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4η πανελλαδική συνάντηση ΚΙΦΑ

...γιατί η αλληλεγγύη είναι πράξη αντίστασης

Σάββατο 20-6-15

Κυριακή 21-6-15
Β΄ Θεματική ενότητα
Κ.Ι.Φ.Α. για πόσο ακόμη και γιατί...

Α΄ Θεματική ενότητα

9.30 - 11.30
Πρόσβαση των ανασφάλιστων
στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Γιώργος Βήχας
( Μ.Κ.Ι.Ε. ) 10’
Απαίτηση πιστοποιητικών
νομιμότητας από τα Κ.Ι.Φ.Α.
Καλλιόπη Μιχελάκου
( Κ.Ι.Φ.Α. Πρέβεζας ) 10’
Κ.Ι.Φ.Α. και πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας.
Ανδρέας Λιάκουρας
( Κ.Ι.Α. Κορίνθου ) 10’
( Κ.Ι.Α. Θεσσαλονίκης ) 10 ‘

12.00 - 13.30
Ενδυνάμωση και ενεργοποίηση
της κοινότητας:
Η εμπειρία του Δικτύου Δράσης
Κοινωνικών Λειτουργών
στο Κοινωνικό Ιατρείο Πάτρας και
σε γειτονιά εργατικών κατοικιών.
Δώρα - Δήμητρα Τελώνη
( Κ.Ι.Φ.Α. Πατρών ) 20΄
Επαναπροσδιορισμός
της στάσης των Κ.Ι.Φ.Α.
Β. Ναξάκης ( Κ.Ι.Φ.Α. Άρτας ) 10’
Συνειδητοποίηση και
ενεργοποίηση ασθενών
και εθελοντών για μαζική
διεκδίκηση.
Ελένη Μηλιόρδου
( Ιατρείο αλληλεγγύης γειτονιάς
Αγ. Νεκταρίου ) 10’
Δημήτρης Παρθένης
( Κ.Ι.Φ.Α. Αθήνας ) 10’

10.00– 11.30
«Λαθρομετανάστες» ή πρόσφυγες;
Άνθρωποι πρώτα από όλα.
Στρατόπεδα συγκέντρωσης:
Η ακραία εκδοχή της
αντιμεταναστευτικής πολιτικής.
Στάση των Κ.Ι.Φ.Α.
Μπέττυ Κέφαλου 10’
( Κ.Ι.Α. Κορίνθου )
Λέννα Κουγιέα 10’
( Κ.Ι.Φ.Α. Αθηνών )
Αναστασία Τσάτσου 10’
( Κ.Ι.Φ.Α. Μυτιλήνης μέσω skype )

Συζήτηση
Προεδρείο:
Αθανάσιος Φιλάνδρας
( Κ.Ι.Α. Κορίνθου )
11.30 - 12.00
Διάλειμμα - Καφές



Β΄ Θεματική ενότητα

Α΄ Θεματική ενότητα

[

Καλλιτεχνική δράση
από το Θίασο των Ίσκιων
«Τα Μαύρα Μάτια Σου».
Τίτλος δράσης: ..Κι’ όμως
υπάρχει κάτι που δεν πουλιέται...
Στο κέντρο της πόλης και
στο Δημοτικό Θέατρο, στις 12.00
Το βράδυ στο Ξενία λίγο πριν
την έναρξη της συναυλίας.

Συζήτηση
Προεδρείο: Ελένη Μπαχταλιά
(Κ.Ι.Α. Κορίνθου)
13.30 - 14.00
Αφιέρωμα στον αγωνιστή γιατρό
Κωστή Νικηφοράκη.
…γιατί η αλληλεγγύη είναι πράξη
αντίστασης
Ομιλητές: Γιώργος Κουβίδης Νίκος Γιαννόπουλος

Συζήτηση
Προεδρείο: Κατερίνα Μάτσα
( Κ.Ι.Φ.Α. Πατησίων & Αχαρνών )
11.30 - 12.00
Διάλειμμα - Καφές

12.00 - 12.30
Αποτελέσματα πανελλαδικής
έρευνας για τα Κοινωνικά Ιατρεία
στην Ελλάδα της Κρίσης.
Παρουσίαση: Σοφία Αδάμ
(μέσω skype από Θεσσαλονίκη) &
Δώρα - Δήμητρα Τελώνη
( Κ.Ι.Φ.Α. Πάτρας )
12.30 - 14.30
Συνέλευση

