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Σσγκινεηική ιζηορία : Ελλενίδα τάριζε δωή ζε 
έναν Ιηαλό με ‘δεζμό αίμαηος’ 

news24725 Απξηιίνπ 2021 12:52 

Το πιο εστάριζηο μήνσμα για ηον "γιο" ηες ποσ δεν έτει δει 
ποηέ έλαβε ε Ιωάννα Λάγκα. Ένα μήνσμα ποσ περίμενε επί 
δύο τρόνια. Όλα όζα πρέπει να γνωρίδεηε για ηε διαδικαζία 
δωρεάς αιμοποιεηικών κσηηάρων. 

«Είλαη πγηήο», ηήο είπαλ ζην ηειέθσλν. Γηα ηελ Ισάλλα Λάγθα ήηαλ έλα κήλπκα πνπ ην πεξίκελε δπν ρξόληα. Καη ήηαλ ην πην 

επράξηζην κήλπκα γηα ηνλ «γην» ηεο, πνπ όκσο δελ έρεη δεη πνηέ. Έλαλ γην πνπ δελ ηνλ γέλλεζε, δελ ηνλ γλώξηζε θαη δελ 

μέξεη θαλ ην όλνκά ηνπ. Έλαλ 25ρξνλν, ζήκεξα, Ιηαλό, ν νπνίνο, ε ηύρε ην 'θεξε, λα γίλεη «γηνο» ηεο κέζσ «δεζκνύ 

αίκαηνο». 

Η Ισάλλα Λάγθα ήηαλ ε κνλαδηθή αλάκεζα ζε 30.000.000 αλζξώπνπο πνπ κπνξνύζε κε ηα αηκνπνηεηηθά ηεο θύηηαξα λα 

ζώζεη από ηε ιεπραηκία ην παηδί απηό. Από ην 2017 πνπ έδσζε ην κόζρεπκα, θάζε ρξόλν, Απξίιην κήλα, ηεο ηειεθσλνύζαλ 
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θαη ην κόλν πνπ ηεο έιεγαλ ήηαλ όηη ν λεαξόο Ιηαιόο είλαη ελ δσή. Πέξζη, ιόγσ παλδεκίαο, δελ είρε θαλέλα λέν ηνπ. Καη 

θέηνο, πξηλ από ιίγεο κέξεο, ηεο ηειεθώλεζαλ θαη ηεο είπαλ όηη είλαη πγηήο, δίλνληάο ηεο ηε κεγαιύηεξε ραξά ησλ εκεξώλ. 

Η Ισάλλα Λάγθα είλαη δαζθάια, κεηέξα δπν παηδηώλ πνπ γέλλεζε ε ίδηα θαη από ην 2017 «κεηέξα» θαη ηνπ «Σδνπδέπε», 

όπσο ε ίδηα νλόκαζε ηνλ λεαξό Ιηαιό, ηνλ νπνίν κπνξεί λα κελ γέλλεζε αιιά ηνλ αλαγέλλεζε κε ην κόζρεπκα πνπ έδσζε. 

Με αθνξκή απηό ην επράξηζην λέν, ε θ. Λάγθα αθεγήζεθε ζην Αζελατθό/Μαθεδνληθό Πξαθηνξείν Εηδήζεσλ ηελ εκπεηξία ηεο, 

πξνηξέπνληαο ηνπο πνιίηεο λα ελεκεξσζνύλ γηα ηε δσξεά αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ θαη λα πάξνπλ ηελ απόθαζε λα γίλνπλ 

εζεινληέο δσξεηέο κπεινύ ησλ νζηώλ. 

Όια μεθίλεζαλ ην 2016, όηαλ ε θόξε ελόο ζπκκαζεηή ηεο από ην Δεκνηηθό αξξώζηεζε από ιεπραηκία θαη έπξεπε λα βξεζεί 

κόζρεπκα γηα λα ζσζεί ε δσή ηεο. Η νηθνγέλεηα ηνπ θνξηηζηνύ απεπζύλζεθε ζην ύιινγν Εζεινληώλ Αηκνδνηώλ Κνδάλεο, ν 

νπνίνο δηνξγάλσζε κηα δξάζε γηα ζπιινγή δεηγκάησλ ζάιηνπ ζε έλα θαηάζηεκα θνληά ζην γήπεδν ηνπ ΠΑΟΚ. 

«Μαζαίλνληαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε έζπεπζα γηα λα δώζσ θη εγώ δείγκα ζάιηνπ γηα λα βνεζεζεί ε θνπέια. Δελ 

κπόξεζα λα θαλώ ρξήζηκε ζηελ θόξε ηνπ ζπκκαζεηή κνπ. Γηα εθείλε βξέζεθε από θάπνηνλ άιινλ κόζρεπκα- λνκίδσ από ην 

εμσηεξηθό. Αιιά, κεηά από ελάκηζε ρξόλν πεξίπνπ, έιαβα έλα ηειεθώλεκα από ην Κέληξν Ελεκέξσζεο θαη πξνζέιθπζεο 

εζεινληώλ Δνηώλ Μπεινύ ησλ Οζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ην ΚΕΔΜΟΠ, πνπ κε ελεκέξσζαλ όηη βξέζεθα κνλαδηθή 

ζπκβαηή ζε πνζνζηό 90%, κέζα ζε 30.000.000 δείγκαηα, κε έλαλ λεαξό αζζελή από ηελ Ιηαιία. Με ξώηεζαλ αλ δέρνκαη λα 

ζπλερίζσ ηε δηαδηθαζία θαη λα δώζσ ην κόζρεπκα, εθόζνλ νη απαηηνύκελεο εμεηάζεηο δείμνπλ όηη είκαη πγηήο. Φπζηθά, ρσξίο 

δεύηεξε ζθέςε θαη κε κεγάιε ραξά θαη ζπγθίλεζε, έγηλε ε πξνεηνηκαζία θαη ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2017 έγηλε ε ιήςε ησλ 

αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ ζην λνζνθνκείν Παπαληθνιάνπ», αθεγείηαη ε θ. Λάγθα. 

Η διαδικαζία δεν είναι επώδσνη 

ην Ννζνθνκείν, όπνπ πήγε λα δώζεη αηκνπνηεηηθά θύηηαξα, ηε ζπλόδεπζαλ ηα παηδηά ηεο γηα λα δνπλ από θνληά θαη λα 

ζηγνπξεπηνύλ όηη δελ είλαη θάηη επώδπλν, επηθίλδπλν θαη δύζθνιν. «Σα έβιεπα πνπ θνηηνύζαλ κε πεξηέξγεηα ηα κεραλήκαηα 

πνπ θπγνθέληξηδαλ ην αίκα πνπ έθεπγε από ην ρέξη κνπ θαη αθνύ θξαηνύζαλ κέζα ζε ζαθνπιάθη κόλν ηα απαξαίηεηα γηα ηνλ 

ιήπηε θύηηαξα επέζηξεθαλ ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπ αίκαηνο από ην άιιν ρέξη ζηνλ νξγαληζκό κνπ. Με ξσηνύζαλ ζπλέρεηα 

πώο ληώζσ, αλ πνλάσ. Ήκνπλ κηα ραξά. Χαξνύκελε θαη ζπγθηλεκέλε. Ούηε ιόγνο όηη εθείλε ηελ κέξα ζα πήγαηλαλ ζην 

ζρνιείν ηνπο. Ήηαλ πνιύ ελζνπζηαζκέλα πνπ ε κακά ηνπο ζα έδηλε κόζρεπκα γηα λα ζσζεί κηα αλζξώπηλε δσή. Η όιε 

δηαδηθαζία θξάηεζε πεξίπνπ 2,5 ώξεο θαη θαηόπηλ επηζηξέςακε κε ην απηνθίλεην ζπίηη. Αηζζαλόκνπλ ππέξνρα. Κακία δάιε, 

θαλέλαο πόλνο, θακία απνιύησο ελόριεζε. Έλησζα όηη ήηαλ ην θαιύηεξν δώξν πνπ κνπ έθαλε ν Θεόο, λα βνεζήζσ έλα λέν 

παηδί λα μαλαρακνγειάζεη γεκάην πγεία. Όινη κνύ έιεγαλ ζπγραξεηήξηα γηα ηελ πξάμε κνπ. Γηα κέλα, όκσο, ν κεγάινο 

ήξσαο είλαη ν λεαξόο ιήπηεο. Εγώ ηνλ βάθηηζα "Σδνπδέπε". Δελ γλσξίδσ ην όλνκά ηνπ, νύηε θάηη γη απηόλ. Απηόο είλαη πνπ 

έδσζε ηε κάρε θαη βγήθε ληθεηήο. Απηόο πέξαζε ώξεο αγσλίαο θαη παξαθαινύζε ην Θεό λα δερηεί ην κόζρεπκα ν 

νξγαληζκόο ηνπ, ώζηε λα αξρίζεη λα δνπιεύεη θαη λα ηνλ θάλεη μαλά πγηή θαη δπλαηό. Απηό πνπ έθαλα εγώ ήηαλ ην εύθνιν 

θνκκάηη ηνπ ζέκαηνο θαη ηειείσζε κέζα ζε ιίγεο ώξεο. Εθείλνο έπξεπε λα είλαη δπλαηόο θαη λα ππεξβεί ηα εκπόδηα πνπ ζα 

παξνπζηάδνληαλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πνπ ζα αθνινπζνύζε. Καη ηα θαηάθεξε!». 

Ο «Τζοσζέπε» ηα καηάθερε 

«Σνλ Απξίιην ηνπ 2018 πήξα ην πξώην ηειεθώλεκα από ην ΚΕΔΜΟΠ όηη ν ιήπηεο ηνπ κνζρεύκαηνο ήηαλ ελ δσή. Μόλν 

απηό θαη ηίπνηε άιιν!», ζπλερίδεη ε θ. Ληάγθα θαη πξνζζέηεη: «Σνλ Απξίιην ηνπ 2019 ήξζε ην δεύηεξν ηειεθώλεκα. Ο ιήπηεο 



είλαη ελ δσή! Σνλ Απξίιην ηνπ 2020 δελ πήξα θαλέλα ηειεθώλεκα. Σα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο Ιηαιίαο κε ηνλ κορονοϊό δελ 

επέηξεςαλ κάιινλ λα γίλεη ε εηδνπνίεζε. Καη πξηλ ιίγεο κέξεο ήξζε ην ηξίην ηειεθώλεκα πνπ κε ελεκέξσζαλ όηη απηή ηε 

ζηηγκή ν ιήπηεο ηνπ κνζρεύκαηνο είλαη πγηήο. Απεξίγξαπηε ε ραξά κνπ! Επηηέινπο κέζα ζηνλ εγθιεηζκό θαη έλα ραξνύκελν 

λέν! Αξθεηή καπξίια ππήξρε ζηε δσή καο κε όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ καο. Ο "Σδνπδέπε" κνπ ηα θαηάθεξε! Είλαη θαιά θαη ίζσο 

ζύληνκα λα ζπλαληεζνύκε. Σν εύρνκαη. Είλαη γηα κέλα ην ηξίην κνπ παηδί. Απηό πνπ δελ γέλλεζα αιιά ην βνήζεζα λα 

μαλαγελλεζεί! Αλ κνύ δηλόηαλ μαλά ε επθαηξία, ζίγνπξα ζα ην μαλαέθαλα. Χσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκό. Νηώζεηο όηη κε ηελ 

πξάμε απηή γίλεζαη ΑΝΘΡΩΠΟ. Δελ κεηξηέηαη κε ρξήκαηα. Μόλν κε ζπλαηζζήκαηα. Κη εγώ ληώζσ πινύζηα!». 

Ο καθένας, εθόζον είναι σγιής, μπορεί να γίνει δόηης 

«Ο θαζέλαο καο, από ηε ζηηγκή πνπ ελειηθηώλεηαη θαη είλαη πγηήο, κπνξεί λα γίλεη εζεινληήο δόηεο κπεινύ ησλ νζηώλ. Σν 

δείγκα ζάιηνπ πνπ παίξλεηαη κε κηα κπαηνλέηα είλαη αξθεηό γηα λα γίλνπλ ηα απαξαίηεηα ηεζη, λα θαηαγξαθεί ην δείγκα, θαη 

λα κπεη ζηελ παγθόζκηα δεμακελή δεηγκάησλ. Από εθεί θαη πέξα, αλ γίλεη ηαπηνπνίεζε κε θάπνηνλ ιήπηε ζνύ ηειεθσλνύλ 

θαη μεθηλά ε δηαδηθαζία. Εύρνκαη πξαγκαηηθά, όζνη δελ μέξνπλ γηα ηε δσξεά αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ λα ελεκεξσζνύλ θαη λα 

πάξνπλ ηελ απόθαζε λα γίλνπλ εζεινληέο δσξεηέο κπεινύ ησλ νζηώλ. Δελ ππάξρεη θακία παξελέξγεηα, απελαληίαο ε ραξά 

θαη ε επηπρία πνπ ληώζεηο, όηαλ γίλεζαη ηόζν ρξήζηκνο ζε θάπνηνλ πνπ θηλδπλεύεη λα ράζεη ηε δσή ηνπ, δίλεη θαη ζε ζέλα 

δύλακε λα αληηκεησπίζεηο όπνηα δπζθνιία ζηε δσή», θαηαιήγεη ε θ. Λάγθα. 

https://www.news247.gr/koronoios

