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EDITORIAL

Η παρούσα έκδοση του περιοδικού «ΘΕΜΑΤΑ Μ.Α.», 
που συντάσσει ο Σύλλογός μας, μπορεί να θεωρηθεί 
«ετήσια» μιας και έχουμε κατά πολύ υπερβεί το χρόνο 
έκδοσής της. Αυτό όμως δεν οφείλεται σε καμία 
περίπτωση σε αμέλεια των συγγραφέων και εκδοτών, 
παρά σε λόγους ανωτέρας βίας  - υγείας,  για να είμαστε 
πιο ακριβείς.
Παρόλα αυτά  πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η 
ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις καθώς και για τα 
καίρια ζητήματα που μας αφορούν, αναρτάται έγκαιρα 
στην  ιστοσελίδα μας καθώς επίσης και στις μονάδες 
Μ.Α. εντός Αττικής.
Η εισαγωγή αυτή θεωρώ ότι έπρεπε να καταγραφεί 
μιας και από την αρχή του σωτήριου έτους 2012 δεν 
προλαβαίνει κανείς να ακολουθήσει τις εξελίξεις, πόσο 
μάλλον να τις αποτυπώσει στο χαρτί.
Οι αλλαγές είναι καταιγιστικές και σ’ αυτό συμβάλλουν 
τόσο η παρούσα ύφεση όσο και η σωρεία  λαθών  του 
παρελθόντος.
Η οικονομική στενωπός – λέξη γνωστή και παρούσα 
στο λεξιλόγιό μας εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια- στην 
οποία έχει περιέλθει η χώρα, ελαττώνει στο ελάχιστο 
τις αντοχές μας καθώς και τις επιλογές επίλυσης των 
προβλημάτων από πλευράς των διοικούντων.
Γι’ αυτό ίσως μέσα σ’ αυτούς τους 12 μήνες του 2012 
εφαρμόστηκε τόσο άτσαλα και πρόχειρα το μεγαλεπήβολο 
σχέδιο του ΕΟΠΥΥ, που κατέληξε να οφείλει στους 
συμβεβλημένους κλινικούς και εργαστηριακούς ιατρούς 
πάνω από 300εκ.€, σύμφωνα με τα όσα καταθέτει  η 
Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝ.Ι.-ΕΟΠΥΥ).
Αντίστοιχα βέβαια δηλώνουν και οι φαρμακοποιοί, 
των οποίων την απεργία ζήσαμε τους πρώτους 
φθινοπωρινούς  μήνες. Και οι δύο κλάδοι είναι έτοιμοι 
ή καλύτερα εξωθούνται σε επανελλημένες επισχέσεις 
παροχής υπηρεσιών, δηλαδή σε λήξη της συνεργασίας 
τους με τον ΕΟΠΥΥ. 
Τι συμβαίνει όμως με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, 
τους ασθενείς; Μπορεί άραγε ένας χρόνιος πάσχοντας 
να λήξει τη συνεργασία του με τον οργανισμό «τέρας»;
Πως μπορούν ο υπέρηχος ή η μαγνητική να 
απαλειφούν  από διαγνωστικά εργαλεία λόγω 
υπερβολικού κόστους;
Και ποιο είναι άραγε το ανεκτό χρονικό περιθώριο, 
κατά το οποίο μπορεί να περιμένει ο πάσχοντας μέχρι 
να του καταβληθούν τα συσσωρευμένα οφειλόμενα 
ποσά από τα αναλώσιμα;
Οι ερωτήσεις όπως αντιλαμβάνεστε έχουν καθαρά 
ρητορικό χαρακτήρα και εγείρονται μόνο από την 
απόγνωση για τις υποχρεώσεις της αυριανής μέρας.
 Ή αλλιώς: Ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει αύριο;

Στο βωμό της αναδιάρθρωσης, που τόσο άτακτα 
υλοποιείται υπό τη Δαμόκλειο σπάθη της Τρόικας, 
με γνώμονα αποκλειστικά το οικονομικό όφελος, 
προσφέρονται για θυσία πάντα οι πιο αδύναμοι 
κρίκοι της αλυσίδας, έρμαια της κάθε ψηφοθηρικής 
υπόσχεσης.  Όπως κάποτε….
Από την άλλη μεριά, η ανάλγητη γραφειοκρατία 
σε συνδυασμό  με την ασάφεια, που διέπει τις 
αρμοδιότητες των φορέων, είτε αυτοί είναι υπουργεία 
είτε οργανισμοί, καθώς επίσης και η πληθώρα των 
νομοθετημάτων, που αναιρούν συνήθως το ένα το 
άλλο, φέρνουν τελικά το δύσμοιρο πολίτη στα όρια 
της παράνοιας. 
Παράδειγμα γι’ αυτό αποτελούν  τα ποσοστά 
στη συμμετοχή  στα φάρμακα, που καλούνται να 
πληρώσουν οι ασφαλισμένοι. Ως γνωστόν από τις 
απαρχές του 2012 τα ποσοστά αυτά έχουν δημοσιευτεί, 
αναπροσαρμοστεί, επικαιροποιηθεί και στο τέλος 
μάλλον να χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις, 
από τον ΕΟΦ αυτήν τη φορά, για την εφαρμογή τους.

Οι θαλασσαιμικοί όμως έρχονται αντιμέτωποι και 
με άλλους είδους εμπόδια. Ήτοι οι επερχόμενες 
μετακινήσεις και αλλαγές που αναμένονται στις 
μονάδες Μ.Α. 
Αλλαγές, που καταλήγουν τις περισσότερες φορές 
σε πεδία διαμάχης και αντιθέσεων, όχι όμως μεταξύ 
φορέων και ασθενών για τη βελτίωση των συνθηκών, 
παρά δυστυχώς μεταξύ των ίδιων των ασθενών, 
που διεκδικούν μεμονωμένα υπό τη φόρτιση 
συναισθηματικών δεσμών, πετυχαίνοντας έτσι να 
δυσχεραίνουν  την κατάσταση εις βάρος όλων των 
πασχόντων.  
Άλλωστε, όπως έχει αποδείξει και η ιστορία, η 
διάσπαση δε βοήθησε ποτέ κανέναν.
Για το τέλος σας αφήνω με κάτι ελαφρώς εξωτικό…… 
Τον ιό του δυτικού Νείλου (WNV), που παρά λίγο να 
τινάξει τις αιμοδοσίες τουλάχιστον της Αττικής, στον 
αέρα και έφερε ξανά στο φως την αναγκαιότητα και 
την κρισιμότητα για τη σωστή εφαρμογή και συνέχιση 
του μοριακού ελέγχου.
Με όλα λοιπόν τα παραπάνω, αρχίζω να πιστεύω 
πως δε φταίει η κλιματική αλλαγή για τις υψηλές 
θερμοκρασίες τούτου του Νοέμβρη- που δεν είναι 
και άσχημες εδώ που τα λέμε- αλλά ίσως η χρονιά 
ολόκληρη, που σε λίγο μας αφήνει, να είναι λίγο πιο 
καυτή για τη γούνα μας.

Μάιρα Ευαγγελίδου

>> Ένα καυτό απεργιακό έτος
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Κοπή Πίτας
στο Γενικό Κρατικό Αθηνών
Στις 23 Ιανουαρίου το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και 
οι πάσχοντες της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του 
Γενικού Κρατικού Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» πραγμα-
τοποίησαν εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας, 
η οποία φιλοξενήθηκε στους χώρους της Μονάδας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκτός από τους προανα-
φερθέντες γιατρούς και νοσηλευτές, η κα Φραγκάτου όπου 
επί των ημερών της  οργανώθηκε και λειτούργησε άψογα 
η Μονάδα, αλλά και η επικουρική γιατρός κα Μιχαήλ, η 
οποία παρόλο ότι διατέλεσε σχεδόν δύο θητείες μόνο 
στη Μονάδα, υπήρξε υποστηρικτικός κρίκος για όλους 
τους πάσχοντες και κέρδισε πολύ γρήγορα τη συμπάθεια 
και την εμπιστοσύνη μας.
Επίσης την εκδήλωση τίμησε ο κος Γαλανόπουλος, 
διευθυντής της Μονάδας μας, ο οποίος παρά το 
δύσκολο πρόγραμμά του «ξέκλεψε» λίγο χρόνο και μας 
χαροποίησε ιδιαιτέρως με την παρουσία του!
Η ιδέα της κοπής της πίτας «γεννήθηκε» από τη 
νοσηλεύτριά μας κα Αντωνίου και συμμετείχαν στην 
υλοποίησή της με μεγάλη προθυμία, χαρά και 
προσωπική προσφορά γιατροί και νοσηλευτές.
Η γιατρός κα Πετροπούλου μας κατέπληξε με τα 
εδέσματα που επιμελήθηκε προσωπικά και μας κέρασε, 
η νοσηλεύτρια κα Αντωνίου η οποία εκτός από την πίτα 
την οποία έφτιαξε η ίδια, δημιούργησε και το δώρο που 
αντιστοιχούσε στο φλουρί (ένας όμορφος σελιδοδείκτης 
με το περίστερο της ΕΟΘΑ ραμμένο επάνω του).

>>
Η άλλη μας νοσηλεύτρια η κα Μοσχέτα, επίσης μας 
τράταρε τις δικές της φανταστικές λιχουδιές φερμένες από 
το τόπο της (γνήσια Γιαννιώτισσα) αλλά και ο νοσηλευτής 
προϊστάμενός μας ο κος Παπάζογλου έβαλε στη κουζίνα 
για χατίρι μας τη μητέρα του η οποία αγόγγυστα μας 
έστειλε τα δικά της καλούδια!
Το φλουρί το κέρδισε ο πιτσιρικάς του συμπάσχοντά 
μας Γιάννη Αθανασίου, και η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα 
συγκινητική για όλους εμάς που ξεκινήσαμε από το μικρό 
δωματιάκι που ευγενικά μας είχε παραχωρήσει (!) το 
Νοσοκομείο για να στεγαστούμε, και φτάσαμε να δεξιω-
νόμαστε στο σαλόνι αλλά και στους υπόλοιπους χώρους 
του νέου κτιρίου της Μονάδας !
Ήταν ένα όμορφο και ζεστό event που μας πρόσφερε έστω 
και για λίγο τη διαφυγή από τα διάφορα προβλήματα 
που υπάρχουν και μας έκανε να νιώσουμε ότι πάνω και 
πέρα από όλα είμαστε άνθρωποι!
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλο το ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό της Μονάδας και έναν έναν ξεχωριστά 
για την αγάπη, τη ζεστασιά, και τον ιδιαίτερο ζήλο 
που επιδεικνύετε προκειμένου εμείς, οι πάσχοντες, 
να νιώθουμε κοντά σας ασφάλεια και οικογενειακή 
θαλπωρή….
Ευχόμαστε και του χρόνου!!

Αγγελική Μουφλουζέλη
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Το περιοδικό του ΠΑΣΠΑΜΑ «ΘΕΜΑΤΑ Μ.Α.» έχοντας 
διανύσει 30 χρόνια με γνώμονα το συμφέρον και 
τη στήριξη των μελών ήταν πάντα ένα σημείο 
αναφοράς. Όπως ίσως διαπιστώσατε στα χέρια 
σας έχετε την ετήσια έκδοση του περιοδικού του 
ΠΑΣΠΑΜΑ ‘’Θέματα Μ.Α.’’ Και αυτό όχι από ολιγωρία 
των συντακτών αλλά κυρίως λόγω ανυπέρβλητων 
προβλημάτων που έτυχαν στη συντακτική ομάδα. 
Επίσης η οικονομική κρίση που έπληξε και το Σύλλογο 
του ΠΑΣΠΑΜΑ, που όπως γνωρίζετε είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, που χρηματοδοτείται 
εξ ολοκλήρου από τα μέλη του, μας οδήγησε στο 
να βρούμε  και άλλους τρόπους επικοινωνίας με τα 
μέλη μας/ αναγνώστες.
Στην  προσπάθεια μας λοιπόν για την απρόσκοπτη 
ενημέρωση δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στην ανανέωση 
της ιστοσελίδας του Συλλόγου. Στο ανανεωμένο 
site του www.paspama.gr θα βρίσκεται ΚΑΙ το 
περιοδικό, που με τη βοήθεια του φυλλομετρητή θα 
εξακολουθήσει να σας ενημερώνει και διαδικτυακά 
προς το παρόν. Όλοι οι συντελεστές της συγγραφής 
και ολοκλήρωσης της έκδοσης θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι αυτή η αλλαγή είναι ένα ακόμα βήμα 
εκσυγχρονισμού και απόδειξη πως ακόμα και σε 
καιρούς κρίσης αυτό που προέχει είναι η ενημέρωση 
και όχι η συγκάλυψη.
Πολύτιμη βέβαια είναι και η δική σας συμμετοχή με 
σχόλια και προτάσεις για την ανανέωσή μας αυτή. 
Στο e-mail του ΠΑΣΠΑΜΑ, paspama@otenet.gr  
μπορείτε να αποστέλλετε τα δικά σας mail, έτσι ώστε 
να λαμβάνετε άμεσα τις πιο επίκαιρες ενημερώσεις. 
Ελπίζουμε να αγκαλιάσετε το νέο μας εγχείρημα. Θα 
είμαστε πάντα στη διάθεση σας.

Μάϊρα Ευαγγελίδου

O Θ. Βασιλείου μας αναφέρει τα εξής για τα πρώτα 
χρόνια του περιοδικού: 
«Με την ίδρυση του Συλλόγου Πασχόντων από 
Μεσογειακή Αναιμία το 1980 και μετά τα βασικότερα 
οργανωτικά θέματα που είχε να αντιμετωπίσει η 
πρώτη πενταμελής Διοίκηση του Συλλόγου έγινε 
φανερό πως ο Σύλλογος είχε ανάγκη ενός εντύπου 
που θα προσπαθούσε αφ’ ενός να καλύψει το μεγάλο 
έλλειμμα ενημέρωσης που υπήρχε τότε και αφ’ ετέρου 
να προωθήσει την ιδέα και τους στόχους του Συλλόγου 
σε ολόκληρη τη χώρα.
Πράγματι, το 1982 το πρώτο εκείνο Διοικητικό 
Συμβούλιο –υπό τον Φαίδωνα Κουρσουμπά- με τα 
πενιχρά οικονομικά και τεχνικά μέσα που διέθετε 
ξεκίνησε την έκδοση ενός εντύπου που είχε τη μορφή 
εφημερίδας «παλαιού τύπου» ασπρόμαυρο και με 
ελάχιστες φωτογραφίες, που είχε τον τίτλο «Θέματα 
Μεσογειακής Αναιμίας».
Με πολύ δυσκολία λόγω της Διοικητικής ρευστότητας 
που ακολούθησε, με τις συγκρούσεις στελεχών 
–Οδυσσέας Πλατής, Ηλίας Σοφιανός, Φαίδων 
Κουρσουμπάς- και τις συχνές αλλαγές Προέδρων 
και Διοικήσεων τα «Θέματα Μ.Α.» συνέχισαν να 
εκδίδονται σποραδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δεκαετίας 80-90, υπό την καθοδήγηση του Χρήστου 
Παπαδόπουλου έχοντας να ανταγωνιστούν και το 
«ανεξάρτητο» «παρεΐστικο» έντυπο της «Υπόγειας 
Κουλτούρας» που εξέδιδε ομάδα πασχόντων υπό τον 
Αντώνη Κοτσαμπάσογλου. 
Από την αρχή της δεκαετίας του ’90 και με τις αλλαγές 
καταστατικού που πραγματοποιήθηκαν η διοικητική 
κατάσταση σταθεροποιείται και αναλαμβάνει επταμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον Βαγγέλη Στουμπιάδη, 
το οποίο θέτει σε προτεραιότητα τη συστηματική 
έκδοση του Περιοδικού, αναθέτοντας την οργάνωσή 
του στον Θοδωρή Βασιλείου.
Πράγματι, το Περιοδικό εκδιδόταν ανελλιπώς 
3-4 φορές το χρόνο, διατηρώντας υψηλό επίπεδο 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
30 Χρόνια Ενημέρωσης

>>
Η έντυπη μορφή του περιοδικού 
του ΠΑΣΠΑΜΑ ‘’Θέματα Μ.Α.’’ αλλάζει.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ενημέρωσης τόσο των πασχόντων και των γονιών 
τους, όσο και του προσωπικού των Μονάδων και 
των Αιμοδοσιών των Νοσοκομείων. Πήρε σύγχρονη 
μορφή, με έγχρωμες φωτογραφίες, με έγκυρες ιατρικές 
αναλύσεις, με κάθε είδους χρήσιμες πληροφορίες, με 
πληθώρα συνδρομητών σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και 
με καταχωρήσεις ιατρικών προϊόντων εταιριών ώστε να 
εξασφαλίζεται απόλυτα η οικονομική του αυτάρκεια.
Η ομαλή αυτή περίοδος διήρκεσε μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του ’90 οπότε διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν 
δυνατό να συνεχιστεί η έκδοση με την καθαρά εθελοντική 
εργασία κάποιων στελεχών. Έτσι αναζητήθηκαν στελέχη 
του Συλλόγου ή και εκτός αυτού, τα οποία θα συνέχιζαν 
την έκδοση σε επαγγελματική βάση, αμειβόμενα.
Για αρκετά χρόνια το περιοδικό αναλαμβάνει και εκδίδει 
ο Αλέξης Δρίβας. Το Περιοδικό κυκλοφορεί ανελλιπώς 
αλλά η ύλη του αλλάζει μορφή και δίδεται έμφαση 
στην εικονογράφηση αλλά και σε σατυρικά κείμενα 
ποικιλίας θεμάτων.
Εν μέσω συγκρούσεων στα μέσα περίπου της δεκαετίας 
του 2000 ο Αλ. Δρίβας αντικαθίσταται από τη θέση του 
υπεύθυνου του Περιοδικού την οποία αναλαμβάνει 
πλέον επαγγελματίας δημοσιογράφος, ο κ. Σκορδίλης, 
ο οποίος το επαναφέρει στην κλασσική ενημερωτική 

του μορφή, με ιατρικά θέματα, νομοθεσία, 
δραστηριότητες του Συλλόγου κλπ. και με δωρεάν 
αποστολή σε όλα τα μέλη και τους φίλους του 
Συλλόγου».

Θοδωρής Βασιλείου

Τα τελευταία δύο χρόνια το Δ.Σ. αποφάσισε 
να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την έκδοση του 
περιοδικού. Οι οικονομικοί λόγοι αλλά και η μη 
καλή - αποδοτική συνεργασία με τον κ. Σκορδίλη 
μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Για να 
είμαστε δίκαιοι αυτό αφορά μόνο το περιοδικό, 
καθότι ο κος Σκορδίλης συνέχιζε και συνεχίζει να 
μας στηρίζει σε όλα τα αιτήματα-ζητήματα μας, 
μέσα από τη δημοσιογραφική του οντότητα. Θα 
πρέπει να επισημάνω ότι χωρίς την πολύτιμη 
(αφιλοκερδώς) στήριξη της κας Θεοδώρας 
Φούρλαρη, την οποία και ορίσαμε διευθύντρια 
σύνταξης, δε θα μπορούσαμε να εκδώσουμε το 
περιοδικό μας.

Μελίνα Μπάκα 

  

>> 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.
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Πραγματοποιήθηκε στις 21/1/2012 η ετήσια Γενική 
Συνέλευση της ΕΟΘΑ, η οποία φιλοξενήθηκε στα 
πλαίσια ημερίδας που διοργάνωσαν οι Σύλλογοι ΜΑ 
της Πάτρας στο Ξενοδοχείο PATRA PALACE.
Ο Πρόεδρος κ. Β. Δήμος έκανε τον απολογισμό 
δράσης του Δ.Σ. και ο Ταμίας κ. Μ. Λαμπάκης τον 
οικονομικό απολογισμό ενώ στη συνέχεια όπως 
ορίζεται από το καταστατικό η Εξελεγκτική Επιτροπή 
ανάγνωσε την έκθεσή της όπως αυτή προέκυψε από 
τον έλεγχο που πραγματοποίησε σε όλα τα σχετικά 
έγγραφα που της επεδείχθησαν. 
Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Β. Δήμο 
για την επιτροπή Μ.Α. ΚΕΣΥ καθώς και εκτενής 
αναφορά από την κα Β. Μυρίλλα για το ΕΚΕΑ στα 
οποία και συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της ΕΟΘΑ. 
Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε ότι τα όργανα αυτά 
δεσμεύουν τους εκπροσώπους μας με την τήρηση 
του απορρήτου των συζητήσεων και συγκεκριμένα 
για την επιτροπή ΜΑ ΚΕΣΥ που δεν επιτρέπει την 
αναφορά ακόμη και των ειλημμένων αποφάσεών 
της παρά μόνο όταν πλέον αποφασιστούν και 
από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ και δημοσιευτούν 
από αυτό. Αυτό κατά βάση φαίνεται λογικό αλλά 
εγκλωβίζει του εκπροσώπους μας και δεν επιτρέπει 
στην Ομοσπονδία αλλά και στους Συλλόγους να 
αντιδράσουν ή να παρακολουθήσουν την πορεία 
των αιτημάτων τους ώστε να κάνουν τις ανάλογες 
κινήσεις και προτάσεις πριν ληφθούν σχετικές για 
αυτά αποφάσεις. Ιδιαιτέρως για την επιτροπή Μ.Α. 
ΚΕΣΥ θα ήθελα να εξηγήσω ότι σε αντίθεση με το 
ΕΚΕΑ στην αρμοδιότητά της είναι μόνο τα θέματά μας 
και ασχολείται μόνο με αυτά. Συνεπώς θεωρώ ότι θα 
έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με τους 
φορείς μας γενικότερα όπως άλλωστε γινόταν και 
στο παρελθόν. Κατά τα άλλα η επιτροπή αυτή είναι 
αναμφισβήτητα το όργανο που πάντα προώθησε τα 
θέματά μας και μέχρι και σήμερα απαρτίζεται από 
τους πιο αξιόλογους επιστήμονες του χώρου τους 
οποίους σεβόμαστε και εκτιμούμε απεριόριστα. 
Ακολούθησε ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν 
σε αυτή τη χρονική περίοδο καθώς και για τρέχοντα 
θέματα όπως π.χ. ο ΕΟΠΥΥ και ο νέος ΚΕΒΑ ενώ έγινε 
και συζήτηση θεμάτων που θα μας απασχολήσουν 
στο προσεχές μέλλον όπως το προνοιακό επίδομα, 

αφού κανείς δεν γνωρίζει τα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν με την απογραφή των αναπήρων και ποιες 
θα είναι οι τελικές αποφάσεις της πολιτείας σχετικά 
με τα στοιχεία που θα συλλέξει. Εδώ έγινε αναφορά 
στο γεγονός ότι η πολιτεία σκοπεύει να μειώσει το 
συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που διαθέτει 
για τα επιδόματα. Συνεπώς αν προκύψουν από την 
απογραφή λιγότεροι δικαιούχοι ενδεχομένως να μην 
αγγίξουν προς το παρόν τα προνοιακά επιδόματα, 
σενάριο όμως αρκετά φιλόδοξο.
Το μόνο θέμα που συζητήθηκε εκτός ημερησίας 
διατάξεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι 
όσον αφορά στην επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία 
είναι και εκλογοαπολογιστική και αποφασίστηκε 
να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2013 αντί του 
Δεκεμβρίου 2012 που συμπληρώνεται η τριετία 
όπως ορίζει το καταστατικό, με την αιτιολογία ότι 
συμπίπτει το κλείσιμο της θητείας του Δ.Σ. με το 
οικονομικό κλείσιμο του έτους. 
Σε κάθε Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μπορεί 
κανείς να βγάλει διαφορετικό συμπέρασμα κάθε 
φορά. Αυτή τη φορά αυτό που με προβλημάτισε 
και πραγματικά είναι άξιο λόγου, είναι το γεγονός 
ότι η συμμετοχή των συλλόγων στην συζήτηση 
– και μάλιστα σε μια περίοδο που η αγωνία μας 
κορυφώνεται για όλα τα ζητήματα και θα περίμενα 
ερωτήσεις επί παντός επιστητού – ήταν από χαλαρή ως 
ανύπαρκτη. Δεν διατυπώθηκαν απορίες, παρά μόνο 
από εκπροσώπους 2 συλλόγων εκ των 20 περίπου 
που παραβρέθηκαν, δεν ζητήθηκαν διευκρινήσεις. 
Τι να υποθέσω; τα είχαν καταλάβει όλα; δεν ήταν 
εκεί; τα είχαν συζητήσει ήδη όλα και τα γνώριζαν; 
Ακόμα και ζητήματα που συζητήθηκαν πολύ τις 
προηγούμενες μέρες δεν αναφέρθηκαν καν.
Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σαν συμπέρασμα, 
είναι ότι λόγω της περιόδου που διανύουμε όπου 
σαρώνονται όλα τα κεκτημένα δικαιώματά μας από 
την αρχή της ίδρυσης των συλλόγων μας, είναι 
επιτακτική ανάγκη να αγωνιστούμε όλοι με όλες μας 
τις δυνάμεις χωρίς πλέον δικαιολογίες και αναβολές 
για να κρατήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. 
Και αυτό μπορεί να γίνει εφικτό μόνο αν είμαστε 
ενωμένοι και συνεργαστούμε όλοι μαζί! 

Ειρήνη Σταμοπούλου

>> Γενική Συνέλευση ΕΟΘΑ 2012

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012 στην Πάτρα, με μεγάλη συμμετοχή η Ενημερωτική 
Εκδήλωση από τον Σύλλογο πρόληψης & Βοήθειας Παιδιών από Μεσογειακή Αναιμία σε συνεργασία 
με τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και την Ελληνική Ομοσπονδία 
Θαλασσαιμίας.
Επ’ ευκαιρία της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η γενική συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Θαλασσαιμίας.

Η Ημερίδα περιλάμβανε τις τελευταίες εξελίξεις στη Θεραπευτική Αγωγή με νέες ανακοινώσεις από το 
Αμερικάνικο Συνέδριο Αιματολογίας - Κλινικές Μελέτες  και τι πρέπει να γνωρίζουμε καθώς και παρουσίαση 
περιστατικών, από την γιατρό Δ/ντρια ΜΜΑ ΠΓΝ Πατρών κα Αλεξάνδρα Κουράκλη, η οποία έτυχε μεγάλης 
ανταπόκρισης καθώς οι πάσχοντες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία της γιατρού και 
υπήρξαν πολλές ερωτήσεις με ενδιαφέρουσες απαντήσεις.
Επίσης παρουσιάστηκε το Νομοθετικό πλαίσιο με όλα τα νέα δεδομένα γύρω από τα ασφαλιστικά και 
εργασιακά θέματα και τις παροχές για τους πάσχοντες από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΕΟΘΑ κ.κ. 
Βασίλειο Δήμο και Ευάγγελο Αλεξίου.

Αγλαία Σαλαμούρα

>>Πάτρα 5/3/2012

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Στις 13 Μαίου 2012 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του 
Συλλόγου μας η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 
λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση έγινε, βάσει των άρθρων 
του Καταστατικού, ο Διοικητικός και ο Οικονομικός 
Απολογισμός, ακολούθησε η έκθεση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, παρουσιάστηκε ο ένας και μοναδικός 
υποψήφιος συνδυασμός του οποίου ηγείται η Βάνα 
Μυρίλλα και εξελέγη και η Εφορευτική Επιτροπή για 
τη διενέργεια των εκλογών που έγιναν την επόμενη 
Κυριακή 20 Μαϊου 2012. 

Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες εκλογές αφορούσαν 
όχι μόνο σε εκλογή υποψηφίων για το Δ.Σ. και την 
Εξελεγκτική Επιτροπή αλλά και για την ΕΟΘΑ και την 
ΕΣΑμεΑ.  Όσον αφορά δε στα δύο τελευταία όργανα, 
η εκπροσώπησή μας και η δύναμή μας θα κρινόταν 
ανάλογα με τους ψηφίσαντες, καθόσον και των δύο 
αυτών Ομοσπονδιών τα Καταστατικά προβλέπουν ότι 
ο κάθε Φορέας-Μέλος αντιπροσωπεύεται από αριθμό 
αντιπροσώπων που αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό 
των ψηφισάντων. 

Κατά την ημέρα των εκλογών η προσέλευση ήταν 
μάλλον ικανοποιητική (157 άτομα) πάντα όμως 
υπολειπόμενη σε σχέση με τα εγγεγραμμένα μέλη και 
τη δυναμική του Συλλόγου. 

Από τις εκλογές αναδείχθηκαν για το Δ.Σ.,  για την 
Εξελεγκτική Επιτροπή, ως εκπρόσωποι για την ΕΟΘΑ 
και για την ΕΣΑμεΑ οι εξής:

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 Πρόεδρος: Ιωάννα-Βάνα Μυρίλλα
 Αντιπρόεδρος: Μάϊρα Ευαγγελίδου
 Γεν. Γραμματέας: Όλγα Κακαράκη
 Ειδ. Γραμματέας: Μαρία Αγγελοπούλου
 Ταμίας: Νίκος Ψυχογυιός
 Έφορος: Φωτεινή Κουρτέση
 Μέλος: Άγγελος Παπαμιχαήλ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   • Ζησιμοπούλου Παναγιώτα
   • Παπαθεοδώρου Μαρία
   • Λανάρα Κατερίνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΘΑ

   • Μυρίλλα Ιωάννα-Βάνα
   • Κακαράκη Όλγα
   • Μπάκα Χρυσομάλλη-Μελίνα
   • Ευαγγελίδου Μάϊρα
   • Σταμοπούλου Ειρήνη
   • Λαγώνης Θεόφιλος
   • Βασιλείου Θοδωρής
   • Ζησιμοπούλου Παναγιώτα
   • Ψυχογυιός Νίκος
   • Παπαγεωργίου Πατρίτσια-Πάτυ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΑμεΑ

   • Μυρίλλα Ιωάννα-Βάνα
   • Μπάκα Χρυσομάλλη-Μελίνα
   • Βασιλείου Θοδωρής

Πολλές φορές η παράθεση αριθμών είναι μία ψυχρή 
έως και βαρετή διαδικασία η οποία παρόλα αυτά 
απεικονίζει μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα 
που δε μπορεί να περιβληθεί με υποκειμενικές 
παρερμηνείες: Ναι, ακόμα και σήμερα που ζούμε τη 
λαίλαπα των περικοπών και την άνευ προηγουμένου 
συρρίκνωση των απολύτως μέχρι σήμερα αυτονόητων 
παροχών, στην εποχή που όλα διακατέχονται από 
απόλυτη ανασφάλεια και τα «δεδομένα» έχουν άρδην 
ανατραπεί, στις ημέρες που τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
πλήττονται πιο πολύ από όλες τις κοινωνικές ομάδες, 
που η αγωνία για το «αύριο» χτυπάει κόκκινο, πολλοί 
ακόμα συμπάσχοντές μας συνεχίζουν πεισματικά να 
αδιαφορούν. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους:
Στα 700 εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου μόνο 
τα 82 κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ήταν 
ταμειακώς τακτοποιημένα και εξ’ αυτών παρέστησαν 
μόνο 53.  Την ημέρα δε των εκλογών «μπήκαν στον 
κόπο» να προσέλθουν για την ψηφοφορία 157 άτομα. 

Οι ανθρώπινες αντοχές είναι πεπερασμένες, οι 
δυνάμεις μειούμενες για όλους και για το λόγο αυτό 
δεν ντρέπομαι να πώ: «Νίπτω τας χείρας μου!!!»

Όλγα Κακαράκη

>> Γενική συνέλευση ΠΑΣΠΑΜΑ – 
Αρχαιρεσίες

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
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Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
εκπροσώπων του  ΠΑΣΠΑΜΑ (Πανελλήνιος Σύλλογος 
πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία) και του ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ 
(Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από 
Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία)  
καθώς και πασχόντων αντίστοιχα με τη Διοικήτρια 
του Λαϊκού Νοσοκομείου κ. Ζερβού Θεοφάνη και τον 
Αναπληρωτή Διοικητή  κ. Χαρμανίδη Ηρακλή. 
Αντικείμενο  συζήτησης υπήρξε  το μείζον πρόβλημα 
της  έλλειψη αίματος και η λειτουργία  του ιατρείου των 
αιμοσφαιρινοπαθειών  του νοσοκομείου.
Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογός μας  δέχτηκε καταγγελίες 
από συμπάσχοντες που μεταγγίζονται στη Μονάδα 
Μεσογειακής Αναιμίας του Λαϊκού Νοσοκομείου στην 
οδό Σεβαστουπόλεως ότι το Τμήμα της Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου αδυνατεί να προγραμματίσει και να καλύψει 
σε αίμα τους μεταγγιζόμενους ασθενείς με αποτέλεσμα όχι 
μόνο να μη  μεταγγίζονται συστηματικά, αλλά αντιθέτως, 
να αναβάλλονται επανειλημμένα οι μεταγγίσεις τους ενώ 
παράλληλα τους ζητείται  η υποστήριξη με αιμοδότες με 
αποτέλεσμα -λόγω αναμονής- να φτάνει ο αιματοκρίτης 
τους στα επικίνδυνα όρια του 24% -25% ίσως και  
λιγότερο.
Η πρωτοφανής αυτή  έλλειψη αίματος που παρατηρείται 
στο Λαϊκό λαμβάνει ιδιαίτερα χώρα κατά τους θερινούς 
μήνες και είναι μια μακροχρόνια δυσεπίλυτη κατάσταση 

καθώς  οι εμπλεκόμενοι Φορείς (Υπουργείο Υγείας, 
Ε.ΚΕ.Α., Υπηρεσιακές Μονάδες του Λαϊκού κ.λ.π.) δεν 
έχουν προσδιορίσει επακριβώς για το «τις πταίει» και 
μέχρι σήμερα δεν έχει  δοθεί  μια οριστική λύση στο 
πρόβλημα. 
Επί του θέματος η Διοίκηση του Λαϊκού ανέφερε 
ότι σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 
θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
έλλειψης αίματος ώστε όλοι οι θαλασσαιμικοί -και όχι 
μόνο- ασθενείς να τυγχάνουν καλύτερης θεραπευτικής 
αγωγής.
Στο νοσοκομείο λειτουργεί ιατρείο Αιμοσφαιρινοπαθειών 
της Α΄ Παθολογικής Κλινικής με υπεύθυνη ιατρό την 
κα Ντελίκου Σοφία, Αιματολόγο, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ. 
στο οποίο παρακολουθούνται περίπου συνολικά 
170 ασθενείς με Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική και 
Μικροδρενακυτταρική Αναιμία. Το ιατρείο λειτουργεί 
δύο φορές την εβδομάδα και ζητήθηκε – λόγω του 
μεγάλου αριθμού των ασθενών - από τη Διοίκηση 
του Νοσοκομείου η επέκταση της λειτουργίας του. Η 
Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι επί του παρόντος είναι 
δυνατή η λειτουργία του μόνο δύο φορές την εβδομάδα. 
Εμείς τονίσαμε ότι τη συχνότητα της λειτουργίας θα 
πρέπει να την καθορίσει η ζήτηση και για το λόγο αυτό 
θα επανέλθουμε στο θέμα.

Μαρία Αγγελοπούλου

>>

>> Αιμοδοσία και Ιατρείο Αιμοσφαιρινοπαθειών του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 21/2/2012 με τον Αναπληρωτή Διοικητή του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 
Αθηνών κ. Παναγιωτόπουλο, ως συνέχεια μιας σειράς επαφών που έχουν ξεκινήσει από το Μάιο 2011 σχετικά με τα 
προβλήματα της Μονάδας Μ.Α., αναφέρθηκε ότι θα πρέπει δυστυχώς να πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ανάθεσης του 
έργου για την διαμόρφωση του χώρου και την μεταστέγαση της μονάδας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Παναγιωτόπουλου σχετικά με το νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου 
που μας έδωσε, αυτό θα γίνει αρχές φθινοπώρου αφού η εταιρία που θα αναλάβει το έργο θα ξεκινήσει εργασίες το 
καλοκαίρι. 
Συνεπώς η ταλαιπωρία των πασχόντων θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη δεδομένου ότι τα χρονοδιαγράμματα σε 
τέτοιες περιπτώσεις δεν τηρούνται απόλυτα.
Στις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις υποδομών και συνθηκών λειτουργίας έχει πλέον προστεθεί και η δραματική έλλειψη 
προσωπικού και υλικών και ενίοτε και αίματος με αποτέλεσμα να γίνονται δυσχερέστερα οι μεταγγίσεις.   
Στο σημείο αυτό δεσμεύτηκε να συμβάλλει κατά το δυνατόν για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της Μονάδας 
μέχρι την μεταστέγασή της και θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία.

Παντελής Λαγώνης 

Τελευταίες εξελίξεις
Μετά τη συνάντησή μας με τον Υποδιοικητή του Νοσοκομείου κ. Παναγιωτόπουλο που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη 
2012, με ομάδα πασχόντων, το γιατρό της μονάδας κ. Μαραγκό, το Διευθυντή της Αιμοδοσίας κ. Θεοδοσιάδη αλλά και 
το Διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας παραθέσαμε τις επιφυλάξεις-αντιρρήσεις μας για το χώρο που μας έχει επιδειχθεί. 
Συνέπεια αυτών ήταν να συμφωνηθεί από κοινού ότι θα πραγματοποιηθεί η ανάλογη τεχνική μελέτη για τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης παρεμβάσεων για τη βελτίωση του συγκεκριμένου χώρου.

Μονάδα ΜΑ Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών







20

Αγαπητοί αναγνώστες.  
Ορισμένοι από εσάς, ανήκοντες στους Δήμους Καλλιθέας ή Πειραιώς, από όπου παίρνετε το επίδομα 
(οικονομική ενίσχυση πρόνοιας) θα γίνατε ήδη αποδέκτες προφορικών αλλά κυρίως και πρωτίστως έγγραφων 
ειδοποιήσεων, με το βαρύγδουπο τίτλο «Ενημέρωση σχετικά με συνέχιση επιδομάτων αναπηρίας» με τα 
οποία σας καλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 Ν. 4025/2011, να προσκομίσετε πιστοποίηση 
αναπηρίας από τα αρμόδια ΚΕΠΑ για να συνεχιστεί η χορήγηση του επιδόματος. 
Φυσική αντίδραση όλων των άτυχων αποδεκτών ήταν αρχικά η απορία και εν συνεχεία ο πανικός, τα 
αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα, οι εναγώνιες ερωτήσεις και η προσπάθεια καθενός χωριστά να καταλάβει τι 
σημαίνει και αυτή η «σφαλιάρα» που του ήρθε αναπάντεχα. 
Θα προσπαθήσουμε κατωτέρω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και τάξη για την αποφυγή του 
οποιουδήποτε πανικού, για την καλύτερη ενημέρωσή σας αλλά και για τις δυναμικές αντιδράσεις, που 
απαιτούνται πλέον όχι μόνο σε συλλογικό αλλά και ατομικό επίπεδο.

ΝΟΜΟΣ 4025/2-11-2011 (ΦΕΚ Α΄ 228) – ΆΡΘΡΟ 46
Πράγματι το ανωτέρω σχετικό άρθρο του Νόμου προβλέπει επί λέξει τα ακόλουθα: «Οι δικαιούχοι όλων 
των επιδομάτων αναπηρίας και λοιπών επιδομάτων πρόνοιας, ιδίως πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική 
διάθεση, πάσχοντες από ανοσοεπάρκεια, τυφλά άτομα, εξετάζονται υποχρεωτικά από την οικεία Υγειονομική 
Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος.» 

Με την πρώτη ανάγνωση μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η Μεσογειακή Αναιμία δεν καταγράφεται ρητώς 
και συνεπώς δεν υπαγόμαστε σε αυτή τη διάταξη. Λάθος!! Η απαρίθμηση (ιδίως) είναι ενδεικτική και 
ουσιαστικά, σε πρώτη ανάγνωση υπαγόμαστε όλοι εμείς. 

Πρακτικά λοιπόν σημαίνει ότι κάποια στιγμή όλοι μας θα πρέπει να περάσουμε από τις αντίστοιχες 
Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) ώστε να πιστοποιηθεί η νόσος αλλά 
κυρίως και πρωτίστως το ποσοστό αναπηρίας μας, όχι μόνο για τη χορήγηση ή συνέχιση χορήγησης του 
επιδόματος αλλά και για την εξασφάλιση όλων των άλλων κοινωνικών προνομίων που απαιτούν ποσοστό 
αναπηρίας.
Το ερώτημα όμως και ο πανικός που δημιουργήθηκε από τη σωρεία των ειδοποιήσεων που έστειλε κυρίως 
ο Δήμος Καλλιθέας ήταν το πότε πρέπει κανείς να εξεταστεί από τα ΚΕΠΑ και τι γίνεται στο μεσοδιάστημα, 
αφού οι ημερομηνίες που δίδονται στους αιτούντες απέχουν τουλάχιστον έξι με οκτώ μήνες από την υποβολή 
της αίτησης.
Εδώ έρχεται να απαντήσει και να λύσει το πρόβλημα η με Αριθ. Πρωτ. Φ80000/οικ.30002/1896/14-12-
2011 εγκύκλιος του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Κουτρουμάνη, το κείμενο της οποίας 
παρατίθεται αυτούσιο. >>

>>KΕΠΑ και άλλα τραγελαφικά!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



KΕΠΑ και άλλα τραγελαφικά!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ Αθήνα,            14 -12-2011

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    Αριθ.Πρωτ.:  Φ80000/οίκ.30002/1896

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ            : Α΄ ΠΡΟΣ:   Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ταχ. Δ/νση         : Σταδίου 29, Αθήνα

Ταχ. Κωδ.          : Τ.Θ. 1141-10110                

ΘΕΜΑ: «Ισχύς αποφάσεων προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας εκδοθεισών 

                 πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/10, συστήθηκε και 

λειτουργεί  από  1/9/11  Κέντρο  Πιστοποίησης  Αναπηρίας,  προκειμένου  να 

εξασφαλιστεί  ενιαία  υγειονομική  κρίση,  όσον  αφορά  στον  καθορισμό  του 

βαθμού  αναπηρίας  των  ασφαλισμένων  όλων  των  ασφαλιστικών  φορέων, 

συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων.

Ειδικότερα  από  τις  εν  λόγω  διατάξεις  προβλέπεται  ότι  πλέον  οι 

Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι  αρμόδιες για τον καθορισμό 

ποσοστού αναπηρίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τους προσερχόμενους 

σε αυτές πολίτες μετά την 1/9/11, για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, για τον 

χαρακτηρισμό  τους  ως  ΑμεΑ  καθώς  και  για  όλες  τις  κοινωνικές  και 

οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις  για τις  οποίες απαιτείται  γνωμάτευση 

αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, 

οι οποίες έχουν εκδοθεί  πριν την 1/9/2011  από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές 

Επιτροπές  των  νομαρχιών,  της  περιφέρειας  ή  των  Φορέων  Κοινωνικής 

Ασφάλισης  μπορούν  να  χρησιμοποιούνται  για  κάθε  νόμιμη  χρήση 

επ’αόριστον,  αν  πρόκειται  για  επ’αόριστον  κρίση,  ή  άλλως  μέχρι  την 

ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να 

εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ. 

ΑΔΑ: 45ΨΠΛ-Η5Κ

Τέλος,  παρακαλούμε  για  την  απαρέγκλιτη  και  άμεση  εφαρμογή  των 

διαλαμβανομένων στην παρούσα εγκύκλιο με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία 

των υπηρεσιών και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Εσωτ. Διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα                                                       

3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.            

4. Δ/νση Διοικ. Οργάνωσης Τμήμα Α΄ 

5. Όλες τις Δ/νσεις και Τμήματα της Γ.Γ.Κ.Α.

  

         

          Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

             ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                                                                                  

 

                                                                                     Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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Από το περιεχόμενο της ανωτέρω εγκυκλίου προκύπτει αβίαστα ότι:

Όσοι από εσάς έχετε στα χέρια σας απόφαση χορήγησης ποσοστού αναπηρίας που έχει εκδοθεί πριν την 
1/9/2011, αυτή είναι σε απόλυτη ισχύ,  και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα αυτή ορίζει. 
Σε περίπτωση που διαθέτετε τέτοια απόφαση και εντούτοις κληθήκατε από το Δήμο σας για επανεξέτασή σας 
από τα ΚΕΠΑ, δεν έχετε παρά με την απόφαση αυτή και την ανωτέρω εγκύκλιο να προσέλθετε στο αρμόδιο 
Γραφείο και να ζητήσετε να απαλλαγείτε από την ανωτέρω υποχρέωση για όσο χρόνο διαρκεί η απόφαση 
της Υγειονομικής Επιτροπής.
Για όσους δεν διαθέτετε τέτοια απόφαση ή αυτή λήγει σύντομα, πράγματι θα πρέπει να μεριμνήσετε για τη 
διαδικασία εξέτασής σας από τα ΚΕΠΑ. 

Παρά τα ανωτέρω μέχρι σήμερα ισχύοντα, η μεγάλη αντίρρηση του Συλλόγου μας είναι η εξής: Η χορήγηση 
της οικονομικής ενίσχυσης (προνοιακού επιδόματος) προβλέφθηκε και θεσμοθετήθηκε αρχικά με την με 
αριθ. Γ4/Φ 167/2073 (ΦΕΚ Β’ 640/31-8-1982) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας και Πρόνοιας. Πολύ σύντομα δε αυτή τροποποιήθηκε με την επίσης Κοινή Υπουργική Απόφαση 
με αριθ. Γ4/Φ.167/2369 (ΦΕΚ Β’50/3-2-83). Και οι δύο προβλέπουν τη χορήγηση στους πάσχοντες από 
συγγενή αιμολυτική αναιμία της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης, εφόσον βεβαιώνεται η πάθησή τους από 
τα Κέντρα ή τους Σταθμούς Αιμοδοσίας που παρακολουθούνται.

Είναι λοιπόν σαφές, ότι η ανωτέρω χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται λόγω της πάθησης και 
για την αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών που τους δημιουργεί η πάθησή τους, προϋπόθεση είναι 
να υποβάλλονται σε μεταγγίσεις αίματος ή να παρουσιάζουν συχνές αιμολυτικές κρίσεις. (Βλ. Παρ. 4 της 
δεύτερης ως άνω Υπουργικής Απόφασης).  Σε καμία περίπτωση η χορήγηση δεν απαιτεί ποσοστό αναπηρίας. 
Απαιτεί μόνο τη νόσο.  
Συνεπώς, η απαιτούμενη, βάσει των διατάξεων του Ν. 4025/2011 πιστοποίηση της Νόσου από τα ΚΕΠΑ, κατά 
την άποψή μας καμία πρακτική αξία δεν έχει, αφού αυτή μπορεί καθόλα αξιόπιστα και έγκυρα να γίνεται, 
όπως και μέχρι σήμερα, από τα Κέντρα – Μονάδες που μεταγγιζόμαστε. Αντιθέτως, τα ΚΕΠΑ είναι αρμόδια 
για να χορηγούν ποσοστά αναπηρίας, χρήσιμα μεν και απαραίτητα για πολλές άλλες περιπτώσεις που μας 
αφορούν, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη χορήγηση του επιδόματος.  Ο εξαναγκασμός των συμπασχόντων μας 
να περνούν από τα ΚΕΠΑ για να συνεχιστεί η χορήγηση του επιδόματος αποτελεί ιδιαίτερη γραφειοκρατική 
διαδικασία, με πολύ υψηλό κόστος για τον καθένα από αυτούς, είναι περιττή, προσθέτει επιπλέον όγκο 
αιτήσεων σε ένα σύστημα που είναι ήδη υπερφορτωμένο και προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις. 
Ο Σύλλογος και η Ομοσπονδία μας, έχοντας κοινή πλεύση στο ζήτημα αυτό, κινούνται και αγωνίζονται για 
την κατάργηση της διάταξης αυτής.
Χρειαζόμαστε όμως και τη δική σας διαμαρτυρία προς κάθε κατεύθυνση και την ενίσχυση της προσπάθειάς 
μας.  Τα μέτωπα είναι πολλαπλά, η προσπάθεια της Πολιτείας να μας ταλαιπωρεί και να μας εξαθλιώνει 
μέρα με τη μέρα με στόχο την παραίτησή μας αποδεικνύεται συστηματική. Ας πάρουμε τις τύχες μας στα 
χέρια μας. >>

Όλγα Κακαράκη
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Τι σημαίνει σήμερα στην Ελλάδα να έχει κανείς θαλασσαιμία ή αλλιώς μεσογειακή αναιμία; Τι σημαίνει να 
είναι κανείς θαλασσαιμικός σε μια εποχή που η βιοϊατρική έχει διευρύνει το φάσμα των θεωριών και των 
εργαλείων που διατίθενται για την κατανόηση της ζωής αλλά και για την επέμβαση πάνω σε αυτήν;
Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από σημαντικές αλλαγές και μετατοπίσεις που διαμεσολαβούν τη 
θαλασσαιμική εμπειρία και που αφορούν τη θεραπευτική αντιμετώπιση, την ενασχόληση των κρατικών 
φορέων αλλά και την κοινωνικότητα και συλλογική κινητοποίηση των ίδιων των ατόμων με θαλασσαιμία. 
Στο πλαίσιο αυτών των μετασχηματισμών τα άτομα καλούνται να νοηματοδοτήσουν τη συχνά οριακή τους 
εμπειρία και να δράσουν αναλόγως.
Η ανθρωπολογική αυτή μελέτη, βασισμένη σε επιτόπια έρευνα και εστιάζοντας στην ενσώματη εμπειρία της 
πάθησης, πραγματεύεται την πρόσληψη, οικειοποίηση και ανασημασιοδότηση της βιοϊατρικής πληροφορίας 
καθώς και την κατασκευή της θαλασσαιμίας ως στίγματος, ως σωματικής και βιολογικής διαφοράς, ως 
κληρονομικής, γενετικής και χρόνιας πάθησης, ως αναπηρίας, ως βιοκοινωνικής κανονικότητας αλλά και ως 
διαφορετικότητας. Αναλύεται το πώς η γνώση που παράγεται στον χώρο των βιοεπιστημών διαμεσολαβεί 
την οριοθέτηση μεταξύ κανονικού και μη, μεταξύ φυσικού και τεχνητού, καθώς και τη νοηματοδότηση 
εννοιών όπως άνθρωπος, ζωή, υγεία, πολίτης.
Το παρόν βιβλίο συμβάλλει στην ανθρωπολογική συζήτηση γύρω από τη σχέση βιολογίας και πολιτισμού 
αλλά και στην ευρύτερη σχετική διεπιστημονική αναζήτηση που αφορά τόσο τις βιοεπιστήμες όσο και τις 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η Αίγλη Χατζούλη είναι κοινωνική ανθρωπολόγος-ερευνήτρια. Πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα 
από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Παν/μίου Αιγαίου, όπου και έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία. Έχει πάρει το πρώτο της πτυχίο στη 
Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία από το Kings College London (B.Sc. in Molecular Cell Biology) 
και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιολογία από το Oxford University – Oriel College (M.Sc. in 
Human Biology). Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε ελληνικούς και ξένους συλλογικούς τόμους 
και έχει παρουσιάσει το έργο της σε διεθνή συνέδρια. Έχει διδάξει Ανθρωπολογία της Υγείας σε 
μεταπτυχιακά σεμινάρια και έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Θαλασσαιμικές ζωές

[ ]

>>
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Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε συνάντηση των  Προέδρων  των Ιατρικών Συλλόγων  
Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου και Λάρισας με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. 
Λυκουρέντζο. Πρότειναν μεταξύ άλλων στον Υπουργό Υγείας να  καθιερωθεί η συμμετοχή των 
ασφαλισμένων σε εξετάσεις και φάρμακα βάσει εισοδηματικών φορολογικών κριτηρίων και 
κριτηρίων επιβίωσης και να  θεσπιστεί μηδενική συμμετοχή για όσους έχουν εισόδημα κάτω  
των 15.000  ευρώ.

Ο Σύλλογός μας άμεσα απάντησε προς το Δ.Σ. του ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών) ότι κάτι 
τέτοιο θα εξαθλίωνε τα άτομα με θαλασσαιμία και δεν μπορεί να ισχύσει για τους χρόνιους 
πάσχοντες και ζητήσαμε  μηδενική συμμετοχή για όλα τα φάρμακα για τις επιπλοκές της νόσου.
Στις 20/9/2012 ο ΙΣΑ ανασκεύασε την πρότασή του και ζήτησε τη μηδενική συμμετοχή για τους 
θαλασσαιμικούς και για άλλες σοβαρές κατηγορίες χρονίων πασχόντων.

Επίσης ζητήθηκε και η βοήθεια του ιατρού κ. Αντώνη Καττάμη (υπεύθυνος μονάδας Μ.Α. 
Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών) ο οποίος έστειλε άμεσα σχετική επιστολή 
τεκμηριωμένη προς το Υπουργείο. 

ΦΕΚ 43Β’/15-01-2013 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
http://www.paspama.gr/simetoxi-farmaka-epiplokon-fek-43B.pdf

>> Mηδενική συμμετοχή στα 
φάρμακα των επιπλοκών 
της νόσου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Μετά την ψήφιση του νόμου για τη συνταγογράφηση 
φαρμάκων βάση της δραστικής ουσίας, έχει ξεσπάσει 
πόλεμος μεταξύ του Υπουργού Υγείας και των Ιατρών. 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει κάνει αρκετές κινη-
τοποιήσεις για αυτό το θέμα. 

Παρακάτω παραθέτουμε μία περίληψη των 
βασικότερων επιχειρημάτων τους:
Τα αντίγραφα φάρμακα (generics ή γενόσημα) 
είναι σκευάσματα τα οποία παράγονται με μόνο 
χαρακτηριστικό την ενεργό ουσία τους, χωρίς 
αναφορά σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα της πατέντας του 
φαρμάκου. Κάθε πρωτότυπο φάρμακο, μετά από 10 
χρόνια κυκλοφορίας του στην αγορά (λήξη πατέντας),  
μπορεί να αντιγραφεί. Η διαφορά ενός πρωτότυπου 
φαρμάκου από το γενόσημο έγκειται στο ότι και τα 
δύο σκευάσματα έχουν την ίδια δραστική ουσία, αλλά 
διαφορετικά έκδοχα. 

Η ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ του γενοσήμου φαρμάκου 
δηλώνει το ολικό ποσό του φαρμάκου που θα φτάσει 
στην κυκλοφορία του αίματος και τον ρυθμό με τον 
οποίον θα φτάσει και εξαρτάται από τη δόση του 
φαρμάκου, από τα έκδοχα του φαρμάκου και από 
άλλους εξατομικευμένους παράγοντες του ανθρώπινου 
οργανισμού. (Goodman and Gilman’s Pharmacological 
Basis of Therapeutics – 11th Edition).

Η χρήση γενοσήμων θα έπρεπε να συνοδεύεται 
οπωσδήποτε από τακτικούς δειγματοληπτικούς 
ελέγχους από τον ΕΟΦ και το ΥΥΚΑ, να γνωστοποιούνται 
οι έλεγχοι και να υπάρχει ενημέρωση των Ιατρικών 
Συλλόγων αν το κάθε γενόσημο που κυκλοφορεί στο 
εμπόριο ελέγχεται ως προς την δοσολογία του και την 
αξιοπιστία του.

Η χρήση γενοσήμων χωρίς τις απαραίτητες μελέτες 
ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και Κλινικής Αποτελεσματι-
κότητας επιφέρει δυσμενείς συνέπειες ΚΑΙ για τον 
ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Χωρίς τον έλεγχο αυτό:
το γενόσημο φάρμακο ενδέχεται να μην απορροφάται 
σωστά και συνεπώς απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες 
δόσεις για να γίνει καλά ο ασθενής (π.χ. αντί για ένα 

κουτί πρωτοτύπου, χρησιμοποιούνται 5-6 κουτιά 
γενοσήμου), οπότε επιβαρύνεται η φαρμακευτική 
δαπάνη και δεν μειώνεται.

Στην Ελλάδα, δεν είναι υποχρεωτική, ούτε η 
μελέτη βιοδιαθεσιμότητας ούτε και καμία άλλη 
κλινική μελέτη - Είναι υποχρεωτική μόνον η μελέτη 
βιοϊσοδυναμίας – και αυτή όχι πάντα.
Η ΒΙΟΪΣΟΔΥΝΑΜΙΑ απλά συγκρίνει σκευάσματα με την 
ίδια δόση δραστικής ουσίας μεταξύ τους σε σταθερό 
περιβάλλον: όμως ο εξατομικευμένος οργανισμός 
του κάθε ασθενή δεν αποτελεί σταθερό περιβάλλον, 
δεν είναι κανένας  ασθενής ίδιος με τον άλλον, οπότε 
οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ 
ΤΙΠΟΤΕ (Ο ρόλος των γενοσήμων στην καθημερινή 
ιατρική πράξη. 8ο Συνέδριο PHARMA POINT, 2008).

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ελέγχεται κάθε 
φάρμακο -κάθε ιδιοσκεύασμα, ως προς το θεραπευτικό 
του αποτέλεσμα σε αντίστοιχες ομάδες ασθενών 
– Και αυτό μπορεί να το κάνει ΜΟΝΟΝ ο κλινικός 
ιατρός. Γι αυτό το λόγο, ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 
Βάσει Νομοθεσίας (άρθρο 13 του Ν.Δ. 96/1973  - 
ΠΔ 121/2008  - άρθρο 3 του ν.3418/2005), ρητά 
προβλέπεται ότι «Ο θεράπων Ιατρός είναι εκείνος 
που έχει το δικαίωμα επιλογής μεθόδου θεραπείας 
του ασθενούς, την οποία κρίνει ότι υπερτερεί 
σημαντικά έναντι άλλης» και  «Οι φαρμακοποιοί 
υποχρεούνται όπως χορηγούν τα εν τη ιατρική 
συνταγή αναγραφόμενα προϊόντα, απαγορευμένης 
αυστηρώς της αντικαταστάσεως αυτών δι’ ετέρων 
προϊόντων» Επιπροσθέτως, στους παραβάτες 
προβλέπονται πέραν των ποινικών συνεπειών  και 
επιβολή κυρώσεων, όπως π.χ. πρόστιμα (3.000-
30.000 €).

Ενώ κανονικά η τροποποίηση της σύνθεσης ενός 
φαρμάκου απαιτεί νέα μελέτη βιοϊσοδυναμίας, 
στην Ελλάδα εξετάζεται κατά περίπτωση και στην 
εγκύκλιο 56054/03-09-2008 του ΕΟΦ αναφέρεται 
ότι η αλλαγή «παρεμφερούς» εκδόχου στο 
γενόσημο θεωρείται ήσσονος σημασίας αλλαγή 
στην οποία δεν απαιτείται μελέτη βιοϊσοδυναμίας 
όπως υπαγορεύουν τα διεθνή πρότυπα (Guidelines 
on dossier requirements for Type IA and Type IB 
notification” July 2006 παρ.18-24).

>> ΓΕΝΟΣΗΜΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ
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ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

>>  Σύμφωνα με το ΦΕΚ3057 (τευχ.Β18 Νοεμβρίου 2012):

• Γίνεται υποχρεωτικό για τους ιατρούς να 
συνταγογραφούν καθολικά με βάση την διεθνή 
ονομασία της δραστικής ουσίας.

• Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να χορηγούν το 
φθηνότερο διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά φάρμακο 
της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας. Στην περίπτωση 
που ο ασφαλισμένος επιλέξει να πάρει ακριβότερο 
φάρμακο της ίδιας δραστικής ουσίας υποχρεούται 
να πληρώσει, πλέον της συμμετοχής του (εφόσον 
υφίσταται) και την διαφορά από την ασφαλιστική τιμή 
της θεραπευτικής κατηγορίας που ανήκει το φάρμακο.

• H εμπορική ονομασία παράλληλα με την δραστική 
δύναται να αναφέρεται στις περιπτώσεις ασθενών που 
πάσχουν από χρόνιες νόσους (π.χ. καρδιαγγειακές 
παθήσεις) και οι οποίοι είναι επαρκώς και 
αποτελεσματικώς ρυθμισμένοι. 

• Οι αποκλίσεις, από όλες τις ανωτέρω ρυθμίσεις 
υποχρεωτικής συνταγογράφησης με βάση την δραστική 
και τις εξαιρέσεις δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% 
της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε 
γιατρού στην διάρκεια του έτους.

Οι ιατροί λοιπόν που βρίσκονται στις μονάδες 
Μεσογειακής Αναιμίας αν θέλουν έχουν το δικαίωμα 
να συνταγογραφούν με βάση την εμπορική ονομασία 
αφού εξυπηρετούν χρόνιους ασθενείς. Επίσης όταν 
συνταγογραφούν τα φάρμακα δεσφεριοξαμίνη, δεφε- 
ριπρόνη και δεφερασιρόξη με την δραστική τους 
ονομασία (αφού αυτά δεν έχουν γενόσημα) και επειδή 
είναι ακριβά φάρμακα αυξάνουν την αξία της ετήσιας 
συνταγογράφησής τους. Το 15% λοιπόν αυτής που 
τους δίνει ο νόμος δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν για 
να γράψουν με την εμπορική ονομασία είναι αρκετά 
υψηλό και έτσι δεν έχουν πρόβλημα. Είναι λοιπόν στο 
χέρι του ιατρού να συνταγογραφήσει με την εμπορική 
ονομασία όλα τα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούμε 
(ενδοκρινολογικά, καρδιολογικά, αντιβίωση,κ.α).
 
Δυστυχώς όμως ενώ ο νομοθέτης το προέβλεψε 
αυτό ώστε να μην αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε τη 
διαφορά μεταξύ φθηνότερου γενόσημου και φαρμάκου 
που παίρνουμε, δεν μπορεί ακόμα να υλοποιηθεί με την 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση γιατί δεν προβλέπεται 
στο σύστημα του φαρμακοποιού. Προσπαθούμε να το 
διορθώσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση.

Μυρίλλα Βάνα

Γενόσημα φάρμακα, δοκιμασμένα στην κλινική πράξη, 
μέσα από μελέτες βιοδιαθεσιμότητας και κλινικής 
αποτελεσματικότητας, είναι αποδεκτά, απορρίπτεται 
όμως ως δυνάμενη να θέσει σε κίνδυνο τη Δημόσια 
Υγεία, η με άτακτο τρόπο και χωρίς προηγούμενη 
κλινική μελέτη και εφαρμογή, αθρόα εισαγωγή 
γενοσήμων φαρμάκων, αμφιβόλου ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας, με μόνο στόχο τη μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης. 

Επιπρόσθετα ο αυθαίρετος τρόπος καθορισμού πλαφόν 
για τις φαρμακευτικές δαπάνες, με αποκλειστικά 
οικονομικά και όχι επιστημονικά κριτήρια, υποβαθμίζει 
δραματικά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
υγείας.

 
Η κυριαρχία των αριθμών στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την 
πλευρά της Κυβέρνησης, επισκιάζει κάθε κοινωνικό 
και ποιοτικό κριτήριο, με τελικό θύμα τους ίδιους τους 
ασθενείς, οι οποίοι καλούνται είτε να αποδεχθούν την 
υποβάθμιση της Υγείας τους, είτε να επωμιστούν οι 
ίδιοι το οικονομικό φορτίο της ιατροφαρμακευτικής 
τους περίθαλψης.»

Δυστυχώς υπέρ της συνταγογράφησης με δραστική 
ουσία είναι οι Σύλλογοι των φαρμακοποιών Αθήνας, 
Πειραιά και Αχαΐας. Με επιστολή μάλιστα που έστειλαν 
στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Δ.Ν.Τ. 
κ. Poul Thomsen προτείνουν να συνταγογραφούν οι 
γιατροί τη δραστική ουσία και όχι το σκεύασμα. (Είναι 
πολλά τα λεφτά Άρη…..)

Μυρίλλα Βάνα
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Σε μια δύσκολη όπως αποδείχτηκε χρονιά για 
τους Θαλασσαιμικούς, που όμως δε σταματούν 
να διεκδικούν τα αυτονόητα για την υγεία μας … 
το Διοικητικό Συμβούλιο θέλησε να βάλει στην 
άκρη τα προβλήματά μας, έστω για μία μέρα και 
να γιορτάσει με τα μέλη του, φίλους και συγγενείς 
αυτών. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος αποφάσισε 
την πραγματοποίηση της κοπής πίτας – χορό στην 
Ταβέρνα Ρεμπετάδικο «Το Ποντίκι», στις 11 Μαρτίου 
2012. 

Η ζήτηση των προσκλήσεων μεγάλη και δυστυχώς 
αρκετά μέλη και φίλοι μας δεν κατάφεραν να 
συμμετάσχουν σ’ αυτή την όμορφη γιορτή. Κι αυτό 
γιατί υπήρχε έλλειψη χώρου.

Πριν δοθεί το σύνθημα για χορό, κόπηκε η Πρωτο-
χρονιάτικη πίτα του Συλλόγου μας. 
Οι γουρλήδες της χρονιάς ήταν τρεις. 
Οι δύο εξ αυτών κέρδισαν από ένα γούρι, προσφορά 

από την κα Ειρήνη Σταμοπούλου (χειροποίητα 
παρακαλώ) και ο τρίτος κέρδισε πέντε (5) 
μέρες διαμονή στα Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα 
«ΜΕΛΙΝΑ», στη Θερμή Μυτιλήνης για δύο (2) 
άτομα, προσφορά από την κα Μυρσίνη Μπάκα. 
Ευχαριστούμε και φέτος που μας συνδράματε.

Κι αυτή τη χρονιά η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
χάριν στην  οικονομική στήριξη της Εταιρίας Ν.Κ.Μ. 
MED ΕΠΕ (Νίκος Καρατσίκος, Αναστάσιος Μαρόλιας, 
Θωμάς Νίκας). Τους ευχαριστούμε θερμά, όχι μόνο 
για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, μα γιατί σε κάθε 
εγχείρημά μας, τους έχουμε δίπλα μας. 

Η καταπληκτική ορχήστρα ξεκίνησε να παίζει 
αγαπημένα τραγούδια… ανεβάζοντας σιγά, σιγά 
τους παλμούς της, οδηγώντας μας σε ένα τρελό 
κέφι… με υπέροχες μουσικές διαδρομές…  μέσα 
στο χρόνο και που έγιναν αφορμή για πολύ 
χορό!!!

>>Μικροί - μεγάλοι εν δράσει

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Στην πίστα, στα τραπέζια… στους διαδρόμους!!! 
Όλοι μια μεγάλη παρέα σε ξέφρενο πάρτι! Ακόμα κι 
εκείνοι που δεν χόρευαν, παρασύρθηκαν μέσα στους 
ξέφρενους ρυθμούς των υπολοίπων. 

Η ορχήστρα που αποτελούντο από τους: Ειρήνη 
Χαρίδου, Γιάννη Στάθη, Νίκο Πλιό, Κώστα Αναγνώστου 
και Χρόνη Κατρανίτσα, δήλωσαν πως κι εκείνοι 
διασκέδασαν με τη ψυχή τους μιας κι είμαστε ένα 
υπέροχο, δυνατό και διασκεδαστικό κοινό!!!

Από ότι καταλάβατε… εδώ δεν ισχύει το γνωμικό 
ρητό: «κάθε πέρσι και καλύτερα», το μετατρέψαμε σε: 
«και φέτος ακόμα πιο δυνατά και καλύτερα»!!!!

Να ευχαριστήσουμε και τους συνεργάτες του κ. Θοδω-
ρή και τον ίδιο, που συνέβαλαν κι εκείνοι πάντα με 
ευγένεια και  καλή διάθεση για να περάσουμε μια 
καταπληκτική μέρα.

Ευχαριστούμε κι όλο τον κόσμο, που στήριξε 
την προσπάθειά μας αυτή και μας έδωσαν ακόμα 
περισσότερο δύναμη για αγώνα αλλά και χαλαρές 
ψυχαγωγικές στιγμές!!!

Μελίνα Μπάκα   
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Η Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 
ή αλλιώς ΠΕΝΕΑ, όπως είναι πλέον ευρέως γνωστή 
και οι περισσότεροι γνωρίζετε, είναι η νεολαία της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών της 
οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο διέβλεψε το πρόβλημα 
της εθελοντικής αιμοδοσίας και συναισθάνθηκε ότι η 
λύση είναι η στροφή προς τους νέους.

Ένας σταθμός της εθελοντικής αιμοδοσίας και  μία 
προσπάθεια που συντελείται τα τελευταία 5 χρόνια 
και επιδιώκει να καλύψει τις αδυναμίες της ελληνικής 
πολιτείας στα θέματα της εθελοντικής αιμοδοσίας και 
δωρεάς οργάνων κυρίως στον τομέα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των νέων, οι οποίοι αποτελούν 
όχι μόνο το αύριο αλλά και το φρέσκο αίμα για τον 
ασθενή που πάσχει.

Η ΠΕΝΕΑ ιδρύθηκε το 2008 και αυτή τη 
στιγμή που μιλάμε ολοκληρώνει το 
4ο χρόνο δράσης της.

Η παρούσα Διοικούσα Επιτροπή εκλέχθηκε ένα χρόνο 
πριν στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο που φιλοξενήθηκε 
στο Ξυλόκαστρο.

Αυτή τη χρονιά, μέσα από τη συμμετοχή τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, τη 
συνεχή ανταλλαγή απόψεων και τη συλλογικότητα, η 
Διοικούσα Επιτροπή κατάφερε να δραστηριοποιηθεί 
σε πολλούς και ιδιαίτερα σημαντικούς και σύνθετους 
τομείς.

Ποικιλόμορφες δράσεις της ΠΕΝΕΑ που μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνουν: 
Διαδικτυακό ραδιόφωνο. Για ένα χρόνο κρατήσαμε 
την ΠΕΝΕΑ και την ΠΟΣΕΑ σε τακτική, άμεση και 
επαρκή επικοινωνία με εθελοντές και εν δυνάμει 
εθελοντές αιμοδότες μέσα από τη συχνότητα του 
Rockharadio.com με την εκπομπή Penea On Air.

Εκμεταλλευόμενοι τις νέες τεχνολογίες δημιουργή-
σαμε την διαδικτυακή εφημερίδα V_times κάνοντας 
αισθητή την παρουσία της ομοσπονδίας, της νεολαίας 
και γενικότερα των συλλόγων μέσα από άρθρα 
ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος.

Σημαντικό κομμάτι της προβολής των δράσεων 
ανέλαβε η δημιουργική ομάδα της ΠΕΝΕΑ. Στον ένα 
χρόνο παρουσίας της η δημιουργική ομάδα έχει να 
επιδείξει μία σειρά από δράσεις όπως το σχεδιασμό 
μίας σειράς από αφίσες που είχαν να κάνουν με την 
παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, την ημέρα 
κατά του καπνίσματος, την ημέρα κατά του ΑΙDS, 
προτείναμε αφίσα για την παγκόσμια ημέρα εθελοντή 
αιμοδότη του 2012 στην ΙΥC και φυσικά τον σχεδιασμό 
της αφίσας και του προγράμματος του 5ου συνεδρίου!

Παράλληλα η Δ.Ε. της ΠΕΝΕΑ ενθάρρυνε συνεργασίες 
με άλλους εθελοντικούς φορείς χαρακτηριστικό των 
οποίων είναι η έντονη παρουσία των νέων, όπως 
στην ΕΟΘΑ, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πασχόντων 
από Μεσογειακή Αναιμία (ΠΑΣΠΑΜΑ), το 1ο Σύστημα 
δασοπροσκόπων Πεντέλης, το Τοπικό Τμήμα 
Φαρσάλων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, το 
«Erasmus Students Network».

Οι σύνεδροι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είχαν 
την ευκαιρία να εργαστούν σε επίκαιρα θέματα μέσα 
από τα workshop (εργαστήρια), να επιμορφωθούν 
από καταξιωμένους επιστήμονες – συνεργάτες και 
βεβαίως είχαν τη δυνατότητα, παρά τον περιορισμένο 
χρόνο που είχαμε για τη διεξαγωγή των εργασιών του 
συνεδρίου, να ανταλλάξουν απόψεις και να βγάλουν 
συνοπτικά και εποικοδομητικά συμπεράσματα τα 
οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικό 
επίπεδο από τους συλλόγους, τους φορείς και τις 
ομάδες νέων εθελοντών αιμοδοτών.

Ευχαριστούμε θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο, τους 
εθελοντές (μικρούς και μεγάλους) του ΣΕΑ Άρτας 
για την φιλοξενία και την άψογη συνεργασία στην 
διοργάνωση του συνεδρίου.

                           Παύλος Πατρόνας               
Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής

>>Λίγα Λόγια για τη δράση 
της ‘’ΠΕΝΕΑ’’
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο και η ετήσια συνέλευση της 
Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 
(ΠΕΝΕΑ), που έλαβε χώρα στην όμορφη Πόλη της 
Άρτας στις 17-18 Μαρτίου 2012, με τίτλο ‘’Γέφυρα 
Ζωής’’. Ο Σύλλογός μας είχε την τιμή να συμπεριληφθεί 
στους συνδιοργανωτές του συνεδρίου, όπως και ο 
Σύλλογος πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία Άρτας 
καθώς και η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας.

Ενδεικτικά αναφέρω τη θεματολογία του συνεδρίου:
• Εθελοντισμός στην περίοδο κρίσης
• Παρουσίαση της σημερινής κατάστασης στην    
   Εθελοντική Αιμοδοσία
• Αγωγή Υγείας και Εθελοντική Αιμοδοσία
• Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και τα αντίστοιχα  
 workshops όπου έγινε και η παρουσίαση των   
 αποτελεσμάτων τους.

Από τα καλύτερα συνέδρια που έχω συμμετάσχει 
ποτέ στη ζωή μου. Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο 
και υπερβολικό εν τούτοις αυτή είναι η δική μου 
εκτίμηση. Θα πρέπει να πω αρχικά, πως το εγχείρημα 
του συνεδρίου στήθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα. 
Δεν θύμιζε σε τίποτα τα συνέδρια που γίνονται 
σε πολυτελείς αίθουσες ξενοδοχείων ή μεγάλων 
συνεδριακών κέντρων, όμως δεν είχε να ζηλέψει 
τίποτα από τα φανφαρώδη και ανούσια μεγαλεία που 
πολλές φορές επιδιώκουμε και που δεν αναδεικνύουν 
δημιουργικό και παραγωγικό έργο.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΝΕΑ σκέφθηκε να κάνει 
τη διαφορά. Έτσι ξέφυγε από τα συνηθισμένα στεγανά 
και στείρα με πολλές ομιλίες συνέδρια, κι η ιδέα με 
την δημιουργία των workshops (ομάδες εργασίες), 
απέδωσε καρπούς. 

Όλες οι ομάδες λειτούργησαν μέσα από τη χαρά 
της γνώσης, ανταλλαγής ιδεών, ελευθερίας, τη 
συνάθροιση μιας ευχάριστης και δημιουργικής 
παρέας. Υπήρχε παλμός, εγρήγορση και συμμετοχή 
από όλους τους σύνεδρους. Δεν ένιωθες ανία, πλήξη 
για το πότε θα έρθει η ώρα του φευγιού.

Και για εκείνους που εύλογα θα αναρωτιούνται μα 
δεν υπήρχε ουδείς που το έσκασε? Μπορεί και να 
υπήρχαν … που ίσως να μετριόντουσαν στα δάχτυλα 
μιας παλάμης. Η πλειοψηφία αυτών ήταν εκεί στις 

επάλξεις … διψώντας για περίσσια ενημέρωση! Ένα 
διαδραστικό παιχνίδι μάθησης!!!

Το μήνυμα του συνεδρίου αυτού ήταν η 
ενίσχυση – ενδυνάμωση – ομοψυχία των 
νέων, δηλαδή μια αληθινή γέφυρα ζωής!

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας με οδηγό 
την Κέλλυ Κογιάντη και τα καμάρια της κατάφεραν να 
στήσουν ένα αξιόλογο και σπουδαίο συνέδριο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Κέλλυ, καθώς και τη 
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΝΕΑ, για την πρόσκλησή 
τους και την ένταξή μου ενεργά στις ομάδες εργασίες 
και να έχω τη χαρά να μοιραστώ μαζί τους όμορφα και 
μοναδικά πράματα.

Δίνω την υπόσχεση να είμαι σε κάθε δραστηριότητά 
σας και να σας βοηθώ με κάθε προσοδοφόρο μέσο.
Προπάντων ευχαριστώ όλους τους συνέδρους για την 
τόσο γλυκιά και ζεστή αγκαλιά τους!!!

Δε θα μπορούσα να παραλείψω τους εξαίρετους 
μουσικούς από το ΣΕΑ Άρτας (τη νέα φουρνιά 
εθελοντών), που μας παρέσυραν σε ένα ονειρικό 
μουσικό ταξίδι με πολύ ενέργεια, δύναμη μα και 
συναίσθημα. Το συγκρότημα αποτελείται από τους:
ΦΩΝΗ-ΚΙΘΑΡΑ: ΝΤΕΝΤΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ: ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΡΟΥΣΤΑ: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΙΛΤΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ: ΚΟΓΙΑΝΤΗ ΝΤΙΝΤΙ
ΜΠΑΣΟ-ΦΩΝΗ: ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Στη διάρκεια της συναυλίας παρουσιάστηκε το 
τραγούδι της Εθελοντικής Αιμοδοσίας με τίτλο ‘’Μη 
Φοβάσαι’’ σε στίχους του Νίκου Στουραϊτη και μουσική 
του Αλέξανδρου Σολάκογλου.

Αυτά που πήρα στην επιστροφή μου στην Αθήνα … 
ήταν το καλύτερο Δώρο!!! Συνεχίστε δυναμικά και θα 
είμαι δίπλα σας, σε ότι με χρειαστείτε!!! Στα αλήθεια 
είμαι υπερήφανη για εσάς!!! Είστε το μέλλον το δικό 
μου και όλων των Θαλασσαιμικών!!!

Καλή αντάμωση …
                                         Μελίνα Μπάκα

>>Το μέλλον είναι εδώ…
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Η πόλη των Τρικάλων είναι κτισμένη στη Δυτική 
Θεσσαλία, στις όχθες του ποταμού Ληθαίου. Τόσο 
κατά τους χειμερινούς μήνες όσο και το καλοκαίρι, 
τα Τρίκαλα αποτελούν έναν μοναδικό προορισμό 
για εκδρομές και περιπάτους καθώς αποτελεί έναν 
συνδυασμό παλιάς αρχιτεκτονικής και φυσικού 
τοπίου με τα νερά του Ληθαίου και τα ψηλά δέντρα 
που δεσπόζουν στις όχθες του.

Η ζωή των Τρικάλων βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης. Η κεντρική γέφυρα του ποταμού, η οποία 
κατασκευάστηκε από γάλλους μηχανικούς το 1886, 
συνδέει την κεντρική πλατεία με τον πεζόδρομο 
Ασκληπιού, που αποτελεί την καρδιά των Τρικάλων, 
με καφετέριες και εμπορικά μαγαζιά. Η τοποθεσία αυτή 
είναι ιδανική για ξεκούραση ή χαλάρωση, και φυσικά 
ένα καλό ξεκίνημα για να αρχίσει η εξερεύνηση της 
πόλης.

Ανεβαίνοντας προς την παλιά πόλη των Τρικάλων, θα 
βρεθείς στους στενούς πλακόστρωτους δρόμους. Εκεί 
υπάρχουν πολλά εστιατόρια και ταβέρνες για φαγητό 
ή κρασί, όπου μπορείς να δοκιμάσεις πολλά από τα 
παραδοσιακά πιάτα της περιοχής και καλό τοπικό 
κρασί.

Λίγο πιο πέρα βρίσκεται η πλατεία του ΟΤΕ. Η 
πλατεία αυτή αποτελεί πόλο έλξης μιας και εκεί 

υπάρχει πληθώρα καφετεριών και μπαρ που ειδικά 
τους καλοκαιρινούς μήνες απλώνουν τα τραπέζια 
τους στην πλατεία με τα ψηλά πλατάνια. Εάν προτιμάς 
ησυχία σε σχέση με την οδό Ασκληπιού, πρέπει να 
σταματήσεις αλλού για έναν καφέ πριν συνεχίσεις την 
εξερεύνηση της παλιάς πόλης.

Περπατώντας προς τον λόφο του Προφήτη Ηλία, 
απλώνεται μπροστά σου η παλιά πόλη ή αλλιώς το 
Βαρούσι. Ετυμολογικά η λέξη «Βαρούσι» σημαίνει 
συνοικία εκτός του κάστρου. Εκεί βρίσκεται όλη 
η ομορφιά των Τρικάλων, μιας και τα περισσότερα 
κτήρια σήμερα είναι διατηρητέα. Στην αρχοντική αυτή 
περιοχή κάτω από το Φρούριο της πόλης θα δεις 
παλιά πέτρινα και πλήθυνα σπίτια που σώζονται από 
τον 18ο & 19ο αιώνα, με δρύινες ξύλινες πόρτες και 
μικρούς κήπους με ψηλά δέντρα. Όσο ανηφορίζεις 
τον πλακόστρωτο δρόμο, αρχίζεις να διακρίνεις την 
πυκνή βλάστηση του προφήτη Ηλία, τα ψηλά τείχη 
του Φρουρίου και το ρολόι, το σήμα κατατεθέν των 
Τρικάλων.

Στο φρούριο μπορείς να σταθείς για να θαυμάσεις 
τη θέα. Απέναντι ακριβώς βρίσκονται οι κορυφές 
των βουνών, που κατά τους χειμερινούς μήνες είναι 
χιονισμένες. Σε συνδυασμό με την θέα του Ληθαίου 
και των χαμηλών σπιτιών το τοπίο είναι μοναδικό.

>> Τρίκαλα

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Το ρολόι, όπως φαίνεται από το Βαρούσι. Αποτελεί το 
σήμα κατατεθέν της πόλης και τοποθετήθηκε το 1936 
από τον δήμαρχο Θεοδοσόπουλο.
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1. Η κεντρική σιδερένια γέφυρα, ενώνει την οδό Ασκληπιού με την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.
2. Άποψη του χειμωνιάτικου Ληθαίου.  3. Γειτονιά στην παλιά πόλη.  4. Τα πλατάνια του Ληθαίου ποταμού.

Ο Ληθαίος, δηλαδή ο ποταμός της λήθης, είναι ένα 
ποτάμι μεγάλης σημασίας, αφού αποτελεί ένα από τα 
λίγα ποτάμια που διασχίζουν Ελληνική πόλη. Είναι 
ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής των Τρικάλων μιας και 
έχει μεγάλη τουριστική σημασία για τους επισκέπτες 
αλλά και για τους κατοίκους, αφού αποτελεί ένα 
αδιαμφισβήτητο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. 
Στην πραγματικότητα, ο Ληθαίος είναι παραπόταμος 
του Πηνειού, πηγάζει από τα Αντιχάσια Όρη, ενώ 
ενώνεται με τον Πηνειό λίγο έξω από την πόλη των 
Τρικάλων. Οι όχθες του είναι προσβάσιμες για το 
κοινό, και πολλοί συνηθίζουν να περπατάνε εκεί, η 
βλάστηση είναι πυκνή και το καλοκαίρι αποτελεί πηγή 
δροσιάς. Την Άνοιξη το πράσινο είναι έντονο ενώ τον 
χειμώνα τα γυμνά δέντρα και τα πεσμένα φύλλα δίνουν 
έναν τόνο μελαγχολίας στην πόλη, ιδιαίτερα αγαπητό 
στους φίλους των Τρικάλων. Σύμφωνα με ιστορικές 
πηγές, κοντά στον Ληθαίο ποταμό, γεννήθηκε και ο 
θεός της Ιατρικής, δηλαδή ο Ασκληπιός, το άγαλμα 
του οποίου κοσμεί την κεντρική γέφυρα της πόλης.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του τρόπου ζωής 
των Τρικάλων αποτελεί και το πρόσωπο του Σακαφλιά, 
που αποτελούσε τον ωραίο και τον καρδιοκατακτητή 
της πόλης. Η ιστορία του λίγο πολύ γνωστή, στη 

διάδοση της οποίας βοήθησε και ο στίχος του 
τρικαλινού Βασίλη Τσιτσάνη «στα Τρίκαλα στα δυο 
στενά, σκοτώσανε τον Σακαφλιά…» Ο Σακαφλιάς 
έζησε στα Τρίκαλα την περίοδο του μεσοπολέμου και 
είχε έντονη φήμη την περίοδο εκείνη κυρίως λόγω της 
συμπεριφοράς του. Η ιστορία του απέκτησε τη μορφή 
του μύθου και αποτελεί πλέον κομμάτι της λαϊκής 
παράδοσης της πόλης. Το τέλος του άδοξο, μιας και 
τον μαχαίρωσαν στα στενά της παλιάς πόλης.

Τα Τρίκαλα μπορεί στο μυαλό πολλών να φαντάζει 
μια απλή επαρχιακή πόλη χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο. 
Όμως δεν είναι έτσι. Αρκεί να τα επισκεφτείς και 
να τα εξερευνήσεις για να δεις πως η ιδιαίτερή 
τους ομορφιά δεν υπάρχει σε καμία άλλη πόλη της 
Ελλάδας. Μη ξεχάσεις να τελειώσεις την εκδρομή σου 
με μια νυχτερινή βόλτα στον Ληθαίο. Οι φωτισμένες 
του όχθες στο ύψος του καταρράκτη θα σου δώσουν 
μια πολύ όμορφη εικόνα για να πάρεις μαζί σου 
φεύγοντας.

Άκης Παπαδημητρίου



34

Ιατρός Αιματολόγος, Σωφρονιάδου Κυριακή, τέως 
Διευθύντρια του Κρατικού Κέντρου Αιμοδοσίας και 
Παρασκευής Παραγώγων Αίματος του Νοσοκομείου 
Νίκαιας-Πειραιά. Πολύτιμη προσφορά στον χώρο της 
Αιμοδοσίας και της Αιματολογίας καθώς και προς τους 
θαλασσαιμικούς ασθενείς.
Αιματολόγος και Διευθύντρια Περιφερειακού Κέντρου 
Αιμοδοσίας. Γεννήθηκε στο Χαρτούμ-Σουδάν, 18.10.1937 
από τον Ευδόκιμο και την Αικατερίνη. Από το 1942-48 
πήγε Δημοτικό Σχολείο στο WAD-Medani, από το 1948-
52 τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου στο Χαρτούμ του 
Σουδάν, από το 1952-54 τελείωσε τα Εκπαιδευτήρια της 
Μανσούρας Αιγύπτου με βαθμό «Άριστα».
Η λαμπρή σταδιοδρομία της αρχίζει από το 1961-63 ως 
Εσωτερική Βοηθός της Β’ Παθολογικής Κλινικής του 
Κρατικού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων και στη συνέχεια 
από το 1963-65 με την εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου 
ως Αγροτική Ιατρός στο αγροτικό ιατρείο Γραμμένου 
Ιωαννίνων.
Από το 1965-1967 υπήρξε ειδικευόμενη της Παθολογίας 
στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στην Αθήνα (καθηγητής Β. 
Μαλάμος) και στη συνέχεια από το 1967-70 ειδικευόμενη 
στην Αιματολογία.
Το 1965-70 διετέλεσε ερευνήτρια ως υπότροφος (Re-
search Physician (Fellow) του Αμερικανικού Ινστιτούτου 
Υγείας (National Institute of Health) σε συνεργασία με 
το τμήμα Γενετικής του Πανεπιστημίου Washington/Se-
attle για τη μελέτη των Αιμολυτικών Αναιμιών στο Νομό 
Καρδίτσας.
Από το 1967 έως το 1970 διετέλεσε ειδικευόμενη 
στην εργαστηριακή και κλινική αιματολογία και στην 
αιμοδοσία, στο αιματολογικό εργαστήριο και στο σταθμό 
αιμοδοσίας της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» (Διευθυντής Φ. 
Φέσσας).
Το 1970 πήρε τον τίτλο ειδικότητας της Αιματολογίας και 
ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ανώμαλη αιμοσφαιρίνη 
Αθήναι», μετέπειτα “Constant Spring”, βαθμός: άριστα.
Από το 1970 έως 1972. Επιμελήτρια στο Νοσοκομείο 
Αλεξάνδρα. Από τον Δεκέμβριο του 1972 έως τον Απρίλιο 
του 1975 εκπαιδεύτηκε ως υπότροφος του National In-
stitute of Health στο Τμήμα Γενετικής του Πανεπιστημίου 
Washington/ Seattle και στην King County Central Blood 
Bank Washington/Seattle (καθηγητές A. Motulsky, Γ. 
Σταματογιαννόπουλος, Ε. Giblett).
Επιστρέφοντας από την Αμερική και μέχρι το 1976 
διορίζεται υποδιευθύντρια στο Δρακοπούλειο Κέντρο 
Αιμοδοσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (διευθύντρια 
I. Οικονομίδου).

Το 1976 διορίζεται επιμελήτρια στο Κρατικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας και Παρασκευής Παραγώγων Αίματος του 
Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας και το 1979 καταλαμβάνει 
τη θέση της Διευθύντριας στο ίδιο Κέντρο, μέχρι την 
αποχώρηση της 31-12-2005. Παρέμεινε μέχρι το 2007 
εθελοντικά για να παραδώσει στη νέα νεοδιορισθείσα 
διευθύντρια.
Στα χρόνια αυτά διετέλεσε εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως 
εμπειρογνώμων σε θέματα Αιμοδοσίας και Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.
Σφράγισε το χώρο της, μαζί με τους συνεργάτες της, 
με την παρασκευή λευκωματίνης για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα από πλάσμα Ελλήνων Αιμοδοτών σε συνεργασία 
με το κεντρικό εργαστήριο της Βέρνης-Ελβετία. Από το 
2003 έως σήμερα είναι μέλος της Οργάνωσης «Κέντρο 
Διεθνούς Αλληλεγγύης και Συνεργασίας «Οι Άγιοι 
Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός». Είναι εθελόντρια 
Ιατρός που επισκέπτεται χώρες της Κεντρικής Αφρικής 
(Ουγκάντα, Τανζανία) και προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες 
στις χώρες αυτές.
Έχει πλούσιο επιστημονικό συγγραφικό έργο με 
δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά, 
ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, διαλέξεις, 
ομιλίες, συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών βιβλίων 
και μέλος της ομάδας εργασίας του πεντάτευχου βιβλίου 
«Πρακτικό βοήθημα αιμοδοσίας», έκδοση της Ελληνικής 
Αιματολογικής Εταιρείας. Συμμετείχε στη συγγραφή του 
κεφαλαίου θεμάτων αιμοδοσίας στο επιστημονικό βιβλίο 
«Παιδιατρική» του Χρήστου Κώσταλου.
Έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις και επαίνους 
για την προσφορά της στην επιστήμη, όπως από το 
Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας για τη δραστηριότητά της 
στον τομέα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, από το Σύλλογο 
Πασχόντων εκ Μεσογειακής Αναιμίας, από το Σύλλογο 
Οικογενειακών Γιατρών Νικαίας για την Προσφορά και 
το Ήθος της στην Επιστήμη και στον Άνθρωπο. Το 2004 
δίπλωμα και χρυσό μετάλλιο από τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό, τιμητική διάκριση και δίπλωμα για τη συμμετοχή 
της στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, και πολλές άλλες 
διακρίσεις.
Έλαβε το 1979 το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για 
την εργασία «Μελέτη της β-Μεσογειακής Αναιμίας με 
ραδιοϊσότοπα στην Ελλάδα» και πολλά ακόμη βραβεία 
για το επιστημονικό της έργο.
Υπήρξε ενεργό μέλος πολλών ελληνικών και ξένων 
επιστημονικών εταιρειών, ανθρωπιστικών οργανώσεων, 
επιστημονικών επιτροπών και οργανωτικών επιτροπών 
των πανελληνίων συνεδρίων της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης και Αντιμετώπισης του ΑIDS. Και είναι μέλος της 
συντακτικής επιτροπής του περιοδικού HAEMA (Journal 
of the Hellenic Society of Haematology).
Στα αναρίθμητα προτερήματά της, εύκολα διακρίνεις την 
απέραντη ταπεινότητα, την ανιδιοτελή της προσφορά και 
την άνευ όρων αγάπη και βοήθεια προς τον άνθρωπο.

Της οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη και ένα 
μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

>>Κυριακή 
Σωφρονιάδου 






