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Το νέο Γενικό Συμβούλιο

Μεσογειακή Αναιμία & Τεχνητή Γονιμοποίηση
Κερκίνη

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.

EDITORIAL

>>

Το 2013 μπήκε δυναμικά στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, που όλοι νομίζουν πως τίποτα δεν
κινείται μα τελικά οι ανατροπές είναι ραγδαίες άλλοτε προς όφελος μας, άλλοτε βέβαια εναντίον μας.
Θα πρέπει να είναι ευρέως γνωστό το γεγονός ότι τα φάρμακα για τις επιπλοκές της νόσου
συνταγογραφούνται πλέον με 0%. Εξέλιξη που ήταν μεν αναμενόμενη αλλά στον τόπο που ζούμε,
όπου προσπαθεί ο καθένας από μας να αποδείξει σε καθημερινή βάση πως δεν είναι «ελέφαντας»,
τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται πια δεδομένο.
Όμως στη χώρα, όπου απουσιάζει η σοβαρότητα στην αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων,
διαδραματίζεται ένας συνεχής αγώνας για την επανάκτηση όλων όσων κερδήθηκαν με επίμονες
προσπάθειες.
Σε συνδικαλιστικό επίπεδο, γίναμε μάρτυρες εκλογικών αναμετρήσεων τόσο στην Ε.Σ.μεΑ. όσο
και στην Ε.Ο.Θ.Α. Είθε η θητεία των νέων διοικητικών συμβουλίων να στεφθεί με επιτυχία πάντα
βέβαια με τη δική μας συμβολή όπου και όποτε αυτή είναι αναγκαία.
Ήδη τα προβλήματα είναι ορατά, αν κρίνουμε από τις ανακοινώσεις για την περικοπή των εισαγωγών
αίματος από την Ελβετία πράγμα που ήταν γνωστό από καιρό αλλά κανείς εκ των ιθυνόντων δεν
έμοιαζε να το λαμβάνει υπόψη του, αν και οι κρούσεις ήταν συνεχείς. Είναι μάλλον περιττό να
αναφερθούμε και στον Γολγοθά των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στις δαπάνες που δεν
καταβάλλονται.
Πάραυτα διαφαίνεται αχνά μια κινητοποίηση των κοινωνικών δεσμών με πρωτοβουλίες για
αιμοδοσίες σε πανελλαδικό επίπεδο. Το καλοκαίρι, που είναι προ των πυλών μάλλον μοιάζει
δύσκολο και πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση.
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.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

>>Αιμοδοσία

στο δήμο Ν. Ηρακλείου
Μια προσπάθεια, όπως η διοργάνωση μιας αιμοδοσίας
είναι πάντα για την κοινότητα των θαλασσαιμικών κάτι
το ιδιαίτερο και αξιέπαινο. Πόσο μάλλον όταν η δράση
αυτή διοργανώνεται με μεράκι και πολλή αγάπη στη
μνήμη του Βαγγέλη Στουμπιάδη κάθε χρόνο.
Φέτος η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου,
ένα υπέροχο, ηλιόλουστο απόγευμα. Η πρόσκληση
έγινε ηλεκτρονικά με τρόπο άμεσο κάνοντας χρήση των
μέσων ηλεκτρονικής δικτύωσης. Ο δήμος Ν. Ηρακλείου
Αττικής παραχώρησε και φέτος το όμορφο νεοκλασικό
κληροδότημα, τη βίλα ‘’Στέλλα’’, ενώ η αιμοδοσία έγινε
σε συνεργασία με το νοσοκομείο Παίδων ‘’Αγ. Σοφία’’.
Όλα διαδραματίστηκαν υπό το άγρυπνο βλέμμα του
Κώστα Στουμπιάδη, η κινητήριος δύναμη της όλης
προσπάθειας και της οικογένειας του, οι οποίοι
υποδέχονταν γνωστούς και φίλους που ήρθαν να
αιμοδοτήσουν.
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Το προσωπικό της αιμοδοσίας του Παίδων πάντα άμεσο,
συνεργάστηκε άψογα φέρνοντας το αποτέλεσμα των 21
φιαλών.
Στη βίλα ‘’Στέλλα’’ παρόντες εκ μέρους του Συλλόγου
ήταν οι κυρίες Μπάκα Μελίνα και Τσιακμάκη Κατερίνα,
οι οποίες έχουν πάρει πολύ ζεστά την προώθηση του
θεσμού της αιμοδοσίας, η κα Φούρλαρη πάντα δυναμικά
δίπλα μας καθώς επίσης και η κα Ζησιμοπούλου Γιώτα, ο
κος Θοδωρής Βασιλείου και ο κος Άγγελος Παπαμιχαήλ.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω την
ευγνωμοσύνη μου για τέτοιου είδους δράσεις και
προσωπικές προσπάθειες που δηλώνουν απερίφραστα
την αλληλεγγύη που φαίνεται να υπάρχει ακόμα στην
κοινωνία μας.
Μάϊρα Ευαγγελίδου
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

>> Το Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τίθεται σε ισχύ από
φέτος φέρνει κατακόρυφη αύξηση στο “λογαριασμό της
εφορίας”.
Η σαρωτική κατάργηση των φοροαπαλλαγών αυξάνει
κατακόρυφα τις φορολογικές επιβαρύνσεις χιλιάδων
μισθωτών και συνταξιούχων.

Αναλυτικά
Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα που
ανήκει ο καθένας, μειώνεται:
α) για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ
β) για εισόδημα άνω των 21.000 η μείωση περιορίζεται
κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι
εξάντλησης του ποσού των 2.100 ευρώ.
Επιπλέον ο φορολογούμενος για να διατηρήσει ακέραιο
το ποσό της μείωσης του φόρου πρέπει να συγκεντρώσει
αποδείξεις ίσες με το 25% των αποδοχών του.
Αν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων δεν καλύπτεται από
τον φορολογούμενο, θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος
ο οποίος θα υπολογίζεται με συντελεστή 22% επί του
“ακάλυπτου ποσού”.
Οι αποδείξεις που ισχύουν είναι:
• Διατροφή - ποτά - καπνός
• Ένδυση - υπόδηση
• Είδη νοικοκυριού
• Επισκευή και συντήρηση κατοικίας
• Μεταφορές δηλαδή καύσιμα, service αυτοκινήτων,
μίσθωση ταξί κλπ.
• Εστιατόρια - καφέ - ξενοδοχεία
• Αναψυχή - πολιτιστικές δραστηριότητες
• Διάφορα αγαθά - υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, 		
δικηγόροι, μεσιτικά γραφεία κλπ.
Καταργείται η μείωση 10% για:
• Τόκους στεγαστικών δανείων 1ης κατοικίας
• Ενοίκια κυρίας κατοικίας
• Ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν
• Δίδακτρα φροντιστηρίων
• Ασφάλιστρα ζωής και
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
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Για άτομα με αναπηρία:
Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ο φόρος μειώνεται
κατά 200 Ευρώ για τον ίδιο τον φορολογούμενο και

για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν
ή τον βαρύνουν με βάση τη γνωμάτευση των οικείων
υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ. Δεν λαμβάνεται υπόψη
επαγγελματική φορολογική αναπηρία.

Μειωμένη η έκπτωση από τις ιατρικές
δαπάνες.
Δώρον άδωρον αποδεικνύεται στην πράξη η διατήρηση
της έκπτωσης φόρου 10% στις ιατρικές δαπάνες που θα
έχουν από το 2013 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι.
Για πρώτη φορά μπαίνει όρος ότι δεν αναγνωρίζονται οι
ιατρικές δαπάνες μέχρι ένα ύψος εισοδήματος. Το όριο
αυτό είναι το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Και
μόνο αυτό αρκεί για να “ψαλιδίσει” την πιο “ευαίσθητη”
έκπτωση φόρου. Παράλληλα θα χορηγείται μόνο στο
μέρος των δαπανών που δεν θα καλύπτονται από τα
ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ
το ποσό της μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβεί
συνολικά τις 3.000 ευρώ.
Στις ιατρικές δαπάνες που θα μπορούν να υποβληθούν
στην Εφορία περιλαμβάνονται:
• Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά
κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις
και εξετάσεις.
• Τα έξοδα νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή 		
ιδιωτικές κλινικές.
• Τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη.
• Οι αμοιβές σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών
σε ασθενή σε νοσοκομείο ή στο σπίτι.
• Η δαπάνη για τεχνητά μέλη.
Εισοδήματα από ενοίκια.
Στο στόχαστρο της Εφορίας μπαίνουν οι ιδιοκτήτες
ακινήτων που έχουν εισοδήματα από ενοίκια.
Σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο, η φορολόγηση
των εισοδημάτων του 2013 από ενοίκια δεν ανάγεται
στην κλίμακα αλλά είναι πλέον αυτοτελής με συντελεστή
10% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ τον χρόνο και 33%
για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.
Φωτεινή Κουρτέση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

>> Νέο χαράτσι στα φάρμακα!

Καθιερώνεται ασφαλιστική τιμή ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμάκων, δηλαδή κοινή τιμή για όλα τα φάρμακα που
αφορούν στην ίδια πάθηση.
Οι ασφαλισμένοι εκτός από το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής τους θα επιβαρύνονται και με το 50% της διαφοράς
μεταξύ της λιανικής τιμής του φαρμάκου και της ασφαλιστικής τιμής που πλέον αποκτούν τα φάρμακα προκειμένου να
αποζημιωθούν. Το υπόλοιπο 50% θα καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ.
Την ασφαλιστική τιμή καθορίζει Επιστημονική Επιτροπή η οποία αξιολόγησε όλα τα φάρμακα σε σχέση με το κόστος της
λιανικής τους τιμής και το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα. Η ασφαλιστική τιμή έχει διαμορφωθεί με βάση το ημερήσιο
κόστος θεραπείας και αφορά το σύνολο των φαρμάκων που αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκτός μένουν μόλις
180 δραστικές ουσίες (από τις οποίες οι 120 αφορούν αντιβιοτικά, ογκολογικά φάρμακα και οι 60 όλες τις κατηγορίες) για
τα οποία η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή έκρινε ότι είναι αναντικατάστατα. Για τα συγκεκριμένα φάρμακα η ασφαλιστική
τιμή ταυτίζεται με την λιανική τιμή, ώστε να μην επιβαρύνεται ο ασθενής.
Μυρίλλα Βάνα

>> Παράταση συντάξεων
Νόμος 4144 (ΦΕΚ 88/18-04-2013)

Παράταση χορήγησης αναπηρικής Σύνταξης
Σε περίπτωση καθυστέρησης εξέτασης του ασφαλισμένου από τα ΚΕΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4144 (ΦΕΚ
88/18-04-2013) δίνεται παράταση στη χορήγηση των Αναπηρικών Συντάξεων που έχουν λήξει.

‘’Άρθρο 66
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές
επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω
αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του
δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή
αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο
ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται
άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ
στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Η ισχύς της
διάταξης αυτής λήγει την 31.10.2013’’.

>> Ε.Κ.Ε.Α.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 153/9-4-2013 η νέα σύνθεση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας έχει ως εξής:
Λεωνίδας Ανωμερίτης Φαρμακοποιός
με αναπληρώτριά του τη Δέσποινα-Έλλη Βενεδίκτου - Δικηγόρος
Μαρία Αδαμοπούλου Μικροβιολόγος
με αναπληρωτή της το Γεώργιο Μπούρο - Καρδιολόγος
Πολυτίμη Λεονάρδου Ιατρός
με αναπληρώτριά της τη Βασιλική Πάντου - Δικηγόρος
Γιάννης Μαρκόπουλος Οφθαλμίατρος
με αναπληρωτή του το Γεώργιο Βάρο - Ιδιωτικός Υπάλληλος
Λουκάς Δαδιώτης
Ιατρός Αιματολόγος με αναπληρωτή του το Δημήτριο Καρανικόλα - Δημοσιογράφος
Ελένη Πλέσια
Ιατρός,
με αναπληρώτριά της τη Βασιλική Αποστολοπούλου - Ιατρός
Χρήστος Πρωτόπαππας Πρόεδρος ΠΟΣΕΑ με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Θεοδωρόπουλο - Α’ Αντιπρόεδρος ΠΟΣΕΑ
Ιωάννα Μυρίλλα
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Εκπρόσωπος ΕΟΘΑ
		
με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Μπουρνού - Επιστημονικός συνεργάτης 		
		
				
Κοινοβουλίου, μέλος Δ.Σ. ΕΟΘΑ
Κων/νος Παπαβασιλείου Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
		
με αναπληρώτριά του την Αγγελική Μηλαίου - Υπάλληλο του κλάδου
							
ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων
Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Λ. Ανωμερίτης και Αντιπρόεδρος η κα Μ. Αδαμοπούλου.
Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 31-12-2014.
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>> Διευκόλυνση των συνταξιούχων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 26 Μαΐου 2013

«Διευκόλυνση των συνταξιούχων της χώρας με ταυτόχρονη σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους»
Για πρώτη φορά, διαδικτυακή πρόσβαση στις βεβαιώσεις των συντάξεών τους για τα ποσά που καταβλήθηκαν
το έτος 2012, θα έχουν από φέτος οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΝΑΤ. Ενόψει της υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων, τις επόμενες ημέρες, μέσω του TAXIS, οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να
εκτυπώνουν τη βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση απευθείας από τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
είναι ενεργές στους ιστότοπους του ΙΚΑ (www.ika.gr), του ΟΓΑ (www.oga.gr) και του ΝΑΤ (www.nat.gr).
Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σε εκατομμύρια συνταξιούχους που ανήκουν στα
παραπάνω ταμεία - ουσιαστικά μιλάμε για την συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων - ενώ ταυτόχρονα
επιτυγχάνεται και σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς μέχρι τώρα οι
συνταξιούχοι λάμβαναν τις βεβαιώσεις των συντάξεων τους μέσω της παραδοσιακής οδού, δηλαδή της ταχυδρομικής
αλληλογραφίας από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης που ανήκαν.
Παράλληλα, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου με συνεργασία του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης θα εκδοθεί εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία οι συνταξιούχοι των τριών παραπάνω ταμείων που
δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο δύνανται να εξυπηρετούνται - δηλαδή να λαμβάνουν τις βεβαιώσεις των
συντάξεων τους εκτυπωμένες - από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Σημειώνεται ότι η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων συντάξεων για φορολογική χρήση ακολουθείται για τελευταία
φορά, καθώς από το 2014 το σύνολο των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Συντάξεων «Ήλιος» θα αποστέλλεται
στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Με τη νέα αυτή διαδικασία, τα
καταβληθέντα ποσά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) θα προσυμπληρώνονται αυτόματα στις φορολογικές
δηλώσεις των συνταξιούχων, ώστε πέραν της σοβαρής εξοικονόμησης λόγω μείωσης του διοικητικού βάρους να
κλείσει οριστικά μια μεγάλη πηγή διαρροής εσόδων, δηλαδή από φοροδιαφυγή λόγω ανακριβών ή μη δηλωθεισών
συντάξεων η οποία εκτιμάται στα 85 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Όλες οι μεγάλες και πολλές αλλαγές που έγιναν και γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι προς όφελος των
ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

>> Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης (επίδομα)
Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας,
ΦΕΚ 1271/Β/28-5-2013 έγινε τροποποίηση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των πασχόντων από
αιμολυτικές αναιμίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική
Νόσο.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/13
(ΦΕΚ 1271 Β/28-5-2013):

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων
που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή
αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις του αρ.22 του Ν.2646/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄).
2) Τις διατάξεις του αρ.94 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 67/Α΄).
3) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό
Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
(ΦΕΚ 115/Α΄).
4) Τις διατάξεις του αρ. 46 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/2012).
6) Το Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163).
7) Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141).
8) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ.
63/2005.
9) Την υπ’ αριθμ. Γ4/Φ.167/2073/13.8.82 Κ.Υ.Α. «Έγκριση εφαρμογής
προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ατόμων που πάσχουν από
συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση
(αιμορροφιλία)» (ΦΕΚ 640/Β΄).
10) Την υπ’ αριθμ. Γ4/Φ.167/2369/1982 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της
Γ4/Φ.167/2073/13.8.82 Κ.Υ.Α. με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή
προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ατόμων που πάσχουν από
συγγενή αιμολυτική αναιμία κ.λπ.» (ΦΕΚ 50/Β΄/1983).
11) Την αριθμ. Π4γ/Φ222/Φ225/οικ.4711/1994 Κ.Υ.Α. «Αύξηση
οικονομικής ενίσχυσης στους πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική
διάθεση (αιμορροφιλία) και από «Σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας» (ΦΕΚ 872/Β΄).
12) Την υπ’ αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/4.5.2012 Κοινή
Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/Β΄).
13) Την υπ’ αριθμ. οικ.14362/20/18-7-2012 Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο»
(ΦΕΚ 2166/Β΄).
14) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

15) Τα υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.2724/9.1.2012, Δ29α/ Φ.ΚΕΠΑ/
Γ.Π.οικ. 29627/1071/27.12.2012, Δ29α/Φ.ΚΕΠΑ/ Γ.Π.οικ.1908/86
έγγραφα της υπηρεσίας μας προς τις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και
του ΚΕΣΥ.
16) Το υπ’ αριθμ. 63/7.1.2013 έγγραφο της ΕΣΑΜΕΑ.
17) Το γεγονός ότι από την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν
προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από
μεσογειακή αναιμία κλπ. που εφαρμόζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Γ4/Φ.167/2073/1982 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 640/Β΄/1982), όπως ισχύει,
μετονομάζεται σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης:
α) ατόμων με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια,
δρεπανοκυτταρική αναιμία - ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις
απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
β) ατόμων με αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς
αιμορραγικές διαθέσεις. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται
ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. γ) ατόμων με Σύνδρομο
Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) με ποσοστό αναπηρίας
από 50% και άνω.
Άρθρο 2
Η περίπτωση 1γ του άρθρου 5 της αριθμ. Γ4/Φ.167/ 2073/1982
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 640/Β΄/1982), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) όπου θα
αναγράφεται η πάθηση - αναπηρία του ατόμου και το απαιτούμενο
ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.
Άρθρο 3
Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία φορά
το χρόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας
χορήγησης του επιδόματος να προσέρχονται με την ταυτότητα τους
ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. Σε περίπτωση
αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία
θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος του δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να
πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή.
Άρθρο 4
Απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου
επιφέρει διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης.
Άρθρο 5
1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
Γ4/Φ.167/2073/1982 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει
μέχρι σήμερα. Κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις ρυθμίσεις της
απόφασης αυτή καταργείται.
2. Η παρούσα ισχύει από 2.11.2011, ημερομηνία δημοσίευσης του
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2013
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Φώτο: Χρυσούλα Ζήκου

>> Η Αρχή … που δε γίνεται τέλος
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της
Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών
(ΠΕΝΕΑ), στις 22-24 Μαρτίου, όπου έλαβε χώρα
στην όμορφη Πόλη των Χανίων. Τη διοργάνωση του
συνεδρίου ανέλαβε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών
«Άγιος Ιωάννης» Χανίων, σε συνεργασία με την
Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών και
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών.
Η συμμετοχή ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μας
και ο αριθμός των συνέδρων έφτασε στα 140 άτομα.
Διπλάσιος σχεδόν αριθμός από την προηγούμενη χρονιά.
Τα συνέδρια της ΠΕΝΕΑ, χαρακτηρίζονται για τις λιτές
ουσιαστικές ομιλίες, έτσι ώστε να μη κουράζουν
το ακροατήριο, δίνοντας περισσότερη έμφαση στις
ομάδες εργασίας (workshop), έτσι ώστε μέσα από το
παρεϊστικο ύφος, να γίνεται δημιουργική δουλειά –
δράση - δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να μάθουν,
να ανταλλάξουν ιδέες, γνώσεις και να ανακαλύψουν
μαζί τον τρόπο που θα δράσουν, θα οργανώσουν έτσι
ώστε να φτάσουν το θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας
ακόμα ένα βήμα πιο ψηλά. Οι νέοι μπορούν – θέλουν,
και έχουν τα μέσα να δώσουν σάρκα και οστά στο όραμα
μας!!!
Γνωρίζοντας, από πριν την μεγάλη προσέλευση των
νέων, αναρωτήθηκα πολλές φορές αν πραγματικά θα
μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά, αν θα καταφέρουμε
να γίνουμε ένα δυνατό απόλυτο κομμάτι της ανθρώπινης
αυτής αλυσίδας!!! Κι όμως τα καταφέραμε… γίναμε
μια μεγάλη μοναδική παρέα!!! Όλα όσα ζήσαμε εκεί
μας ένωσαν… όλα όσα διαδραματιζόντουσαν στην
αίθουσα, οι ομάδες εργασίας, ακόμα και την ώρα του
φαγητού, του γλεντιού γίναμε ένα. Αυτό το συνέδριο
ήταν πράγματι μια τεράστια αγκαλιά! Όποιος δε μπορεί
να το δει, να το ακούσει, να το αισθανθεί βαθιά μέσα
στο σώμα και στη καρδιά του… ολοένα θα γίνεται
φτωχότερος!!!
Δε θα σταματήσω να λέω πως το μέλλον… η
συνέχεια είναι όλα αυτά τα παιδιά, που συνάντησα,
συναναστράφηκα μαζί τους. Όλα εκείνα τα παιδιά που
από πέρυσι με πλησίαζαν, για να μάθουν – να ρουφήξουν
όση περισσότερη γνώση μέσα από τη βιωματική μου
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εμπειρία. Κι ήρθαν νέα παιδιά που κι αυτά θέλησαν
να αντλήσουν αυτή τη γνώση. Είναι μεγάλη τιμή κάθε
φορά που συνομιλώ μαζί τους, να βλέπω τη δίψα, την
απορία τους για όσα δε ξέρουν ακόμα και τη συστολή
τους στο τι πρέπει να ρωτήσουν χωρίς να με φέρουν
σε δύσκολη θέση. Επιστρέφοντας… σκέφτομαι ό,τι
ζήσαμε μέσα σε τρείς μέρες… σκέφτομαι πως όλα μας
ένωσαν. Η γνώση, η δράση, η διασκέδαση… τα πάντα!
Αυτό μόνο θησαυρός μπορεί να είναι για μένα, για
σένα, για μας!!!
Εκείνα τα παιδιά καθώς κι αυτά που δε γνωρίζουμε μα
μελλοντικά, θα έρθουν στη παρέα μας! Χρειάζεται να
σταθούμε πλάι τους… χωρίς κρίσεις και επικρίσεις. Να
γίνουμε μια τεράστια ομπρέλα… αγκαλιά, που θα τους
σκεπάσει, θα τους στηρίξει και θα τους προστατέψει!
Οι μεγάλοι οφείλουν να μεταδώσουν τη γνώση, την
εμπειρία τους. Ακόμα κι αν υπάρξουν λάθη να μείνουν
εκεί, να απλώνουν το χέρι και να λένε: «όποιος
δουλεύει κάνει λάθος - συνέχισε». Σε καμία περίπτωση
να μη κουκουλώνουν. Ναι, στην αναγνώριση των
λαθών με ταπεινότητα, με αγάπη. Χωρίς επικριτικές και
καταιγιστικές συμπεριφορές. Ας σκεφθούν… υπήρξαν
και εκείνοι νέοι… με ορμή, δύναμη, ζωντάνια, πάθη
και λάθη!
Μελίνα Μπάκα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

>> ΕΟΘΑ
Στις 19 & 20 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν
στο ξενοδοχείο PRESIDENT η Γενική Συνέλευση
και οι εκλογές της ΕΟΘΑ. Η συμμετοχή των
αντιπροσώπων των συλλόγων ήταν ικανοποιητική,
(3 απουσίες συλλόγων). Άλλοι 2 σύλλογοι δεν είχαν
τη δυνατότητα να συμμετέχουν καθώς δεν διέθεταν
όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που
ορίζει το καταστατικό της Ομοσπονδίας για την
εκλογή των αντιπροσώπων τους και τη συμμετοχή
τους στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές.
Πριν την έναρξη αυτών, η ΕΟΘΑ είχε διοργανώσει
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της «Ομάδας
Νέων Θαλασσαιμικών». Αυτή η ομάδα απαρτίστηκε
από νέους Θαλασσαιμικούς που προτάθηκαν από
τους Συλλόγους όλης της χώρας με στόχο την
κινητοποίηση τους για την μετέπειτα εμπλοκή τους
στο Συνδικαλιστικό κίνημα. Η ομάδα συντονίστηκε
από Ψυχολόγο.
Το αμφιλεγόμενο αυτό θέμα απασχόλησε το
σώμα των αντιπροσώπων τόσο κατά την εν λόγω
παρουσίαση όσο και κατά τη Γενική Συνέλευση
ενώ είχε ήδη απασχολήσει και το Δ.Σ. κατά την
συνεδρίαση του την προηγούμενη ημέρα. Αυτό
συνέβη διότι, παρόλο που η αρχική ιδέα έδειχνε
θετική, η όλη διαχείριση και λειτουργία της ομάδας
κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκάλεσε
έντονο προβληματισμό αλλά και αντιδράσεις κυρίως
σε δύο σημεία. Το ένα είναι η συνεργασία της εν
λόγω Ψυχολόγου, που, κατά τη γνώμη πολλών
αντιπροσώπων αλλά και μελών του ΔΣ, απέσπασε
αρκετά αρνητικά σχόλια.

Το δεύτερο σημείο είναι ότι το όφελος αυτής της
κίνησης ήταν δυσανάλογο του κόστους, διότι και η
Ψυχολόγος αμείφθηκε με ένα αρκετά υψηλό ποσό
και πολλά άλλα έξοδα χρειάστηκε να γίνουν για
να πραγματοποιηθούν αυτές οι συναντήσεις. Το
αποτέλεσμα ήταν να προκύψουν ένα - δύο άτομα
πρόθυμα να ασχοληθούν ενεργά με το χώρο, που
στατιστικά θα είχαν προκύψει και χωρίς καμία τέτοια
κίνηση.
Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να
συνεχιστεί η όλη προσπάθεια χωρίς όμως οικονομική
υποστήριξη από την ΕΟΘΑ και χωρίς «Ψυχολόγους».
Το εγχείρημα αυτό χρηματοδοτήθηκε από εταιρεία
χορηγό.
Στη παρουσίαση της δράσης του Δ.Σ. μπορούσε να
διακρίνει κανείς τον πραγματικά τεράστιο αγώνα που
έγινε για τη διάσωση κεκτημένων δικαιωμάτων μας,
κατοχυρωμένων εδώ και πολλά χρόνια. Μέσα στον
κυκεώνα των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών
που περνάει η χώρα μας είχαν ένα δύσκολο έργο
και παρόλα αυτά κατάφεραν να παραμείνουν τα
δικαιώματα των θαλασσαιμικών ως έχουν.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσίασε κατόπιν
του ελέγχου που πραγματοποίησε, την ιδιαίτερα
αυξημένη δράση του Δ.Σ. ενώ έκανε και σημαντικές
επισημάνσεις. Μία από αυτές ήταν το θέμα της
Ψυχολόγου το οποίο τελικά ήταν ίσως το μόνο
«μελανό» σημείο του τόσο δύσκολου έργου του
Δ.Σ.
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Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας μετά και από τις κληρώσεις των ισοψηφιών προέκυψαν ως εξής:
1. Λαμπάκης Μανώλης, 46 ψήφοι, Σύλλογος Θαλασσαιμίας Χανίων / Ρεθύμνης «Αγ. Ανάργυροι»
2. Μιχαλάκη Ελένη, 46 ψήφοι, Σύλλογος Γονέων Παιδιών & Πασχόντων από Μ.Α. Θεσ/νίκης
3. Αλεξίου Ευάγγελος, 44 ψήφοι, Σύλλογος Προστασίας Παιδιών Πασχόντων από Μ.Α. Ν. Λαρίσης “Ο Αγ. Γεώργιος”
4. Κακαράκη Όλγα, 43 ψήφοι, Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μ.Α. (ΠΑΣΠΑΜΑ)
5. Μπουρνούς Γιάννης, 42 ψήφοι, Σύλλογος Αντιμετώπισης Θαλασσαιμίας & Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας Ν. Λέσβου
6. Δήμος Βασίλης, 41 ψήφοι, Σύλλογος Γονέων Παιδιών & Πασχόντων από Μ.Α. Νομού Θεσ/νίκης
7. Μυρίλλα Ιωάννα, 38 ψήφοι, Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μ.Α. (ΠΑΣΠΑΜΑ)
8. Ψυχογυιός Νίκος, 33 ψήφοι, Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μ.Α. (ΠΑΣΠΑΜΑ)
9. Παπαδημητρίου Βασίλης, 31 ψήφοι, Σύλλογος Πρόληψης & Βοήθειας Παιδιών Μ.Α. Πάτρα ΄82
10. Σαλαμούρα Αγλαΐα, 31 ψήφοι, Σύλλογος Πρόληψης & Βοήθειας Παιδιών Μ.Α. Πάτρα ΄82
11. Ζεργιώτης Γεώργιος, 30 ψήφοι, Σύλλογος Πασχόντων από Μ.Α. & Γονέων αυτών Ν. Μεσσηνίας
12. Μανάφας Αχιλλέας, 28 ψήφοι, Σύλλογος Προστασίας Παιδιών Πασχόντων από Μ.Α. Ν. Λαρίσης “Ο Αγ. Γεώργιος”
13. Τριανταφυλλοπούλου Μαρία, 28 ψήφοι, Σύλλογος Πρόληψης & Βοήθειας Παιδιών Μ.Α. Πάτρα ΄82
Αναπληρωματικοί για το Δ.Σ. εξελέγησαν οι κάτωθι:
14. Σβάρνας Γιώργος, 24 ψήφοι, Σύλλογος Γονέων Παιδιών & Πασχόντων από Μ.Α. Νομού Θεσ/νίκης
15. Τσικριτσάκης Νίκος, 22 ψήφοι, Σύλλογος Μ.Α. Ηρακλείου Κρήτης
16. Κανελλόπουλος Γιώργος, 22 ψήφοι, Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από Μ.Α.
17. Μπέκος Αντώνης, 17 ψήφοι, Σύλλογος Γονέων και Πασχόντων από Μ.Α. Μαγνησίας
18. Βασιλείου Θεόδωρος, 17 ψήφοι, Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μ.Α. (ΠΑΣΠΑΜΑ)
19. Φράγκος Νίκος, 16 ψήφοι, Σύλλογος Γονέων Παιδιών & Πασχόντων από Μ.Α. Νομού Θεσ/νίκης
20. Αθανασίου Γεωργία, 15 ψήφοι, Σύλλογος Πασχόντων εκ Μ.Α. Γονέων & Φίλων αυτών Ν. Αιτωλοακαρνανίας
21. Αναστασόπουλος Κώστας, 15 ψήφοι, Σύλλογος Γονέων και Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία Μαγνησίας
22. Τσάκωνα Σόνια, 14 ψήφοι, Πανελλήνια Εταιρία Προστασίας Πασχόντων από Μ.Α. (ΠΕΠΠΑΜΑ)
23. Λαγώνης Παντελής, 13 ψήφοι, Κερκυραϊκός Σύλλογος Προστασίας Ατόμων που πάσχουν από Μ.Α.
24. Πέτρου Αθανάσιος, 12 ψήφοι, Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από Μ.Α.
25. Μπίλα Φρόσω, 9 ψήφοι, Σύλλογος Πασχόντων από Θαλασσαιμία Γονέων & Φίλων αυτών «ΣΥ.ΘΑ.Π» Κατερίνης
Το Δ.Σ. όπως προέκυψε με την αρχική συγκρότησή του σε σώμα, εφόσον ο Μ. Λαμπάκης δεν δέχτηκε να αναλάβει
τη θέση του προέδρου, είναι το εξής:
Πρόεδρος:
Ιωάννα Μυρίλλα
Αντιπρόεδρος Α΄:
Ελένη Μιχαλάκη
Αντιπρόεδρος Β΄:
Γεώργιος Ζεργιώτης
Γεν. Γραμματέας:
Ευάγγελος Αλεξίου
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Όλγα Κακαράκη
Ταμίας:
Μανώλης Λαμπάκης
Βοηθός Ταμία:
Νικόλαος Ψυχογυιός
Οργαν. Γραμματέας:
Μαρία Τριανταφυλλοπούλου
Υπεύθ. Δημος. Σχέσεων: Αγλαΐα Σαλαμούρα
Έφορος:
Βασίλης Παπαδημητρίου
Μέλη:
Βασίλης Δήμος, Αχιλλέας Μανάφας, Γιάννης Μπουρνούς
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Επιπλέον, η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής
όπως αυτή προέκυψε κατά τη συγκρότηση σε σώμα
είναι:
Πρόεδρος:
Ιωάννα Μυρίλλα
Αντιπρόεδρος Α΄: Ελένη Μιχαλάκη
Αντιπρόεδρος Β΄: Γιώργος Ζεργιώτης
Γεν. Γραμματέας: Ευάγγελος Αλεξίου
Ταμίας:
Μανώλης Λαμπάκης
Έφορος:
Βασίλης Παπαδημητρίου
Μέλος:
Βασίλης Δήμος

Γεν. Γραμματέας:
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Βοηθός Ταμία:
Οργαν. Γραμματέας:
Υπεύθ. Δημος. Σχέσεων:
Έφορος:
Μέλη:

Η Εξελεγκτική Επιτροπή όπως αναδείχθηκε από την
ψηφοφορία και κατόπιν συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει
ως εξής:
1. Σταμοπούλου Ειρήνη, 59 ψήφοι
Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από
Μ.Α. (ΠΑΣΠΑΜΑ)
2. Γούναρης Παναγιώτης, 53 ψήφοι
Μέλος,Σύλλογος Γονέων & Παιδιών Πασχόντων από
Μ.Α. Ν. Λαρίσης “Ο Αγ. Γεώργιος”
3. Ζησιμοπούλου Παναγιώτα, 50 ψήφοι
Μέλος, Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μ.Α.
(ΠΑΣΠΑΜΑ)

Στην εκτελεστική επιτροπή συμμετέχουν οι:
Πρόεδρος:
Ιωάννα Μυρίλλα
Γεν. Γραμματέας:
Βασίλης Δήμος
Ταμίας:
Μαρία Τριανταφυλλοπούλου
Αντιπρόεδρος Α΄:
Ελένη Μιχαλάκη
Αντιπρόεδρος Β΄:
Βασίλης Παπαδημητρίου
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Όλγα Κακαράκη
Έφορος:
Γιώργος Ζεργιώτης

Στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση του ΔΣ, παραιτήθηκε
από τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου ο κ. Γ. Ζεργιώτης
και τη θέση του κατέλαβε ο κ. Β. Παπαδημητρίου.
Στη συνέχεια όμως υπήρξε μια μη αναμενόμενη
κίνηση, οι κ.κ. Μ. Λαμπάκης και Ε. Αλεξίου
υπέβαλαν παραίτηση για προσωπικούς λόγους με
συνέπεια να υπάρξει αναστάτωση και να πρέπει εκ
νέου να συνταχθεί το Δ.Σ. Τις θέσεις τους κάλυψαν
οι 2 επόμενοι αναπληρωματικοί κ.κ. Γ. Σβάρνας & Ν.
Τσικριτσάκης. Έτσι η σύνθεση του Δ.Σ. άλλαξε για
μια ακόμα φορά και έχει ως εξής:
Πρόεδρος:		
Ιωάννα Μυρίλλα
Αντιπρόεδρος Α΄:
Ελένη Μιχαλάκη
Αντιπρόεδρος Β΄:
Βασίλης Παπαδημητρίου

Βασίλης Δήμος
Όλγα Κακαράκη
Μαρία Τριανταφυλλοπούλου
Νικόλαος Ψυχογυιός
Αχιλλέας Μανάφας
Αγλαΐα Σαλαμούρα
Γεώργιος Ζεργιώτης
Γιάννης Μπουρνούς
Γεώργιος Σβάρνας
Νικόλαος Τσικριτσάκης

Μετά από τη ταλαιπωρία και τις αλλαγές να ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο στο νέο Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.

Υ.Γ. Είναι λυπηρό μέσα στο κυκεώνα των επιθέσεων
που δέχεται ο χώρος να γίνονται και εκ των έσω
κινήσεις που αποσταθεροποιούν και δυσκολεύουν
το έργο της Ομοσπονδίας, ιδίως όταν αυτό είναι
στη νέα... του αρχή. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι
όταν αποφασίσεις να πάρεις μέρος σε μια εκλογική
διαδικασία πρέπει να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις
σου από την αρχή έως το τέλος.
Ε.Σταμοπούλου
Γ. Ζησιμοπούλου
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

>> Το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΕΣΑμεΑ

Στις 10 Φεβρουαρίου 2013 συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
υπό τη νέα του σύνθεση, όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό στις
9 Φεβρουαρίου 2013.
Το Γενικό Συμβούλιο συνήλθε μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Ιωάννη Βαρδακαστάνη,
ο οποίος προέδρευσε σε αυτή τη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την εκλογή των 15 μελών της Εκτελεστικής
Γραμματείας της Συνομοσπονδίας.
Τα 15 μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας προέρχονται από τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ως ακολούθως:
τα 4 μέλη εκπροσωπούν τους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και τα υπόλοιπα 11 είναι
άτομα με αναπηρία και προέρχονται από τα μέλη του υπόλοιπου Γενικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα
9 και 10 του ισχύοντος καταστατικού.
Το Γενικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του προεδρεύοντος, εξέλεξε ομόφωνα, σύμφωνα με τα παραπάνω
άρθρα του Καταστατικού τα 15 μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας που είναι:

Τα 11 μέλη που είναι άτομα με αναπηρία, είναι οι εξής:
• Αβραμίδης Νικόλαος
• Βαρδακαστάνης Ιωάννης
• Γαργάλης Κώστας
• Γιάλλουρος Ιωάννης
• Κεσόγλου Χρήστος
• Κλεισιώτης Θωμάς
• Κοτζιάς Γεώργιος
• Λάγιου Σπυριδούλα
• Λεοντόπουλος Γρηγόρης
• Τσιουλάκης Ράλλης
• Χαροκόπος Αντώνης
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Tα 4 μέλη που εκπροσωπούν τους γονείς και νόμιμους
κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία, είναι οι εξής:
• Ζαφειροπούλου Φωτεινή
• Λυμβαίος Ιωάννης
• Νάστας Χρήστος
• Σπηλιόπουλος Ιωάννης

Στη συνέχεια και μετά από πρόταση του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου κ. Ι. Βαρδακαστάνη η Εκτελεστική
Γραμματεία συγκροτήθηκε με ομόφωνη απόφαση ως
ακολούθως:
Πρόεδρος: Ι. Βαρδακαστάνης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Θ. Κλεισιώτης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γρ. Λεοντόπουλος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Ρ. Τσιουλάκης
Γεν. Γραμματέας: Χρ. Νάστας
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Χρ. Κεσόγλου
Οργαν. Γραμματέας: Αντ. Χαροκόπος
Αναπλ. Οργαν. Γραμματέας: Γ. Κοτζιάς
Ταμίας: Κ. Γαργάλης
Αναπλ. Ταμίας: Ι. Σπηλιόπουλος
Υπευθ. Διεθνών Σχέσεων: Φ. Ζαφειροπούλου
Αναπλ. Υπευθ. Διεθνών Σχέσεων: Ν. Αβραμίδης
Υπεύθ. για θέματα Ατόμων με Βαριά Αναπηρία: Ι. Λυμβαίος
Υπεύθυνη για θέματα Ισότητας των Φύλων – Γυναικών με
Αναπηρία και Μητέρων ΑμεΑ: Σπ. Λάγιου
Υπεύθ. για θέματα Νέων με Αναπηρία: Ι. Γιάλλουρος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

[

]

Όταν η επιστήμη κάνει πράξη την ελπίδα
Μεσογειακή Αναιμία & Τεχνητή Γονιμοποίηση

>>

«Κρατώντας για πρώτη φορά τα δύο αγγελούδια μου στην αγκαλιά μου, συνειδητοποίησα
ότι κάτι που μπορεί για κάποιους να είναι απλό και φυσιολογικό, για άλλους μπορεί να
είναι δύσκολο, επώδυνο και ίσως ακατόρθωτο. Θέλω να μοιραστώ την εμπειρία μου και
με άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με μένα για να τους μεταδώσω
την αισιοδοξία που απέκτησα. Η χαρά άλλωστε που δεν μοιράζεται είναι μισή χαρά.
Ευχαριστώ το γιατρό μου κ. Κωνσταντίνο Πάντο και όλους όσοι συντέλεσαν και βοήθησαν
στην πραγματοποίηση του δικού μου θαύματος…»

Η Φωτεινή Αγγελέα κατάφερε με τη μέθοδο της τεχνητής
γονιμοποίησης να φέρει στον κόσμο δύο υγιέστατα δίδυμα
κοριτσάκια μονοχοριακά-διαμνιακά (στον ίδιο σάκο!). Είναι
η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα, με μεσογειακή αναιμία,
που κυοφόρησε με επιτυχία σε ηλικία μεγαλύτερη των
σαράντα ετών.
Η Ελλάδα σήμερα, εκτός από τη γενικότερη κρίση, έχει να
αντιμετωπίσει και ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα - αυτό της
υπογονιμότητας που μαστίζει πλέον το 18% των ζευγαριών.
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που στην υπογονιμότητα
προστίθενται και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες, για
παράδειγμα μία πάθηση όπως η μεσογειακή αναιμία;
Είναι όντως αυτές οι περιπτώσεις χαμένες ή τα νέα της
επιστημονικής κοινότητας είναι ελπιδοφόρα;
Όταν η επιστήμη μπορεί, σε συνδυασμό με την ισχυρή
θέληση του ανθρώπου, ακόμη και η ίδια η φύση υποτάσσεται…

Τη λύση έρχεται να δώσει η μέθοδος της ιατρικώς
υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής (τεχνητή
γονιμοποίηση) με μεγάλη ποικιλία μεθόδων και με μεγάλα
ποσοστά επιτυχίας, αγγίζοντας το 50%, γεγονός το οποίο
πρακτικά σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις
σχεδόν μία στις δύο γυναίκες που υποβάλλεται σε μέθοδο
τεχνητής γονιμοποίησης μπορεί να μείνει έγκυος και να
κάνει το όνειρο πραγματικότητα με την πρώτη κιόλας
προσπάθεια.
Ο κ. Κωνσταντίνος Πάντος (Γυναικολόγος – Διδάκτωρ Παν/
μίου Αθηνών) από το Κέντρο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
που λειτουργεί εντός της Κλινικής «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ»,
μας εξηγεί πώς η επιστήμη στον τομέα της τεχνητής
γονιμοποίησης έχει κάνει μεγάλα άλματα, ώστε σήμερα
η αντιμετώπιση, σχεδόν του κάθε μεμονωμένου προβλήματος υπογονιμότητας καθώς και της μετάδοσης
κληρονομικών γενετικών νοσημάτων προς την επόμενη
γενεά, να είναι αποτελεσματική.
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Αναλυτικότερα

>>

Σε ποιες κατηγορίες ανθρώπων με μεσογειακή αναιμία
μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνητή γονιμοποίηση;
Υπάρχουν 3 κατηγορίες ζευγαριών με μεσογειακή αναιμία
που μπορούμε να βοηθήσουμε.
Η πρώτη κατηγορία είναι το ζευγάρι εκείνο που η ίδια η
γυναίκα πάσχει από το νόσημα. Σε αυτή την περίπτωση,
η υπόφυση της γυναίκας δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα
να μην έχει έμμηνο ρήση (περίοδο). Στις γυναίκες αυτές,
εμείς μπορούμε να προκαλέσουμε ωορρηξία με φάρμακα.
Προκαλώντας ωορρηξία, η γυναίκα υπάρχει περίπτωση,
να μείνει έγκυος και από μόνη της. Αν αυτό δεν συμβεί,
τότε με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης,
παίρνουμε τα ωάρια, τα γονιμοποιούμε με το σπέρμα του
συζύγου της και τα τοποθετούμε ως έμβρυα μέσα στη
μήτρα της. Το ποσοστό επιτυχίας σε αυτή την περίπτωση
είναι πολύ καλό, εφόσον θεωρητικά, τα ζευγάρια αυτά
θεωρούνται γόνιμα.
Η δεύτερη κατηγορία ζευγαριών είναι εκείνα που και οι
δύο σύντροφοι/ σύζυγοι έχουν το στίγμα της μεσογειακής
αναιμίας. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό κινδύνου να
γεννηθεί το παιδί με τη νόσο της μεσογειακής αναιμίας
είναι 25%. Επίσης, υπάρχει η περίπτωση που στο
ζευγάρι, ο ένας έχει τη νόσο και ο άλλος το στίγμα της
μεσογειακής αναιμίας. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό
κινδύνου να γεννηθεί το παιδί με τη νόσο διπλασιάζεται,
δηλαδή είναι 50% .
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, εφαρμόζουμε την εξωσωματική γονιμοποίηση και με ειδική φαρμακευτική
αγωγή που χορηγούμε, προκαλούμε την παραγωγή
ωοθυλακίων, τα οποία τα παίρνουμε διακολπικά από τις
ωοθήκες, τα γονιμοποιούμε με το σπέρμα του συζύγου
και ενώ διαιρούνται και αναπτύσσονται στο εργαστήριο, με
την μέθοδο της βιοψίας, της προεμφυτευτικής διάγνωσης
δηλαδή, παίρνουμε ένα κύτταρο την 3η ημέρα, είτε 4-6
κύτταρα την 5η ημέρα, τα αποστέλλουμε σε γενετιστή και
εκείνος με τη σειρά του, πραγματοποιεί τη γενετική ανάλυση
και μας δίνει τη διάγνωση μέχρι τα έμβρυα να φτάσουν στην
6η ημέρα ζωής τους. Από εκεί και πέρα, επιλέγουμε τα υγιή
έμβρυα και τα τοποθετούμε στη μήτρα της γυνάικας ώστε να
ξεκινήσει η εγκυμοσύνη από την αρχή με ασφάλεια.
Η τρίτη κατηγορία είναι το ζευγάρι που και οι δύο είναι
φορείς της μεσογειακής αναιμίας, έχουν ένα παιδί που
πάσχει από τη νόσο και θέλουν αυτό το παιδί να ιαθεί.
Η επιθυμία των γονέων, σε αυτή την περίπτωση, είναι να
αποκτήσουν ένα δεύτερο υγιές παιδί, που ταυτόχρονα θα
είναι και ιστοσυμβατό με το πρώτο τους παιδί, ώστε με
μεταμόσχευση μυελού των οστών και βλαστικών κυττάρων
που θα συλλεχθούν κατά τον τοκετό του δεύτερου παιδιού,
να ιαθεί το πάσχον παιδί τους.
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Πόσα ζευγάρια είτε από την μία περίπτωση είτε από την άλλη
έχουν απευθυνθεί σε εσάς και τελικά είχαν αποτέλεσμα;

Πάνω από 200 ζευγάρια φορείς ή πάσχοντες μεσογειακής
αναιμίας και περίπου 15 ζευγάρια φορείς μεσογειακής
αναιμίας με πάσχον παιδί έχουν απευθυνθεί σε εμάς και
είχαν αποτέλεσμα. Και μάλιστα δεν είναι μόνο άνθρωποι
από την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω, ότι
έχουμε αρκετές περιπτώσεις και από την Ιταλία.

Εσείς με την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας θα
ενθαρρύνατε μια γυναίκα που πάσχει από μεσογειακή
αναιμία να κυοφορήσει;
Οπωσδήποτε θα την ενθάρρυνα και μάλιστα θα της δώσω
και ελπίδες. Πραγματικές ελπίδες και όχι θεωρητικές.
Όπως ακριβώς και με την περίπτωση της Φωτεινής.
Δεν πρέπει αυτές οι γυναίκες να κλείνονται στον εαυτό
τους επειδή έχουν κάποια πάθηση και ούτε πρέπει να
απομονώνονται από την κοινωνία. Είναι ενεργά μέλη
της κοινωνίας και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε
τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα παιδί καθόλα
υγιές. Μάλιστα εδώ πρωτοπορούμε γιατί μέσω της
προεμφυτευτικής διάγνωσης μπορούμε εκ των προτέρων
να είμαστε σχεδόν 100% σίγουροι.

Τί είναι η προεμφυτευτική διάγνωση και τί δυνατότητες
δίνει στα ζευγάρια σήμερα;
Η προεμφυτευτική διάγνωση είναι η μέθοδος εκείνη
που επιτρέπει την ανίχνευση του γενετικού υλικού των
γονιμοποιημένων ωαρίων, πριν από την εμφύτευση
τους στη μήτρα. Πιο απλά, θα σας πω ότι με τη
μέθοδο αυτή ζευγάρια που είναι φορείς κληρονομικών
γενετικών ασθενειών έχουν τη δυνατότητα επιλογής και
εμφύτευσης μόνο των απαλλαγμένων από το γενετικό
νόσημα εμβρύων, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
κυοφόρησης νοσούντος εμβρύου. Με την προεμφυτευτική
γενετική διάγνωση αποκλείουμε επίσης τη μετάδοση
στην επόμενη γενιά γονιδίων που αλλοιώνουν την
ποιότητα ζωής ή μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης
συμπεριλαμβανομένου του νοσήματος του σακχαρώδη
διαβήτη αλλά και του καρκίνου. Βέβαια η προεμφυτευτική
διάγνωση έχει προεκταθεί και εφαρμόζεται με παράλληλο
έλεγχο ιστοσυμβατότητας στα ζευγάρια που επιθυμούν
να αποκτήσουν υγιή τέκνα-δότες για τη μεταμόσχευση
πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων στα αδέρφια
τους που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα. Η επιτυχία
της βιοψίας στο στάδιο των βλαστοκύστεων που
πρωτοποριακά εφαρμόσαμε, σφραγίστηκε με τη γέννηση
του πρώτου υγιούς παιδιού στον κόσμο απαλλαγμένο από
μεσογειακή αναιμία και δημοσιεύτηκε σε έγκριτο διεθνές
επιστημονικό περιοδικό. Εξαιτίας αυτής της εφαρμογής,
το Κέντρο μας είναι το μοναδικό από την Ελλάδα που έχει
συμπεριληφθεί στις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας της
εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF-Worldwide.com).

Η ψυχολογική υποστήριξη σε όλο αυτό παίζει πάρα
πολύ μεγάλο ρόλο; Είστε διατεθειμένοι ως επιστήμονες
να το παρέχετε αυτό;
Το παρέχουμε ήδη και μέσα στην κλινική μας έχουμε
ασφαλώς και ψυχολόγο που βρίσκεται κοντά στους
ανθρώπους από την αρχή. Ακόμα και από τη φάση της
φαρμακευτικής ωοθηκικής διέγερσης, της εμβρυομεταφοράς έως και κατά τη διάρκεια της κύησης. Οι γυναίκες
που υποβάλλονται σε τεχνητή γονιμοποίηση ιδιαιτέρως αλλά και όλες οι γυναίκες-, την περίοδο της εγκυμοσύνης
τους έχουν φοβίες και ανασφάλειες για το πόσο ομαλά
θα εξελιχθεί η διαδικασία. Όποτε το ζητήσουν, μπορούμε
να βοηθήσουμε.

Με λίγα λόγια αυτό που κάνετε εδώ είναι τα όνειρα
πραγματικότητα;
Κάνουμε πρώτον τα όνειρα πραγματικότητα και δεύτερον
πιστεύουμε ότι όλες οι περιπτώσεις μπορούν να βρουν
λύση, είτε για τον εαυτό τους, αποκτώντας ένα παιδάκι,
είτε για να θεραπεύσουν τα παιδιά τους. Εμείς μπορούμε
να βοηθήσουμε, απλά πρέπει να γίνει και γνωστό στον
κόσμο. Η άγνοια πολλές φορές αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα. Από την άλλη η γνώση είναι δύναμη,
προλαμβάνει και θεραπεύει.
Μαριλένα Αναστασοπούλου

Η διαδικασία είναι χρονοβόρα; Τι ποσοστά επιτυχίας
έχει;
Αυτό που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι ότι στις
συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχει μια διαφορά στην
εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η αντίληψη
που επικρατεί είναι ότι εφαρμόζουμε τη διαδικασία
μόνο σε υπογόνιμα ζευγάρια. Και στις 3 κατηγορίες,
όμως που προαναφέραμε, δεν εμπλέκεται ο παράγοντας
υπογονιμότητας. Αντιθέτως, μας προσεγγίζουν κατά
κύριο λόγο γόνιμα ζευγάρια τα οποία έχουν μια πάθηση.
Άρα εδώ τα ποσοστά της επιτυχίας είναι ακόμη καλύτερα.
Και για να μιλήσουμε με αριθμούς, τα ποσοστά της
επιτυχίας ξεπερνούν το 50% με την πρώτη κιόλας
προσπάθεια. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η γυναίκα
να μείνει αμέσως έγκυος ξεπερνώντας το πρόβλημα ή
δίνοντας λύση σε αυτό.

Το κόστος της διαδικασίας είναι προσιτό ή απαγορευτικό;
Δεν είναι απαγορευτικό και μάλιστα είναι από τα πιο
φθηνά στην Ευρώπη χωρίς να συγκρίνουμε την Αμερική
που το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο έως και υψηλό. Το
κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης και προεμφυτευτικής διάγνωσης συνήθως δεν ξεπερνά τα 5000 ευρώ.
Από τη μεριά μας, προσπαθούμε να έχουμε τις καλύτερες
τιμές και να βοηθήσουμε τα ζευγάρια που το χρειάζονται.
Για παράδειγμα σε μια γυναίκα που είχε κάνει πολλές
ανεπιτυχείς προσπάθειες στην Αυστραλία και στην Κλινική
μας άλλες τρεις, η τέταρτη προσπάθεια έγινε δωρεάν και
τελικά έμεινε έγκυος. Όταν χρονίζει μια κατάσταση πάντα
προσπαθούμε να βοηθήσουμε.

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία την Ιδιωτική Κλινική
«ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» και τον κ. Κωνσταντίνο Πάντο
για την πολύτιμη βοήθεια του.
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ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

>> Κερκίνη

Ένα ταξίδι στη φύση, στην ομορφιά και στη φιλοξενία
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Ερωδιοί, κορμοράνοι και αργυροπελεκάνοι να πετούνε
σε σμήνη πάνω από την ασημένια λίμνη… Λίγο πιο
πέρα, νεροβούβαλοι και άλογα βόσκουν αμέριμνα
στις όχθες της... Βρισκόμαστε στον υγροβιότοπο της
Κερκίνης που έχει ως επίκεντρό του την ομώνυμη
λίμνη. Μία ξύλινη βάρκα «σκίζει» τα νερά της λίμνης
στα δύο και το μόνο που ακούς είναι το… κράξιμο από
τα πανέμορφα πτηνά που κάνουν ελεύθερες πτήσεις
πάνω από τα ήσυχα νερά της λίμνης.

φύσης έχουν οι ορχιδέες. Ακόμη στα βουνά ευδοκιμούν
βρύα και λειχήνες που διακοσμούν μόνιμα τα δέντρα
και τους βράχους, ενώ οι μύκητες περιμένουν μέχρι
τις αρχές του χειμώνα για να κάνουν την καλύτερη
επίδειξή τους.

Πολλά από τα αποδημητικά είδη πουλιών που
συναντάμε στον υγρότοπο, ο οποίος αποτελεί έναν
από τους 10 διεθνούς σημασίας υγροτόπους της χώρας
σύμφωνα και με την συνθήκη Ramsar, προστατεύονται
από τη Σύμβαση της Βόννης. Τα φυτά, αν και διατηρούν
μια μόνιμη παρουσία, αλλάζουν εικόνα από έτος σε
έτος. Η ωραιότερη εποχή στη λίμνη είναι το τέλος του
καλοκαιριού και το φθινόπωρο. Τα βουνά ωστόσο,
έχουν αγριολούλουδα όλο το χρόνο, ενώ ένα ή δύο
είναι ανθισμένα ακόμα και τα Χριστούγεννα. Την άνοιξη,
που έρχεται νωρίς, τα χωράφια γεμίζουν παπαρούνες
και χαμομήλια. Όλη η περιοχή είναι γεμάτη χρώματα
και οι λόφοι καλύπτονται με ανεμώνες, ασφόδελους
και άλλα λουλούδια δημιουργώντας μια πανέμορφη
εικόνα. Ως τον Ιούλιο τα βουνά γίνονται όλο και πιο
όμορφα και η περιοχή είναι γεμάτη από χρώματα και
ευωδιές. Τα θυμάρια και τα διάφορα άλλα βότανα
συναγωνίζονται για να προσελκύσουν τις πεταλούδες,
ενώ ξεχωριστό χώρο στις καρδιές των περιπατητών της

Σε όλη την προστατευόμενη περιοχή κοντά στη λίμνη
είναι εύκολο να δείτε σιρλοτσίχλονο, αμπελουργό
και τσιφτά, ενώ ο βλάχος και το βουνοτσίχλονο είναι
συνήθως ψηλά στα βουνά. Άλλα είδη που αξίζει να
προσέξει κανείς είναι η ασπροκώλα, ο καλαμοκανάς,
το τρυγόνι, τα διάφορα είδη δρυοκαλαπτών, ο νανομυγοχάφτης, ο βραχοτσοπανάκος, ο πετροκότσυφας, ο
γαλαζοκότσυφας και τα αποδημητικά αγιοπούλια κυρίως
στο δεύτερο μισό του Μαΐου. Τέλος, είναι καλό να θυμάστε
ότι το γιδοβύζι και τουλάχιστον 6 είδη από κουκουβάγιες
σάς κρατάνε συντροφιά μετά τη δύση του ηλίου, όταν τα
υπόλοιπα πουλιά κοιμούνται και ο τόπος ησυχάζει. Ο
γκιώνης παρότι όχι μόνιμος κάτοικος αναπαράγεται εδώ
και είναι πολύ συνηθισμένος στα χωριά. Ο μπούφος είναι
επίσης μόνιμος αλλά σπάνιος κάτοικος, που χρειάζεται
να βγείτε έξω από τα χωριά το σούρουπο, για να τον
παρατηρήσετε. Η ομορφιά των πουλιών στη λίμνη
είναι εκπληκτική, σχεδόν απερίγραπτη και η εμπειρία
πραγματικά ανεπανάληπτη.

Παρέλαση πτηνών…

Τη χειμερινή περίοδο, τη λίμνη επισκέπτονται οι
στικταετοί, τα φοινικόπτερα και περιστασιακά γερανοί ή
ακόμη και μαύροι πελαργοί. Την άνοιξη και το καλοκαίρι
έρχονται για να αναπαραχθούν ο κραυγαετός, ο
χρυσαετός, ο φιδαετός, ο σταυραετός και ο θαλασσαετός.
Ο υγρότοπος την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι προσφέρει
κατοικία και σε μικρότερα αρπακτικά όπως τσίφτες,
διπλοσάινα, σαΐνια και πετρίτες, που αναπαράγονται εδώ
και είναι τα πιο κοινά αρπακτικά, ενώ είναι σχεδόν σίγουρο
πως θα δείτε μαυροκιρκίνεζα και μαυροπετρίτες, καθώς
περνούν ταξιδεύοντας συχνά σε μεγάλους αριθμούς. Ο
υγρότοπος είναι πολύ γνωστός για τη λαγγόνα και τον
αργυροπελεκάνο, που αναπαράγονται εδώ και έχουν
μόνιμη παρουσία στην περιοχή. Επίσης, ένας μεγάλος
αριθμός πουλιών που αναπαράγονται σε μικτές αποικίες
στο παραποτάμιο δάσος είναι ο λευκοτσικνιάς, ο
σταχτοτσικνιάς, ο πορφυροτσικνιάς, ο νυχτοκόρακας, η
χουλιαρομύτα, η χαλκόκοτα και σε άλλα μέρη γύρω από
τη λίμνη ο ομικροτσικνιάς, η σκουφοβουτηχτάρα και το
νανοδουτηχτάρι.

Πλούσια πανίδα
Εκτός από τα πουλιά, η λίμνη Κερκίνη φιλοξενεί
πολλά είδη ζώων και ψαριών, αμφίβιων, ερπετών και
θηλαστικών, αλλά η τεράστια πλειονότητα της πανίδας
είναι τα ασπόνδυλα και ειδικά τα έντομα. Μια πρόσφατη
εξελισσόμενη έρευνα έχει καταγράψει πάνω από 1.000
είδη εντόμων στην προστατευόμενη περιοχή, με τρία νέα
είδη για την επιστήμη και πάνω από 50 για την Ελλάδα.
Ο συνολικός αριθμός τους είναι πλέον μεγαλύτερος από
4.000. Επιπλέον, φιλοξενούνται πολλά ενδιαφέροντα
είδη σαρανταποδαρουσών, χιλιοποδαρούσων, αραχνών
και ένα είδος σκορπιού.
Αυτά που περισσότερο παρατηρούν οι επισκέπτες είναι
οι πεταλούδες. Στα μέσα του χειμώνα εμφανίζονται
μόνο τις πιο θερμές μέρες, αλλά τον υπόλοιπο χρόνο
βρίσκονται παντού άφθονες και γοητευτικές. Και αν σας
αρέσει η νύχτα τότε θα συναντήσετε μερικά από τα 350
είδη νυχτοπεταλούδας. Ο υγρότοπος της Κερκίνης έχει
ακόμα 47 είδη ακριδών και τριζονιών, πολυάριθμα είδη
από λιβελούλες, σκαθάρια, μύγες, πολλές μέλισσες και
σφήκες. Επειδή ακριβώς έχει καταμετρηθεί ένας μικρός
μόνο αριθμός η περιοχή προσφέρεται για εξερεύνηση
από ερασιτέχνες ή έμπειρους εντομολόγους.
Στον υγρότοπο συναντιούνται συνολικά 31 είδη ψαριών.
Το μέγεθός τους ποικίλει και αποτελούν τροφή για μεγάλο
αριθμό ψαροφάγων πουλιών. Η λίμνη Κερκίνη φιλοξενεί
κι έναν τεράστιο αριθμό αμφίβιων, 8 είδη βατράχων και

φρύνων. Ακόμη, έχουν εντοπιστεί πολλά είδη ερπετών,
10 είδη σαύρας και 12 είδη φιδιών. Στις αναδασώσεις
πεύκης ψηλά στα βουνά ζουν χαριτωμένοι σκίουροι.
Αν είστε τυχεροί θα συναντήσετε ζαρκάδια, αλεπούδες,
λαγούς, αγριόγατες, σκαντζόχοιρους και κουνάβια. Στα
βουνά ζουν ακόμη αγριόχοιροι και μικρές ομάδες λύκων
και τσακαλιών. Οι βίδρες αν και είναι δύσκολο να τις
δείτε βρίσκονται στις υδάτινες συγκεντρώσεις, ενώ οι
μικροτυφλοπόντικες ζουν στη βορειοανατολική πλευρά
της λίμνης. Η πλειονότητα πάντως των θηλαστικών είναι
νυχτερίδες, ποντίκια, αρουραίοι και μυγδαλίδες.
Στον υγρότοπο της Κερκίνης φιλοξενείται ο μεγαλύτερος
πληθυσμός νεροβούβαλων στην Ελλάδα. Με το αργό
τους βάδισμα, την αγάπη τους για τη λάσπη και το
νερό, το μεγάλο τους μέγεθος είναι το σήμα κατατεθέν
της περιοχής. Πάνω από 10.000 πουλιά φιλοξενούνται
στην Κερκίνη, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Στα τέλη
του καλοκαιριού, με τους νεογέννητους κορμοράνους
ο αριθμός αυξάνεται στις 20.000, ενώ το χειμώνα είναι
πάνω από 30.000 κυρίως πάπιες και μπορείτε άνετα να
παρατηρήσετε 18 είδη. Εκτός από τις πάπιες, μπορείτε να
δείτε 3 ή 4 είδη χήνες και πιθανόν τα 3 είδη κύκνων της
Ευρώπης. Στον υγρότοπο της Κερκίνης βρίσκει καταφύγιο
ένας μικρός αριθμός από κεφαλούδια, φερεντίνια και
βαλτόπαπιες μαζί με ένα μεγάλο αριθμό από καπακλή και
τεράστια κοπάδια από γκισάρι. Επιπλέον, στην αρχή της
άνοιξης η λίμνη φιλοξενεί εκατοντάδες σαρσέλες που
κάνουν στάση, καθώς αποδημούν για το βορρά.

ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ
Στάση... ορεινή!

Το κοσμοπολίτικο παρελθόν κληροδότησε στα Άνω
Πορρόια μία μοναδική γαστρονομική παράδοση. Ψάρι,
Ένα χωριό χτισμένο σε δύο πλαγιές του όρους Κερκίνης, κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά, αστική κουζίνα γλυκά,
μέσα σ’ ένα δάσος από πλατάνια, οξιές, βελανιδιές και παραδοσιακά και πιο «ψαγμένα».
κέδρους με αμέτρητα ρυάκια και κρήνες με παγωμένο
νερό. Χτισμένο πάνω στα μονοπάτια που ακολουθούσαν Και μετά τα βοτάνια, ο Αντώνης, ο ζαχαροπλάστης των
τα καραβάνια ταξιδεύοντας από την Κωνσταντινούπολη Άνω Πορροίων στην κεντρική πλατεία του χωριού, θα
στο Μοναστήρι την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. σας προμηθεύσει γλυκό του κουταλιού ντοματάκι, σύκο
Εμπορικό κέντρο και πέρασμα για την βαλκανική και καρυδάκι, καθώς και λικέρ από κράνο και τσάπουρνο.
ενδοχώρα για αιώνες. Ο σχηματισμός των εθνικών κρατών
μετέτρεψε το πέρασμα σε σύνορο. Στις γειτονιές του Και φυσικά, δεν θα φύγετε από την περιοχή χωρίς
συνυπήρχαν τρεις κοινότητες: η ελληνική, η βουλγαρική λιχουδιές από βουβάλι! Το «Χασαπάκι» στη Ροδόπολη
και η τουρκική. Οι ανταλλαγές των πληθυσμών έφεραν είναι ένα κρεοπωλείο αλλιώτικο από τ’ άλλα!
στον τόπο Μικρασιάτες, Θρακιώτες και Πόντιους. Βουβαλίσιος καβουρμάς από 100% βουβαλίσιο κρέας,
Ρίζωσαν, πρόκοψαν και άφησαν ισχυρό το στίγμα τους μοναδικός στην Ελλάδα. Ο Νάσος θα σάς κάνει εξπέρ
σ’ έναν τόπο που η χάραξη των συνόρων τον έφερε στις στο θέμα του καβουρμά και θα σας προμηθεύσει εκτός
εσχατιές του χάρτη. Διατήρησε όμως τον κοσμοπολίτικο του καβουρμά, λουκάνικα βουβαλίσια, σουτζουκάκια και
βουβαλίσιο ψαχνό μαζί με συνταγές της μητέρας του.
αέρα του και τερτίπια φιλοξενίας μοναδικά.
Θα τ’ απολαύσετε περιδιαβαίνοντας το Βαρόσι, τη
δυτική γειτονιά του χωριού και ανακαλύπτοντας τα
παλιά δίπατα σπίτια, εξαιρετικά δείγματα μακεδονίτικης
αρχιτεκτονικής, εστίες των εύπορων εμπόρων που
αλώνιζαν τα βαλκάνια. Τα δυο ξωκλήσια του Άι-Γιώργη
και του Άι-Δημήτρη με τα ξυλόγλυπτα τέμπλα θα σάς
ψιθυρίσουν ιστορίες ευσέβειας και κατάνυξης. Κάντε μία
στάση στην «Όαση» στην κεντρική πλατεία του χωριού
και απολαύστε τον καφέ σας μέσα σε ένα δάσος από
πλατάνια. Αν βρεθείτε στα Άνω Πορρόια μέρες γιορτών
μη σας εκπλήξουν οι ήχοι της φιλαρμονικής. Παίζει
ασταμάτητα από το 1934!
Οι εραστές της φύσης θα απολαύσουν ονειρικές
πεζοπορίες στα μονοπάτια που εδώ και χρόνια χάραξε και
συντηρεί ένας νέος άνθρωπος από το χωριό, ο Στέργιος
Καλέσης. Μονοπάτια και διαδρομές για ποδήλατο βουνού
σε δρόμους ευφορίας και απόλαυσης μέσα στο δάσος.
Διαδρομές μέσα σε μυρωδιές από σφενδάμια, σκλήθρα
και οξιές, στο λίγο φως που αφήνουν τα πλατάνια να
περάσει, δίπλα σε ποτάμια, εγκαταλειμμένα στρατιωτικά
φυλάκια και οχυρωματικά έργα για τον «κίνδυνο από
τον Βορρά». Η μικρότερη διαδρομή διαρκεί μιάμιση ώρα
και αυτή για τους πιο τολμηρούς έξι ώρες. Στο τέρμα
τους βλέπει κανείς τις δυο λίμνες, Κερκίνη και Δοϊράνη,
νωχελικές στα πόδια του και πιο μακριά τον Άθω, τον
Όλυμπο και το Καϊμακτσαλάν, και ακούει τα ξωτικά του
Μπέλλες να λένε ιστορίες.

30

ΟΔΙΚΩΣ

Από την Αθήνα η περιοχή απέχει 520 χιλ. Κινήστε
συνεχώς σε εθνικό δίκτυο και μετά τα διόδια των
Μαλγάρων ακολουθείτε το δρόμο για Σκόπια.
Στρίβετε προς Κιλκίς – Δοϊράνη – Άνω Πορρόια.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από το αεροδρόμιο Μακεδονία 110 χιλ.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ

Από το Σιδηροδρομικό Σταθμό της Ροδοπόλεως, τα
Άνω Πορρόια απέχουν 4 χιλ. και η Κερκίνη 5 χιλ.

Δημήτρης Σταθόπουλος
www.naturanrg.gr

