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στην πρώτη
Ελληνοαμερικανίδα ιατρό 

που δόξασε την Ελλάδα
και την επιστήμη της

Αφιέρωμα στην πρώτη
Ελληνοαμερικανίδα ιατρό 

που δόξασε την Ελλάδα
και την επιστήμη της



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΥΧΟΣ 512 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΑΦΙΕΡΩΜΑ

Του Αρη Παπαδόπουλου

Αν δεν ήταν η ανήσυχη ελληνική
σκέψη κατά την αρχαιότητα, πολλές
από τις επιστήμες ίσως να
βρίσκονταν σήμερα στα σπάργανα.
Αυτή η άποψη που εκφράζεται από
πολλούς, έχει περισσότερη σημασία
όταν μιλάμε για την
Ιατρική.

Κι αυτό επειδή η αρχαία ελληνική σκέψη
με την παρατηρητικότητά της που κατέληγε
σε εμπειρικά συμπεράσματα έθεσε τις βάσεις
για την Ιατρική που μέσα από πολλούς αι-
ώνες κατέληξε να εξελιχθεί σε μία επιστήμη
στην υπηρεσία του ανθρώπου. Στο ενδιάμεσο
από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ήταν
η προσφορά σπουδαίων ανθρώπων που τάχ-
θηκαν στην υπηρεσία της Ιατρικής. Με
πρώτο τον πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη,
(Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ.), που θέ-
λησε με την επιστήμη του να τιμήσει τον
Θεό Ασκληπιό.

Η ελληνική Ιατρική ανα-
πτύχθηκε και στους Ελ-

ληνιστικούς Χρόνους,
σε γενικές γραμμές
από πανεπιστήμονες
που ακολούθησαν

την αριστοτε-
λική λογική,
όπως ο Χαλ-
κ η δ ό ν ι ο ς
(270 π.Χ.)

και ο

Ερασίστρατος ο Κείος (260 π.Χ.). Ο πρώτος
ενδιαφέρθηκε για καινούργια φάρμακα και
ανέπτυξε μία διαγνωστική Ιατρική που στη-
ριζόταν στη διάκριση των διάφορων ειδών
σφυγμού, ενώ ο δεύτερος καλλιέργησε μία
θεωρία περί φυσιολογίας. Σε γενικές γραμμές
οι γιατροί διατήρησαν ως ένα βαθμό το αρι-
στοτελικό ιδεώδες του πανεπιστήμονα, το
οποίο απέρριψαν από πλευράς τους οι φιλό-
σοφοι της Ελληνιστικής περιόδου.

Αν πρέπει όμως να επισημανθεί κάτι, αυτό
είναι η αρχαιοελληνική θρησκεία που επέ-
τρεψε στους Ελληνες να αναπτύξουν τις επι-
στήμες με λογικό τρόπο. Η παντοδυναμία
των Θεών όπως ξεκίνησε με τη μυθολογία
κατέληξε να συνυπάρχει με την ανθρώπινη
διάσταση. Ετσι μόλις οι θεοί άρχισαν να κά-
νουν λάθη, οι άνθρωποι μπόρεσαν ελεύθεροι
να παρατηρούν. Η ανθρωπότητα είχε κάνει
το πρώτο βήμα προς την επιστήμη, γιατί είχε
ξεφύγει από τη θρησκευτική μοιρολατρία.

Από τη στιγμή εκείνη ελευθερώθηκε η
σκέψη και ήταν επόμενο και η γυναίκα της
εποχής να διεκδικήσει το δικό της μερίδιο
στην επιστήμη.

Στην αρχαία Ελλάδα γνωρίζoυμε ότι o
Ασκληπιός είχε γυναίκες βoηθoύς. Αλλωστε
η κόρη τoυ, Υγεία, ήταν πρoσωπoπoίηση της
υγείας, ενώ οι αδερφές της Πανάκεια, Ιασώ,
Ακεσώ και Αίγλη είχαν θεραπευτικές ικανό-
τητες.

Υπάρχει το παράδειγμα της Αγνοδίκης που
ντυνόταν άνδρας για να θεραπεύει γυναίκες
(δημοσιεύεται ιδιαίτερο άρθρο προς τιμήν
της). Είκοσι αιώνες μετά τη μιμήθηκε η Αμε-
ρικανίδα Μαίρη Γουόκερ κατά τον αμερικα-
νικό εμφύλιο πόλεμο, που αναγκάστηκε να
ντυθεί άνδρας για να ασκήσει την Ιατρική
στους πληγωμένους του πολέμου.

Η ιστορία όμως της Ανδρονίκης καταρρί-

Από αρχαιοτάτων χρόνων
η Ιατρική ήταν 
και γυναικεία υπόθεση



πτει και το επιχείρημα  ότι η γυναι-
κεία εκπαίδευση και ο φεμινισμός
άρχισαν να χρονολογούνται από
την εποχή του Διαφωτισμού με στο-
χαστές όπως τη Lady Mary Wortley
Montagu και Marquis de Condorcet.
Ο σπόρος έπεσε στην Αθήνα του
3ου αι. π.Χ.!

Εκτός από την Ανδρονίκη, τον
Ιπποκράτη μιμήθηκαν η Δεινομάχη,
η  Ερμιόνη, η Ευτυχία, η Φιλονίλα,
η Κλεοπάτρα (που ήταν μάλιστα
βοηθός και συνεργάτρια του μεγά-
λου ιατρού Γαληνού), η Ολυμπιάς,
η Σάλπη και πολλές άλλες. Ακόμη
και η Ελληνίδα Φαραώ της Αιγύ-
πτου Κλεοπάτρα δεν έφτιαχνε μόνο
δηλητήρια αλλά και φάρμακα και
έγραψε ένα βιβλίο περί φαρμάκων.

Πέρασαν στη συνέχεια αιώνες
σκοταδισμού μέχρι τον Διαφωτισμό.
Στη διάρκειά τους ήταν οι μαίες που
ασκούσαν Γυναικολογία και πρα-
κτική Ιατρική. Και όταν στις χώρες
της Δύσης προσπάθησαν οι γυναί-
κες να αφυπνιστούν δεν ήταν σε
καμία άλλη χώρα παρά στην Ελ-
λάδα που, παρά τις επελάσεις της
έφιππης αστυνομίας, στο πανεπι-
στήμιο τόλμησε να σπουδάσει μόλις
το 1896 μ.Χ. η Ελληνίδα Αγγελική
Παναγιωτάκη.

Οταν ξεκίνησαν τα υπερατλαν-
τικά ταξίδια και οι Ελληνες μετανά-
στευαν στην Αμερική, άρχισε σιγά-
σιγά να γεμίζει το Πάνθεον των
Ελλήνων ομογενών που διέπρεψαν
στον κλάδο τους και παράλληλα δό-
ξασαν την Ελλάδα. Ανθρωποι της
επιστήμης που έγιναν φάροι για άλ-
λους που ακολούθησαν. Ειδικά στην
Ιατρική. Μία από αυτούς είναι η
γιατρός Μαρία Καλοποθάκη, που
διέπρεψε στα μέσα του 19ου αιώνα.

Δεν είχαν γίνει γνωστά πολλά.
Επρεπε πρώτα να ενδιαφερθεί ένας
σύλλογος χριστιανών γιατρών στην
Ελλάδα και να βρεθεί ένας γιατρός,
ο οδοντίατρος Γιάννης Τσεβάς, να
εντρυφήσει στο ιστορικό της Μα-
ρίας Καλοποθάκη και να βρει τόσα
στοιχεία, που φτάνουν για ένα ολό-
κληρο βιβλίο.

Η αποκάλυψη της προσφοράς
της ώθησε και είναι προς τιμήν τους,

τον Ελληνοαμερικανικό Ιατρικό
Σύλλογο της Νέας Υόρκης (Ηellenic
Medical Society) να καθιερώσουν
ένα ετήσιο συμπόσιο προς τιμήν της
πρωτοπόρου Ελληνοαμερικανίδας
ιατρού θεσπίζοντας παράλληλα ένα
βραβείο, για το οποίο επιλέγουν και
από μία Ελληνίδα ιατρό με εξαίρετη
προσφορά στον χώρο της.

Στα δύο πρώτα αυτά συμπόσια
βραβεύτηκαν οι γιατροί Μαρία Δε-
ληβοριά-Παπαδοπούλου και Παρα-
σκευή (Eύη) Γιαννακάκου, δύο
ακόμη κυρίες της Ιατρικής με τερά-
στιο έργο. Είναι αυτές οι μορφές
που ξεχωρίζουν και λαμπρύνουν τον
Ελληνισμό.

Το αφιέρωμα, όμως αυτό δεν θα
ήταν δυνατόν να γίνει χωρίς τις πο-

λύτιμη βοήθεια του οδοντογιατρού
Γιάννη Τσεβά και τη μεγάλη προ-
θυμία της ιατρού Στέλλας Λυμπέρη.

Με τη βοήθειά τους ο «Ε.Κ.» προ-
βάλλει το έργο και τη ζωή της Μα-
ρίας Καλοποθάκη, γιατί τέτοια βιο-
γραφικά είναι που γράφουν την
πολύ σημαντική ιστορία των Ελλή-
νων της Αμερικής. Σε όποιο τομέα
και αν διαπρέπουν.

Κι ασφαλώς δεν θα μπορούσαν
να λείψουν οι γυναίκες ιατροί από
την Αρχαιότητα, γιατί και εκεί η Ελ-
ληνίδα έγραψε την πρωτοπορία της.
Η Αγνοδίκη ήταν το χαρακτηριστικό
παράδειγμα της ιατρού κατά τον 3
π.Χ. αιώνα που ντυνόταν άνδρας να
φροντίζει άρρωστες γυναίκες. Ακο-
λούθησαν κι άλλες. Αλλά ήταν και
μέσα στον μύθο ο σπόρος της Ελ-
ληνίδας ιατρού. Οι κόρες του
Ασκληπιού ασκούσαν αυτό το λει-
τούργημα...

Το λειτούργημα της Ιατρικής συ-
νεχίστηκε και στα χρόνια τα Ελλη-
νιστικά και της πρώτης Χριστιανο-
σύνης. Πολλές γυναίκες ιατροί
αγίασαν, ενώ και η ίδια η Παναγία
ονομάστηκε γιάτρισσα και γιά-
τραινα.

Εμείς για όλο αυτό το αφιέρωμα
κρατούμε την πολύτιμη επισήμανση
του ιατρού Ι. Τσεβά, κατά το φετινό
συμπόσιο στη Νέα Υόρκη:

«Οπως ξέρετε, ζούμε στην πα-
τρίδα μία ανεπανάληπτη κρίση, μία

γενική κατάπτωση, μία κατάσταση
όπου όλα καταρρέουν, όπου συχνά
δεν υπάρχουν πρότυπα ανθρώπων
στους οποίους ο λαός να στραφεί.

»Πιστεύω πως, όπως πολλές άλ-
λες φορές στο παρελθόν, η Ομογέ-
νεια της Αμερικής βοηθάει δημιουρ-
γώντας αυτό το Συμπόσιο Μαρία

Καλοποθάκη, προβάλλοντας το θε-
τικό πρότυπο μίας σημαντικής Ελ-
ληνίδας, που αγάπησε την πατρίδα
της, που πρόσφερε τα πάντα σε αυ-
τήν. Από αυτήν τη γυναίκα μπο-
ρούμε οι σύγχρονοι να διδαχθούμε
πολλά». Τέλος, ως συμπέρασμα μπο-
ρούμε να πούμε ότι ως Ελληνισμός

δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απο-
δώσουμε τις οφειλόμενες τιμές σε
όσες και όσους έστρωσαν τον δρόμο
της προσφοράς στην Ανθρωπότητα,
αν δεν μάθουμε την δική μας Ιστο-
ρία. Να την κάνουμε γνωστή παν-
τού και να την τιμάμε με τις πράξεις
μας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗ 3ΜΑΪΟΣ 2012

...από τις συνταγές της γιαγιάς

Με αγνά υλικά

Krinos Foods, LLC.,  47-00 Northern Blvd. LIC, NY 11101 • www.krinos.com

ΚΡΙΝΟΣ: Η σωστή επιλογή

Χωρίς συντηρητικά και χημικά πρόσθετα

“...ετσι μόλις οι θεοί άρχισαν να κάνουν λάθη, 

οι άνθρωποι μπόρεσαν ελεύθεροι να παρατηρούν.

Η ανθρωπότητα είχε κάνει το πρώτο βήμα προς

την επιστήμη, γιατί είχε ξεφύγει από τη

θρησκευτική μοιρολατρία.

Από τη στιγμή εκείνη ελευθερώθηκε η σκέψη και

ήταν επόμενο και η γυναίκα της εποχής να

διεκδικήσει το δικό της μερίδιο στην επιστήμη.”
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Του Ιωάννη Τσεβά,
οδοντιάτρου

ΗΜαρία Καλοποθάκη γεν-
νήθηκε το 1859 στην
Αθήνα, από Ελληνα πα-
τέρα, τον Μιχαήλ Καλο-
ποθάκη και Αμερικανίδα

μητέρα, την Μάρθα Χούπερ Μπλάκλερ,
με καταγωγή το Μάρμπλχεντ, της Μα-
σαχουσέτης.

Σπούδασε σε διάφορα σχολεία και
κολλέγια των ΗΠΑ και αποφάσισε να
γίνει γιατρός. Στην Ελλάδα αυτό ήταν
σχεδόν απαγορευμένο για μία γυναίκα.
Ετσι στράφηκε στη Γαλλία, στο Παρίσι,
όπου απέκτησε το πτυχίο της το 1894.

Η ζωή της Καλοποθάκη μπορεί να

χωριστεί σε πέντε μεγάλα κεφάλαια.
Α) Η εκπαίδευση των νοσοκόμων

Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν νοση-
λευτικές σχολές την εποχή εκείνη και
έτσι υπήρχε απουσία εκπαιδευμένων
αδελφών νοσοκόμων. Η Μαρία Καλο-
ποθάκη ξεκίνησε την εκπαίδευση τους.
Β) Η δημόσια υγιεινή και η
φυματίωσις. 

Τα μεγάλα στρώματα του ελληνικού
λαού δεν ήξεραν τους κανόνες της
υγιεινής. Επίσης τους κανόνες υγιεινής
τους σχετιζόμενους με τη φυματίωση.
Η Καλοποθάκη δίδαξε σε πολλά επί-
πεδα αυτούς τους κανόνες επίσης συμ-
μετείχε στην έρευνα για τη θεραπεία
της φυματιώσεως.
Γ) Ο ηρωισμός της στους
ελληνικούς πολέμους. 

Ελαβε μέρος στον «ατυχή» λεγόμενο

πόλεμο του 1897, επίσης στους Βαλ-
κανικούς Πολέμους του 1912-13. Το
1897 σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν η
μόνη που έμεινε στον Βόλο να περι-
ποιηθεί τους τραυματίες κατά την ει-
σβολή του τουρκικού στρατού, ενώ
όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι και άνδρες
γιατροί είχαν πάρει τον δρόμο της
φυγής.
Δ) Τόσο στον τομέα της υγιεινής
--με ειδικό εγχειρίδιο- και με την έκ-

δοση του περιοδικού ΥΓΕΙΑ, όσο και
στον τομέα της θρησκευτικής ποιήσεως
και της μεταφράσεως η Καλοποθάκη
προσέφερε με την πένα της.
Ε) Η Καλοποθάκη ήταν μία
γυναίκα που ζούσε τον
χριστιανισμό της. 

Στους φτωχούς ασθενείς της εποχής
της όχι μόνο δεν έπαιρνε την αμοιβή
της αλλά τους αγόραζε τα φάρμακα.
Είχε την φήμη της αγίας. Με την έλευ-
ση των προσφύγων ίδρυσε ιατρεία
στους προσφυγικούς συνοικισμούς.
Εζησε πάντα φτωχή η ίδια. Παροιμιώ-
δης ήταν η ταπεινοφροσύνη της.

Η Μαρία Καλοποθάκη ως νέα κο-
πέλα στάλθηκε, μετά τον πρόωρο και
αδόκητο θάνατο της μητέρας της το
1871, με την νεότερη αδελφή της σε
συγγενείς στην Αμερική. Εκεί παρα-
κολούθησαν για τα πρώτα δύο χρόνια
το διάσημο σχολείο της κυρίας Χέινς

στη Νέα Υόρκη και αργότερα φοίτησαν
στο Φέρφαξ Χολ στο Ουίντσεστερ της
Βιρτζίνια. Γυρνώντας στην Αθήνα, προ-
ετοιμάστηκε με τη βοήθεια ενός Ελ-
ληνα προγυμναστή και έλαβε το απο-
λυτήριο από το Παρθεναγωγείο. Επέ-
στρεψε σύντομα στις Ηνωμένες Πολι-
τείες και εγγράφηκε στο Χάρβαρντ
Ανεξ (τώρα Κολλέγιο Ράντκλιφ) όπου
παρακολούθησε την ανώτερη τάξη
των Ελληνικών. Πριν ξαναγυρίσει στην
Αθήνα πήρε την άδεια να ακολουθεί
τις νοσοκόμες στην ημερήσια επίσκεψή
τους στο Γενικό Νοσοκομείο της Μα-
σαχουσέτης, για να πάρει μία ιδέα
από την νοσοκομειακή εκπαίδευση
και να δει αν είχε τη δύναμη να πα-
ραστεί σε αυτοψίες, σε εγχειρήσεις
και σε επιθανάτιες κλίνες.

Είχε κατά νουν μία πρακτική εφαρ-

μογή των γνώσεών της ιδρύοντας στην
Αθήνα μία τάξη Ελληνίδων Διακονισ-
σών, σύμφωνα με το σχέδιο Καϊζερβέρθ
μετατρέποντας την νοσηλευτική στην
Ελλάδα σε επάγγελμα με μοντέρνες
για την εποχή αγγλοαμερικανικές με-
θόδους. Μετά την επιστροφή της στις
ΗΠΑ, μία άλλη συγγενής, την βοήθησε
ώστε να παρακολουθήσει ένα ιατρικό
μάθημα, αλλά δεν εγκατέλειψε την
ιδέα του να αναπτύξει την υπόθεση
της νοσηλευτικής.

Το πρώιμο ενδιαφέρον της προς
την Ιατρική αναπτύχθηκε από επισκέ-
ψεις ως παιδί στην πατρική επαρχία
της Λακωνίας.

Ο πατέρας της Μιχαήλ Καλοποθά-
κης, είχε σπουδάσει Ιατρική με στόχο
να γίνει στρατιωτικός χειρουργός. Αρ-
γότερα εισήλθε σε μία άλλη σταδιο-
δρομία «μεγαλύτερης χρησιμότητας»,
όπως την αποκαλεί η Μαρία, αλλά
στις βραχείες επισκέψεις του στην πα-
τρίδα του την Αρεόπολη της Μάνης,
άρρωστοι και ανάπηροι συγκεντρώ-
νονταν σε πλήθη στις αυλές του σπιτιού
του και εκεί αφιέρωνε πολλές ώρες
καθημερινά για εκείνους. Μία περί-
σταση της άφησε ανεξίτηλη εντύπωση.
Ενας άνδρας που είχε τραυματιστεί
από σφαίρα σε μία βεντέτα, μεταφέρ-

Ο βίος και η εξαίρετη πολιτεία 
της Μαρίας Καλοποθάκη

“Iδρυσε στην Αθήνα μία τάξη Ελληνίδων
Διακονισσών, σύμφωνα με το σχέδιο Καϊζερβέρθ
μετατρέποντας την νοσηλευτική στην Ελλάδα σε
επάγγελμα με μοντέρνες 
για την εποχή αγγλοαμερικανικές μεθόδους”

Συνέχεια στη σελίδα 6
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Αφιερώνεται στη μνήμη της γιαγιάς μου Στυλιανής Ωρολογά-Λυμπέρη (1913-1989)
που γεννήθηκε στο Αϊβαλί της Περγάμου, Μικράς Ασίας. Ανθρωπος εργατικός και ευφυής που ονειρεύτηκε να γίνει γιατρός, αλλά εν μέσω 
της Μικρασιατικής καταστροφής δεν τα κατάφερε. «Εσπρωξε» όμως την κόρη της να γίνει γιατρός και τον γιο της μηχανικό, ο οποίος 
με τη σειρά του μόρφωσε και τα δύο του κορίτσια.

Δρ. Στέλλα Λυμπέρη, Νέα Υόρκη

Στυλιανή Λυμπέρη
Υπάλληλος της Εφορίας

1955

H Στυλιανή Λυμπέρη με τα παιδιά της
Μαρία Τ. Λυμπέρη και Κώστα Τ. Λυμπέρη
1947

Τριαντάφυλλος και Στυλιανή Λυμπέρη
1964
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θηκε μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας της έβγαλε
την σφαίρα και τον θεράπευσε, αλλά η
πρώτη πράξη που ο άνθρωπος έκανε, ήταν
να περιμένει και να σκοτώσει έναν στενό
συγγενή του ανθρώπου που τον είχε πυρο-
βολήσει.

Ο πατέρας της είπε με αποτροπιασμό:
«Δεν θα τον άγγιζα αν ήξερα τι θα έκανε
μετά».

Αυτές οι σκηνές ξεσήκωσαν το ενδιαφέρον
της στην επιστήμη του θεραπεύειν και άρχισε
να εκπαιδεύεται με ζώα και να δίνει συμ-
βουλές από ιατρικά βιβλία πολύ πριν δια-
μορφώσει κάποιο οριστικό σχέδιο για την
Νοσηλευτική ή την Ιατρική.

Η Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του
1880, ήταν ακόμα πολύ συντηρητική και
όσον αφορά στις γυναίκες θα μπορούσε να
περιγραφεί σαν έντονα μεσοβικτωριανή.

Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας δεν είχε
ακόμα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της
ανώτατης εκπαίδευσης των γυναικών. Ηταν
στο Παρίσι, όπου η Μαρία Καλοποθάκη, η
πρώτη Ελληνίδα γιατρός στράφηκε για την
ιατρική της εκπαίδευση.

Εγινε δεκτή στην Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου του Παρισιού τον Οκτώβριο του
1886, αφού οι προηγούμενές της σπουδές

έλαβαν την αναγνώριση και την ισοτιμία
του Γαλλικού Μπακαλορεά. Από τότε για
οκτώ χρόνια απήλαυσε ίσων δικαιωμάτων
και προνομίων με τους άνδρες στις παραδό-
σεις, στα εργαστήρια, στο ανατομείο, στους
θαλάμους των νοσοκομείων, και στο χει-
ρουργείο, σύμφωνα με τις, όπως αναφέρει η
ίδια, «φιλελεύθερες παραδόσεις και τη σωστή
αίσθηση του δικαίου της γαλλικής νοοτρο-
πίας». Κατά τη διάρκεια των ετών, που πέ-
ρασαν στη νοσοκομειακή υπηρεσία μερικών
από τους πιο σπουδαίους κλινικούς γιατρούς
και χειρουργούς του Παρισιού, ένοιωσε κλίση
προς τη Χειρουργική και την Γυναικολογία.

Εχοντας υπ’ όψιν της τις ανάγκες στην
Ελλάδα, όμως, έδωσε την προσοχή της στις
ασθένειες των παιδιών και η διδακτορική
της διατριβή ήταν σχετικά με τα προβλήματα
και τις βλάβες στις χρόνιες γαστρεντερικές
δυσλειτουργίες των βρεφών. Ακολούθησε
μία μονογραφή βασισμένη στην έρευνα της
αναπτύξεως των στομαχικών αδένων στο έμ-
βρυο από τον έκτο μήνα έως την γέννηση.
Επέστρεψε στην Αθήνα αργά το 1894, και
αφού πέρασε τις προφορικές και γραπτές
εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, άρχισε να ασκεί την γενική
ιατρική αν και της σύστησαν να στραφεί
προς την Γυναικολογία.

Ως η πρώτη γυναίκα γιατρός συστήθηκε

αμέσως από την «Φιλόπτωχο Εταιρεία», μία
φιλανθρωπική οργάνωση που υποστηριζόταν
από τις προσπάθειες και τις θυσίες των κα-
λύτερων κυριών της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια
των τριών ετών σε αυτήν την εταιρεία έμαθε,
όπως αναφέρει, τη μεγάλη αξία του αττικού
ήλιου και των αττικών ανέμων στη δημόσια
υγεία.

Για να εξετάσει κανείς τις απαρχές του
γυναικείου ιατρικού κινήματος στην Ελλάδα,
πρέπει να πάει πίσω στις αρχές της δεκαετίας
του 1890 όταν το Πανεπιστήμιο των Αθηνών
πρώτη φορά δέχτηκε γυναίκες σε ένα οποι-
οδήποτε τμήμα του. Η πρώτη Ελληνίδα που
έγινε δεκτή ήταν η Ιωάννα Στεφανοπούλου,
εκδότρια του «Messager d’ Athenes», ενός
από τα δύο επίσημα έντυπα της ελληνικής
κυβερνήσεως. Εγινε δεκτή στις παραδόσεις
της Φιλοσοφικής Σχολής χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα.

Το 1892 δύο αδελφές από την Κεφαλλο-
νιά, η Αγγελική και η Αλεξάνδρα Παναγιω-
τάτου, έγιναν δεκτές χωρίς δυσκολία από
την Ιατρική Σχολή και χωρίς εμφανή εχθρό-
τητα από την πλευρά των φοιτητών. Ούτε
αυτός ο νεοτερισμός έφερε αποδοκιμασία
από την κοινή γνώμη αλλά μάλλον μία σκε-
πτικιστική συγκράτηση όσον αφορά στα απο-
τελέσματα αυτού του τολμηρού βήματος.

Το 1894 τέσσερις άλλες γυναίκες έγιναν
δεκτές η Ανθή Βασιλειάδου, η Αννα Κατσίγρα,
η Ελένη Αντωνιάδου και η Βασιλική Παπα-
γεωργίου. Δεν συνάντησαν ενόχληση από
τους συμφοιτητές τους εκτός από τη γνωστή
επίδειξη ανωριμότητας και θορυβώδους δια-
θέσεως των πρωτοετών φοιτητών, κάτι που
επιδεικνύεται παγκοσμίως. Αυτή η φάση
γρήγορα έδωσε θέση σε σχέσεις αμοιβαίας
κατανοήσεως και συντροφικότητας.

Ο βίος και η εξαίρετη πολιτεία 
της Μαρίας Καλοποθάκη

“Εγινε δεκτή στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου
του Παρισιού τον
Οκτώβριο του 1886,
αφού οι προηγούμενές
της σπουδές έλαβαν 
την αναγνώριση και 
την ισοτιμία του Γαλλικού
Μπακαλορεά.”

Συνέχεια από τη σελίδα 4

Συνέχεια στη σελίδα 8



ΑΦΙΕΡΩΜΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗ 7ΜΑΪΟΣ 2012

Dedicated to the women barred from medicine 
and to the women who despite barriers, succeed and excel in medicine

• Δρ. Νικόλαος Ε. Μεζίτης
• Δρ. Στέλλα Λυμπέρη
• Δρ. Μαρία Δεληβοριά-Παπαδοπούλου
• Μέλπω Χριστοφίδου-Σολωμίδου Ph.D.
• Δρ. Ανδρομάχη Σκαραντάβου
• Δρ. Ελένη Τουσίμη
• Δρ. Μαρία Θεοδούλου

• Παρασκευή (Εύη) Γιαννακάκου Ph.D.
• Δρ. Λορέν Χρυσομάλλη-Βαλασιάδη
• Δρ. Παναγιώτα Ανδρεοπούλου
• Γεωργία Παναγοπούλου Ph.D.
• Δρ. Αλίκη Ζερβουδάκη
• κ. Στέλλα Κοκόλη
• κ. Ιωάννης Τσέβας

Eλαβαν μέρος οι εξής:

Ευχαριστούμε
την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Νέας Υόρκης 

για την αναγνώριση των επιτευγμάτων των Ελληνίδων ιατρών και την καθιέρωση 
του Συμποσίου προς τιμήν 

της πρώτης Eλληνοαμερικανίδας γιατρού Μαρίας Καλαποθάκη.
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Η μικρή ομάδα των πρωτοπόρων ενώθηκαν
μαζί της στις ανάγκες του ατυχούς πολέμου
του 1897. Ενός πολέμου που ήταν φανερό
ότι θα κατέληγε σε ήττα από την αρχή. Οι
μεγάλες δυνάμεις, είδαν σε μια διαμάχη
μεταξύ της Ελλάδας και Τουρκίας μία απειλή
στην ισορροπία των Βαλκανίων. Αν και βρα-
χύχρονος και καταστρεπτικός, έδωσε ώθηση
στις γυναικείες δραστηριότητες στην Ελλά-
δα.

Η θέση των Ελληνίδων γυναικών ήταν
διαμέσου των αιώνων της σκλαβιάς, μία θέση
αξιοπρέπειας και υπευθυνότητας στην δια-
τήρηση ζωντανής της παραδόσεως του καθή-
κοντος, της τιμής, της σεβασμού της θρησκείας,
στην οικογένεια. Στην ανάγκη η γυναίκα έμ-
παινε στο χαράκωμα με το τουφέκι ή στόχευε
με το κανόνι της από το κατάστρωμα του
πλοίου της ή όδευε στον θάνατο με ένα τρα-
γούδι στα χείλη της για να αποφύγει την ατί-
μωση.

Στα βουνά της Λακωνίας οι γυναίκες -που
δεν συμπεριλαμβάνονταν στους νόμους της
βεντέτας- πήγαιναν και έρχονταν ανενόχλητες
νύχτα και μέρα υπηρετώντας στα πολιορκού-
μενα νοικοκυριά και μεταφέροντας μηνύματα
σε φίλους και συμμάχους. Αφού δημιουργή-
θηκε το βασίλειο της Ελλάδος, γυναίκες με
μόρφωση και κοινωνική θέση εργάστηκαν
σταθερά και αφανώς για να δώσουν εργασία
και ανακούφιση στις φτωχότερες αδελφές
τους. Οι ικανότητές τους σαν ικανές και πο-
λυμήχανες και η εκτελεστική ικανότητά τους
θα μπορούσε να παραμείνει εν υπνώσει ακόμα
περισσότερο εάν δεν ξέσπαγε ο Ελληνοτουρ-
κικός πόλεμος του 1897, που τους οδήγησε
σε συντονισμένη δράση.

Η «Ενωση των Ελληνίδων Γυναικών» ορ-
γανώθηκε από την Καλλιρρόη Παρρέν (ήταν
επίσης η πρώτη υπέρμαχος των δικαιωμάτων
των γυναικών όπως υπήρχαν στις άλλες χώ-

ρες). Η κήρυξη του πολέμου του 1897 βρήκε
ανταπόκριση στην συντονισμένη δράση της
Ενώσεως των Ελληνίδων γυναικών, στην
οποία οι πρωτοπόρες γυναίκες ιατροί πήραν
ενεργό μέρος. Η Βασίλισσα Ολγα της οποίας
οι φιλανθρωπίες έφταναν μέχρι τη δημιουργία
δικού της νοσοκομείου για τους φτωχούς (Ο
Ευαγγελισμός), είδε τώρα το όνειρό της για

την νοσηλευτική σαν επάγγελμα για τις μορ-
φωμένες γυναίκες, να παίρνει μία απτή μορφή.
Δήλωσε ότι χρειάζονταν εθελόντριες νοσο-
κόμες. Η Μαρία Καλοποθάκη ανέλαβε την
εκπαίδευση τους με τη βοήθεια των τεσσάρων
φοιτητριών της Ιατρικής. Εντατική εκπαίδευση
με καθημερινές παραδόσεις και επιδείξεις σε
ένα πολυπληθές ακροατήριο γυναικών κάθε

ηλικίας και τάξεως και ειδική εκπαίδευση σε
εκείνες, που έδειχναν ιδιαίτερη ικανότητα
για μεγαλύτερες ευθύνες. Η Μαρία Καλοπο-
θάκη παρασημοφορήθηκε από την Βασίλισσα
Ολγα για το έργο της και το καλοκαίρι του
1899 έλαβε αργυρό μετάλλιο με σταυρό με
από κάτω ερυθρή ταινία με χαραγμένη την
ημερομηνία 1897 σε ειδική τελετή που ορ-
γανώθηκε στα ανάκτορα για τις γυναίκες που
συμμετείχαν στον ατυχή πόλεμο.

Χάρις στη φιλελεύθερη νοοτροπία πλουσίων
Ελλήνων στο εξωτερικό και στην αφοσιωμένη
εργασία της εκτελεστικής επιτροπής η Ενωση
των Ελληνίδων Γυναικών έθεσε στη διάθεσή
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε σύντομο
χρονικό διάστημα ένα τέλεια οργανωμένο
νοσοκομείο για την έδρα των εχθροπραξιών
στον Βόλο και να προετοιμάσουν ένα άλλο
σαν νοσοκομείο βάσης στην Αθήνα. Ο Βόλος
στον Παγασητικό κόλπο είχε εκλεγεί λόγω
της ευκολίας της μεταφοράς των τραυματιών
στην Αθήνα με νοσοκομειακά πλοία. Το νο-
σοκομείο στεγάστηκε στο οίκημα Ιωανν. Κυ-
ριαζή, που παραχωρήθηκε δωρεάν. Το προ-
σωπικό αποτελούνταν από δύο χειρουργούς
του Ερυθρού Σταυρού τους Μιχ. Καντά και
Αγγ. Ευαγγελίδη, την Καλοποθάκη διευθύντρια
και την Κατσίγρα (ακόμα φοιτήτρια) με 20
επιλεγμένες νοσοκόμες που επιβλέπονταν
από δύο εκπαιδευμένες νοσοκόμες Αγγλίδες,

τις Rider και Dunbar.
Το νοσοκομείο αυτό περιέθαλψε περί τους

300 βαριά τραυματισμένους. Χαρακτηριστική
είναι η μαρτυρία μίας φαρμακοποιού από
την Λάρισα, της Αμαλίας Παπασταύρου που
στο ημερολόγιό της με τίτλο «Ημερολόγιον

Ο βίος και η εξαίρετη πολιτεία 
της Μαρίας Καλοποθάκη

“Η Μαρία Καλοποθάκη παρασημοφορήθηκε από την
Βασίλισσα Ολγα για το έργο της και το καλοκαίρι του 1899
έλαβε αργυρό μετάλλιο με σταυρό με από κάτω ερυθρή
ταινία με χαραγμένη την ημερομηνία 1897 σε ειδική τελετή
που οργανώθηκε στα ανάκτορα για τις γυναίκες που
συμμετείχαν στον ατυχή πόλεμο”
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Με θαυμασμό και υπερηφάνεια 
τιμούμε την πρώτη Ελληνίδα γιατρό 

Μαρία Καλοποθάκη
και ευχόμαστε στις Ελληνοαμερικανίδες γιατρούς 

πάντα επιτυχίες.

Σπύρος και Αμαλία Σπυρέα
& Sigmapharm Laboratories

Sigmapharm Laboratories, LLC
3375 Progress Drive, Bensalem - PA 19020
Tel.: (215) 352-6655 - Fax: (215) 352-6644

www.sigmapharm.com

Innovative Pharmaceutical Formulations, Maximizing Drug Therapy.
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του Πολέμου - 1 έως 14 Απριλίου 1897» ση-
μειώνει τα εξής:

«Απριλίου 13: Πάσχα θλιβερόν εξημέρωσε.
Ο Xριστός ανέστη αλλ’ η Ελλάς έμεινε τεθαμμένη
και χιλιάδες ανθρώπων την ημέραν αυτήν της
χαράς και της ελπίδος έμενον άστεγοι γυμνοί
και πεινώντες χωρίς ελπίδα να επανακτήσωσιν
ότι απώλεσαν. Ακόμη λέγεται ότι η εγκατάλειψις
της Λαρίσης είναι σχέδιον το οποίον δεν
δύναται να εννοήσει το πλήθος. Πυρετώδης
κίνησις εις την αποβάθραν του Βόλου, μετα-
φερόμενου του υλικού του πολέμου εις τ’
ατμόπλοια. Και τα νοσοκομεία του Ερυθρού
Σταυρού διελύοντο μεταφερομένων των πλη-
γωμένων επί των ατμοπλοίων. Δύο απέθανον
επί της λέμβου, οι λοιποί εστιβάζοντο ως
δέματα εις το κύτος του ατμοπλοίου μεταποι-
ηθέντος εις νοσοκομείον. Αυτή λέγεται περι-
ποίησις και φιλανθρωπία δι’ εκείνους οίτινες
προσέφερον το αίμα των υπέρ πατρίδος! Τας
θέσεις των κατέλαβε το προσωπικόν των νο-
σοκομείων. Μόνη η δεσποινίς Καλαποθάκη
έμεινε μέχρι τέλους εις Βόλον περιποιούμενη
τους τραυματίας. Οταν οι άνδρες φεύγουσι
καλόν είναι να μένωσιν αι γυναίκες».

Στο μεταξύ, τα αθηναϊκά νοσοκομεία
ήταν γεμάτα και οι γυναίκες παρακολου-
θούσαν την νοσηλευτική στις ειδικές συνθήκες
που δημιουργεί ένας πόλεμος. Αυτό το εν-
διαφέρον θα διπλασιαζόταν στους Βαλκανι-
κούς πολέμους όταν ένας αναδιοργανωμένος
στρατός με λαμπρές νίκες ξανάδωσε την
αίγλη στα Ελληνικά όπλα. Ακόμα περισσότερο
στον Παγκόσμιο πόλεμο, όταν η δράση των
Ελληνικών δυνάμεων στο Μακεδονικό μέ-
τωπο βοήθησαν στην συντόμευση της υπο-
γραφής της ανακωχής. Σε όλους αυτούς τους
πολέμους οι Ελληνίδες ιατροί είχαν την συμ-
μετοχή τους. Μία μεγάλη ώθηση δόθηκε
στην νοσηλευτική σαν επάγγελμα για τις
εκπαιδευμένες γυναίκες, που σιγά σιγά ανα-
πτύχθηκε σε συστηματική οργάνωση και
είχε την επίσημη αναγνώριση. Είναι ενδια-

φέρον να σημειώσουμε ότι η σεβάσμια Φλό-
ρενς Νάιτινγκέηλ απέστειλε συγχαρητήρια
επιστολή αναγνωρίσεως στο κλείσιμο του
πολέμου του 1897 στις Ελληνίδες γυναίκες.
Το 1898 η «Ενωση των Ελληνίδων γυναικών»
χώρισε τις δραστηριότητές της σε δύο τμή-
ματα: της υγιεινής και της νοσηλευτικής.
Σαν πρόεδρος η Καλοποθάκη με την Βασι-
λειάδου σαν αντιπρόεδρο, ίδρυσαν μία κλι-

νική για γυναίκες και παιδιά και εκπαίδευσαν
νοσηλεύτριες, που εξοπλίστηκε από τα πε-
ρισσεύματα από τα πολεμικά νοσοκομεία.

Ασχολήθηκαν ιδίως με τον τομέα της δη-
μόσιας υγείας και με την φροντίδα και την
πρόληψη της φυματιώσεως. Η διάδοση της
φυματιώσεως είχε καταντήσει απειλή και
οφειλόταν έναν μεγάλο πληθυσμό αγροτικής
προελεύσεως, που μετανάστευε στις ΗΠΑ
από όπου επέστρεφε φυματικός στην Ελλάδα
για να θεραπευθεί ή για να πεθάνει. Το
έργο τους να πείσουν ή να συνδιαλλαγούν
με έναν πληθυσμό που αγνοούσε ή ήταν
καχύποπτος για την καταστροφή των μολυ-
σμένων υλικών(ρούχων ή σκεπασμάτων κλπ)
ήταν πολύ δύσκολο και έκανε την εργασία
τους εξοντωτική. Δεν ήταν παρά το 1908
που η υπηρεσία απολυμάνσεως ιδρύθηκε
στο Υπουργείο των Εσωτερικών.

«Μάχη» κατά φυματίωσης
Η Καλοποθάκη ξεκίνησε μία προσπάθεια

στη θεραπευτική της φυματίωσης. Ενας Ελ-
ληνας ιατρός ο Δρ Κορομηλάς, είχε ξεκινήσει
μία μέθοδο ενδοτραχειακής ενστάξεως διτ-
τανθρακικού σουλφιδίου που είχε δώσει
εξαιρετικά αποτελέσματα σε ένα παρισινό
νοσοκομείο. Αυτή η μέθοδος είχε συναντήσει
έντονη αντίδραση από την ιατρική κοινότητα
των Αθηνών με βάση την πιθανή επικινδυ-
νότητά της. Η Καλοποθάκη πρόσφερε τμήμα
του νοσοκομείου της Ενώσεως Ελληνίδων
Γυναικών για μία ελεγχόμενη δοκιμή δύο
ετών. Τα αποτελέσματα στο πρώτο και το
δεύτερο στάδιο της ασθένειας ήταν αξιοση-
μείωτα.

Η εκπαίδευση των νοσοκόμων συνεχί-
στηκε στο νοσοκομείο που είχε πλέον μετα-
τραπεί κυρίως σε χειρουργική γυναικολογική
κλινική με μεγάλο τμήμα εξωτερικών ασθενών
και με ειδικό τμήμα εκπαιδεύσεως μαιών,
που ήταν σε μεγαλύτερη ζήτηση από τους
γιατρούς. Η νοσηλευτική είχε αρχίσει σε
μικρή κλίμακα. Δύο από τις νοσηλεύτριες
υποστηρίζονταν από το νοσοκομείο.

Η Καλοποθάκη διορίστηκε καθηγήτρια
Υγιεινής στις τάξεις του Αρσακείου Γυμνασίου,
του παλιότερου διδακτικού ιδρύματος στην
Ελλάδα που λειτουργούσε από το 1836. Εδώ
ξεκίνησε ένα ορθοπεδικό γυμναστήριο και
εγκαινίασε ιατρικές εξετάσεις στα αστικά
και στα κατώτερα σχολεία.

Η εργασία για την βρεφική υγεία άρχισε
νωρίς από τις Βασιλειάδου, Κατσίγρα και
Καλοποθάκη και ένας υποδειγματικός βρε-
φονηπιακός σταθμός ιδρύθηκε υπό την αιγίδα
της πριγκίπισσας Σύλβιας.

Ολοκλήρωσε την εργασία της στην υγιεινή
των σχολείων με ένα εγχειρίδιο για τις σχο-
λικές τάξεις το «Στοιχεία Υγιεινής δια διδα-
σκαλεία ή παρθεναγωγεία» (1912) και εξέ-
δωσε ένα μηνιαίο περιοδικό με τον τίτλο
«Υγεία».

Το πρωτοποριακό έργο στην δημόσια υγι-
εινή, που δεν είχε την συμπαράσταση από
την επίσημη πολιτεία ή την ιδιωτική αγαθο-

Ο βίος και η εξαίρετη πολιτεία 
της Μαρίας Καλοποθάκη

“...διορίστηκε καθηγήτρια
Υγιεινής στις τάξεις του
Αρσακείου Γυμνασίου,
του παλιότερου
διδακτικού ιδρύματος
στην Ελλάδα που
λειτουργούσε από το
1836. Εδώ ξεκίνησε ένα
ορθοπεδικό γυμναστήριο
και εγκαινίασε ιατρικές
εξετάσεις στα αστικά και
στα κατώτερα σχολεία.”
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εργία, που έκανε την ερευνητική εργασία
ένα ουτοπικό όνειρο, στηρίχθηκε μόνο στην
προσωπική δραστηριότητα των γυναικών
γιατρών. Η ανταμοιβή τους ήταν ότι βοήθησαν
στο να μπουν τα θεμέλια στην δημόσια υγι-
εινή, που έκτοτε έχει την οικονομική αρωγή
του κράτους.

Το 1906 το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών
έστειλε ένα μήνυμα στις γυναίκες της Ελλάδος
μέσω της Βαρόνης Αλεξάνδρας Γκρίπενμ-
περγκ, γνωστό μέλος του Φινλανδικού κοι-
νοβουλίου , και έτσι ιδρύθηκε ένα Εθνικό
Ελληνικό Συμβούλιο. Η Καλοποθάκη υπήρξε
γραμματεύς για τα πρώτα τρία χρόνια και
είχε την χαρά να καταγράψει έντεκα οργα-
νώσεις γυναικών στην Ελλάδα για την ανα-
φορά της στο Διεθνές συνέδριο του Τορόντο
το 1909.

Στο μέτωπο της Ηπείρου.
Η Μαρία Καλοποθάκη έλαβε μέρος στον

πόλεμο του 1912 στο μέτωπο της Ηπείρου.
Από τις 22 Οκτωβρίου 1912 ως την 1η Μαρ-
τίου 1913 βρισκόταν στην Αρτα στο εκεί νο-
σοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, δυναμικό-

τητας 130 κλινών με διευθυντή τον χειρουργό
Σάββα Σαββάκη και επιμελήτρια την ίδια με
αρκετούς βοηθούς γιατρούς και την συνδρομή
πολλών κυριών. Το Νοσοκομείο που είχε
οργανώσει στην Αθήνα με την Ενωση των
Γυναικών, είχε γίνει παράρτημα του Πρώτου
Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

Και στον Βαλκανικό πόλεμο, η προσφορά
της παραμένει παροιμιώδης.

Μία μαρτυρία που έχει καταγραφεί λέει
τα εξής: «Διευθύνει ορεινά χειρουργεία και
όπως ομολογούν άνδρες συνάδελφοί της ερ-
γάζεται όσο τρεις άνδρες χειρουργοί».

Η προσφορά της Μαρίας Καλοποθάκη
δεν σταμάτησε. Μετά την Μικρασιατική Κα-
ταστροφή συνεχής ήταν η βοήθειά της προς
τους πρόσφυγες, ανακουφίζοντας τους πόνους
τους τα τραύματά τους και τις αρρώστιες
τους.

Με τους ιεραποστόλους που τότε είχαν
έλθει στην Ελλάδα από την Μικρά Ασία,
ασχολήθηκε με την ίδρυση μίας μικρής μο-
νάδας στην Κοκκινιά σαν σταθμό πρώτων
βοηθειών.

Τα χρόνια όμως και οι μόχθοι μιας ολό-
κληρης ζωής θυσίας άρχισαν να βαραίνουν
την Μαρία Καλοποθάκη.

Πέθανε τον Ιανουάριο του 1941, περίοδο
νικηφόρου επελάσεως των ελληνικών δυνά-
μεων στην Αλβανία, αναπολώντας ίσως τις
δικές της ηρωικές ημέρες στα διάφορα πο-
λεμικά μέτωπα.

Η Μαρία Καλοποθάκη έζησε και πέθανε
μία ζωή πλήρους ανιδιοτέλειας πιστεύοντας
στην λειτουργηματική ιατρική που προ-
σφέρει ανιδιοτελώς. Απόδειξη αυτού του
γεγονότος ήταν το γεγονός ότι απέθανε
πάμπτωχη. Σύμφωνα με μία μαρτυρία
ασθενούς στο Κουκάκι στο κέντρο της
Αθήνας: «Αυτή η γυναίκα ήταν αγία. Οχι
μόνο παρακολουθούσε τους φτωχούς ασθε-
νείς δωρεάν (αλλά σχεδόν όλοι ήταν φτω-
χοί τότε, σχόλιο δικό μας) αλλά και τους
αγόραζε τα φάρμακα με δικά της χρήματα
όταν δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν».
Εζησε όλη της τη ζωή με βαθιά πίστη
στον Χριστό και απέραντη αγάπη για την
πατρίδα της και την επιστήμη της. Δόξασε
και τις δύο της πατρίδες: την Ελλάδα που
την γέννησε και στην οποία σταδιοδρόμησε
και την Αμερική την πατρίδα της μητέρας
της και της πρωτοβάθμιας, γυμνασιακής
και κολλεγιακής της μόρφωσης.

Ο βίος και η εξαίρετη πολιτεία 
της Μαρίας Καλοποθάκη

Περιοδικό «Εφημερίς των Παίδων»
Το περιοδικό «Εφημερίς των Παίδων»

άρχισε να εκδίδεται τον Ιανουάριο του
1868 από τον M. Δ. Καλοποθάκη, πρωτερ-
γάτη της ευαγγελικής κίνησης στην Ελλάδα
και εκδότη του περιοδικού «Αστήρ της Ανα-
τολής».

Αυτή η πληροφορία δίνει και το στίγμα
της οικογένειας Καλοποθάκη και την προ-
οδευτικότητά της, που επέτρεψε στην Μα-
ρία να σπουδάσει, παρά τον συντηρητισμό
της τότε κοινωνίας, αλλά και να αναδειχθεί
όχι μόνο σε επιστήμονα, αλλά και σπου-
δαίο άνθρωπο και φιλάνθρωπο.

Το έντυπο «Εφημερίς των Παίδων», που
άρχισε να εκδίδει ο Μ. Καλοποθάκης
(1825-1911) ήταν ένα μηνιαίο, αρχικά, τε-
τρασέλιδο και από το 1873 και εξής οκτα-
σέλιδο, παιδικό περιοδικό με συνεχή εκ-
δοτική παρουσία ώς τα 1893. Πωλούνταν
στην τιμή των 50 λεπτών ώς το 1873 και
στην τιμή της μιας δραχμής από το 1873
ώς τη διακοπή της έκδοσής του.Στην
πρώτη σελίδα κάθε φύλλου έφερε έως τον
Φεβρουάριο του 1876 το βιβλικό παράθεμα
«Των τοιούτων είναι η βασιλεία των ουρα-
νών», δίνοντας έμμεσα το στίγμα του ιδεο-
λογικού προσανατολισμού του: ηθική διά-
πλαση του παιδιού που στόχευε στην
«αναγέννηση» και κατά συνέπεια στη σω-
τηρία του, καθώς το παιδί στο πλαίσιο της
ευαγγελικής ηθικής έφερε το στίγμα του
προπατορικού αμαρτήματος, από το οποίο

και έπρεπε να απαλλαγεί, αν επιθυμούσε
μια θέση στην ουράνια βασιλεία.

H «Εφημερίς των Παίδων» εντάσσεται
στην παράδοση των ευαγγελικών παιδικών
περιοδικών, που εκδίδονταν στην Αμερική
και στην Αγγλία σε όλη τη διάρκεια του
19ου αιώνα. Ερανίζεται υλικό από αυτού
του είδους τα έντυπα, καθώς ο εκδότης

της διατηρεί δεσμούς με προτεσταντικούς
κύκλους και στις δύο χώρες. Η «Εφημερίς
των Παίδων» εκδιδόταν με τη συνδρομή
της Religious Tract Society of London και
της Presbyterian Church of the United Sta-
tes mission to Athens. Το γεγονός αυτό
στάθηκε αφορμή να κατηγορηθεί από τη
«Διάπλασιν των Παίδων» ως «ύπουλον
προσηλυτικόν όργανον των ετεροδόξων ιε-

ραποστόλων». Ξεκίνησε έτσι μια διαμάχη
μεταξύ των δύο περιοδικών που μεταφέρ-
θηκε και στον Τύπο της εποχής, χωρίς
όμως να επηρεάσει την έκδοση της «Εφη-
μερίδος των Παίδων». Παράλληλα το πε-
ριοδικό ακολουθεί την παράδοση του ελ-
ληνικού οικογενειακού - φιλολογικού
εντύπου, από το οποίο αντλεί και ένα με-
γάλο μέρος της θεματικής του.

H ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει
επιστημονικά άρθρα, βιογραφίες ανδρών,
κυρίως μεγάλων μορφών του Προτεσταν-
τισμού, θρησκευτικά, ηθικά και εκκλησια-
στικά άρθρα, γνωμικά, βιβλιοπαρουσιά-
σεις, νεκρολογίες, ποίηση και ευαγγελική
παιδική λογοτεχνία. Εκτός από τον ίδιο
τον εκδότη, στο περιοδικό συνεργάζονταν
για κάποια χρονικά διαστήματα η σύζυγός
του Martha Hooper-Blackler, η κόρη του
Μαρία Καλοποθάκη και ώς το 1873 ο Σκω-
τσέζος James Dewar.

Δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια
ποιοι υπήρξαν οι μόνιμοι συνεργάτες του
περιοδικού, εκτός από τους παραπάνω,
αλλά ανάμεσα στους γνωστούς συγγραφείς
ξεχωρίζουν οι: I. K. Καρασούτσας, Αχιλλεύς
Παράσχος, A. P. Ραγκαβής, Θεόδωρος Ορ-
φανίδης, Ανδρέας Λασκαράτος, Κωνσταν-
τίνος Σκόκος, Παναγιώτης Φέρμπος, Αρι-
στοτέλης Βαλαωρίτης, Κωστής Παλαμάς,
Βλάσης Γαβριηλίδης, N. Γ. Ιγγλέσης.
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Eιδικευόμαστε στις ανωμαλίες της εμμηνορρυσία, καθώς και στα συμπτώματα πριν και μετά την εμμηνόπαυση. 

Ορμονική ανάλυση για την καλύτερη αξιολόγηση του ορμονικού σας προβλήματος.

Εφαρμόζουμε αγωγή με συμβατική και βιοϊατρική θεραπεία.

Ειδικευόμαστε σε μικροχειρουργικές υστεροσκοπικές επεμβάσεις, 

θεραπεία ανωμαλιών του τραχήλου της μήτρας, καθώς και εξετάσεις για HPV.

Διαθέτουμε μηχάνημα υπέρηχων τελευταίας τεχνολογίας για την πιο ακριβή αξιολόγηση της πυελικής ανατομίας σας.

Είμαστε υπερήφανες για την ολοκληρωμένη θεραπεία που προσφέρουμε στα γυναικολογικά προβλήματα.
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θεραπεία κηλίδων του δέρματος και ηλιακών εγκαυμάτων, θεραπεία φλεβίτιδος και ευρυαγγειών προσώπου.
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Του Δημήτρη Τσάκα    

ΗΔρ. Εύη (Παρασκευή)
Γιαννακάκου, κατά τη
διάρκεια της συνέντευ-
ξής της στη «Γυναίκα»,
στη μηνιαία έκδοση του

«Εθνικού Κήρυκα» εξέφρασε την
ικανοποίησή της για την επιτυχία
του συμποσίου διότι προβάλλεται
και γίνεται ευρύτερα γνωστό το
έργο της αείμνηστης Μαρίας Καλο-
ποθάκη.

«Το συμπόσιο που διοργανώθηκε
στη μνήμη της ήταν επιτυχημένο.
Για να είμαι ειλικρινής εγώ δεν νο-
μίζω ότι είμαι η πιο αρμόδια να μι-
λήσω για την ζωή και το έργο της
αειμνήστου Μαρίας Καλοποθάκη,
της πρωτοπόρου γιατρού και επι-
στήμονα, και μεγάλης φιλανθρώπου.
Αναμφίβολα η ζωή της και το έργο
της πρέπει να αποτελέσουν σημείο
αναφοράς για τις νεότερες γενιές
των γιατρών και επιστημόνων, που
ξέρουν με το δικό τους τρόπο να τι-
μούν τον όρκο του Ιπποκράτη»,
επεσήμανε η κ. Γιαννακάκου. Και
συνέχισε: «Για μένα είναι πολύ ση-
μαντική η βράβευση του ερευνητι-
κού μου έργου από τον ιστορικό
Σύλλογο Ελλήνων Ιατρών της Νέας
Υόρκης, διότι αφενός μεν αναγνω-
ρίζει το έργο μου ως επιστήμονα
και συνάμα παρέχει τη δυνατότητα
στην ελληνοαμερικανική κοινότητα
να γνωρίσει από κοντά τα επιτεύγ-
ματα των ομογενών στο χώρο της
βιοϊατρικής έρευνας. Τέτοιου είδους
εκδηλώσεις δίνουν το έναυσμα στη
νεότερη γενιά να ασχοληθεί με την
έρευνα και συνάμα παρέχει τα πρό-
τυπα τα οποία πρέπει να ακολου-
θήσει».

«Ηταν μεγάλη τιμή που αναγνω-
ρίστηκε η προσφορά μου στον ερευ-
νητικό τομέα και στον χώρο της
ερευνητικής ιατρικής», συμπλήρω-
σε.

Ερωτηθείσα εάν υπάρχουν δια-
φορές μεταξύ της εποχής στην οποία
έζησε και διέπρεψε η Μαρία Καλο-
ποθάκη και της δικής της εποχής,
είπε ότι «είναι δύσκολο να γίνουν
συγκρίσεις διότι πρόκειται για δύο
εντελώς διαφορετικές εποχές».

«Εγώ προσωπικά δεν αισθάνθηκα
και δεν έζησα τις δυσκολίες και δεν

αντιμετώπισα τις προκλήσεις που
αντιμετώπισε η Δρ Καλοποθάκη.
Στην εποχή της το περιβάλλον δεν
ευνοούσε τις γυναίκες και γι’ αυτό
μετρούνταν στα δάχτυλα οι Ελλη-
νοαμερικανίδες οι οποίες ασχολή-
θηκαν με την Ιατρική. Σήμερα είναι
πιο εύκολο για τις γυναίκες και να
σπουδάσουν και να κάνουν καριέρα
και να προχωρήσουν».

Παράλληλα, τόνισε ότι αν και
έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος
ως προς τη χειραφέτηση των γυ-
ναικών και την ισότητα των δύο
φύλων, εν τούτοις τα υψηλά πόστα
είναι ως επί το πλείστον ανδροκρα-
τούμενα.

«Αν ρίξεις μια ματιά σε όλα τα
πανεπιστήμια θα διαπιστώσεις ότι
όταν αρχίζουν τις σπουδές τα πο-
σοστά των γυναικών είναι 50%-
50% ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά
όσο προχωράμε στην ιεραρχία τα
ποσοστά πέφτουν. Νομίζω ότι αυτό
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες,
όπως το γεγονός ότι η διαχείριση
της οικογένειας και το έργο της
ανατροφής των παιδιών βαραίνει
δυσανάλογα τις γυναίκες», υπο-
γράμμισε.

Η Δρ. Εύη Γιαννακάκου είναι
αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμή-
μα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Weill
Cornell και αναπληρώτρια καθηγή-

τρια στο Τμήμα Φαρμακολογίας του
ιδίου Πανεπιστήμιου και ηγείται
ενός σπουδαίου ερευνητικού προ-
γράμματος.

Ερωτηθείσα για το αντικείμενο
της έρευνάς της, είπε ότι «η έρευνά
μου έχει να κάνει με τη μελέτη των
μηχανισμών αντοχής σε χημειοθε-
ραπευτικά φάρμακα. Ο στόχος μας
είναι να καταλάβουμε τη μοριακή
βάση της ανταπόκρισης των ασθενών
στο φάρμακο. Προσπαθούμε να
ερευνήσουμε βασικούς μηχανισμούς
των κυττάρων στο εργαστήριο, να
καταλάβουμε πώς επηρεάζουν τα
καρκινικά κύτταρα και να μεταφέ-
ρουμε αυτή τη γνώση στην κλινική
πράξη». Το εργαστήριο, συνέχισε,
έχει δέκα περίπου ερευνητές και η
Δρ. Γιαννακάκου επιβλέπει τις ερευ-
νητικές δραστηριότητες στο τμήμα
της Αιματολογίας και της Κλινικής
Ογκολογίας.

Ερωτηθείσα για τον αριθμό των
ομογενών καθηγητών στον δικό της
τομέα στο Κορνέλ, τόνισε πως είναι
η μόνη Ελληνίδα.

«Στο Πανεπιστήμιο και ειδικά
στην Ιατρική Σχολή υπάρχουν και
άλλοι ομογενείς καθηγητές, ανα-
πληρωτές καθηγητές και κλινικοί
καθηγητές οι οποίοι διαπρέπουν
και απολαμβάνουν του σεβασμού
των συναδέλφων και των φοιτητών
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Η Δρ. Εύη Γιαννακάκου ηγείται
ερευνητικού προγράμματος στο Κορνέλ
Ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια του επιστημονικού συμποσίου στη μνήμη
της Δρ. Μαρίας Καλοποθάκη, που διοργάνωσε στις 19 Απριλίου στο νοσοκομείο Lenox Hill στο Μανχάταν, τί-
μησε την Δρα Εύη Γιαννακάκου και επιβράβευσε το ερευνητικό της έργο

“Ηταν μεγάλη τιμή που αναγνωρίστηκε 
η προσφορά μου στον ερευνητικό τομέα και
στον χώρο της ερευνητικής ιατρική”



και σπουδαστών», είπε
Η κ. Γιαννακάκου αναφέρθηκε

στο τεράστιο επιστημονικό δυναμικό
της Ομογένειας, λέγοντας ότι «πρέ-
πει να βρεθεί ο τρόπος ούτως ώστε
να αξιοποιηθεί προς όφελος της Ελ-
λάδας».

«Η προσπάθεια του ‘Εθνικού Κή-
ρυκα’ να προβάλει τους ομογενείς
γιατρούς και επιστήμονες δίνει τη
δυνατότητα στους Ελληνες φοιτητές
της Ιατρικής και βιοϊατρικων επι-
στημών να μάθουν περισσότερα για
τα επιτεύγματά τους και συνάμα
τους παρέχει και ένα παράθυρο και
μια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή
με τους ερευνητές και τα ερευνητικά
κέντρα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι
να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να
τους βοηθήσουμε», συμπλήρωσε.

Η Εύη Γιαννακάκου γεννήθηκε
και μεγάλωσε στην Αθήνα. Εισήχθη
στη Φαρμακευτικη Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και επειδή
πάντα την ενδιέφερε η έρευνα άρ-
χισε το διδακτορικό της στο τμήμα
της Φαρμακολογίας της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
όπου γρήγορα κατάλαβε ότι το Πα-

νεπιστήμιο έχει πολλά να προσφέρει,
πλην όμως από πλευράς τεχνικών
μοριακής βιολογίας ήταν ακόμα
πολύ πίσω. 

Ετσι το 1993 ήρθε στο National
Cancer Institute, National Institutes
of Health, στην πόλη Μπεθέσντα
του Μέριλαντ. Το 1997 ανακηρύ-
χτηκε διδάκτωρ, αλλά παρέμεινε
για άλλα τρία χρόνια στο ίδιο ερευ-
νητικό κέντρο για μεταδιδακτορικες
σπουδες, ως «postdoctoral fellow».

Το 2000 προσελήφθη ως επί-
κουρος καθηγήτρια Αιματολογίας
και Ογκολογίας στο Winship Cancer
Institute of Emory University. Το
2005 ήρθε στο Πανεπιστήμιο του
Κορνέλ ως αναπληρώτρια καθηγή-
τρια και ανέλαβε το εν λόγω ερευ-
νητικό έργο.

Είναι νυμφευμένη με τον Δρα
Δημήτρη Παπανικολάου, με τον
οποίο έφερε στον κόσμο δύο κορί-
τσια, την Εμα επτά ετών και την
Αγγελική, τριών ετών. Ο σύζυγός
της είναι ενδοκρινολόγος, ασχολείται
με κλινική έρευνα και είναι διευ-
θυντής κλινικής έρευνας στην Merck
Pharmaceuticals.
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Η Δρ. Patricia Marrone είναι έμπειρη οδοντίατρος,
ειδική στην περιοδοντολογία. Παρέχει ένα ευρύ
φάσμα υπηρεσιών περιοδοντικής χειρουργικής
που κυμαίνεται από την πρόληψη ασθενειών των
ούλων μέχρι αισθητική περιοδοντική χειρουργική,
επιμήκυνση επικαλυμμάτων, επεμβάσεις σύνδεσης
ιστών, οστεώδους εγχείρησης.
Ως περιοδοντίατρος είναι στην πρώτη γραμμή για
την διάγνωση και θεραπεία παθήσεων που σχετί-
ζονται με την ιατρική και υγεία του στόματος,
όπως είναι περιοδοντίτιδα και ασθένειες που συν-
δέονται με το κάπνισμα, τον διαβήτη, την εφηβεία,
την εγκυμοσύνη, την εμμηνόπαυση και τα αντισυλ-
ληπτικά που λαμβάνονται δια του στόματος και
άλλες περιπτώσεις που έχουν σχέση με την χρήση
φαρμάκων.

O Δρ. Ιωάννης Καλλής ειδικεύεται σε προβλήματα
του στόματος και του προσώπου. Xειρουργικές επεμ-
βάσεις εξαγωγής οδόντων και εμφυτευμάτων, εξα-
γωγής φρονιμιτών υπό γενική νάρκωση, διορθωτικές
εγχειρήσεις γνάθου και παθήσεων που σχετίζονται με
την γνάθο και τις λειτουργίες του στόματος μέχρι
άπνοιας εν ώρα  ύπνου.
Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο να βοηθά στην
μερική ή ολική νάρκωση των ασθενών στο υπερσύ-
χρονα εξοπλισμένο οδοντιατρείο μας.

• Εμφυτεύματα
• Φρονιμίτες
• Πρόσθεση οστού στην στοματική κοιλότητα
• Εγχείρηση γνάθου
• Τραυματισμό προσώπου
•  Άπνοια
• Σχισμή χειλιών και ουρανίσκου
• Χρήση Μπότοξ-Εμφάνιση
• Ενέσιμες προσθήκες

• Περιοδοντολογικές θεραπείες
• Περιοδοντοντική υγεία
• Περί περιοδοντικών ασθενειών
• Πρόληψη ασθενειών των ούλων
• Αισθητική περιοδοντική χειρουργική
• Περικοπή ούλων
• Επιμήκυνση επικαλυμμάτων
• Οστεώδης εγχείρηση
• Ανανέωση οστού
• Περικοπή οστού
• Θεραπευτικές μέθοδοι
• Απολέπιση
• Ανάκτηση βλαστοκυττάρων

Drs. John Kallis & Patricia Marrone
617 East Palisades Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
Tel.: (201) 567-7500  Fax: (201) 567-7505
Premieroralsurgerygroup.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ  
Δρ. PATRICIA MARRONE
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Μαρία Δεληβοριά:
η πρωτοπόρος παιδίατρος και νεογνολόγος
της Φιλαδέλφειας

Του Δημήτρη Τσάκα

Θεώρησα πολύ μεγάλη
μου τιμή να προσκληθώ
ως η πρώτη ομιλούσα
για την περίφημη αυτή
πρωτοποριακή Ελληνί-

δα, την γιατρό Καλοποθάκη. Αι-
σθάνθηκα διπλή υπερηφάνεια γιατί
ήταν Ελληνίδα και έζησε και διέ-
πρεψε σε μια εποχή στην οποία οι
γυναίκες δεν είχαν ανεξαρτησία και
τη δυνατότητα να αποκτήσουν προ-
βάδισμα στον επαγγελματικό στίβο»,
επεσήμανε κατά τη διάρκεια της
συνέντευξής της στη «Γυναίκα», τη
μηνιαία έκδοση του «Εθνικού Κή-
ρυκα», η Δρ. Μαρία Δεληβοριά -
Παπαδοπούλου.

Η Δρ. Μαρία Δεληβοριά - Παπα-
δοπούλου για πέντε ολόκληρες δε-
καετίες προσφέρει τις υπηρεσίες
της στην υγεία και στην επιστήμη.
Με τα επιτεύγματά της ως καθηγή-
τρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας,
καθώς επίσης και ως διευθύντρια
στο Τμήμα Νεογνών του Νοσοκο-
μείου Παίδων «St. Christopher’s Ho-
spital for Children» στη Φιλαδέλφεια
έχει στην κυριολεξία σαρώσει τα
βραβεία. Στις 19 Απριλίου, ο ιστο-
ρικός Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος
της Νέας Υόρκης της απένειμε το
βραβείο στη μνήμη της πρώτης ομο-
γενούς ιατρού, Δρ. Μαρίας Καλο-
ποθάκη.

Αν και οι δύο εξέχουσες προσω-
πικότητες έζησαν σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους και υπό εντελώς
διαφορετικές κοινωνικές και οικο-
νομικές συνθήκες, εν τούτοις ο βίος
της αείμνηστης Καλοποθάκη έχει
πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον
βίο και την πορεία της καθηγήτριας
Μαρίας Δεληβοριά - Παπαδοπούλου.
Ερωτηθείσα για τις διαφορές μεταξύ
των δύο εποχών, η Δρ. Δεληβοριά -
Παπαδοπούλου είπε ότι υπήρχαν
αρκετές ομοιότητες, διότι την πε-
ρίοδο που ήρθε και η ίδια για μετα-
πτυχιακές σπουδές στην Αμερική
οι γυναίκες αποτελούσαν μειοψη-
φία.

«Εγώ είχα έρθει στην Αμερική
πριν 48 χρόνια, την εποχή που στις
ιατρικές σχολές υπήρχαν δέκα γυ-
ναίκες έναντι 140 ανδρών. Ενώ στις

ειδικότητες υπήρχαν ελάχιστες γυ-
ναίκες και η πλειοψηφία άνδρες.
Οταν έκανα εγώ το ‘rotate internship’
στο νοσοκομείο ήμασταν μόνο δύο
κοπέλες και 38 άνδρες. Οπότε κα-
ταλαβαίνετε τι δυσκολίες κλήθηκε
να αντιμετωπίσει η Δρ. Καλοποθάκη,
η οποία ήταν πολλές δεκαετίες πριν
από μένα και ίσως η μόνη γυναίκα.

Επομένως ήταν μεγάλη τιμή για
μένα να αποδεχτώ το βραβείο στη
μνήμη της», τόνισε. Παράλληλα,
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για την
βράβευση και εξήρε την αφοσίωση
της Δρ. Στέλλας Λυμπέρη στην έρευ-
να για την προσφορά της Καλοπο-
θάκη.

«Η ομιλία της Δρ. Στέλλας Λυμ-

πέρη και η ανάλυση του έργου της
αείμνηστης είναι υποδειγματική.
Εξίσου σημαντική είναι και η από-
φαση του ‘Εθνικού Κήρυκα’ να εκ-
δώσει αυτό το πρωτοποριακό αφιέ-
ρωμα στην Δρ. Μαρία Καλοποθάκη»,
πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για τον τομέα με
τον οποίο ασχολείται, είπε: «Εγώ

είμαι ομότιμη καθηγήτρια Ιατρικών
Επιστημών, της Παιδιατρικής και
Νεογνολόγος, και ασχολούμαι με
τους πρόωρους τοκετούς και τα νε-
ογνά. Ακόμη και σήμερα εργάζομαι
παρ’ όλο που κανένας συνάδελφος
στην ηλικία μου δεν εργάζεται».

«Μου αρέσει η δουλειά μου και
τα νεογνά και εξακολουθώ να ερ-

Η Δρ. Μαρία Δεληβοριά - Παπαδοπούλου για πέντε ολόκληρες δεκαετίες προσφέρει τις υπηρεσίες της 
στην υγεία και στην επιστήμη

Από αριστερά: Δρ. Μέλπω Χριστοφίδου, Δρ. Στέλλα Λυμπέρη, Δρ. Μαρία Δεληβοριά-Παπαδάτου, Δρ. Νικόλαος Μεζίτης, Στέλλα Κοκκόλη, 
η πρέσβης Αγη Μπαλτά και η Μαρία Θεοδούλου
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Director: Katerina Melitsopoulou, MA CCC-SLP, TSHH, Bil. Ext.
Tri-Lingual Speech-Language Pathologist. Affiliated with Graduate University
Teaching Programs (NYU, Columbia, CUNY,LIU, Montclair)

Tel.: 212-304-0400 | Fax: 212-304-0999 • Email: premiumtherapy@gmail.com

5030 Broadway, Suite 809, New York, NY 10034 
(Inwood, Manhattan; 5 minutes from George Washington Bridge; Close to Riverdale)

Speech-Language Therapy and Evaluations 
for children of all ages 

in English | Spanish | Greek

γάζομαι», συμπλήρωσε η Δρ. Δελη-
βοριά - Παπαδοπούλου, η οποία εί-
ναι καθηγήτρια στο University of
Pennsylvania, ομότιμη καθηγήτρια
στο Πανεπιστήμιο Ντρέξελ και δι-
ευθύντρια των νεογνών στο νοσο-
κομείο. Αναφερόμενη στο ανά χείρας
αφιέρωμα του «Εθνικού Κήρυκα»
υπογράμμισε ότι «αυτό το τεύχος
τιμά την Ελλάδα και την Ομογένεια.
»Παρ’ όλα όσα συμβαίνουν σήμερα
στην Ελλάδα, οι Ελληνες που ήρθαν
στην Αμερική και σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα του Κόσμου διέπρεψαν».

Ερωτηθείσα για τις δυσκολίες
που αντιμετώπισε η ίδια, εξήγησε
ότι «είχα να αντιμετωπίσω δύο βα-
σικά εμπόδια, το πρώτο διότι ήμουν
ξένη και το δεύτερο και το πιο ση-
μαντικό ήμουν γυναίκα σε έναν
χώρο που χωρίς υπερβολή την εποχή
που ξεκίνησα εγώ έμοιαζε με μια
λέσχη αρρένων (boy’s club). Επρεπε
να ήμουν καλύτερη από τον συνά-
δελφό μου τον άνδρα για να πάω
μπροστά. Δεν αρκούσε να ήμουν
εξίσου καλή, αλλά έπρεπε να ήμουν
πολύ καλύτερη και αυτό ίσχυε και
ισχύει για όλα τα παιδιά των Ελλή-
νων και ομογενών που έχουν πετύχει
στην Αμερική».

«Σήμερα έχουν αλλάξει άρδην
τα δεδομένα. Η νέα γενιά είναι πιο
δυναμική, καταρτισμένη, με ενθου-
σιασμό και προοδεύουν σε έναν
χώρο που κατά κάποιον τρόπο έχει
εξασφαλιστεί πλήρως η ισότητα των
δύο φύλων. Οι ομογενείς είχαν εν-
θουσιασμό και την έφεση να πάνε
μπροστά. Γνώριζαν ότι προέρχονταν
από μια μικρή χώρα που έχει να
αντιμετωπίσει συναδέλφους από με-
γαλύτερες χώρες και με μεγαλύτερες
ανέσεις και γι’ αυτό πέτυχαν τα μέ-
γιστα και διακρίθηκαν», συμπλή-
ρωσε. Ερωτηθείσα για τους ομογενείς

γιατρούς και καθηγητές, τόνισε ότι
είναι πολλοί και ότι έχουν πολύ
καλό όνομα.

«Υπάρχουν πολλοί καθηγητές
όπως ο Νίκος Κεφαλλίδης, ο Νίκος
Γονατάς, και δεκάδες άλλοι. Αν μπεί-
τε στον κόπο να αναζητήσετε τον
κατάλογο των γιατρών - καθηγητών
και ερευνητών θα διαπιστώσετε ότι
σε κάθε ιατρική σχολή υπάρχουν
δεκάδες και με πολύ καλές περγα-
μηνές. Οι ομογενείς έχουν πολύ
καλή φήμη και είναι ξακουστοί.
Οταν βλέπετε έναν Ελληνα να φέρει
τον τίτλο του καθηγητή πρέπει να
γνωρίζετε ότι έχει παλέψει πολύ
στην ζωή του, έχει κάνει αμέτρητες
θυσίες για να διακριθεί».

Η Δρ. Μαρία Δεληβοριά - Παπα-
δοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα,
λίγα χρόνια πριν τον Ελληνοϊταλικό
Πόλεμο και το Επος του ’40. «Με-
γαλώσαμε σε δύσκολες εποχές και
ζήσαμε τη φτώχεια και σε δυστυχία.
Οταν πηγαίναμε στο Πανεπιστήμιο
τρώγαμε μια φορά την ημέρα, διότι
υπήρχε φτώχεια και δυστυχία στη
μεταπολεμική Ελλάδα. 

Οταν ήρθα στην Αμερική στις
αρχές της δεκαετίας του ’60 είδα
για πρώτη φορά τηλεόραση, μπήκα
σε αυτοκίνητο. Περιττό να σας πω
ότι αν ρωτήσετε οποιονδήποτε Ελ-
ληνα γιατρό που έχει βγει στη σύν-
ταξη θα σας πει ότι και αυτός έχει
περάσει αυτές τις δυσκολίες».Οι ση-
μερινοί Ελληνες δεν τα περνάνε
διότι η Ελλάδα έχει αλλάξει προς
το καλύτερο.

Η Δρ. Μαρία Δεληβοριά - Παπα-
δοπούλου ήταν παντρεμένη με τον
αείμνηστο γιατρό Χρήστο Παπαδό-
πουλο, με τον οποίο έφερε στον
κόσμο δύο αγόρια, τον Χρήστο (οι-
κονομολόγο) και τον Δημήτρη (κοι-
νωνικό λειτουργό).

DIMITRA 
THEODOROPOULOS

M.D., F.A.C.S., F.A.C.R.S.

North Shore Surgical Specialists 

Χειρουργός Παχέος Εντέρου
Γενική και Λαπαροσκοπική Χειρουργική

H Δρ. Θεοδωροπούλου είναι Board Certified 
in Colon & Rectal Surgery and in General Surgery. 

Ειδική σε λαπαροσκοπικές εγχειρήσεις εντέρου, χολής, κήλης 
και θεραπείες πρωκτολογικών προβλημάτων  

Αριστούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Εκπαιδευμένη
στο Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York

Συνεργάζεται 
με το North Shore University Hospital - Manhasset

Δέχεται με ραντεβού • Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες

310 East Shore Road, Ste 203, Great Neck, NY 11023 
(516) 482-8657



Δρ. Αρτεμις Σιμοπούλου

ΗΑρτεμις Σιμοπούλου
είναι ιδρυτής και πρό-
εδρος του Εθνικού
Κέντρου Γενετικής,
Διατροφής και Υγείας,

ενός μη κερδοσκοπικού εκπαιδευ-
τικού οργανισμού στην Ουάσιγ-
κτον.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του
2010. Η Δρ. Σιμοπούλου διορί-
στηκε στο Ελληνικό Συμβούλιο
Ερευνας, Τεχνολογίας, ως η μόνη

γυναίκα στα έντεκα μέλη του. Το
Συμβούλιο είναι το ανώτατο γνω-
μοδοτικό όργανο της Πολιτείας αρ-
μόδιο για τη διαμόρφωση και υλο-
ποίηση της εθνικής πολιτικής
Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτο-
μίας.

Ηταν, επίσης, ιδρύτρια και έχει
διατελέσει πρόεδρος της Διεθνούς
Εταιρείας Nutrigenetics/Nutrigeno-
mics, διευθύντρια της Μαιευτικής
Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο George Washington στην
Ουάσιγκτον, Καθηγήτρια Παιδια-
τρικής, Μαιευτικής και Γυναικολο-

γίας, Εκτελεστικός Γραμματέας του
Τομέα Ιατρικών Επιστημών στο
Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας της
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών
στην Ουάσιγκτον, σύμβουλος για
τη Διατροφή και την Υγεία στην Ει-
δική Βοηθό του Προέδρου της Αμε-
ρικής για θέματα καταναλωτών,
Γραμματέας της Μεικτής Επιτροπής
για τα Διατροφική Ερευνα στο
Λευκό Οίκο. Παράλληλα, υπήρξε
και καθηγήτρια σε πολλά πανεπι-
στήμια στις ΗΠΑ και στο εξωτε-
ρικό.

Η Αρτεμις Σιμoπούλου είναι

απόφοιτη του Barnard College, του
Πανεπιστημίου Columbia, με ειδί-
κευση στη Χημεία, και απόφοιτη
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου της Βοστώνης. Είναι πιστο-
ποιημένη από την Αμερικανική
Επιτροπή της Παιδιατρικής και εί-
ναι μέλος της Αμερικανικής Ακα-
δημίας Παιδιατρικής, της Εταιρείας
για την Παιδιατρική Ερευνα, της
Αμερικανικής Παιδιατρικής Εται-
ρείας, της Ενδοκρινολογικής Εται-
ρείας, του Αμερικανικού Ινστιτού-
του Διατροφής, της Αμερικανικής
Εταιρείας Κλινικής Διατροφής, του
Αμερικανικού Κολεγίου Διατροφής,
της Αμερικανικής Ενωσης για τη

Μελέτη της Παχυσαρκίας και της
Αμερικανικής Εταιρείας Γενετικής
του Ανθρώπου.

Εχει συνεισφέρει σημαντικά στη
βιβλιογραφία με αρκετά επιστημο-
νικά βιβλία, ενώ έχει δημοσιεύσει
πάνω από 300 επιστημονικές ερ-
γασίες σε επιστημονικά περιοδικά
και έχει επιμεληθεί πολλά βιβλία.
Είναι αποδέκτρια πολυάριθμων τι-
μητικών διακρίσεων και βραβείων,
συμπεριλαμβανομένου του πρώτου
Αμερικάνικου Προεδρικού Βρα-
βείου για σπουδές στον τομέα της
Παχυσαρκίας και Ελέγχου Βάρους.

Το επιστημονικό και επαγγελ-
ματικό βιογραφικό της Δρα Σιμό-

Δρ. Αρτεμις Σιμοπούλου:
Ανέδειξε την αξία της διατροφής παγκοσμίως
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Diego Herbstein, MD • David Snyder, MD
Board certified και συμβεβλημένοι με τα νοσοκομεία: 

Lenox Hill Hospital, NY Ρresbyterian Hospital - Cornell, 
NY Presbyterian Hospital - Queens και Mount Sinai Queens

Διάγνωση, θεραπεία και διαχείριση δυσλειτουργειών, ασθενειών και τραυματισμού του νευρικού συστήματος,
συμπεριλαμβανομένων του μυελού, της σπονδυλικής στήλης, του νευρικού συστήματος και των μυών. 

Επίσης εγκεφαλικά επεισόδια, πάρκινσον, νευροπάθειες, ζαλάδες, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, αστάθεια,
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πουλου είναι πράγματι ατελείωτο.
Ετσι έχει σημασία να πούμε ότι

είναι η συντάκτρια 40 τόμων της
σειράς «World Review of Nutrition
and Dietetic» από το 1989
(www.karger.com/wrund) και επί-
σης έχει επιμεληθεί  πάνω απο 50
βιβλία και έχει εκδώσει πάνω από
345 επιστημονικές μελέτες. Συνέ-
γραψε με τον ΧΧΧ το βιβλίο Gene-
tic Nutrition. Designing a Diet Ba-
sed on Your Family Medical History
(Macmillan, 1993), που τυπώθηκε
και σε εύχρηστη έκδοση το 1995
με το νέο τίτλο The Healing Diet.
Το 1998 εξέδωσε το βιβλίο The
Omega Plan, που επανεκδόθηκε
ένα χρόνο μετά με τον τίτλο The
Omega Diet (HarperCollins, 1999).
Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί
στα Ελληνικά, Γερμανικά, Σουη-
δικά και Γαλλικά, Κινέζικα, Κορεά-
τικα, Αραβικά, Περσικά, Τούρκικα,
Βουλγάρικα και σύντομα θα εκδο-
θεί και στα Ισπανικά.

Πολυβραβευμένη, παίρνει τιμη-
τικές διακρίσεις από το 1991 με
πολύ πρόσφατη την τιμή να επιλε-
γεί μία στις εννέα γυναίκες στις
ΗΠΑ στο τεύχος Μαρτίου από το
περιοδικό Education Update αφιε-
ρωμένο στις «Γυναίκες που διαμορ-
φώνουν την Ιστορία».

Πρέπει να επιστρέψουμε στις
ρίζες της διατροφής μας

Η πρόεδρος του Εθνικού Κέν-
τρου Γενετικής, Διατροφής και
Υγείας των ΗΠΑ, τονίζει στο ελλη-
νικό περιοδικό «Life Positive» την
αξία της παραδοσιακής δίαιτας των
Ελλήνων και μιλά για τη δίαιτα
«omega diet», το διατροφικό σχήμα
που η ίδια εμπνεύστηκε. Με απλές
συμβουλές, το συγκεκριμένο δια-
τροφικό σχήμα στοχεύει στη
...διόρθωση του ισοζυγίου ω3-ω6
στη διατροφή μας.

Γιατί η «διατροφή ωμέγα» εί-
ναι τόσο σημαντική για την υγεία
μας;

Η διατροφή ωμέγα είναι σημαν-
τική στην υγεία, επειδή είναι η μόνη
διατροφή που αποδεδειγμένα μει-
ώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακές
παθήσεις και αιφνίδιο θάνατο.

Τι σας ενέπνευσε και δημιουρ-
γήσατε αυτό το διατροφικό
πλάνο; Πώς αποφασίσατε να
εστιάσετε τόσο πολύ στην ανα-
λογία μεταξύ των ω-3 και των ω-
6 λιπαρών οξέων;

Οταν ήμουν στο National Insti-
tute of Health πραγματοποίησα μία
έρευνα για το μεταβολισμό των προ-
σταγλανδινών. Οι προσταγλανδίνες
είναι ουσίες που μοιάζουν με ορμό-
νες και φτιάχνονται από ω-6/ω-3 λι-
παρά οξέα. Εκείνη τη χρονιά, υπήρξε
μεγάλο ενδιαφέρον και για τη μελέτη
των επτά χωρών που απέδειξε ότι οι
κάτοικοι της Κρήτης είχαν τα χαμη-
λότερα ποσοστά καρδιοπάθειας και
καρκίνου και ζούσαν περισσότερο,
ακολουθούμενους από τους Ιάπωνες,

τους Ιταλούς και τους Γιουγκοσλά-
βους. Τότε λοιπόν, θέλησα να μάθω
ποια ήταν η σχέση μεταξύ της δια-
τροφής στην Κρήτη και στην Ιαπω-
νία. Bρήκα λοιπόν ότι και οι δύο χώ-
ρες είχαν τα υψηλότερα ποσοστά
πρόσληψης ω-3 λιπαρών οξέων. Οι
Ιάπωνες τα προσλάμβαναν τρώγον-
τας ψάρι κάθε μέρα, ενώ οι Κρητικοί
από την κατανάλωση σαρδέλας και
ρέγγας, συνήθως τις Τετάρτες και τις
Παρασκευές. Λάμβαναν επίσης ω-3
λιπαρά οξέα από την κατανάλωση
των άγριων χόρτων, καρυδιών και
σύκων. Επιπλέον, οι άνθρωποι στην
Κρήτη, είχαν μια ισορροπημένη ανα-
λογία ω-6/ω-3 λιπαρών οξέων,
επειδή χρησιμοποιούσαν αποκλει-
στικά ελαιόλαδο.

Ποια είναι η ιδανική αναλογία
λιπαρών οξέων; Πόσο μακριά
από αυτό βρίσκονται Ελληνες και
Αμερικανοί;

Η ιδανική αναλογία ω-6 προς ω-
3 είναι 1:1 ή τουλάχιστον 2:1. Οι
περισσότεροι δυτικοί όμως, πάσχουν
από ανεπάρκεια σε ω-3 λιπαρά οξέα.
Στις ΗΠΑ, η αναλογία είναι 16:1,
στη Βόρεια Ευρώπη 15:1 και στην
Ελλάδα 10:1. Ο λόγος είναι ότι χρη-
σιμοποιούν πολλά φυτικά έλαια,
όπως αραβοσιτέλαιο, που έχει ανα-
λογία λιπαρών οξέων 60:1, ηλιέλαιο,
που έχει αναλογία 77:1 και σογιέ-
λαιο, που έχει αναλογία 13:1. Επί-
σης, καταναλώνουν πολύ κρέας και
λιγότερο ψάρι από όσο θα έπρεπε.
Εχω μελετήσει διεξοδικά τη σύνθεση
του αυγού: το αυγό, υπό πλήρως φυ-
σικές συνθήκες, έχει αναλογία ω-
6/ω-3 λιπαρών οξέων 1:1, ενώ ένα
τυπικό αυγό στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, από κοτόπουλα που ταΐζονται
με καλαμπόκι, έχει αναλογία 20:1.

Ποια είναι η συμβολή της εν-
τατικής κτηνοτροφίας σε αυτήν
την ανισορροπία;

Δεν έχει να κάνει με την εντατική
κτηνοτροφία, αλλά περισσότερο με
την υπερβολική χρήση καλαμποκιού
και ηλίανθου στην κτηνοτροφία.

Για περισσότερο από μια δε-
καετία, ενθαρρύνετε τον κόσμο
σε μια πιο υγιεινή διατροφή.
Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ ω-3 και
ω-6 λιπαρών οξέων εξακολουθεί
να υπάρχει. Υπάρχει τρόπος να
διορθωθεί αυτό;

Πολλοί άνθρωποι έχουν βελτιώ-
σει την πρόσληψή τους σε ω-3.
Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν
ότι οι άνθρωποι σήμερα, σε όλο τον
Κόσμο, καταναλώνουν περισσότερα
ψάρια και χρησιμοποιούν περισσό-
τερο ελαιόλαδο. Ομως, το κρέας και
τα σπορέλαια είναι φθηνότερα από
τα ψάρια και το ελαιόλαδο. Για να
βελτιωθεί αυτό, πρέπει να μειωθεί η
ποσότητα του κρέατος που κατανα-
λώνεται ή να προτιμάται κρέας από
ζώα που έχουν τραφεί με χορτάρι
και όχι με σπόρους. Επίσης, πρέπει
να αποφεύγονται τα λάδια από κα-
λαμπόκι, ηλίανθο και σόγια.

Ο Χειρουργός-Μαιευτήρ 
Δρ. Σταύρος Λαζάρου 

αναγγέλλει τη λειτουργία 
του νέου του ιατρείου στη διεύθυνση

600 Northern Boulevard
Great Neck, NY 11021-5206

O Δρ. Σταύρος Λαζάρου είναι εγκεκριμένος (Board Certified) Γυναικολόγος-
Μαιευτήρ που ειδικεύεται σε θέματα εγκυμοσύνης, γονιμότητας, λαπαροσκοπική 
χειρουργική και παρακολούθηση γυναικών στην εμμηνόπαυση.

Ο ίδιος καθώς και οι συνεργάτες του, Dr. Richard Roberts και Dr. Linda Lee, 
διαθέτουν πάνω από 10 χρόνια εμπειρία ο καθένας στον τομέα τους. 

Ο Δρ. Σταύρος Λαζάρου είναι Fellow of the American Congress of Obstetricians 
and Gynecologists. Αποφοίτησε από το Rutgers University με πτυχίο στη Βιολογία 
και είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του The Philadelphia College of 
Osteopathic Medicine (PCOM). Συμπλήρωσε την εξάσκησή του ως Γυναικολόγος-
Μαιευτήρ στο Νοσοκομειακό Σύστημα του The Ohio State University στο 
Columbus του Ohio. Συνεργάστηκε ως Θεράπων Ιατρός και βοηθός καθηγητού
Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Albert Einstein College of Medicine (AECOM),
πριν ανοίξει το δικό του ιατρείο.

O Δρ. Σταύρος Λαζάρου και οι συνεργάτες του είναι συμβεβλημένοι με το
Winthrop University Hospital και μέλη του διδακτικού προσωπικού. Συμμετέχουν στα 
κυριότερα ασφαλιστικά προγράμματα και δέχονται στο ιατρείο τους πρωινές και απογευ-
ματινές ώρες.

Ο Δρ. Λαζάρου είναι έγγαμος και πατέρας ενός αγοριού. 

Μιλάει άπταιστα Ελληνικά, Ισπανικά και Αγγλικά.
Για ραντεβού τηλεφωνήστε στο (516) 466-4128.



Ηπερί ου ο λόγος Αγνο-
δίκη, η οποία δεν δί-
στασε να ντυθεί άν-
δρας και να μαθητεύ-
σει δίπλα στον διάσημο

γιατρό Ηρόφιλο (355-280 π.Χ.)
στην Αλεξάνδρεια. Μετά τη μαθη-

τεία της, μεταμφιεσμένη πάντα σε
άνδρα, επέστρεψε στην Αθήνα και
άσκησε το ιατρικό επάγγελμα με
μεγάλη επιτυχία και γρήγορα έγινε
η ευνοούμενη των εύπορων γυναι-
κών. Η ιστορία της Αγνοδίκης απο-
τελεί το αντικείμενο της εισήγησης

της Ε. Κατσαρού από το Γενικό Νο-
σοκομείο Ζακύνθου, που παρου-
σιάστηκε στο 22ο ιατρικό συνέδριο
Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλο-
νίκη, το 2008.

Σύμφωνα με όσα γνωστά υπάρ-
χουν, οι Αθηναίοι γιατροί ζήλεψαν

για την επιτυχία του νεοφερμένου
γιατρού και η Αγνοδίκη καταγγέλ-
θηκε ως άτομο που διαφθείρει τα
ήθη των κυριών. Η Αγνοδίκη απο-
κάλυψε τότε ότι ήταν γυναίκα και
παραπέμφθηκε σε δίκη, αλλά όλες
οι γυναίκες και ιδίως οι πλούσιες
και οι εταίρες τής συμπαραστάθη-
καν με αποτέλεσμα να αθωωθεί
και στη συνέχεια να αλλάξει ο νό-
μος. Οι γυναίκες μπορούσαν πλέον
να ασκούν το ιατρικό επάγγελμα
αρκεί να εξέταζαν μόνο γυναίκες.

Η Αγνοδίκη η Αθηναία έζησε
στην Αθήνα του 3ου αι. π.Χ. Τα
περισσότερα ιστορικά στοιχεία γι’

αυτήν μας τα έχει αφήσει ο μετα-
γενέστερος Ρωμαίος συγγραφέας
Υγίνος Γάιος-Ιούλιος, ο οποίος υπήρ-
ξε διευθυντής της Παλατινής Βι-
βλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Η
Αγνοδίκη ουσιαστικά αποτέλεσε
την πρώτη φεμινίστρια της εποχής
της και έσπειρε τον πρώτο σπόρο
της ισότητας των δύο φύλων.

Δίψαγε για μάθηση, η ψυχή της
επιθυμούσε να ορίζει η ίδια τον
εαυτό της κι έτσι πήρε τη μεγάλη
απόφαση. Μεταμφιεσμένη σε άν-
τρα, πήρε τον δρόμο για την Ηρο-
φίλιο Ιατρική Σχολή της Αλεξάν-
δρειας. Εκεί μετά από πολλές πε-
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Αγνοδίκη: Η πρώτη γυναίκα γιατρός
στην Αρχαία Ελλάδα
Ανδρας είχε αναγκασθεί να ντυθεί η πρώτη γυναίκα γιατρός στην Αρχαία Ελλάδα, καθώς, έως τον 4ο αιώνα,
είχε θεσμοθετηθεί νόμος που απαγόρευε στις γυναίκες να ασκούν ιατρική και όποια παρέβαινε το νόμο,
τιμωρείτο με θανατική ποινή

“Η Αγνοδίκη ουσιαστικά αποτέλεσε την πρώτη
φεμινίστρια της εποχής της και έσπειρε τον
πρώτο σπόρο της ισότητας των δύο φύλων.”

KIDNEY & HYPERTENSION 
SPECIALISTS OF NEW YORK, P.C.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ

Mιχαήλ Φ. Μιχελής, M.D.
Maria V. Devita, M.D. • Jordan L. Rosenstock, M.D.

130 East 77th Street, 5th Floor, New York, New York 10075
Tel.: 212-988-3506, 212-439-9251 • Fax: 212-734-2133

Τιμούμε την πρώτη
Ελληνίδα γυναίκα ιατρό Μαρία Καλοποθάκη. 

Στις Ελληνίδες ιατρούς ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.
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Δρ. Κική Καδιανάκη D.O.
Dr. Alla Sabzanova D.O. 

Οικογενειακοί Γιατροί 
(Board Certified) 

Προληπτική θεραπεία
Εξετάσεις, για θυρεοειδή, διαβήτη, 

αρθρίτιδα, καρδιακές παθήσεις, 
αρτηριακή πίεση, οστεοπόρωση, χοληστερίνη, 

κόπωση, νευροπάθειες, απώλειας βάρους

31-09 Newtown Avenue, Suite 211
Astoria, N.Y. 11102

(Aπέναντι απο το  Zodiac Café)

Tel: 718 777-2800
Fax: 718 777-2801

Mε ραντεβού  Δευτέρα με Παρασκευή 
(Διευρυμένο ωράριο)

Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες
Ομιλούμε Ελληνικά 

A non-profit scientific network consisting of over 2,000 members in 25 countries

Female physicians and bioscientists 

represent 45% of the total membership

A wonderful journey of women towards exciting discoveries 

and efficient health care

ριπέτειες κατάφερε να γίνει η πρώτη
γυναίκα μαιευτήρας-γυναικολόγος
κι επέστρεψε στην πατρίδα της για
να διεκδικήσει την ανεξαρτησία
και την αποδέσμευση όλων των
Ελληνίδων.

Ο καθηγητής της Ιστορίας της
Επιστήμης, Κωνσταντίνος Γεωργα-
κόπουλος, μέσα στο βιβλίο του «Αρ-
χαίοι Ελληνες Ιατροί», γράφοντας
για την Αγνοδίκη αναφέρει τα εξής:

«Μαθήτρια του διάσημου ιατρού
Ηρόφιλου. Ειδικεύτηκε στη Γυναι-
κολογία. Σύμφωνα με τον τότε
ισχύοντα νόμο απαγορευόταν η
εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλ-

ματος από γυναίκες και από δού-
λους. Επειδή πολλές γυναίκες ασθε-
νείς ή επίτοκοι δεν ήθελαν, από
ντροπή, να καλέσουν άνδρες ια-
τρούς, επέθαιναν. Βλέποντας την
κατάσταση αυτή η Αγνοδίκη φόρεσε
ανδρικά ενδύματα και παρακολού-
θησε τις παραδόσεις της Ιατρικής
Σχολής του Ηροφίλου. Αρχισε να
εξασκεί το επάγγελμα, εμπιστευό-
ταν το μυστικό της στις ασθενείς
της και εσημείωσε μεγάλες επιτυ-
χίες.Οι άνδρες συνάδελφοί της, νο-

μίζοντας πάντοτε ότι είναι άνδρας,
την κατηγόρησαν, πιθανώς λόγω
του μεγάλου ανταγωνισμού, ότι
είχε συνάψει σχέσεις με τις πελά-
τισσές της. Στο δικαστήριο η Αγνο-
δίκη αναγκάστηκε να αποκαλύψει
το φύλο της και αθωώθηκε, κατη-
γορήθηκε όμως στη συνέχεια για
παράβαση του νόμου περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος, αφού
ήταν γυναίκα.

Στη δεύτερη δίκη, που έμεινε
στην Ιστορία, η Αγνοδίκη με άρι-
στους δικηγόρους υπερασπίσεως,
επέτυχε όχι μόνον την αθώωσή
της, αλλά και την αναθεώρηση του

νόμου. Πιθανώς εξ αυτού του γε-
γονότος να πήρε και το όνομα
Αγνοδίκη. Από τότε επετράπη στις
γυναίκες να σπουδάζουν ιατρική
και να ασκούν το ιατρικό επάγγελ-
μα»! Η πρώτη γυναίκα γιατρός στην
Ιστορία της Ανθρωπότητας είχε νι-
κήσει χρησιμοποιώντας την αλήθεια
που μόνο η Αθηναϊκή Δημοκρατία
παρείχε και γι’ αυτό φέρεται ως η
πρώτη καταγεγραμμένη στην παγ-
κόσμια ιστορία γυναίκα που άσκησε
επίσημα το επάγγελμα της μαίας.



Του Θρασ. Κ. Ταμπάκη

παιδίατρου, αν. διευθυντή
Νεογνολογικού Τμήματος - 
  ΜΕΝ, ΓΠΝ Αλεξανδρούπολης

Το άναμμα της φωτιάς θα απο-
τελούσε το αντίδοτο στο ρίγος, η
χορήγηση του νερού στην αντιμε-
τώπιση του πυρετού. Εμφορούμενος
από δεισιδαιμονίες, προσπαθούσε
να διώξει τα κακά πνεύματα φο-

ρώντας παράξενες μάσκες. Εκτε-
λούσε χορευτικές κινήσεις γύρω-
γύρω από τον άρρωστο, που τις
συνόδευε με κραυγές, επικαλού-
μενος δυνάμεις που θα βοηθούσαν
στην αποπομπή της αρρώστιας.

Ενας κόσμος χωρίς ελπίδα, μέσα σ’
ένα πλαίσιο γοητείας και αφορι-
σμών.

Αργότερα ο άνθρωπος, συνει-
δητοποιώντας την αδυναμία του,
αναγκάσθηκε να προσφύγει σε
υπερφυσικές δυνάμεις, επινοώντας
έτσι τους θεούς. Οι αρρώστιες θε-
ωρήθηκαν έργο κακοποιών πνευ-
μάτων ή τιμωρία που επιβάλλονταν
από κάποια θεότητα. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση θε-
ωρήθηκε προϊόν θείας έμπνευσης
και μύησης, ενώ η θρησκεία έγινε
ο θεματοφύλακας της πρακτικής
αυτής.

ΓΙΑΤΡΑΙΝΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Σε έναν κόσμο όπου αφθονού-
σαν οι αρρώστιες, η ανάγκη της
προσευχής σε μια θεότητα της Ια-
τρικής παρουσιαζόταν πολύ συχνό-
τερα από την ανάγκη της προσευχής
σε μια οποιαδήποτε άλλη θεά (π.χ.
της Γεωργίας).

Πρώτοι οι Κινέζοι, πριν 8-10.000
χρόνια, ανέπτυξαν την Ιατρική μέσα
από ένα κράμα μαγείας, από ξόρκια
και βότανα. Η τέχνη αυτή περισ-
σότερο προόδευσε στη Μεσοποτα-
μία, στις Ινδίες και σε άλλες ασια-
τικές χώρες. Αξιόλογες γνώσεις ια-
τρικής υπήρχαν στον κώδικα του

Χαμουραμπί, του ένδοξου βασιλιά
των Βαβυλωνίων. Η Αθανασία ήταν
θεά των αρχαίων Περσών και δίδαξε
Ιατρική στον λαό της. Στις θεραπείες
της χρησιμοποίησε λέξεις όπως χει-
ρουργική και φυτά, αλλά ταυτό-
χρονα έδινε και ηθικές συμβουλές
για τις αρρώστιες. Είχε για βοηθούς
τις αδελφές της Αντισίνα, θεά του
ανέμου που φυσούσε κι έδιωχνε
μακριά την αρρώστια και Αγκάστια
που θεράπευε τις αρρώστιες με
φάρμακα. Αργότερα, στην Αίγυπτο,
η Ιατρική υπήρξε ένα καταξιωμένο
επάγγελμα ήδη από το 3000 π.Χ.
Οι γυναίκες εργάζονταν στη χώρα
αυτή ως ιατροί και Χειρουργοί. Οι
Ιατρικές Σχολές στις πόλεις Λάις
και Ηλιούπολη συγκέντρωναν πολ-
λές γυναίκες σπουδάστριες απ’ όλο
τον αρχαίο κόσμο.

Οι ιατρικοί πάπυροι αναφέρουν
τη Γυναικολογία ως ειδικότητα των
γυναικών ιατρών. Στον πάπυρο του
Εμπερς, μεταξύ των άλλων, ανα-
φέρονται συμβουλές για τη χορή-
γηση σπόρων παπαρούνας στα ανή-
συχα και νευρικά βρέφη. Σε άλλο
σημείο, συνιστάται η επάλειψη του
βρέφους με λίπος γάτας για να προ-
στατευθεί από τα δαγκώματα των
ποντικών, που όπως φαίνεται αφθο-
νούσαν τόσο, ώστε να επιτίθενται
και σε κοιμούμενους ανθρώπους.

Ο ιατρικός πάπυρος του Μαχάν
(2500 π.Χ.) αποκαλύπτει ότι οι γυ-

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΥΧΟΣ 5122 ΓΥΝΑΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ

Γιάτραινες στους αρχαίους 
και μεταγενέστερους χρόνους
Ο άνθρωπος, στη Νεολιθική εποχή, πίστευε ότι η γυναίκα κατείχε μαγικές δυνάμεις, όχι μόνο γιατί είχε το προ-
νόμιο της γέννησης, αλλά και γιατί διέθετε πολλές άλλες ικανότητες (κατασκευή οικιακών εργαλείων, εξημέρω-
ση ζώων, θεραπεία αρρώστων). Λίγο νωρίτερα, στη θέση της θα βρισκόταν ο μάγος θεραπευτής, που με ενστι-
κτώδεις κινήσεις και ενέργειες αποσκοπούσε στο να θεραπεύσει τους αρρώστους

Συνεργαζόμαστε με τα νοσοκομεία Lutheral Medical Center,
Methodist Hospital, Kings County State University Hospital και New York
University Hospital στο Manhattan. 

Εξυπηρετούμε τις περιοχές του Brooklyn, του Manhattan και οχι μόνο.

Ακολουθώντας το παράδειγμα και την παρακαταθήκη που μας άφησε ο
αείμνηστος πατέρας μας, ιατρός Παναγίωτης Κοκόλης, συνεχίζουμε να
εργαζόμαστε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στη θεραπεία των
ασθενών μας και στην διάγνωση με αποτελέσματα την καλύτερη υγεία
των πελατών μας.

Δρ. Σπύρος Κοκόλης, MD, FACC  
Επεμβατικός Καρδιολόγος

Δρ. Ρόναλντ Kοκόλης, MD
Καρδιολόγος

Δεχόμαστε καθημερινά στο ιδιωτικό μας ιατρείο 
7803 4th Avenue, Brooklyn NY 11209

Για περισότερες πληροφορίες και ραντεβού τηλεφωνήστε: 
(718) 491-4949, (917) 991- 8631, (917) 596-1651
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ναίκες έκαναν διαγνώσεις εγκυμο-
σύνης, μάντευαν το φύλο του παι-
διού, έκαναν εξετάσεις για τη στει-
ρότητα, αλλά και ακόμη γυναίκες
χειρουργοί έκαναν καισαρικές το-
μές, αφαιρούσαν μαστούς με καρ-
κίνο και θεράπευαν κατάγματα
οστών με τοποθέτηση νάρθηκα. Η
θεά Σάχμις είχε ειδική δύναμη στη
θεραπεία των γυναικείων παθήσε-
ων. Προστάτις των ιατρών ήταν η
θεά Σεχμέ, σπουδαία ιατρός, προ-
τομή της οποίας σώζεται στο αιγυ-
πτιακό μουσείο του Τουρίνο.

Για τη γιάτραινα των Εβραίων
δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Σύμ-
φωνα με ένα κείμενο που δεν είναι
και πολύ ξεκάθαρο, της Εξόδου
1,16, πρωτοπεριγράφεται ο τρόπος
του τοκετού. Η Εβραία, όταν βρι-
σκόταν στην εργασία, καθόταν ανά-
μεσα σε δύο πέτρες, όπου η μία
ήταν απομακρυσμένη από την άλλη.
Στη Γένεση διαβάζουμε ότι η Ραχήλ
ζητά από τη Βαλλά να γεννήσει
στα γόνατά της (Γεν. 30,3). Βλέ-
πουμε ακόμη ότι τα παιδιά του
Μαχίρ, του γιου του Μανασσή, γεν-
νήθηκαν στα γόνατα του Ιωσήφ

(Γεν. 50,23). Τη στιγμή, λοιπόν,
του τοκετού συνέβαλαν πρόσωπα
οικεία, συγγενικά ή η παρουσία
της μαμής αργότερα (Γεν. 35, 17,
38, 28). Το χώριο της Εξόδου 1,15
δηλώνει, μάλιστα, ότι υπήρχαν και
επαγγελματίες μαμές.

Στην αρχαία Ελλάδα γνωρίζουμε
ότι ο Ασκληπιός είχε γυναίκες βοη-
θούς. Αλλωστε η κόρη του, Υγεία,
ήταν προσωποποίηση της υγείας,
ενώ οι αδερφές της Πανάκεια, Ιασώ,
Ακεσώ και Αίγλη είχαν θεραπευτι-
κές ικανότητες. Οι τρεις πρώτες
λατρεύονταν σαν θεές.

Η Περσεφόνη απεκαλείτο η Με-
γάλη Ιατρός, ενώ η Ισις, η Αρτεμις
και η Μινέρβα βρίσκονται στην
πρώτη σειρά των θεουσών της Ια-

τρικής. Επίσης, η Ειλείθυια ή Ελεύ-
θεια ή Ελευθώ ήταν θεότητα του
τοκετού και προστάτιδα των επι-
τόκων. Κατά την αρχαία παράδοση,
το όνομά της οφείλεται στην ικετική
κραυγή των επιτόκων «ελθέ, ελθέ»,
οι οποίες φώναζαν τη θεά για βοή-
θεια. Ο πρώτος που την αναφέρει
είναι ο Ομηρος, ως βοηθό των επι-
τόκων, που το ιερό σπήλαιό της
βρισκόταν στην Αμνισό της Κρή-
της.

Κατά τον Πλάτωνα, οι γυναίκες
έπρεπε να παραμένουν στον ναό
της θεάς κάθε ημέρα «μέχρι τρίτου

μέρους ώρας». Η καλή ή κακή έκ-
βαση του τοκετού στηρίζεται στη
θέληση της θεάς, η οποία αποφα-
σίζει για την «τύχη» του εμβρύου,
αν δηλαδή αυτό θα γεννηθεί ζων-
τανό ή νεκρό. Γι’ αυτόν ίσως τον
λόγο σχετίζεται με τις Μοίρες, είναι
η πρόεδρος των βαθυφρόνων Μοι-
ρών, οι οποίες παρευρίσκονται στη
γέννηση. Αρχικά, φαίνεται ότι δεν
υπήρχαν μαίες και η βοήθεια στην
επίτοκο παρείχετο από άλλες γυ-
ναίκες του οίκου. Αυτό πιθανόν να
οφείλεται στο ότι ο τοκετός και η
επίτοκος θεωρούνταν ως ακάθαρτοι. 

Μαίες εμφανίζονται μετά τα
Ομηρικά έπη. Ο Ησίοδος στη «Θε-
ογονία» του, αναφέρει πως η Μαίη
(μαία) υπήρξε η κόρη του Ατλαντα
και της Πληιόνης, μητέρας του
Ερμή. «Ζηνί δ’αρ Ατλαντίς Μαίη
τέκε κύδιμον Ερμήν» (Υμν. Ερμ. 3,
Ησίοδ. Θ. 938). Οι Ιωνες ονόμαζαν
τις μαίες ομφαλητόμους, γιατί έκο-
βαν τον ομφάλιο λώρο με ένα ειδικό
όργανο, τον ομφαλιστήρα. Σταδια-
κά, ο αριθμός τους αυξήθηκε και
ονομάζονταν ιατρομαίες, λόγω των
ικανοτήτων τους να συμπαρίστανται
στον τοκετό. Ιατροί δεν υπήρχαν
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Hellenic Professional Women, Inc. 

joins in honoring

Dr. Mary Kalopothakis
the first Greek-American Woman Physician.

We are inspired 
by her distinguished career and service to humankind.

We salute the Hellenic Medical Society
for creating an Annual Symposium in her name 

so she will be remembered and honored 

for her contributions for many years to come.

For more information about HPW, or to join our next meeting on June 11, 2012, 
please visit www.HellenicProfessionalWomen.org

Hellenic Professional Women, Inc. is a not-for-profit organization that provides networking, educational, business and career opportunities
that inspire and support professional growth. The organization's primary mission is to encourage mentorship relationships between its mem-
bers. HPW programs include regular meetings with guest speakers in all areas of expertise and professional development workshops.



στον τοκετό, παρά μόνον όταν εμ-
φανίζονταν επιπλοκές. Πολλές από
αυτές κινούνταν στα όρια της αγυρ-
τείας, ενώ ορισμένες διέθεταν αξιό-
λογη θεωρητική και πρακτική προ-
παρασκευή. Είχαν στη διάθεσή τους
εγχειρίδια, περιλήψεις διαφόρων
συγγραμμάτων Γυναικολογίας κ.λπ.
Δεν έλειπαν βέβαια και οι μαίες,

που ως κύριο έργο τους είχαν τις
εκτρώσεις. Οταν όμως ανακαλύ-
πτονταν, δέχονταν αυστηρές κυ-
ρώσεις του νόμου (όταν αυτός ψη-
φίσθηκε), που εν προκειμένω ήταν
αμείλικτος, όπως μας πληροφορεί
ο Σωρανός ο Εφέσιος.

Ο Σωκράτης ήταν γιος μαίας και
ο Πλάτων τον βάζει να μιλά αρκετά
γι’ αυτό το επάγγελμα, με αφορμή
τη μαιευτική του μέθοδο που ήταν
η τέχνη να «ξεγεννά» τα πνεύματα.
Εκτός από τις μαίες υπήρχαν και
οι «θεραπευτές», η πλειονότητα
των οποίων ήταν γυναίκες. Πρα-
κτικές ιατροί, κινούνταν στα πλαίσια
της δεισιδαιμονίας και της εμπει-
ρίας. Κατέφευγαν σε μαγικά ελιξί-
ρια, ξόρκια, δηλαδή καθαρά εμπει-
ρικά. Προσπαθούσαν, έτσι, να απαλ-
λάξουν τον άρρωστο από τα κακά
πνεύματα που τον βασάνιζαν και
τον αρρώσταιναν.

Οριακός σταθμός, όμως, για τη
γυναίκα ιατρό στην αρχαία Ελλάδα
υπήρξε ο 4ος π.Χ. αιώνας. Πριν
απ’ αυτόν υπήρχε θεσμοθετημένος
νόμος που απαγόρευε στη γυναίκα
να ασκεί ιατρική ή φυσιοθεραπεία.
Επί παραβάσεως, μάλιστα, του νό-
μου θα ασκούνταν θανατική ποινή.
Ο νόμος αυτός διατηρήθηκε επί
μακρό διάστημα, στη διάρκεια του
οποίου πολλές γυναίκες πέθαναν
από διάφορες αρρώστιες ή από τις
επιπλοκές ενός τοκετού. Αυτό οφεί-
λονταν στο δισταγμό και στη ντρο-
πή της ασθενούς έναντι των ιατρών.
Ετσι ζητούσαν οποιαδήποτε βοήθεια
από πρόσωπα του φύλου τους, αν
και σταδιακά η στάση αυτή βελ-
τιώθηκε και συν τω χρόνω εξαφα-
νίσθηκε.

Η τροφός της Φαίδρας, που μιλά
όπως μια σύγχρονη του Ευριπίδη,
λέγει στην κυρία της: «Κι αν έχεις
κάποιο απόκρυφο κακό είναι εδώ
γυναίκες να βολέψουν την αρρώστια
σου. Κι αν πρέπει σ’ άνδρες έξω να
βγει ο πόνος σου φανέρωσέ τον,
να τον πούμε σε γιατρούς».

Η θέση της γυναίκας στην αρ-
χαιοελληνική κοινωνία (κλασική

εποχή) ήταν αρκούντως κατώτερη
απ’ αυτή του άνδρα. Αυτό βέβαια
δεν σήμαινε πως δεν τη σέβονταν
και προπαντός, ότι δεν σεβόταν η
ίδια τον εαυτό της.

Στα γραπτά των ποιητών και
των φιλοσόφων βρίσκονται πολυά-
ριθμες επιβεβαιώσεις αυτής της αν-
τίληψης. Στον Ευριπίδη π.χ. που

λέει ότι «η γυναίκα δεν γίνεται κα-
λύτερη, αν ξέρει πολλά», στον Αί-
αντα του Σοφοκλή «η σιωπή είναι
στολίδι της γυναίκας. Η γυναίκα
προετοιμάζεται να γίνει καλή νοι-
κοκυρά, μητέρα και να δίνει εργα-
σία στους δούλους. Η ζωή ενός άν-
δρα αξίζει πολύ περισσότερο από
τη ζωή χιλίων γυναικών». Σε μια
κωμωδία του Αριστοφάνη, κάποια
σύζυγος λέει: «Οταν ρώτησα τον
άνδρα μου τι αποφάσισε η εκκλησία
του δήμου, αυτός μου απάντησε:
Τι σε ενδιαφέρει; Κλείσε το στόμα
σου». Και πρόσθεσε: «Σώπασα».
Από τον 4ο π.Χ. αιώνα όμως και
μετά, οι γυναίκες τεχνηέντως απο-
κτούν το δικαίωμα να σπουδάσουν
Ιατρική. Ως πρώτη γυναίκα ιατρός
αναφέρεται η Αγνοδίκη, που άνοιξε
το δρόμο για τις Ελληνίδες να σπου-
δάσουν Ιατρική.

Γνωστή ιατρός της εποχής εκεί-
νης υπήρξε και η Φανοστράτη. Σε
επιτάφιο επίγραμμα που βρέθηκε
στις Αχαρνές Αττικής και χρονολο-
γείται το 350 π.Χ., αναφέρεται:
«Φαινοστράτη... Μελιτέως γυνή.
Μαία και ιατρός. Φαινοστράτη εν-
θάδε κείται ουθενί λυπηρά, πάσιν
δε θανούσα ποθεινή».

ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ 
  ΧΡΟΝΟΙ

Η επιρροή των γυναικών ιατρών
απλώθηκε όχι μόνο στον ελλαδικό
χώρο, αλλά και στη Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία και αργότερα, ακόμη πιο
μακριά. Αυτό οφείλονταν στο ότι
οι Ρωμαίοι δεν είχαν επαγγελματίες
ιατρούς. Οταν κατέκτησαν την Ελ-
λάδα τον 2ο π.Χ. αιώνα, γυναίκες
ιατροί μεταφέρθηκαν στη Ρώμη,
ως σκλάβες. Οι Ρωμαίοι, όχι μόνο
υιοθέτησαν την ελληνική ιατρική,
όπως ήδη είχαν κάνει με τις άλλες
επιστήμες, αλλά ίδρυσαν Ιατρικές
Σχολές, δημόσια νοσοκομεία, όπου
εργάζονταν γυναίκες που θερά-
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O Δρ. Χρήστος Τόγιας, είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Tufts University School
of Dental Medicine. Ειδικεύεται στην Ορθοδοντική και Γναθοορθοπεδική.  Είναι μέλος πολλών
οδοντιατρικών επαγγελματικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων των American Orthodontic
Association (AOA), American Board of Orthodontics (ABO), the American Dental Association
(ADA) και New York County Dental Society. 
O Δρ. Τόγιας προσφέρει τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές ορθοδοντικές υπηρεσίες, με
μεταλλικά ή διάφανα σιδεράκια, Invisalign & lingual braces για παιδιά και ενηλίκους στην Νέα
Υόρκη και στις γύρω περιοχές. 
Τηλεφωνήστε σήμερα για δωρεάν συμβουλές και αναφερθείτε σ’αυτή τη διαφήμιση.

Δέχεται: Δευτέρα – Πέμπτη, 12 Mεσημέρι - 6 μ.μ. 
Σάββατο, 10 π.μ. – 3 μ.μ.

MANHATTAN FAMILY ORTHODONTICS

Χρήστος (Κris) Τόγιας, DMD, LLC
Olivier Nocolay, DDS, MMSc

133 East 58th Street, Suite 912, New York, NY 10022
(πλησίον της στάση του μετρό 59th Street και Lexington Ave.)

Tel.: (212) 207 - 8028 Fax: (212) 207- 8074 

www.Manhattanfamilyorthodontics.com

“Οριακός σταθμός για τη γυναίκα ιατρό στην
αρχαία Ελλάδα υπήρξε ο 4ος π.Χ. αιώνας. 
Πριν απ’ αυτόν υπήρχε θεσμοθετημένος νόμος
που απαγόρευε στη γυναίκα να ασκεί ιατρική ή
φυσιοθεραπεία”

BROOKLYN

2584 East 19th Str., Brooklyn, NY 11235 • Tel.: (718) 934-1970

ASTORIA

29-17 Astoria Blvd., Astoria, NY 11102 • Tel.: (718) 728-5759
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ΒΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, D.D.S.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

• Γενική Οδοντιατρική 
• Προσθετική
• Αισθητική 
• Εμφυτεύματα



πευαν άνδρες, γυναίκες και παι-
διά.

Αναφορές σε γυναίκες ιατρούς
υπάρχουν στα έργα του Σωρανού,
του Γαληνού, του Πλινίου. Πολλές
γυναίκες μάλιστα, έγραψαν αξιό-
λογες εργασίες, διατριβές στους το-
μείς της Γυναικολογίας και της Μαι-
ευτικής, που δυστυχώς χάθηκαν.
Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται
και οι μαίες Λάις και Ελεφαντίς. Η
τελευταία μάλιστα, έγραψε σωρεία
ιατρικών βιβλίων και ήταν καθη-
γήτρια ιατρικής στη Ρώμη. Ηταν
μάλιστα τόσο όμορφη, ώστε αναγ-
κάστηκε να διδάσκει πίσω από
κουρτίνα για να μην αποσπάται η
προσοχή των μαθητών της.

Επίσης η Αντιοχίς, φίλη και συ-
νεργάτιδα του Γαληνού, ειδικεύθηκε
σε παθήσεις του σπληνός και των
αρθρώσεων. Είναι πιθανόν, ο ίδιος
ο Γαληνός να αντέγραψε μερικές
θεραπευτικές συνταγές της. Γνωστές
ακόμη ήταν η Κλεοπάτρα και η
Ασπασία για τις διατριβές τους στη
Μαιευτική, τη Γυναικολογία και τη
Χειρουργική.

Οι αδελφές Ζηναΐς και Φιλονίλα
και η Ερμιόνη ήταν οι πρώτες γυ-
ναίκες ιατροί της χριστιανικής επο-
χής. Οι δύο πρώτες (1ος αιώνας),
συγγενείς του Απόστολου Παύλου,
εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους
Ταρσό της Κιλικίας και εγκαταστά-
θηκαν στη Δημητριάδα της Μα-
γνησίας.

Μετέτρεψαν ένα σπήλαιο της
περιοχής του Πηλίου σε νοσοκο-
μείο, όπου διέμεναν μοναχικά, θε-
ραπεύοντας τους ασθενείς δωρεάν.
Ονομάσθηκαν φίλοι της ειρήνης,
διότι μετάγγιζαν ειρήνη στους απελ-
πισμένους ασθενείς τους. Εορτάζουν
στις 11 Οκτωβρίου. Η ιατρός και
προφήτης Ερμιόνη (1ος-2ος αι-
ώνας), κόρη του διακόνου Φιλίππου
από την Καισαρεία της Παλαιστίνης,
ίδρυσε στην Εφεσο, με την επίσης
προφήτιδα αδελφή της Ευτυχία, το
πρώτο πανδοχείο-νοσοκομείο, όπου
θεράπευε δωρεάν τους ασθενείς.
Υπεβλήθη σε μαρτύρια από τους
αυτοκράτορες Τραϊανό και Αδριανό
και εν συνεχεία αποκεφαλίσθηκε.
Εορτάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

Από επιτάφια επιγράμματα πλη-
ροφορούμεθα και για άλλες γυναί-
κες ιατρούς που διέπρεψαν στην
εποχή τους και παρουσιάζουν ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον, τόσο από αρ-
χαιολογικής, όσο και από ιστορικής
πλευράς. Ετσι, επιγράμματα ανευ-
ρέθηκαν: α) στην Τήλο (Λυκία, 1ος
μ.Χ. αιώνας) για την Αντιοχίδα, σύ-
ζυγο του Διόδοτου, β) στη Νεο-
κλανδόπολη (Μ. Ασία, 2ος-3ος μ.Χ.

αιώνας) για τη Δόμνεινα, γ) στο
Ανεμούριο (Κιλικία, 2ος-3ος μ.Χ.
αιώνας) για το ζεύγος ιατρών Ομ-
βριο και Αμμεινα, δ) στην Πέργαμο
(Μ. Ασία, 2ος μ.Χ. αιώνας) το ζεύγος
ιατρών Γλαύκωνα και Πάνθεια και
τέλος ε) στη Ρώμη (1ος-2ος μ.Χ.
αιώνας) στην Πρίμιλα και στην Τε-
ρεντία.

Με τον όρο γιάτραινα - γιάτρισσα
επονομάζεται έτσι και η Παναγία,
τονίζοντας την επικουρία της στους
πάσχοντες: γιορτή της Παναγίας
της γιάτρισσας την 8η Σεπτεμβρί-
ου.

ΓΙΑΤΡΑΙΝΕΣ 
ΠΟΥ ΑΓΙΑΣΑΝ

Μνημονεύονται και γυναίκες ια-
τροί που αγίασαν. Οι άγιες αδελφές
Ζηναΐς και Φιλονίλα, κατάγονταν
από την Ταρσό και ήταν σύγχρονες
του Αποστόλου Παύλου. Είχαν
σπουδάσει ιατρική και την ασκού-
σαν στην πατρίδα τους την Ταρσό,
θεραπεύοντας αρρώστους και δι-
δάσκοντας τη Χριστιανική θρησκεία.
Αργότερα εγκαταστάθηκαν σ’ ένα
ερημικό σπήλαιο κοντά στην πόλη
Δημητριάδα, όπου πρόσφεραν τις
ιατρικές τους γνώσεις και θεράπευ-
σαν αρρώστους δωρεάν, κάνοντας
ταυτόχρονα και ιεραποστολικό
έργο. Εφθασαν σε βαθιά γεράματα
και κοιμήθηκαν ειρηνικά. Εορτά-
ζουν στις 11 Οκτωβρίου και στη
λειτουργία της εορτής τους αναφέ-
ρεται: «Ειρηνικώς ύπνωσαν ειρήνης
φίλαι, Ζηναΐς άμα και Φιλονίλα
δύο».

Αλλη φιλάνθρωπος ιατρός υπήρ-
ξε και η Αγία Ερμιόνη, κόρη του
Διακόνου Φιλίππου. Σπούδασε Ια-
τρική, μάλλον στην Καισάρεια, όπου
ζούσε ο πατέρας της. Αναζητώντας
τον Απόστολο και Ευαγγελιστή
Ιωάννη, βρήκε στην Εφεσο τον Αγιο
Πετρώνιο, μαθητή του Αποστόλου
Παύλου, όπου και εμαθήτευσε.
Οταν οι κάτοικοι έμαθαν για την
ιατρική της ιδιότητα, προσέτρεχαν
για να θεραπευτούν και αφού τους

ανακούφιζε ή τους θεράπευε, τους
κατηχούσε στη χριστιανική πίστη.
Μαρτύρησε επί Τραϊανού, όπου μα-
στιγώθηκε στο πρόσωπο, αλλά αφέ-
θηκε ελεύθερη. Στη συνέχεια μαζί
με την αδελφή της Ευτυχία, ίδρυσε
ένα «Πανδοχείο» παρέχοντας στους
πάσχοντες συνανθρώπους της δω-
ρεάν θεραπεία, άσυλο και φιλοξε-
νία. Ισως είναι το πρώτο γνωστό
υποτυπώδες νοσοκομείο στην Ιστο-
ρία, όπου 150 χρόνια πριν από την
Βασιλειάδα του Μεγάλου Βασιλείου,
προσφερόταν ιατρική και νοσηλευ-

τική περίθαλψη συγχρόνως με τρο-
φή και στέγη.

Η Αγία Ζηνοβία, αδελφή του
Αγίου Ζηνοβίου, ιατρού και Επι-
σκόπου Αιγών της Κιλικίας, μαρτύ-
ρησε μαζί του το 285 μ.Χ. επί Διο-
κλητιανού. Η μνήμη τους εορτάζεται
στις 30 Οκτωβρίου. Πιθανόν δεν
είναι ιάτραινα, αλλά θεραπαινίς,
και ίσως έτσι η πρώτη νοσηλεύτρια
αγία.

Γιάτραινες υπήρξαν επίσης: η
μάρτυς      Σοφία που εορτάζεται
στις 22 Μαΐου και η Αγία Νικο-

στράτη, που θεράπευσε τον Αγιο
Ιωάννη Χρυσόστομο από φαρυγγί-
τιδα.

Επίσης, ο J. Schmidt-Vοigt ανα-
φέρει ως ιατρούς τις: Αγίες Μαρίνα,
Βαρβάρα, Παρασκευή τη θαυμα-
τουργό, Θέκλα την πρωτομάρτυρα,
Αναστασία την Φαρμακολύτρια, Ει-
ρήνη, Θεοδώρα τη Μυροβλήτρια,
Μαρία-Μαγδαληνή και Αννα. Μάλ-
λον πρόκειται για θεραπεύτριες
που θεράπευαν με πρακτικές γνώ-
σεις ή θαυματουργικά και ανήκουν
στην ενότητα των προστατών.
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“Με τον όρο γιάτραινα - γιάτρισσα επονομάζεται έτσι και η Παναγία,
τονίζοντας την επικουρία της στους πάσχοντες: γιορτή της Παναγίας
της γιάτρισσας την 8η Σεπτεμβρίου.”

• Ειδικεύεται στις εγχειρήσεις καταρράκτη και LASIK
καθώς σε παθήσεις και μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς. 

• Ειδικεύεται επίσης στις παθήσεις γλαυκώματος 
• Πραγματοποιεί γενικές οφθαλμολογικές εξετάσεις. 

Επιπλέον το οφθαλμολογικό κέντρο διαθέτει ειδικευμένους γιατρούς
στις ασθένειες αμφιβληστροειδούς και βλεφάρων.

ΗΛΙΑΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ
Χειρουργός οφθαλμίατρος 

OPHTHALMOLOGY ASSOCIATES OF BAY RIDGE

8721 4th Avenue, Brooklyn, NY 11209
Tel.: (718) 680-1500, Fax: (718) 680-5550

www.bayridgeeyes.com



Ωστόσο σε μια περίοδο
σύγχυσης για τους νό-
μιμους παραλήπτες του
βραβείου, το μετάλλιο
ανακλήθηκε δύο χρό-

νια πριν το θάνατό της. Η ίδια αρ-
νήθηκε να το παραδώσει. Το 1977
το Κογκρέσο επανεκτίμησε τα επι-
τευγμάτά της και αποκατάστησε την
τιμή που της είχε γίνει.

Η Mary Walker γεννήθηκε στο
Οswegο, στα βόρεια της πολιτείας
της Νέας Υόρκης, το 1832.  Ηταν η
πέμπτη κόρη του Alvah και της
Vesta Whitcοmb Walker, και όλα τα
παιδιά ενθαρρύνθηκαν να συνεχί-
σουν την εκπαίδευσή τους. Μαζί
με τις αδελφές της δέχτηκε τη βα-
σική εκπαίδευση αλλά μετά γρά-
φτηκε στο Κολέγιο Ιατρικής Συρα-
κουσών. Αποφοίτησε το 1855.

Η Δρ. Walker παντρεύτηκε τον
επίσης γιατρό Albert Miller, και το

ζευγάρι μετακόμισε στη Ρώμη, Νέας
Υόρκης. Με το ξέσπασμα του Εμφυ-
λίου Πολέμου, προσφέρθηκε εθε-
λοντικά στην Ουάσιγκτον και ερ-
γάστηκε ως εθελόντρια νοσοκόμα
σε πρόχειρο νοσοκομείο που στή-
θηκε στην πρωτεύουσα. Κατά την
περίοδο αυτή, υπηρέτησε στην πρώ-
τη μάχη του Bull Run (Manassas),
21 Ιουλίου 1861 και σε Νοσοκομείο
στην Washingtοn, DC. Εργάστηκε
ως απλήρωτη χειρουργός στα μέ-
τωπα της Ενωσης και βρέθηκε στη
μάχη της Fredericksburg και στο
Σατανούγκα μετά τη μάχη της Ch-
ickamauga. Το 1862, η Δρ Walker
πήγε στη Βιρτζίνια για να φροντίζει
τους τραυματίες, και τον Σεπτέμβριο
του 1864, η Δρ Walker υπέγραψε
συμβόλαιο ως βοηθός χειρουργού
στο 52ό Σύνταγμα Πεζικού στο
Οχάιο. Ενα χρόνο πριν είχε πετύχει
να είναι επίσημα η πρώτη γυναίκα

χειρουργός που απασχολούνταν στον
αμερικανικό Στρατό.

Αυτή η περίοδος της ζωής της
είναι χωρίς καταγεγραμμένες πλη-
ροφορίες, αλλά το καλοκαίρι του
1864, συνελήφθη ως κατάσκοπος
και δέχθηκε να ανταλλαγεί με έναν
αιχμάλωτο πολέμου. Ορισμένες πη-
γές αναφέρουν ότι το επεδίωξε η
ίδια προκειμένου να κατασκοπεύσει
για τον Ομοσπονδιακό Στρατό.

Μετά τον πόλεμο, έγινε συγγρα-
φέας και λέκτορας, υποστηρίζοντας
θέματα όπως η υγειονομική περί-
θαλψη, η εγκράτεια, τα δικαιώματα
των γυναικών έως και τις αλλαγές
στα φορέματα των γυναικών. Εγραψε
δύο βιβλία που συζητήθηκαν και
συμμετείχε για πολλά χρόνια με
άλλες ηγέτιδες στο κίνημα για την
παροχή ψήφου στις γυναίκες, συμ-
περιλαμβανομένης της Susan B. An-
thοny και της Ελίζαμπεθ Κάντι Στάν-
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Mary Walker: Η γιατρός του Εμφυλίου
Πολέμου που ντυνότανε άνδρας
Η Δρ Mary Walker ήταν η πρώτη γυναίκα που δέχτηκε το Μετάλλιο του Κογκρέσου της τιμής, για το έργο της
ως χειρουργός κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου

Ιατρεία
Κεντρικό: Flushing 
32-02 Union St., (γωνία 32nd Ave.) Flushing, NY 11354

Astoria 
30-10 38th St., 2ος όροφος, Astoria, NY 11102

Tel.: (718) 445-1550

Iατρός Καθηγητής Δερματολογίας στο NYU

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΖΟΥΖΙΑΣ, Ph.D., M.D.

ειδικεύεται 
στην Επανορθωτική Χειρουργική 
σε Ασθενείς με Διαβήτη (ζάχαρο) 

Τραύματα και Παθήσεις των κάτω άκρων 
Φροντίδα Νυχιών (παρωνυχίδες) και Κάλων 

•Ακτινογραφίες •Υπέρηχοι για πόνο •Αρθριτικά
•Βιοψίες •Υποστηρίγματα για Πλατυποδία (Orthotics)

Δέχεται με ραντεβού

163-05 91st Street 
Howard Beach, NY 11414

(718) 323-0079

1725 Edison Avenue, Suite B
Bronx, NY 10461

(718) 892-5542

Ομιλούμε Ελληνικά. Επισκέψεις κατ’οίκον
Δεκτές όλες οι ασφάλειες

Ο ποδίατρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΙΩΝΗΣ, DPM



τον. Πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου
του 1919, από φυσικά αίτια, σε ηλι-
κία 86 ετών και τάφηκε με μαύρο
κοστούμι αντί φόρεμα στο νεκρο-
ταφείο Αγροτικής Οswegο, Νέα Υόρ-
κη. Είχε μία απλή κηδεία αλλά το
φέρετρο ήταν σκεπασμένο με την
αμερικανική σημαία.

Μία άλλη λεπτομέρεια που έχει
ενδιαφέρον ήταν το φόρεμα που
προτιμούσε να φοράει. Στα μέσα
του δέκατου ένατου αιώνα, οι γυ-
ναίκες έκαναν εκστρατεία για ένα
πιο δημόσιο ρόλο στην κοινωνία.
Οι γυναίκες υποστήριζαν ότι οι σφι-
χτοί κορσέδες και οι πολύ βαριές

φούστες ήταν κακές για την υγεία
τους, αλλά και τις περιόριζε από
διάφορες δραστηριότητες.

Η Αμέλια Μπλούμερ (Blοοmer)
ήταν μία αγωνίστρια που εφεύρε
μία φορεσιά που ήταν κάτι μεταξύ
φορέματος και κοστουμιού, καθώς
παρείχε μεγαλύτερη ελευθερία κί-
νησης χωρίς να διακυβεύεται η «σε-
μνότητα». 

Η φορεσιά Blοοmer, όπως έγινε

γνωστή, γρήγορα υιοθετήθηκε και
από άλλες φεμινίστριες, που έγινε
φανερό ότι η ενδυμασία αυτή προ-
καλούσε περισσότερο ως μία πολι-
τική πράξη. Είκοσι χρόνια αργότερα
με τη δυνάμωση του κινήματος σου-
φραζέτα για το δικαίωμα ψήφου
στις γυναίκες, πολλές φεμινίστριες
εγκατέλειψαν το φόρεμα Blοοmer.
Η Δρ Mary Walker το φόρεσε μέχρι
τα τέλη του 1870.
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“Εργάστηκε ως απλήρωτη χειρουργός στα
μέτωπα της Ενωσης και βρέθηκε στη μάχη της
Fredericksburg και στο Σατανούγκα μετά τη
μάχη της Chickamauga.”

Astoria
23-18 31st Street 

Suite 210
Astoria, NY 11105

Tel.: (718)-777-1885 
Fax: (718)-777-9613

Manhattan
36 7th Avenue 

Suite 502
New York, NY 10011
Tel.: (212)-924-6644
Fax: (212)-924-9442

UNIVERSITY ORTHOPEDICS 
OF NEw YORK, PLLC

ΣΤΙΒΕΝ ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, M.D. 
ORTHOPEDIC SURGEON/SPORTS MEDICINE
Board Certified

BARRY M. KATZMAN, M.D.
ORTHOPEDIC SURGEON
HAND/MICROVASCULAR SURGERY
SPORTS MEDICINE

CHARLES A. DEMARCO, M.D.
ORTHOPEDIC SURGEON/SPORTS MEDICINE
Board Certified

ΤΖΩΝ Σ. ΒΛΑΤΤΑΣ, M.D.
PHYSICAL MEDICINE &  REHABILITATION
Board  Certified

KIOOMARS MOOSAZADEH, M.D.
PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION

ΕΡΙΚΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ, D.P.M.
PODIATRY

JAMES D. YwEISS, M.D.

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Δεκτές οι κυριώτερες ασφάλειες

30 East 40th Street, Suite # 503, New York, NY 10016
Τel.: (212) 986-2039 • FAX: (212) 532-2726

tooth98@hotmail.com



Alexandropoulos, Konstantina
Associate Professor Mount Sinai 
School of Medicine 

Andreadis, Athena
Associate Professor 
U. of Mass. Medical School

Andreopoulou, Eleni, MD
Assistant Professor in 
the Department of Medical 
Oncology at Einstein/ Montefiore 
Medical Center Bronx, NY

Asprogeraka, Maria, 
Ο.D., FCOVD, FAAO

Assistant Clinical Professor, 
SUNY College of Optometry
Astoria, NY

Cartsos, Vicky, DMD, MS
C Program Director of Graduate 
Orthodontics Tufts University 
School of Dental Medicine

Christakos, Sylvia
UMDNJ, Professor Biochemistry &
Molecular Biology

Christofidou-Solomidou, Melpo
Research Associate Professor, 
Pulmonary, Allergy and Critical 
Care Division
University of Pennsylvania 

Couvadelli, Barbara, M.D., Ph.D.
Director of Pediatric Neuropsych
ology Department Children's 
Services, JFK Medical Center
Assistant Professor, Neuroscience 
Department New York, NY 
Edison, NJ

Calos, Michele
Associate Professor - Stanford 
University. Gene therapy

Efstratiadis, Liana, LCSw-R
Psychotherapist
Astoria and Manhattan

Floros, Joanna PhD
Evan Pugh Professor, College of 
Medicine Penn State University 

Galanis, Evanthia
Mayo Clinic, Prof. of Oncology

Giannakakou, Evi
Cornell College of Medicine
Associate Professor (with Tenure) 
of Pharmacology in Medicine, and
Director of Laboratory Research, 
Division of Hematology 
and Medical Oncology

Hatzoglou, Maria 
Professor, Case Western Reserve 
University. Nutrition

Kaltsas, Anna MD MS
Infectious Diseases
Internal Medicine, New York, NY

Karalis, Katia Dr.
Children’s Hospital in Boston
Immunoendocrinology at 
the Endocrine Division 

Kavathas, Paula 
Professor - Yale University

Kioussi, Chrissa 
Associate Professor at Oregon 
State University
Transcriptional regulation 
of cardiac and muscle develop
ment and related diseases

Klimis-Zacas, Dorothy
Professor of Clinical Nutrition, 
University of Maine. Food Science 
and Human Nutrition

Kokotos, Faye, MD
Assistant Professor of Clinical 
Pediatrics Division of General 
Pediatrics. The Children's Hospital
at Montefiore Family Care Center
Bronx, NY 
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Alpha School of Music
22-08 Crescent St., Astoria, NY
(718) 204-8757 • www.alphaschoolofmusic.com

Μαθήματα
μουσικής

Για περισσότερες πληροφορίες

ζητήστε τον ΓΙΩΡΓΟ ΒΛΕΣΜΑ

S P E C I A L
ΔΩΡΕΑΝ το 1ο μάθημα
για ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

• Μπουζούκι, πιάνο, βιολί, κιθάρα
• Εμπειροι δάσκαλοι και δασκάλα φωνητικής
• Ολες οι ηλικίες • Λογικές τιμές

Clinical Professor of Ophthalmology
Columbia University

HARKNESS EYE INSTITUTE
Columbia University Medical Center

635 W. 165th Street, Ste. 303, New York, NY 10032

(212) 927-2394

wESTCHESTER OFFICE
110 Brook Street, Scarsdale, NY 10583

(914) 723-1641

Practice limited to diseases of the Cornea
and the External Eye

GEORGE J. FLORAKIS, M.D.

a
 b

Εμπιστευτείτε Ελληνοαμερικανίδες 
γιατρούς

Από ένα αφιέρωμα στην πρώτη Ελληνοαμερικανίδα γιατρό 

δεν θα μπορούσε να λείπει  ένας κατάλογος των ομογενών γιατρών

που συνεχίζουν σήμερα στα βήματά της. Ευελπιστούμε να

μεγαλώσουμε τον κατάλογο αυτό και όσες γιατρίνες το επιθυμούν

μπορούν να μας στείλουν τις διευθύνσεις τους με τα στοιχεία τους

στο email: Production@ekirikas.com



Koulmanda, Maria
Associate Professor 
Beth Israel Deaconess 
Medical Center

Kourembanas, Stella
Clement A. Smith Professor 
of Pediatrics and Academic Chair
at Harvard Program 
in Neonatology and chief 
of the division of newborn 
medicine at Children's Hospital 
at Boston

Kralli, Anastasia 
Associate Professor - The Scripps 
Research Institute

Kranias, Litsa
University of Cincinnati
Pharmacology & Cell Biophysics

Kyprianou, Natasha
University of Kentucky
James F. Hardymon Chair 
in Urologic Research, Professor 
of Surgery/Urology, Professor 
of Molecular and Cellular 
Biochemistry, Professor 
of Pathology and Laboratory 
Medicine, Professor of Toxicology

Liapis, Helen
Washington University, 
Professor, Pathology & Immuno
logy - Professor, Internal Medici
ne (Renal) - Kidney disease

Lymberis, Maria
Clinical Professor of Psychiatry
Santa Monica California

Kousteni, Stavroula
Associate Professor Columbia 
University 

Papavasiliou, Nina
Associate professor Rockefeller 
University 

Papayannopoulou, Thalia
University of Washington, 
Professor of Medicine Division 
of Hematology

Sarafoglou, Kyriakie
Director, Leo Fung Center 
for Congenital Adrenal 
Hyperplasia and Disorders 
of Sex Development - University 
of Minnesota Amplatz Children’s 
Hospital

Simopoulos, Artemis Dr.
President of the Center for 
Genetics, Nutrition and Health 
and of the International Society 
of Nutrigenetics/Nutrigenomics
Washington, DC

Tsimberidou, Lia 
Associate Professor - University 
of Texas, M. D. Anderson 
Cancer Center, Houston

Tsirka, Stella
Professor Stony Brook University 

Vlachaki, Maria MD 
Radiation Oncology
Detroit, MI

Vlassara, Helen
Professor, Mount Sinai School of 
Medicine Endocrinology

Vogiatzi, Maria
Pediatric endocrinology  
Cornell University 

Vouyiouklis, Mary MD 
Adult endocrinologist
Clinical instructor at NYU 
Langone Medical Center 
and associate at the Murray Hill 
Medical group, New York City, 
NY

Vouyouka, Aggeliki
Associate Professor, Mount Sinai 
School of Medicine
Vascular Surgery

Zaharakis, Yvonne MD
General Neurologist
New York City and Queens

Sambaziotis, Hera 
MD MPH FACOG

Affiliated with North Shore Uni
versity Hospital and Long Island

Jewish Medical Center
Special interests: advanced gyneco-
logic ultrasound and abnormal
uterine bleeding
Nassau and Queens County
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John Thomas, MD, FACS  
Δρ. Ιωάννης Θωμάς 

Χειρουργική Χεριού - Ανω Ακρου
Surgery of the Hand, Upper Extremity & Peripheral Nerves

Northeast Hand Specialists, LLC
30-16 30th Drive, 3rd Floor, Astoria, New York, ΝΥ 11102

Main: 718-274-HAND (4263) • Fax:  866-308-HAND
DrThomas@NortheastHand.com • NortheastHand.com

Δέχεται με ραντεβού. Μιλήστε Ελληνικά.

With respect and admiration 
for our Greek-American female physicians

Οδοντίατρος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΜΑΛΑΦΗΣ
Απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής 
του New York University 

Eιδικεύεται στην Αισθητική Οδοντιατρική 
για όλη την οικογένεια

Κορώνες από πορσελάνη 
σε μία ημέρα
απονευρώσεις, σφραγίσματα, οδοντοστοιχίες, γέφυρες 
οδοντιατρική εμφυτευμάτων, λεύκανση, καθαρισμός 
εξαγωγές, invisalign (clear braces)

Με δύο γραφεία για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας
στην Αστόρια και στο Βellmore

Astoria
35-10 Ditmars Boulevard, Astoria, NY 11105

(718) 274-2871
Βellmore
25-07 Navy Place, Bellmore, NY 11710

(516) 993-3018 

Δεκτές 
οι κυριότερες 

ασφάλειες

Επισκέψεις 
με ραντεβού 
από Δευτέρα 

έως και Σάββατο



Αυτό άλλωστε ήταν και
το όνειρο του μέντορά
της Δρα Γιώργου Παπα-
νικολάου, του λαμπρού
αυτού επιστήμονα που

από το 1953 έχει σώσει εκατομμύ-
ρια γυναίκες στην Υφήλιο με το
ανεκτίμητο Παπ-τεστ. Ο Γιώργος
Παπανικολάου είχε προσπαθήσει
να δημιουργήσει ένα κέντρο έρευ-
νας για τον καρκίνο της μήτρας
στην ιδιαίτερη πατρίδα του το 1957,
όμως τα σχέδιά του ναυάγησαν κα-
θώς δεν βρήκε ανταπόκριση από
την Πολιτεία. Μισό αιώνα μετά η
πρώτη υπότροφός του στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες Αμερικής ευελπιστεί
να κάνει αυτό το όνειρο πραγματι-
κότητα...

Ο λόγος για την καθηγήτρια της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Δρα Ελένη
Δεληγιώργη-Πολίτη, η οποία το
2008 βραβεύτηκε με το χρυσό με-
τάλλιο της Διεθνούς Ακαδημίας της
Παθολογικής Ανατομικής για τη
συμβολή της στη διάγνωση του θη-
λώδους καρκινώματος του θυρε-
οειδούς, στο πλαίσιο του 27ου Διε-
θνούς Συνέδριου Παθολογοανατο-
μίας που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα παρουσία 2.500 επιστημό-
νων, όπου έγινε και ειδικό αφιέ-
ρωμα στον μεγάλο Ελληνα επιστή-

μονα Γ. Παπανικολάου.
Η ιδιαίτερα τιμητική αυτή διά-

κριση απονεμήθηκε στην Ελληνίδα
επιστήμονα, επειδή εντόπισε και
ταυτοποίησε ένα χαρακτηριστικό
γνώρισμα των καρκινικών κυττά-
ρων, τα οποία μπορεί να υπάρχουν
στους όζους του θυρεοειδούς αδένα
πριν ακόμη μπορεί κανείς να τους
ψηλαφίσει! Το θηλώδες καρκίνωμα,
όπως ονομάζεται ο συγκεκριμένος
τύπος καρκίνου του θυρεοειδούς
αδένα, με την ανακάλυψη της κας
Δεληγιώργη (την οποία και ανα-
κοίνωσε το 1986 στο 16ο Συνέδριο
Παθολογοανατομίας στη Βιέννη),
εάν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να
θεραπευτεί.

Συνάδελφοί της ερευνητές σε
παλιότερο συνέδριο στην Ουγγαρία
πρότειναν το συγκεκριμένο κύτταρο
με την πτυχή στον πυρήνα να ονο-
μαστεί «κύτταρο Δεληγιώργη»! Και
όχι άδικα, αφού πρόκειται για μία
σπουδαία ανακάλυψη που σήμερα
πλέον μπορεί να σώσει εκατομμύρια
ανθρώπους με ένα απλό προληπτικό
τεστ.

Πιο «σημάδι» ήταν αυτό που
αποκάλυψε στη δαιμόνια Ελληνίδα
ερευνήτρια τις καταστροφικές με-
ταλλάξεις των κυττάρων εν τη γε-
νέσει τους; Μία μικρή «γραμμή»,

μία πτυχή στον πυρήνα των κυτ-
τάρων που κρύβονται μέσα στους
όζους, οι οποίοι δημιουργούνται
στον θυρεοειδή αδένα. Εάν αυτό

το σημάδι δεν διαγνωστεί έγκαιρα,
τότε ο μικρός όζος που δεν ψηλα-
φίζεται, μετατρέπεται σε κακοήθη
και τα καρκινικά κύτταρα «μετα-
ναστεύουν» στους λεμφαδένες του
τραχήλου του λαιμού. Η εξέλιξη
μπορεί να είναι καταστροφική, κα-
θώς τα καρκινικά κύτταρα, καλπά-
ζοντας πλέον ελεύθερα, κάνουν με-
ταστάσεις σε ζωτικά όργανα, με
συνέπεια πολλές φορές να κινδυ-
νεύει ακόμη και η ζωή του ασθε-
νούς.

Και όμως, τα καρκινικά αυτά
κύτταρα μπορούν να ανιχνευτούν
προτού εκδηλώσουν τις «επεκτατι-
κές» διαθέσεις τους με τη βοήθεια
ενός προληπτικού τεστ που ονο-
μάζεται «Βιοψία με λεπτή βελόνα
του θυρεοειδούς».

Η διαδικασία για τον εξεταζό-
μενο είναι απλή. Οι γιατροί αφαι-
ρούν με τη βοήθεια μιας λεπτής
βελόνας κύτταρα από τους όζους
του θυρεοειδούς αδένα και στη συ-
νέχεια τα παρατηρούν στο μικρο-
σκόπιο για να διαπιστώσουν εάν
παρουσιάζουν αυτήν την πτυχή
στον πυρήνα τους.

Το τεστ καλύπτε-
ται από όλα τα τα-
μεία και μάλιστα
συμπεριλαμβάνεται
στις προληπτικές
εξετάσεις σε όλες τις
ηλικίες -καθώς ο
συγκεκριμένος τύ-
πος καρκίνου, ιδιαί-
τερα στους άνδρες
(αν και πιο σπάνιος)
είναι πολύ δύσκολο
να διαγνωστεί έγκαι-
ρα με άλλες εργα-
στηριακές ή απεικο-
νιστικές εξετάσεις.

«Η διαδικασία
του τεστ είναι πολύ
απλή, αλλά η εξέ-
ταση ιδιαίτερα ση-
μαντική, όπως ακρι-
βώς και το Τεστ Πα-
πανικολάου για τον
καρκίνο του τραχή-
λου της μήτρας»,
εξηγεί στην «Espres-
so της Κυριακής» η
κ. Ελένη Δεληγιώρ-
γη-Πολίτη και ση-

μειώνει: «Ο καρκίνος του θυρεοει-
δούς αδένα είναι συχνότερος ιδι-
αίτερα μετά το Τσέρνομπιλ, γι’ αυτό
και οι παιδοενδοκρινολόγοι μάς
στέλνουν και παιδιά με όζους για
να κάνουν αυτήν την εξέταση».

Η ανακάλυψη της κ. Δεληγιώργη
προήλθε ουσιαστικά από μία μελέτη
που έκανε στην αρχή της καριέρας
της, ενώ εξέταζε τον πυρήνα των
κυττάρων για τη φυλετική χρωμα-
τίνη (Barr body) που αποκαλύπτει
το φύλο του παιδιού. Το 1982 άρ-
χισε να κάνει βιοψίες του θυρεοει-
δούς για να δει τις αλλοιώσεις των
κύτταρων, χρησιμοποιώντας μια λε-
πτή βελόνα για την αφαίρεση υλι-
κού από τους όζους του θυρεοει-
δούς: «Τότε πρόσεξα ότι στον πυ-
ρήνα ορισμένων κύτταρων υπήρχε
μία πτυχή. Τα άτομα από τα οποία
προέρχονταν τα συγκεκριμένα δείγ-
ματα, όταν έγινε η βιοψία του όζου,
απεδείχθη ότι είχαν θηλώδες καρ-
κίνωμα στον θυρεοειδή. Με τα χρό-
νια αυτό επιβεβαιώθηκε και από
άλλους επιστήμονες. Αυτή η «πτυ-
χή» ουσιαστικά θέτει τη διάγνωση
του θηλώδους καρκινώματος και

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΥΧΟΣ 5130 ΓΥΝΑΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ

Ομορφιά •   Μεγαλοπρέπεια •   Ασφάλεια

Με την επίδειξη

Πιστοποιητικού
Καταθέσεων

δικαιούστε

$1,0001,000
Εκπτωση για την αγορά χώρου για οικογενειακό 

τάφο στο μαυσωλείο «St. Joseph’s»

($500 για αγορά χώρου για 1 άτομο) 

Μαυσωλείο
του Αγίου Ιωσήφ

To Κοιμητήριο St. Michael’s προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών,
περιλαμβανόμενων των προσθηκών του Μαυσωλείου του Αγίου Ιωσήφ,
καθώς επίσης και τάφους, βάσεις για αγάλματα και αποτέφρωση. Eνα
από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε σε αυτούς που
αγαπάτε είναι η αίσθηση της ασφάλειας, η γνώση ότι έχετε φροντίσει
για όλα. Ως θρησκευτικό κοιμητήριο το St. Michaels’s είναι ανοιχτό
στους ανθρώπους όλων των θρησκειών. Με υπερηφάνεια δε σας
γνωρίζουμε ότι το όμορφα σχεδιασμένο Μαυσωλείο του Αγίου Ιωσήφ
είναι στη διάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και ενός
δωρεάν Οδηγού (Resource Guide), παρακαλώ καλέστε:

(718) 278-3240
72-02 Astoria Blvd.

East Elmhurst, NY 11370
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

www.stmichaelscemetery.com
Θα είστε χαρούμενοι γι’ αυτή σας την κίνηση

Σας γνωστοποιούμε ότι ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
εξακολουθεί να προσφέρει με τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες του στην Ομογένεια

(917) 687-9856

Ελένη Δεληγιώργη-Πολίτη: 
Η γιατρίνα που βρήκε το κουμπί για τον
καρκίνο του θυρεοειδούς
Ονειρό της είναι να δημιουργήσει ένα διαγνωστικό και ερευνητικό κέντρο για τον καρκίνο του τραχήλου της
μήτρας και του θυρεοειδούς αδένος στην Κύμη της Εύβοιας. 



μας δίνει τη δυνατότητα να στα-
ματήσουμε την πορεία τής νόσου
αφαιρώντας χειρουργικά τον όζο ή
και ολόκληρο τον θυρεοειδή αδένα.
Πρόκειται για μέθοδο ανώδυνη και
αναίμακτη και συμπεριλαμβάνεται
στις εξετάσεις προληπτικού ελέγχου,
όπως και το Παπ-τεστ». Ολες αυτές
τις γνώσεις η κυρία Δεληγιώργη
τις συμπεριέλαβε στο βιβλίο «Ο Ατ-
λαντας των παθήσεων του θυρε-
οειδούς με βιοψία λεπτής βελό-
νης».

Η γνωριμία της με τον «mister
Παπ-τεστ» στο Λονγκ Αϊλαντ
και η μετεκπαίδευσή της στο
Harvard και στο Tufts.

Η κ. Ελένη Δεληγιώργη-Πολίτη
κατάγεται από την Κύμη Ευβοίας,
τη γενέτειρα του Γεωργίου Παπα-

νικολάου. Ηταν στο τέ-
ταρτο έτος στο Πανεπι-
στήμιο, όταν άκουσε για
πρώτη φορά ότι υπάρχει
ένας διάσημος Eλληνας
γιατρός στο πανεπιστή-
μιο Cornell στη Νέα Υόρ-
κη, ο οποίος ανακάλυψε
ένα τεστ που σώζει εκα-
τομμύρια γυναίκες από
τον καρκίνο του τραχή-
λου της μήτρας.

«Αμέσως ρώτησα τον
καθηγητή μου και μου
υπέδειξε το αντικαρκινι-
κό νοσοκομείο στο οποίο
υπήρχε και το εργαστή-
ριο Κυτταρολογίας που
διεύθυνε η μαθήτρια του
Παπανικολάου δρ Λίνα
Κουτηφάρη. Οταν πήρα
το πτυχίο μου, με πήρε
βοηθό του ο Γεράσιμος
Αλιβιζάτος, καθηγητής
Υγιεινής, ο οποίος μελε-
τούσε τον πυρήνα των
κύτταρων για τη φυλετι-
κή χρωματίνη που διέ-
κρινε το φύλο του ατό-
μου.

Το 1957 ο Γ. Παπανι-
κολάου ήρθε στην Αθήνα

έπειτα από πρόσκληση της Ακαδη-
μίας Αθηνών και του Πανεπιστήμιου
με σκοπό να ανοίξει ερευνητικό
εργαστήριο στην Κύμη Ευβοίας.
Τότε προκηρύχθηκε για πρώτη
φορά υποτροφία στην Κυτταρολογία
προς τιμήν του, την οποία κέρδισε
η κυρία Δεληγιώργη. Ετρεφε ιδιαί-
τερο θαυμασμό για τον διάσημο
Eλληνα ερευνητή, γι’ αυτό και όταν
πήρε το πτυχίο της τον ίδιο χρόνο,
του έγραψε ότι ήθελε να συνεχίσει
τις σπουδές της στις ΗΠΑ. Η αντα-
πόκριση του καθηγητή ήταν άμεση
και την κάλεσε στο σπίτι του στο
Λονγκ Αϊλαντ.

«Οταν τον ξαναείδα στο σπίτι
του ήταν σκυμμένος πάνω από το
τεράστιο μικροσκόπιό του και άκου-
γε κλασική μουσική. Με υποδέ-
χτηκε με ενθουσιασμό, με ρώταγε
για την Ελλάδα που υπεραγαπούσε,

για την Κύμη που ποτέ δεν ξέχασε,
για τους κοινούς μας γνωστούς στο
Πανεπιστήμιο. Ηταν ένας άνθρωπος
ταγμένος στην Ιατρική αλλά ταυ-
τόχρονα τόσο ανοιχτόμυαλος και
καλοσυνάτος, που αμέσως σε κέρ-
διζε, όχι μόνο με τις γνώσεις του
αλλά και με τη φιλοσοφία του για
τη ζωή. Δεν απέκτησε παιδιά γιατί
ήθελε να αφοσιωθεί στην έρευνά
του. Του άρεσε η μουσική, έπαιζε
βιολί και λάτρευε τις εκδρομές και
τη φύση. Εφυγε από την Ελλάδα
με τα ρούχα που φορούσε, το πτυ-
χίο του που είχε πάρει με βαθμό
άριστα και με τη γυναίκα του Μαίρη
που υπεραγαπούσε. Επειτα από
πολλούς αγώνες κατάφερε να κερ-
δίσει μία θέση στο Πανεπιστήμιο
Cornell. Για την σύζυγό του έλεγε:
‘Είναι το θύμα μου’, γιατί σεβάστηκε
την επιθυμία του να μην κάνουν
παιδιά, γιατί τον βοηθούσε πολύ
στην έρευνά του και ήταν πάντα
δίπλα του».

Ο διάσημος Ελληνας ερευνητής
είχε ήδη κανονίσει για την πατριώ-
τισσά του και νεαρή τότε ερευνή-
τρια να συνεχίσει τις σπουδές της
δίπλα στην πρώην μαθήτριά του
Δρ. Irene Koprowska, διευθύντρια
στο τμήμα Κυτταρολογίας Hahne-
mann Medical College in Philadel-
phia. Οταν ολοκλήρωσε και αυτόν
τον κύκλο σπουδών της στην Κυτ-
ταρολογία, ο δρ Παπανικολάου ου-
σιαστικά προέτρεψε την κ. Δελη-
γιώργη να ακολουθήσει την Παθο-
λογική-Ανατομική και εκπαιδεύτηκε
σε διάφορα Πανεπιστήμια, όπως
το Harvard Medical School και το
Tufts University Boston Massachu-
setts, Cambridge.

Το 1964 επέστρεψε στην Ελλά-
δα, όπου συνέχισε την ακαδημαϊκή
καριέρα της και την έρευνα στον
τομέα της Παθολογοανατομίας, ενώ
το 1969 κατέλαβε τη θέση της δι-
ευθύντριας του παθολογικού τμή-
ματος του πανεπιστημιακού νοσο-
κομείου «Αρεταίειο», όπου υπηρέ-
τησε για τριάντα ένα χρόνια.

«Ονειρό μου είναι να φτιάξω
ένα διαγνωστικό και ερευνητικό

κέντρο για τον καρκίνο του τραχή-
λου της μήτρας, αλλά και του θυ-
ρεοειδούς αδένα», λέει στην ελλη-
νική εφημερίδα «Espresso» η κ.
Δεληγιώργη-Πολίτη: «Αυτό άλλωστε
ήταν και το όνειρο του Δρα Παπα-
νικολάου, του Eλληνα ερευνητή
που τίμησε τη χώρα μας με την
ανακάλυψή του. Θυμάμαι πόσο
πολύ ήθελε να αφήσει ένα έργο
στην πατρίδα του, την Κύμη. Ομως
δυστυχώς δεν τον άφησαν να το
κάνει, γιατί κανένας δεν έδειξε
αληθινό ενδιαφέρον, ούτε η Πολι-
τεία αλλά ούτε και το Πανεπιστήμιο.
Παρ’ όλο που είχε τότε μεγάλη

υποστήριξη από εύπορους Ελληνες,
όπως ο Μποδοσάκης που προσέ-
φερε πολλά στρέμματα γης για να
φτιαχτεί το κέντρο».

Το όνειρό της έγινε πραγματι-
κότητα. Την Παρασκευή 14 Ιουλίου
2009, ο τότε υπουργός Υγείας Δη-
μήτρης Αβραμόπουλος εγκαινίασε
το Εθνικό Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης,
Πληροφόρησης και Ερευνας του
καρκίνου «Γεώργιος Ν. Παπανικο-
λάου». Τον Αύγουστο του 2009 ο
Δήμος Κύμης την τίμησε για την
προσφορά της και το συνολικότερο
έργο της.

ΠΗΓΗ: «Espressonews.gr»
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In-Home
Physical Therapy

•Oρθοπεδικά και Νευρολογικά προβλήματα
•Θεραπεία για ζαλάδες, ιλίγγους

και προβλήματα ισορροπίας.

Δεχόμαστε Medicare

Experienced Physical Therapists, 
Εxcellent Results!

Tel: 1 (800) 803-3385 • Fax: (718) 301-0930
www.iasorehab.org

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ, DPT
DIRECTOR

Η καθηγήτρια Ελένη Δεληγιώργη
κρατώντας το χρυσό βραβείο της Διεθνούς
Ακαδημίας Παθολογικής Ανατομικής.



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΥΧΟΣ 5132 ΓΥΝΑΙΚΑ

Διαφημιστείτε μαζί μας.

Βρείτε τον στόχο

Επικοινωνήστε με την Ομογένεια
γνωρίστε της τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες σας
όπου κι αν βρίσκεται, 
στην Αμερική ή και σε ολόκληρο 
τον Κόσμο, έντυπα 
ή ηλεκτρονικά

Επωφεληθείτε
από τις ειδικές τιμές μας.

Τηλεφωνήστε μας σήμερα στο
718-784-5255 Ext 101

«ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ»
37-10 30th Street, Long Island City, NY 11101-2614
advertising@ekirikas.com

www.nationalherald.com


