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ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ.

ΕΥΓ. ΦΩΚΑΣ † (1961-1965)

Α. ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ † (1965-1966)

Ε. ΒΑΚΡΙΝΟΣ † (1967-1968)

Α. ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ † (1969-1970)

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ † (1971-1972)

Ν. ΚΕΠΕΤΖΗΣ † (1973)

Π. ΣΦΗΚΑΚΗΣ † (1973-1974)

Π. ΤΣΑΧΑΛΟΣ † (1975-1976)

Φ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (1977-1978)

Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ † (1979-1980)

Λ. ΓΑΛΛΗΣ † (1981-1982)

Γ. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (1983-1984)

Π. ΝΤΑΝΤΗΣ (1985-1986)

Β. ΘΟΥΑΣ † (1987-1988)

Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ † (1989-1990)

ΑΛ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ † (1991-1992)

Ι. ΛΑΛΟΣ † (1993-1994)

Π. ΤΣΑΧΑΛΟΣ † (1995)

Μ. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ (1995-1996)

Σ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (1997-1998)

Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1999-2000)

Κ. ΜΠΟΚΗ (2001-2002)

ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (2003-2004)

Δ. ΚΑΡΡΑΣ (2005-2006)

Γ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ (2007-2008)

Κ. ΤΕΜΠΟΣ (2009-2010)

Π. ΣΦΗΚΑΚΗΣ (2011-2012)

Σ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (2013-2014)

Π. ΤΡΟΝΤΖΑΣ (2015-2016)

Χ. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ (2017-2018)

ΤΑ ΝΕΑ

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δημήτριος Βασιλόπουλος / 
Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

Δ.Σ. 2019 - 2020Δ.Σ. 2019 - 2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΞΑΚΗ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ

ΤΑΜΙΑΣΤΑΜΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ

ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Aγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και 

συνεργάτες,

Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή 

σας στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ρευματολογίας, που φέτος θα τιμήσει τα 

60 Χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΕ- 

ΕΠΕΡΕ.

Μέσα από τις καταιγιστικές αλλαγές 

που επέφερε στην καθημερινότητά μας 

η πανδημία COVID-19 είναι σημαντικό 

ότι καταφέρνουμε και συνεχίζουμε την 

επιτυχημένη μακροχρόνια εκπαιδευτική 

παράδοση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ακόμα και με 

τρόπους εναλλακτικούς και καινοτόμους 

όπως η φετινή διαδικτυακή διοργάνωση.

Το  Δ.Σ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και εγώ προσωπικά 

σας ευχόμαστε να απολαύσετε το 

Συνέδριο και να αξιοποιήσετε όλες τις 

δυνατότητες που σας δίνονται για 

διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση.

Μέσα από αυτή την ηλεκτρονική 

εφημερίδα, που θα διανέμεται καθημερινά 

σε όλους τους συμμετέχοντες, θα έχετε 

επίσης την ευκαιρία να ενημερώνεστε για 

τα επιστημονικά νέα και τις δράσεις της 

Ε.Ρ.Ε.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Βασιλόπουλος

Πρόεδρος ΔΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
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Ο γηράσκων πληθυσμός 
αποτελεί πλέον το κέντρο 
της πανδημίας Covid-19. Γι’ 
αυτό το λόγο, η Ελληνική 
Ρευματολογική Εταιρεία, με 
γνώμονα την προστασία 
των ευαίσθητων ηλικιακών 
ομάδων που κινδυνεύουν 
περισσότερο, παρείχε το 
κάτωθι υγειονομικό υλικό 
για προληπτική χρήση κατά του 
κορονοϊού, στο γηροκομείο Αθηνών:

Μάσκες μιας χρήσης 

Γάντια μιας χρήσης 

Οξύμετρα 

Θερμόμετρα ανέπαφης μέτρησης 

Αντισηπτικά 

Η δράση Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου,  
στα πλαίσια του εορτασμού  
των 60 χρόνων της ΕΡΕ – ΕΠΕΡΕ,  
και με την παρουσία της Εντεταλμένης 
Περιφερειακής Συμβούλου  
Κοινωνικής Πολιτικής,  
κας Πολυτίμης Λεονάρδου.

Η Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. στηρίζει το Γηροκομείο Αθηνών
60 χρόνια φροντίδας - 60 κιβώτια προστασίας

ΔΡΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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4ο FORUM ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Το 4o Forum ασθενών με 
ρευματικές παθήσεις διεξήχθη την 
Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020, πριν 
από την έναρξη των εργασιών 
του Πανελληνίου Συνεδρίου, με τη 

συμμετοχή ασθενών.  
Αν και 1η φορά σε διαδικτυακή 
μορφή, υπήρξε έντονο 
ενδιαφέρον, με συνολικά 
180 συμμετέχοντες, οι οποίοι 

ανέπτυξαν θέματα όπως οι 
προκλήσεις των ασθενών στο 
περιβάλλον εργασίας και οι 
ρευματικές παθήσεις στην εποχή 
του COVID-19.

Η 1η Ημέρα του Συνεδρίου άρχισε με ένα 
Κλινικό Φροντιστήριο αφιερωμένο 
στις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις ενός πολύ 
συχνού νοσήματος όπως η οστεοπόρωση.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Ρευματολογικής Εταιρείας (EULAR) Καθηγητής 
Iain ΜcInnes έδωσε την Εναρκτήρια Ομιλία του 
27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας, 
μιλώντας για το παρελθόν και το μέλλον της 
ειδικότητας της Ρευματολογίας.

Prof. Iain ΜcInnes
FRCP, PhD, FRSE, FMedSci, 
President of EULAR 



Η Ελληνική 
Ρευματολογική 
Εταιρεία & 
Επαγγελματική 
Ένωση 
Ρευματολόγων 
Ελλάδος, 
συμπληρώνει φέτος 
60 χρόνια  
από την ίδρυσή 
της. 

Από το 1960 μέχρι σήμερα, η πλούσια διαδρομή 
της περιλαμβάνει πληθώρα ενεργειών με στόχο 
την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας 
στους ασθενείς με ρευματικά-μυοσκελετικά 
νοσήματα και την υψηλή επιστημονική κατάρτιση 
και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών της. 
Επιπλέον, στοχεύει συνεχώς στην ευρύτερη 
αναγνώριση των επιπτώσεων των Ρευματικών 
Παθήσεων, των μέτρων πρόληψης, της πρώιμης 
διάγνωσης και έγκαιρης έναρξης της κατάλληλης 
φαρμακευτικής θεραπείας, καθώς και όλων των 
διαθέσιμων αποτελεσματικών παρεμβάσεων, με 
τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών.

Στα πλαίσια του εορτασμού των 60 χρόνων, 
η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, προχώρησε στην παραγωγή 
επετειακού αφιερώματος. Το βίντεο, συνολικής 
διάρκειας περίπου 30 λεπτών, περιλαμβάνει 
αναφορά στα σημεία σταθμούς της 
Εταιρείας, αρχειακό υλικό καθώς και δηλώσεις 
προσωπικοτήτων που διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στην πορεία της Εταιρείας. 

Στόχος, το βίντεο αυτό, να αποτελέσει μια 
σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες 
γενιές. Επιπλέον θα λειτουργήσει ως εναρκτήριο 
λάκτισμα για το φετινό Πανελλήνιο Συνεδρίου, το 
οποίο λόγω της πανδημίας Covid-19 θα διεξαχθεί 
σε διαδικτυακή μορφή, προσδίδοντάς του έναν 
χαρακτήρα επετειακό.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΡΕ 60 Χρόνια
Βίντεο – αφιέρωμα της Ε.Ρ.Ε. – ΕΠ.Ε.Ρ.Ε για τον εορτασμό των 60 χρόνων

Ευχάριστα & Απρόοπτα….
Διαδικτυακής φύσεως…

Οι έντονες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα δημιούργησαν δυσκολίες 
...εκτός από το οδικό δίκτυο...και στο διαδίκτυο!

Κάποιοι από τους ομιλητές αναγκάστηκαν να “κολυμπήσουν στα 
βαθιά”, αλλά όλα ξεπεράστηκαν χάρις στην κατανόηση και την καλή 
διάθεση όλων των συμμετεχόντων!
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