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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 19 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
 

Όταν πρωτοπήγα χειμώνα στα Ιωάννινα και ρώτησα, πότε θα σταματήσει η 

βροχή, μου απάντησαν με το κλασσικό αστείο:  “Στα Γιάννενα βρέχει μια φορά 

το χρόνο, απ’ το Σεπτέμβρη μέχρι το Μάιο!” Οι πλούσιοι σε υδρατμούς δυτικοί 

άνεμοι του Ιονίου  και η περήφανη οροσειρά της Πίνδου χαρίζουν στην Ήπειρο 

άφθονες βροχές και τα χειμωνιάτικα πρωινά, πυκνή ομίχλη. Όπως αναφέρει ο 

Γιώργος Κοτζιούλας από τη Ραψίστα, που βρέχεται από τον Άραχθο, κοντά στη 

γέφυρα της Πλάκας «Αυτή η βροχή κουρνιάζει μέσα στα βουνά. Είναι της 

Πίνδου η ομορφοθυγατέρα». Ενώ ο Χριστόφορος Μηλιώνης απ’ το Πωγώνι της 

Ηπείρου γράφει «Σ’ όλο τον  κόσμο ξαστεριά, σ’ όλο τον κόσμο ήλιος και στα 

καημένα Γιάννενα μαύρη βροχή και αντάρα». Οι Γιαννιώτες  φίλοι μας όμως, 

έχουν αντιρρήσεις “Πού την είδατε τη βροχή, ωρέ; Μόλις πέντε ψιχάλες 

έριξε”.  

Τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη με το Μιτσικέλι ακοίμητο φρουρό της, η 

πρωτεύουσα της Ηπείρου φόρεσε ηλιόλουστη φορεσιά και άνοιξε την αγκαλιά 

της για να καλοδεχθεί για πρώτη φορά Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας. 

Στεφανωμένη με το Κάστρο της και λουσμένη στα νερά της Παμβώτιδας μας 

καλωσόρισε με  λιακάδες, νοστιμότατα εδέσματα και κυρίως γλυκά –αχ αυτά τα 

σιροπιαστά – θυσιάστηκα και τα δοκίμασα όλα, ώστε να σας μεταφέρω τις 

εντυπώσεις μου. 

Χάρις στην εξαιρετική δουλειά της Οργανωτικής Επιτροπής και των 

συναδέλφων της Ηπείρου, την αμέριστη συμπαράσταση του επιστημονικού 

κόσμου της περιοχής, τη ζωηρή παρουσία των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

και τη συμμετοχή παλαιών και νέων συναδέλφων απ’ όλη την Ελλάδα το 14ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας στέφθηκε με επιτυχία. Απολαύσαμε την 

ανατολή από τα Τζουμέρκα, την ομορφιά της λίμνης με το Νησί της από την 

Καστρίτσα και ξαναγυρίσαμε στα εργαστήριά μας πλουσιότεροι σε γνώσεις από 

τα στρογγυλά τραπέζια και τις εισηγήσεις των ομιλητών.  

Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να μάθετε περισσότερα και ενδιαφέροντα για το 

Συνέδριό μας στα Ιωάννινα, να θυμηθείτε μαζί μας τη Γερτρούδη Έλιον, που 

γυναίκα ούσα την εποχή του Μεσοπολέμου, σπούδασε Χημεία παρά τις 

αντιξοότητες από το οικονομικό κραχ του 1929, που έπληξε την οικογένειά της 

και άνοιξε καινούργιους δρόμους στη Φαρμακοχημεία. 

Εύχομαι σε όλους καλό φθινόπωρο, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

Ανδριανή Γρηγοράτου. 
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Απολογισμός 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικής Χημείας 

Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας στα Ιωάννινα συμμετείχαν 650 σύνεδροι.  

Οι 180 ήταν Χημικοί, Βιολόγοι, Ιατροί, οι 70 ήταν Τεχνολόγοι Ιατρικών εργαστηρίων και οι υπόλοιποι 400 

φοιτητές κυρίως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

 

 

Η Ελένη Μπαϊρακτάρη εκ μέρους της  Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου απηύθυνε 

χαιρετισμό προς τους συνέδρους. 

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας, υπό την αιγίδα των International Federation of Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine (IFCC), European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFCC) και του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου με στρογγυλό τραπέζι για τον Προγενετικό έλεγχο 

(Προεδρείο οι Σταματίνα Λειβαδιώτου-Στεφάνου, Παρασκευή Μουτσάτσου), που περιλάμβανε τις εξής 

ομιλίες: 

 Εργαστηριακή διάγνωση χρωμοσωμικών  ανωμαλιών (Δημήτριος Ρίζος), 

 Cell-free DNA στον προγενετικό έλεγχο (Ιωάννης Γεωργίου), 

 Η συμβολή του εργαστηρίου στην κλινική παρακολούθηση της ανάπτυξης του εμβρύου (Γεώργιος 

Μακρυδήμας). 

Ακολούθησε το Δορυφορικό Συμπόσιο (Μάγειρας Διαγνωστικά Α.Ε.) με θέμα την Προαναλυτική φάση: από 

την αιμοληψία στον αναλυτή (Απόστολος Καταραχιάς). 
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Το απόγευμα έγινε η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου (Προεδρείο: Ελένη Μπαϊρακτάρη, Αλέξανδρος Χαλιάσος) 

η ομιλία υποδοχής «Ήπειρος: Πολιτισμού ανατομή» από τον καθηγητή Κοινωνικής Λαογραφίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,  Βασίλη Νιτσιάκο  και η κύρια ομιλία (invited 

lecture) Biomarkers in heart failure, από τον Damien Gruson, καθηγητή και Αssociated Laboratory Director στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Saint-Luc στις Βρυξέλλες.  

 

 

 

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ξεκίνησε νωρίς με Προφορικές Ανακοινώσεις (Προεδρείο οι Ιωάννης 

Κρητικάκος, Μαρία Βίνη): 

 Μελέτη πολυμορφισμών στο γονίδιο του κυτοχρώματος CYP2D6 σε ασθενείς με καρκίνο μαστού (Α. 

Γρηγοράτου, Δ.Βενετσανάκης, Σ. Ιωαννίδου, Α. Μελπίδου),                

 Σημασία των δεικτών Brain Natriuretic Peptide   και Galectin-3 σε ασθενείς με οξεία καρδιακή 

ανεπάρκεια ( Α. Μπεχλιούλης, Γ. Χασιώτης, Σ.Γιαννίτση, Μ. Μπουγιακλή, Κ. Κοντοδήμου,  Α. Κότσια, Ε. 

Μπαϊρακτάρη, Κ. Νάκα, Λ. Κ. Μιχάλης), 

 Οξειδωτικό στρες και αντίσταση στα γλυκοκορτικοειδή (Ε.Καραγλάνη, Ε. Μαράτου, Α. Τσαντές, Γ. 

Δημητριάδης,   Π. Μουτσάτσου), 

 Η έκφραση του Q-CD56 (Kαμπύλη Μιτσιώνη - Μitsionis Curve) ως δείκτης κακοήθειας  στους 

παιδιατρικούς όγκους εγκεφάλου (Γ. Βαρθολομάτος, Γ. Αλεξίου, Κ. Στεφανάκη, Γ. Σφακιανός, Μ.Τζούφη, 

Ν. Προδρόμου), 
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 Διερεύνηση της μη επαναληψιμότητας ενός HBV DNA+ αποτελέσματος: Ψευδώς θετικό ή όχι; (Χ. 

Πετροπούλου, Σ. Μουζοπούλου,  Χ. Παπαδημητρίου, Α. Αλεξανδροπούλου, Ε. Λαϊνά, Π. Σακελλαράκη, 

Α. Μούγου). 

 

 

Στο στρογγυλό τραπέζι για τη Συμβολή του εργαστηρίου στις παθήσεις του οφθαλμού (αμφιβληστροειδούς),  

(Προεδρείο οι Γεώργιος Κίτσιος, Ευθυμία Μπότουλα) περιλαμβάνονταν οι εξής ομιλίες: 

 Νεώτερα κλινικά δεδομένα στη διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση των παθήσεων του 

αμφιβληστροειδούς (Χρήστος Καλογερόπουλος), 

 Ο ρόλος του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF) στις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς 

(Μαριλίτα Μόσχου), 

 Μοριακή διαγνωστική στις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς (Χρήστος Κρούπης). 

Στο επόμενο στρογγυλό τραπέζι για την Εργαστηριακή και κλινική προσέγγιση των αιματολογικών 

κακοηθειών (Προεδρείο οι Ελευθερία Ζερβού, Χριστίνα Τσαούση) αναπτύχθηκαν τα θέματα: 

 Η κλινική προσέγγιση των αιματολογικών κακοηθειών (Ελευθερία Χατζημιχαήλ), 

 Ο ρόλος του Βιοχημικού Εργαστηρίου στη διερεύνηση των αιματολογικών κακοηθειών (Χρυσούλα 

Καλογερά),  

 Μοριακή διερεύνηση των αιματολογικών κακοηθειών (Γιώργος Βαρθολομάτος), 

 Η κυτταρομετρία ροής στη διερεύνηση των αιματολογικών κακοηθειών (Αικατερίνη Ψαρρά). 

 Ο αυτοματισμός στο κλινικό εργαστήριο (Ιωάννης Βαμβουκάκης) ήταν το θέμα του  Δορυφορικού 

Συμποσίου της (Leriva Diagnostics). 

Με τη Διαγνωστική προσέγγιση του ουροποιογεννητικού καρκίνου ασχολήθηκαν  στο τρίτο στρογγυλό 

τραπέζι της ημέρας (Προεδρείο οι Ελισάβετ Χατζή, Δημήτριος Μπαλτογιάννης, Σταύρος Τσαμπαλάς):  
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 Clinical and medico-economic benefits of the “phi” index in early detection of prostate cancer (Jean- 

Sébastien Blanchet), 

 Διαγνωστική προσέγγιση του ουροποιογεννητικού  καρκίνου (Σωτήριος Σταύρου),  

 Καρκίνος όρχεως – καρκίνος ουροδόχου κύστεως (Σωτήριος Σκούρος). 

Νωρίς το απόγευμα  στο στρογγυλό τραπέζι για την Εξέλιξη της συμβολής της μοριακής διαγνωστικής  στη 

διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου, (Προεδρείο οι Αγγελική Μαγκλάρα, Γεώργιος Πενθερουδάκης) 

έγιναν οι ακόλουθες ομιλίες: 

 Ο ρόλος των ncRNAs στη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου (Ανδρέας 

Σκορίλας), 

 Υγρή βιοψία και εξατομικευμένη θεραπεία στον καρκίνο (Εύη Λιανίδου), 

 Η υγρή βιοψία στην κλινική πράξη (Γεώργιος Ζαρκαβέλης). 

 

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε με το Δορυφορικό Συμπόσιο (Siemens Healthineers) που 

ασχολήθηκε με τη Νέας γενιάς αυτοματοποίηση: Ο ρόλος στη ροή εργασίας, στην κλινική αριστεία και την 

εξέλιξη της υγείας των ασθενών (Απόστολος Μπελιμέζης, Αναστασία Γιαννιτσάνου). 

 

Η τρίτη ημέρα του συνεδρίου ξεκίνησε νωρίς με Προφορικές Ανακοινώσεις (Προεδρείο οι Σπύρος Βασάκος, 

Χρήστος Τζάλλας): 

 Ανάπτυξη ταχείας μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού 41 φαρμάκων και ναρκωτικών σε αίμα με αέρια 

χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας μετά από εκχύλιση υγρού-υγρού (Α. Κρόκος, Α. 

Ορφανίδης, Ο. Μαστρογιάννη, Ε. Γκίκα, Α. Πουλιόπουλος, Γ. Θεοδωρίδης, Ν. Ράικος), 
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 Συσχέτιση των αυξημένων επιπέδων του Growth differentiation Factor15 ασθενών με 

δρεπανοκυτταρική νόσο με το μοριακό λόγο Hepcidin-25/Ferritin και δείκτες αιμόλυσης, ενδοθυλιακής 

διαταραχής και αγγειογένεσης (Κ. Λαρίση, Ε. Βοσκαρίδου, Α. Μαργέλη, Φ. Αποστολάκου, Μ. Πολίτου, 

Ε. Τέρπος, Ι. Παπασωτηρίου) 

 Η συγκέντρωση endocan ορού σχετίζεται με τα επίπεδα της HDL-χοληστερόλης στους ασθενείς με 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  σε αιμοκάθαρση (Ε. Σαμουηλίδη, Ε. Μπούντου, Ε. Κιούση, Μ. 

Παπαμανώλης, Δ. Πανοκώστας, Ε. Γράψα), 

 Σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών τελειών άνθρακα από φλούδες πορτοκαλιού με εφαρμογή στην 

ανίχνευση ιόντων σιδήρου σε βιολογικά υγρά και στην βιοαπεικόνιση κυττάρων (Θ. Χατζημητάκος, Α. 

Κασούνη, Α. Τρογκάνης, Κ. Σταλίκας), 

 Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας στον υπολογισμό της αβεβαιότητας (Αι. Παπανδρέου, Α.-Ε. Κούρτη, Ε. 

Λυκόκα, Κ. Πιπεράκη, Ε. Πουλάκη). 

Το στρογγυλό τραπέζι με θέμα Νέα δεδομένα στην εργαστηριακή διερεύνηση της δυσλιπιδαιμίας (Προεδρείο 

οι Ιωάννης Παπασωτηρίου, Αικατερίνη Ψαρρά) περιελάμβανε τις εξής ομιλίες:  

 Lp(a): Νεώτερα δεδομένα ως προς τον παθοφυσιολογικό ρόλο και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση 

(Αλέξανδρος Τσελέπης), 

 HDL - Liposomes σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις (Χριστίνα Κωσταρά), 

 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του δείγματος μη-νηστείας στην κλινική διάγνωση  

(Μωυσής Ελισάφ). 

 

Εν συνεχεία δόθηκε η κύρια ομιλία (invited lecture)  που αναφερόταν στη  Διερεύνηση υπερφερριτιναιμίας 

και διαταραχών ομοιόστασης χαλκού, από τον καθηγητή Παθολογίας και Διευθυντή Παθολογικής Κλινικής 

και ομώνυμου Ερευνητικού εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  Γεώργιο Νταλέκο. 
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Το τελευταίο στρογγυλό τραπέζι ασχολήθηκε με τη Μέτρηση της γλυκόζης: η βασίλισσα στο μικροσκόπιο  

(Προεδρείο οι Βασίλειος Τσιμιχόδημος, Κωνσταντίνος Μακρής) και αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

 Η σημασία της μέτρησης της γλυκόζης στη σύγχρονη κλινική πρακτική (Στυλιανός Τίγκας), 

 Pre-analytical and analytical aspects affecting clinical reliability of plasma glucose determination (Sara 

Pasqualetti), 

 Ως μετρών και μετρούμενος: Η αξιολόγηση των φορητών αναλυτών γλυκόζης (Χρήστος Κύττας).  

Οι Γεώργιος Κολιός και Ελένη Μπαϊρακτάρη αναφέρθηκαν στα  συμπεράσματα του συνεδρίου και ακολούθησε 

η βράβευση του ομότιμου καθηγητή Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων 

Ορέστη Τσόλα για την προσφορά του στη Βιοχημεία και την Κλινική Χημεία. 

 

Ο Αλέξανδρος Χαλιάσος, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του προσεχούς EuroMedLab 2017, ενημέρωσε 

τους συνέδρους για τα τελευταία νέα του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου. 
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Τέλος, στο Συνέδριο βραβεύθηκαν οι παρακάτω εργασίες: 
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Gertrude Βelle Elion (1918-1999) 

 

Δημήτρης Ζωνίδης  

 

Βιογραφία 

1918: Η Γερτρούδη Έλιον, κόρη ενός ζεύγους μεταναστών, της Bertha Cohen από τη Πολωνία και του Robert 
Elion από την Λιθουανία γεννιέται στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. 

1933: Ξεκινά τις σπουδές της στο Hunter College της Νέας Υόρκης, σε ηλικία μόλις 15 ετών. 

1937: Λαμβάνει το πτυχίο της στη Χημεία με “Άριστα” (“summa cum laude”). 

1941: Τελειώνει το Μεταπτυχιακό της στο New York University. 

1944: Ο George H. Hitchings* την προσλαμβάνει στη φαρμακευτική εταιρεία Burroughs-Wellcome (γνωστή 
σήμερα ως GlaxoSmithKline). 

1967: Προάγεται σε επικεφαλής του τμήματος Πειραματικής Θεραπείας της Burroughs-Wellcome. 

1970: Η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στη Βόρεια Καρολίνα και η Elion μετακομίζει εκεί. 

1971-1983: Διορίζεται Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας και Πειραματικής Φαρμακευτικής στο Duke 
University. 

1983: Συνταξιοδοτείται από την Burroughs-Wellcome. 

1983-1999: Τελεί χρέη Ερευνητικής Καθηγήτριας στο Duke University. 

1988: Μαζί με τους George H. Hitchings και James Whyte Black* βραβεύονται με το Νόμπελ Ιατρικής, για 
τις σημαντικές ανακαλύψεις τους και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη φαρμάκων.  

1991: Εισάγεται στο National Inventors Hall of Fame, όντας η πρώτη γυναίκα που είχε εισαχθεί ποτέ στη 
λίστα αυτή. 

1999: Η Gertrude Elion πεθαίνει σε ηλικία 81 ετών.  
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Μια δυναμική γυναίκα 

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, η Γερτρούδη Έλιον πέρασε τα παιδικά της 
χρόνια στο Μανχάταν, όπου ο πατέρας της είχε ένα μικρό οδοντιατρείο. 
Όταν γεννήθηκε ο μικρότερος αδερφός της, η τετραμελής οικογένεια 
μετακόμισε στο Μπρόνξ προάστιο της νέας Υόρκης. Όπως αναφέρει η 
ίδια, εκείνη και ο αδερφός της είχαν μια ευχάριστη παιδική ηλικία. 
Μεγαλώνοντας, είχε ως πρότυπο την κάτοχο βραβείου Νόμπελ Marie 
Curie, ενώ άρχισε και η ίδια να εκδηλώνει την οξυδέρκεια και το 
επιστημονικό της ενδιαφέρον. Αποφοίτησε από το λύκειο 2 χρόνια 
νωρίτερα, στα 15 της, με μια αρκετά μεγάλη δίψα για μάθηση. Την 
επόμενη χρονιά ξεκίνησε τις σπουδές της στο Hunter College της Νέας 
Υόρκης, χωρίς όμως να έχει κατασταλάξει στο πεδίο στο οποίο θα 
ασχολείτο. Ο καθοριστικός παράγοντας, που την έστρεψε προς την 
χημεία και τις θετικές επιστήμες, ήταν ο θάνατος του παππού της από 
καρκίνο του στομάχου. Η αγάπη που του έτρεφε, σε συνδυασμό με την 
σκληρή πραγματικότητα του καρκίνου, την οποία βίωσε, της γέννησαν 
την επιθυμία, να βοηθήσει στην καταπολέμηση των διαφόρων 

νοσημάτων. Αποφάσισε πως για να το κάνει αυτό, θα έπρεπε να ασχοληθεί με τις επιστήμες και πιο 
συγκεκριμένα με τη χημεία. 

Κατά την περίοδο αυτή, το “κραχ” της δεκαετίας του 1930 είχε πλήξει οικονομικά τον πατέρα της. Όπως 
περιγράφει η Elion, η δωρεάν φοίτηση στο Hunter College, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις της στο σχολείο ήταν 
οι κύριοι λόγοι για τους οποίους κατάφερε να αποκτήσει μόρφωση ανωτάτου επιπέδου. Αποφοίτησε το 1937 
με έπαινο «summa cum laude” και αμέσως μετά άρχισε να αναζητεί μια θέση για μεταπτυχιακές σπουδές. Σε 
αυτό το σημείο ήρθε αντιμέτωπη με ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα της εποχής: τις διακρίσεις απέναντι στις 
γυναίκες.  

Αν και αριστούχος, κανένα από τα 15 ιδρύματα, στα οποία έκανε αίτηση για υποτροφία, δεν τη δέχτηκε. Η 
άνιση μεταχείριση ήταν γενικότερη, καθώς οι σχολές αυτές διέθεταν τις υποτροφίες τους αποκλειστικά σε 
άντρες. Αδυνατώντας να πληρώσει τα δίδακτρα ενός μεταπτυχιακού, η Elion προσπάθησε να βρει μια θέση 
εργασίας σε εργαστήριο. Η άνιση μεταχείριση των γυναικών την ακολουθούσε όπου κι αν στρεφόταν. Εξ αιτίας 
του φύλου της, με τα διάφορα εργαστήρια, στα οποία έκανε αίτηση, να την απορρίπτουν συνεχώς. Πλέον, ήταν 
δύσκολο ακόμα και το να τη δεχθούν για συνέντευξη. Όπως μαρτυρά η ίδια, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της, 
που ένιωσε να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω του φύλου της. Τελικά, μετά από διάφορες θέσεις, στις 
οποίες εργαζόταν για μικρά χρονικά διαστήματα, κατάφερε να προσληφθεί για ένα τρίμηνο για να διδάξει 
βιοχημεία στη Νοσηλευτική σχολή της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, δούλευε εθελοντικά σε θέση βοηθού σε ένα 
εργαστήριο ελέγχου τροφίμων. Η εργασιακή εμπειρία από αυτό το εργαστήριο ήταν αρκετά σημαντική, ενώ 
μετά από ενάμιση χρόνο την προσέλαβαν με αρκετά χαμηλές αποδοχές. Με τα χρήματα που είχε μαζέψει μέχρι 
τότε και με τη βοήθεια των γονιών της, ξεκίνησε το μεταπτυχιακό της στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 
1939, όντας η μόνη κοπέλα του έτους της.  

Μετά από ένα χρόνο σπουδών, είχε φτάσει η ώρα να ασχοληθεί με το ερευνητικό μέρος του μεταπτυχιακού 
προγράμματος της. Ο χρόνος που διέθετε, όμως, ήταν περιορισμένος, λόγω της παράλληλης απασχόλησής της 
ως αναπληρώτριας καθηγήτριας σε διάφορα γυμνάσια της Νέας Υόρκης. Εν τούτοις, ολοκλήρωσε την 
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ερευνητική της εργασία, δουλεύοντας στο εργαστήριο τις βραδινές ώρες και τα σαββατοκύριακα. Τελικά, πήρε 
τον μεταπτυχιακό τίτλο της το 1941. 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών της, συνέβη ένα ακόμα τραγικό γεγονός στη ζωή της. Ο αρραβωνιαστικός 
της, με τον οποίο είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού της, έχασε τη ζωή του από βακτηριακή 
ενδοκαρδίτιδα, μια ασθένεια για την οποία μόλις δύο χρόνια αργότερα βρέθηκε η θεραπεία, χάρη στην 
ανακάλυψη της πενικιλίνης. Αν και αρχικά καταρρακώθηκε από την απώλειά του, η εμπειρία αυτή ενίσχυσε την 
αποφασιστικότητα και την επιμονή της να καταπολεμήσει τις ασθένειες. 

Το 1941, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εμπλακεί πλέον στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, με αποτέλεσμα να 
ανοίξουν αρκετές θέσεις για χημικούς σε εργαστήρια. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Elion είχε την ευκαιρία να βρει 
μια θέση εργασίας στο εργαστήριο της μονάδας ελέγχου ποιότητας μιας εταιρείας τροφίμων. Εκεί, αν και δεν 
είχε τη δυνατότητα να εργαστεί ως ερευνήτρια, έμαθε αρκετά για την ενόργανη ανάλυση, τον έλεγχο της 
ανάπτυξης μυκήτων σε φράουλες και τη σημασία της μέτρησης pH σε κονσέρβες με τουρσιά. Μετά από 
ενάμιση χρόνο εγκατέλειψε τη θέση αυτή και προσλήφθηκε σε ένα εργαστήριο της Johnsons & Johnsons στο 
New Jersey, το οποίο όμως έκλεισε μετά από ένα εξάμηνο.  

Στη μετέπειτα αναζήτησή της για θέσεις χημικών σε εργαστήρια έκανε μια γνωριμία, η οποία καθόρισε 
καταλυτικά την εξέλιξη της στο χώρο της φαρμακοχημείας: επέλεξε να εργαστεί ως βοηθός του George 
Hitchings, στην εταιρεία Burroughs-Wellcome. Η εν λόγω θέση την ενδιέφερε, με την προϋπόθεση πως θα 
αποκόμιζε κάποια θεωρητική γνώση μέσω της εργασίας της. Αμέσως άρχισε να διευρύνει τους ακαδημαϊκούς 
της ορίζοντες, προχωρώντας πέρα από την οργανική χημεία και αποκτώντας συνεχώς νέες γνώσεις πάνω στην 
βιοχημεία, την φαρμακολογία, την ανοσολογία και, τελικά, την ιολογία. 

 

 

Η Gertrude Elion με τον George Hitchings στο εργαστήριό τους (1948). 
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Εκείνη την εποχή, η Elion ήταν πρόθυμη να συνεχίσει τις σπουδές της σε επίπεδο διδακτορικού και ξεκίνησε 
στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Brooklyn ένα πρόγραμμα νυχτερινών μαθημάτων. Όμως μετά από αρκετά 
χρόνια παράλληλης εργασίας και σπουδών, το Ινστιτούτο την ενημέρωσε, ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει τις 
σπουδές της με part-time ωράριο σπουδών. Η Elion βρέθηκε στο πιο κρίσιμο και καθοριστικό για τη ζωή της 
δίλημμα: να συνεχίσει ως βοηθός του Hitchings, χωρίς να έχει διδακτορικό τίτλο, ή να φύγει, για να τελειώσει 
με το πρόγραμμα της στο Ινστιτούτο. Η απόφασή της να συνεχίσει να εργάζεται με τον Hitchings την δικαίωσε 
αδιαμφισβήτητα, αφού μαζί ανακάλυψαν μια πληθώρα φαρμάκων για διάφορες μορφές ασθενειών και 
συνεισέφεραν σημαντικά στην βελτίωση του σχεδιασμού νέων φαρμάκων. Ως συνεργάτες, η Elion και ο 
Hitchings δούλευαν δημιουργικά μαζί, αναπτύσσοντας νέες διαδικασίες εξερεύνησης και σύνθεσης νέων 
φαρμάκων. Κύριος στόχος τους ήταν η κατανόηση των διαφορών, που υπήρχαν ανάμεσα στα βιοχημικά 
χαρακτηριστικά παθογόνων, όπως ιοί και βακτήρια, και υγειών κυττάρων, καθώς και η ανάπτυξη ουσιών που 
θα μπορούσαν να αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των παθογόνων αυτών.  

Η μετέπειτα πορεία της καριέρας της ήταν σταθερά ανοδική. Το 1967, μετά από την προαγωγή του Hitchings 
σε αντιπρόεδρο του τμήματος ερευνών, η Elion τον αντικατέστησε ως επικεφαλής του τμήματος Πειραματικής 
Θεραπείας και παρέμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι και το 1983, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Παρά τα νέα της 
καθήκοντα, συνέχισε να ασχολείται ενεργά με την έρευνα νέων φαρμάκων, ανακαλύπτοντας φάρμακα για 
διάφορες ασθένειες που σχετίζονταν με μικροοργανισμούς. Ακόμα και μετά την αποχώρησή της από το τμήμα 
Πειραματικής Θεραπείας, παρέμεινε στην Burroughs -Wellcome τιμητικά και ως σύμβουλος, παρέχοντας τη 
επιστημονική της εμπειρία πάνω σε ερευνητικά θέματα. Επιπλέον, από το 1983 και μετά είχε την ευκαιρία να 
διδάξει ως ερευνητική καθηγήτρια στο Duke University, όπου ήρθε σε επαφή με τις νεότερες γενιές 
επιστημόνων, μεταλαμπαδεύοντας σε αυτούς την αγάπη της για τις επιστήμες. 

Στη διάρκεια της καριέρας της έλαβε αρκετά βραβεία, το κυριότερο των οποίων ήταν το Νόμπελ Ιατρικής 
του 1988, μαζί με τον George Hitchings και τον James Whyte Black. Ήταν μια αναμφίβολα σημαντική 
επιβράβευση, η οποία αντικατόπτριζε τους κόπους και την προσπάθεια της Elion, καθώς και όλες τις δυσκολίες 
που είχε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της ζωής της. Άλλα βραβεία της περιλαμβάνουν το National Medal of 
Science (1991) και την είσοδό της στο National Inventors Hall of Fame  (1991), όπως και το Lemelson-MIT 
Lifetime Achievement Award  (1997). 

Πέραν της εργασίας της, είχε και άλλα ενδιαφέροντα. Της άρεσε να ακούει μουσική και ιδιαίτερα όπερες, 
ενώ δεν έχανε ποτέ την ευκαιρία να πηγαίνει ταξίδια σε διάφορα σημεία του πλανήτη και να ασχολείται 
ερασιτεχνικά με την φωτογραφία.  

Η Elion πέθανε το 1999 στη Βόρεια Καρολίνα, σε ηλικία 81 ετών. Συνολικά, συμμετείχε στην ανάπτυξη 45 

πατεντών για φαρμακευτικές ενώσεις και βραβεύτηκε με 23 τιμητικά διπλώματα, αφήνοντας έτσι πίσω της μια 

πολύτιμη επιστημονική κληρονομιά. 
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Το επιστημονικό της έργο 

Ο Hitchings και η Elion δεν αρκέστηκαν στην εύρεση νέων φαρμακευτικών ουσιών μέσω τυχαίων κλινικών 
δοκιμών (screening test), αλλά ανέπτυξαν μεθοδολογίες βασισμένες στον ορθολογιστικό σχεδιασμό 
φαρμάκων. Ήταν μια νέα μέθοδος έρευνας και αναζήτησης, την οποία είχε υιοθετήσει ο Hitchings, 
επηρεασμένος από τον τρόπο δράσης των σουλφοναμίδων. Συγκεκριμένα, τον ενδιέφεραν οι μηχανισμοί 
σύνθεσης νουκλεϊκών οξέων στο πυρήνα των κυττάρων. Η κεντρική ιδέα του συλλογισμού του ήταν η 
παρατήρηση των διαφορών, που υπήρχαν στη σύνθεση νουκλεϊκών οξέων ανάμεσα σε υγιή ανθρώπινα 
κύτταρα και καρκινικά κύτταρα, βακτήρια, πρωτόζωα και ιούς. Με βάση αυτές τις διαφορές, νέες ουσίες 
μπορούσαν να δημιουργηθούν με σκοπό να δρουν εκλεκτικά σε καρκινικά κύτταρα και κύτταρα παθογόνων 
οργανισμών και να αναστέλλουν την ανάπτυξή τους.  

Στην Elion είχε ανατεθεί η διερεύνηση των διαφόρων πουρινικών αναλόγων, δηλ. αναλόγων της γουανίνης 
και της αδενίνης, δύο εκ των 4 αζωτούχων βάσεων του DNA, όπως και η κατανόηση της διαδικασίας με την 
οποία ενσωματώνονται στη διπλή έλικα. Η θεωρητική βάση, πίσω από αυτή την έρευνα, στηρίζονταν στο 
γεγονός ότι, αν οι πουρινικές βάσεις δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν στο DNA, δεν θα ήταν δυνατή η 
σύνθεσή του και θα σταματούσε με αυτό τον τρόπο η κυτταρική διαίρεση. Ο Hitchings και η Elion 
καταπιάστηκαν με τη σύνθεση ανταγωνιστικών αναστολέων των μεταβολικών ενζύμων, που εμπλέκονταν στην 
ενσωμάτωση των πουρινών στο DNA. Οι αναστολείς αυτοί ανήκαν σε μια γενικότερη ομάδα ενώσεων, τους 
αντιμεταβολίτες*. 

 

Τα μόρια της διαμινοπουρίνης (1) και της θειογουανίνης (2). 

1. Μέχρι το 1950, οι δύο επιστήμονες είχαν καταφέρει να συνθέσουν δυο σημαντικούς αντιμεταβολίτες 
αυτού του είδους: την διαμινοπουρίνη και την θειογουανίνη. Οι δύο αυτές ενώσεις, έχοντας ανάλογη δομή με 
την αδενίνη και την γουανίνη αντίστοιχα, αντικαθιστούσαν τις φυσιολογικές πουρίνες και εμπόδιζαν την 
βιοσύνθεση του DNA. Λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, αποδείχθηκε πως θα μπορούσαν να εκδηλώσουν 
φαρμακευτική δράση έναντι των λευχαιμικών κυττάρων, οπότε οι δύο ερευνητές άρχισαν να μελετούν 
περαιτέρω τους αντιμεταβολίτες των πουρινών. Η Elion, με προσθήκη μιας θειολικής ομάδας -SH στη θέση 6 
του μορίου της πουρίνης, συνέθεσε την 6-μερκαπτοπουρίνη (εν συντομία 6-ΜΡ), ένα νέο μόριο με παρόμοια 
συμπεριφορά με την θειογουανίνη. Καθότι και η 6-ΜΡ παρουσίαζε θεραπευτική δράση εναντίον της 
λευχαιμίας, η Elion θέλησε να την μελετήσει ως φάρμακο. Εν τούτοις, τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά. 
Οι ασθενείς που λάμβαναν το φάρμακο αρχικά βελτιώνονταν, όμως αργότερα υποτροπίαζαν και κατέληγαν. Η 
Elion συνέχισε τις προσπάθειές της, αφιερώνοντας 6 χρόνια στην διεξοδική έρευνα της δράσης της 6-ΜΡ. Εν 
τέλει, ανακάλυψε πως, με συγχορήγηση 6-ΜΡ και άλλων κυτταροστατικών, η παιδική λευχαιμία μπορούσε να 
αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Η 6-ΜΡ, με την εμπορική ονομασία Purinethol, χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για τη 
θεραπεία της λευχαιμίας, τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά. Αργότερα, οι Hitchings και Elion χρησιμοποίησαν 
την ερευνητική πορεία, που τους οδήγησε στην 6-ΜΡ, για να συνθέσουν αρκετά άλλα φάρμακα. 
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Το φαρμακολογικό ενδιαφέρον της 6-ΜΡ δεν περιορίστηκε στη δράση της έναντι της λευχαιμίας. Το 1958, 
μια ομάδα ερευνητών από τη Βοστόνη έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη στο τομέα της ανοσοφαρμακολογίας, 
όταν διαπίστωσαν πως η παρατεταμένη συγχορήγηση 6-ΜΡ και ενός αντιγόνου εμπόδιζε την ανάπτυξη 
αντισωμάτων για το συγκεκριμένο αντιγόνο. Ένας από αυτούς τους ερευνητές, ο Robert Schwartz, 
συνεργάστηκε με την Elion και μαζί ταυτοποίησαν ένα προφάρμακο της 6-ΜΡ, την αζαθειοπρίνη (Imuran),  η 
οποία βιοσυντίθετο στα ερυθρά αιμοσφαίρια με τη συμβολή της γλουταθειόνης. Οι ανοσοκατασταλτικές 
ιδιότητες της ένωσης αυτής δοκιμάστηκαν in vivo από τον περίφημο Βρετανό χειρουργό Roy Calne*, 
πρωτοπόρο των μεταμοσχεύσεων, ο οποίος, μετά από παρότρυνση των Schwarz και Elion, σε σκύλους με 
μεταμόσχευση νεφρού αντικατέστησε την 6-ΜΡ με αζαθειοπρίνη. Το προφάρμακο εμπόδιζε αποτελεσματικά 
την απόρριψη του μοσχεύματος, ενώ επιμήκυνε τη διάρκεια ζωής των πειραματόζωων. Οι ανοσοκατασταλτικές 
θεραπείες που βασίζονταν σε συνδυασμό αζαθειοπρίνης και παραγώγων  κορτιζόλης, επέτρεψαν τη 
μεταμόσχευση ανθρώπινων νεφρών από μη συγγενείς δότες το 1962, ενώ η εν λόγω ένωση συνέχισε να έχει 
σημαντικότατο ρόλο στις μεταμοσχεύσεις μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα. 

 
Μηχανισμός αναστολής της βιοσύνθεσης του DNA από την αζαθειοπρίνη και την 6-μερκαπτοπουρίνη. Η 

βιομετατροπή τους σε από τα μεταβολικά ένζυμα οδηγεί σε νουκλεοτίδια, τα οποία δεν μπορούν να 
ενσωματωθούν στην υπόλοιπη αλυσίδα. Συμμετέχουν τα εξής ένζυμα: XO (Οξειδάση της ξανθίνης), TPMT 
(Μεθυλοτρανσφεράση της θειοπουρίνης), HPRT (Φωσφοριβοσυλοτρανσφεράση της υποξανθίνης), IMPD 

(διυδρογονάση μονοφωσφορικής ινοσίνης), GMPS (συνθετάση μονοφωσφορικής γουανοσίνης). 

 
Στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν άλλους αντιλευχαιμικούς παράγοντες, οι δύο χημικοί βρήκαν τυχαία 
μια θεραπεία για την ουρική αρθρίτιδα* (ποδάγρα). Μελετώντας τον καταβολισμό της 6-ΜΡ και τη μετατροπή 
της σε 6-θειοουρικό οξύ, διαπίστωσαν πως το ένζυμο υπεύθυνο για την οξείδωση της πουρίνης, ήταν η 
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οξειδάση της ξανθίνης. Αρχικός στόχος τους ήταν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της 6-ΜΡ εμποδίζοντας 
τον φυσιολογικό καταβολισμό της. Για να το επιτύχουν αυτό συνέθεσαν την 4-υδροξυπυραζολο-(3,4-d)-
πυριδίνη, ή αλλοπουρινόλη, που αναστέλλει την οξειδάση της ξανθίνης. Αν και η συγκέντρωση της 6-ΜΡ 
αυξανόταν αρκετά, ανάλογη αύξηση παρουσίαζε και η τοξικότητά της, οπότε η ιδέα του συνδυασμού 6-ΜΡ και 
αλλοπουρινόλης εγκαταλείφθηκε.  

Παρ’ όλα αυτά, η αναστολή της οξειδάσης της ξανθίνης από την αλλοπουρινόλη ήταν σημαντικό εύρημα, 
το οποίο έχρηζε περαιτέρω έρευνας. Η απενεργοποίηση του ενζύμου είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της 
συγκέντρωσης του ουρικού οξέος στο αίμα και συνεπώς στα ούρα.  Η  αλλοπουρινόλη, ανταγωνιστικός 
αναστολέας της οξειδάσης, εκδηλώνει τη δράση της στο ενεργό κέντρο του ενζύμου. Κάτι πολύ σημαντικό ήταν 
πως το προϊόν της οξείδωσής της, η οξυπουρινόλη, ανέστελλε εξίσου αποτελεσματικά την οξειδάση της 
ξανθίνης. Οι  χρόνοι ημιζωής της αλλοπουρινόλης και της οξυπουρινόλης, οι οποίοι είναι 1-2 ώρες και 18-30 
ώρες αντίστοιχα, έκαναν εφικτή τη συνεχή αναστολή του ενζύμου με μόνο μια ημερήσια δόση της ένωσης. 
Λόγω του διπλού αυτού αποτελέσματος, αλλά και της πολύ καλής απορρόφησής της, η αλλοπουρινόλη 
προτάθηκε ως ιδανικό προφάρμακο για την μείωση της ουρικού οξέος. Η εύρεση και χρήση της αποτελεί την 
πρώτη δραστική θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας.   

 

Τα μόρια της αλλοπουρινόλης (1) και της οξυπουρινόλης (2). 
 

Συνεχίζοντας την εφαρμογή του ορθολογικού σχεδιασμού φαρμάκων κατά τη δεκαετία του 1960, ο 
Hitchings σχεδίασε αντιμεταβολίτες, που ανέστειλαν την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Μια από τις πρώτες 
αυτές ενώσεις ήταν η πυριμεθαμίνη, με υποκατεστημένο το δακτύλιο πυριμιδίνης, που εμφάνιζε ανασταλτική 
δράση στη διύδροφυλλική αναγωγάση των πρωτόζωων και η οποία σήμερα χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση της ελονοσίας. 

 

Τα μόρια της πυριμεθαμίνης (1) και της τριμεθoπρίμης (2). 
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Η ανάπτυξη των αντιβιοτικών αυτών ανέδειξε τη σημασία των αναστολέων της διυδροφυλλικής 
αναγωγάσης, ένζυμο που εμπλέκεται στη σύνθεση φυλλικού οξέος, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι του 
κυτταρικού κύκλου, τόσο στα προκαρυωτικά όσο και στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Ως αποτέλεσμα, φάρμακα με 
εντελώς διαφορετικούς φαρμακευτικούς στόχους εμφανίζουν παρόμοιο μηχανισμό δράσης, αναστέλλοντας το 
ίδιο ένζυμο, με εκλεκτικότητα ως προς την προέλευσή του.  

 

Η Gertrude Elion στο εργαστήριό της (1980). 

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της ως επικεφαλής του τμήματος πειραματικής θεραπείας, οι έρευνες της 
Elion οδήγησαν στην ανάπτυξη της ακυκλοβίρης, αντιϊκού φαρμάκου για σοβαρές λοιμώξεις από ερπητοϊούς, 
με τη εμπορική ονομασία Zovirax. Οι ιοί του έρπητα –μέχρι σήμερα έχουν ανιχνευθεί 8 ερπητοϊοί στον 
άνθρωπο, Human Herpes Virus, HHV1-8– είναι ελυτροφόροι, με έλυτρο που περιέχει τουλάχιστον 9 
γλυκοπρωτεΐνες, φέρουν ως γενετικό υλικό δίκλωνο DNA (240kb), που κωδικοποιεί 75 πρωτεΐνες και 
περιβάλλονται από εικοσάεδρο καψίδιο με 162 καψομερίδια. Μετά την πρωτογενή λοίμωξη εγκαθιστούν 
λανθάνουσα ή επιμένουσα λοίμωξη.  Αν και η ακυκλοβίρη είχε συντεθεί εργαστηριακά παλαιότερα, ήταν η 
Elion που ανακάλυψε τον μηχανισμό δράσης της και την επιλεκτικότητά της ως προς τον ιό του απλού έρπητα 
(HSV-1 και  HSV-2) και τον ιό του έρπητα ζωστήρα (HHV-3). Ο τρόπος με τον οποίο το acyclovir παρενέβαινε 
στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ιού αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο για τους συνεργάτες της 
Elion, όταν αργότερα ανακάλυψαν την αζιδοθυμιδίνη, ένα από τα πρώτα φάρμακα κατά του ιού ΗΙV. 

 

Το μόριο της ακυκλοβίρης 
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Σημειώσεις 

George H. Hitchings (1905-1998): Ο Hitchings γεννήθηκε το 1905 στο Hoquiam της Washington. Πέρασε τα 
παιδικά του χρόνια μετακομίζοντας συχνά με την οικογένεια του σε όλο το μήκος της δυτικής ακτή των ΗΠΑ. 
Όταν ήταν μόλις 12 χρονών έχασε τον πατέρα του, μια απώλεια η οποία, όμοια με την Elion, τον ώθησε στο να 
ασχοληθεί με την Φαρμακευτική Χημεία. Κατά την τελετή αποφοίτησης του λυκείου του, εστίασε τον 
αποχαιρετιστήριο λόγο του στη ζωή και το έργο του Louis Pasteur, τον οποίο είχε ως πρότυπο για τις 
επιστημονικές του ανακαλύψεις. Εισήχθη στο πανεπιστήμιο της Washington το 1927, διαλέγοντας ως βασικό 
κύκλο σπουδών τη χημεία. Μετά την ολοκλήρωση του προπτυχιακών του σπουδών παρέμεινε 1 ακόμα χρόνο 
στο πανεπιστήμιο και πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα το 1928. Στη συνέχεια, ξεκίνησε τις σπουδές του ως 
διδακτορικός στο πανεπιστήμιο του Harvard, από όπου και αποφοίτησε το 1933. 

Για το επόμενα 10 χρόνια, ο Hitchings εργάστηκε προσωρινώς σε διάφορα ιδρύματα, όπως το Western 
Reserve University και το Harvard School of Public Health. Το 1942, βρήκε μόνιμη θέση ως βιοχημικός στα 
ερευνητικά εργαστήρια Wellcome, τα οποία τελούσαν υπό την αιγίδα της Burroughs Wellcome. Μέσω της 
θέσης του αυτής, δύο χρόνια αργότερα, ήρθε σε επαφή με την Gertrude Elion, δίνοντας έτσι το έναυσμα για 
μια πολυετή και αποδοτικότατη συνεργασία. Μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες αλλεπάλληλων ερευνητικών 
επιτυχιών, ο Hitchings πήρε προαγωγή ως αντιπρόεδρος  έρευνας της Burroughs Wellcome. 

James Black (1924-2010): Σκωτσέζος φαρμακολόγος, ο οποίος ίδρυσε το τμήμα φυσιολογίας του 
πανεπιστημίου της Γλασκώβης, όπου και ασχολήθηκε με τις επιδράσεις της αδρεναλίνης στην ανθρώπινη 
καρδιά. Μετά την πρόσληψή του στην ICI Pharmaceuticals το 1958, συνέθεσε και μελέτησε την προπρανολόλη, 
έναν β- αδρενεργικό ανταγωνιστή με ευρεία χρήση στη θεραπεία καρδιοπαθειών. Επιπλέον, ανέπτυξε έναν 
ανταγωνιστή των Η2 υποδοχέων, τη σιμετιδίνη, ο οποίος εμφάνιζε παρόμοια δράση με την προπρανολόλη στην 
αντιμετώπιση γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους. Για τις δύο ανακαλύψεις του αυτές, βραβεύτηκε το 1988 με 
το βραβείο Nobel, μαζί με την Gertrude Elion και τον George Hitchings.    

Αντιμεταβολίτες: Η έννοια του αντιμεταβολίτη εκφράστηκε για πρώτη φορά το 1940, από έναν βιοχημικό 
της Οξφόρδης, τον Donald Woods (1912-1964). Ο εν λόγω χημικός θεωρούσε πως υπήρχαν εξωγενείς ουσίες, 
οι οποίες μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα φυσιολογικά υποστρώματα των ενζύμων, που ήταν υπεύθυνα 
για τον αναβολισμό των μικροοργανισμών και, ως αποτέλεσμα, να εμποδίσουν την αναπαραγωγή τους. Μέσω 
πειραμάτων, ο Woods παρατήρησε την ανασταλτική ικανότητα των σουλφανιλαμιδίων έναντι της ανάπτυξης 
της μαγιάς του ζύθου. Συσχετίζοντας την αναστολή αυτή με το ανταγωνισμό μεταξύ των σουλφοναμιδίων και 
του αμινοβενζοϊκού οξέος ΡΑΒΑ (φυσιολογικό υπόστρωμα του βακτηριακού μεταβολισμού) για τις θέσεις 
πρόσδεσης σε μεταβολικά ένζυμα, επικύρωσε τον όρο αντιμεταβολίτης, για κάθε ουσία που εκδήλωνε 
παρόμοιες ιδιότητες. 

Roy Calne (1930- ): Βρετανός χειρουργός, πρωτοπόρος στις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Μεταξύ των 
κυριότερων επιτευγμάτων του συγκαταλέγονται τα εξής: η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος, καρδιάς και 
πνευμόνων, τις οποίες πραγματοποίησε για πρώτη φορά παγκοσμίως το 1987, η συνδυασμένη μεταμόσχευση 
στομάχου, παχέος και λεπτού εντέρου, παγκρέατος, ήπατος και νεφρών το 1994, η πρώτη μεταμόσχευση 
ήπατος στην Ευρώπη το 1968 και η πρώτη μεταμόσχευση παχέος και λεπτού εντέρου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
το 1992.  

Ουρική αρθρίτιδα: Παλαιότερα ήταν γνωστή και ως ποδάγρα, όταν εντοπίζεται στο μεγάλο δάχτυλο του 
ποδιού. Ασθένεια, η οποία χαρακτηρίζεται από δημιουργία διογκωμένων φλεγμονών στις αρθρώσεις (κυρίως 
των ποδιών), που προκαλούν οξύ πόνο, ευαισθησία, ερυθρότητα και αίσθημα καύσου. Οι μηχανισμοί που 



 18 

οδηγούν στην εκδήλωσή της αφορούν την υψηλή συγκέντρωση ουρικού οξέος -προϊόντος καταβολισμού των 
πρωτεϊνών- στο αίμα. Η υπερουριχαιμία έχει ως αποτέλεσμα την καταβύθιση κρυστάλλων ουρικού ανάμεσα 
στις αρθρώσεις, στους τένοντες και σε παρακείμενους ιστούς. Τα αντιφλεγμονώδη αντιμετωπίζουν τις 
φλεγμονές, ενώ η χρήση φαρμάκων που μειώνουν τα επίπεδα του ουρικού οξέος στο αίμα, προσφέρει 
μακροχρόνια αντιμετώπιση της ασθένειας.  

 

Επιλεγμένα άρθρα της G.B. Elion. 

1. Elion GB. The purine path to chemotherapy. Science 1989, 244:41–47. Research on antimetabolites of 
nucleic acid purines led to drugs for the treatment of acute leukemia (6-mercaptopurine and thioguanine), gout 
and hyperuricemia (allopurinol) and herpesvirus infections (acyclovir), and for the prevention of organ transplant 
rejection (azathioprine). 

2. Elion GB. The biochemistry and mechanism of action of acyclovir. J Antimicrob Chemother. 1983 Sep; 12 
Suppl B:9-17. 

3. Elion GB, Yü TF, Gutman AB, Hitchings GH. Renal clearance of oxipurinol, the chief metabolite of 
allopurinol.  Am J Med. 1968 Jul;45(1):69-77 

4. Elion GB, Callahan S, Rundles RW, Hitchings GH. Relationship between metabolic fates and antitumor 
activities of thiopurines. Cancer Res. 1963 Sep; 23:1207-17. 
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 1997 Lemelson-MIT Lifetime Achievement Award Recipient Gertrude B. Elion, με αποσπάσματα από 
συνέντευξή της. https://www.youtube.com/watch?v=UY3DbLYbmE4 
 

Το βραβείο Νόμπελ είναι κάτι ωραίο, αλλά η πραγματική ανταμοιβή για  
εμάς   είναι τα νέα φάρμακα που σχεδιάσαμε, παρασκευάσαμε και σήμερα 

χρησιμοποιούνται.” 

(Από άρθρο των New York Times 18/12/1988) 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5658870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5658870
http://www.biography.com/people/gertrude-b-elion-9285981
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1988/elion-bio.html
http://scienceheroes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=391&Itemid=358
http://www.chemheritage.org/discover/online-resources/chemistry-in-history/themes/pharmaceuticals/restoring-and-regulating-the-bodys-biochemistry/hitchings--elion.aspx
http://www.chemheritage.org/discover/online-resources/chemistry-in-history/themes/pharmaceuticals/restoring-and-regulating-the-bodys-biochemistry/hitchings--elion.aspx
http://www.chemheritage.org/discover/online-resources/chemistry-in-history/themes/pharmaceuticals/restoring-and-regulating-the-bodys-biochemistry/hitchings--elion.aspx
http://www.encyclopedia.com/topic/Gertrude_Belle_Elion.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Gertrude_B._Elion
https://www.youtube.com/watch?v=UY3DbLYbmE4
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Πρόγραμμα απογευματινών μαθημάτων 2016 

Χώρος διεξαγωγής: Δώμα-Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» 

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016: Μοριακή Διαγνωστική στην ανίχνευση ιών και βακτηρίων. 

19.00-19.30  HPV 

Ομιλητής: Χρήστος Κρούπης, Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας- Μοριακής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. Αττικόν  

19.30-20.00  Μοριακή Διαγνωστική στην Ανίχνευση και Ταυτοποίηση Μυκοβακτηριδίων.   

Ομιλητής: Φανούρης  Κόντος, Βιολόγος, PhD, EurClinhem. 

20.00-20.30  Εφαρμογές της μοριακής επιδημιολογίας του HIV στην θεραπεία και πρόληψη της HIV 
λοίμωξης 

Ομιλητής: Δημήτριος Παρασκευής, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Ρετροϊών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

20.30-21.00 Συζήτηση-ερωτήσεις  

Τετάρτη 23  Νοεμβρίου 2016: Μικροβιολογικό Εργαστήριο 

19.00-19.45   Παρουσίαση Μικροβιολογικού Εργαστηρίου  

Ομιλήτρια : Αθηνά Αργυροπούλου,Βιοπαθολόγος,Κλινικός Μικροβιολόγος, Διευθύντρια Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου Γ.Ν.Π. «Ο Ευαγγελισμός» 

19.45-20.30 Ορολογική και Μοριακή διάγνωση Λοιμώξεων. 

Ομιλήτρια : Ειρήνη Γρίσπου, Βιολόγος,Υπεύθυνη Τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής,  

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Π. «Ο Ευαγγελισμός» 

20.30-21.00  Συζήτηση-ερωτήσεις  

Τετάρτη 7  Δεκεμβρίου 2016: Μοριακή διαγνωστική συμπαγών όγκων 

19.00-19.30 Κληρονομούμενες μεταλλάξεις στον καρκίνο μαστού και ωοθηκών 

Ομιλητής: Χρήστος Κρούπης, Επ. Καθηγητής Κλιν.Βιοχημείας- Μορ. Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μιο 
Αθηνών, Π.Γ.Ν. Αττικόν. 

 19.30-20.00 Σωματικές μεταλλάξεις 

Ομιλητής : Νασιούλας Γεώργιος, PhD. Επιστημονικός Διευθυντής GeneKor Ι.Α.Ε 

20.00-20.30  Ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στο περιφερικό Αίμα. 

Ομιλήτρια: Λιανίδου Ευρύκλεια, PhD Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας, Τμ. Χημείας Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

20.30-21.00 Συζήτηση-ερωτήσεις  
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EUROMEDLAB News 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 εκ μέρους της Επιτροπής Επιστημονικού Προγράμματος, ανακοινώθηκε από την Ελένη Μπαϊρακτάρη,  ότι 

το EurοMedLab 2017 που θα γίνει  την επόμενη χρονιά στην Αθήνα, θα περιλαμβάνει και  τέσσερα Δορυφορικά 

Συνέδρια με θέματα σχετικά με τα εκ γενετής σφάλματα του μεταβολισμού,  τα μεταβολικά νοσήματα των 

οστών, το διαβήτη και τις τελευταίες εξελίξεις στην Κλινική Χημεία και την Παθοβιολογία.  

 

Το Δορυφορικό Συνέδριο για τα εκ γενετής σφάλματα του μεταβολισμού (10-11 Ιουνίου 2017) θα διεξαχθεί στο 

«Αγία Σοφία», το μεγαλύτερο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της χώρας.  
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Τις 10 Ιουνίου 2017 στο Πολεμικό Μουσείο θα γίνει το Δορυφορικό Συνέδριο για τα μεταβολικά νοσήματα των 

οστών.  

 

Στο Σούνιο (15-16 Ιουνίου 2017) θα γίνει το Δορυφορικό Συνέδριο για το διαβήτη. Εκεί οι σύνεδροι θα έχουν 

την ευκαιρία να απολαύσουν και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στο Ναό του Ποσειδώνα.  
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Τέλος στη Σαντορίνη, την αρχαία Καλλίστη, δηλαδή το ομορφότερο νησί,  που φέρει τα σημάδια των 

ηφαιστειακών εκρήξεων, θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2017 το Δορυφορικό Συνέδριο με θέμα τελευταίες εξελίξεις 

στην Κλινική Χημεία και την Παθοβιολογία. 

 

 
 

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν και πλαισιώσουν με την παρουσία τους και το EurοMedLab  

Athens  2017 και τα τέσσερα Δορυφορικά Συνέδρια, που προηγούνται. 

 

Ας δούμε την ανακοίνωση, όπως εκδόθηκε από την Επιτροπή Επιστημονικού Προγράμματος του EurοMedLab  

Athens  2017: 
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Αντί ποίησης 

 

Ανήμερα της 26ης Οκτωβρίου κι ενώ ετοιμάζαμε το τεύχος, διάβασαμε στο Ιστολόγιο που παρακολουθούμε 

στενά, το άρθρο για την εορτή του Αγ, Δημητρίου, τα δημητριακά και το Δημήτριο (Ce) 

https://sarantakos.wordpress.com/2015/10/26/dimitris/ 

 

Χρόνια πολλά, Δημήτρη! 

Με μια δόση υπερβολής, (και) σήμερα γιορτάζει η μισή Ελλάδα: γιορτάζουνε οι Δήμητρες, γιορτάζουν οι 

Δημήτρηδες, γιορτάζει όμως κι η Θεσσαλονίκη -μεγάλη γιορτή λοιπόν, και είναι απορίας άξιο που δεν της είχα 

αφιερώσει άρθρο νωρίτερα, όπως τυχαίνει καμιά φορά (σπάνια όμως) να κάνω για ονόματα που γιορτάζουν 

(ας πούμε, πρόπερσι για τον Κώστα). 

Σύμφωνα με την έρευνα για τα ελληνικά ονόματα, που έχει κάνει ο Χάρης Φουνταλής, ο Δημήτρης είναι το 

δεύτερο σε συχνότητα ελληνικό αντρικό όνομα, πίσω από τον Γιώργο που προηγείται με διαφορά. Βέβαια, αν 

προσέξετε τους αριθμούς, θα δείτε ότι Κώστας και Γιάννης ελάχιστα υπολείπονται -αν ήταν δρομείς θα 

χρειαζόταν φωτοφίνις. Η Δήμητρα, πάλι, χωρίς να είναι σπάνιο όνομα, υστερεί σαφώς σε συχνότητα -στη 

γυναικεία κατάταξη, βρίσκεται στη δέκατη θέση. 

Κι όμως, η Δήμητρα γέννησε τον Δημήτρη, ή έστω τον Δημήτριο. Εδώ χρειάζονται εισαγωγικά στο ρήμα, 

αλλά το στοκ το έχουν εξαντλήσει οι εισαγωγικομανείς, που τα βάζουν και στα λάχανα. Φυσικά, κάποιες 

Δήμητρες έχουν γεννήσει Δημήτρηδες αλλά εγώ εννοώ τα ονόματα. 

Εν αρχή ην η Δήμητρα λοιπόν, η μεγάλη θεά της γης και της καλλιέργειας, ιδίως της καλλιέργειας σιτηρών -

από το ψωμί ξεκινάμε. Η Δήμητρα, Δημήτηρ και Δαμάτηρ στα πολύ αρχαία, όνομα αβέβαιας ετυμολογίας, που 

θα μπορούσε να προέρχεται από το «γη μήτηρ». Μεγάλη θεά, τα πιο μεγάλα μυστήρια της αρχαιότητας 

συνδέονταν μαζί της. 

Και τα σιτηρά άλλωστε, τα λέμε δημητριακά επειδή είναι το δώρο της Δήμητρας. Αλλά και ο αγγλικός όρος, 

cereals, και αυτός ανάγεται, μέσω λατινικών, στη Ceres, τη θεά των Ρωμαίων που ήταν το αντίστοιχο της 

Δήμητρας. Ceres ή Δήμητρα λέγεται κι ένας πλανήτης-νάνος, ο μεγαλύτερος από τους αστεροειδείς. Και από 

τον νάνο πλανήτη πήρε το όνομά του το χημικό στοιχείο Δημήτριο, που ανήκει στις σπάνιες γαίες -όχι επειδή 

βρίσκεται στον πλανητάκο, αλλά επειδή ανακαλύφθηκε το 1803, δυο χρόνια μετά τον πλανήτη. Το σύμβολό του 

είναι Ce, από το Cerium. 

Ο Δημήτριος αρχίζει εκεί που τελειώνει η Δήμητρα. Η ίδια η λέξη, δημήτριος, σημαίνει «ο σχετιζόμενος με 

τη Δήμητρα» και γρήγορα άρχισε να χρησιμοποιείται ως κύριο όνομα, με πιο επιφανή στην προχριστιανική 

εποχή τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, στη σπάταλη εποχή των επιγόνων, στρατηγό προικισμένο που όμως πήρε 

https://sarantakos.wordpress.com/2015/10/26/dimitris/
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το προσωνύμιό του από μια… αποτυχημένη πολιορκία και που ο Αθήναιος στους Δειπνοσοφιστές του έχει 

συγκεντρώσει γι΄αυτόν ένα σωρό σκαμπρόζικα ανέκδοτα και λογοπαίγνια, ακατάλληλα για ανηλίκους. 

Αυτός ο Δημήτριος δεν άγιασε. Αν είναι τόσο συχνό το όνομα, το οφείλει στον μάρτυρα Δημήτριο, που 

μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη τον 4ο αιώνα και που έγινε πολιούχος της. Ο Δημήτριος αυτός λέγεται και 

Μυροβλύτης, και έτσι γράφεται αυτό το επίθετο, και όχι Μυροβλήτης όπως νόμιζα εγώ και πολλοί άλλοι (έχουμε 

γράψει και άρθρο προ πενταετίας). Ο άγιος Δημήτριος ήταν δημοφιλέστατος τον Μεσαίωνα, όπως κι ο Άι 

Γιώργης, αλλά μόνο στους ορθόδοξους, και γι’ αυτό το όνομα είναι μάλλον εξωτικό στη δυτική Ευρώπη, ενώ 

στα Βαλκάνια και γενικά στους ορθόδοξους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης είναι πολύ συχνότερο. 

Διότι βέβαια το Jimmy δεν είναι το αντίστοιχο του Δημήτρης στα αγγλικά, κι ας λέμε Τζίμηδες τους δικούς 

μας Δημήτρηδες -είναι το υποκοριστικό του James, του Ιάκωβου. Στα αγγλικά, το αντίστοιχο του Δημήτρη είναι 

το σπάνιο Demetri, όπως και το Dimitri στα γαλλικά. Οι ανατολικοί έχουν βέβαια Ντμίτρι, Ντιμίταρ, Ντουμίτρου 

κτλ. και από το ρώσικο υποκοριστικό Μίτια λέγεται ότι προέρχεται το αρχικό Μ. του ψευδώνυμου του Μ. 

Καραγάτση (Δημήτρη Ροδόπουλου). 

Ο Δημήτρης έχει πολλά υποκοριστικά του ονόματός του. Δημήτρης λοιπόν, Δημητράκης, Δημητρός, Δήμος. 

Μίμης, όπως ο αξέχαστος πατέρας μου. Μήτσος, φυσικά, αλλά και Μήτσης (τα Μητσάρας και Μητσάκος δεν 

ξέρω να τα έχει χρησιμοποιήσει κανένας για να αποκαλείται έτσι). Μήτρος και Μητρούσης, Ντέμης και Ντίμης, 

Τζίμης, Τζιμάκος. Και ο πολυσήμαντος Τάκης. Η Δήμητρα έχει τη Δημητρούλα, τη Μιμή, τη Μίτση. 

Δεν βρήκα κάποιον λαϊκό-διαλεκτικό τύπο (σαν τους πολλούς που υπάρχουν για τον Κώστα), αν ξέρετε εσείς 

συμπληρώστε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος στις μέρες μας πιο πολύ είναι Δημοσθένης παρά Δημήτρης, ενώ ο 

Ντέμης Νικολαΐδης είναι Θεμιστοκλής. Επίσης, τον βιομήχανο Δημήτρη Γιαννακόπουλο που ασχολείται με τα 

διοικητικά του Παναθηναϊκού τον φωνάζουν Τράκη αλλά δεν ξέρω αν είναι πειραχτικό, ή ιδιωτικό υποκοριστικό 

ή αν λέγεται γενικότερα. 

Ο αξέχαστος πατέρας μου, γεννημένος στη Μυτιλήνη, βαφτίστηκε Δημήτρης αλλά όλοι τον έλεγαν Μίμη, 

υποκοριστικό συχνότατο στο νησί, αν και λέγεται και σε πολλά άλλα μέρη. Για μας και για τους παλιούς του 

φίλους ήταν Μίμης, αλλά για τις νεότερες γνωριμίες Δημήτρης, εκτός αν γνωρίζονταν καλά στη συνέχεια. Όταν 

όμως δούλευε μαχόμενος μηχανικός, είχε τύχει ν’ακούσω να τον λένε και Μήτσο άνθρωποι της πιάτσας. Ο 

συγγραφέας Δημήτρης Ραβάνης είχε και το ψευδώνυμο Δήμος Ρεντής, αλλά για τους δικούς του ήταν Μίμης. 

Από την άλλη, ο Ψαθάς όταν έγραφε στα έντυπα της ΕΠΟΝ υπέγραφε Μίμης Ψαθάς ενώ στα άλλα του κείμενα 

Δημήτρης. 

Ο Μήτσος λέγεται πολύ και σήμερα, όσο κι αν μπορώ να φανταστώ κάποιους να το θεωρούν μπας κλας. Οι 

δέκα μικροί Μήτσοι του Λαζόπουλου ήρθαν όταν ο τύπος είχε αρχίσει να χάνει σε συχνότητα, ενώ ο Μήτσος με 

το Κατινάκι του γελοιογράφου Διογ. Καμμένου είχε φτιαχτεί σε μια εποχή μητσικού μεσουρανήματος. Εννοείται 

ότι στις μέρες μας πολύ δύσκολα θα βρεθεί Μήτρος, όνομα οπλαρχηγών του 21. Ο τελευταίος Μήτρος που 
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θυμάμαι να αποκαλείται έτσι ήταν ο Μήτρος Σουλιμιώτης, κομμουνιστής δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας επί 

τέσσερις τετραετίες αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. 

Αν κάνουμε το τεστ της διασημότητας κατά Γκουγκλ, οι διασημότεροι Δημήτρηδες είναι ο Χορν, ο 

Μητροπάνος και ο Μητρόπουλος (ο μουσικός). Από τους Μίμηδες, ο Ανδρουλάκης, ο Φωτόπουλος και ο 

Πλέσσας, ενώ από τους Μήτσους ο Κωστόπουλος (ο πρώην του ΚΚΕ). Δήμητρα η Γαλάνη και Μιμή όχι αυτή που 

σκεφτήκατε αλλά η Ντενίση. 

Περιέργως, ο Δημήτρης δεν έχει αφήσει αποτύπωμα στη φρασεολογία μας. Μπορώ να σκεφτώ μόνο τη φρ. 

τα έκαναν τάτσι μίτσι κότσι, που λέγεται για όσους ενεργούν προσυνεννοημένα για να εξαπατήσουν κάποιον ή 

να πετύχουν αθέμιτο σκοπό, όπου (σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία) οι τρεις λέξεις είναι αρβανίτικα 

υποκοριστικά (Τάτσης, Μήτσης και Κώτσης). 

Ο Άγιος Δημήτριος, που τον αναφέραμε πιο πάνω, σημαδεύει και τον μήνα που γιορτάζει, αφού ένα από τα 

λαϊκά ονόματα του Οχτώβρη είναι «αγιοδημητριάτης». Αλλά «αγιοδημητριάτικα» λέγονται και τα χρυσάνθεμα, 

που αυτή την εποχή βγαίνουν. Παρεμπιπτόντως, μόνο δυο ουσιαστικά ή επίθετα έχει το λεξικό από αγίους: τα 

αγιοδημητριάτικα και τον αγιοβασιλιάτικο. Να αναφέρουμε και τον δήμο Αγίου Δημητρίου, που είναι το 

παλαιότερο Μπραχάμι. Έχουμε επίσης τη Δημητριάδα, την αρχαία πόλη στον Παγασητικό κόλπο, που πήρε το 

όνομά της από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή που την ίδρυσε -στον Βόλο υπάρχει συνοικία «Νέα Δημητριάδα», 

ενώ το όνομα διατηρείται επίσης στην ονομασία της τοπικής μητρόπολης, που λέγεται Δημητριάδος και 

Αλμυρού (μητροπολίτης Δημητριάδος ήταν για πολλά χρόνια ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος). 

Από βιβλία με τον Δημήτρη στον τίτλο τους θα αναφέρω το «Η μάσκα του Δημήτριου» του Έρικ Άμπλερ, που 

έγινε και ταινία το 1944. Ο επώνυμος ήρωας είναι ένας τυχοδιώκτης ονόματι Δημήτριος Μακρόπουλος. 

Από τραγούδια, ξεχωρίζω το «Δημήτρη μου Δημήτρη μου» του Ζαμπέτα, που το έχει τραγουδήσει (φυσικά) 

η Αλίκη Βουγιουκλάκη 

αλλά υπάρχει και ο Δημητράκης, που δεν του πάει το πάχος, τραγούδι του Αττίκ που το ακούμε εδώ από 

τον Θέμη Ανδρεάδη. 

Το ιστολόγιο εύχεται χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν, τον Δημήτρη, τον Ορεσίβιο 

(κρυπτοδημήτρης), τον Τζιμάκο και τους άλλους που σίγουρα ξεχνάω. 

 


