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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

«Με τα self test στα
παιδιά προστατεύουμε
την 3η ηλικία»

Μ ία πολύ σοβαρή παράμετρο αποκαλύπτει στο άρθρο του ο Γιώργος Ρωμανιάς,
που έγινε μέλος της ομάδας μας. Ο κ. Ρωμανιάς τονίζει ότι για μία δεκαετία θα
παραμείνουν όμηροι οι νέοι συνταξιούχοι εάν έχει κάνει λάθος ο ιδιώτης που

υπολόγισε την σύνταξη τους. Και ο ΕΦΚΑ θα μπορεί είτε να ζητήσει την επιστροφή
μέρους των αποδοχών, είτε να ακυρώσει την έκδοση της σύνταξης.

■ Αναλυτικά σελ. 11

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

• Όσες συντάξεις εκδοθούν από ιδιώτες θα περάσουν από
τον έλεγχο του ΕΦΚΑ, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μπορεί και
σε μία δεκαετία και τότε θα αναγκαστούν να επιστρέψουν
χρήματα εάν έχει γίνει λάθος υπολογισμός 
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ΑΡΘΡΟ

Οι διαφορετικές περιπτώσεις οσφυαλγίας

	 ς οσφυαλγία αναφέρεταιτο άλγος στην οσφύ, δη-λαδή ο πόνος χαµηλά στηµέση το γνωστό λουµ-πάγκο. Είναι η κύρια αίτια αναρρω-τικών αδειών στον ανεπτυγµένο κό-σµο δίνοντας έτσι κοινωνική διά-σταση στο πρόβληµα.Η οσφυική χώρα αποτελείται από5 οσφυϊκούς σπονδύλους (Ο1-Ο5)και ανάµεσα τους βρίσκονται οι µε-σοσπονδύλιοι δίσκοι, πίσω από τουςδίσκους περνάει ο νωτιαίος µυελόςκαι τα νεύρα τα οποία προέρχονταιαπό αυτόν.
Οι αιτίες της οσφυαλγίας είναισυνήθως µυοσκελετικά προβλήµα-τα καλοήθους φύσεως, όπως κα-κώσεις των µαλακών µορίων (µυς,σύνδεσµοι) και σε αυτά οφείλεταικατά κύριο λόγο η εµφάνιση της

νόσου. Όµως υπάρχουν και άλλα αί-τια τα οποία κατηγοριοποιούνται σεµηχανικά, φλεγµονώδη, νεοπλα-σµατικά, µεταβολικά, αλλά και ψυ-χοσωµατικά.
Μηχανικά αίτια είναι, η κήλη δί-σκου, ο εκφυλισµός του δίσκου, ησπονδυλική στένωση, η σπονδυλο-λίσθηση και τα κατάγµατα. Στα φλεγ-µονώδη αίτια ανήκουν η αγκυλο-ποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, η ρευ-µατοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασικήαρθρίτιδα και η οστεοµυελίτιδα.Στα νεοπλασµατικά αίτια εντάσ-σονται οι όγκοι των οστών, ο καρ-κίνος του προστάτη, ο καρκίνοςτου παχέος εντέρου και η οπισθο-περιτοναική ίνωση. Μεταβολικά αί-

τια, θεωρούνται τα οστεοπορωτικάκατάγµατα. Η κατάθλιψη και άλλεςκαταστάσεις που επηρεάζουν τηνψυχική υγειά ενός ατόµου µπο-ρούν να προκαλέσουν την εµφάνι-ση της νόσου.

ΗΗ ππααιιδδιικκήή οοσσφφυυααλλγγίίααΞεχωριστό πεδίο συζήτησης απο-τελεί η παιδική οσφυαλγία η οποίαµπορεί να οφείλεται σε συνδεσµικέςρήξεις, σπονδυλόλυση, σπονδυλο-δισκίτιδα, σπονδυλολίσθηση καισκολίωση µεταξύ άλλων και η οποίαπρέπει πάντοτε να διερευνάται µεµαγνητική τοµογραφία και αιµατο-λογικό έλεγχο.
Τις περισσότερες περιπτώσεις η

συνήθης αγωγή που δίνεται για τηνοσφυαλγία αρκεί για να λύσει τοπρόβληµα όποτε µπορεί και να µηνχρειαστεί κάποιος ιδιαίτερος δια-γνωστικός έλεγχος, όταν όµως τασυµπτώµατα διαρκούν περισσότεροαπό ένα µήνα, υπάρχει ιστορικό κά-κωσης, ιστορικό λήψης κορτιζόνης,ιστορικό καρκίνου, νευρολογικό έλ-λειµµα, ανεξήγητη απώλεια βάρους,ή ανεξήγητος πυρετός, πρέπει ναπροβούµε άµεσα σε διαγνωστικόέλεγχο κυρίως µε µαγνητική τοµο-γραφία.
Για τη θεραπεία της οσφυαλγίαςµπορούν να χρησιµοποιηθούν, φάρ-µακα όπως µη στεροειδή αντιφλεγ-µονώδη, µυοχαλαρωτικά και παυ-σίπονα, ενώ και η φυσικοθεραπείαέχει επίσης θέση στηναντιµετώπιση της οσφυαλγίας.Σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρί-νονται στη απλή φαρµακευτική αγω-γή ή σε νεοπλασµατικά αίτια οσφυαλ-γίας χρησιµοποιούνται πιο εξειδι-κευµένες λύσεις όπως εγχύσεις στησπονδυλική στήλη, αντλίες ενώ συ-χνά οι ασθενείς αυτοί καταφεύγουνσε ιατρεία πόνου.
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Του Αριστοµένη Βασιλόπουλου *
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Να καταργηθεί ΚΑΙ για τους συνταξιούχους 
η Εισφορά Αλληλεγγύης

■ Σελ. 16-17

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

60+ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Οι διαφορετικές

περιπτώσεις

οσφυαλγίας
Ποια είναι τα συµπτώ-

µατα, πως αντιµετωπίζε-

ται φαρµακευτικά και πως

µε ειδικές θεραπείες

«Βιταµίνη D3 –

Η βιταµίνη που

θωρακίζει τον

οργανισµό µας»

Οι σούπες µε

χαµηλά λιπαρά

αντίδοτο στο

ευερέθιστο
έντερο

Σπορ,
στοίχηµα, TV

επιλογές και

σταυρόλεξα 

■ σελ. 20

■ σελ. 27-31

■ σελ. 21

ΘΕΑΤΡΟ

Επί σκηνής 
και οι
διαφηµισµένες

παραστάσεις

ΘΑΝΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ

Η ανδρική
σεξουαλική
δυσλειτουργία 

και η διατροφή

■ σελ. 22

Παραδοσιακές συνταγές από Σίφνο και Πήλιο Σε
λ.
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Λιγότερη τηλεόραση περισσότερη ζωή

�σο περισσότερο κά-

νουµε διαλλείµατα

στην παρακολούθηση

της τηλεόρασης και

σηκωνόµαστε κάνοντας κάποιες

κινήσεις είναι πολύ σηµαντικές,

όπως επισηµαίνουν οι επιστή-

µονες. Η προειδοποίηση αυτή

έρχεται µετά την έρευνα που

δηµοσιεύθηκε στο European

Journal of Preventive Cardiolo-

gy βάση της οποίας η παρακο-

λούθηση τηλεόρασης για πάνω

από 4 ώρες την ηµέρα σχετίζεται µε 35%

υψηλότερο κίνδυνο πρόκλησης θροµ-

βώσεων συγκριτικά µε όσους παρακο-

λουθούν λιγότερο από 2,5 ώρες.

Αν πρόκειται να παρακολουθήσετε

τηλεόραση χρειάζεται να κάνετε αρκετά

διαλείµµατα επανέλαβε ο ∆ρ. Σέτορ Κου-

νουτσόρ, επικεφαλής συγγραφέας από το

Πανεπιστήµιο του Μπρίστολ, τονίζοντας

παράλληλα πως µπορούµε κάθε 30 λε-

πτά να κάνουµε διατάσεις ή να χρησιµο-

ποιούµε στατικά ποδήλατα γυµναστικής

όσο παρακολουθούµε.

Η έρευνα εξέτασε πιο ειδικά τη σχέση της

παρακολούθησης τηλεόρασης µε τη φλεβική

θροµβοεµβολή η οποία µε τη σειρά της πε-

ριλαµβάνει την πνευµονική θροµβοεµβο-

λή και την εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση.

Μέσα από την ανάλυση τριών ερευνών µε

τη συµµετοχή 131.421 συµµετεχόντων, ηλι-

κίας 40 ετών και πάνω χωρίς κανένα ιστο-

ρικό θροµβώσεων πραγµατοποιήθηκε η µε-

λέτη που µέτρησε τις ώρες που κάποιος πα-

ρακολουθεί τηλεόραση χωρίζοντας τους

συµµετέχοντες σε δύο κατηγορίες. Αυτούς

που βλέπουν το λιγότερο 4 ώρες την ηµέ-

ρα και εκείνους που παρακολουθούν λι-

γότερο από 2,5 ώρες καθηµερινά.

Τα αποτελέσµατα

Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης

προκύπτει πως οι τηλεθεατές που ανή-

κουν στην πρώτη κατηγορία

και παρακολουθούν πολλές

ώρες τηλεόραση είχαν 1,35

περισσότερες πιθανότητες να

αναπτύξουν φλεβική θροµ-

βοεµβολή συγκριτικά µε εκεί-

νους που βλέπουν για λιγότε-

ρο από 2,5 ώρες καθηµερινά.

«Τα ευρήµατα καταδει-

κνύουν πως ανεξάρτητα από

την σωµατική δραστηριότητα,

τον ∆ΜΣ, την ηλικία ή το φύλο

του καθενός, η παρακολούθη-

ση της τηλεόρασης για τόσες ώρες αποτε-

λεί µία παρακινδυνευµένη συνήθεια  ανα-

φορικά µε την πρόκληση θροµβώσεων» τό-

νισε ο ∆ρ. Κούνουτσορ. Ο ίδιος βέβαια ξε-

καθάρισε πως επρόκειτο για µια µελέτη πα-

ρατήρησης και ότι «η έρευνα δεν αποδει-

κνύει πως η εκτεταµένη παρακολούθηση

της τηλεόρασης προκαλεί θροµβώσεις».

Σχετικά µε την αιτιολογία του αποτελέ-

σµατος ο επιστήµονας-ερευνητής τόνισε ότι

η ακινησία που επιβάλλει η πολύωρη πα-

ρακολούθηση τηλεόρασης αποτελεί κίνδυνο

πρόκλησης φλεβικής θροµβοεµβολής.

Καταλήγοντας δεν παρέλειψε να αναφερ-

θεί και σε όσους εργάζονται µπροστά σε

ηλεκτρονικούς υπολογιστές προτρέποντας

τους να σηκώνονται σε τακτά χρονικά δια-

στήµατα και να κινούνται διατηρώντας την

κίνηση όσο περισσότερο γίνεται.

■ σελ. 24-25

■ σελ. 23

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
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Δεκάχρονη ομηρία  
για τους νέους συνταξιούχους

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΡΙΧΝΕΙ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΘΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν.Δ. Βόρειος Τομέας

Η ζωή μπορεί 
να ξεκινά ξανά 
στα εξήντα ■ Σελ. 9

■ Σελ. 4-5

ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΥΖΑΚΗΣ
Λογιστής-

Φοροτεχνικός

Η φορολογία 
για το 2022

■ Σελ. 15

ΑΡΘΡΟ
ΠΟΠΗ 

ΜΟΥΡΙΚΗ
Γεν. γραμμα-

τέας  ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ

Στην Δικαιοσύνη
για τον παράλληλο

■ Σελ. 8

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Πού οφείλονται οι αυξημένοι 
θάνατοι της πανδημίας

Η ακτινογραφία για την αγορά
ακινήτων στο Νομό Αττικής

■ Σελ. 18

■ Σελ. 12-14

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
Βουλευτής Βοιωτίας ΚΙΝΑΛ

«Κοινωνική»
πολιτική με θύματα 
τους συνταξιούχους ■

Σε
λ.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Με αποδοχές

700 ευρώ θα πληρώσει
785 στην ΔΕΗ

■ Σελ. 3

ΑΡΘΡΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΚΑΝΤΑΣ
Πρόεδρος

ΠΟΣΕΑ

Δεν σταματάμε
να διεκδικούμε

■ Σελ. 6

Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει ότι  οι δικαστές
προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για να κηρύξουν
αντισυνταγματική την Εισφορά για το 2021

ΑΡΘΡΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑ-
ΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ

Οικονομικός
Σύμβουλος

Ο ΕΝΦΙΑ και ο
συμπληρωματικός

■ Σελ. 10


