία σειρά μηνυμάτων, να κινη-
τοποιήσει, να ενημερώσει, να ευ-
αισθητοποιήσει. Το Instagram από 
την άλλη πλευρά, είναι πιο δημι-
ουργικό και σίγουρα περισσότερο 
προσφιλές στους χρήστες ηλικίας 
έως 35 ετών, λόγω της δομής και 
των δυνατοτήτων που προσφέρει. 
Εκεί ο χρήστης ενδιαφέρεται να 
αναζητήσει εικόνες και βίντεο, να 

δει τι τρέχει στον κόσμο παρακο-
λουθώντας ιστορίες (Instagram 
Stories) και ζωντανές μεταδόσεις 
βίντεο και να ακολουθήσει άτομα 
που ασκούν επιρροή με τη διαδι-
κτυακή τους δράση. Επομένως, το 
Instagram αναδεικνύεται ως κατ’ 
εξοχήν αγαπημένη πλατφόρμα έκ-
φρασης bloggers και μη κυβερνη-
τικών οργανώσεων – φορέων που 
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δραστηριοποιούνται στον διαβήτη. 
Παράλληλα, είναι το πλέον πρό-
σφορο και άμεσο μέσο για καμπά-
νιες ευαισθητοποίησης και σύντο-
μης ενημέρωσης του πληθυσμού 
σε θέματα υγείας.

Ο κόσμος των social media εί-
ναι σίγουρα γοητευτικός, πολύ 
εύκολα όμως μπορεί να δημιουρ-
γήσει κινδύνους για την ασφά-
λεια και την υγεία των ατόμων με 
διαβήτη που διατηρούν προφίλ 
στα μέσα. Ο καθένας μας βέβαια 
φέρει προσωπική ευθύνη για τις 
ενέργειές του, ορισμένες ωστόσο 
συμβουλές «ασφαλούς πλοήγη-
σης» μπορούν να βοηθήσουν. Ση-
μαντική είναι η υπενθύμιση στους 
χρήστες ότι για κάθε θέμα που 
αφορά στη διαχείριση του διαβήτη, 
αποκλειστικά αρμόδιος για να πα-
ρέχει συμβουλές είναι ο θεράπων 
ιατρός. 

Συχνά η επισήμανση αυτή λη-
σμονείται και παρατηρού-
με περιπτώσεις όπου άτο-
μα ακολουθούν μιμητικά 
συμβουλές και σχήματα 
ρύθμισης άλλων χρηστών, 
επειδή τυγχάνει να δημοσι-
ευθούν και να τους προκα-
λέσουν ενδιαφέρον. Καμία 
ωστόσο αλλαγή στην εξα-
τομικευμένη μας ρύθμιση, 
ακόμη κι όταν μία πρακτική 
τρίτου προσώπου φαντάζει στα 
μάτια μας ελκυστική, δεν μπορεί 
να γίνει πριν τη συζητήσουμε δι-
εξοδικά με τη θεραπευτική μας 
ομάδα και λάβουμε την έγκρισή 
της. Επιπλέον, ας μη ξεχνάμε πως 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελούν πλατφόρμες έκφρασης 
πολλών και διαφορετικών μεταξύ 
τους απόψεων και αυτό εύλογα 
σημαίνει ότι σπάνια θα έχουμε μία 
κοινή οπτική και προσέγγιση ενός 

ζητήματος. 

Αυτό φυσικά δε σημαίνει πως 
η κριτική προς τις απόψεις με τις 
οποίες κάποιος χρήστης διαφωνεί 
θα πρέπει να λαμβάνει τη μορφή 
ύβρεων, προσβολών και υποτιμη-
τικών εν γένει σχολίων κάτω από 

δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, ιδίως στις ομάδες 
ατόμων με διαβήτη. Το ίδιο ισχύει 
και σε αναφορά με τις πρακτικές 
που ακολουθούν μέλη της επιστη-
μονικής κοινότητας, τα ονόματα 
των οποίων συχνά βλέπουμε να 
γίνονται αντικείμενο δυσφήμισης 
στον ιστό. Άλλωστε, ζούμε σε μία 
εποχή που προάγει περισσότερο 
από ποτέ την πολυφωνία και τη 

διαφορετικότητα. Ακόμη και να μη 
ταυτιζόμαστε με κάποια τοποθέ-
τηση τρίτου, οφείλουμε να επιδεί-
ξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό 
στην προσπάθειά μας να την αντι-
κρούσουμε.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελούν το σπουδαιότε-
ρο ίσως όπλο των παραγό-
ντων που δρουν στο πεδίο 
του διαβήτη προκειμένου 
να επιτύχουν τους σκοπούς 
τους, να εξελιχθούν και 
να προσαρμοστούν σε μία 
εποχή όπου κάθε τι «νέο» 
γίνεται γρήγορα αγαπημέ-
νη τάση. Ακολουθώντας 
ορισμένους βασικούς κα-
νόνες, μπορούμε να προ-

φυλαχθούμε από τους κινδύνους 
που εγκυμονεί το σερφάρισμα και 
να επωφεληθούμε από τα καλά 
των social media. 

Χαρούμενη πλοήγηση!

ο καθένας μας 
φέρει προσωπική 

ευθύνη για τις 
ενέργειές του

“ “



διαβήτης 
Οδήγηση 

Πηγή: WebMD • Απόδοση: Σπύρος Αθανασίου

Σ
χεδόν για όλους μας η 
οδήγηση αποτελεί ένα 
μεγάλο κομμάτι της ζωής 
μας. Οδηγούμε κάποιο 

όχημα, σχεδόν σε καθημερινή 
βάση, για να πάμε στην δουλειά 
μας, να πάμε για ψώνια, να πάμε 
τα παιδιά στο σχολείο, μια εκδρο-
μή, μια βόλτα, ένα μικρό ή μεγα-
λύτερο ταξίδι. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι με διαβήτη μπορούν να 
το κάνουν αυτό με ασφάλεια και το 
ίδιο καλά με οποιονδήποτε, ωστό-
σο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό 
μας κάποια βασικά θέματα.

Ο διαβήτης μπορεί να επηρεά-
σει την οδηγική μας ικανότητα και 
απόδοση με δύο βασικούς τρό-
πους. Ο ένας αφορά κυρίως στα 
άτομα που λαμβάνουν ινσουλίνη 
ή κάποια αντιδιαβητικά φάρμακα 

που μπορεί να προκαλέσουν υπο-
γλυκαιμία. Τα χαμηλά σάκχαρα αί-
ματος μπορεί να δυσκολέψουν την 
συγκέντρωση στον δρόμο, να επη-
ρεάσουν τον χρόνο αντίδρασης 
σε ό,τι μπορεί να συμβαίνει γύρω 
μας, να θολώσουν την όραση ή 
ακόμη και να προκαλέσουν απώ-
λεια των αισθήσεων πίσω από το 
τιμόνι, με ό,τι συνέπειες μπορεί να 
έχει αυτό… Καμιά φορά ωστόσο 
ακόμη και τα πολύ υψηλά σάκχα-
ρα μπορεί να αποτελέσουν ζήτημα 
στην οδήγηση, Καλό θα ήταν να 
κάνετε μια κουβέντα με τον ιατρό 
σας για το πόσο υψηλό μπορεί να 
είναι ένα σάκχαρο, ώστε να είναι 
πολύ υψηλό για οδήγηση.

Ο διαβήτης επιπλέον, όπως εί-
ναι γνωστό εξάλλου, μπορεί να 
δημιουργήσει άλλα προβλήματα 

υγείας, τα οποία μπορεί να επηρε-
άσουν την οδήγηση. Προβλήματα 
όπως η νευροπάθεια στα κάτω 
άκρα, μπορεί να επηρεάσει την 
αίσθηση των πεντάλ στα πόδια ή η 
όραση να έχει μειωθεί λόγω δια-
βητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Για να προφυλαχτούμε λοιπόν 
από όλα τα παραπάνω και να εί-
μαστε ασφαλείς εμείς, όσοι συνε-
πιβαίνουν στο ίδιο όχημα με εμάς, 
αλλά και όσοι βρίσκονται γύρω 
μας, θα πρέπει να έχουμε και να 
κάνουμε κάποια αναγκαία βήματα:

• Έλεγχος της τιμής του σακχά-
ρου πριν την οδήγηση. Το σάκχα-
ρό μας θα πρέπει να είναι στο ελά-
χιστο 80mg/dl. Σε περίπτωση που 
είναι χαμηλότερο, καταναλώνουμε 
ένα σνακ με 15γρ. υδατανθράκων 

&
Πώς να είστε ασφαλής
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και επανελέγχουμε σε 15 λεπτά.

• Έχουμε πάντα τον μετρητή μας 
πρόχειρο. Μπορεί να ξεκινήσαμε 
με ένα καλό σάκχαρο, αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει για 
όλη την διαδρομή στα ίδια επίπε-
δα. Έτσι, ειδικά σε μεγάλα ταξίδια, 
μπορεί να χρειαστεί να μετρήσου-
με το σάκχαρό μας και στην διάρ-
κεια του ταξιδιού. Λαμβάνουμε 
υπόψη όμως, ότι δεν πρέπει ποτέ 
να τον αφήνουμε συνέχεια μέσα 
στο αυτοκίνητο, καθώς η πολλή 
ζέστη ή το πολύ κρύο μπορεί να 
τον χαλάσουν.

• Έχουμε πάντα μαζί σνακ ή χυμό 
ή κάποιου είδους σκεύασμα ή 
τρόφιμο με γρήγορα απορροφή-
σιμους υδατάνθρακες. Επειδή η 
υπογλυκαιμία μπορεί να εμφανι-
στεί ανά πάσα στιγμή, είμαστε πά-
ντα έτοιμοι να την αντιμετωπίσου-
με αν χρειαστεί.

• Έχουμε μαζί μας κάποια ταυ-
τοποίηση ότι είμαστε άτομο με 
διαβήτη. Σε περίπτωση ανάγκης – 
αχρείαστη να είναι – οι διασώστες 
καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι πά-
σχουμε από διαβήτη.

• Κάνουμε συνέχεια προληπτικά 
τσεκ απ για τα μάτια και τα περι-
φερειακά νεύρα.

Μαθαίνουμε καλά να αναγνω-
ρίζουμε από νωρίς τα σημάδια 
της υπογλυκαιμίας. Σταματάμε με 
ασφάλεια στην άκρη του δρόμου, 
ανά πάσα στιγμή αν νιώσουμε:
•	 Πονοκέφαλο
•	 Τρέμουλο
•	 Ξαφνική εφίδρωση
•	 Αλλαγή στην όρασή μας
•	 ύπνηλία
•	 Ζαλάδα
•	 Ευερεθιστότητα
•	 Αδυναμία

Καλό θα είναι μάλιστα να έχουμε 
ενημερώσει για όλα αυτά τον συ-
νταξιδιώτη μας, ώστε να μας προ-

τρέψει να σταματήσουμε αν δει 
κάποιο από τα παραπάνω, ώστε να 
κάνουμε μια μέτρηση σακχάρου.

Αν το σάκχαρο είναι χαμηλό, κα-
ταναλώνουμε 15γρ. υδατάνθρακες 
και ξαναμετρούμε σε 15 λεπτά. 
Αν εξακολουθεί να είναι χαμηλό 
επαναλαμβάνουμε την διαδικασία. 
Δεν ξεκινούμε ξανά την οδήγη-
ση αν το σάκχαρο δεν έχει έλθει 

σε φυσιολογικά επίπεδα. Μετά 
από αυτά, με την πρώτη ευκαιρία 
καταναλώνουμε ένα μεγαλύτερο 
γεύμα, το οποίο θα πρέπει να πε-
ριέχει και κάποια πρωτεΐνη. 

Γενικότερα, σε πολύωρα ταξί-
δια, ελέγχουμε το σάκχαρό μας σε 
τακτά διαστήματα, ώστε να αποφύ-
γουμε την υπογλυκαιμία.
Καλά χιλιόμετρα!!!
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1. Συμμετοχή στο 
Ioannina Lake Run 
2018 
(22/06/2018)

Τα μέλη του συλλόγου μας και οι 
φίλοι μας, δίνοντας συνέχεια το 
ερέθισμα ότι ο αθλητισμός θα πρέ-
πει να είναι πάντα μέρος της ζωής 
μας, είτε είμαστε άτομα με διαβήτη 
είτε όχι, συμμετείχαμε στα 5χλμ. 
τρέξιμο, στην καθιερωμένη πλέον 
εκδήλωση Ioannina Lake Run, 
δίπλα στην πανέμορφη λίμνη Παμ-
βώτιδα.

Δράσεις Π.Ε.Ν.ΔΙ.
Εκδηλώσεις
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2. 
Ευασθητοποίηση 
για τον διαβήτη 
στο Δασαρχείο 
Ιωαννίνων 
(14/11/2018)

Με μια εξαίσια πρωτοβουλία, την 
Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβή-
τη, το μέλος του Δ.Σ. του Συλλό-
γου μας, Νικολέττα Σιάνα, ενημέ-
ρωσε τους συναδέλφους της στο 

Δασαρχείο Ιωαννίνων, για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη, ενώ 

παράλληλα έκανε και με-
τρήσεις σακχάρου. Μία 
κίνηση άξια συγχαρη-
τηρίων που όλοι μας 
μπορούμε να ακολου-
θήσουμε και να ευαι-
σθητοποιήσουμε όσο 

περισσότερους ανθρώ-
πους μπορούμε

Εκδηλώσεις
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3. Παγκόσμια 
ημέρα 
διαβήτη 2018 

(14/11/2018)

Η Πανηπειρωτική  Ένωση  για τον Νεανικό Διαβή-
τη   για άλλη μια χρονιά , συνεπής στον σκοπό της 
για ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα 
διαβήτη , και σε συνεργασία με την Ενδοκρινολογική 
Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννί-
νων  , πραγματοποίησε δωρεάν μετρήσεις σακχάρου  
για το Γιαννιώτικο κοινό.  
Στις 14 Νοεμβρίου λοιπόν , παγκόσμια ημέρα Δια-
βήτη ,  ενημερώθηκαν εκατοντάδες συμπολίτες που 
επισκέφτηκαν το κιόσκι που είχε στηθεί στον αύλειο 
χώρο  του κτιρίου που στεγάζει τα γραφεία της Περι-
φέρειας Ηπείρου στο κέντρο των Ιωαννίνων. 
 Φέτος , η I.D.F έχει αφιερώσει την  παγκόσμια ημέρα 
του Διαβήτη στην οικογένεια !  Κι όχι άδικα , αφού 
είναι γεγονός ότι, ο κάθε άνθρωπος πλαισιώνεται 
καταρχήν από τους ανθρώπους της οικογένειας του 

. Πόσο μάλλον ο διαβητικός ασθενής 
,που ειδικά στην πρώτη φάση της δι-
άγνωσής του, χρειάζεται δίπλα του 
εκείνους που θα μοιραστεί μαζί τους 
το «φορτίο» ( ψυχικό και πρακτικό) 
της νέας κατάστασης που καλείται να 
αντιμετωπίσει.  
«Το έργο της οικογένειας δεν είναι 
πότε τόσο μεγάλο , όσο η δύναμη που 
κρύβει μέσα της»
 Οι συμπολίτες μας είχαν την ευκαι-

ρία να κάνουν δωρεάν μετρήσεις σακχάρου 
αλλά  και αρτηριακής πίεσης από  επαγγελματί-
ες υγείας ,  να τους συμβουλευτούν  σε απορίες 
που εξέφρασαν  , και  να γευτούν  τα  υγιεινά 
κεράσματα  που προσφέραμε , κουλουράκια με 
λιγότερους υδατάνθρακες  , ολικής άλεσης και  
νόστιμες μπάρες δημητριακών.
Επιπλέον, μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό τοσο 
από το Σύλλογό μας όσο και από  από την εθε-
λοντική ομάδα φοιτητών  Ιατρικής της HelMSIC, 

πού ήταν δίπλα μας και πλαισίωσαν εξαιρετικά την 
προσπάθεια μας δίνοντας έναν πιο νεανικό και ευχά-
ριστο τόνο στο  χώρο με την θετική τους ενέργεια!!



Εκδηλώσεις

4. Ενημέρωση 
και εκπαίδευσης της 
Ειδικής Μονάδας 
Έρευνας Διάσωσης 
Κέρκυρας 
Για μια ακόμη φορά, το μέλος του 
Δ.Σ. του συλλόγου μας Νικολέττα 
Σιάνα, ευαισθητοποίησε και εκ-
παίδευσε μια εξαιρετική ομάδα, η 
οποία ασχολείται ενεργά με την δι-
άσωση συνανθρώπων μας σε επι-
κίνδυνες καταστάσεις, για θέματα 
που αφορούν τον διαβήτη. Επίσης, 
δωρίσαμε μετρητές και ταινίες μέ-
τρησης σακχάρου στην ομάδα.
Την κίνηση αυτήν της Νικολέττας θα 
πρέπει να την λάβουμε ως παρά-
δειγμα όλοι μας στους χώρους όπου 
δραστηριοποιούμαστε (εργασία, γυ-
μναστήρια, συλλόγους, ομάδες κτλ.) 
να ενημερώνουμε και να ευαισθη-
τοποιούμε τους συνανθρώπους μας 
για τον σακχαρώδη διαβήτη.

5. Εκδρομή σε 
Αλεξανδρούπολη, 
Ξάνθη, Κομοτηνή 
και Καβάλα. – Συμ-
μετοχή στην διημε-
ρίδα της ΕΛΟΔΙ και 
της ΣύΔΝΕ «Φωτει-
νοί ορίζοντες για τον 
διαβήτη» 
(8-9/12/2018)

Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου διοργα-
νώθηκε από τ ην  Π.Ε.Ν.ΔΙ   διή-
μερη εκδρομή στην Αλεξανδρού-
πολη, με αφορμή το Πανελλήνιο 
2ημερο Συνέδριο  που διοργανώ-
θηκε από το νεοσύστατο Σύλλογο 
Διαβητικών Νομού Έβρου ΣύΔΝΕ 
με την συνεργασία της  ΕΛΟΔΙ, που 
πάντα στηρίζει έμπρακτα τους πε-

ριφερειακούς συλλόγους και ειδι-
κά  στο ξεκίνημά τους. 
 Το Δ. Σ. του συλλόγου μας απο-
φάσισε αυτή τη  φορά , ανταποκρι-
νόμενο στο αίτημα πολλών μελών 
μας, να διοργανώσει μια διήμερη 
απόδραση που συνδύαζε  τόσο την 

ενημέρωση, και εξυπηρετούσε 
έτσι και το σκοπό που καλείται να 
εκπληρώσει , αλλά ταυτόχρονα και 
την διασκέδαση.  
Στην εκδρομή ακολούθησαν αρ-
κετά μέλη και φίλοι τους  που εί-
χαν την ευκαιρία με μικρό κόστος 
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να  κάνουν ένα όμορφο και εποι-
κοδομητικό ταυτόχρονα διάλειμμα 
από τις υποχρεώσεις τους . 
Ξεκινήσαμε την εκδρομή μας επι-
σκεπτόμενοι  την πόλη της Ξάνθης 
και περιηγηθήκαμε στα σοκάκια 
της γραφικής παλιάς πόλης και 
γευτήκαμε όλοι μαζί σαν καλή πα-
ρέα τις τοπικές λιχουδιές ! 
 Σειρά είχε η Κομοτηνή , όπου ήταν 
και τόπος της διαμονής μας,  και 
αμέσως μετά η Αλεξανδρούπολη. 
Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να ενη-
μερωθούμε για τις εξελίξεις  σε 
θέματα διαβήτη από έγκριτους επι-
στήμονες, όπως  ο κ. Τεντολούρης, 
ο κ. Παπάνας,  ο κ. Τζιόκας, ο κ. 
Παπάζογλου, ο κ. Δημοσθενόπου-
λος, η κ. Βαζαίου , η κ. Χιώτη, η κ. 
Τσιώλη, η κ. Μπώση . Επίσης ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέ-
τηση του κ.  Καπερδανάκη , Γ.Γρ. 
του ΣύΔΝΕ και diabetes blogger, 
IDF in Diabetes Young Leaders, 
που έθιξε το σύγχρονο θέμα του 
ρόλου των social media   και των 
ηλεκτρονικών δικτύων και εφαρ-
μογών ως μέσα πληροφόρησης – 
ενημέρωσης  και ευαισθητοποίη-
σης.  Το συνέδριο παρακολούθησε 
πλήθος κόσμου από την Β. Ελλάδα  
μαζί μας ,που είχε την ευκαιρία να 
λύσει πολλές απορίες και να μοι-
ραστεί  τις εμπειρίες του.
Το βράδυ επιστρέψαμε στην Κο-
μοτηνή όπου είχαμε μια ευχάριστη 
βραδιά διασκέδασης με νόστιμο 
φαγητό και ζωντανή μουσική.  
Την Κυριακή  ξεκινήσαμε το ταξί-
δι της επιστροφής με στάση στην 
όμορφη πόλη της Καβάλας .   θαυ-
μάσαμε το παλιό ύδραγωγείο  που 
δεσπόζει και χαρακτηρίζει την 
πόλη, περιηγηθήκαμε στο κάστρο 
της και την παραλία. Να σημειωθεί 
ότι παρότι χειμώνας ,ο καιρός μας 
έκανε τη χάρη και απολαύσαμε τον 
ήλιο, που μας είχε πραγματικά λεί-
ψει έπειτα από μέρες συνεχόμε-
νης βροχής στην πόλη μας. Ειδικά 
στην καβάλα που είμαστε  δίπλα 
στην θάλασσα και απολαύσαμε 
εκλεκτούς ψαρομεζέδες  και  άλ-
λες τοπικές σπεσιαλιτέ. 

Όπως καταλάβατε, περάσαμε 
ένα όμορφο, διασκεδαστικό και 
ωφέλιμο, από όλες τις απόψεις 
διήμερο. Ήταν μια εκδρομή που 
συνδύαζε «το τερπνόν μετά του 
ωφελίμου». 
Μοιραστήκαμε ευχάριστες στιγ-
μές, είχαμε την ευκαιρία να γνω-
ριστούμε καλύτερα μεταξύ μας και 
γι’ αυτό το λόγο θέλουμε να επανα-
λάβουμε παρόμοιες αποδράσεις 
με μεγαλύτερη ακόμη συμμετοχή  
μελών.

Σπύρος Αθανασίου 
 Μαρία Βασιλείου  
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Άρθρο

του διαβητικού 
φροντίδα   
ποδιού

Ένα από τα συχνότερα επηρεαζόμενα 
όργανα στο σώμα μας από τον 

σακχαρώδη διαβήτη 
είναι τα πόδια. 

Πηγή: Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.

Σπύρος Αθανασίου

Δώστε προτεραιότητα στα πόδια σας

Οδηγός για την

Τ
ο διαβητικό πόδι, όπως 
καλείται, οφείλεται είτε 
σε νευροπάθεια, είτε σε 
περιφερική αγγειακή 

νόσο, λόγω κακής ρύθμισης του 
σακχάρου. Η ακραία του δε μορ-
φή, πού είναι η εξέλκωση, εμφανί-
ζεται σε πολύ υψηλό ποσοστό, της 
τάξης του 15%, με μεγάλες πιθανό-
τητες ακρωτηριασμού.
Επειδή για όλα όμως, το προλαμ-
βάνειν είναι καλύτερο του θερα-
πεύειν, ακολουθεί ο δωδεκάλογος 
για την πρόληψη στα πόδια των 
ατόμων με διαβήτη, όπως μας 
ενημερώνει η Εταιρεία Μελέτης 
Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού.

1. Δεν περπατάμε ποτέ ξυπόλυτοι 
ή μόνο με τις κάλτσες μας, ακόμα 
και μέσα στο σπίτι. Στην παραλία ή 
στη θάλασσα φοράμε παπούτσια 
θαλάσσης.

2. Φοράμε άνετα παπούτσια με 
χοντρό πάτο. Προτιμούμε παπού-
τσια με βαθύ και ευρύ πέλμα, με 
αρκετό μήκος και ύψος μπροστά 
για να χωράνε τα δάχτυλά μας και 
αρκετό πλάτος στην περιοχή των 
μεταταρσίων (στο «κουτεπιέ»). 
Το καλύτερο παπούτσι έχει λείες 
εσωτερικές ραφές και κορδόνια, 
που το κρατούν σταθερό στο πόδι 
μας (τα παπούτσια χωρίς κορδόνια 
είναι ακατάλληλα, γιατί για να κρα-
τούν το παπούτσι σταθερό στο πόδι 
μας πρέπει να είναι σφιχτά στα 
δάχτυλα και στην φτέρνα, περιο-
ρίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το 
πόδι μας). Προτιμούμε να φοράμε 
αθλητικά παπούτσια, όχι παπού-
τσια με τακούνια.
3. Προτιμούμε να αγοράζουμε 
καινούργια παπούτσια στο τέλος 
της ημέρας και όχι πρωινές ώρες 
(τα πόδια μας το απόγευμα είναι 

πιο πρησμένα από ότι το πρωί). 
Μπορούμε να σχεδιάσουμε το 
αποτύπωμα του πέλματός μας σε 
όρθια θέση σε ένα χαρτόνι και να 
το τοποθετήσουμε στα καινούρ-
για παπούτσια, για να δούμε αν 
το αποτύπωμα χωράει άνετα στον 
πάτο του παπουτσιού. Φοράμε 
τα καινούργια παπούτσια για 1-2 
ώρες την ημέρα στην αρχή.
4. Ελέγχουμε κάθε βράδυ τα πα-
πούτσια για τυχόν μικροαντικείμε-
να στο εσωτερικό τους (π.χ. πετρα-
δάκια, κέρματα, καρφιά, κ.λ.π.) ή 
για χαλασμένες ραφές και πάτους.
5. Δεν φοράμε σφιχτές κάλτσες. 
Προτιμούμε κάλτσες χωρίς εσω-
τερικές ραφές, μάλλινες ή ειδικές 
κάλτσες που μας προτείνει εξειδι-
κευμένος γιατρός ή νοσηλεύτρια.
6. Πλένουμε τα πόδια μας καθη-
μερινά και τα στεγνώνουμε προ-
σεχτικά. Προσέχουμε και στε-
γνώνουμε ιδιαίτερα τις περιοχές 
ανάμεσα στα δάχτυλα, προσπα-
θώντας να μην τα απομακρύνουμε 
πολύ μεταξύ τους.
7. Ελέγχουμε τα πόδια κάθε βρά-
δυ για μικρά τραύματα ιδίως στα 
πέλματα ή στα διαστήματα ανάμε-
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σα στα δάχτυλα. Εάν δε μπορούμε 
να φτάσουμε τα πόδια μας οι ίδιοι, 
χρησιμοποιούμε καθρέφτη για να 
μπορέσουμε να δούμε τα πέλματα 
ή ζητάμε τη βοήθεια ενός συγγενή 
ή ενός φίλου. Ψάχνουμε για: αλλα-
γές του συνηθισμένου χρώματος 
στο δέρμα, ασυνήθιστο πρήξιμο, 
πληγές, κοψίματα, φουσκάλες, 
γρατζουνιές, φουσκάλες ή υγρό ή 
αίμα κάτω από κάλους.
8. Αν ανακαλύψουμε οτιδήπο-
τε που δεν είναι φυσιολογικό στο 
πόδι μας δεν προσπαθούμε να το 
θεραπεύσουμε μόνοι μας. Ενημε-
ρώνουμε το Διαβητολόγο μας ή 
το Διαβητολογικό Κέντρο που μας 
παρακολουθεί.
9. Δεν αφαιρούμε τους κάλους με 
ξυραφάκι ή με αυτοκόλλητα του 
εμπορίου. Μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε ελαφρόπετρα. Προ-
τιμούμε η περιποίηση των κάλων 
να γίνεται από εξειδικευμένο προ-

σωπικό (ποδολόγος-ποδοθερα-
πευτής, εξειδικευμένος γιατρός ή 
νοσηλευτής)
10. Δεν χρησιμοποιούμε πολύ ζε-
στό νερό για το μπάνιο. Το χλιαρό 
νερό, θερμοκρασίας 37ο C, είναι 
το καταλληλότερο. Δοκιμάζουμε το 
νερό της μπανιέρας και του ντους 
με τον αγκώνα μας πριν κάνουμε 
ζεστό μπάνιο. Αποφεύγουμε να 
τοποθετούμε τα πόδια μας πολύ 
κοντά σε φωτιά και θερμάστρες 
και δεν τα αφήνουμε πολύ ώρα 
στον ήλιο (υπάρχει κίνδυνος σο-
βαρών εγκαυμάτων).
11. Καταπολεμούμε τη ξηρότητα 
του δέρματος των ποδιών κυρίως 
με ειδικούς αφρούς ή ενυδατικές 
κρέμες (περιέχουν ουρία), που 
συνιστούν εξειδικευμένοι γιατροί 
ή νοσηλευτές και ποδολόγοι-πο-
δοθεραπευτές. Το ξηρό δέρμα 
μπορεί να σκιστεί και να οδηγήσει 
στη δημιουργία πληγών. Η βαζελί-
νη είναι ακατάλληλη.
12. Κόβουμε τα νύχια σε ευθεία 
γραμμή με το δέρμα. Είναι πιο 
ασφαλές να χρησιμοποιούμε λίμα 
και να λιμάρουμε τα νύχια μας, 
παρά να τα κόβουμε οι ίδιοι με νυ-
χοκόπτη ή ψαλιδάκι. Δεν κόβουμε 
ποτέ νύχια που έχουν μεγαλώσει 
μέσα στο δέρμα. Προτιμούμε η 

περιποίηση των νυχιών να γίνε-
ται από εξειδικευμένο προσωπι-
κό (ποδολόγος-ποδοθεραπευτής, 
εξειδικευμένος νοσηλευτής).

Επιλέον:
• Αποφεύγουμε το κάπνισμα
• ρυθμίζουμε με την βοήθεια του 
ιατρού μας, όσο καλύτερα μπο-
ρούμε το σάκχαρό μας.
• 1 – 2 φορές τον χρόνο, δείχνου-
με τα πόδια μας στον ιατρό που 
μας παρακολουθεί.

Σε περίπτωση που εμφανι-
στεί κάτι από τα παρακάτω 
πηγαίνουμε αμέσως στον 
γιατρό μας:
• Πόδι που πονά
• Πόδι που άλλαξε χρώμα (κόκκι-
νο ή μελανό)
• Πόδι που είναι θερμό (όλο ή ένα 
μέρος του)
• Άσχημη οσμή στα πόδια
• «Φουσκάλες» ή μικρές πληγές.
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Άρθρο

&
Σεξουαλική ζωή 

διαβήτης

Ω
στόσο, όταν φτάνει η 
στιγμή να μιλήσου-
με για το σεξ και την 
υγεία μας, γινόμαστε 

ιδιαίτερα ντροπαλοί!

Παρόλο που ο διαβήτης από 
μόνος του μας κατατάσσει στις 

ομάδες υψηλού κινδύνου στο να 
εμφανίσουμε προβλήματα στην 
σεξουαλική μας ζωή, μελέτη που 
δημοσιεύτηκε στο Diabetes Care 
Journal, το 2010, δείχνει ότι λιγό-
τερο από το 50% των ανδρών και 
ακόμη λιγότερο (19%) των γυναι-
κών με διαβήτη, έχουν συζητήσει 

το πρόβλημά τους με τον γιατρό 
τους.

Η αλήθεια είναι πως ακόμη και 
οι ίδιοι οι γιατροί, πολλές φορές 
δεν νιώθουν άνετα να μιλήσουν 
με τους ασθενείς τους για θέματα 
σεξουαλικής φύσης για αυτόν τον 

Ζούμε σε μια εποχή σεξουαλικής κουλτούρας, όπου οι ορί-
ζοντες  έχουν διευρυνθεί και η σεξουαλική απελευθέρω-
ση είναι μεγάλη. Το βλέπουμε γύρω μας κάθε ημέρα στον 

τύπο, στην τηλεόραση, στις ταινίες, στο διαδίκτυο…

Σπύρος Αθανασίου
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λόγο σχεδόν όλοι οι νεοδιαγνω-
σθέντες με διαβήτη μαθαίνουν για 
επιπλοκές στα μάτια, στα νεύρα, 
στα νεφρά και στην καρδιά σχεδόν 
άμεσα, ενώ σπάνια ακούνε ότι ο 
διαβήτης μπορεί να επηρεάσει και 
την σεξουαλική υγεία. Είναι ωστό-
σο απαραίτητο να είμαστε ιδιαίτε-
ρα ειλικρινείς με τον εαυτό μας και 
τους γιατρούς για κάθε θέμα υγεί-
ας, ακόμη και αυτά που αφορούν 
την σεξουαλική μας ζωή. 

Πολλές φορές μάλιστα, προβλή-
ματα που αφορούν δυσλειτουργίες 
στο σεξ μπορεί να μας προειδο-
ποιούν για σοβαρότερα ζητήματα 
υγείας, τα οποία μπορεί να μην τα 
έχουμε αναγνωρίσει ακόμη (πχ. 
βουλωμένες αρτηρίες κτλ.)

Αν και είναι πολλά αυτά που πρέ-
πει να μελετηθούν ακόμη, σχετικά 
με τον διαβήτη σε σχέση με την 
σεξουαλική ζωή ενός ατόμου, όλοι 
οι ερευνητές είναι πεπεισμένοι για 
ένα πράγμα: Η χρόνια κακή ρύθ-
μιση του διαβήτη και τα συνεχή 
υψηλά σάκχαρα στο αίμα είναι η 
αιτία για πολλά από τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι 
με διαβήτη στον τομέα του σεξ και 
η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης 
είναι η βελτίωση της ρύθμισης του 
σακχάρου.

Όλοι μας σκεφτόμαστε και ανα-
ζητούμε μια καλή και όμορφη 
ζωή και τα πράγματα που μπορεί 
να μας την προσφέρουν. Το καλό 
σεξ είναι ένα από τα στοιχεία που 
έρχεται στο μυαλό των περισσότε-
ρων, συμπεριλαμβανομένων των 
ανθρώπων με σακχαρώδη διαβή-
τη.

Τα καλά νέα είναι ότι και με τον 
διαβήτη μπορούμε να έχουμε μια 
καλή και πλήρη σεξουαλική ζωή. 
Πρέπει όμως να κατανοήσουμε 
και να έχουμε υπόψη μας το πώς 
μπορεί ο διαβήτης να επηρεάσει 
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την σεξουαλική μας ζωή και τί 
μπορούμε να κάνουμε για αυτό.

Τα συχνότερα ζητήματα λοιπόν 
που ίσως θα πρέπει να δίνουμε 
σημασία και να φροντίζουμε όσον 
αφορά στο σεξ, όταν έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε και τον διαβήτη 
είναι τα ακόλουθα:

•	 Πρώτα απ΄όλα θα πρέπει να 
κατανοήσουμε ότι η σεξουαλική 

πράξη είναι μια ιδιαίτερα σκλη-
ρή άσκηση, η οποία καταναλώνει 
θερμίδες. Όπως κάθε άσκηση και 
αθλητική δραστηριότητα λοιπόν, 
μας θέτει στον κίνδυνο εμφάνι-
σης υπογλυκαιμίας, κατάστασης 
τουλάχιστον άβολης κατά την συ-
νεύρεση! Εκτός λοιπόν από το να 
γνωρίζουμε τα σημάδια της υπο-
γλυκαιμίας είναι θεμιτό να με-
τρούμε το σάκχαρο στο αίμα πριν 
και μετά την σεξουαλική πράξη, 

ώστε να έχουμε μια ιδέα για το 
πώς ανταποκρίνεται το σώμα μας. 
Καλή ιδέα είναι ίσως και η λήψη 
υδατανθράκων πριν ή η ρύθμιση 
της δόσης ινσουλίνης, σε συνεν-
νόηση με τον γιατρό μας φυσικά, 
αν γνωρίζουμε πως στο πρόγραμ-
μα της ημέρας θα υπάρξει συνεύ-
ρεση!

•	η μειωμένη λίμπιντο, είναι ένα 
ακόμη ζήτημα. Η ερωτική διάθε-
ση είναι ένα ζήτημα που επηρεά-
ζει και τα δύο φύλα. Αν και είναι 
μια παράμετρος που επηρεάζεται 
από πολλά ζητήματα (ορμονικά, 
ψυχολογικά, φαρμακευτική αγω-
γή κτλ.), σε ανθρώπους με διαβή-
τη ίσως είναι ακόμη πιο έντονη. 
Η ερωτική επιθυμία επηρεάζεται 
από τον εγκέφαλο. Κάποια φάρ-
μακα (πχ. αντικαταθλιπτικά), μπο-
ρούν να επηρεάσουν την περιοχή 
του εγκεφάλου που ελέγχει την 
ερωτική διάθεση. Επίσης, ορμό-
νες του σώματος, μπορεί και αυ-
τές να επηρεάσουν το ίδιο σημείο 
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του εγκεφάλου. Ο σακχαρώδης 
διαβήτης, σε άλλους λιγότερο και 
σε άλλους περισσότερο, είναι μια 
στρεσσογόνος κατάσταση η οποία 
μπορεί να επηρεάσει ψυχοσω-
ματικά τον ασθενή και να δημι-
ουργήσει μειωμένη λίμπιντο. Η 
αντιμετώπιση λοιπόν του άγχους 
είναι ένας βασικός παράγοντας 
που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μια 
καλή ρύθμιση και κατανόηση του 
διαβήτη μας λοιπόν, είναι απαραί-
τητα στοιχεία ώστε να μειωθεί το 
στρες και να αποδίδουμε καλύ-
τερα και στον σεξουαλικό τομέα. 
Βασικό ρόλο στο κομμάτι αυτό 
διαδραματίζει και η τεστοστερό-
νη, μια ορμόνη που επηρεάζει την 
λίμπιντο και στα δύο φύλα. Στους 
άνδρες με διαβήτη (κυρίως τύπου 
2), που ενδεχομένως να είναι και 
υπέρβαροι, υπάρχει πολλαπλάσι-
ος κίνδυνος μειωμένης παραγω-
γής τεστοστερόνης. Η λύση είναι 
σχετικά απλή και συνίσταται στην 
απώλεια βάρους και σε συνεννό-
ηση με τον γιατρό και στην λήψη 

τεστοστερόνης σε φαρμακευτικό 
σκεύασμα. Στις γυναίκες ωστό-
σο, αν και κάποιες μελέτες έχουν 
δείξει ότι η χορήγηση τεστοστερό-
νης για έξι μήνες μπορεί να ανε-

βάσει την λίμπιντο (New England 
Journal of Medicine, 2008), δεν 
έχει μελετηθεί αν υπάρχουν πα-
ρενέργειες για μακροχρόνια χο-
ρήγησή της, μιας και πρόκειται για 
ανδρογόνο ορμόνη. Επιπλέον, έτσι 
και αλλιώς, οι γυναίκες μπορεί να 

εμφανίσουν μειωμένη λίμπιντο, 
ανεξάρτητα από τον διαβήτη για 
άλλους λόγους (συναισθηματικά 
ζητήματα, εμμηνόπαυση κτλ.)

•	 η στυτική δυσλειτουργία, εί-
ναι επίσης ένα από τα συχνότερα 
προβλήματα που έχουν να αντιμε-
τωπίσουν οι άνθρωποι με διαβή-
τη. Ακόμη και αν η λίμπιντο είναι 
υψηλή, ακόμη και αν ο εγκέφαλος 
στείλει τα σωστά σήματα, το σώμα 
θα πρέπει να ανταποκριθεί. Στους 
άντρες αυτή η ανταπόκριση αφο-
ρά την επίτευξη στύσης, όπου με 
μια σύνθετη διαδικασία που συμ-
μετέχει τόσο το νευρικό σύστημα 
όσο και το κυκλοφορικό (αρτηρί-
ες, φλέβες), το πέος ανορθώνεται 
και σκληραίνει ώστε να μπορεί να 
επιτευχθεί διείσδυση στον κόλπο 
της συντρόφου. Η στυτική δυσλει-
τουργία έγκειται στην μη ικανο-
ποιητική σκλήρυνση του πέους ή 
στην μη ικανοποιητική διάρκεια 
διατήρησης της σκληρότητας, 
ώστε να ολοκληρωθεί η σεξουα-

Όλοι μας 
σκεφτόμαστε και 

αναζητούμε μια καλή 
και όμορφη ζωή και 

τα πράγματα που 
μπορεί να μας την 

προσφέρουν

“

“
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λική πράξη. Βέβαια, θα πρέπει να 
συνυπολογίσουμε ότι και η ηλικία, 
είναι ένας βασικός παράγοντας 
που μπορεί να επηρεάσει την στύ-
ση (όσο μεγαλύτερη η ηλικία, τόσο 
δυσκολότερα τα πράγματα!). Οι 
βασικότερες αιτίες που ένας άν-
θρωπος με διαβήτη μπορεί να εμ-
φανίζει στυτική δυσλειτουργία εί-
ναι η ύπαρξη κάποιας βλάβης στο 
κυκλοφορικό ή στο νευρικό σύ-
στημα. Η ύπαρξη κάποιας βουλω-
μένης αρτηρίας ή η δυσλειτουργία 
του φλεβικού και μικροκυκλοφο-
ρικού συστήματος εμποδίζει το 
αίμα να συσσωρευτεί στις φλέβες 
του πέους, με αποτέλεσμα την μη 
ύπαρξη στύσης. Επίσης, η μη σω-
στή λειτουργία των νευρώνων που 
μεταφέρουν το σήμα από τον εγκέ-
φαλο, ώστε το αίμα να παραμείνει 
στις αρτηρίες του πέους και να δι-
ατηρηθεί η στύση, μπορεί να έχει 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Το 
ενθαρρυντικό στην υπόθεση είναι 
ότι υπάρχουν λύσεις και κάποια 

σίγουρα θα λειτουργήσει. Τέτοιες 
είναι η λήψη PDE5 παραγόντων 
(Viagra, Cialis), η λήψη τεστοστε-
ρόνης σε σκευάσματα, θεραπείες 
με ενέσεις, ειδικοί δακτύλιοι που 
βοηθούν την διατήρηση της στύ-
σης, ειδικές αντλίες που βοηθούν 
στην συσσώρευση αίματος στις 
αρτηρίες του πέους, χειρουργική 
τοποθέτηση πεϊκών προθεμάτων 
κτλ. 

•	Από την άλλη και οι γυναίκες 
με διαβήτη μπορεί να αντιμετω-
πίσουν προβλήματα, με πιο κοινό 
την ξηρότητα του κόλπου, ζήτημα 
που εμφανίζεται σε γυναίκες μετά 
την εμμηνόπαυση φυσιολογικά 
και σε μεγάλες ηλικίες. Η ύπαρ-
ξη βλαβών στο νευρικό σύστημα, 
λόγο του διαβήτη, μπορεί να οδη-
γήσει σε κολπική ξηρότητα και 
γυναίκες νεαρής ηλικίας. Η συ-
νήθης αιτία  της ξηρότητας είναι 
η έλλειψη κάποιων οιστρογόνων, 
οπότε συνήθως συνταγογραφείται 

κάποιο αντίστοιχο σκεύασμα. Επι-
πλέον, πολλά λιπαντικά που κυ-
κλοφορούν στο εμπόριο, μπορούν 
να βοηθήσουν ώστε ο κόλπος να 
έχει ικανοποιητική λίπανση, ώστε 
κατά την σεξουαλική πράξη να μην 
υπάρχει πόνος και κίνδυνος τραυ-
ματισμού των τοιχωμάτων του.

•	Επιπλέον, ειδικά για τις γυναί-
κες, η ύπαρξη θεμάτων με τους 
νευρώνες και το κυκλοφορικό σύ-
στημα, μπορούν να οδηγήσουν σε 
μη επαρκή αιμάτωση των γεννητι-
κών  οργάνων και της κλειτορίδας, 
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνα-
τός ο οργασμός και η σεξουαλική 
πράξη να είναι επώδυνη. Η πολυ-
πλοκότητα μάλιστα του γυναικείου 
οργασμού και γενικότερα του γεν-
νητικού  συστήματος, δεν δίνουν 
μεγάλη ευχέρεια στους επιστή-
μονες, για την εξεύρεση λύσεων. 
Πολλές είναι όμως οι μελέτες που 
γίνονται, με τους ερευνητές να 
υπόσχονται θετικές εξελίξεις και 
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σε αυτόν τον τομέα.

•	οι λοιμώξεις είναι ακόμη ένας 
παράγοντας που μπορεί να επη-
ρεάσει την σεξουαλική ζωή ατό-
μων με διαβήτη. Έτσι λοιμώξεις 
του ουροποιητικού συστήματος, 
κυστίτιδες, αλλά και λοιμώξεις σε 
μικροτραυματισμούς που μπορεί 
να προκύψουν στα γεννητικά όρ-
γανα κατά την διάρκεια της σεξου-
αλικής πράξης, μπορεί να επηρεά-
σουν τόσο τους άνδρες, όσο και τις 
γυναίκες και να δημιουργήσουν 

καταστάσεις ανεπιθύμητες ή ακό-
μη και επίπονες. Η καλή ατομική 
υγιεινή πριν και μετά την σεξουα-
λική πράξη και η περιποίηση των 
γεννητικών οργάνων είναι μεγά-
λης σημασίας, ώστε να αποφεύγο-
νται τα παραπάνω.

•	Τέλος, ένας ιδιαίτερα σημαντι-
κός παράγοντας, που είτε μόνος 
του, είτε σε συνδυασμό με τα προ-
αναφερθέντα, μπορεί να επηρεά-
σει αρνητικά την σεξουαλική ζωή 
και των δύο φύλων είναι ο ψυχο-

λογικός. Η γενικότερη ψυχολογία 
μπορεί να επηρεάσει την σεξου-
αλική ζωή όλων των ανθρώπων 
και ακόμη περισσότερο των αν-
θρώπων με διαβήτη που έχουν 
να αντιμετωπίσουν μία αγχωτική 
κατάσταση 24/7. Έτσι, το άγχος, η 
κακή ψυχολογία, η απομόνωση, η 
αγωνία, η χαμηλή αυτοπεποίθη-
ση και πλήθος ακόμη αρνητικών 
συναισθημάτων που μπορεί να 
βιώνουν οι άνθρωποι με διαβήτη, 
μπορεί να οδηγήσουν σε προβλή-
ματα και στην σεξουαλική του ζωή. 

Η καλή συνεργασία 
με τον γιατρό μας, 
η στήριξη από την 
οικογένεια, τους 
φίλους και του 

οικείου μας 
περιβάλλοντος είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές 

βοήθειες

“
“
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Βιβλιογραφια:
1. How does diabetes affect your sex 
life? (Rachel Nall) 28/04/2017, Medical 
News Today
2. Yes, You Can Still Have a Healthy 
Sex Life with Diabetes - Here’s What 
You Need to Know. (Priscilla Torres), 
Readers Digest
3. Sexual Dysfunction in Diabetes (Tom 
F. Lue M.D., William O’Brant M.D., Alan 
Shindel M.D., Anthony J. Bella M.D.), 
Endotext
4. Sex and Diabetes: What You Wanted 
to Know (Tracey Neithercott) 2012, 
Diabetes Forecast
5. Diabetes and your sex life, www.
medbradcast.com
6. Sexual health, www.diabetes 
Australia.com

Για όλα αυτά, αυτό που απαιτείται 
είναι να μπορέσει ο άνθρωπος με 
διαβήτη να κατανοήσει και κυρίως 
να αποδεχτεί την κατάστασή του. 
Να αγκαλιάσει το ζήτημά του και 
να το κάνει τρόπο ζωής. 

Ο διαβήτης για όλους μας πρέ-
πει να γίνει μια ακόμη καθημερινή 
μας συνήθεια, η οποία είναι στην 
καθημερινή μας ρουτίνα. Η καλή 
συνεργασία με τον γιατρό μας, η 
στήριξη από την οικογένεια, τους 
φίλους και του οικείου μας περι-
βάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κές βοήθειες.

Η ειλικρίνεια μεταξύ των ερωτι-
κών συντρόφων για το ζήτημα του 
διαβήτη, αλλά και για κάθε ζήτημα 
που αφορά την σεξουαλική τους 
ζωή, ο διάλογος για όλα τα θέμα-
τα και η αποδοχή του ενός από 
τον άλλο είναι τα κρισιμότερα και 
πρώτα βήματα για μια καλή σεξου-
αλική ζωή σε ένα ζευγάρι. Επίσης, 
η προσπάθεια για καλή ρύθμιση 
και καλή φυσικά κατάσταση είναι 
απαραίτητη παράγοντες.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε 
ότι το να απευθυνόμαστε στον για-
τρό μας, για θέματα της σεξουαλι-
κής μας ζωής, όχι μόνον δεν είναι 

ντροπή, άλλα απαραίτητο σημείο 
στο πλαίσιο της γενικότερης παρα-
κολούθησης της υγείας μας.

Χωρίς λοιπόν κανένα απολύτως 
άγχος, αλλά με κατανόηση του 
διαβήτη μας και της σεξουαλικής 
μας υγείας, όλοι οι άνθρωποι με 
διαβήτη μπορούμε με ασφάλεια να 
χαρούμε και αυτήν την πλευρά της 
φύσης μας. Εξάλλου είμαστε δυ-
νατοί και μπορούμε να κάνουμε τα 
πάντα και αυτό το αποδεικνύουμε 
κάθε μέρα της ζωής μας. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι να το αποδε-
χτούμε κι εμείς οι ίδιοι!
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Άρθρο

Σπύρος Αθανασίου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Π.Ε.Ν.ΔΙ.

Η 
φετινή είναι και η 
25η χρονιά ύπαρ-
ξης του Συλλόγου 
μας. Στις 06/11/1994 

από γονείς παιδιών με νεανικό 
διαβήτη και ευαισθητοποιημένους 
ανθρώπους της ιατρικής και της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και 
απλούς πολίτες με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον, ιδρύθηκε στα Ιωάννινα, 
η Πανηπειρωτική Ένωση για τον 
Νεανικό Διαβήτη (Π.Ε.Ν.ΔΙ.), με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση της 
ευρύτερης κοινωνίας για το σοβα-
ρό αυτό ζήτημα, και την διεξαγωγή 
αγώνων για την κατάκτηση δικαι-
ωμάτων και διευκολύνσεων από 
την πολιτεία και τους φορείς, ώστε 
να διευκολύνεται η ζωή ατόμων 
με διαβήτη.
Το 1997 και διαπιστώνοντας την 
ανάγκη ύπαρξης δευτεροβαθμίου 
οργάνου, ώστε οι αγώνες για τα 
άτομα με διαβήτη να έχουν πα-
νελλαδικό χαρακτήρα, η Π.Ε.Ν.ΔΙ. 
με την σύμπραξη των μεγαλύ-
τερων συλλόγων της εποχής για 
τον διαβήτη ήτοι της Π.Ε.Δ. (Πα-
νελλήνια Ένωση Διαβητικών), της 
Π.Ε.Α.Ν.Δ. (Πανελλήνια ένωση 
Αγώνος κατά του Νεανικού Δια-
βήτη) και του  Συλλόγου φίλων του 
παιδιού και εφήβου με ενδοκρινο-
λογικό πρόβλημα « Ο ΓΑΛΗΝΟΣ», 
δημιούργησαν την ΕΛ.Ο.ΔΙ. (Ελλη-
νική Ομοσπονδία για τον Διαβή-
τη), με αρχική έδρα την πόλη των 
Ιωαννίνων, ενώ αργότερα η έδρα 
της ΕΛ.Ο.ΔΙ. μεταφέρθηκε στην 
Αθήνα.

Έκτοτε, υπάρχει μια αμφίδρο-
μη σχέση γονέα – παιδιού της 
Π.Ε.Ν.ΔΙ. με την ΕΛ.Ο.ΔΙ., στην 
οποία είμαστε μέλη, μαζί με άλ-
λους 13 συλλόγους και η οποία 
μας εκπροσωπεί στην Ελλάδα, 
αλλά και στην παγκόσμια κοι-
νότητα του διαβήτη, καθώς η 
ΕΛ.Ο.ΔΙ. είναι ενεργό μέλος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαβή-
τη (I.D.F. International Diabetes 
Federation).
Η Π.Ε.Ν.ΔΙ. έχει δώσει όλα αυτά 
τα χρόνια πολλές μάχες, είτε μόνη 
της, είτε σε συνεργασία με την 
Ομοσπονδία κι έχει επιτύχει πολ-
λά ευεργετήματα, τα οποία σήμε-
ρα όλοι απολαμβάνουμε. Από 
την αρχή σχεδόν εκδίδει το 
περιοδικό που κρατάτε και 
στα χέρια σας «Το Βήμα της 
Π.Ε.Ν.ΔΙ.», με το οποίο έρχεται 
σε επαφή με τα περισσότερα από 
2000 μέλη της, τα οποία ενημε-
ρώνονται για ζητήματα σχετικά 
με τον σακχαρώδη διαβήτη. 
Επιπλέον, κάθε χρόνο διοργα-
νώνει ημερίδες και ενημε-
ρωτικές ομιλίες και δράσεις, 
τόσο για τον νεανικό διαβήτη, 
όσο και για τον τύπου 2 δια-
βήτη, κατανοώντας την 
ανάγκη όλης της γλυκιάς 
κοινότητας για ενημέ-
ρωση και ανοίγοντας 
της αγκάλες της και 
σε άτομα με άλλους 
τύπους διαβήτη.
Στις ημέρες μας, 
η Π.Ε.Ν.ΔΙ., ανα-

γνωρίζει ότι αυτά που πρέπει ακό-
μη να κερδηθούν είναι πολλά και 
συνεχίζει τους αγώνες της για το 
καλύτερο. Αντιλαμβάνεται επίσης, 
ότι όλη η κοινωνία μας έχει ανά-
γκη την ευαισθητοποίηση και την 
ενημέρωση και με δράσεις και 
δραστηριότητες προσπαθεί να επι-
τύχει τον σκοπό αυτόν. Βλέποντας 
δε τον ανησυχητικό ρυθμό αύξη-
σης της εμφάνισης του σακχαρώ-
δη διαβήτη, δεσμεύεται να κάνει 
τα πάντα ώστε όλοι οι άνθρωποι 
με διαβήτη να μπορούν να έχουν 
ό,τι έχει να τους προσφέρει η σύγ-
χρονη εποχή και παράλληλα να 
γίνει κάθε δυνατός αγώνας ώστε 
κάποια μέρα όλοι μας να μπορού-

με να πούμε: 
«Κάποτε είχα διαβήτη!»
 Χρόνια πολλά λοιπόν 
στον Σύλλογό μας, ο οποίος 

θα πρέπει να παραμείνει 
ζωντανός, δραστήριος και 
ισχυρός!
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Οι Μετρήσεις Μου

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου
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