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Αν έρθει η στιγμή που ο γιατρός διαγνώσει ότι ο εγκέφαλός μου
έχει νεκρωθεί και ότι καμμία λειτουργία του δεν θα επανέλθει
τότε η ζωή μου θα έχει τελειώσει

Όταν αυτο συμβει δεν θέλω να αφήσω κάποιους αβοήθητους.
Δεν θέλω το κρεββάτι μου να γίνει κρεβάτι θανάτου, αλλά πηγή ζωής.

Δώστε σε έναν όμορφο άνδρα τα μάτια  μου, που ποτέ δεν είδε
την όμορφη ανατολή,  που ποτέ δεν είδε ένα παιδικό πρόσωπο,
ή τον έρωτα στα μάτια μίας γυναίκας.

Δώστε την καρδιά μου, σ΄ έναν άνθρωπο
που περνά ατελείωτες ημέρες πόνου. Δώστε το αίμα μου,
στον έφηβο που θα το χρειαστεί, μετά από ατύχημα,
γιατι πρέπει να ζήσει και να δει τα εγγόνια του να παίζουν.

Δώστε τα νεφρά μου σε κάποιον που εξαντλείται μέρα παρά μέρα
συνδεδεμένος σ΄ένα μηχάνημα.

Πάρτε τα κόκκαλα μου, κάθε μυ και ίνα, κάθε μου νεύρο και ιστό
και βρείτε τρόπο ένα ανάπηρο παιδί να περπατήσει.

Ερευνήστε κάθε γωνιά του μυαλού μου.
Πάρτε τα κυτταρά μου και αφήστε να περιμένουν
γιατί κάποια μέρα ένα άφωνο αγόρι θα ξεφωνίσει στο φτερούγισμα
μιας νυχτερίδας κι ένα κορίτσι, θα ακούσει τoν ήχο της βροχής 
στα παραθυρά του.

Αν πρέπει να ενταφιάσετε κάτι, ας είναι τα λάθη μου,
oι αδυναμίες μου και όλες μου οι προκαταλήψεις απέναντι
στον συνάνθρωπό μου.

Δώστε την ψυχή μου στον θεό
και τα όργανα μου για τη σωτηρία των συνανθρώπων μου.
Εάν κάνετε όλα αυτά εγώ θα ζω για πάντα.

Robert Test (Δωρητής Οργάνων)



Ιωάννης Αρκάς
Πρόεδρος του ΔΡΟΜΕΑ

Οικονομολόγος

Ιωάννης Αρκάς

Μήνυμα 
Προέδρου του Δ.Σ.
Ιωάννης Αρκάς
Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Αθλητικού Συλλόγου 
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3.183.447 οι οφειλέτες του Δημοσίου
62,8 δις. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Το 60% του ενεργού πληθυσμού σε ανεργία
ή 27,4% δηλαδή 1.376.463 άνεργοι

Αυτό το μαύρο πέπλο, μαζί με την αιθαλομίχλη σκεπάζει όλη την Ελλάδα αυτή τη
στιγμή. Ζοφερό και μαύρο το τοπίο για πολλούς Συνέλληνες αναξιοπαθούντες αλλά και
για όλους γενικώς, μιας και κανείς δεν μπορεί να ζήσει βλέποντας τον διπλανό του να ζει
στο μαύρο σκοτάδι, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή να μην έχει να πάρει τα φάρμακά του.

Δυστυχώς, αυτή  τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά γι’ αυτή την κατά-
σταση και μένει να περιμένουμε από την Κυβέρνησή μας, να βρει τον τρόπο μέσα σ’
όλον αυτόν τον κυκεώνα να ανακουφίσει τους Πολίτες.

Λίγες οι αντοχές μας πιά… ‘’Δεν πάει άλλο’’…
Όσον αφορά εμάς και τον Κλάδο μας, μια από  τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες,

αν και ξέρομε ότι πολλοί από μας βρίσκονται επίσης σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση,
θα θέλαμε να προτρέψουμε, όσους τέλος πάντων μπορούν, και ίσως και από το υστέ-
ρημά τους, να προσφέρουμε ό,τι  μπορούμε σε όλους  αυτούς τους Φορείς που βοη-
θούν και συμπαραστέκονται στους δυστυχείς , αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας,
όπως η Εκκλησία, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, οι Δήμοι και οι άλλες Οργανώσεις.

Τα Χριστούγεννα αυτά ας είναι τα τελευταία που μας βρίσκουν μέσα σ’ αυτήν την
Κρίση  διάρκειας που περνάμε.

Ευχόμαστε από καρδιάς 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ 

(πραγματικά) Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2014 
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Ολοκληρώνοντας το αφιέρωμα στα τρία σημαντικά πρόσωπα του χώρου, την Ακριβή Σωτηροπούλου Τσερέ,
στην οποία αναφέρθηκα στο προηγούμενο τεύχος καθώς και στους υπόλοιπους δύο, Βούλα Χρυσικοπούλου και
Χρήστο Τσιούτρα στους οποίους θα αναφερθώ στο παρόν, θεωρώ ότι δίνω με αυτόν τον τρόπο έμφαση, στο προφίλ
εκπροσώπων του χώρου που κέρδισαν τον σεβασμό και την εκτίμηση της ελληνικής κοινωνίας, αφού ο τρόπος
ζωής τους, η κοινωνική τους ευαισθητοποίηση, οι αγωνιστικές τους δραστηριότητες και η κλίμακα των αξιών που
ανέπτυξαν, αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση μέσα από τη σημαντική δική τους διαδρομή.

Αφορμή στο γεγονός στάθηκε η προσωπική μου εκτίμηση που αναπτύχθηκε απέναντι στο πρόσωπο τους και η
οποία  προέκυψε μέσα από τη μακρόχρονη συνεργασία μου μαζί τους, κυρίως από την δράση μας στον συνδικα-
λιστικό χώρο τα χρόνια εκείνα που αγωνιζόμουν από τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Πανελληνίου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού. Πράγματι τίποτα δεν αξίζει περισσότερο, όσο ο θησαυρός των κοινών αναμνήσεων
τόσων ωρών, με τη δημιουργικότητα, τις συγκινήσεις, ακόμα και τις αντιπαραθέσεις και τις συμφιλιώσεις μας,
που είχαν όμως το ίδιο αγωνιστικό αποτέλεσμα. 

Έτσι σε μία κατάθεση ψυχής, απέναντι σε εκείνους που με τις ενέργειες τους μεταμόρφωσαν και πλούτισαν
τον κόσμο και έγραψαν ιστορία στον χώρο, ώσπου η ίδια η ζωή έβαλε σφραγίδα στο έργο τους, αποφάσισα να ξε-
διπλώσω το κουβάρι της προσωπικής τους ιστορίας, η κάθε μία εκ των οποίων μπορεί να φαίνεται όμοια με πολλών
άλλων, δεν παύει όμως να έχει το δικό της ξεχωριστό χρώμα. Σε ένδειξη λοιπόν αναγνώρισης της προσφοράς
τους, ανασύρω μέσα από τη λήθη, λεπτομέρειες που αγνοούνται. Και καθώς εμείς θα προχωράμε σε ένα άγνωστο
μέλλον αποχαιρετώντας τους, εκείνοι θα ζουν πάντα μέσα από τη σκέψη και τη μεγάλη μας αγάπη.  

ΒΟΥΛΑ (Παρασκευή) ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Το 1963 γεννιέται στο Πέραμα του Πειραιά, η μικρή
Βούλα, αριστεύοντας από την πρώτη κιόλας επαφή της με
το σχολείο, ενώ το όνειρο της είναι να γίνει μελλοντικά, μια
σπουδαία δικηγόρος. 

Όμως το 1972, γνωρίζει το σκληρό πρόσωπο της ζωής,
από την τρυφερή παιδική ηλικία των 9 ετών. Η διάγνωση
των γιατρών, σπειραματονεφρίτιδα. Αντιμετωπίζεται συντη-
ρητικά και παρά τις όποιες προσπάθειες, η νόσος εξελίσσε-
ται γρήγορα σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και το 1978 στα
15 της χρόνια, αρχίζει να υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση,
προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή. Οι ελπίδες τώρα στρέ-

φονται στην Αμερική. Είναι η εποχή όπου ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Νεφροπαθών με επικεφαλής τον τότε Πρόεδρο
Νίκο Θεμελή, αρχίζει μέσω της εφημερίδας <<Η φωνή των
Νεφροπαθών>>, ανένδοτο αγώνα κατά των μεταμοσχευτι-
κών κέντρων της Ελλάδας. Έτσι ξεκινά η περίφημη <<αερο-
γέφυρα ζωής>> για την εύρεση μοσχεύματος από την
αμερικανική λίστα. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο, η πε-
ποίθηση ότι θα σωθούν οι Έλληνες νεφροπαθείς μόνο στην
Αμερική . Η Ελληνική Πολιτεία τότε, ευρισκόμενη κάτω από
την πίεση και την απειλή για αναστολή της αιμοκάθαρσης
των νεφροπαθών, υπογράφει σύμβαση μέσω του διπλω-
ματικού σώματος της χώρας και της υποστήριξης του
Υπουργείου Υγείας με ιδιώτη χειρουργό των ΗΠΑ. Είναι ο
Dr. Merkel από το Σικάγο, ο οποίος έμελλε στην συνέχεια
να γίνει διεθνώς γνωστός για αντιδεοντολογική συμπερι-
φορά και να συρθεί σε ευρωπαϊκά δικαστήρια για υπερβο-
λικές δαπάνες και κατάχρηση χρημάτων νεφροπαθών,
προερχομένων από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. 

Στην Νέα Υόρκη δημιουργείται κέντρο διαμονής, για το
χρονικό διάστημα που απαιτείται προ και μετά από την με-
ταμόσχευση, των Ελλήνων νεφροπαθών που μεταβαίνουν
εκεί. Ταξιδεύει και εκείνη ως εκεί. Δεν αναμένει μόσχευμα
από τη λίστα αφού έχει ως υποψήφια δότρια τη μητέρα της,
η οποία τελικά προς μεγάλη απογοήτευση όλων, κρίνεται
ακατάλληλη. Επιστρέφει στην Ελλάδα χωρίς να χάσει τις ελ-
πίδες της όμως χρειάζεται να υποβληθεί σε πολλαπλές με-

Η συνέχεια 
του οδοιπορικού τιμής στη

μνήμη των τριών ηρώων της ζωής
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ταγγίσεις αίματος, γεγονός που κινητοποιεί τον ανοσολο-
γικό της μηχανισμό με τη δημιουργία αντισωμάτων, ικανών
να απορρίψουν το οποιοδήποτε συμβατό μόσχευμα μπο-
ρούσε να βρεθεί στην πορεία.  Έτσι συνειδητοποιεί οριστικά
πλέον, ότι η μεταμόσχευση για αυτήν είναι ένα άπιαστο και
απαγορευμένο όνειρο και ότι η υπομονή θα έπρεπε να γίνει
τώρα ο σημαντικότερος σύμμαχος της για να μπορέσει να
επιβιώσει.. 

Αυτό γίνεται η αιτία να αποκαλυφθεί στην συνέχεια η δύ-
ναμη του χαρακτήρα της, αφήνοντας το στίγμα της στον
χώρο, με το ήθος και την ακεραιότητα  της ψυχής της. Παρά
τη δεινή της θέση, δηλώνει υπέρμαχος των μεταμοσχεύ-
σεων στηρίζοντας ηθικά, όσους τουλάχιστον υποψήφιους
λήπτες γνωρίζει από τις κοινωνικές της επαφές και στρέφει
όλη της την ενέργεια στον αγώνα για τα κοινά.

Έρχεται σε επαφή με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο των Νε-
φροπαθών και εργάζεται στα γραφεία του αρχικά ως υπάλ-
ληλος, όπου εκτιμώνται η συνέπεια και η εργατικότητα της.
Προτείνεται έτσι ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και εκλέγεται αναλαμβάνοντας την θέση της Γενι-
κής Γραμματέως την οποία και κατέχει επί σειρά πολλών
ετών.

Το 1992 επισκέπτονται τα γραφεία του Συνδέσμου, δύο
νεαροί φίλοι. Ο ένας εξ αυτών, νεοφερμένος νεφροπαθής
ο Χρήστος Γουρδομιχάλης, γίνεται όχι μόνο ο στενός της
συνεργάτης στα Διοικητικά Συμβούλια και ο ένθερμος υπο-
στηρικτής της, αλλά και ο μελλοντικός της σύζυγος με τον
οποίο παντρεύεται το 2004, έχοντας διανύσει μαζί του όλο
αυτό το χρονικό διάστημα, μια κοινή πορεία που επικεντρώ-
νεται στον εθελοντισμό και στον αγώνα για τα δικαιώματα
των νεφροπαθών.

Συναισθηματικά δεμένη με τον Σύνδεσμο, καταναλώνει
εκεί όλο τον ελεύθερο χρόνο της, προσφέροντας ακούρα-
στα την βοήθεια και την αλληλεγγύη της σε όσους έχουν
ανάγκη. Αψηφά τη βεβαρημένη κατάσταση της υγείας της,
αφού η προσφορά προς τον συνάνθρωπο είναι το σημαντι-
κότερο για εκείνη γεγονός, κάτι που της δίνει μεγάλη ψυχική
ικανοποίηση. Διακρίνεται για την έντονη δραστηριότητα της
και τις προοδευτικές της ιδέες. Επιμελείται την κίνηση του
γραφείου και της έκδοσης του ενημερωτικού περιοδικού
του Συνδέσμου <<Επιθεώρηση>>. Οργανώνει με τη βοήθεια
πάντα των συνεργατών της, (υλοποιώντας έτσι τις αποφά-
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου), το πρό-
γραμμα βοήθειας σε άπορες οικογένειες και την πρόσληψη
ανέργων νεφροπαθών που εργάζονται σαν υπάλληλοι στα
γραφεία του, μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Αποτέ-
λεσμα αυτού είναι η συνταξιοδοτική σήμερα εξασφάλιση
πολλών εργαζόμενων νεφροπαθών. Εκ μέρους του Δ.Σ.
επίσης, οργανώνει στα πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώ-
σεων χοροεσπερίδες, Γενικές Συνελεύσεις, εκδρομές, επα-
φές με τα ΜΜΕ, συνέδρια και ημερίδες με ιατρικά ή μη
θέματα καθώς και θέματα ενημέρωσης ως προς την προ-
ώθηση της ιδέας για την Δωρεά Οργάνων, ενώ συνεργά-
ζεται άριστα με διάφορους ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς
και οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία. Οργανώνει επίσης

τις ετήσιες εκδηλώσεις για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας, με απονομές βραβείων υπό την επωνυμία <<Στέφα-
νος Χυτόπουλος>>, ο οποίος ήταν ο πρώτος Πρόεδρος του
Συνδέσμου. Υλοποιείται έτσι η πρόταση της, μέσω της
οποίας θέλει να τιμήσει την προσφορά εκείνου, στον χώρο.
Είναι άριστη γνώστης της Ελληνικής γλώσσας και χαρακτη-
ριστικά, εντυπωσιάζει και καταχειροκροτείται η Ημερίδα που
διοργανώνει για <<την διεθνοποίηση της Ελληνικής γλώσ-
σας>>. Συμμετέχει καθημερινά στον κοινό και με άλλους
Συλλόγους Νεφροπαθών αγώνα, με παραστάσεις στα
υπουργεία, καθιστικές διαμαρτυρίες, πορείες στους δρό-
μους και καταλήψεις γραφείων υπουργών, για την επίτευξη
και προάσπιση των δικαιωμάτων του χώρου, ειδικότερα
όμως καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, για την επίλυση
των καθημερινών και τεραστίων προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν οι αιμοκαθαρόμενοι. Το έργο της λειτουργίας του
Συνδέσμου ο οποίος γίνεται ευρύτερα γνωστός, στηρίζεται
σε χορηγίες απλών ιδιωτών και φορέων, οι οποίοι ευαι-
σθητοποιούνται μέσα από την προβολή της δράσης των
μελών του.       

Στο διάστημα αυτό και στις αρχές του 2000, αρχίζει να
γίνεται αναγκαία πλέον η  ίδρυση μιας ομοσπονδίας. Ταξι-
δεύει σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να συζητήσει και επί
προσωπικού επιπέδου το θέμα, ενώ παράλληλα η συμμε-
τοχή των κατά τόπους Συλλόγων Νεφροπαθών, δημιουργεί
τις προϋποθέσεις και κατευθύνσεις στο ανάλογο κλίμα για
την υλοποίηση της ιδέας. Έτσι δημιουργείται ένας κεντρικός
πυρήνας στην Αθήνα με την ίδρυση της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Νεφροπαθών (ΠΟΝ). Την Βούλα την αγγίζει τώρα,
η αύρα της κορυφής. Προτείνεται και αναλαμβάνει την θέση
της Προέδρου στην Ομοσπονδία, όμως προς μεγάλη της
επιθυμία, παραμένει και λειτουργεί παράλληλα, και ως Γε-
νική Γραμματέας στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών
υπό την Προεδρεία του Γιώργου Καστρινάκη με τον οποίο
συνεργάζεται επί σειρά πολλών ετών.

Οι υποχρεώσεις πλέον την απορροφούν και της περιορί-
ζουν στο ελάχιστο, τον χρόνο ανάπαυσης. Ο εκσυγχρονι-
σμός της ΠΟΝ είναι ο βασικός της στόχος. Χωρίς την
προσωπική της εργασία και τη βασική στήριξη του συζύγου
της, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δύσκολα θα μπορούσε να πραγ-
ματοποιηθεί κάτι αντίστοιχο για την επιτυχή λειτουργία της
Ομοσπονδίας. Από τη θέση της πρώτης ιστορικά γυναίκας
Προέδρου και με την εμπειρία που  διαθέτει, εργάζεται πυ-
ρετωδώς. Οργανώνει τα διήμερα ανά την Ελλάδα ετήσια Συ-
νέδρια της ΠΟΝ με Τακτικές ή και Εκλογοαπολογιστικές
Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες συμμετέχουν παράλληλα
και διακεκριμένοι επιστήμονες με ενδιαφέροντα ιατρικά θέ-
ματα Ανάμεσα στις προσπάθειες της είναι και η κατά τακτά
χρονικά διαστήματα, πλήρης και συστηματική ενημέρωση
των Συλλόγων - μελών της ΠΟΝ, γεγονός που ικανοποιεί
τους πάντες. Επιχειρεί μεγάλα άλματα ακόμα και εις βάρος
της υγείας της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η συμμετοχή της
στη συνεδρίαση της Βουλής όπου συζητήθηκε το πρώτο νο-
μοσχέδιο για τις Μεταμοσχεύσεις Ιστών και Οργάνων. Και
αυτό γιατί είχε φύγει λίγο νωρίτερα με έναν υποκλείδιο κα-
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θετήρα και με έντονο πόνο στην ωμοπλάτη μέσα από το
Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών αναλαμβάνοντας παρά τις αν-
τιρρήσεις των γιατρών, προσωπική ευθύνη. Είχε εισαχθεί
εκεί για την τοποθέτηση του καθετήρα, προκειμένου να υπο-
βάλλεται με αυτόν τον τρόπο σε αιμοκάθαρση αφού τα αγ-
γεία στα χέρια της ήταν κατεστραμμένα.  Ήταν κατά γενική
ομολογία,, μεγάλο χρέος της, η παρουσία της στη Βουλή.

Όμως στην υλοποίηση του έργου της θεωρεί ότι αντιμε-
τωπίζει αντιδράσεις και έτσι το 2008 παραιτείται από τα
κοινά, αφήνοντας πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ολοκλη-
ρώνει ίσως έτσι, έναν κύκλο πολύτιμης προσφοράς στον
χώρο των νεφροπαθών, στον οποίο όμως παραμένει σαν
μία ξεχωριστή ιστορική προσωπικότητα που διακρίθηκε για
την σεμνότητα της, έχοντας παράλληλα κερδίσει, τον γενικό

σεβασμό και μία σημαντική θέση στην καρδιά όλων μας.
Αθόρυβα όπως συνήθιζε να ζει και να εργάζεται, αποσύρε-
ται μαζί με τον Χρήστο στην Σαλαμίνα όπου και διέμεναν.

Όμως τα προβλήματα υγείας αυξάνονται μέρα με τη μέρα
και τελικά, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών της
κλινικής <<Κυανούς Σταυρός>>, στις 1 Αυγούστου 2012,
φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών και μετά από εγκεφα-
λική αιμορραγία, η γυναίκα που έχτισε τον δικό της μύθο
μέσα από δυσκολίες και αντιξοότητες, περνώντας καρτερικά
και με αξιοπρέπεια, 34 ολόκληρα βασανιστικά χρόνια στην
αιμοκάθαρση. Στο πλάι της ο Χρήστος όπου μαζί έχουν χα-
ράξει τη δική τους ιστορία, εξέφρασε την επιθυμία αντί στε-
φάνων,  τα χρήματα να δοθούν στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Νεφροπαθών, τον Σύλλογο που τόσο πολύ αγάπησε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

Το 1953 γεννιέται στη Μερκάδα Φθιώτιδος ο Χρήστος,
το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας και όπως
όλοι οι νέοι, θέλει να εκπληρώσει πολλά από τα όνειρα της
ζωής που έχει προγραμματίσει να κάνει. Μετά την ολοκλή-
ρωση των σπουδών του, εργάζεται στον ΟΤΕ Λαμίας σαν
τεχνικός, όπου ασχολείται παράλληλα και με τα πολιτιστικά
θέματα των εργαζομένων του ΟΤΕ.

Τον Απρίλιο του 1986, σε κάποια έξοδο για φαγητό,
γνωρίζεται μέσω κοινών γνωστών με την Θωμαίδα Νικο-
λάου. Η γνωριμία τους δεν είναι απλά ένα φλερτ. Ακολου-
θώντας τους φυσιολογικούς κανόνες της ζωής και μέσα
στον νεανικό ενθουσιασμό τους, παντρεύονται λίγους
μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Ένα χρόνο αρ-
γότερα το 1987, η ευτυχία τους ολοκληρώνεται με την από-
κτηση του πολυαγαπημένου τους γιού Βαγγέλη. Είναι ο
σημαντικότερος ρόλος στη ζωή τους. Προσπαθούν να αν-
ταποκριθούν με αφοσίωση και αγάπη στη φροντίδα του
μωρού τους και γίνονται δύο θαυμάσιοι γονείς. Ο μικρός
μεγαλώνει ευαισθητοποιημένος πάνω στα θέματα των νε-
φροπαθών αφού βιώνει προσωπικά όλη την περιπέτεια από
την ασθένεια του πατέρα του και οι γονείς του χρόνια αρ-
γότερα, τον καμαρώνουν σαν φοιτητή Δασολογίας και σαν
εργαζόμενο πλέον στην Πυροσβεστική Υπηρεσία . 

Όμως να που απότομα δύο χρόνια αργότερα, το 1989,
ο ήρεμος κόσμος τους ο τόσο απλός, κρύβει για αυτούς μια
παγίδα. Βρίσκονται στα σύνορα ανάμεσα στο γνωστό και το
άγνωστο όταν οι γιατροί, ανακοινώνουν το σοβαρό πρό-
βλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Χρήστος. Πάσχει από
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εξ αιτίας των πολυκυστικών νε-
φρών του και πρέπει να μπει στην αιμοκάθαρση. Μετά το
στάδιο της ψυχρολουσίας και τα ανάμεικτα συναισθήματα
φόβου και ανασφάλειας που επικρατούν, προσπαθούν να
προσαρμοστούν και να βάλουν μια τάξη στη ζωή τους.   Σί-
γουρα υπάρχει λύση. Υποβάλλεται σε προμεταμοσχευτικό
έλεγχο και μπαίνει στη λίστα αναμονής. Και να το θαύμα
όταν δύο χρόνια αργότερα το 1991 ένα δυνατό ξάφνιασμα
και η έντονη παρόρμηση για ζωή, οδηγεί τον Χρήστο στη
Θεσσαλονίκη στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, από όπου έχει κλη-
θεί. Υποβάλλεται σε μεταμόσχευση νεφρού, η οποία όμως
είναι ανεπιτυχής και για μία πενταετία, αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα υγείας από τη χρόνια απόρριψη του μοσχεύμα-
τος. Εν τούτοις νιώθει την ανάγκη να προσφέρει ότι μπορεί
στο κοινωνικό σύνολο, σύμφωνα πάντα με τις δικές του δυ-
νάμεις. Έτσι δραστηριοποιείται μαζί με άλλους νεφροπαθείς
στο συνδικαλιστικό τομέα του χώρου και ιδρύουν το 1991,
τον Σύλλογο Νεφροπαθών Νομού Φθιώτιδας, όπου έκτοτε
αγωνίζεται για τα Δικαιώματα των νεφροπαθών. Για πολλά
χρόνια κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα με το μεγα-
λύτερο χρονικό εννεαετές διάστημα, υπό την προεδρεία της
Ελένης Τριάντου. Όμως το 1996 οδηγείται ξανά στην αιμο-
κάθαρση ενώ μπαίνει εκ νέου στη λίστα αναμονής. 

Ο καιρός κυλά και το 1998, καλείται στην Αθήνα στο
Λαϊκό Νοσοκομείο για να υποβληθεί σε δεύτερη, αλλά πε-
τυχημένη αυτή τη φορά μεταμόσχευση. Αφού περνούν οι
πρώτες μετεγχειρητικές μέρες, αρχίζει να ξαναβρίσκει τη
ζωτική του δραστηριότητα και διαύγεια. Αρχίζει να ρουφάει
τη ζωή. Μπαίνει στον παλιό ρυθμό στον χώρο της εργασίας
του, από όπου συνταξιοδοτείται το 2005, ταξιδεύει, κάνει
όνειρα, βιώνει μια καλή ποιότητα ζωής δίπλα στην οικογέ-
νεια του. Τώρα αισθάνεται ότι ζει πραγματικά. 

Η παρουσία του γίνεται ευρύτερα γνωστή. Είναι απίθανο
να γνωρίσει κάποιος τον Χρήστο αλλά και την Θωμαίδα που



10

τον συνοδεύει παντού και να μην εντυπωσιασθεί από την
ευγένεια, τη σεμνότητα και την καλοσύνη και των δύο. Ένα
απόλυτα αρμονικό ζευγάρι. Εκείνη τον στηρίζει και τον εμ-
ψυχώνει σε κάθε βήμα, κάθε απόφαση και κάθε ενέργεια
του. Ο Χρήστος ένας άνθρωπος που δεν παραπονιέται ποτέ,
ξέρει να δικαιολογεί και να συγχωρεί ακόμα και εκείνους
που υποπίπτουν σε σοβαρά λάθη. Ένας ακέραιος χαρακτή-
ρας σπάνιο για την εποχή μας, του οποίου η προσφορά στον
χώρο, είναι βασική και ουσιαστική, αφού καμία προσπάθεια
του δεν πάει χαμένη. Διαμοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα
στην οικογένεια  και στην ενασχόληση του με τα κοινά, με
βασικό κόστος την υγεία του. Η αγάπη προς τον συνάν-
θρωπο και ο σεβασμός σε κάθε ύπαρξη που έχει ανάγκη,
έχουν για αυτόν προτεραιότητα.

Θέτει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (ΠΟΝ) και εκλέγεται
αναλαμβάνοντας τη θέση του Ταμία. Το 2010 εκλέγεται και
αναλαμβάνει μέχρι τέλους, καθήκοντα Προέδρου στον Σύλ-
λογο Νεφροπαθών Νομού Φθιώτιδας. Παράλληλα έχει δη-
μιουργήσει επαφές και με άλλους κοινωνικούς φορείς της
τοπικής κοινωνίας. Γίνεται μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Πολιτιστικού Κέντρου Λαμίας, καθώς και του
Συλλόγου Παραπληγικών Παραρτήματος Ανατολικής Στε-
ρεάς και του Αθλητικού Σωματείου Παραπληγικών Ανα-
τολικής Στερεάς <<Μαλιακός>>, όπου με υπομονή,
εργατικότητα και διάθεση, προσφέρει αμέριστα την βοήθεια
του.  

Όμως ο βασικός του στόχος είναι η επίλυση των μεγά-
λων και συσωρευμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι νεφροπαθείς του νομού. Το έργο του παίρνει πνοή. Προ-
τεραιότητα του η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκο-
μείου Λαμίας. Γίνονται έγγραφες παρεμβάσεις και
παραστάσεις με τους υπευθύνους της πολιτικής και πολι-
τειακής ηγεσίας, προκειμένου να επισκευασθεί ο χώρος ο
οποίος βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, αλλά και να προκη-
ρυχθούν και να καλυφθούν και οι θέσεις των ειδικευμένων
νεφρολόγων που είναι απαραίτητοι.. Γίνεται ακόμα και σχε-
τική συζήτηση στη Βουλή μετά από επερωτήσεις βουλευ-
τών. Διοργανώνονται όπως πάντα υπό την επιμέλεια του
και με τη βοήθεια των συνεργατών του, εκδηλώσεις όπως
εκδρομές, ημερίδες με ιατρικά θέματα, χοροεσπερίδες,
κοπές πρωτοχρονιάτικης πίτας με βραβεύσεις, περίπτερα
ενημέρωσης του κοινού για τη διάδοση της ιδέας της Δω-
ρεάς Οργάνων και της εθελοντικής αιμοδοσίας, αλλά και οι
ετήσιες καθιερωμένες Θείες Λειτουργίες με αρτοκλασία
υπέρ υγείας των νεφροπαθών και των ζώντων δωρητών
οργάνων και επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των εκλιπόντων
νεφροπαθών και των ανωνύμων δοτών οργάνων, γεγο-
νότα που μεταδίδονται και από τα τοπικά ΜΜΕ. Παράλληλα

κυκλοφορεί μηνιαία πλέον και με ανανεωμένη πολυσέλιδη
μορφή, η ήδη υπάρχουσα εφημερίδα του Συλλόγου με τίτλο
<<Ενημέρωση>>, όπου συντάσσει τα θέματα της τοπικής
αλλά και της γενικής ενημέρωσης, που αφορούν τους νε-
φροπαθείς και η οποία αποστέλλεται δωρεάν, σε όλη την
Ελλάδα.

Και ενώ εξακολουθεί να εργάζεται για τον ενιαίο σκοπό,
το 2011 αρχίζει να διασχίζει ένα δύσβατο μονοπάτι εξαιτίας
μιας ηπατικής δυσλειτουργίας, φαρμακευτικής αιτιολογίας.
Δεν χάνει το κουράγιο του ακόμα και όταν τον Σεπτέμβριο
του 2012, υποβάλλεται ξανά σε αιμοκάθαρση για να αντι-
μετωπισθεί τόσο η νεφρική ανεπάρκεια που έχει δημιουρ-
γηθεί, όσο και η κύρωση ήπατος με την συνεχή αφαίρεση
του ασκητικού υγρού από την κοιλιακή του χώρα.. Έτσι ένα
μήνα μετά, στα τέλη Οκτωβρίου παρίσταται φανερά καταπο-
νημένος, στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέ-
λευση του Συνεδρίου της ΠΟΝ και ως εκπρόσωπος του
Πανελληνίου Συλλόγου Νεφροπαθών Νομού Φθιώτιδας,
θέτει όπως πάντα υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβού-
λιο. Δίνει ένα δυναμικό παρών, καταθέτει τις προτάσεις του
και εκλέγεται, δίχως να γνωρίζει ότι αυτή είναι και η τελευ-
ταία του ομιλία και παρουσία εκεί. Στο ευγενικό του πρό-
σωπο, φαίνεται ο άγγελος που προσπαθεί να νικήσει το
δράκο. 

Με την επιστροφή του στη Λαμία, τον εγκαταλείπουν ορι-
στικά οι δυνάμεις του. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ανακάμ-
ψει όμως βρίσκει το κουράγιο και συντάσσει το τελευταίο
και παράλληλα Χριστουγεννιάτικο τεύχος της εφημερίδας
με τις πρόσφατες ενημερώσεις. Το πρωινό της Πέμπτης 20
Δεκεμβρίου 2012, μετά από μία σοβαρή επιπλοκή, εισάγε-
ται εκτάκτως στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Θεραπευ-
τηρίου ΙΑΣΏ Θεσσαλίας στη Λάρισα. Όμως παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες της Νεφρολόγου και αγαπημένης
του φίλης Αθηνάς Γόμπου, την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου
2012, χάνει τη μεγάλη μάχη σε ηλικία 59 ετών, από ηπα-
τική ανεπάρκεια. Η οικογένεια του η οποία βίωσε μαζί του
τον εικοσιεξάχρονο αγώνα του για να κρατηθεί στη ζωή, εκ-
φράζει την επιθυμία αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν
για την αγιογράφηση του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και
Ιωάννου Προδρόμου που βρίσκεται στην περιοχή Σ.Σ. Λια-
νοκλαδίου, όπου εκεί φιλοξενούνταν τακτικά, πολλές από
τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Τώρα η Θωμαίς, μέσα από τις δύσκολες αυτές ώρες, κά-
νοντας τον απολογισμό των χρόνων  που μαζί κατέθεσαν
στην προσφορά αλλά και στους συνδικαλιστικούς αγώνες
για την ποιοτική ζωή των νεφροπαθών, θεωρεί ότι έχει  ένα
ισχυρό κίνητρο ώστε να παρέχει τη στήριξη τη βοήθεια και
την εμπειρία της σε όσους έχουν ανάγκη. 

Βούλα,  Ακριβή,  Χρήστο.
Εδώ ολοκληρώνεται ένα οδοιπορικό, με τον κόσμο να φαντάζει φτωχότερος στην απουσία σας. Θα σας θυμόμαστε
όλοι, ιδιαίτερα εγώ που είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστώ μαζί σας.   

Καλό σας ταξίδι αγαπημένοι μας. 
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής προκαλεί πολλά προβλήματα υγείας και σχεδόν κανένα όργανο του σώματός
μας δεν μένει ανεπηρέαστο.

Ανάμεσα σε όλα τα όργανα που επηρεάζονται είναι και το συκώτι, καθώς οποτεδήποτε τρώμε περισσότερο
ή τρώμε επεξεργασμένα τρόφιμα ή τηγανητά, αλλά κι όταν εκθέτουμε τον εαυτό μας στην περιβαλλοντική
μόλυνση ή το στρες, το συκώτι υπερλειτουργεί και υπερφορτώνεται.

Αυτό με τη σειρά του κάνει το συκώτι να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά, άρα οι τοξίνες και τα λιπαρά
δεν επεξεργάζονται με αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά φαγητά που μπορούν να βοηθή-
σουν στην αποτοξίνωση του ήπατος, προκαλώντας τη φυσική του ικανότητα να καθαρίζει τα τοξικά απόβλητα
του σώματος.

1. Σκόρδο

Μόλις μια μικρή ποσότητα σκόρδου είναι ικανή να

ενεργοποιήσει τα ένζυμα του συκωτιού που μπορούν να

βοηθήσουν το σώμα να διώξει τις τοξίνες. Επίσης, το

σκόρδο κρατά ψηλά τις ποσότητες αλισίνης και σεληνίου,

δυο φυσικών συστατικών που βοηθούν στην αποτοξί-

νωση του ήπατος.

2. Γκρέιπφρουτ

Το γκρέιπφρουτ έχει υψηλή περιεκτικότητα τόσο σε βι-

ταμίνη C όσο και σε αντιοξειδωτικά, γι’ αυτό το λόγο και

είναι πολύ αποτελεσματικό στην αποτοξίνωση του ήπα-

τος. Ένα μικρό ποτήρι φρεσκοστυμμένου χυμού γκρέιπ-

φρουτ μπορεί να βοηθήσει στην αυξημένη παραγωγή

ενζύμων που συντελούν στην αποβολή των καρκινογό-

νων ουσιών που συλλέγει ο οργανισμός.

3. Παντζάρια και καρότα

Και τα παντζάρια και τα καρότα είναι τρόφιμα πλούσια

σε φλαβονοειδή και β-καροτίνη, άρα η κατανάλωσή τους

μπορεί να προκαλέσει αλλά και να βελτιώσει τη συνολική

ηπατική λειτουργία.

4. Πράσινο τσάι

Αυτό το εκπληκτικό για το συκώτι ρόφημα, το πράσινο

τσάι, είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά, γνωστά ως κατεχίνες,

συστατικά που βοηθούν τη λειτουργία του συκωτιού. Το

πράσινο τσάι δεν είναι μόνο υπέροχο σε γεύση, αλλά κι

ένας εξαιρετικός τρόπος να βελτιώσετε τη συνολική δια-

τροφή σας, γι” αυτό φροντίστε να μάθετε όσο περισσό-

τερα γίνεται για αυτό και να το καταναλώνετε σε καθημε-

ρινή βάση.

5. Φυλλώδη πράσινα λαχανικά

Ένας από τους πιο δυνατούς συμμάχους μας στην

αποτοξίνωση του ήπατος είναι τα φυλλώδη πράσινα λα-

χανικά που καταναλώνονται ωμά, μαγειρεμένα ή ως

χυμός. Αυτά τα λαχανικά, που έχουν μεγάλη περιεκτικό-

τητα σε χλωροφύλλη, μπορούν να ρουφήξουν κυριολε-

κτικά τις τοξίνες από το αίμα μας. Παράλληλα με την

ξεχωριστή ικανότητά τους να εξουδετερώνουν τα βαρέα

μέταλλα και τα χημικά, αυτή η τροφή μπορεί να αποτελέ-

σει κι έναν πανίσχυρο προστατευτικό μηχανισμό για το

συκώτι.

6. Αβοκάντο

Αυτό το γεμάτο θρεπτικά στοιχεία τρόφιμο, το αβο-

κάντο, βοηθάει το σώμα να παράγει γλουταθειόνη, ένα

συστατικό που είναι απαραίτητο, ώστε να μπορέσει το συ-

κώτι να καθαρίσει τον οργανισμό από τις επιβλαβείς το-

ξίνες.

7. Μήλα

Τα μήλα έχουν υψηλή περιεκτικότητα πηκτίνης και

βοηθούν το σώμα να διώξει μακριά τις τοξίνες από το πε-

πτικό σύστημα κι αυτό με τη σειρά του κάνει τη δουλειά

του ήπατος πιο εύκολη, καθώς διευκολύνεται η αποτοξί-

νωση του σώματος.

Τροφές που καθαρίζουν
το συκώτι Συγγραφέας Ιάτωρ

Γράφτηκε στις: 15 Σεπτεμβρίου 2013

Μερικά από αυτά τα πολύ βοηθητικά τρόφιμα για την αποτοξίνωση του ήπατος είναι:



8. Ελαιόλαδο

Ορισμένα έλαια, όπως το ελαιόλαδο και το ηλιέλαιο

είναι εξαιρετικά για το συκώτι, όταν χρησιμοποιούνται με

μέτρο. Mπορούν να βοηθήσουν το σώμα, παρέχοντάς του

μια βάση λιπιδίων που είναι ικανή να διώξει τις βλαβερές

τοξίνες από τον οργανισμό. Έτσι, το έργο του ήπατος γίνεται

πολύ πιο εύκολο, μιας και οι τοξίνες έχουν πια μειωθεί και

διώχνονται πιο γρήγορα από το σώμα.

9. Σιτηρά ολικής άλεσης

Τα σιτηρά ολικής άλεσης, όπως το καστανό ρύζι και το

μαύρο ψωμί είναι πλούσια σε βιταμίνη Β, που βελτιώνει τον

συνολικό μεταβολισμό του ανθρώπου, τη λειτουργία του

ήπατος και την αποτοξίνωσή του. Αποφύγετε, όσο είναι δυ-

νατό, τα προϊόντα με λευκό αλεύρι και αντικαταστήστε τα

με τα αντίστοιχα προϊόντα ολικής άλεσης.

10. Σταυρανθή λαχανικά

Τρώγοντας μπρόκολο και κουνουπίδι αυξάνεται η πο-

σότητα μιας ουσίας που ονομάζεται glucosinolate, που συ-

νεισφέρει στην παραγωγή ενζύμων στο συκώτι. Αυτά τα

φυσικά ένζυμα βοηθούν στην αποβολή των καρκινογόνων

ουσιών και άλλων τοξινών, γεγονός που μειώνει σημαν-

τικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

11. Λεμόνια και lime

Αυτά τα δυο τρόφιμα περιέχουν πολύ μεγάλες ποσότη-

τες βιταμίνης C, που βοηθά το σώμα να μετατρέψει τοξικά

στοιχεία σε ουσίες που μπορούν να απορροφηθούν από το

νερό, άρα ένα ποτήρι φρεσκοστυμμένου χυμού λεμονιού

ή lime το πρωί βοηθάει στην ενεργοποίηση του ήπατος.

12. Καρύδια

Έχοντας μεγάλη ποσότητα του αμινοξέως αργινίνη, τα

καρύδια βοηθούν το συκώτι να αποτοξινωθεί από την αμ-

μωνία. Επίσης, τα καρύδια είναι πλούσια σε γλουταθει-

όνη και ωμέγα-3 λιπαρά, που βοηθούν τη φυσική

διαδικασία αποτοξίνωσης του ήπατος. Σιγουρευτείτε ότι

έχετε μασήσει πολύ καλά τα καρύδια προτού τα καταπι-

είτε, ώστε να έχουν διαλυθεί πλήρως.

13. Λάχανο

Όπως το μπρόκολο και το κουνουπίδι, έτσι και το λά-

χανο μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία δυο βασι-

κών αποτοξινωτικών ενζύμων του ήπατος που

συντελούν στην αποπομπή των τοξινών. Δοκιμάστε να

φάτε περισσότερο λάχανο τουρσί και λάχανο σε σούπα

για να αυξήσετε την κατανάλωση χωρίς να μείνετε μόνο

στη σαλάτα.

14. Κουρκουμάς

Ο κουρκουμάς είναι το αγαπημένο μπαχαρικό του

ήπατος, γι” αυτό δοκιμάστε να προσθέσετε λίγη ποσότητα

στα φαγητά σας, για να βελτιώσετε τη λειτουργία και την

αποτοξίνωση του συκωτιού σας. Ο κουρκουμάς είναι

πολύ αποτελεσματικός, μιας και βοηθάει τα ένζυμα του

ήπατος να αποβάλλουν τις καρκινογόνες ουσίες που

συγκεντρώνονται στον οργανισμό μέσω των τροφών.

Ορισμένες ακόμα τροφές που βοηθούν στην
αποτοξίνωση του συκωτιού είναι η αγκινάρα, τα
σπαράγγια, οι λαχανίδες και τα λαχανάκια Βρυξελ-
λών.
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Σπουδαίο επίτευγμα στον
τομέα της αναγεννητικής
ιατρικής
Για πρώτη φορά επιστήμονες κατάφεραν να αναπαράγουν ανθρώπινο ήπαρ χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα από το

δέρμα και το αίμα του ατόμου.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής, το οποίο δίνει ελπίδες για εναλλα-

κτικές πηγές οργάνων στο μέλλον, εξαλείφοντας τη σημερινή έλλειψη μοσχευμάτων.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου της Γιοκο-

χάμα με επικεφαλής τον Τακαμόρι Τακέμπε ανακοίνωσαν ότι

ανέπτυξαν μέσα σε ένα ποντίκι ιστό που μοιάζει πολύ με εκείνον

του ανθρώπινου ήπατος.

Στα πλαίσια του πειράματος, οι ερευνητές αρχικά επαναπρογραμ-

μάτισαν πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα, τα οποία στη συνέχεια

ανέμιξαν με άλλα είδη κυττάρων, με τελικό αποτέλεσμα την ανά-

πτυξη μιας ομάδας προδρόμων κυττάρων του ήπατος. Τα κύτταρα

αυτά μεταμοσχεύθηκαν σε ένα ποντίκι και σταδιακά μεταμορφώ-

θηκαν σε ένα μικροσκοπικό αλλά πλήρως λειτουργικό ανθρώπινο

ήπαρ με όλα τα αιμοφόρα αγγεία του.

Η τεχνική μένει τώρα να δοκιμαστεί και σε ανθρώπους και οι ερευνητές ευελπιστούν ότι στο μέλλον η μέθοδος αυτή

θα εξαλείψει τις χρόνιες ασθένειες του ήπατος.

Συγγραφέας Ιάτωρ
Γράφτηκε στις: 15 Ιουλίου 2013

Επιδιόρθωση ανεπάρκειας
μιτροειδούς βαλβίδας
με το MiltraClip

Ξεκίνησε και στην Ελλάδα η εφαρμογή της πρωτοποριακής επεμβατι-

κής μεθόδου για τη διαδερμική επιδιόρθωση της ανεπάρκειας της μι-

τροειδούς βαλβίδας (η συχνότερη βαλβιδική πάθηση) με το σύστημα

MiltraClip.

Πλεονεκτήματα MiltraClip επεμβάσεων: Διαδερμική θεραπεία μέσω καθετήρα (όπως η γνωστή στεφανιογραφία)

αντί επέμβασης ανοιχτής καρδιάς. Σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της καρδιακής ανεπάρκειας, βελτίωση

της ποιότητας ζωής των ασθενών, μικρή διάρκεια νοσηλείας και άμεση επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότη-

τες.

Ήδη η διαδερμική διόρθωση ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας με το MiltraClip, έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πε-

ρισσότερους από 4.000 ασθενείς σε όλο τον κόσμο, ενώ κάθε μήνα μόνο στην Ευρώπη πραγματοποιούνται περισ-

σότερες από 250 επεμβάσεις με το MiltraClip.

Συγγραφέας Ιάτωρ
Γράφτηκε στις: 13 Δεκεμβρίου 2011
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Μαντέλος Παναγιώτης 

Αντιπρόεδρος

του ΔΡΟΜΕΑ

Αθλητής 

ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1996-2000-2004-2008-2012

Ο μεταμοσχευμένος [από νεφρό] αθλητής ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έχει καταφέρει κάτι το μοναδικό στην

ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρώτον, συμμετέχοντας ως λαμπαδηδρόμος της Ολυμπιακής φλόγας, σε 5

συνεχόμενες λαμπαδηδρομίες Ολυμπιάδων, όπως  Ατλάντα – 1996, Σύδνεϋ – 2000, Αθήνα – 2004, Πεκίνο

- 2008 και Λονδίνο – 2012. Δεύτερον,  μεταφέροντας την δάδα με την Ολυμπιακή Φλόγα προβάλλει και δια-

δίδει για πολλοστή φορά το κοινωνικό μήνυμα της ιδέας της Δωρεάς Οργάνων Σώματος.

“ΓΙΝΕ ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΣΩΖΕΙΣ ΖΩΕΣ”.

Η επιλογή του αθλητή έγινε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.).

1: Λαμπαδηδρόμος στη Σπάρτη (29-3-2004) της Ολυμπιάδας Αθήνα - 2004 

2: Λαμπαδηδρόμος στο Περιστέρι (16-5-2012) της Ολυμπιάδας Λονδίνο - 2012

3: Λαμπαδηδρόμος στη Νέα Μάκρη (29-3-2008) της Ολυμπιάδας Πεκίνο-2008

4: Λαμπαδηδρόμος στη Θήβα (4-4-1996) της Ολυμπιάδας Ατλάντα -1996. 

5: Με τον γιο του Κωνσταντίνο, Λαμπαδηδρόμος στη Ραφήνα (20-5-2000) της Ολυμπιάδας Σύδνευ- 2000

1

2 3

4 5
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19οι Παγκόσμιοι Αγώνες
Μεταμοσχευμένων 2013
στο Durban.

Η  πρόκληση  εντυπωσιακή  και το μήνυμα ισχυρό. Αυτά
ήταν  τα  κίνητρα  για  την συμμετοχή  των Ελλήνων μετα-
μοσχευμένων αθλητών, στους  19ους Παγκόσμιους  Αγώνες
μεταμοσχευμένων  που ολοκληρώθηκαν με πολύ μεγάλη
επιτυχία, στις 4 Αυγούστου 2013 στο Durban της Νοτίου
Αφρικής.

Η πρόκληση εντυπωσιακή λόγω της ευκαιρίας να ικανο-
ποιήσουμε μία δυσεκπλήρωτη  επιθυμία, να κάνουμε
ένα άπιαστο όνειρο πραγματικότητα και  μετά από τόσο κου-
ραστικό και πολύωρο ταξίδι  για  να φθάσουμε στην όμορφη
Αφρικανική Ήπειρο και συγκεκριμένα στο μακρυνό Durban.
Να συναντήσουμε ανθρώπους  από όλο τον πλανήτη με
τους  οποίους μοιραζόμαστε αγωνίες  και  δυσκολίες στην
καθημερινότητά μας, αλλά και χαρές  και  συγκινήσεις
στους  αγωνιστικούς  στίβους. Το μήνυμα  δεν  είναι
άλλο από την δυνατότητα να προβάλλουμε  μέσα  από τον
αθλητισμό τη μοναδική  ποιότητα  ζωής που προσφέρει  η
μεταμόσχευση. Μπορούν η επιστήμη και η ιατρική  να  καυ-
χιόνται  για  πολλά  πράγματα που προσφέρουν  στον άν-
θρωπο, αλλά τόσο αποτελεσματική ανακούφιση για τον
ανθρώπινο πόνο, μόνο στην μεταμόσχευση με την αντικα-
τάσταση ζωτικών οργάνων το επιτυγχάνουν.

Αυτό το θαύμα της  επιστήμης αλλά  και το μεγαλείο της
ανθρώπινης αλληλεγγύης, με την προσφορά  οργάνων,
επιδιώκουν να αναδείξουν και να προβάλλουν οι Παγκό-
σμιοι Αγώνες Μεταμοσχευμένων.  Και  βέβαια  τα  φυσικά
και  αυθεντικά μέσα που διατίθενται για αυτή την προβολή
του μηνύματος, δεν  είναι  άλλα  από τους  ίδιους τους με-
ταμοσχευμένους αθλητές, που συμμετέχουν στην γιορτή της
χαράς και της ελπίδας όπως είναι αυτοί οι  αγώνες.

Στους αγώνες συμμετείχαν  900  μεταμοσχευμένα άτομα
από 47 χώρες. Τα μεταμοσχευμένα άτομα έχουν δεχθεί

συμπαγές μόσχευμα ζωτικού οργάνου, (καρδιάς, νεφρού,
πνεύμονα, ήπατος, παγκρέατος, αλλά και μυελού των
οστών) και λαμβάνουν δια βίου ανοσοκατασταλτική αγωγή.
Συμμετείχουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε ξεχωριστές
ηλικιακές κατηγορίες και σε όλα σχεδόν τα ατομικά αγωνί-
σματα-αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων και  όχι  μόνο.

Οι αγώνες καθιερώθηκαν από το 1980 και διεξάγ-
ονται κάθε 2 χρόνια. Οι Έλληνες μεταμοσχευμένοι είμαστε
πρωτοπόροι στην καθιέρωση αυτών των αγώνων και από
τα ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  Αγώνων
Μεταμοσχευμένων, (WTGF-World Trans-plant Games Fed-
eration).

Συμμετέχουμε ανελλιπώς, με πολυάριθμες αποστολές και
εντυπωσιακές διακρίσεις. Όλα αυτά τα χρόνια είναι καθο-
ριστική η οικονομική συμβολή της πολιτείας και της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, χωρίς την βοήθεια της οποίας δεν
θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε. Τα  τελευταία  χρόνια
λόγω της οικονομικής  κρίσης τα  ποσά  έχουν μειωθεί κατά
πολύ και είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε εξ ιδίων
ένα  σημαντικό κόστος  αυτής της συμμετοχής. Ωστόσο η
εθνική αποστολή, που την αποτελούσαν 15 αθλητές/τριες,
και ο νεφρολόγος κος Αρβανίτης Δημήτρης, συγκροτήθηκε
με καθαρά αγωνιστικά κριτήρια και όρια  πρόκρισης, μετά
την συμμετοχή των αθλητών, στους  25ους Πανελλήνιους
Αγώνες Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρό-μενων. Αγω-
νιστικά το επίπεδο των αγώνων ήταν πολύ υψηλό και τα
αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανο-
νισμούς της παγκόσμιας ομοσπονδίας του κάθε  αγωνίσμα-
τος. 

Ιδιαίτερη όμως  είναι η σημασία  και η αξία της διοργάνω-
σης σε επίπεδο επικοινωνίας των μεταμοσχευμένων ατό-
μων μεταξύ τους. Παρουσιάζεται η ευκαιρία
να γνωριστούμε με μεταμοσχευμένους άλλων χωρών με

Όπως  τα  είδε
και τα έζησε 

ο Νίκος Κων.
ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

Οι  αγώνες των παγκόσμιων ρεκόρ, 
των χαμόγελων και της χαράς στην
εθνική αποστολή.

Το πρόσταγμα και το κοινωνικό μήνυμα των 19ων

Παγκόσμιων Αγώνων Μεταμοσχευμένων του
2013, στο μακρυνό Durban, δείχνει ο μεταμο-
σχευμένος Νίκος  ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ:
«Δώσε ζωή – γίνε δότης οργάνων».
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διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετικές συνήθειες.
Είναι  συγκινητικό να συναντιέσαι με ανθρώπους που ζείς
τις ίδιες δυσκολίες και αγωνίες και να μοιράζεσαι τις ίδιες
εμπειρίες στην καθημερινότητά μας. Όπως επίσης είναι εν-
τυπωσιακό να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν διαφέρεις σε ποι-
ότητα ζωής από τους άλλους μεταμοσχευμένους και  σε
πολλές περιπτώσεις συνειδητοποιείς ότι η  φυσική  σου κα-
τάσταση είναι εφάμιλλη ή και καλύτερη από άλλους μετα-
μοσχευμένους. Η αγωνιστική συμμετοχή από μόνη

της προϋποθέτει υψηλού  επιπέδου επιτυχημένη μεταμό-
σχευση, αλλά  και γενικώτερα για να ανταποκριθεί κάποιος
στις  ανάγκες ενός τόσο μακρινού ταξιδιού, θα  πρέπει να
διαθέτει περίσσευμα αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης  και
αυτονομίας στην καθημερινότητά του.

Έχω  την ξεχωριστή ευλογία να  απολαμβά-νω απρό-
σμενα, πρωτόγνωρη ποιότητα μεταμόσχευσης νεφρού από
το 1994, που μου επιτρέπει να συμμετέχω  στην γιορτή της
μεταμόσχευσης και του πεντακάθαρου αθλητισμού, για
9η φορά, με εντυπωσιακές διακρίσεις.  Σκοπός και επιδίωξη
της παρέμβασής μου αυτής είναι, να ενημερωθεί πρώτα η
κοινωνία για τους Αγώνες και τα  πολυσήμαντα μηνύματά
τους, καθώς και να ενημερωθούν και άλλοι μεταμοσχευμέ-
νοι, ώστε να ζήσουν και αυτοί παρόμοιες χαρές και συγκι-
νήσεις. Το προσωπικό μου μήνυμα μετά την πολύχρονη
ενασχόλησή μου με την αθλητική  δραστηριότητα, είναι:
«Οι  καλύτεροι πρεσβευτές της Ιδέας της  Δωρεάς Οργά-
νων, είμαστε  οι μεταμοσχευμένοι αθλητές.»

Οι μεταμοσχευμένοι αθλητές της Ελληνικής  αποστολής
επέστρεψαν με σημαντική και αξιοπρεπή αγωνιστική παρου-
σία. Χαρακτηριστικό  των αγώνων ιδιαίτερα  στα  αθλήματα
του  στίβου,  είναι τα  πάρα  πολλά παγκόσμια ρεκόρ που
σημειώθηκαν. Συγκεκριμένα σε όλες τις κατηγορίες αν-
δρών και  γυναικών σημειώθηκαν 73 νέα Παγκόσμια
Ρεκόρ στα αθλήματα του στίβου.

Στην τελική κατάταξη η χώρα  μας κατετάγη
24η σε σύνολο 47  χωρών.

ΧΡΥΣΑ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ  Απόστολος χρυσό μετάλλιο, κολύμ-
βηση,  50 μ. Πεταλούδα.
ΜΑΝΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ χρυσό μετάλλιο  στο
Bowling.

ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΜΑΤΣΚΙΔΗΣ  Ισίδωρος 2 ασημένια  μετάλλια, στο άλμα
εις  ύψος και στον  δίσκο. 
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Απόστολος ασημένιο μετάλλιο, στην
ελαστική σφαίρα.
ΞΕΝΟΣ  Χρήστος ασημένιο μετάλλιο στην επιτραπέζια
αντισφαίριση.
ΠΡΑΤΣΑΣ Νίκος ασημένιο μετάλιο στα 5 χιλ.  βάδην.
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ  Νίκος ασημένιο μετάλλιο στο Bowling.
ΑΡΚΑΣ Γιάννης ασημένιο μετάλλιο στο Bowling μονό. 

ΧΑΛΚΙΝΑ
ΑΡΚΑΣ Γιάννης, χάλκινο μετάλλιο, Bowling διπλό.
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Νίκος χάλκινο μετάλλιο Bowling διπλό.
ΜΑΤΣΚΙΔΗΣ Ισίδωρος χάλκινο μετάλλιο στον ακοντι-
σμό.
ΞΕΝΟΣ  Χρήστος χάλκινο  μετάλλιο στην επιτραπέζια
αντισφαίριση διπλό.
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας χάλκινο μετάλλιο στα 5 χλμ.
Βάδην.
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Δημήτριος χάλκινο μετάλλιο, στην επι-
τραπέζια  αντισφαίριση, σύνθετο διπλό.
ΜΠΟΤΣΑ  Αθανασία χάλκινο μετάλλιο, στην επιτραπέ-
ζια  αντισφαίριση, σύνθετο διπλό.
ΚΤΕΝΑ  Σπυριδούλα χάλκινο μετάλλιο, στο Bowling.
ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ  Νίκος χάλκινο μετάλλιο, στο άλμα  εις
ύψος.
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Απόστολος χάλκινο  μετάλλιο στα
100μ πεταλούδα.

Ο πολυνίκης μεταμοσχευμένος αθλητής από το Αιγίνιο,
ΜΑΤΣΚΙΔΗΣ Ισίδωρος  πανευτυχής στο βάθρο, με το
ασημένιο μετάλλιο στη δισκοβολία.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Η τελική  συγκομιδή των μεταλλίων των μεταμοσχευμένων αθλητών,  της
εθνικής  αποστολής που πήραν  μέρος  στους 19ους Παγκόσμιους Αγώνες
έχει  ως  εξής:
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Αγωνιστικά όλοι οι  αθλητές  και οι αθλήτριες  πρέπει  να  είναι
ικανοποιημένοι από την συμμετοχή τους. Χαρακτηριστικά  είναι
τα  όσα περιέγραψε ο Ισίδωρος Ματσκίδης: «Άλλη μία  αγωνιστική
συμετοχή μου στους Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων τελεί-
ωσε, άλλη  μία  Εθνική  αποστολή ολοκληρώθηκε με  επιτυχία για  την
χώρα  μας, αναφέρομαι στους αγώνες  στο  μακρυνό Durban, της Νό-
τιας  Αφρικής. Ήταν  η 9η φορά  που  συμμετείχα σε αγώνες μεταμο-
σχευμένων και  θεωρώ  ότι  ήταν  μία  από τις  καλύτερες
διοργανώσεις,  μέχρι...  την επόμενη  διοργάνωση.... Θεωρώ  τον
εαυτό μου  τυχερό  και  ευλογημένο, καθώς  αξιώθηκα να  είμαι  εκεί
μαζί  με  όλους  τους  άλλους μεταμοσχευμένους  συναθλητές  από
την Ελλάδα  μα  και από  όλο τον  κόσμο, για  να  «αγωνιστούμε ευγε-
νικά», να  πετύχουμε  το  καλύτερο  αποτέλεσμα των  κόπων  της προ-
ετοιμασίας που κάναμε όλο  το προηγούμενο  διάστημα.  Πέρα  όμως
από την επίδοση και το  ρεκόρ,  με  τους  αγώνες  αυτούς  μας  δόθηκε
άλλη  μια  ευκαιρία να  προβάλλουμε την ποιότητα της μεταμόσχευσης
που απολαμβάνουμε.  Έχουμε   την  δυνατότητα να  συμμετέχουμε ισό-
τιμα στο  κοινωνικό αγαθό  του  αγωνιστικού  αθλητισμού».

Συμπληρώνοντας τις  σκέψεις του  Ισίδωρου  θα  πρόσθετα: « Οι  19οι

Παγκόσμιοι  Αγώνες Μετμοσχευμένων στο Durban, όπως προανέ-
φερα  ήταν  οι  αγώνες των  παγκοσμίων ρεκόρ,  τουλάχιστον  στα
αθλήματα  του  στίβου. Συνολικά σημειώθηκαν 73 παγκόσμια  ρεκόρ,
κάτι  που  δείχνει την αγωνιστική ανανέωση  και  αναβάθμιση  των
αγώνων. Παρουσιάσθηκαν πολλά  νέα  πρόσωπα με εντυπωσιακές
σωματικές αξίες και αρετές. Ενδεικτικά  αναφέρω στη  ηλικιακή  μου
κατηγορία, όπου εμφανίσθηκε ένας Αμερικάνος μεταμοσχευμένος
ήπατος, πρώην παίκτης  του NBA o Dell Howard, ο  οποίος κατέκτησε
5  χρυσά μετάλλια με 2 παγκόσμια  ρεκόρ στα  αγωνίσματα  που πήρε
μέρος, 100, 200, ελαστική  σφαίρα, δίσκο, ακόντιο. Όλα  αυτά  θα
πρέπει να προβληματίσουν  και να  απασχολήσουν   τους παράγοντες
που  ασχολούνται  με  τα  διοικητικά μας, να  επαναπροσδιορίσουν τα
όρια πρόκρισης, ώστε να καταστούν εφικτά και προσιτά στους  αθλητές
του  στίβου. Πρέπει από  μόνοι μας να  προστατεύσουμε  τους  εαυτούς
μας και να μην βγάζουμε  τα  μάτια  μας συνέχεια.

Στο  σημείο  αυτό θέλω  να  δικαιολογήσω  και τον τίτλο  σχετικά
με  την εθνική αποστολή των χαμόγελων και της  χαράς. Είχαμε  για
πολλά  χρόνια  να ζήσουμε στιγμές  χαράς και τα  χαμόγελα  επανήλθαν

στα  μέλη της  εθνικής αποστολής. Πλήν ελαχίστων  εξαιρέσεων
υπήρξε μία ειλικρινής  εγκαρδιότητα  και φιλική διάθεση  μεταξύ των
αθλητών, ανεξάρτητα του σωματείου και όλοι συνέβαλαν κατά την πα-
ραμονή μας, να δημιουργηθεί ένα  πολύ ευχάριστο κλίμα. Θέλω ιδιαί-
τερα  να  σταθώ  στην συνάντησή μας με τους ομογενείς
ΕλληνοΚυπρίους του Durban και να τους ευχαριστήσω για το  δείπνο
που μας παρέθεσαν. Ήταν πολύ  όμορφα  δομημένη η ενημέρωση της
κας Μπότσα Αθανασίας προς  τους ομογενείς, σχετικά  με τους  αγώ-
νες, αλλά  και τις μεταμοσχεύσεις  γενικώτερα, οι  οποίοι την άκουσαν
με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και  προσοχή. Αξίζει  να  σημειωθεί ότι
με  αυτόν  τον τρόπο ενισχύεται και ο εθνικός  και πρεσβευτικός  χα-
ρακτήρας της εθνικής αποστολής των μεταμοσχευμένων και για ακόμα
έναν επιπλέον λόγο είμαστε πολύ  υπερήφανοι, που ανταποκρινόμα-
στε  με  επιτυχία και σε αυτή την ιδιαίτερη αποστολή. Δώσαμε  και πή-
ραμε  χαρά, ελπίδα  και   αισιοδοξία στην συναντησή μας με τους
ομογενείς  στην μακρυνή Ήπειρο.»

Ο Νίκος ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο
στο άλμα εις ύψος.

Θ
α  ήταν  μεγάλη  παράλειψη  εάν  δεν
γινόταν κάποια  ειδική αναφορά
στους αθλητές που  διακρίθηκαν

στους  αγώνες. Οφείλω  να ομολογήσω ότι
πολύ με  παρηγορεί και με  ενθαρύνει με τον
ενθουσιασμό και το παθος του, ο αειθαλής
προέδρος του «ΔΡΟΜΕΑ»  κος Γιάννης
Αρκάς,  ο  οποίος παρά το ότι  στο Durban
γιόρτασε  τα  64α γενέθλιά  του, εν τούτοις
καταφέρνει  κάθε  φορά στους  αγώνες, να
αποσπά  τουλάχιστον ένα-δύο μετάλλια.

Εκείνο  που με ανησυχεί  είναι ότι  μετά
από 10  χρόνια  που θα  φθάσω  τα  χρόνια
του θα  μπορώ  να κάνω έστω  τα  μισά  από
όσα αγωνιστικά επιτυγχάνει  ο Αρκάς; Επί-
σης χωρίς  ιδιοτέλεια, υστεροβουλία ή  δου-
λοπρέπεια, για  να προλάβω και τους
μικρόψυχους που  δυστυχώς υπάρχουν, νο-
μίζω του  οφείλουμε  πολλά  και για  την  δι-
οίκηση  που  ασκεί  αποτελεσματικά με το
ίδιο πάθος και την ίδια διάθεση. Ήταν ευ-
φυής και γενναιόδωρη  η απόφασή του να
ορίσει αρχηγό απόστολής και σημαιοφόρο,
τον νεαρό αθλητή του «ΔΡΟΜΕΑ» Νίκο
Πράτσα. Άλλοι  σε άλλες εποχές ούτε που
τους πέρναγε από το μυαλό να δείξουν τέ-
τοια  εμπιστοσύνη  σε νεώτερους. 

Η παρατήρησή μου  είναι  ότι, ίσως  λίγο
περισσότερο θα  έπρεπε να προστατεύσει
και να βοηθήσει τους  αθλητές της  αποστο-
λής και  να  μην επιβαρυνθούμε οικονομικά
τόσο πολύ.

Ο νεοφώτιστος Νίκος  Πράτσας, νομίζω
ότι  πετάει σε πελάγη ευτυχίας  με την αγω-
νιστική του παρουσία, ασημένιο μετάλλιο και
ατομικό ρεκόρ  στα  5 χιλιόμετρα βάδην, με
το  καλημέρα σας. Εκείνο  όμως πιστεύω
που θα του μείνει αξέχαστο, είναι η  πρώτη
του συμμετοχή  σε ένα  τόσο μακρυνό ταξίδι
και σε τόσο  δύσκολα  καθήκοντα που δεν
είχε ανάλογη εμπειρία. Εκτιμώ  ότι  τα  κίνη-
τρα είναι  πολύ ησχυρά και η  εμπειρία πάρα,
πάρα, πολύ  χρήσιμη και  διδακτική.

Χάρηκα  πάρα  πολύ με τις νίκες των
αθλητών του Bowling, Μανουλάκη Μανώλη
και Καμαράτου Νίκου, οι οποίοι διατήρη-
σαν την παράδοση της  αποστολής στο
άθλημά τους για παγκόσμιες πρώτες νίκες.

Ο Απόστολος Χαριτωνίδης με πολύ
άνεση κατάκτησε  τις πρώτες  θέσεις, αλλά
οι σωματικές του αξίες είναι  για  πολύ με-
γαλύτερα ρεκόρ, αρκεί να έχει  βοήθεια  και
σωστή στρατηγική και διαχείριση  στην επι-
λογή των αγωνιασμάτων.

Ο Χρήστος Ξένος στην επιτραπέζια  αν-
τισφαίριση και ο Σιδέρης Ματσκίδης στον
στίβο, παραμένουν για πολλά  χρόνια  στα-
θερές αξίες στον παγκόσμιο αθλητισμό των
μεταμοσχευμένων και  απολαμβάνουν ανά-
λογο σεβασμό από τους  συναθλητές των,
παρά το  ότι ο πρώτος δεν κατάφερε να κερ-
δίσει το  χρυσό μετάλλιο, χάνοντας στον τε-
λικό από τον ανώτερό του Ιρανό, όπως και
ο Σιδέρης που μετά  από 7 χρόνια κατέβηκε
από το βάθρο του παγκοσμίου ρεκόρ  στο
άλμα εις ύψος.

Η Μπότσα Αθανασία, η Σπυριδούλα
Κτενά, ο Δημήτρης Ανδρεάδης και ο Ηλίας
Λεοντόπουλος, προσπάθησαν για το καλύ-
τερο και θα πρέπει να είναι  ευχαριστημένοι
και χαρούμενοι από τις διακρίσεις τους. Ο
Ιωσήφ Τζουγανάκης και ο Νίκος Γρυδάκης,
όπως  επίσης και ο Κώστας Καλός, παρά
την καλή προετοιμασία και την φυσική τους
κατάσταση. δεν κατόρθωσαν να μπούν στα
μετάλλια.

Να μας έχει ο Θεός  καλά  και αγαπη-
μένους για να μπορούμε να προβάλλουμε
την ποιότητα της μεταμόσχευσης και να
συμμετέχουμε και σε άλλες διεθνείς διορ-
γανώσεις στο μέλλον, με ανάλογες χαρές
και συγκινήσεις.



Η Ελληνική αποστολή με τους  μεταμοσχευμένους αθλητές που πήραν
μέρος στους 19ους Παγκόσμιους Αγώνες  στη Νότιο Αφρική.

Νίκος ΠΡΑΤΣΑΣ και Νίκος ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ
με την πρόεδρο της Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας

Μεταμοσχευμένων & Αιμοκαθαιρόμενων   κα Judit BERENTE.

Αρκάς Ιωάννης- Καμαράτος Νικόλαος
χάλκινο μετάλλιο στο Bowling διπλό. Καμαράτος Νικόλαος αργυρό μετάλλιο Bowling μονό. 

Αρκάς-Καμαράτος χάλκινο στο bowling Λεοντόπουλος Ηλίας χάλκινο μετάλλιο τα 5.000μ βάδην 

2

Durban
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Χαριτωνίδης Απόστολος χάλκινο μετάλλιο στα 100μ πεταλούδαΧαριτωνίδης Απόστολος ασημένιο μετάλλιο στην ελαστική σφαίρα. 

Μπότα Αθανασία και Ανδρεάδης Δημήτριος χάλκινο μετάλλιο
στην επιτραπέζια αντισφαίριση(mix). 

Ξένος Χρήστος αργυρό μετάλλιο επιτραπέζια αντισφαίριση. 

Μανωλάκης Εμμανουήλ χρυσό μετάλλιο στο Bowling μονό. Ξένος Χρήστος τελικοί αγώνες, αργυρό μετάλλιο
επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Durban
http://www.elastikapachilas.gr/

email: sales@elastikapachilas.gr,  socialmedia@elastikapachilas.gremail: sales@elastikapachilas.gr,  socialmedia@elastikapachilas.gremail: sales@elastikapachilas.gr,  socialmedia@elastikapachilas.gr sales@elastikapachilas.gr,  socialmedia@elastikapachilas.gr sales@elastikapachilas.gr,  socialmedia@elastikapachilas.gr



http://www.elastikapachilas.gr/

email: sales@elastikapachilas.gr,  socialmedia@elastikapachilas.gr

www.elastikapachilas./http:/ www.elastikapachilas.gr/www.elastikapachilas.

email: sales@elastikapachilas.gr,  socialmedia@elastikapachilas.gremail: sales@elastikapachilas.gr,  socialmedia@elastikapachilas.gr sales@elastikapachilas.gr,  socialmedia@elastikapachilas.gr sales@elastikapachilas.gr,  socialmedia@elastikapachilas.gr
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Ε
κεί, με την Ελληνική Αθλητική Ομάδα, ήρθαμε σε επαφή
με πολλούς ανθρώπους από διάφορες χώρες με το ίδιο
θέμα υγείας. Η ψυχική δύναμη και η θέληση για ζωή ήταν

ολοφάνερη. Ο συναγωνισμός ήταν τεράστιος και υγιής. Οι αθλη-
τές αγωνίζονταν με πάθος, χωρίς όμως να υπερβάλλουν, για τη
διάδοση της Δωρεάς Οργάνων αλλά και για την κατάκτηση του
πολυπόθητου μεταλλίου.

Στις 3 Αυγούστου αγωνιζόμουν στο άθλημα του στίβου, βάδην
5 χιλιόμετρα.

Το προηγούμενο βράδυ, ολόκληρη η Εθνική Αθλητική μας
Ομάδα επισκεφθήκαμε την Ελληνική Κοινότητα του Durban. Το
καλωσόρισμα ήταν ζεστό. Οι εκεί Έλληνες μάς ετοίμασαν ένα
όμορφο δείπνο και πολλές εκπλήξεις. Μετά την όμορφη αυτή συ-
νεστίαση, μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τα παιδιά
της Ελληνικής Κοινότητας, όπως και με μία οικογένεια Ελλήνο-
κυπρίων όπου και τους δώρισα μια μεγάλη, Ελληνική Σημαία. Η
κυρία Joy, όταν έλαβε τη σημαία, μου είπε ότι θα έρθουν την επό-
μενη μέρα στο στάδιο να με δουν, με τη σημαία που τους δώρισα.
Επίσης, μου πρότεινε ότι μετά το πέρας των αγώνων, μπορούν να
με φιλοξενήσουν στο σπίτι τους και να με ξεναγήσουν στο Dur-
ban. Ευτυχώς η βραδιά ήταν ήσυχη και όμορφη. Όταν γυρίσαμε
στο ξενοδοχείο, δε δυσκολεύτηκα να κοιμηθώ.

Την επόμενη μέρα ξύπνησα και ετοιμαστήκαμε για τους αγώ-
νες. Ήρθε το λεωφορείο των αγώνων και μετέφερε τους αθλητές
που αγωνίζονταν εκείνη την ημέρα, στο στάδιο. Στο ίδιο άθλημα,
αλλά σε διαφορετική κατηγορία, θα αγωνιζόταν και ο κ. Λεοντό-
πουλος Ηλίας.

Όταν φτάσαμε στο στάδιο, λάβαμε αριθμούς και περιμέναμε
να ξεκινήσουμε κάνοντας ζέσταμα. Η σειρά μας ήρθε. Μπήκαμε
στο στάδιο. Εκεί, παραταχθήκαμε μεικτά, όλες οι κατηγορίες. Συ-
ζητούσαμε μεταξύ μας, ευχόμενοι ο ένας στον άλλο καλή επιτυχία
ανταλλάσσοντας χειραψίες και βλέμματα άγχους.

Όταν, μετά από αρκετή αναμονή, ακούστηκε το χαρακτηριστικό
"μπανγκ" της εκκίνησης, άγχος και φόβος εξαφανίστηκαν δαμιάς.
Το βάδην ξεκίνησε κανονικά· δωδεκάμισι γύρους. Ο κ. Λεοντό-
πουλος είχε ήδη χαθεί στο βάθος, ενώ ο Πολωνός συναθλητής
μου βρισκόταν κολλημένος πίσω μου.

Μετά τους πρώτους τρεις γύρους, άκουσα το όνομά μου· η οι-
κογένεια των Ελλήνων που γνώρισα στη συνάντησή μας στην Ελ-
ληνική Κοινότητα του Durban, βρισκόταν στο στάδιο να με
υποστηρίξει, κυματίζοντας την Γαλανόλευκη που τους είχα δωρί-
σει. Την υποστήριξη αυτή ενίσχυαν και ο κ. Καραντάκος και κ. Μα-
τσκίδης όπου σε κάθε γύρο που έκανα, μου λέγανε κουβέντες
ενθαρρυντικές.

Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγωνίσματος, φαινόταν ότι θα
τερμάτιζα μαζί με τον Πολωνό. Αυτή η ευγενής και όμορφη μάχη
ήταν, πλέον, σώμα με σώμα στην τελική ευθεία των 100 μέτρων.
Πέρασμα τελικής λευκής γραμμής και λήξη του βάδην. 

Διαφορά χρόνου του
Πολωνού και δικού μου,
τέσσερα κλάσματα του
δευτερολέπτου. 33.49.15
αυτός, 33.49.19 εγώ. Το
δώρο μου σε αυτόν μετά το
τέλος των αγώνων μία ελ-
ληνική σημαία και μία
ζεστή αγκαλιά.

Στο τέλος του αθλήμα-
τος απόλαυσα ένα όμορφο μασάζ. Έπειτα, συναντήθηκα την οικο-
γένεια Ελληνοκυπρίων που ήταν στο πλευρό μου κατά τη διάρκεια
του αγωνίσματος. Τους ευχαρίστησα για την παρουσία τους και
κανονίσαμε το ίδιο βράδυ να με φιλοξενήσουν. Η παραμονή μου
στο  σπίτι τους κράτησε δύο ολόκληρες ημέρες. Μέσα σε αυτό το
χρονικό διάστημα, μου δείξανε πολλά όμορφα μέρη, διηγώντας
μου την ιστορία τους. Το τελευταίο βράδυ της παραμονής μου εκεί,
τα παιδιά της Ελληνικής Κοινότητας μου δείξανε τη νυχτερινή ζωή
του Durban.

Έτσι, για την "τιμή των όπλων", στο τέλος του δεκαήμερου τα-
ξιδιού μου, βούτηξα τα πόδια μου στον Ινδικό Ωκεανό.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου κ. Πε-
τράκο Μιχάλη όπου με προπονούσε υπεύθυνα και υπομονετικά.
Επίσης, ευχαριστώ τον χορηγό μου ARITI SA που μου έκανε τη
χορηγία για τη μετάβασή μου στην τρίτη μεγαλύτερη ήπειρο της
γης. Χωρίς την υποστήριξη αυτή, μετάβασή μου στη Νότιο Αφρική
θα ήταν αδύνατη.Τέλος, ευχαριστώ τον κ. Ιωάννη Αρκά, πρόεδρο
του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων για την
εισαγωγή μου στα αθλητικά δρώμενα. 

Μέσω αυτού του άρθρου θα ήθελα να μοιραστώ
μαζί σας την εμπειρία μου από το Durban της Νο-
τίου Αφρικής όπου επισκέφθηκα για να λάβω
μέρος ως αθλητής στους Παγκόσμιους Αγώνες
Μεταμοσχευμένων.

Νικόλαος Πράτσας,
αργυρό μετάλλιο
στα 5.000μ Βάδην. 

Νικόλαος Πράτσας

Αθλητής του <<ΔΡΟΜΕΑ>>
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Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής παροικίας 
κ. Σωτήριος Σπετσιώτης στον εορτασμό 

των γενεθλίων του προέδρου του ΔΡΟΜΕΑ  κ. Γιάννη Αρκά 
(προς έκπληξη ‘’που έμαθε για τα γενέθλια…’’).

Το κτήριο της ελληνικής κοινότητας ΝΑΤΑΛ
στο DURBAN της Ν. Αφρικής . 

Ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς στα εγκαίνια του καταναλωτή στη λαχαναγορά του Ρέντη
μαζί με τον Πρόεδρο του Σ.Α.Ν.  κ. Α. Αναχουρλή, τον Πρόεδρο του ΔΡΟΜΕΑ κ. Ι. Αρκά , 

διακρίνεται και ο αθλητής του Σ.Α.Ν Κ.Μόκκας, εντός του εστιατορίου του κ. Αναχουρλή <<ΟΡΕΣΤΗΣ>>. 

Kοινωνικές εκδηλώσεις



DNA
3 γράµµατα. Όλες οι απαντήσεις.

Η αποκωδικοποίηση του DNA ανοίγει κάθε µέρα νέους δρόµους θεραπείας.

Όσο η επιστήµη θα παράγει διαρκώς νέα γνώση, τα όρια της υγείας θα διευρύνονται. Το αδύνατο θα γίνεται κάθε µέρα πιο δυνατό.

Για εµάς στην GENESIS Pharma, η βιοτεχνολογία είναι ταυτόσηµη µε το µέλλον στο χώρο του φαρµάκου και µε την ελπίδα για την 

ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτό επιλέξαµε να εστιάσουµε εκεί όλες µας τις δυνάµεις. Εδώ και 14 χρόνια, εργαζόµαστε καθηµερινά για να 

διασφαλίσουµε στους Έλληνες ασθενείς άµεση πρόσβαση σε σύγχρονα και καινοτόµα φάρµακα βιοτεχνολογίας.

Μάθετε περισσότερα στο www.genesispharma.gr
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Light safari
στη Ν. Αφρική των αθλητών

Ο γιατρός
της αποστολής

κ. Αρβανίτης
με δύο

Αρχιζουλού. 

Light safari
στη Ν. Αφρική των αθλητών



•Περιχύνουμε τα μανιτάρια πορτσίνι με ζεστό νερό και τα
αφήνουμε να μουσκέψουν για 30 λεπτά.

•Τα στραγγίζουμε, κρατάμε το νερό τους και τα ψιλοκό-
βουμε.

•Σοτάρουμε στο λάδι το κρεμμύδι με το σκόρδο και προ-
σθέτουμε τα άγρια μανιτάρια ψιλοκομμένα (αν είναι απο-
ξηραμένα ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με τα
πορτσίνι).

•Προσθέτουμε τα μανιτάρια πορτσίνι, το ζωμό τους, τους
κόκκους μουστάρδας, αλάτι,  πιπέρι, το κρασί και το ζωμό
λαχανικών.

•Βράζουμε για 15 λεπτά περίπου, σβήνουμε τη φωτιά και
το αφήνουμε για λίγο να κρυώσει.

•Πολτοποιούμε στο μπλέντερ λίγη από τη σούπα ώστε να
πήξει, την ανακατεύουμε με την υπόλοιπη και προσθέ-
τουμε τον μαϊντανό.

Υλικά 
1/2 φλιτζάνι αποξηραμένα μανιτάρια πορτσίνι
175 γρ. άγρια μανιτάρια (κανθαρέλες και μορ-
χέλες )
1 κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1/2 φλιτζάνι κόκκινο κρασί
5 φλιτζάνια ζωμό λαχανικών
1/2 κουταλάκι μουστάρδα με κόκκους (σινάπι
κίτρινο σπόρους)
2 κουταλιές ελαιόλαδο
λίγο φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

•Χτυπάμε το ελαιόλαδο με το γλυκαντικό.
•Βάζουμε ένα ένα τα αυγά και 2-3 κουταλιές αλεύρι για να μη μας κόψει το
μείγμα στην συνέχεια προσθέτουμε τηνβανίλια και το ξύσμα.
•Ρίχνουμε εναλλάξ το γάλα ή το χυμό με το αλεύρι.
•Όταν το μείγμα είναι αρκετα αφράτο, δειάζουμε το μισό σε καλά βουτυρω-
μένη και αλευρωμένη φόρμα.

•Στο άλλο μισό προσθέτουμε το κακάο με ελάχιστο γάλα και ανακατεύουμε
να γίνει σοκολατένιο.

•Προσθέτουμε το σοκολατένιο μείγμα πάνω στο λευκό. Μετά με ένα πη-
ρούνι κάνουμε σχέδια.

•Ψήνουμε το κέικ σε προθερμασμένο φούρνο 175-1800 βαθμούς πάνω
κάτω αντιστάσεις για 1 ώρα περίπου.

•Βυθίζοντάς του τη λάμα ενός μαχαιριού, αν βγαίνει καθαρή είμαστε σίγου-
ροι ότι κέικ είναι έτοιμο   

Υλικά 
•1 πακέτο αλεύρι 500 γρ που
φουσκώνει μόνο του, ολικής
άλεσης ή αλεύρι ολικής άλεσης

•6 κοφτά κουταλάκια γλυκού
baking powder.

•1 κούπα ελαιόλαδο
•4 αυγά
•2 κούπες στέβια
•2 βανίλιες
•Ξύσμα ενός πορτοκαλιού
•1 1/2 κούπα γάλα ή χυμός
πορτοκαλιού

•5 γεμάτες κουταλιές κακάο.

Νόστιμο και γευστικο, για Διαβητικους με διαβήτη Τύπου1

Κέϊκ σοκολάτας

Σούπα με άγρια μανιτάρια

Αναδημοσίευση απο το: www.letscook.gr


