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Έμη ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο πνπ ην λήκα ηεο
ηζηνξίαο ηνπ θαζελόο ζπλδέεηαη κε δηάζσζε ηε
δσή ελόο αλζξώπνπ ή θαη πεξηζζνηέξσλ
αλέδεημε ε ζπγθινληζηηθή εθδήισζε πνπ
θηινμελήζεθε ην απόγεπκα ηνπ αββάηνπ ζηελ
αίζνπζα ηνπ ΣΔΔ Γπηηθήο Διιάδνο.
Απηνύο ηνπο έμη ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο ηνπο
έρεη ελώζεη ε θακπάληα επαηζζεηνπνίεζεο θαη
ελεκέξσζεο κε ζύλζεκα «Μη μείνειρ θεαηήρ»
γηα ηε δσξεά ζπκπαγώλ νξγάλσλ, κπεινύ ησλ
νζηώλ, αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ πνπ
πινπνηνύλ ε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ ηνπ ΠΓΝΠ, ην Κέληξν
Δζεινληώλ Γνηώλ Μπεινύ ησλ Οζηώλ «Χάπιζε Ζωή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ην
Κέληξν Αηκνδνζίαο ηνπ ΠΓΝΠ, ε νκάδα Δζεινληώλ «ΤΝάλζξσπνη» θαη ν Δζληθόο
Οξγαληζκόο Μεηακνζρεύζεσλ.
Δπηθεθαιήο ηεο πξνζπάζεηαο ν δηεπζπληήο ηεο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο Παηδηώλ
θαη Δθήβσλ ηνπ ΠΓΝΠ Αλδξέαο Ζιηάδεο. ηηο θιίλεο ηεο ΜΔΘ Παίδσλ κέρξη ζήκεξα
έρνπλ ζσζεί 1.400 παηδηά έρνληαο ιάβεη ηε θξνληίδα ηεο ηαηξνλνζειεπηηθήο νκάδαο ηνπ
θ. Ζιηάδε.
Αλάκεζα ζε απηά ηα παηδηά, είλαη ν κηθξόο ήξσαο Αιέμαλδξνο Ησάλλνπ πνπ παξνπζίαζε
ν θ. Ζιηάδεο. Ζ ηζηνξία ηνπ Αιέμαλδξνπ είρε γίλεη πξσηνζέιηδν ζηελ «Π» ηνλ Μάξηην ηνπ
2015 όηαλ έδηλε ηε κάρε ηεο επηβίσζεο από ηελ αζζέλεηα ηεο θαξδηάο πνπ είρε
ηαιαηπσξήζεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηνλ ζείν ηνπ νη νπνίνη επίζεο ήηαλ ηπρεξνί θαη είρε
βξεζεί κόζρεπκα θαξδηάο. Οη γηαηξνί ηνπ ΠΓΝΠ είραλ ελώζεη ηηο δπλάκεηο ηνπο κε Ηηαινύο
γηαηξνύο. Σνλ ππέβαιαλ ζε επέκβαζε ώζηε λα ηνλ δηαζπλδέζνπλ κε κεράλεκα
εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο αίκαηνο ώζηε λα αληέμεη ην νινλύθηην ηαμίδη κεηαθνξάο ηνπο
ζηελ Πάληνβα πξνθεηκέλνπ λα λνζειεπηεί ζε εηδηθό θέληξν κέρξη λα βξεζεί κόζρεπκα. Σν
κόζρεπκα βξέζεθε θαη ζήκεξα ν Αιέμαλδξνο είλαη κηθξόηεξνο πξεζβεπηήο ηεο δσξεάο
νξγάλσλ ζώκαηνο. Μάιηζηα παξέδσζε ζηνλ θ. Ζιηάδε ηελ ηηκεηηθή πιαθέηα πνπ ηνπ
απέλεηκε ε εζεινληηθή νκάδα «ΤΝ- άλζξσπνη» ε νπνία απέδσζε ηνηκή θαη ζηνπο
άιινπο πέληε πξσηαγσληζηέο ηεο δσήο.
Αλέξανδπορ Λαζκαπίδηρ - δόηηρ αιμοπεηαλίων:
«Ζ ζρέζε κνπ κε ηελ πξνζθνξά αίκαηνο μεθίλεζε πξηλ από 10 ρξόληα όηαλ βξηζθόκνπλ
ζην λνζνθνκείν θαη είδα κία θπξία απειπηζκέλε λα ςάρλεη αηκνδόηε γηα θάπνηνλ ζπγγελή

ηεο. Μεηαμύ άιισλ πιεζίαζε. Οηαλ άθνπζε ηε ζεηηθή κνπ απάληεζε ζην εξώηεκά ηεο, ην
πξόζσπό ηεο έιακςε. Δθείλν ην ρακόγειν κε ζπληξνθεύεη κέρξη ζήκεξα θαη απνηειεί ην
θίλεηξό κνπ γηα λα είκαη ηαθηηθόο αηκνδόηεο θαη όηαλ κε θαινύλ λα αληαπνθξίλνκαη ρσξίο
δεύηεξε ζθέςε. ην κε «κέλεηο ζεαηήο, εγώ ζα πξόζζεηα «ράξηζε έλα ρακόγειν».
Λίνα Ινηζεγιάννη - δόηπια μςελού ηων οζηών:
«Ζ δηθή κνπ ηζηνξία ζπκίδεη απηή ηνπ μεραζκέλνπ ιαρείνπ. Παίξλεηο έλα ιαρείν, ζηε
ζπλέρεηα ην μερλάο θαη θάπνηα ζηηγκή καζαίλεηο όηη έρεηο θεξδίζεη. Σν 2013 έδσζα δείγκα
γηα δόηξηα κπεινύ ησλ νζηώλ, όρη ζπλεηδεηά θαη ρσξίο λα μέξσ ηη ζεκαίλεη απηό. Απιά
έηπρε λα βξίζθνκαη ζ΄ έλαλ ρώξν πνπ ην ΚΕΔΜΟΠ έπαηξλε δείγκαηα. Όηαλ ν
Κσλζηαληίλνο γηνο αγαπεκέλεο κνπ θίιεο αζζέλεζε ηόηε έκαζα ηη ζεκαίλνπλ όια απηά.
Σν 2018 ρηύπεζε ην ηειέθσλό κνπ θαη ήηαλ ν θ. ππξηδσλίδεο από ηε Μνλάδα
Μεηακόζρεπζεο Μπεινύ ησλ Οζηώλ θαη κνπ είλαη όηη είκαη ζπκβαηή κε κία αζζελή ζηελ
Οιιαλδία θη αλ ηζρύεη ε πξνζθνξά κνπ γηα λα είκαη δόηξηα. Δθείλε ηε ζηηγκή αηζζάλζεθα
όηη θέξδηζα ην ιαρείν. Δπραξηζηώ ηε ιήπηξηα δηόηη κνπ έδσζε απαληήζεηο ζηα πην βαζηά
κνπ εξσηήκαηα γηα ηε δσή».
Χπιζηίνα Καπακωνζηανηή - λήπηπια μεηαμοζσεςμένη και εθελόνηπια ηος ΚΕΔΜΟΠ:
Οηαλ βξέζεθε ε δόηξηα, ε Αλλα από ηε Γεξκαλία, ρσξίο ηόηε λα γλσξίδεη πνηνο είλαη ν
ζσηήξαο ηεο, έγξαςε:
«Αγαπεκέλε κνπ δόηε όκσο Εσ! Ναη Εσ! Δλα ρξόλν, 5 κήλεο, 4 κέξεο θαη εθαηνκκύξηα
ζηηγκέο ΕΩ! Καη όζν δσ ζα ζ' επραξηζηώ γηα ηελ θάζε ζηηγκή πνπ απνιακβάλσ, ζηε δσή
ησλ παηδηώλ κνπ, ζηε δσή ησλ θίισλ κνπ, θαη ησλ δηθώλ κνπ… Οζν δύζθνιν θαη λα
θαίλεηαη, εζύ θξαηνύζεο ηα θιεηδηά ηεο δσήο κνπ. ' επραξηζηώ πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζεο».
Νικόλαορ Σπαήρ: Χάπιζε ζωή ζε έξι ανθπώποςρ δωπίζονηαρ ηα όπγανα ηος γιος
ηος Γιάννη πού ηπαςμαηίζηηκε θανάζιμα ζε ηποσαίο οδηγώνηαρ ποδήλαηο:
«Ζηαλ 4 Απξηιίνπ ην 2006. Μέρξη ηόηε ε ελεκέξσζή καο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ ήηαλ
κεδεληθή. Οηαλ ν θ. Ζιηάδεο, πνπ ήηαλ ηόηε ζηε ΜΔΘ Παίδσλ ζηελ Αζήλα καο πιεζίαζε
θαη καο ελεκέξσζε ε ζύδπγόο κνπ θη εγώ απαληήζακε ρσξίο δεύηεξε ζθέςε ζεηηθά ζην
λα δνζνύλ ηα όξγαλα ηνπ παηδηνύ καο θαη λα ζσζνύλ άιιεο δσέο. Αλ κε ξσηήζεηε πώο
αηζζάλνκαη ζήκεξα, ζα ζαο απαληήζσ, απιά ραξνύκελνο δηόηη κέζα από ηνλ ζάλαηό ηνπ
γηνπ καο έδεζαλ έμη άλζξσπνη. Γη' απηό θαη έρνπκε ηαρηεί ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηεο
δηάδνζεο ηνπ κελύκαηνο. Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε όηη είκαζηε ππνςήθηνη όινη γηα όια».
ηελ ίδηα εθδήισζε, πνπ ζπληόληδε ε γξάθνπζα, παξεκβάιινληαλ ηδηαίηεξα
θαηαηνπηζηηθέο νκηιίεο από ηνπο: Βηβή Παμηλνύ, επηθεθαιήο ηεο εζεινληηθήο νκάδαο
ΤΝάλζξσπνη, ηακαηίλα Κνύγεινπ-αηκαηνιόγνο, δηεπζύληξηα ΔΤ-Κέληξν Αίκαηνο
ΠΓΝΠ, Μαξία Λίγθα-αηκαηνιόγν επηκειήηξηα Α' ηεο ΜΜΟ ΠΓΝΠ, Διέλε Γεσξγίιαςπρνιόγνο -πξνζσπνθεληξηθή ζύκβνπινο Ψπρηθήο Τγείαο θαη π. Νηθόιαν θηαδαξέζε
πξσηνπξεζβύηεξν-πξντζηάκελν Ηεξνύ Νανύ Αγίνπ Αλδξέα Παηξώλ.
ην ηέινο ηεο εθδήισζεο ζα γίλεη ιήςε δεηγκάησλ από ηελ εζεινληηθή νκάδα ηνπ
ΚΕΔΜΟΠ. Οξγαλσκέλα δε ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθδήισζε θαη ζα δώζνπλ δείγκαηα
ζάιηνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο Α.. Αρηιιέαο Κακαξώλ.
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