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Το Καλυψώ στο Ναύπλιο 
 

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του Σωματείου 

υποστήριξης ανθρώπων με ψωρίαση «Καλυψώ» στο Ναύπλιο.  Η εσπερίδα με τίτλο 

«Ψωρίαση & Ψωριασική Αρθρίτιδα: Κατανόηση, πρόληψη, αντιμετώπιση, νέα 

θεραπευτική προσέγγιση» πραγματοποιήθηκε με την συνδιοργάνωση του δήμου 

Ναυπλιέων και του ΔΟΠΠΑΤ, στο Βουλευτικό, την Πρώτη Βουλή των Ελλήνων, τη 

Δευτέρα 24 Ιουνίου. Μετά τους χαιρετισμούς από την εκπρόσωπο του δήμου 

Ναυπλιέων Μαρία Ράλλη, την Πρόεδρο του ΔΟΠΠΑΤ Νάντια Αναστασίου, τον 

Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας Γιώργο Κατσαρό και την Πρόεδρο του 

Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας Αριστέα Κατσουλάκου ξεκίνησαν οι 

εισηγήσεις. 

Πρώτη στο βήμα η Ιωάννα Στοΐλη, μέλος του Καλυψώ, που παρουσίασε το πως 

αντιμετωπίζεται η καθημερινότητα ενός ασθενούς με ψωρίαση και κατέγραψε τις 

δυσκολίες και τους προβληματισμούς που εμφανίζονται στη καθημερινότητα του 

πάσχοντος. Ακολούθησε η Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος (επιμελήτρια Β, Α΄ 

Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσ. Α. Συγγρός)  

Μαίρη Πολίτου με την εισήγηση «Γυναίκα και Ψωρίαση» όπου παρουσιάστηκαν οι 

ιδιαιτερότητες της ψωρίασης στη γυναίκα. Επόμενη ομιλήτρια η Μελίνα Σκούφου, 

συνεργάτιδα του Καλυψώ και υπεύθυνη του προγράμματος «Ομάδα Ψυχικής & 

Σωματικής Έκφρασης» που υλοποιεί το Καλυψώ. Σύντομα και περιεκτικά 

παρουσίασε το πρόγραμμα και τα σπουδαία οφέλη που αποκομίζει κάποιος 

ασθενής από τη συμμετοχή του σε αυτό. 

Ακολούθησε ένα μουσικό διάλειμμα από τις «Duo Keys» (Δύο Πλήκτρα) Μαίρη 

Λούμου (πιάνο) και Σωτηρία Χριστοπούλου (ακορντεόν) με πρόγραμμα από 

γνωστές μελωδίες Μάνου Χατζηδάκι, Μίκη  Θεοδωράκη και άλλων σπουδαίων 

Ελλήνων και ξένων συνθετών. 

Το δεύτερο μέρος των εισηγήσεων άνοιξε η Φαρμακοποιός Χρυσούλα Γκούσκου 

(Quality & Training Manager της χορηγού εταιρείας Frezyderm) που παρουσίασε 

την ανάγκη της ενυδάτωσης και της γενικότερης φροντίδας του σώματος που 

πάσχει από ψωρίαση. Ακολούθησε η εισήγηση του Προέδρου του Καλυψώ Κώστα 

Λούμου που παρουσίασε τη φιλοσοφία και τους στόχους του Σωματείου καθώς και 

τους τέσσερις άξονες πάνω στους οποίου στηρίζεται η δράση του Καλυψώ.  
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Συγκεκριμένα:  

 ενημέρωση κοινού 

 ψυχολογική υποστήριξη  ανθρώπων που πάσχουν από ψωρίαση  

 διεκδίκηση δικαιωμάτων ασθενών και κοινωνική υποστήριξη 

 εκπαίδευση και  καλλιτεχνική δημιουργία των μελών του Καλυψώ 

 

Το πρόγραμμα εισηγήσεων έκλεισε η Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Εύη Μούστου 

παρουσιάζοντας την ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση της ψωρίασης και της ψωριασικής 

αρθρίτιδας καθώς και τις νέες θεραπείες.  

Ακολούθησε υποβολή ερωτήσεων στους ομιλητές από το κοινό που παρακολούθησε την 

εκδήλωση. 

Τέλος, ένας ωραίος μπουφές περίμενε στον εξωτερικό χώρο του Βουλευτικού τους 

συμμετέχοντες που είχαν έτσι την ευκαιρία να συζητήσουν και να υποβάλουν τις προτάσεις 

και τα σχόλια τους στους διοργανωτές και τους ομιλητές. 
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