
10.000 ευρώ για την διάσωση 
του κράτους!

Με το ποσό των 10.000 ευρώ αποφάσισε να ενισχύσει τον κρατικό 
κορβανά το δημοτικό συμβούλιο. Σελ. 4

Τι είδαν οι Γερμανοί στη Μύκονο
 

«Υπάρχουν λίγα πράγματα που 
χρειάζονται βελτίωση και πολλά που 
χρειάζονται προφύλαξη» δηλώνουν 
στη συνέντευξή τους στη “MYKONOS 
news” οι τουρ οπερέιτορ του Γερμανικού 
Οργανισμού “REWE-TOURISTIK”.ΣΕΛ.3

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΗΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ
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CINEMA
 Έρχονται οι 

«Βασιλιάδες της 
Μυκόνου»!

Πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του “The 
Kings of Mykonos” το Σάββατο 30 
Μαΐου στο cine Μαντώ. Σελ.14

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τέλος στο φαινόμενο της 

παράνομης ενοικίασης βιλών και 
καταλυμάτων επιχειρεί το Υπ. 

Τουρισμού
Την συνεργασία των φορέων του 
τουρισμού για τον εντοπισμό 
παράνομων εξοχικών κατοικιών ως 
τουριστικών καταλυμάτων ζητά με 
επιστολή του ο Γενικός Γραμματέας 
Τουρισμού κ. Γιώργος Πουσσαίος και 
ζητά την καταγραφή κάθε παράνομης 
δραστηριότητας που εντοπίζουν και 
την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων 
υπηρεσιών ελέγχου. Σελ. 7

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανανεωμένη και πάντα 

απολαυστική 
η Θεατρική Ομάδα

Για άλλη μια φορά, η Θεατρική Ομάδα 
Μυκόνου κατάφερε να αφήσει άφωνο 
τον κόσμο που παρευρέθηκε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της ΚΔΈΠΑΜ για 
να παρακολουθήσει την καινούργια 
θεατρική της παράσταση την 
κωμωδία του Μιχάλη Χουρμούζη «Ο 
Λεπρέντης» από τις 5 έως τις 9 Μαΐου 
σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαλάκη.
Σελ.13

ΜΟΥΣΙΚΗ

Νέα ταλέντα επί σκηνής

Ρεσιτάλ κλασικής μουσικής της Μ.Σ. 
Δημήτρη Φίννις Σελ. 13 

         ΤΗΛ. 22890-23850 e-mail info@myconian.gr
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  210-62.50.705

Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ
Ν.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΟΥΓΛΙ ΜΥΚΟΝΟΣ Τ.Κ. 84.600

ΧΩΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 300 ΤΜ ΣΕ 4.000 ΟΙΚ ΜΕ ΑΠΛΕΤΗ ΘΕΑ
ΑΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΟΙΚΟΠΕ∆Ο  5.000 ΤΜ   ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ
ΤΟΥΡΛΟΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ  ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1200 ΤΜ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΟΙΚ. 4.500 ΤΜ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆. ΤΙΜΗ 500.000
ΑΛΕΟΜΑΝ∆ΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο  4.000 ΤΜ ΘΕΑ ∆ΥΣΗ ΤΙΜΗ 750.000
ΛΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 ΤΜ ΤΙΜΗ 400.000 ΕΥΡΩ
ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΝ/ΚΙΑ 200 ΤΜ ΣΕ 2.000ΤΜ ΟΙΚ. 600.000

Έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης για το τουριστικό 
προϊόν της Μυκόνου

Τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία του νησιού

Οι έλληνες προσβλέπουν στην  διασκέδαση 
Οι ξένοι στις φυσικές ομορφιές

Μεταφορές, περιβάλλον, 
καθαριότητα, πληροφορίες, 

πάρκινγκ τα μελανά σημεία…

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα από πλευράς 
συμπερασμάτων αλλά και προτάσεων 
για την βελτίωση των μελανών σημείων 
του τουριστικού προορισμού της 
Μυκόνου, παρουσιάζει σήμερα κατ’ 
αποκλειστικότητα η “MYKONOS news”. 
Η έρευνα «Μέτρηση ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών του τουριστικού 

τομέα στη Μύκονο, με διεξαγωγή 
έρευνας ικανοποίησης τουριστών, 
ανάλυση αποτελεσμάτων και προτάσεις 
τουριστικής ανάπτυξης» διήρκησε 11 
μήνες και ολοκληρώθηκε πρόσφατα 
από το MTC group consulting (εταιρία 
η οποία προσφέρει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για θέματα τουρισμού στο 
Δήμο) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης) για λογαριασμό του Δήμου 
Μυκόνου.  Σελ 8-9

Σε έλλειψη προσωπικού αποδίδει τα 
προβλήματα στην καθαριότητα ο αρμόδιος 

αντιδήμαρχος και…  

Ζητά    την     συνεργασία 
των πολιτών
Για τα προβλήματα καθαριότητας της Μυκόνου 
μίλησε στο ραδιόφωνο του MYKONOS FM 98,1 και 
την Ελένη Κοντιζά ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος για 
θέματα καθαριότητας κ. Αλέκος Βαμβακούρης. Ο κ. 
Βαμβακούρης εστίασε στην έλλειψη προσωπικού 
που αντιμετωπίζει ο Δήμος στον τομέα καθαριότητας, 
τόνισε ότι σύντομα θα γίνουν οι προσλήψεις που 
χρειάζονται, ενώ δεν παρέλειψε να ζητήσει και την 
συνδρομή των πολιτών ως προς την περιφρούρηση 
της καθαριότητας στο νησί. Σελ. 4

Στην προώθηση της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης των Κυκλάδων, της Κρήτης 
και των περισσότερων άλλων νησιών 
με την Ηπειρωτική Ελλάδα μέσω 
υποβρύχιων καλωδίων, αναφέρθηκε από 
το βήμα του Εθνικού Συνεδρίου για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η υπουργός 
Περιβάλλοντος κα Τίνα Μπιρμπίλη. Σελ. 4

Προτεραιότητα η διασύνδεση 
των νησιών για το υπουργείο 

Περιβάλλοντος
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● Ρευµατοειδής αρθρίτιδα
● Συστ. Ερυθηµατώδης Λύκος
● αυχενικό σύνδροµο 
● αγκυλωτική σπονδυλίτιδα

● ψωριασική αρθρίτιδα 
● οστεοαρθρίτιδα 
●οσφυαλγία  ●οστεοπόρωση
● ουρική αρθρλιτιδα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΛΑΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

τ.ιατρός '' Aσκληπιείο Βούλας ''

Ιατρείο: Γ. Παπανδρέου 13 (έναντι νοσοκομείου) Ερμούπολη
Δέχεται  στη  Μύκονο με ραντεβού

Τηλ.-Fax:  22810 77468   κιν.:  6976 797449

Τα  πρώτα μικροψεματάκια των παιδιών, 
κάνουν την εμφάνιση τους, παράλληλα 
με την ανάπτυξη της γλώσσας, χάρις 
στην οποία ένα παιδί μπορεί  να 
εκφράσει τα όσα συμβαίνουν γύρω του 
αλλά και να πλάσει έναν φανταστικό 
κόσμο, όπως εκείνο τον θέλει.

Γιατί όμως τα παιδιά λένε ψέματα;
Πολλές  φορές τα παιδιά λένε ψέματα,  
για να πάρουν επιβράβευση, να 
κερδίσουν την προσοχή των γονιών 
τους, ή των συνομηλίκων τους.                                                                                                                  
Πχ. Θα ήθελαν πάρα πολύ να 
ικανοποιήσουν τους γονείς τους, όντας 
καλοί μαθητές. Όταν λοιπόν δεν το 
καταφέρνουν αυτό,  λένε ψέματα πως  
πήγαν πολύ καλά στα μαθήματα και 
πως η δασκάλα τους είπε πολλές φορές 
μπράβο, παρόλο που μπορεί να μην 
συμμετείχαν καθόλου η να τα πήγαν 
τελείως άσχημα. Επίσης μπορεί να λένε 
ψέματα στους συνομηλίκους τους, για 
να καυχηθούν με κάποιο τρόπο και 
για να δείξουν πως είναι σημαντικά 
άτομα.  Αυτό έχει να κάνει και με την 
εγωκεντρικότητα της ηλικίας. Συνήθως 
όμως,  χρησιμοποιούν το ψέμα ως μέσο 
επιβράβευσης και επιβεβαίωσης. Κάτι 
που δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης.
 Αυτό που θα πρέπει να κάνετε λοιπόν 
σε αυτή την περίπτωση, είναι να 
προσπαθήσετε να μιλήσετε με το παιδί 
και να καταλάβετε πως νιώθει. Να 
προσπαθήσετε να το στηρίξετε και να 
ενισχύσετε την αυτοπεποίθηση του, 
αντί να του φωνάξετε που δημιούργησε 
μια οποιαδήποτε ιστορία για να φανεί. 
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε 
να το βοηθήσετε να σταματήσει αυτό 
που κάνει. Όταν πάρει  επιβεβαίωση  
και ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση του με 
κάποιον άλλον τρόπο, δεν θα χρειάζεται 
να χρησιμοποιεί ψέματα. 
Πολλές φορές επίσης, τα 
παιδιά λένε ψέματα από φόβο.                                                         
Πιθανόν φοβούνται τις συνέπειες 
κάποιων πράξεων τους, με αποτέλεσμα 
να τις καλύπτουν με διάφορα ψέματα, 
μην μπορώντας να έρθουν αντιμέτωπα 
με αυτές. Πόσες φορές ο φανταστικός 
φίλος του παιδιού σας, δεν έσπασε το 
βάζο ή ήταν εκείνος που έριξε τον χυμό 
στο χαλί;
Αναλογιστείτε λοιπόν, τις συνέπιες που 
έχουν οι ζημιές που κάνει το παιδί σας.                                                                                                                     
Πως αντιδράτε στα λάθη του; Μήπως 
αυτές οι συνέπειες  είναι τόσο αυστηρές 

που φοβίζουν πολύ το παιδί;  Μήπως τα 
λόγια που ακούει κάθε φορά που κάνει 
κάτι λάθος, δεν του αρέσουν;  Πόσο 
αυστηρή μπορεί να  είναι η τιμωρία που 
του επιβάλλεται κάθε φορά;  Μήπως 
χρησιμοποιείτε και σωματική βία 
πολλές φορές;
Είναι σοφότερο να έχετε συζητήσει από 
πριν για την τιμωρία ή την απαγόρευση 
που μπορεί να έχει σε κάθε περίπτωση 
που κάνει κάτι, από το να αντιδράτε 
κάθε φορά εξωτερικεύοντας τον θυμό 
σας και τιμωρώντας ανάλογα με το 
πόσο ενοχληθήκατε από το ψέμα 
που είπε η από αυτό που έκανε. Έτσι 
βοηθάτε το παιδί να μην ζει στον 
φόβο του αγνώστου και να γίνεται  
πιο υπεύθυνο για τις πράξεις του.   
Επίσης καλό θα ήταν πολλές φορές 
να  λέτε  δεν πειράζει  ¨Δεν πειράζει 
που έπεσε ο χυμός στο χαλί, θα το 
καθαρίσουμε μαζί και την επόμενη 
φορά θα είσαι πιο προσεκτικός, 
αντί του ¨πάλι έριξες τον χυμό;  Μα 
τρύπια είναι τα χέρια σου; Ή τώρα να 
τα καθαρίσεις έτσι που τα έκανες! ¨                                                                                                         
Να θυμάστε: Όταν ένα παιδί μέσα 
στο χώρο της οικογένειας του είναι 
ελεύθερο να λέει την αλήθεια και δεν 
φοβάται την αντίδραση των γονιών 
του τότε δεν έχει κανένα λόγο να λέει 
ψέματα. 
Ένας άλλος λόγος που τα παιδιά 
χρησιμοποιούν το ψέμα, είναι 
γιατί ακόμη δεν είναι σε θέση να 
ξεχωρίσουν το πραγματικό από το 
φανταστικό. Αυτό συμβαίνει συνήθως 
στις μικρότερες ηλικίες. Στις ηλικίες 
που το φανταστικό από το πραγματικό 
απέχει ελάχιστα. Και αυτά είναι τα 
μικρά, αθώα ψέματα.  Εκείνα που 
χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τον δικό 
τους κόσμο, όπως εκείνα τον θέλουν.  
Έναν κόσμο στον οποίο είναι εκείνα οι 
ήρωες, το επίκεντρο του κόσμου και 
όλα τους έρχονται όπως τα θέλουν. 
Έχουν φανταστικούς φίλους, πολεμούν 
με κακούς, κερδίζουν, σώζουν κόσμο 
η καταστρέφουν πράγματα χωρίς 
επιπτώσεις και κανένας και τίποτα δεν 
μπορεί να τους αγγίξει.  Μέσα από 
αυτές τις φανταστικές ιστορίες των 
παιδιών, μπορούμε να πάρουμε πολλά 
στοιχεία για τον χαρακτήρα τους και να 
καταλάβουμε διάφορες ανάγκες τους. 
Σταθείτε δίπλα τους λοιπόν, παίξτε μαζί 
τους, μπείτε στο φανταστικό παιχνίδι 
τους και ζήστε το μαζί. Με αυτόν 
τον τρόπο  θα έχετε την δυνατότητα 
να επικοινωνήσετε με το παιδί  σας 
και πολύ σημαντικό, να αλλάξετε με 
τρόπο, κάποια αρνητικά στοιχεία του 
χαρακτήρα τους, μετατρέποντας τα σε 
θετικά.
 Τέλος, ένας πολύ σημαντικός 
παράγοντας ο οποίος συμβάλει στο 
να λένε ψέματα τα παιδιά, είναι η 
μίμηση. Όταν εμείς λέμε ψέματα, τότε 
και εκείνα θα κάνουν το ίδιο. Από εμάς 
βλέπουν και  παίρνουν παράδειγμα. 
Κλασσικά παραδείγματα: 

1. Χτυπάει το τηλέφωνο και βλέπουμε 
πως είναι κάποιος που δεν θέλουμε 

να του  μιλήσουμε. Τότε ζητάμε από το 
παιδί να σηκώσει το τηλέφωνο και να 
πει πως είμαστε στο μπάνιο. 

2.Λόγο κάποιας ιδιαίτερης 
περίστασης, π.χ. καλεσμένοι στο 

σπίτι, δεν διάβασε.. επειδή λοιπόν 
είμαστε συνένοχοι, συνεννοούμαστε 
να πάμε στο σχολείο μαζί και να πούμε 
στη δασκάλα πως ήταν λίγο αδιάθετος 
εχθές.
Υπάρχουν τόσα πολλά καθημερινά 
λάθος πρότυπα που δίνουμε στα παιδιά 
μας και γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα 
πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν 
εμείς είμαστε ειλικρινείς με εμάς και με 
τους άλλους, τότε και τα παιδιά μας θα 
κάνουν το ίδιο.

 ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ποτέ δεν αποκαλούμε ένα παιδί ψεύτη.  
Δεν πρόκειται να το βοηθήσουμε να 
μην ξαναπεί ψέματα, παρά μόνο να του 
ενισχύσουμε την ιδέα πως είναι ψεύτης. 
Είναι προτιμότερο να του ζητήσουμε να 
σκεφτεί και να μας πει την αλήθεια.  
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να το 
βοηθήσουμε        
Μπαίνουμε που και που στο Παιχνίδι 
με τα μικρά  αθώα ψεματάκια.  Π.χ. το 
παιδί μας λέει πως ο αόρατος φίλος 
του, έσπασε το παιχνίδι του.  Μπορούμε 
να πάμε μαζί και να μιλήσουμε στον 
αόρατο φίλο του, εξηγώντας του, γιατί 
δεν είναι σωστό να σπάει η να μην 
προσέχει τα παιχνίδια του και να του 
ζητήσουμε την επόμενη φορά, να είναι 
πιο προσεκτικός. 
Αναζήτηση της αιτίας.  Ψάχνουμε 
να βρούμε τον λόγο για τον οποίο το 
παιδί μας είπε κάποιο ψέμα. Τι ήθελε να 
προκαλέσει λέγοντας το;   Τι αναζητούσε 
από τους άλλους η και από εμάς τους 
ίδιους, λέγοντας κάτι τέτοιο;  
Κατανόηση  και Διευκρίνιση της 
σοβαρότητας ενός μεγάλου ψέματος.  
Όταν ένα παιδί πει κάποιο μεγάλο ψέμα, 
θα πρέπει να μιλήσουμε ήρεμα μαζί του 
και να ακούσουμε τις όποιες εξηγήσεις 
έχει να μας δώσει, διευκρινίζοντας του, 
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι 
σωστό να λέμε ψέματα. Μόνο όταν 
το παιδί είναι αρκετά μεγάλο και το 
ψέμα σοβαρό, ίσως χρειαστεί να του 
απαγορευτεί κάτι, ως επίπτωση. 
Ως επίλογο θα καθησυχάσω τους 
γονείς, λέγοντας πως τα περισσότερα 
παιδιά λένε ψέματα ανάλογα με την 
ηλικία τους και την κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται.   Για να αρχίσουμε να 
βλέπουμε τα ψέματα του παιδιού μας 
ως σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να  
συνοδεύονται και από άλλα προβλήματα 
όπως θυμό, αποξένωση,  κλείσιμο στον 
εαυτό του,  άσχημη συμπεριφορά, 
φοβίες και διάφορα άλλα, τα οποία μας 
κρούουν το καμπανάκι πως  πρέπει να 
ψαχτούμε περισσότερο.               

Γεροντή Ανδριάννα
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΨΕΜΜΑΤΑ;
 

SINGLE 
 ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ: Καριέρα, καταχρήσεις, πάρτι, σεξ με διαφορετικούς άνδρες.
 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Μια αξιόπιστη και οικονομική μέθοδος αντισύλληψης, 
αλλά και μια καλή προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 
Το προφυλακτικό είναι απαραίτητο. Καλό θα ήταν όμως και ένα back up 
από το χάπι.
 ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ
 ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ: Συγκατοικείτε. Έχετε μονογαμική σχέση. Κάνετε έρωτα .Το 
κλάμα ενός μωρού δεν ακούγεται και τόσο ελκυστική ιδέα.
 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Οι ορμονικές μέθοδοι, όπως το χάπι, ο κολπικός δακτύλιος 
και το ενδομήτριο σύστημα, επιτρέπουν άφθονο σεξ όποια ώρα και στιγμή, 
χωρίς έγνοια.
 ΟΠΑΔΟΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
 ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ: Έχετε μια σχέση που πάει καλά. Θέλετε αντισύλληψη, αλλά 
δεν συμπαθείτε το χάπι ή την ιδέα να παίρνετε ορμόνες, γιατί έχετε ακούσει 
πολλά για τις παρενέργειες και τις αλλαγές στην ψυχική διάθεση.
 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Ενδομητρικό σπείραμα ή προφυλακτικό (αν και κανείς δεν 
το θέλει στις μόνιμες σχέσεις).
 ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΙΔΙ, ΑΛΛΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ: Είστε παντρεμένη ή συγκατοικείτε. Θέλετε και οι δύο μωρό, 
αλλά όχι αύριο. Αν, ωστόσο, συμβεί είναι καλοδεχούμενο.
 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Μεθόδους που σας επιτρέπουν να μείνετε έγκυος αμέσως 
μόλις τις διακόψετε, δηλαδή προφυλακτικό, το χαπι και διάφραγμα.
 ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΑΛΛΟ ΠΑΙΔΙ
 ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ: Απολαμβάνετε εδώ και μερικά χρόνια τη χαρά της οικογένειας 
και δεν νοσταλγείτε καθόλου τις πάνες και τα μπιμπερό.
 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Η πιο δραστική λύση είναι η στείρωση, αλλά μόνο αν είστε 
100% σίγουρη για την απόφασή σας. Αλλιώς προτιμήστε το ενδομητρικό 
σπείραμα χωρίς ορμόνες.
 HIGH TECH ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
 Κάποιες κυκλοφορούν ήδη στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη.
Χάπι τεσσάρων εποχών. Επιτρέπει την έμμηνο ρύση κάθε τρεις μήνες. Το 
χάπι λαμβάνεται συνεχώς επί 94 μέρες και διακόπτεται για μία εβδομάδα.
Ενέσιμο. Αντισυλληπτικό σε ένεση, την οποία κάνετε μια φορά το μήνα. Με 
οιστρογόνα και προγεστογόνα.
Τσιρότο. Τοποθετείται στην κοιλιά, στον κορμό ή στους γλουτούς και 
ελκύει συνεχώς και σε χαμηλές ποσότητες συνδυασμό οιστρογόνων και 
προγεστογόνων. Αλλάζεται μία φορά την εβδομάδα επί τρεις εβδομάδες.
Τσίχλα. Αντισυλληπτικό χάπι που το μασάτε. Έχει τις ίδιες ορμόνες και 
θεωρείται εξίσου αποτελεσματικό.
Ανδρικό χάπι. Σχεδιάζεται να ελκύει τεστοστερόνη και προγεστογόνα ώστε 
να εμποδίζει την παραγωγή σπέρματος. Θα κυκλοφορήσει σε 10 χρόνια.
Η ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ:Το χάπι χρησιμοποιείται από 
περισσότερες από 100 εκατομμύρια γυναίκες στο κόσμο. Είναι η 
δημοφιλέστερη αντισυλληπτική μέθοδος στην Ευρώπη (αλλά όχι στην 
Ελλάδα). Στη χώρα μας το προτιμάει μόνο το 3% των γυναικών, ενώ 
στην Τουρκία το 9%.Το 75% των ζευγαριών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί 
προφυλακτικό. Το 27% των Ελληνίδων χρησιμοποιεί το χάπι της επόμενης 
μέρας. Μόνο πέρσι πουλήθηκαν 200.000 δισκία. Σύμφωνα με στοιχεία του 
ΟΗΕ, 75 εκατομμύρια κυήσεις σε όλον το κόσμο είναι ανεπιθύμητες. Από 
αυτές τα 45 εκατομμύρια οδηγούνται στην άμβλωση. Στη Ελλάδα έχουμε 
150.000 αμβλώσεις το χρόνο.

Στέφανος   Χανδακάς
 MD MBA PhD

Μαιευτήρας –Ενδοσκοπικός 
Χειρουργός-Γυναικολόγος,
Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Επιστημονικός Συνεργάτης 
του ΙΑΣΩ & 
του ιατρικού Web Site

 www.iator.gr 

Περισσότεροι από 1.500 γιατροί με 
τις οικογένειές τους θα επισκεφθούν 
τις επόμενες ημέρες στη Μύκονο, 

προκειμένου να λάβουν μέρος στο 48ο 
Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο που θα 
πραγματοποιηθεί στο νησί. Το συνέδριο θα 
πραγματοποιηθεί σε γνωστή ξενοδοχειακή 
αλυσίδα στην Ελιά το τριήμερο 21-23 Μαΐου 
και σε αυτό πρόκειται να μετάσχουν κορυφαία 
ονόματα στο χώρο της παιδιατρικής στην 
Ελλάδα. 
Ανάμεσα στους ομιλητές διακρίνονται 
γνωστοί έλληνες καθηγητές παιδιατρικής, 
παιδιοκαρδιολογίας, νεογνολόγοι,  παιδο-

πνευμονολόγοι, λοιμωξιολόγοι κ.α. από το 
Α.Π.Θ., και άλλα κορυφαία νοσοκομεία της 
χώρας, όπως και ξένοι καθηγητές από τις 
Η.Π.Α., την Αγγλία και την Ιταλία.«Η Οργανωτική 
Επιτροπή στοχεύει στην κατάρτιση ενός 
επιστημονικού προγράμματος που θα παρέχει 
επίκαιρη ενημέρωση και θα καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα θεματολογίας» αναφέρει ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής 
Εταιρίας κ. Αντρέας Κωνσταντόπουλος 
και τονίζει ότι «κατά την διάρκεια του 
συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν διεταιρικά 
στρογγυλά τραπέζια, 
παρουσίαση ενδιαφερόντων 
περιστατικών με τη 
συμμετοχή του ακροατηρίου, 
συνεδρίες, ενότητες με 
θέμα «Ρωτήστε τον Ειδικό», 
κλινικά φροντιστήρια και 
ενδιαφέρουσες ομιλίες με 
πρακτικά παιδιατρικά θέματα, 
από επιφανείς Έλληνες 
και ξένους εισηγητές». Την  
έναρξη των εργασιών του 
συνεδρίου θα κηρύξει ο 
Δήμαρχος Μυκόνου και η 

Χορωδία Μυκόνου θα πλαισιώσει μελωδικά 
το ξεκίνημα του συνεδρίου. Επίσης ενδέχεται 
να παραχωρηθεί ένα κοκτέιλ καλωσορίσματος 
προς τους Συνέδρους.

Κορυφαίοι επιστήμονες στο 48ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ  
ΕΡΩΤΙΚΗ  ΖΩΗ


