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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων
υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή
Oι απόψεις που εκφράζονται στα
ενυπόγραφα άρθρα δεν
εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη του
περιοδικού και αποκλειστικά
υπεύθυνος προς
τους τρίτους είναι ο υπογράφων
Ευχαριστούμε την εταιρία
N.K.M Medical
για τη σημαντική
συνεισφορά της στην έκδοση του
περιοδικού μας
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ΔΙΣΕΚΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ 2012
2012! Καλή χρονιά!
Καταφέραμε να βγάλουμε από πάνω μας το
2011, που η αλήθεια είναι μας ταλαιπώρησε πολύ. Συγχυστήκαμε, λυπηθήκαμε, ταλαιπωρηθήκαμε και αναστατωθήκαμε.
Γιατί κάθε βδομάδα, όπως έγινε σε όλους μας
αντιληπτό, είχε και κάτι καινούριο να προσθέσει
στην ήρεμη (;) κατά τα άλλα καθημερινότητα
μας.
Σε οικονομικό επίπεδο τα πράγματα τα γνωρίζετε ίσως καλύτερα από μένα, όλα είναι τόσο
ρευστά, που κοιμάσαι με μείωση μισθού, ξυπνάς
με πρόσθετους φόρους και χαράτσια και στο τέλος της ημέρας μαθαίνεις για την αύξηση της
ΔΕΗ. Το πορτοφόλι όμως...και άδειο και τρύπιο.
Και αν σου συμβεί μακριά από μας κάτι έκτακτο;
Οι ιθύνοντες έχουν πάντα λύση για κάθε νόσο
και κάθε .......! Δε το συνεχίζω.
Και ενώ όλα αυτά τα βιώνουν το 99% του πληθυσμού μας (το 1% ζει στο δικό του ονειρικό κόσμο) οι θαλασσαιμικοί ζουν το δικό τους θρίλερ.
Μαθαίνουν από τα κέντρα αποφάσεων και από τα υπεύθυνα χείλη, ότι η μεσογειακή αναιμία
πια συγκαταλέγεται στις ασθένειες με βαθμό αναπηρίας 50%. Ναι, φίλοι μου προοδευτικά και
σταθερά η κατάσταση της υγείας μας βελτιώνεται.... Το όνειρο και η προσδοκία γίνεται πραγματικότητα... Γινόμαστε καλά!! Και πάνω που όλοι
αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε “Τι ξέρουν οι ιθύνοντες και δεν μας το λένε;” σφηνώνονται στο απλοϊκό μυαλό μας όλες οι ευνοϊκές ρυθμίσεις
που σχετίζονται με το 67% : δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη της νόσου, εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, μόρια στην αγορά εργασίας, έκπτωση λόγω αναπηρίας στην εφορία κ.λπ.

ΠΑΝΙΚΟΣ! - αρχικά. Μετά..: ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,
ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΓΩΝΑΣ.
Ξέρω, ακούγεται σαν σύνθημα περασμένων εποχών. Μόνο που αυτό συνέβη και είχε τουλάχιστον στιγμιαία, κάποιο αποτέλεσμα. Ο καινούριος διορθωμένος ΚΕΒΑ δεν έχει γίνει, προς το
παρόν, νόμος του κράτους αλλά καμιά κίνηση
δεν πήγε χαμένη.
Η ενότητα που δεν μας διακατείχε τα περασμένα χρόνια, έπιασε τόπο, όσον αφορά στο Νοσοκομείο Παίδων και στην εκεί μονάδα ΜΑ. Βέβαια αν αδρανήσουμε τώρα και επαναπαυτούμε
στις υποσχέσεις μεγαλοσχήμονων διοικητικών
υπαλλήλων, όλα θα γυρίσουν πάλι στο μηδέν.
Είδομεν!
Οι πιέσεις και η δικαιολογημένη οργή, που ξεχειλίζει πλέον, δεν πρέπει να μένει στα λόγια.
Αρκετή ταλαιπωρία έχουμε ήδη υποστεί σε
σχέση με τον ΕΟΠΥΥ και τη συνταγογράφηση.
Αρκετό εμπαιγμό και ψέματα μας γέμιζαν όλο το
προηγούμενο διάστημα.
Κι εμείς καλοπροαίρετα και πάντα με αξιοσημείωτη αξιοπρέπεια βαδίζαμε. Όμως τώρα είναι
η ώρα να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο και σε
κάθε επίπεδο. Ποιόν και σε τι θα ωφελήσει άραγε αν συνεχίσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το
δάκτυλο μας; Χαρακτηρίζεται άραγε αυτή ως αξιοπρεπής στάση όταν πρέπει να λέμε ψέματα
πρώτα από όλα στον εαυτό μας και μετά φυσικά
στους ανθρώπους γύρω μας;
Τη ζωή μας και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε
μπορούμε ακόμη να τις διαμορφώσουμε όπως
μας αρμόζει, αρκεί θεωρώ να είμαστε ειλικρινείς.
Μάιρα Ευαγγελίδου

Όπως όλοι γνωρίζετε, ο ΠΑΣΠΑΜΑ στηρίζεται οικονομικά από τις συνδρομές των μελών του. Η συνδρομή αυτή καλύπτει βασικά πάγια έξοδα
του συλλόγου, πληρωμές προσωπικού, κάλυψη εξόδων περίθαλψης απόρων συμπασχόντων, καθώς και τα έξοδα του περιοδικού που παραλαμβάνετε και αυτή τη στιγμή διαβάζετε. Δυστυχώς, λόγω αμέλειας πιστεύουμε, πολλά από τα μέλη μας οφείλουν στο σύλλογο τη συνδρομή
τους. Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε άμεσα τις οφειλές σας γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι ακόμα και για συλλόγους.
Σας περιμένουμε λοιπόν καθημερινά στα γραφεία του συλλόγου (Αναστασίου Τσόχα 18 - 20, 115 21 Αθήνα, τηλ: 210 6456013) για να σας ενημερώσουμε για το ακριβές ποσό της οφειλής σας και για την εξόφλησή
της.
Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να μας στείλετε ταχυδρομική επιταγή των ΕΛΤΑ στο όνομα του συλλόγου, ή να καταθέσετε τα χρήματα
στην Εμπορική τράπεζα στο λογαριασμό 001/30405994.

Όποιος από εσάς (μακάρι όλοι) θα ήθελε να εκφραστεί μέσα από το περιοδικό -να γράψει τις απόψεις του για θέματα που απασχολούν το χώρο μας- μπορεί να στείλει το άρθρο του μέχρι τις
15/3/2012 στο fax: 2106450510 και email: paspama@otenet.gr
ΘEMATA M.A.
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θ έ μ α τ α ΗΜΕΡΙΔΑ

Εθελοντική αιμοδοσία

Τ

η Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 και
ώρα 18:00, πραγματοποιήθηκε
Ημερίδα με τίτλο: «Από εσένα αντλώ Ζωή», στο Πολιτιστικό Κέντρο Βριλησσίων. Την ημερίδα διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία της ΝΔ-ΟΝΝΕΔ
σε συνεργασία με τον ΠΑΣΠΑΜΑ.
Ομιλήτριες ήταν οι κυρίες: Βάνα Μυρίλλα-πρόεδρος του ΠΑΣΠΑΜΑ, Στέλλα
Νεοφωτίστου-μητέρα συμπάσχοντα,
Ρεββέκα Βέλιου-Υπεύθυνη του Τομέα Αιμοδοσίας της Γραμματείας, Υποστράτηγος Υγειονομικού ε.α, Αφροδίτη Χατζηγεωργίου, Αναπληρώτρια Γραμματέας
Εθελοντισμού ΝΔ και Ευαγγελία Χαλβατζά, Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.
Παρευρέθηκαν οι βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Παπαχριστόπουλος, Βαρβιτσιώτης,
Ντινόπουλος, οι Δήμαρχοι
των Βριλησσίων κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης και του Χαλανδρίου κ. Γεώργιος Κουρασης καθώς και άλλοι τοπικοί παράγοντες.
Εκ μέρους του Διοικητικού εκτός από τη Βάνα Μυρίλλα παραβρέθηκε η αντιπρόεδρος Μελίνα Μπάκα
και η Γραμματέας του
ΠΑΣΠΑΜΑ Θεοδώρα Φούρλαρη.
Κι ενώ ο αριθμός των παρευρισκομένων ήταν ικανοποιητικός (περίπου 100 άτομα) ο αριθμός των πασχόντων μετριόταν στα δάχτυλα του ενός χεριού και περίσσευε κιόλας!!! Για του λόγου το αληθές αναφέρω τα
ονόματα: Λευτέρης Νεοφώτιστος, Γιώργος Παλαιολόγος, Γιάννα Αργύρη, Μαρία
Καφίρη.
Σκοπός της ημερίδας δεν
ήταν μόνο η ενημέρωση και
η ευαισθητοποίηση του κό6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

σμου για την Εθελοντική Αιμοδοσία αλλά και η δημιουργία ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών η οποία θα αιμοδοτεί αποκλειστικά για το
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγ.
Σοφία».
Είναι λυπηρό να ακούω
απ’ τους συμπάσχοντές μου
ότι δεν προσήλθαν στην εκδήλωση γιατί η διοργάνωση
έγινε από συγκεκριμένο
κόμμα.
Ο Σύλλογός μας δεν έχει
πολιτικό χρώμα και απευθύνεται παντού για το καλό
των πασχόντων, έτσι η προσφορά αίματος είναι ευπρόσδεκτη απ’ όλους τους
ανθρώπους ανεξαρτήτως
κομματικής ταυτότητας.
Λόγω λοιπόν του μεγάλου αριθμού πασχόντων
στο Αγ. Σοφία και στη συχνότατη έλλειψη αίματος
που αντιμετωπίζουμε, πιστεύω ότι η παρουσία μας
σε τέτοιες εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη.
Μακάρι τέτοιες προσπάθειες να βρίσκουν μιμητές!!!

ΘEMATA M.A.

Μαρία Καφίρη
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2Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

κινητοποίηση πασχόντων

στο νοσ.ΠΑΙΔΩΝ «Η Αγία Σοφία»
Είμαστε εδώ … δυνατοί στις επάλξεις!!!

Τ

η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου έγινε η δεύτερη μεγάλη κινητοποίηση πασχόντων και γονέων, στο Νοσοκομείο
Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’ όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Παπασάββα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: Α) η στελέχωση με Ιατρούς της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας, καθώς η σύμβαση της επικουρικού ιατρού κας Κυριακοπούλου λήγει στα τέλη Ιανουαρίου (30.1.2012) με
κίνδυνο να κλείσει η Μονάδα εφόσον μένει μόνο ο Διευθυντής της για ένα σύνολο πασχόντων που ανέρχεται στα
τετρακόσια άτομα. Η στελέχωση της Μονάδας θα πρέπει
να γίνει με Επιμελητές, οι οποίοι να έχουν γνώση του αντικειμένου και παραμένουμε κάθετοι στο αίτημα μας αυτό. Κατά καιρούς και για μικρό διάστημα, πέρασαν από το
τμήμα αξιόλογοι Ιατροί, που στη συνέχεια απορροφήθηκαν σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου μετά και από τις ενέργειες του Διευθυντή της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή κ. Χρούσο, Β) Η εισήγηση του Διοικητή για την απομάκρυνση των ενηλίκων θαλασσαιμικών (άνω των 15 ετών). Ο Διοικητής παραδέχτηκε πως πράγματι υπήρξε εισήγηση από αυτόν για την απομάκρυνση των ενηλίκων θαλασσαιμικών, η οποία τελικά δεν βρήκε θετική ανταπόκριση από την Α’ ΥΠΕ. Γ) Τέλος τέθηκε για πολλοστή φορά το θέμα της έλλειψης αίματος και της συνεχούς αναζήτησης αιμοδοτών από το
συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των πασχόντων, οι οποίοι σημειωτέον, δεν παίρνουν συχνά την απαραίτητη
ποσότητα, που χρειάζεται ο καθένας.
Στη συνέχεια αντιπροσωπεία θαλασσαιμικών και γονέων συναντήθηκε με την Διευθύνουσα της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας κ. Χριστοδούλου η οποία κάλεσε και τη προϊσταμένη του τμήματος κ. Παχουλού, για να τους αναφέρουμε τα προβλήματα της Μονάδας Μ.Α.. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ζητήσαμε την αντικατάσταση Νοσηλεύτριας λόγω ανεπάρκειας (ήδη την επόμενη μέρα η εν λόγω νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε). Για τις ακατάλληλες
συσκευές ασκών αίματος (σύμφωνα με τη Διευθύνουσα η
εταιρία που τις έφερνε παλιά δήλωσε πως υπάρχει έλλειψη των συγκεκριμένων και προσωρινά χρησιμοποιούνται
οι παρούσες). Η κ. Παχουλού ήδη έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς το τμήμα προμηθειών. Για τις αλλαγές
των φιαλών όπου γίνονται στο δωματιάκι των αδελφών
με κίνδυνο να σπάνε οι φλέβες των μεταγγιζόμενων (μια
και τα κουδούνια που υπάρχουν πάνω από τα κρεβάτια
δεν λειτουργούν από χρόνια – κι έτσι όσοι δεν συνοδεύονται αναγκάζονται να προσέλθουν στην αλλαγή) και τέ10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

λος για την αργοπορημένη έναρξη των μεταγγίσεων της
πρωινής βάρδιας. Η Διευθύνουσα δεσμεύτηκε ότι θα επιλυθούν τα θέματα μέσω της Προϊσταμένης μας.
Η δεύτερη κινητοποίηση των θαλασσαιμικών και μερίδας γονέων τους στέφθηκε με μεγαλύτερη επιτυχία από
την πρώτη, παρόλο που και τις δυο φορές η ειδοποίηση έγινε μία ή δυο μέρες πριν, αφού οι εξελίξεις όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν καταιγιστικές. Είναι βέβαιο πως
αν υπήρχε το περιθώριο να ενημερώσουμε νωρίτερα, θεωρούμε πως η προσέλευση θα ήταν μαζικότερη.
Θέλω να πιστεύω πως όταν πρόκειται για τη ζωή μας, όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε δυναμικά με ενότητα και
ομοψυχία.
Υπάρχουν βέβαια κι αυτοί που αρκούνται στο να κάνουν
μόνο κριτική και πάσχουν από το λεγόμενο ωχαδερφισμό! Υπάρχουν και κάποιοι που πάντα λένε «δεν ήξερα» ή
«το έμαθα τυχαία»! Ακούστηκε βέβαια κι η κορυφαία ατάκα «δεν το αναρτήσατε στο site του συλλόγου». Τα μηνύματα και τα τηλέφωνα που κάναμε από τα προσωπικά μας
πάντα τηλέφωνα (ο σύλλογος δεν πληρώνει τους λογαριασμούς μας), δεν σας λέει ποτέ τίποτα; Γνωρίζουμε πως
όσοι έλαβαν ενημέρωση κι εκείνοι με τη σειρά τους κινητοποίησαν κι άλλους, δημιουργώντας έτσι μια αλυσίδα ενημέρωσης, όπου θα πρέπει να συνεχιστεί για το όφελος
όλων μας!
Για όσους ψάχνουν πάντα μια δικαιολογία, θα απαντήσω με τη σοφή λαϊκή παροιμία: «Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει» που λένε και στο χωριό
μου!
Όποιος θέλει να έχει πληροφόρηση … βρίσκει πάντα
τον τρόπο! Εσύ τι λες;
Μελίνα Μπάκα

Επί του πιεστηρίου
Σύμφωνα με απόφαση της Α’ ΥΠΕ στη μονάδα τοποθετείται για διάστημα 3 μηνών ο ιατρός κ. Τσαφταρίδης από τη μονάδα μεσογειακής αναιμίας του Λαϊκού
νοσοκομείου. Η λύση αυτή θα είναι προσωρινή, μέχρις ότου επαναπροκηρυχθεί η θέση Επικουρικού, την
οποία ευελπιστούμε να πάρει η κα Κυριακοπούλου.
Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, η διοίκηση
του νοσοκομείου και ο Διευθυντής της μονάδας κος
Χρούσος, οφείλουν να φέρουν επιμελητή από τις υπόλοιπες κλινικές του νοσοκομείου.
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➦ NEA
Μετά από πολλούς αγώνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όλων
των συλλόγων της χώρας
εκδόθηκε η ΚΥΑ Φ90380
/25916/4456/29-12-2011
(ΦΕΚ Β 3008) σύμφωνα με
την οποία εξασφαλίζεται
το δικαίωμα όλων των ιατρών να συνταγογραφούν φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις.

Θα πρέπει, οι γιατροί ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο
σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση προς τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών:
Λαμβάνοντας υπ’ όψη
τις διατάξεις του ν.
3918/2011, την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ Α 262/ 2011), τη με αριθμ. πρωτ. Φ90380/
32292/4457/29-12-2011
εγκύκλιο της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης, την ΚΥΑ με
αριθ. Φ.90380/οικ.32290/
4456/2011 [ΦΕΚ Β 3008/
30-12-2011], θα πρέπει να
επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Οι συμβάσεις των ιατρών με τον ΟΠΑΔ και τα
λοιπά ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έληξαν
31-12-2011. Οι συμβάσεις
όμως των «διαγνωστικών

κέντρων» εξακολουθούν
να ισχύουν σύμφωνα με
την παραπάνω εγκύκλιο
της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς να είναι σαφής όμως η έννοια του όρου αυτού. Ειδικότερα,
δεν προκύπτει με βεβαιότητα αν με τον όρο αυτό
νοούνται τα διαγνωστικά
εργαστήρια εκείνα που
λειτουργούν ως ιατρικές εταιρείες ΠΦΥ, οι ιατρικές εταιρείες ΠΦΥ εν γένει (πχ
πολυϊατρεία κλπ) ή και οι
συμβεβλημένοι εργαστηριακοί ιατροί που ασκούν
ατομικά το επάγγελμα,
διατηρώντας διαγνωστικό
εργαστήριο.
Β. Μυρίλλα

Θέσεις επιιμελητών
Π

αρόλη την ολοκλήρωση των κρίσεων
του ΥΥΚΑ για θέσεις Επιμελητών του
ΕΣΥ, 1200 αδιόριστοι γιατροί έχουν κριθεί
επιτυχώς σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας και δεν έχουν διοριστεί ακόμη. Εκτός
από αυτούς, περισσότεροι είχαν υποβάλλει αίτηση σε προκηρύξεις του ΥΥΚΑ που

αρχικά είχαν δημοσιευθεί και στη συνέχεια
«πάγωσαν». Το ΥΥΚΑ, για άλλη μία φορά, ανακαλώντας τη λειτουργία των εκλεκτορικών συμβουλίων, οδήγησε τους αδιόριστους ιατρούς στην πολιτική αβεβαιότητα.
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θέματα

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η παρουσία των απόντων

Τ

ι έκαναν αλήθεια όλον αυτόν
τον καιρό, απ’ τη στιγμή που
μαθεύτηκε η πρόθεση του Υπ.
Κοινωνικής Ασφάλισης για την δημιουργία νέου ΚΕΒΑ, οι Σύλλογοι
και η Ομοσπονδία μας;
Ο νέος ΚΕΒΑ κατακρεουργεί τα
ποσοστά σε κάθε είδους αναπηρία,
με αυτά της Θαλασσαιμίας να κυμαίνονται από 50% έως 80%.
Αυτή η είδηση ξέσπασε σαν
τσουνάμι απ’ άκρη σ' άκρη στο χώρο της Θαλασσαιμίας, δημιουργώντας τόσο μεγάλες αναταράξεις,
που ξύπνησε τους πάντες ώστε άρχισαν να αναρωτιούνται τα παρακάτω.
Τα ερωτήματα του χώρου μας:
Τί έκαναν οι Σύλλογοι;
Τί έκανε η Ομοσπονδία;;;
Κατακλυσμός τηλεφωνημάτων
στα γραφεία...Ερωτήσεις...Απορίες... Γνώμες...παρατηρήσεις...
Καταλογισμός ευθυνών!!!
Που ήταν όλοι αυτοί;;; Ποιοι ήταν
όλοι αυτοί;;; Τι τάχα τους έκανε να
ανησυχήσουν πιο πολύ;;; Το ότι κινδύνευαν τα ποσοστά αναπηρίας; Το
ότι χάνονται κεκτημένα χρόνων;
Ή... ότι θα κοπεί το επίδομα;
Απ’ όσα τηλεφωνήματα εγώ δέχτηκα, αυτό ήταν το κυριότερο ερώτημα, μετά ακολουθούσε η παρατήρηση... «Μα γιατί δεν μας ειδοποιήσατε; γιατί δεν μας είπατε να
τρέξουμε κι εμείς; Μα εμείς να μην
ξέρουμε τίποτα;» Λες κι εμείς πίναμε καφέ με τον Υπουργό και μας το
είπε! Και ξανά ρωτάω. Που ήταν όλοι αυτοί;;; Που ήταν όλα αυτά τα
χρόνια;;; Να ειδοποιηθούν να τρέξουν... Μα ποιος οργάνωσε Μαραθώνιο;;; Ξέρουν ότι υπάρχει Σύλλογος ή Ομοσπονδία;;; το ξέρουν!!! Το
ξέρουν με έναν λάθος τρόπο. Νομίζουν ότι Σύλλογος και Ομοσπονδία
είναι μόνο τα λίγα άτομα των Δ.Σ.
που κάθε φορά εκλέγονται, για να
τρέξουν τα διάφορα θέματα που θα
προκύψουν.

Το δικό τους καθήκον στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι να
πληρώσουν μια ετήσια συνδρομή,
οι πιο συνειδητοποιημένοι θα ψηφίσουν και στις εκλογές. Οι ακραίοι;;; αφού έκαναν μια εγγραφή προ
δεκαετίας και βάλε, απείχαν όλα
αυτά τα χρόνια και στο τέλος σου
ζητούν τα ρέστα από ένα τηλέφωνο ή ένα e-mail.
Υπάρχει και η άλλη βέβαια πλευρά... Αυτή των όπως αυτοπροσδιορίζονται «Ανένταχτοι». Αυτοί που
δεν συμμετέχουν πουθενά πέραν
του να κάνουν κριτική "επί του καναπέως" γι’ αυτό που άκουσαν στις
ειδήσεις και να σου δίνουν και
συμβουλές για το πως πρέπει να
κινηθείς για να λύσεις το πρόβλημα... Εσύ!!!
Εσύ που ασχολείσαι με τα κοινά,
γιατί αυτοί δεν ασχολούνται... Αυτοί έχουν δουλειές και οικογένεια...
που μάλλον εσύ δεν έχεις... φύτρωσες ξαφνικά σαν ραδίκι... και αφού ασχολείσαι δεν έχεις και δουλειές, οπότε τρέξε να γεμίσεις και
τον χρόνο σου... Και πρόσεξε. Αν
δεν τους αρέσει ο τρόπος που κίνησες θα σου κάνουν και κριτική. Δηλαδή και... Κ....ρατάς... Και Δαρμένος.
Τελικά τους καλώ να αναρωτηθούν:
Μήπως τώρα που τους ξύπνησε
λίγο το τσουνάμι των εξελίξεων...
Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν:
Μήπως τώρα, μιας και έγινε αυτή
η αφύπνιση και τους βγήκε σαν ενέργεια για παρατήρηση, να την
μετατρέψουν σε ενέργεια παραγωγική;;;
Μήπως τελικά, πρέπει να καταλάβουν ότι Σύλλογος και κατά προέκταση Ομοσπονδία, είμαστε εμείς
οι ίδιοι;
Όχι μονό τα μέλη των Διοικητικών... μα ΟΛΟΙ ΜΑΣ...ΕΜΕΙΣ.
Με το να μετέχουμε στους συλλόγους και τα δρώμενα τους. Να γινόμαστε η φωνή του... Το ανάστη-
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μα του, αυτό που τον κάνει υπολογίσιμο. Το δυναμικό του που σε
συνδυασμό με την προσωπικότητα
αυτών που ηγούνται δρα καταλυτικά και τα λόγια δεν μένουν λόγια...
Γίνονται φωνή και ακούγονται, τα εμπόδια παραμερίζονται όσο γίνεται
βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι διαμαρτυρόμαστε για τα δικαιώματα μας. Δε
νομοθετούμε. Όμως η μεγάλη μας
συμμετοχή, ίσως κάνει αυτόν που
νομοθετεί να σκεφτεί λίγο καλύτερα για το τι πράττει.
Η απάντηση τώρα στο κορυφαίο
ερώτημα, είναι ότι και ο σύλλογος
και η ομοσπονδία ενωμένοι και ο
καθένας απ την πλευρά του, εργάστηκαν με υπέρμετρο δυναμισμό,
ώστε να μην περάσουν οι απαράδεκτες αποφάσεις για τον νέο ΚΕΒΑ.
Από μέρα σε μέρα αναμένουμε την
δημοσίευση των τροποποιήσεων
σε νέο ΦΕΚ.
Εδώ η έκβαση των πραγμάτων ήταν καλή. Μην ξεχνάμε όμως... Διανύουμε μέρες οικονομικής κρίσης.
Τα προβλήματα ξεπηδούν το ένα
μετά το άλλο. Συμμετοχή για να
μπορούμε να κερδίζουμε ή απλά να
μην χάνουμε.
Και ταπεινά παρακαλώ όλους.
Μην κυνηγάμε αυτούς που τρέχουν για μας ακόμα και προς "λάθος" κατεύθυνση. Τρέχουν για το
κοινό καλό.
Αν έχουμε άποψη... ας την καταθέτουμε για να πιάσει τόπο!!!
ΑΠΛΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ...
Πολύ φιλικά,
Νίκος Ψυχογυιός
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ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Παρακράτηση 40%
στη σύνταξη
Αγαπητοί συμπάσχοντες σας ενημερώνω σχετικά με
τη παρακράτηση του 40%, σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ό έτος ηλικίας και η κύρια σύνταξη ξεπερνά
τα 1000 ευρώ.
Σύμφωνα με τη παράγραφο 1 (Νο 4) της παρακάτω
Υπουργικής απόφασης (κι έπειτα από ενέργειες του
συλλόγου μας), εξαιρούνται από την εν λόγω μείωση όσοι πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.
Σε τυχόν παρακράτηση, τα ποσά που έχουν περικοπεί
θα επιστραφούν στους δικαιούχους μετά από τις απαι-
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τούμενες ενέργειες των τμημάτων πληρωμών.
Σε όσους έχει γίνει παρακράτηση, πρέπει να προσκομίσουν στο ταμείο συνταξιοδότησης τους την Απόφαση
Συνταξιοδότησης στην οποία αναφέρεται με ποιο νόμο
έχουν συνταξιοδοτηθεί προκειμένου να εξαιρεθούν.
Σε περίπτωση που το αρμόδιο ΙΚΑ δεν σας εξυπηρετήσει θα πρέπει να τους πείτε να επικοινωνήσουν με τα
γραφεία μηχανοργάνωσης του ΙΚΑ στα τηλ.
210745457, -458, -460
Μελίνα Μπάκα

ΘEMATA M.A.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ θ έ μ α τ α

ΘEMATA M.A.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 19

θέματα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΕΒΑ & ΕΚΠΥ
Α

ισίως φτάσαμε στα μέσα Ιανουαρίου και περάσαμε στην επόμενη δίσεκτη χρονιά. Το 2012 είναι όντως εδώ.. μόνο που τα θέματα που μας απασχολούν σέρνονται χωρίς πραγματική λύση από τον προηγούμενο χρόνο.
Ο ΚΕΒΑ (κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας) που τόσο πρόχειρα
και ανεύθυνα συνέταξαν στο Υπουργείο Εργασίας στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου συνεχίζει να αποτελεί ανοιχτή πληγή.
Το έργο, για την υλοποίηση του οποίου μετά από ανοικτό διαγωνισμό,
δαπανήθηκαν #280.000,00# Eυρώ
πλέον ΦΠΑ, (σύμφωνα με έγγραφο
του ΙΚΑ αρ.πρ. Λ30/ΠΤ/5 στις
07/10/11) δυστυχώς απέδειξε για ακόμη μια φορά την έλλειψη κατάρτισης εκ μέρους των υπεύθυνων οργάνων. Στην προσπάθεια να εκλείψουν
οι υπερβολές, οι μαϊμού ή όπως αλλιώς θέλει κανείς να ονομάσει τις διάφορες κατηγορίες αναπηριών βρεθήκαμε και εμείς οι θαλασσαιμικοί στο
στόχαστρο του Υπουργείου Εργασίας,
αποδίδοντας μας το ποσοστό του
50%.
Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού αναφερθήκαμε εκτενώς στις
προσπάθειες που έγιναν άμεσα για τη
δίκαιη και οριστική διευθέτηση του

θέματος. Κατατέθηκαν επερωτήσεις
στη Βουλή, δόθηκαν συνεντεύξεις
στα μέσα, έγιναν παρεμβάσεις από τα
κόμματα και η προηγούμενη χρονιά έκλεισε με υποσχέσεις.
Στο μεταξύ το φώς της δημοσιότητας είδαν πτυχές του κανονισμού που
δίκαια προκάλεσαν την κοινή γνώμη.
Μετά τη δημόσια κατακραυγή που ακολούθησε, για τις τραγελαφικές διατάξεις του ΚΕΒΑ, το υπουργείο φρόντισε να δικαιολογηθεί και με συνοπτικές διαδικασίες και δηλώσεις να
μαζέψει όπως-όπως τις κακοτοπιές….προφορικά.
Διαβεβαιώσεις για την τροποποίηση
του ΚΕΒΑ δόθηκαν και από τον υπουργό κο Κουτρουμάνη. Μάλιστα με την
Φ.90022/29209/1893 γραπτή απάντηση του (σε επερώτηση του Βουλευτή κου Κριτσιωτάκη με αρ. πρ.
1685/18.11.11) βεβαιώνει ότι γίνονται
οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τις ομοσπονδίες αναπήρων προκειμένου
να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις
με σκοπό την εναρμόνιση των ποσοστών αναπηρίας με τις προϋποθέσεις
καταβολής αναπηρικών συντάξεων
και άλλων κοινωνικών παροχών.
Παρόλα αυτά και επειδή ως γνωστόν τα γραπτά μένουν καμία τροποποίηση δεν έχει μέχρι στιγμής δημοσιευθεί. Ελπίζουμε η αναμονή να μας α-

νταμείψει.
Στο τέλος και για να μην καταληφθεί κανείς εξαπίνης, σύμφωνα με
τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας
(ΕΚΠΥ) :
«Για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων αναγράφονται αυτές από
τον θεράποντα ιατρό, στο ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου,
θεωρούνται εντός δέκα (10) ημερών
από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, και εκτελούνται εντός μηνός από τη θεώρηση.
Για την πραγματοποίηση μικροβιολογικών εξετάσεων, ακτινογραφιών,
υπερηχογραφημάτων, λοιπών εξετάσεων και εξετάσεων υψηλού κόστους
ο Οργανισμός αποδίδει το ποσό που
προβλέπεται από το κρατικό τιμολόγιο ή το ποσό που προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση με βάση την ισχύουσα σύμβαση, με ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα) 15%. Σε περίπτωση πραγματοποίησης των εξετάσεων εντός των μονάδων του Οργανισμού ή των σχηματισμών του ΕΣΥ δεν προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου. Δεν αποζημιώνονται εξετάσεις που διενεργούνται σε μη συμβεβλημένα εργαστήρια.»
Στα υπ' όψιν.
Μάιρα Ευαγγελίδου

Διορίστηκε το νέο ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α
Σ

ύμφωνα με το ΦΕΚ 434 (13/12/11) διορίστηκε το νέο
ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α. Η νέα σύνθεση είναι:
•Ανωμερίτης Λεωνίδας (πρόεδρος), φαρμακοποιός, με αναπληρώτρια την Μαραντίδου
Όλγα, βιοπαθολόγο.
•Καρανικόλας Δ. δημοσιογράφος, με αναπληρωτή τον Κατέβα Π. δ/ντή Αιμοδοσίας ΝΙΜΙΤΣ.
•Φραγγεδάκης Γ. αναισθησιολόγος με
αναπληρώτρια την Φουντουλάκη Λ.
δ/ντρια Αιμοδοσίας ΓΚΑ ΝΙΚΑΙΑΣ.
•Θεοδοσιάδης Γ. δ/ντής Αιμοδοσίας ΓΝΑ
Ιπποκράτειο, με αναπληρώτρια την Γιαλεράκη
Α. επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών.
•Δαδιώτης Λ. δ/ντής Αιμοδοσίας ΓΝ Πειραιά Τζάνειο,
με αναπληρώτρια την Γρουζή Ε. επιμ. Α’ ΠΓΝ Αττικόν
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•Περράκη Ε. (αντιπρόεδρος) χειρουργός, αγγειολόγος ΓΝ ‘Η Αγία Βαρβάρα, με αναπληρωτή τον Πιερρακάκη Σ. συντ. Δ/ντή ΓΝΕ Θριάσιο
•Πρωτόπαππας Χ. πρόεδρος ΠΟΣΕΑ με αναπληρωτή τον Θεοδωρόπουλο Α.
•Μυρίλλα Ιωάννα ιατρό βιοπαθολόγο
εκπρόσωπο ΕΟΘΑ με αναπληρωτή τον
Δήμο Βασίλη, εκπαιδευτικό πρόεδρο
ΕΟΘΑ
•Παπαβασιλείου Κ. εκπρόσωπο εργαζομένων με αναπληρώτρια την Μηλαίου
Α.
Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει στις
15/5/2014
Μυρίλλα Βάνα

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ θ έ μ α τ α

Πανελλαδική συγκέντρωση
ατόμων με αναπηρία

Τ

ην Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η 2η Πανελλαδική συγκέντρωση Ατόμων με Αναπηρία στη Πλατεία Ομονοίας, όπου στη συνέχεια έγινε πορεία με τελικό προορισμό τη Βουλή των
Ελλήνων. Συμμετείχαν όλοι οι φορείς αναπήρων όπως: παραπληγικών, κωφών, τυφλών, νεφροπαθών, θαλασσαιμικών, αιμορροφιλικών κ.α.
Ενάντια στα απάνθρωπα μέτρα της κυβέρνησης που απαξιώνουν τα άτομα με αναπηρία βυθίζοντάστα στα όρια της απόλυτης
φτώχειας και εξευτελίζοντάς τους στερώντας τους το δικαίωμα στη ζωή, αφού ακόμα
και για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
τους, η οποία σημειωτέον είναι υψηλού κόστους, θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι
στη τσέπη για να μπορούν να έχουν τα αυτονόητα.
Για άλλη μια χρονιά η πορεία των ΑμΕΑ διε-

κόπη αφού μια σειρά από κλούβες στάθηκαν
εμπόδιο για τη συνέχιση της. Από τις πιο ειρηνικές πορείες που πραγματοποιούνται και
παρόλα αυτά θεωρούμαστε ως φαίνεται επικίνδυνοι, βάνδαλοι και κακοποιοί. Τι να πεις;
Το ευχάριστο είναι πως οι Θαλασσαιμικοί έδωσαν μεγαλύτερο παρόν από τη προηγούμενη φορά, και το δυσάρεστο ότι αναλογικά
μας των Θαλασσαιμικών ήμασταν πάλι οι
φτωχότεροι σε παρουσία. Φαίνεται τελικά
πως αυτή η πάγια τακτική δεν θα αλλάξει …
ως συνήθως πάντα θα φωνάζουν και θα διαμαρτύρονται οι λίγοι. Η πλειοψηφία σιωπά ή
βολεύεται με εκείνους τους λίγους ή στο τέλος θα πουν δεν ήξερα … δεν ενημερώθηκα!
Θα δώσω μια κλασική απάντηση που ήταν
και τίτλος θεατρικής παράστασης: «δεν ήξερες, δεν ρώταγες;»

ΘEMATA M.A.

Μελίνα Μπάκα
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ΥΓΕΙΑ

Στις 21/9/2011 οι σύλλογοι ΠΕΠΠΑΜΑ και ΠΑΣΠΑΜΑ οργάνωσαν ενημερωτική ιατρική
ημερίδα. Σε αυτό το τεύχος του περιοδικού δημοσιεύουμε περιληπτικά το 2ο μέρος
της ημερίδας που αφορά τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.
Ομιλητές ήταν ο κ. Σπέγγος και η κα Βασιλοπούλου.

Σ

το γενικό πληθυσμό το 80% των εγκεφαλικών επεισοδίων οφείλονται σε ισχαιμία και το 20% σε αιμορραγία. Οι δύο βασικότεροι μηχανισμοί για ισχαιμία στον εγκέφαλο είναι η θρόμβωση και η εμβολή. Οι κυριότεροι
παράγοντες κινδύνου είναι η αρτηριακή υπέρταση, η υπερχοληστεριναιμία, το κάπνισμα και ο σακχαρώδης διαβήτης. Η κυριότερη πηγή εμβόλων
στον εγκέφαλο είναι
η καρδιά. Παράγοντες είναι η κολπική
μαρμαρυγή, η υποκινησία του τοιχώματος, η διατατική μυοκαρδιοπάθεια, το
πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου,
κ.α. Όλα τα παραπάνω ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και σε πιο μεγάλες ηλικίες
συνήθως από ότι στη Μ.Α. Ως τώρα γνωρίζουμε ότι η Μ.Α μπορεί να είναι μια προθρομβοτική κατάσταση. Σε χώρες του εξωτερικού (Λίβανος, Ισραήλ) είχαν γίνει κάποιες
μελέτες και είχε βρεθεί ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια εμφανίζονται σε ποσοστό 0,25%0,45%. Όμως αυτές οι μελέτες αφορούν αυτές τις συγκεκριμένες χώρες και δεν μπορούν να συγκριθούν με εμάς.
Η έγκαιρη πρόσβαση
Στην κλινική
στο νοσοκομείο και η
του Αιγινήτειπρωτογενής πρόληψη
ου νοσοκομείείναι οι σημαντικότεροι
ου αντιμετωπίσαμε 4 περιπαράγοντες
στατικά ηλικίας από 32 ως
43 ετών, δηλ. νεαροί ασθενείς. Όλοι ήταν με
σπληνεκτομή, έκαναν αποσιδήρωση (είχαν
ποικίλης βαρύτητας εναπόθεση σιδήρου στο

μυοκάρδιο) και είχαν διάφορα καρδιολογικά
προβλήματα. Δύο παρουσίαζαν μόνιμη κολπική μαρμαρυγή, ένας παροξυσμική και ο τέταρτος κοιλιακή ταχυκαρδία. Όλοι είχαν διάταση αριστερού κόλπου που προδιαθέτει για
αρρυθμίες. Ο ένας έπαιρνε ασπιρίνη για άλλο λόγο, αλλά κανείς δεν έπαιρνε προληπτικά κάποια αντιπηκτική αγωγή.
Στους δύο από τους τέσσερεις ασθενείς
που έφτασαν έγκαιρα στην κλινική (εντός 3 ωρών)
χορηγήθηκε με επιτυχία θρομβόλυση. Οι δύο αυτοί ασθενείς είναι
τώρα σε πολύ καλή κατάσταση. Η
έγκαιρη πρόσβαση στο νοσοκομείο είναι πολύ
σημαντική. Πρέπει όμως να στρέψουμε την
προσοχή μας και στην πρωτογενή πρόληψη.
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για να απαντηθούν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει όλοι όσοι έχουν κολπική μαρμαρυγή, μόνιμη ή παροξυσμική να ακολουθούν αντιθρομβωτική αγωγή.
Εδώ τίθεται και ερώτημα για το αν θα πρέπει οι ασθενείς με ΜΑ να παίρνουν προληπτικά κάποια αγωγή όπως το salospir έστω
και αν δεν έχουν κολπική μαρμαρυγή. Στο
γενικό πληθυσμό τα άτομα που παίρνουν
ορμόνες έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση για
θρόμβωση. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και
με όλα αυτά τα φάρμακα που παίρνουν τα άτομα με ΜΑ σε συνάρτηση με την ηλικία
τους, το φορτίο σιδήρου και άλλες επιπλοκές που πιθανόν έχουν. Το βασικό υπόβαθρο
πάντως είναι το καρδιολογικό πρόβλημα.
Στο Αιγινήτειο λειτουργεί ιατρείο και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2107289290.
Β. Μυρίλλα

Αγγειακά
εγκεφαλικά
επεισόδια
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ΣΧΟΛΙΟ θ έ μ α τ α

Διαδραστικά σεμινάρια…
«μόνο αυτό μου έλειπε!!» σκέφτηκα στην αρχή

“Ο

Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων
από Μεσογειακή Αναιμία -ΠΑΣΠΑΜΑστα πλαίσια της ενημέρωσης των πασχόντων όλων των μονάδων οργανώνει σειρά
διαδραστικών σεμιναρίων σε συνεργασία με
γιατρούς που ειδικεύονται στο χώρο….”
Είδα την ανακοίνωση στη σελίδα του
ΠΑΣΠΑΜΑ αρκετές μέρες πριν. Την προσπέρασα
στα γρήγορα. Διαδραστικά σεμινάρια...μόνο αυτό μου έλειπε!! Σιγά μη χαραμίσω τη μέρα μου!
Την ξαναείδα στη μονάδα λίγες μέρες πριν.
Για κάποιον ανεξήγητο λόγο την ξαναδιάβασα.
Καλά και ποιός θα πάει; αναρωτήθηκα.
Η ιδέα του να έρθουν οι πάσχοντες σε ουσιαστική επαφή και επικοινωνία με τους γιατρούς
που ειδικεύονται στο χώρο της Θαλασσαιμίας
δεν είναι καινούργια και είναι επιδίωξη όλων.
Πόσο ώριμο όμως είναι το κοινό – οι πάσχοντεςνα στηρίξουν μία τέτοια προσπάθεια; Με δεδομένη και αποδεδειγμένη την αποχή του μεγαλύτερου ποσοστού των θαλασσαιμικών από τα
συνέδρια και τις ημερίδες αλλά και όποιων άλλων δράσεων που στόχο έχουν την ενημέρωσή
τους για τα νέα δεδομένα της νόσου, ακόμα μια
προσπάθεια θα πάει στον βρόντο σκέφτηκα.
Κράτησα όμως την ημερομηνία στο ημερολόγιο
του κινητού μου, χωρίς να έχω σκοπό να πάω.
Άλλωστε έχω τόσα να κάνω εκείνη τη μέρα...
καθησύχασα τις όποιες σκέψεις μου.
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου ώρα 18:00. Οι υποχρεώσεις μου για σήμερα έχουν τελειώσει. Βρίσκομαι στο κέντρο της Αθήνας και βάζω κάτω τις επιλογές μου για το υπόλοιπο της μέρας. Στο
μουσείο Μπενάκη υπάρχει συναυλία τζαζ από
τον J D Walter. Σε μισή ώρα μπορώ να είμαι εκεί... είναι και το σεμινάριο του ΠΑΣΠΑΜΑ αλλά
μπροστά στη συναυλία δεν πιάνει μία! Πήρα το
δρόμο προς το μετρό, όμως καθώς περπατούσα
ξεκίνησε αυτός ο εσωτερικός διάλογος που συνήθως εμφανίζεται εκεί που δεν τον σπέρνουν
και που δεν σε αφήνει σε ησυχία μέχρι να πάρει
απαντήσεις. Μερικές στάσεις παρακάτω κατε-

βαίνω. Στάση Αλεξάνδρας. Τηλεφωνώ στο σύλλογο σε μία τελευταία προσπάθεια να ξεφύγω
από τον ίδιο μου τον εαυτό. Το σεμινάριο ισχύει
για σήμερα; Ρωτώ τη γραμματέα, με μια κρυφή
ελπίδα να μου πει ότι δεν υπήρχε συμμετοχή. Η
απάντηση της κοφτή: έχεις δηλώσει συμμετοχή; Όχι είπα, όμως έρχομαι.
Δεν είμαι αρμόδια να γράψω για αυτά που άκουσα, όμως φαντάζομαι ότι αφού δεν εμφανιστήκατε δεν σας ενδιέφερε; Για αυτό που μπορώ να γράψω είναι για ό,τι ένοιωσα κατά τη
διάρκεια του διαδραστικού σεμιναρίου.
Ο κ. Κουντουράς, τον οποίο είχα παρακολουθήσει πολλές φορές σε συνέδρια, χρησιμοποιώντας λόγια απλά, από αυτά που απευθύνονται
σε μένα και σε σας, κι όχι σε γιατρούς για να μην
τα καταλαβαίνουμε, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το χιούμορ και με χαλαρή διάθεση,
κατάφερε να μας κρατήσει το ενδιαφέρον και
να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις ξεφεύγοντας από τη συνηθισμένη εικόνα του γιατρού
που έχουμε όλοι συνηθίσει να βλέπουμε στις ημερίδες και τα συνέδρια. Για να μην παρεξηγούμαστε, η παρουσίαση ήταν απόλυτα επιστημονική, όμως προσαρμοσμένη για πρώτη φορά ίσως στις ανάγκες και τα ερωτηματικά των πασχόντων. Φύγαμε από εκεί – παρά τις αρχικές
προβλέψεις μου ήμασταν αρκετοί- μία ώρα μετά την προκαθορισμένη ώρα λήξης, μιας και ο κ.
Κουντουράς απαντούσε μέχρι το τελευταίο λεπτό τις όποιες απορίες μας. Νομίζω ότι κάλυψε
όλες τις ασάφειες, τους φόβους και τις ερωτήσεις ενώ συγχρόνως, μας έδωσε τις κατευθύνσεις που χρειαζόμασταν.
Ακόμα και μετά την αποχώρησή του, συνέχισαν έντονες συζητήσεις σε πολύ καλό κλίμα,
δίνοντας ζωή στον χώρο του συλλόγου που ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο χρειάζεται
την υποστήριξη και συμμετοχή όλων.

ΘEMATA M.A.

Πάτυ Παπαγεωργίου
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Διαδικασία
απογραφής
δικαιούχων

υ
ύμφωνα με το Αρ.18 το
, 02-11Ν.4025-2011 (ΦΕΚ Α 228
ς και
2011) το Υπουργείο Υγεία
ς σε συνερΚοινωνικής Αλληλεγγύη
Διοικητικής
γασία με το Υπουργείο
εκτρονικής
Μεταρρύθμισης και Ηλ
ν Κέντρων
Διακυβέρνησης μέσω τω
(ΚΕΠ) πραγΕξυπηρέτησης Πολιτών
καταγραφής
ματοποιεί το έργο της
ινωνικών και
των δικαιούχων των κο
ν συστήνοπρονοιακών επιδομάτω
τρώο Δικαιντας το Ενιαίο Εθνικό Μη
ούχων Παροχών.

Σ

Ποιους αφορά η απογραφή;
Αφορά τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας,
απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα επιδόματα από τη
λίστα που ακολουθεί:
Η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόματος αποτελεί ατομική του υποχρέωση

Κατηγορίες
Επιδομάτων
• Βαριάς Αναπηρίας
• Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.)
• Εγκεφαλικής Παράλυσης (Σπαστικών)
• Κώφωσης (Κωφαλαλίας)
• Κίνησης
• Παραπληγικών, Τετραπληγικών και
Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων
• Παραπληγικών, Τετραπληγικών και
Ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων
Δημοσίου
• Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης - Σ.Ε.Α.Α.
• Τυφλότητας
• Νόσου του Χάνσεν
• Απροστάτευτων Ανηλίκων
• Ομογενών
• Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων
υπερηλίκων ΟΓΑ
• Διατροφικό (νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων)
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προνοιακών
επιδομάτων
από τα Κ.Ε.Π.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί,
δε θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως
σήμερα. Μετά το τέλος της απογραφής του ο δικαιούχος θα λάβει κωδικό αριθμό απογραφής.
Η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων αποτελεί
ποινικό αδίκημα.
Ο δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία
που αναφέρει στην απογραφή είναι αληθή και ορθά
και αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημία που τυχόν
προκληθεί σε οποιονδήποτε, από ανακριβή ή αναληθή δήλωση των στοιχείων.
Που θα γίνει η απογραφή;
Η απογραφή θα γίνει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την χρονική περίοδο που φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να προσέλθετε σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ασχέτως με το Δήμο / Περιφέρεια από τους οποίους λαμβάνετε το επίδομα.
Πότε θα γίνει η απογραφή;
Η απογραφή θα ξεκινήσει την 1 Φεβρουαρίου
2012 και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 16 Μαρτίου
2012, ανάλογα με τη συχνότητα του αρχικού γράμματος του επωνύμου του δικαιούχου.
Η απογραφή των δικαιούχων
των οποίων το επώνυμο ξεκινά:
•από Α έως Ι, θα γίνει από 01-02-2012
μέχρι 15-02-2012
•από Κ έως Ο, θα γίνει από 15-02-2012
μέχρι 29-02-2012
•από Π έως Ω, θα γίνει από 01-03-2012
μέχρι 16-03-2012

ΘEMATA M.A.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ θ έ μ α τ α
Τι έγγραφα χρειάζεται να έχει μαζί του ο
δικαιούχος κατά την ημέρα της απογραφής;
Ο δικαιούχος κατά την προσέλευσή του στα Κ.Ε.Π.
για την απογραφή, θα πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά και να επιδείξει τα κάτωθι:
1. Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου, εναλλακτικά:
α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η
επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και
για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και
στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας
τους.
β) Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας
Ομογενούς.
γ) Για τους πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ.
δ) Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο απαιτείται άδεια διαμονής.
ε) Για τους Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, "Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας
Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα" και "Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού".
στ) Για τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει
αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα "Ειδικό Δελτίο
υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας".
ζ) Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην
Ελλάδα Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.
2. Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) (π.χ. το εκκαθαριστικό
σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή
2011, ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.), βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο
τελευταίας μισθοδοσίας, παραστατικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κτλ.) στο οποίο να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου του επιδόματος. Αν
δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη
Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. πριν προσέλθει στο Κ.Ε.Π.
3. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο
να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει,
θα του χορηγηθεί από το Κ.Ε.Π. ή από τα γραφεία
ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντιγράφου αυτών, που θα
τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομι-

κών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.) είτε έγγραφη βεβαίωση του
πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός IBAN. Η επιλογή του ιδρύματος ή
των ΕΛ.ΤΑ. γίνεται από τον δικαιούχο.
Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό του επιδόματος μπορεί να είναι:
Καταθετικός πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΛ.ΤΑ. Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του
δικαιούχου του επιδόματος.
5. Αναγνωριστική απόφαση του δήμου / περιφέρειας / νομαρχίας, σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος (αρχική (εφόσον είναι νέος δικαιούχος) /
συνέχισης / επανεπιδότησης]. Σε περίπτωση που
δεν την έχει στην κατοχή του, να απευθυνθεί στους
δήμους / περιφέρειες από όπου χορηγείται το επίδομα, προκειμένου να λάβει επικυρωμένο αντίγραφο της ή ανάλογη βεβαίωση.
6. Απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής
του επιδόματος μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία εκδόθηκε μέσα στο 2011.
7. Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα
ΚΕΠ κατά το διάστημα της απογραφής , τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί. Ο εκπρόσωπος του δικαιούχου θα πρέπει
οπωσδήποτε να επιδείξει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα υπό στοιχεία α και γ που αφορούν τον ίδιο για την καταγραφή των στοιχείων του ως εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο το οποίο να έχει χορηγηθεί κατά το
χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό
διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης).
Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει
από έναν από τους γονείς του με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του.
Γενικά
Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού
του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει
υποδείξει ο δικαιούχος.
Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να
κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν δεν βεβαιωθεί
ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.

ΘEMATA M.A.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 25

θέματα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Σύλλογος
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ:

«Οι πρωταθλητές»

Τ

ο 2011 ήταν μια χρονιά ορόσημο. Τα μέλη της «αγάπης»
σημείωσαν ένα μεγάλο επίτευγμα. Ξεπέρασαν τον εαυτό τους και το φράγμα των 5.000
μονάδων μέσα σε ένα έτος. Καθημερινά περήφανοι για την ανταπόκριση των συμπολιτών μας στις εκκλήσεις μας να προσφέρουν το αίμα τους. Συνεχίζουμε τον αγώνα
για τους υπολοίπους που ακόμη δε
πήραν την απόφαση να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες.
Ο Σύλλογος και τα μέλη του, με
νοοτροπία πρωταθλητή, κατέχουν
για ένατη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στην Ελλάδα σε «προσφορά ζωής» σύμφωνα με τα στοιχεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
αφού ξεπέρασαν και τις 5.050 μονάδες αίματος σημειώνοντας σε επτά έτη αύξηση της τάξης του
102,65% (2.492 μονάδες το 2005,
2.761/2006, 3.40812007, 4.051/2008,
4.682/2009 και 4.845/2010). Βοηθήσαμε και ανακουφίσαμε πάνω από
1.850 συμπολίτες μας και όχι μόνο
αυτούς (στοιχεία που αφορούν το
2011) με εκατοντάδες μονάδες αίματος.
Για όγδοη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η Εορτή του Ξανθιώτη
Εθελοντή Αιμοδότη υπό την αιγίδα
του Δήμου Ξάνθης, στην οποία τιμήθηκαν 109 αιμοδότες με 10 αιμοδοσίες και πάνω, με τα αργυρά (20)
και χάλκινα (89) μετάλλια του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Τιμήθηκαν επίσης με το ειδικό
βραβείο τιμής του Συλλόγου πέντε
(5) αιμοδότες για πάνω από 40 εθελοντικές Αιμοδοσίες. Το ειδικό

•Για όγδοη συνεχή
χρονιά πραγματοποιήθηκε η Εορτή
του Ξανθιώτη
Εθελοντή Αιμοδότη
•για ένατη συνεχή
χρονιά κατέχουν
την πρώτη θέση
στην Ελλάδα σε
«προσφορά ζωής»
•πλήθος ειδικών
βραβείων

βραβείο του Δήμου Ξάνθης για πάνω από 50 εθελοντικές αιμοδοσίες
το έλαβε ο Κωνσταντίνος Παληούρης. Φέτος βραβεύθηκαν και πάλι
με ειδικό έπαινο και οι μικρότεροι
εθελοντές αιμοδότες ηλικίας 1718 ετών.
Αξίζουν τα θερμά μας συγχαρητήρια στους Κουρούκ Χασάν,
Γκούρτσα Δήμο, Αλατζά Ελευθερία, Καραχουσείν Μεχμέτ και Οσμάνογλου Μετήν τα νεότερα μέλη της
οικογένειας της «αγάπης» για το
2010. Επίσης βραβεύτηκαν για
πρώτη φορά με ειδικό έπαινο πέντε
(5) εθελοντές αιμοπεταλίων με τη
μεγαλύτερη προσφορά οι Ασλανίδης Λεωνίδας, Μαλιδέρος Θεόδωρος, Μαρκόπουλος Πέτρος, Ταχή-
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ρογλου Ραμαδάν και Χρηστίδου
Στεργιαννή. Είναι ιδιαίτερη αυτή η
προσφορά γιατί αναγκάζονται να
μετακινούνται σε Θεσσαλονίκη και
Αλεξανδρούπολη για να προσφέρουν τα αιμοπετάλια τους σε πάσχοντες συνανθρώπους μας.
Τον προσεχή Μάιο θα έχουμε νέες βραβεύσεις και πιστεύουμε,
πρώτα ο Θεός, νέα επιτεύγματα.
Φέτος ο σύλλογος της «αγάπης»
για πρώτη φορά διοργάνωσε τον 1ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για παιδιά με θέμα: 'Ή αιμοδοσία μέσα από τα μάτια των παιδιών".
Οι Μικροί μας Ήρωες απέδειξαν ότι
βλέπουν τον κόσμο καλύτερα από
εμάς τους μεγάλους. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Εθελοντικής
Αιμοδοσίας και τους ευχαριστούμε
από τα βάθη της καρδιάς μας.
Ευχαριστούμε επίσης τους δασκάλους των μικρών μαθητών,
τους υπεύθυνους εικαστικών και
τους γονείς των παιδιών οι οποίοι
θα πρέπει να καμαρώνουν για τους
μικρούς ήρωές τους που σε μια περίοδο κρίσης αξιών και όχι μόνο,
κάνανε την διαφορά! Συμμετείχαν
μαθητές και σχολεία από διάφορες περιοχές της χώρας με συνολικά 381 έργα και είχαμε βραβεύσεις σε τρεις κατηγορίες με χρυσά,
αργυρά και χάλκινα μετάλλια ενώ
δόθηκαν έπαινοι σε όλους τους
συμμετέχοντες και στα σχολεία
και εργαστήρια. Σκοπός μας είναι
να καθιερωθεί ο διαγωνισμός κάθε
έτος.
Τη φλόγα της «ΑΓΑΠΗΣ» στις Εορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης στα πλαίσια της ετήσιας Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών υποδέχτηκε η συναυλία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ θ έ μ α τ α
του Γιάννη Χαρούλη. Και αυτή η εκδήλωση σημείωσε αρκετή επιτυχία.
Ευχαριστούμε τη διοίκηση και τους
υπαλλήλους του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου
Ξάνθης που μας
παρέχουν ότι διευκολύνσεις
χρειαζόμαστε.
Επίσης στους
δεκάδες λαμπαδηδρόμους που
συμμετέχουν κάθε χρονιά. Τις ευχαριστίες
μας στο Σύλλογο
Μοτοσυκλετιστών Ξάνθης «ΟΙ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ»,
στον Όμιλο Φίλων Κλασικού
Αθλητισμού Ξάνθης (Ο.Φ.Κ.Α.) και
στον Κολυμβητικό
Όμιλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ»
για τη δυναμική παρουσία και
συμμετοχή των μελών τους κυρίως
των νέων και μικρών φίλων μας.
Συνεχίζουν αρκετοί φορείς, Σύλλογοι και Σωματεία κατά τη διάρκεια
του έτους να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να φτιάξουν τμήμα αιμοδοσίας και να το ενσωματώνουν
στις τάξεις μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά
το 2011 διεύρυναν την οικογένειά
μας ο Σύλλογος Δραμινών Ν. Ξάνθης
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.
Ξάνθης, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων που στεγάζονται στα ΑΙΡΗΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΑΕ-Φλαμίγκο RETAIL PARK στο Νέο
Ζυγό και οι ενορίτες του Ιερού ναού
της Αγίας Φωτεινής της Νέας Χρύσας όπου με την πρωτοβουλία του
Πατέρα Θωμά προθυμοποιήθηκαν
να αιμοδοτούν για πρώτη φορά στο
χώρο της εκκλησίας. Επίσης εξίσου
συγκινητική είναι και η συμμετοχή
των μαθητών και εκπαιδευτικών των
εσπερινών Λυκείων της Ξάνθης.
Αρκετοί πλέον αντιλαμβάνονται το
έργο της «αγάπης» και προσπαθούν
να συνδράμουν με τη συνεισφορά
τους:
H έλλειψη προσωπικού στην Δι-

εύθυνση Αιμοδοσίας του Νοσοκο- είναι συνδιοργανωτής και χορηγός
μείου Ξάνθης και η ενδεχόμενη έλ- στις αιμοδοσίες στα όρια του Δήμου
λειψη υλικών όπως πχ. ασκών συλ- του, καθώς και στην Περιφέρεια Αν.
λογής αίματος, δε μας επιτρέπει Μακεδονίας και Θράκης η οποία είδυστυχώς να ευ- ναι συνδιοργανώτρια στα δύο
ελπιστούμε ότι Επταήμερα που πραγματοποιούνται
το 2012 θα τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο. Ειδικά
μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε η συμπαράσταση του περιφερειάρνα συλλέξου- χη κ. Άρη Γιαννακίδη και των συνερμε το σύνολο γατών του είναι άμεση, πρακτική και
του αίματος πραγματική ενώ η ευαισθησία και
που είναι διατε- κατανόηση του αντιπεριφερειάρχη
θειμένα να προσφέ- κ. Φώτη Καραλίδη περισσεύει στα
ρουν τα μέλη μας! θέματα της αιμοδοσίας. Μεγάλη είΝα ευχαριστή- ναι και η βοήθεια που μας προσφέσουμε σε αυτό ρουν σε κάθε εξόρμηση και οι εθετο σημείο τους λοντές του Ερυθρού Σταυρού του
εθελοντές ια- παραρτήματος Ξάνθης και ιδιαίτερα
τρούς της «α- τα τμήματα της Νοσηλευτικής και
γάπης» που των Σαμαρειτών. Αναμένουμε και
συντελούν στο τον Φεβρουάριο του 2012 την κινηνα πραγματοποι- τή μονάδα του Παίδων σε τετραήμεούνται οι εξωτερι- ρο στην Ορεινή Ξάνθη σε συνεργακές μας αιμοληψίες. σία με τον Δήμο Μύκης από τις 2 έως
Ευχαριστούμε τον Δημή- τις 5 Φεβρουαρίου.
τριο Πετρίδη, τον Βασίλειο ΠαπαδόΗ αιμοδοσία του Νοσοκομείου
πουλο, τον Αιμίλιο Γρηγοριάδη, τον λειτουργεί από Δευτέρα έως ΠαραΑκήφογλου Μπηρόλ και την Μανάβ σκευή 08:30-14:00μμ. Το γραφείο
Μπαχάρ.
του Συλλόγου λειτουργεί καθημεΟι συμπολίρινά προς εξυπηρέτηση των μελών
τες μας συνεκαι οποιουδήποτε
χίζουν να δείΦέτος ο σύλλογος ζητήσει τη βοήθειά
χνουν μεγάλη
της «αγάπης» για μας, τα πρωινά Δευευαισθησία
τέρα έως Παραπρώτη
φορά
διοργάνωσε
στην κάθε παρουσκευή
10:00σία της ειδικής κι- τον 1ο Πανελλήνιο Δια- 14:00μμ και τα απονητής μονάδας-αι- γωνισμό Ζωγραφικής για γεύματα Δευτέρα έμοδοσίας του Νο- παιδιά με θέμα: 'Ή αιμο- ως
Παρασκευή
σοκομείου Παίδων δοσία μέσα από τα μάτια 17:00-21.00μμ. Πέ«Η ΑΓΙΑ ΣOΦΙA».
ρα από την εθελοτων παιδιών".
Πλέον πραγματοντική εργασία ένας
ποιούνται τέσσευπάλληλος δουλεύρις οργανωμένες
ει καθημερινά για
αιμοδοσίες τους μήνες Φεβρουάτην εξυπηρέτηση
ριο, Μάρτιο, Ιούλιο και Οκτώβριο α- του κοινού.
νακουφίζοντας πολλούς πάσχοΗ νέα ηλεκτρονική σελίδα μας για
ντες με την προσφορά των Ξανθιω- κάθε πληροφορία είναι το
τών. Η συνεισφορά των Ξανθιωτών www.sagapi.gr όπου θα βρίσκετε άΑιμοδοτών στη μετάγγιση παιδιών μεσες πληροφορίες αφού γίνεται
που προέρχονται από ολόκληρη καθημερινή ενημέρωση σε διάφορα
την Ελλάδα για το έτος 2011 έφτα- θέματα που απασχολούν την αιμοσε συνολικά στις 1.363 μονάδες.
δοσία, το σύλλογό μας αλλά και γεΕίχαμε την ευαισθητοποίηση και νικότερου ενδιαφέροντος.
πάλι εκατοντάδων νέων εθελοντών
αιμοδοτών ειδικά στις ηλικίες από
Με εκτίμηση
17 έως 30 ετών. Ιδιαίτερη μνεία πρέΔ.Σ. ΣΕΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
πει να κάνουμε στο Δήμο Μύκης που

Απολογισμός
Δράσεων
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θέματα

AΠOΔPAΣEIΣ

ΑΡΑΧΩΒΑ
Η νύμφη του Παρνασσού
Και ποιός δεν έχει επισκεφτεί την Πανέμ ορφη Αράχωβα......

Α

πό Αττική, Θεσσαλία, Μαγνησία
(160 χιλιόμετρα) από Αχαία μόνο (125 χιλιόμετρα) σε μεγαλύτερη απόσταση από την Θεσσαλονίκη
(370 χιλιόμετρα) είναι μία ορεινή κωμόπολη του Νομού Βοιωτίας χτισμένη
στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού σε
υψόμετρο 970 μέτρων περίπου που
καταλήγει σε μία χαράδρα, στο βάθος
της οποίας ρέει ο ποταμός Πλείστος.
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για
την ονομασία της η περιοχή ήταν
γνωστή στα χρόνια της Επανάστασης
ως "Ράχωβα", λέξη ελληνικής ρίζας, η
οποία προέρχεται από το συνδυασμό
"ράχις" και "ωβάς", κι η οποία χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει την οικιστική ένωση κατοίκων που ζούσαν σε μικρότερα
μορφώματα. Η άλλη εκδοχή θέλει τη λέξη να προέρχεται από την ελληνική "ράχις" και τη σλαβική
"ova" (τόπος) άρα Αράχοβα = "ραχότοπος".
Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης είναι
στενοί δρόμοι, πηγές, πέτρινα σπίτια, πολυτελή ξε-

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

νοδοχειακές μονάδες, μπαράκια, καφετέριες, ταβέρνες για να καλύψουν και τα πιο απαιτητικά γούστα.
Ανηφορίζοντας 262 σκαλοπάτια μας φέρνουν
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου της
Αράχωβας. Από το προαύλιο της εκκλησίας, έχουμε
πανοραμική θέα τόσο στην κωμόπολη όσο και στη
γύρω περιοχή, Περιδιαβαίνοντας τα πλακόστρωτα δρομάκια διαπιστώνουμε, ότι η Αράχωβα, πέρα της «βιτρίνας» της του κεντρικού της δρόμου-,
διατηρεί τη γραφικότητά της
με παραδοσιακά σπίτια και
λουλουδιασμένες αυλές, κατηφορίζοντας φτάνουμε στον
στενό και διπλής κατεύθυνσης
κεντρικό δρόμο της Αράχωβας
που αντιμετωπίζει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και
πρόβλημα πάρκινγκ!!
Αμέτρητα μονοπάτια και
διαδρομές οδηγούν σε καταπράσινα λιβάδια, πανύψηλα

ΘEMATA M.A.

AΠOΔPAΣEIΣ

θέματα

Προικισμένη μ
ε το
μεγαλύτερο χ
ιονοδρομικό
κέντρο της χώ
ρας
πραγματικά βαθύ χιόνι και πολλή αδρεναλίνη καθώς και 2 πάρκα διασκέδασης στα Κελλάρια και
στην Φτερόλακα.
Η διασκέδαση όμως συνεχίζεται μετά από τις
χιονισμένες πίστες και στις πίστες των club που το
κέφι κρατάει μέχρι το πρωί φυσικά πάντα μετά από την επιδρομή των πεινασμένων παραθεριστών
και κουρασμένων από τα σλάλομ σκιέρ στις άφθονες ταβέρνες με τα εξαιρετικά ντόπια κρεατικά λουκάνικα και τυριά με πιο ξακουστή την φορμαέλλα. Μία ακόμα ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή είναι το Λιβάδι σε απόσταση 8 χιλιομέτρων
που παλιά ήταν τα καλύβια των τσοπάνηδων.

έλατα και σε καταρράκτες. Το καταφύγιο του Γεροντόβραχου το ανακαλύπτουμε μετά από ορειβασία 1900 μέτρων από την Αράχωβα και προτείνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το κέντρο αναφοράς φυσικά δεν μπορούσε να είναι άλλο από το Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού
που είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδας και λειτουργεί από το Δεκέμβριο μέχρι τις αρχές Μαΐου κάθε έτους. Βρίσκεται ανάμεσα στις δύο υψηλότερες κορυφές του Παρνασσού, στις θέσεις Φτερόλακκα και
Κελάρια έχει 19 πίστες, 7 χιονοδρομικές διαδρομές, 8 συνδετικά μονοπάτια και 3 mini πίστες αρχαρίων με baby lifts, συνολικού μήκους 36 Km. Οι καταβάσεις αρχίζουν
από τα 2260μ. και
φτάνουν έως τα
1640μ υψόμετρο
με το επιμέρους
μήκος τους να κυμαίνεται
από
300m έως 4Km,
σε όλους τους
βαθμούς δυσκολίας και για όλα
τα επίπεδα ικανότητας. Για τους
λάτρεις της περιπέτειας και της διασκέδασης υπάρχουν αρκετές εκτός πίστας "μαύρες" διαδρομές με

Από κει ο δρόμος συνεχίζει ευθεία για Επτάλοφο
ή Αγόριανη (10 χλμ.). Ιστορικό χωριό χτισμένο πάνω σε επτά λόφους, η Αγόριανη ή Επτάλοφος, όπου η κεντρική πλατεία υπό τη σκιά του πλάτανου
είναι περιτριγυρισμένη από ταβέρνες ενώ λίγο πιο
πάνω ένα μονοπάτι οδηγεί σ' ένα μικρό καταρράκτη. Η κεντρική εκκλησία της Αγόριανης είναι ο Αγ.
Νικόλαος, ενώ αξίζει μια βόλτα και στο εκκλησάκι
των Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου βρίσκονται και οι
7 ομώνυμες πηγές. Όρεξη να έχετε για οδήγημα
και θα ανταμειφθείτε με τα υπέροχα τοπία και χωριά που θα ανακαλύψετε όσοι προτιμήσετε για Χριστουγεννιάτικες διακοπές την Αράχωβα και γενικότερα τον Παρνασσό.

ΘEMATA M.A.

Μαρία Παπαθεοδώρου
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θέματα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ
...ένας ατίθασος μαχητής

Ο

Διονύσης γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα.
Μέλος στον ΠΑΣΠΑΜΑ από το 1997 και πάντα
ενεργό. Ότι και να του ζητούσες ήταν πρόθυμος να βοηθήσει. ΠΑΝΤΑ ήταν εκεί. Για αρκετό
χρονικό διάστημα υπήρξε και μέλος στο Δ.Σ. καθώς
και αντιπρόσωπος στην ΕΟΘΑ και την ΕΣΑμΕΑ.

οποιήσουν την κατάσταση. Μπορεί να ακούγονται
εριστικοί και ίσως υπερβολικά ωμοί, όμως είναι
πραγματικοί και ξέρεις ότι θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπο στα δύσκολα.
Αυτή είναι η εικόνα που έχω για το Διονύση.
Άνθρωπος μαχητικός, εμπροσθοφυλακή σε αγώνες, συμπαραστάτης, ατίθασος και ακούραστος.
Δεν θυμάμαι να το έβαλε ποτέ κάτω, ούτε όταν τύχαιναν γύρω του τα χειρότερα, ούτε όταν χρειάστηκε να δώσει ο ίδιος τις προσωπικές του μάχες. Ποτέ
δεν έμεινε στο παρασκήνιο και κέρδιζε σε κάθε περίπτωση την προσοχή όλων.
Πάντα μέσα σε όλα, να κάνει παρέα με όλους μια
με το καλαμπούρι μια με τη φωνή….. ενίοτε και με
μπινελίκια. Αξιομνημόνευτοι και οι καυγάδες αλλά
στο τέλος της ημέρας με παρεάκι για ποτάκι, γλέντι
και πάμε για καινούριες περιπέτειες.

Αγωνίστηκε, φώναξε και με το πείσμα του κέρδιζε. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η μονάδα Μ.Α. του
νοσοκομείου παίδων «Η Αγία Σοφία» χτίστηκε με
δωρεά της εταιρίας «Αλουμίνιον Ελλάδος» με μεσολάβηση του πατέρα του Διονύση, ο οποίος εργαζόταν εκεί. Επίσης το δελτίο στάθμευσης που οι περισσότεροι έχετε στο αυτοκίνητο σας κερδήθηκε
με την επιμονή και το πείσμα του Διονύση. Οι κάρτες άδειας δακτυλίου για το εκάστοτε Δ.Σ. και τη
γραμματεία του ΠΑΣΠΑΜΑ, επίσης ήταν δικό του
κατόρθωμα. Είναι τόσα πολλά που μπορείς να θυμηθείς με το Διονύση...
Θοδώρα Φούρλαρη

Για το Διονύση.
Οι λέξεις στη γυμνή λευκή σελίδα είναι τις περισσότερες φορές πολύ ψυχρές για να περιγράψεις έναν άνθρωπο. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται να μιλήσεις για τον Διονύση.
Έχει τύχει πολλές φορές να περιτριγυρίζεσαι από
ανθρώπους, με τους οποίους ανταλλάσσεις δυο
κουβέντες και ξέρεις ότι αυτό που λένε το εννοούν, αυτό που λένε είναι η δική τους αλήθεια και
δεν έχουν σκοπό να σε παραμυθιάσουν ή να ωραι30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αντισυμβατικός, θα μπορούσε να είναι ο ξέγνοιαστος καβαλάρης της ταινίας καβαλώντας τη μηχανή του να χάνεται σε μεγάλους δρόμους και όπου
τον έβγαζε κάθε φορά η επόμενη στροφή.
Παράδειγμα που απέδειξε περίτρανα πως τα εμπόδια ξεπερνιούνται με πείσμα και περισσή τρέλα, αφήνοντας το στίγμα του εδώ κάτω στα ανθρώπινα.
Ξέρω ότι όπου και να είναι τώρα κάποιος σαματάς
ξεσπάει.
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Μάιρα Ευαγγελίδου

