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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)
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Μήνυμα του Προέδρου
 
Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την Εθνική Αποστολή Μεταμοσχευμένων και 

Αιμοκαθαρομένων για τη συμμετοχή της στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες της 
Πολωνίας, αλλά και για τις επιτυχίες των αθλητών μας.

Η συνεχής προπόνηση των αθλητών καθόλη τη διάρκεια του έτους είναι αυτή η 
οποία προσφέρει τις μεγάλες επιτυχίες των Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων 
Αθλητών μας στις πρώτες θέσεις των αγώνων.

Τα τελευταία χρόνια, το επίπεδο των αθλητών που λαμβάνουν μέρος στος 
Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες έχει ανέβει σημαντικά, γι’ αυτό και η 
προσπάθεια των αθλητών μας είναι τεράστια. 

Στους Παγκόσμιους Αγώνες πέρυσι στη Ν. Αφρική πραγματοποιήθηκαν 70 
παγκόσμια ρεκόρ, κάνοντας έτσι τους Αγώνες των Νεφροπαθών Αθλητών πλήρως 
ανταγωνιστικούς και δύσκολους.

Εύχομαι να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή και να πρωτεύουν κάθε χρόνο 
στους Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, υψώνοντας την ελληνική σημαία 
και τιμώντας την πατρίδα μας σε οιοδήποτε σημείο του πλανήτη μας αγωνισθούν.

Ιωάννης Αρκάς
Πρόεδρος του Δρομέα-Οικονομολόγος
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Ενα οδοιπορικό τιµής
στην µνήµη τριών
ηρώων της ζωής

Aθανασία Μπότσα
Ιδρυτικό µέλος της αθλητικής
οµάδας απο το 1978
Ίδρυτικό µέλος του ¨∆ΡΟΜΕΑ¨
Γενική Γραµµατέας του ∆.Σ.
Αθλήτρια

Με ανάµεικτα συναισθήµατα θλίψης και οδύνης,

Αφιέρωμα σε δύο πολύ
μεγάλες προσωπικότητες

	 ΤΣΕΡΕΣ	 ΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ	
	 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	 ΒΑΣΙΛΗΣ

Aθανασία Μπότσα
Ιδρυτικό μέλος της αθλητικής
ομάδας απο το 1978
Ίδρυτικό μέλος του ¨ΔΡΟΜΕΑ¨
Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.
Αθλήτρια

Στενοί φίλοι, συνεργάτες και συναγωνιστές, 
πορεύτηκαν μαζί στο χώρο, με ήθος, αξιοπρέπεια, 
δυναμισμό, αποφασιστικότητα, εθελοντισμό και 
αγάπη προς το συνάνθρωπο, επί πολλά χρόνια μετά 
τα μέσα της 10ετίας του 60, όταν η αντιμετώπιση 
της νεφρικής ανεπάρκειας με τη μέθοδο της 
αιμοκάθαρσης μέσω του τεχνητού νεφρού, ήταν κάτι 
άγνωστο και πρωτοπόρο στην ελληνική κοινωνία. 
Μέθοδος που την εποχή εκείνη, ήταν όχι μόνο επίπονη 
και βασανιστική, αλλά μαρτυρική. Σε αντίθεση με 
τα σημερινά δεδομένα όπου όλα βασίζονται στη 
σύγχρονη τεχνολογία και τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, όλα ήταν χειροποίητα και πολλαπλών 
χρήσεων. Το σπειροειδές φίλτρο καθαρισμού του 
αίματος (coil), το διάλυμα, το shunt. Χρειάζονταν δύο 
έως τρεις ώρες για την προετοιμασία κάθε συνεδρίας 
που γινόταν από τους ίδιους τους γιατρούς, οι οποίοι 
ξεκινούσαν από τα χαράματα την όλη διαδικασία. Για 
το <<πλύσιμο του αίματος του νεφροπαθούς>> την 

αιμοκάθαρση δηλαδή, απαιτούνταν 12 συνεχόμενες 
ώρες καθημερινά και όχι 4 μέρα παρά μέρα όπως 
γίνεται σήμερα. Όλα εξαρτώνταν από τη χρήση 
μεγάλων πλαστικών βαρελιών και πολλές φορές 
αναγκάζονταν και οι ίδιοι οι ασθενείς λόγω έλλειψης 
προσωπικού, να βοηθούν στην όλη προετοιμασία, 
τον καθαρισμό και την απολύμανση των υλικών. Με 
αυτόν τον τρόπο, όσοι κατάφερναν να προστατευθούν 
από λοιμώδη νοσήματα όπως η ηπατίτιδα που 
θέριζε κυριολεκτικά και το κυριότερο μπορούσαν 
να αντέξουν τις βαριές επιπλοκές της νόσου και την 
εξάρτηση από ένα μηχάνημα, είχαν ίσως την μεγάλη 
ευκαιρία εφόσον κρίνονταν κατάλληλοι μετά από την 
σπάνια ανεύρεση ενός μοσχεύματος, να οδηγηθούν 
σε ένα άπιαστο όνειρο. Σε μία πετυχημένη 
μεταμόσχευση, ώστε να ζήσουν μια ποιοτική ζωή 
για πολλά χρόνια στην δύσκολη εκείνη εποχή με τα 
πολλά κοινωνικά ηθικά και πολιτικά προβλήματα, 
όπου το μέλλον της δωρεάς οργάνων και των 

Με αφορμή την πρόσφατη απώλεια δύο μεγάλων μορφών του χώρου των νεφροπαθών, 
του Παναγιώτη Τσερέ που χάθηκε στα 68 του χρόνια δίνοντας μεγάλη μάχη μετά από την 
εμφάνιση κακοήθους μελανώματος και του Βασίλη Τσιράκογλου που έφυγε αναπάντεχα σε 
ηλικία 64 ετών μετά από ένα ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο, θα ακολουθήσει ένα αφιέρωμα 
στις ξεχωριστές αυτές προσωπικότητες οι οποίες άφησαν πίσω τους ένα πλούσιο έργο, ως 
ελπιδοφόρα κληρονομιά στους επόμενους.



5

μεταμοσχεύσεων προβλεπόταν σκοτεινό κυρίως 
στη χώρα μας. Κι όμως, χάρη στις πολυετείς μέχρι 
τότε προσπάθειες και πειραματισμούς ορισμένων 
γιατρών με χαρισματικές ικανότητες, αναδείχθηκε 
η μεταμόσχευση που παρά τις όποιες αντιξοότητες, 
πρόσφερε τη σωτηρία, στους τυχερούς που μέσα 
στην ατυχία τους είδαν τη ζωή να τους χαμογελά 
κυριολεκτικά ξανά, όπως έγινε στην προκειμένη 
περίπτωση και με τους δύο αειμνήστους Παναγιώτη 
και Βασίλη.

    Στη ζωή μου υπήρξαν και οι δύο σημαντικοί 
δάσκαλοι. Μας συνέδεε, η κοινή πορεία και δράση 
τουλάχιστον μιας 25ετίας αφού είχα την τύχη 
να συνεργασθώ μαζί τους επί μακρόν τόσο στον 
συνδικαλιστικό όσο και στον αθλητικό τομέα. 
Επίσης μας συνέδεαν και οι δυνατοί φιλικοί δεσμοί 

που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ μας. Είχα αναλάβει τη 
θέση της Γενικής Γραμματέως στα Διοικητικά αυτά 
Συμβούλια υπό την προεδρεία του Παναγιώτη ενώ 
ο Βασίλης εκτελούσε χρέη Αθλητικού Εφόρου. 
Αγωνιζόμασταν όλοι με το ίδιο πάθος για το κοινό 
όφελος, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες, 
με πορείες στους δρόμους, καθιστικές διαμαρτυρίες 
και καταλήψεις υπουργικών γραφείων. Επί των 
ημερών αυτής της συνεργασίας επετεύχθησαν 
οι σημαντικότερες αποφάσεις προς όφελος των 
μεταμοσχευμένων και γενικά των νεφροπαθών, 
όπως η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
η πλήρης συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση 15 
εργάσιμων χρόνων, η καταβολή του διατροφικού 
επιδόματος των νεφροπαθών, αλλά και τόσων 
άλλων.

Στις 2 Μαΐου 1946 γεννιέται στο χωριό Πλαγιά του 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας ο Παναγιώτης, παιδί μιας 
εύπορης οικογένειας η οποία επτά χρόνια αργότερα 
μετακομίζει στη Λευκάδα όπου ο ίδιος μεγαλώνει. Από 
μικρός ξεχωρίζει για την αγάπη του στις επιστήμες, την 
προσφορά και τον αθλητισμό. Έτσι εισάγεται στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδιάζοντας την 
επαγγελματική του καριέρα ως πετυχημένος γιατρός 
ενώ σε πολύ νεαρή ηλικία δημιουργεί οικογένεια 
και αποκτά δύο παιδιά αρχικά τη Ζωή και κατόπιν 
τον Αποστόλη, ασχολούμενος παράλληλα και με το 
εμπόριο. Φοιτητής ακόμα, ανακαλύπτει ότι πάσχει από 
νεφρική ανεπάρκεια, γεγονός που του ισοπεδώνει όλα 
του τα όνειρα. Αναγκάζεται να διακόψει τις σπουδές, 
ενώ παράλληλα διαλύεται και ο γάμος του.

    Επαγγελματικά εξακολουθεί να ασχολείται με 
το εμπόριο. Στρέφεται στην υποστήριξη της πατρικής 
του επιχείρησης και  διατηρεί κατάστημα πώλησης 
τυριών στην Αθήνα. Όμως εγκλωβισμένος από τα 
προβλήματα του, αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους 
και το κατάστημα είναι υπό διάλυση. 

    Ασχολείται με τα συνδικαλιστικά και είναι ένα 
από τα ιδρυτικά μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Νεφροπαθών το 1974. Τον Σεπτέμβριο του 1978, 

γνωρίζεται σε μια εκδρομή με την δεύτερη σύζυγο του 
την Ακριβή Σωτηροπούλου, νεφροπαθή και μέλος 
του ιδίου Συλλόγου την οποία προσλαμβάνει σαν 
υπάλληλο στο κατάστημα του. Αποδεικνύεται ότι είναι ο 
άνθρωπος που τον στηρίζει στην οικονομική ανάκαμψη 
του καταστήματος, αλλά και στην πρώτη του πετυχημένη 
μεταμόσχευση όπου υποβάλλεται  στο Τζάνειο Γενικό 
Νοσοκομείο Πειραιά στις 13 Δεκεμβρίου 1978, από 
τον Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη με μόσχευμα προερχόμενο 
από το εξωτερικό, μέσω της Eurotransplant.

    Παντρεύονται στις 26 Ιουνίου 1983 και ένα 
χρόνο μετά, στις 24 Αυγούστου 1984, υποβάλλεται 
και η Ακριβή σε πετυχημένη μεταμόσχευση, στο ίδιο 
νοσοκομείο. Την ευτυχία τους ολοκληρώνει η πρόωρη 
γέννηση του Νίκου στις 11 Ιανουαρίου 1986. Τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης ασχολούνται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα με το σπουδαίο αυτό γεγονός, αφού είναι το 
πρώτο μωρό στον κόσμο που γεννιέται από γονείς που 
έχουν υποβληθεί σε πτωματική μεταμόσχευση. Σήμερα 
ο Νίκος είναι τελειόφοιτος της φιλολογίας με ειδικότητα 
γλωσσολογίας, έχοντας δύο μεταπτυχιακά ενώ οδεύει 
στο διδακτορικό, φιλοδοξώντας να κάνει καριέρα 
πανεπιστημιακού.

    Έτσι με όλη τη μαχητικότητα που τον διακρίνει 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΡΕΣ
Ο ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ
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και την ενέργεια που διαθέτει, στρέφεται στον αγώνα 
προώθησης και επίλυσης των αιτημάτων που αφορούν 
τους μεταμοσχευμένους με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών της ζωής τους και την ισότιμη κοινωνική 
τους επανένταξη. Εγκαταλείπει το 1979 τον Σύνδεσμο 
Νεφροπαθών και γίνεται μέλος του Πανελληνίου 
Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού για να 
καταλάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα την θέση 
του Προέδρου, θεωρείται δε ο μακροβιότερος μέχρι 
σήμερα Πρόεδρος στη θέση αυτή.

Λάτρης του αθλητισμού, ηγείται επί 20 και πλέον 
χρόνια της αθλητικής ομάδας των μεταμοσχευμένων. 
Μεγάλος αθλητής και ο ίδιος συμμετέχει στις 
Πανελλήνιες και Παγκόσμιες διοργανώσεις Αγώνων 
των Μεταμοσχευμένων όπου στον στίβο, κατακτά 
μετάλλια στο αγαπημένο του αγώνισμα, άλμα εις μήκος. 
Στη συνέχεια το 1998, τα μέλη της αθλητικής ομάδας 
των μεταμοσχευμένων, ιδρύουν τον Πανελλήνιο 
Αθλητικό Σύλλογο Μεταμοσχευμένων <<ΔΡΟΜΕΑΣ>> 
με πρώτο Πρόεδρο τον Παναγιώτη Τσερέ. 

Γίνεται παράλληλα μέλος της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ( ΕΣΑμεΑ), 
όπου συμμετέχει αρχικά σαν Υπεύθυνός Δημοσίων 
Σχέσεων και κατόπιν σαν Ταμίας. Συμμετέχει επίσης 
ενεργά στις Επιτροπές Εργασίας της ΕΣΑμεΑ μέσα 
από τις οποίες καταφέρνει να αποκαταστήσει 
επαγγελματικά, δεκάδες μεταμοσχευμένους οι οποίοι 
διορίζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, τράπεζες 
κ.λ.π. και χάρη στη βοήθειά του, πολλοί είναι εκείνοι 
που έχουν εξασφαλισθεί σήμερα συνταξιοδοτικά.

Συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων 

(ΕΣΜ) σημερινό ΕΟΜ (Εθνικό Οργανισμό 
Μεταμοσχεύσεων).

Συμμετέχει στα συνέδρια της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (ΠΟΝ), σαν σύνεδρος 
του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ 
Νεφρού.

Συμμετέχει ενεργά και σε άλλα σωματεία εκτός 
χώρου όπου και εκεί βάζει ως προτεραιότητα την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως 
προς την ανάγκη και χρησιμότητα της δωρεάς οργάνων, 
ενώ πολλοί είναι οι φορείς που τον βραβεύουν για τη 
δράση του.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων 
εκ Νεφρού, εκδίδει στις αρχές της 10ετίας του 80 
ένα περιοδικό με την επωνυμία <<Νεφροπάθεια 
Μεταμόσχευση>>. Με την αποφασιστική δράση του και 
μέσω του περιοδικού, αλλά και μέσω των επιτροπών, 
των εκδηλώσεων κ.λ.π. που πραγματοποιούνται, 
ορθώνει πολλές φορές τον λόγο του απαιτώντας το 
δίκαιο, έχοντας μια έντονη παρουσία και υπευθυνότητα 
στο χώρο.

Το μόσχευμα απορρίπτεται το 2001 και το 
2002 υποβάλλεται εκ νέου στο Νοσοκομείο 
<<ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ>> πάλι από τον Ευάγγελο 
Χατζηγιαννάκη, σε δεύτερη πετυχημένη μεταμόσχευση, 
με μόσχευμα που δέχεται αυτή τη φορά, από τον γιό του 
γνωστού δημοσιογράφου και πολιτικού Γιάννη Δημαρά 
ο οποίος δωρίζει τα όργανα του παιδιού του, μετά από 
ένα μοιραίο τροχαίο τραυματισμό. Επανέρχεται για λίγο 
χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αποσύρεται από την 
ενεργό συνδικαλιστική και αθλητική δράση. Ασχολείται 

Ο Παναγιώτης Τσερές στο αγώνισμα 
του άλματος εις μήκος στους Παγκόσμιους 
Αγώνες Μεταμοσχευμένων στην Ουγγαρία

Απόσπασμα από εφημερίδα της εποχής
Οι ευτυχισμένοι γονείς με τον νεογέννητο γιο τους Νίκο στο μαιευτήριο. Είναι το 

πρώτο μωρό στον κόσμο που γεννιέται από γονείς με πτωματική μεταμόσχευση.
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επαγγελματικά μέχρι τέλους με το εμπόριο ψαριών, 
χωρίς από ειρωνεία της τύχης να καταφέρει τελικά ο 
ίδιος να συνταξιοδοτηθεί.

    Τον Σεπτέμβριο του 2011 ένας ανομοιογενής 
σπίλος στην περιοχή του κεφαλιού, φαίνεται ύποπτος 
στην σύζυγό του η οποία τον παροτρύνει να απευθυνθεί 
σε δερματολόγο όπου και διαγιγνώσκεται το κακόηθες 
μελάνωμα του δέρματος. Για να ανακάμψουν την 
επιθετική μορφή της νόσου οι γιατροί τον υποβάλλουν 
σε χημειοθεραπείες και διακόπτουν τους τελευταίους 
8 μήνες την ανοσοκατασταλτική αγωγή που ήταν 
υποχρεωμένος να λαμβάνει καθημερινά εφόρου 
ζωής, για να μην απορριφθεί το μόσχευμα. ‘Όμως όχι 

μόνο δεν απορρίπτεται χωρίς φάρμακα το μόσχευμα, 
αλλά η νεφρική του λειτουργία εξακολουθεί να είναι 
φυσιολογική μέχρι τέλους.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2012, χάνει ξαφνικά τη σύζυγό 
του από ρήξη εντέρου, γεγονός που τον καταβάλει 
ψυχολογικά. Αναφέρει συχνά  πως γι αυτό που είναι 
αλλά και για ότι έχει αποκτήσει στη ζωή του, το οφείλει 
αποκλειστικά σε εκείνη. Όμως μέσα στη θλίψη του, 
αισθάνεται και υπερηφάνεια, γιατί είχε την τύχη να 
δημιουργήσει μαζί της μια υπέροχη οικογένεια, να 
μεγαλώσουν μαζί τα τρία παιδιά, αλλά και να χαρούν 
από εκείνα, τρία πανέμορφα εγγόνια.

 Το 1950 γεννιέται σε ένα από τα  προσφυγικά σπίτια 
της Νέας Ιωνίας, ο μικρός Βασίλης. Μεγαλώνοντας όπως 
όλα τα παιδιά της εποχής, προσβάλλεται από μία λοιμώδη 
παιδική ασθένεια, την οστρακιά. Και ενώ αναρρώνει και 
όλα φαίνονται φυσιολογικά, κανείς δεν αντιλαμβάνεται 
ότι  η νόσος έχει δημιουργήσει μια σοβαρή επιπλοκή, 
προσβάλλοντας σιωπηλά τους νεφρούς του.

Τα χρόνια περνούν και τίποτα δεν προμηνύει την εξέλιξη. 
Ο Βασίλης προκειμένου να βοηθήσει την οικογένεια του, 
αλλά και να προσανατολισθεί επαγγελματικά, ακολουθεί 
τις μαθητικές του σπουδές κυρίως στο νυχτερινό 
γυμνάσιο (την εποχή εκείνη δεν υπήρχε λύκειο) έχοντας 
έτσι τη δυνατότητα να εργάζεται την ημέρα μαθαίνοντας 
παράλληλα όπως άλλωστε συνηθιζόταν τότε, κάποιες 
τέχνες με τις οποίες και ασχολείται εκείνο το διάστημα, 

όπως αυτές του ξυλουργού και του μηχανουργού.
Την εποχή εκείνη λειτουργεί αίθουσα επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης στη Νέα Ιωνία. Κάποιοι φίλοι του, αθλητικοί 
παράγοντες, διακρίνοντας τα μεγάλα του  προσόντα 
στον αθλητισμό, τον παροτρύνουν και τον βοηθούν να 
ασχοληθεί με το άθλημα αυτό του πιγκ πογκ. Την παιδική 
του περιέργεια, ακολουθεί το πάθος, ο ενθουσιασμός και 
ο μεγάλος σεβασμός για το άθλημα το οποίο γίνεται όχι 
μόνο η μεγάλη αγάπη της ζωής του, αλλά στη συνέχεια, 
φθάνει στο αξίωμα του Αθλητικού Εφόρου της Ελληνικής 
Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
(ΕΦΟΕΠΑ), μέσω της οποίας προωθεί και ο ίδιος πολλά 
ταλαντούχα παιδιά, ώστε να εξελιχθούν και εκείνα σε 
μεγάλους μελλοντικά αθλητές.

Όμως το 1968 σε ηλικία 18 ετών, τα συμπτώματα 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ
ΕΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ 
ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ  

Το τελευταίο διάστημα νοσηλεύεται στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ, όμως στη συνέχεια μεταφέρεται στο σπίτι του, 
από όπου τελικά φεύγει, στις 18 Φεβρουαρίου 2014, αφήνοντας πίσω, ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους.

Δυστυχώς όμως πέντε μήνες αργότερα, η οικογένεια Τσερέ πλήττεται και από ένα άλλο τραγικό γεγονός. 
Στις 19 Ιουλίου 2014, η 45χρονη Ζωή, η λατρεμένη στην κυριολεξία μοναχοκόρη του Παναγιώτη η οποία 
ζούσε με αιμοκάθαρση από την εφηβική ηλικία των 14 ετών, χάνει την άνιση μάχη που έδινε επί δυόμιση μήνες 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο Χαϊδαρίου, εξαιτίας μίας ενδονοσοκομειακής 
λοίμωξης από την οποία προσβλήθηκε, μετά από τον βαρύτατο τροχαίο τραυματισμό της. Σκληρή αγωνίστρια 
και η ίδια, βάδιζε στα χνάρια του πολυαγαπημένου της πατέρα, μη καταφέρνοντας όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα να αποδεχθεί και να ξεπεράσει, την μεγάλη απώλεια του.

ΖΩΗ ΤΣΕΡΕ
       ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΧΟΚΟΡΗ
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Ο πιγκπονίστας Βασίλης Τσιράκογλου στους Παγκόσμιους 
Αγώνες Μεταμοσχευμένων στην Ουγγαρία

της νεφρικής ανεπάρκειας από την οποία φαίνεται ότι δεν 
έχει ξεφύγει τελικά όλα αυτά τα χρόνια γίνονται εμφανή, 
με αποτέλεσμα να οδηγηθεί άμεσα στην αιμοκάθαρση. 
Παρά το νεαρό της ηλικίας του, αντιδρά με γενναιότητα 
ψυχής προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή και βάζει στόχο 
της ζωής του τον αγώνα για την επίλυση των σοβαρών 
προβλημάτων των νεφροπαθών, γεγονός που το 
1974, οδηγεί στην ίδρυση του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Νεφροπαθών του οποίου λίγα χρόνια αργότερα, γίνεται 
Πρόεδρος. Στα γραφεία του Συνδέσμου, δημιουργείται 
αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης όπου το 
πιγκ πογκ, είναι πλέον, η αγαπημένη απασχόληση 
πολλών νεφροπαθών, που ξεχνούν έτσι τη σκληρή 
πραγματικότητα.

Καθώς ο καιρός κυλά, γίνεται πλέον κοινά αποδεκτό 
ότι, η μεταμόσχευση είναι η μόνη εναλλακτική, ποιοτικά 
λύση στο πρόβλημα της νεφρικής ανεπάρκειας. Έτσι 
φεύγει με τη μητέρα του στη Βοστώνη όπου εκείνη κρίνεται 
κατάλληλη παρά τα 60 της χρόνια για δότρια νεφρού στο 
γιό της και υποβάλλεται σε πετυχημένη μεταμόσχευση 
νεφρού, επιστρέφοντας υγιής στην Ελλάδα.

Σκοπός του, η διάδοση του θεσμού της δωρεάς 
οργάνων. Γράφεται στον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού και συμμετέχει στα 
Διοικητικά Συμβούλια, αναλαμβάνοντας αρχικά χρέη 
Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων και στη συνέχεια 
Αθλητικού Εφόρου αφού από το 1978, ο Σύλλογος 
διατηρεί αθλητική ομάδα μεταμοσχευμένων με συμμετοχή 
στους Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων. 

Ασχολείται ακόμα και με την πολιτική και γίνεται 
ενεργό κομματικό στέλεχος προσπαθώντας μέσω αυτού 
του τρόπου, την επίλυση σημαντικών θεμάτων των 
νεφροπαθών.

Μεγάλος αθλητής του πιγκ πογκ, λαμβάνει μέρος 
στους Πανελλήνιους και Παγκόσμιους Αγώνες 
των Μεταμοσχευμένων, κατακτώντας μετάλλια στο 
αγαπημένο του άθλημα.

Συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές όπως στην 
ΕΣΑμεΑ, σε Επιτροπές Υγείας στο Υπουργείο Υγείας 
κ.λ.π. γίνεται ιδρυτικό μέλος και αθλητής του Πανελληνίου 
Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων <<ΔΡΟΜΕΑΣ>> 
και για τη δράση του βραβεύεται από φορείς.

Το 1998 απορρίπτεται το μόσχευμα και ο Βασίλης 
επιστρέφει στην αιμοκάθαρση με το όνειρο μιας νέας 
μεταμόσχευσης που όμως δεν έγινε ποτέ δυνατή η 
πραγματοποίηση της. Παρά τις δυσκολίες που περνά 
διατηρεί το χιούμορ και την αισιοδοξία του. Κάποια μέρα 
του συμβαίνει κάτι πολύ σπουδαίο. Ευαισθητοποιημένος 
όπως είναι απέναντι σε πλάσματα που υποφέρουν, 
συναντά και περιθάλπει έναν τρίχρονο αδέσποτο 
κακοποιημένο σκύλο τη Φρίντα όπως την ονομάζει, η 
οποία γίνεται η αγαπημένη και αχώριστη συντροφιά του 
τα τελευταία  πέντε χρόνια. 

Όμως δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι 
απειλητικοί όχι μόνο για τις ζωές των υπολοίπων 
πλασμάτων γύρω του, αλλά και για την ίδια τη δική του τη 
ζωή. Έτσι στις 30 Μαΐου 2014, μετά τα προειδοποιητικά 
συμπτώματα τα οποία θεώρησε αμελητέα, φεύγει 
ύστερα από ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο ξαφνικά, 
ο τελευταίος όπως τον θεωρώ εγώ, από εκείνους τους 
πρώτους νεφροπαθείς που αντιμετώπισαν τις πραγματικά 
δύσκολες συνθήκες επιβίωσης. 

Όμως μέσα από τη σημαντική δική τους διαδρομή 
όπως ήταν και του ιδίου, άνοιξε με στωικότητα και 
υπομονή ένας δρόμος εξελίξεων τον οποίο κατάφερε 
και εκείνος με τον δικό του τρόπο να χαράξει και να τον 
διαβεί επί 46 ολόκληρα χρόνια με μαχητικότητα και 
αισιοδοξία. Ειρωνεία της τύχης, δύο μήνες πριν, είχε 
προβληθεί μια τηλεοπτική εκπομπή με το ανάλογο θέμα 
της νεφροπάθειας στην οποία ο Βασίλης σαν κύριος 
πρωταγωνιστής, είχε για μια ακόμα φορά προβάλλει, τα 
σύγχρονα και σοβαρά προβλήματα των νεφροπαθών, 
καθώς και την έλλειψη μοσχευμάτων που προέρχεται 
από τη μειωμένη προσφορά οργάνων.

Η αλήθεια είναι σκληρή. Έφυγαν από κοντά μας, αξιόλογα πρόσωπα και το κενό είναι πράγματι 
δυσαναπλήρωτο. Αλλά  όλοι εμείς που συνεχίζουμε τον δικό μας ξεχωριστό δρόμο, παλεύουμε για έναν 
δίκαιο αγώνα, απέναντι στην ιστορία αλλά και στην σημερινή ανελέητη πραγματικότητα. Καλό ταξίδι 
αγαπημένοι μας.
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Ενώ οι περισσότεροι ορθοπεδικοί χειρουργοί 
είναι καλά εκπαιδευμένοι για να εκτιμούν και 
να θεραπεύουν ασθενείς με αρθρίτιδα ισχίου  ή 
αρθρίτιδα στο γόνατο και στον ώμο, η διαχείριση 
των ασθενών με αρθρίτιδα ποδοκνημικής αποτελεί 
μια πρόκληση για τους ορθοπεδικούς χειρουργούς 
ιδιαίτερα για αυτούς που εξειδικεύονται στον τομέα 
του άκρου ποδός και ποδοκνημικής. 

Η ποδοκνημική είναι μια άρθρωση με υψηλή 
συνάφεια. Η σταθερότητα παρέχεται από την 
ανατομία των οστών, τους συνδέσμους, την 
αρθρική κάψα, και τους μύες και τένοντες που 
διασχίζουν την άρθρωση. Λόγω της ανατομίας (η 
περόνη βρίσκεται οπίσθια σε σχέση με το έσω

σφυρό), ο αστράγαλος περιστρέφεται εξωτερικά 
περίπου 6° με ραχιαία κάμψη και εσωτερικά 
περιστρέφεται με 1° πελματιαία κάμψη (σχήμα 
κώνου). Επιπλέον, ο αστράγαλος, ο οποίος είναι 
ευρύτερος προσθίως, επιτρέπει μεγαλύτερη κίνηση 
περιστροφικά σε θέση πελματιαίας κάμψης. Με 
ραχιαία κάμψη, η πρόσθια πλευρά του αστραγάλου 
είναι στο mortise και οδηγεί σε μια πιο σταθερή 
κατάσταση.

Ενώ το γόνατο υπόκειται σε δυνάμεις που 
υπολογίζονται  3 φορές το βάρος του σώματος,  
στον αστράγαλο ασκούνται δυνάμεις 5,5 φορές 
το βάρος του σώματος με φυσιολογική βάδιση. Σε 
αντίθεση με τον αρθρικό χόνδρο του γόνατος, η 
οποία κυμαίνεται από 1 mm έως 6 mm,  η αρθρική 
επιφάνεια του αστραγάλου είναι ομοιόμορφα 
λεπτότερη, που κυμαίνεται από 1mm σε 1,7 mm 
σε πάχος. Η πολυπλοκότητα στην ανατομία της 
άρθρωσης αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη 
διατήρησης της κίνησης  της ποδοκνημικής που 
επιτυγχάνεται μόνο μέσω της αρθροπλαστικής.

 

Αρθρίτιδα Ποδοκνημικής
Ενώ η ακριβής συχνότητα της αρθρίτιδας της 

ποδοκνημικής είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, 
περίπου 6% έως 13% όλων των περιπτώσεων 
οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ)  αφορούν την ποδοκνημική. 
Σε μια πρόσφατη μελέτη από 639 ασθενείς με 
σοβαρή αρθρίτιδα ποδοκνημικής, 70% των 
περιπτώσεων ήταν μετατραυματικής αιτιολογίας. 
Τριάντα επτά τοις εκατό των ασθενών αυτών 
είχαν υποστεί  κάταγμα στην ποδοκνημική, 14,6% 
είχαν υποτροπιάζουσα αστάθεια  και 13,7% είχαν 

Ολική Αρθοπλαστική 
Ποδοκνημικής

Αν η αρθρόδεση ποδοκνημικής έχει θεωρηθεί στο παρελθόν 
ως η μοναδική λύση για τη θεραπεία της συμπτωματικής 
αρθρίτιδας τελικού σταδίου, οι πρόσφατες ανακοινώσεις 
σε Ευρωπαικό και Παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν πως αυτή η 
αντίληψη έχει αλλάξει ριζικά. Η σύγχρονη χειρουργική του 
ποδιού πλέον οδηγεί στην αλματώδη αύξηση της ολικής 
αρθροπλαστικής ποδοκνημικής ως αξιόπιστη εναλλακτική 
επέμβαση για πολλούς τύπους αρθριτιδας στην περιοχή. Οι 
νεότερες γενιές των αρθροπλαστικών ποδοκνημικής εισήγαγαν 
πιο ανατομική σχεδίαση και νέες τεχνικές τοποθέτησης με 
συνέπεια θεαματικά αποτελέσματα. 

Ευαγγέλου Ευάγγελος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
 Άκρου ποδός και Ποδοκνημικής,
Nοσοκομείο Metropolitan
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ένα  διάστρεμμα στην ποδοκνημική με συνεχή 
πόνο. Λιγότερο συχνές αιτίες ήταν κάταγμα  
Plafond (9,0%), κατάγματα της κνήμης (8,5%), 
του αστραγάλου κατάγματα (8,3%), και του 
αστραγάλου διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα (4,7%) 
. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (11,9%), πρωτοπαθής 
ΟΑ ( 7,2%), και νευροπαθητική (4,9%), αρθρίτιδα 
αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των 
υπόλοιπων ασθενών. 

Αντιμετώπιση
Στα αρχικά στάδια της αρθρίτιδας , η συντηρητική  

θεραπεία προσφέρει ανακούφιση για τους ασθενείς. 
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ενέσεις 
κορτικοστεροειδών, ορθώσεις, μπορούν να 
παρέχουν ανακούφιση. Επιπλέον, απώλεια βάρους 
και τροποποίησης δραστηριοτήτων μπορούν να 
επωφεληθούν επίσης ασθενείς με αρθρίτιδα.

Χειρουγική θεραπεία
Η αρθρόδεση, έχει τα μειονεκτήματά της. επηρεάζει 

αρνητικά  τη βάδιση, με ένδειξη μείωση στην 
ταχύτητα βαδίσματος, αύξηση της κατανάλωσης 
οξυγόνου, και μείωση της ποιότητας της βάδισης 
και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

. Επιπλέον, η αντιρόπιση στην έλλειψη κίνησης 
στην άρθρωση του αστραγάλου, οδηγεί σε αυξημένη 

καταπόνηση στις παρακείμενες αρθρώσεις του 
ταρσού, σε προοδευτική εκφύλιση των αρθρώσεων 
αυτών. 

 Η Αρθροπλαστική ποδοκνημικής διατηρεί 
μετεγχειρητικά εύρος  κίνησης. Ο στόχος της 
επέμβασης είναι να αποκατασταθεί η μηχανική 
ευθυγράμμιση με τον αστράγαλο και ο ασθενής να 
απαλλαγεί από τον πόνο. Ο ασθενής προσέρχεται 
στο νοσοκομείο όπου παραμένει δύο με τρείς 
ημέρες μετεγχειρητικά με απόλυτο έλεγχο του 
μετεγχειρητικού πόνου και στη συνέχεια εξέρχεται 
βαδίζοντας με υποβοήθηση για περίπου ένα μήνα.

Μετά την πλήρη αποκατάσταση ο ασθενής είναι 
ικανός να επιστρέψει στην εργασία του καθώς 
και σε αθλητικές δραστηριότητες,ως αποτέλεσμα 
της υπεροχής  της επέμβασης της ολικής 
αρθροπλαστικής της ποδοκνημικής.

Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική που εφαρμόζεται 
στο METROPOLITAN με μεγάλη επιτυχία εδώ 
και μία τριετία έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 
ευχαριστημένων ασθενών. Βελτιώνει πάρα πολύ 
την μετεγχειρητική ποιότητα ζωής των ασθενών με 
αρθρίτιδα της ποδοκνημικής και πραγματοποιείται 
μόνο απο ειδικά εκπαιδευμένους χειρουργούς 
άκρου ποδός και ποδοκνημικής.

Λιγότερο συχνές αιτίες 
ήταν κάταγμα  Plafond 
(9,0%), κατάγματα της 
κνήμης (8,5%), του 
αστραγάλο
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Αφαιρώντας τον προστάτη επιτυγχάνεται η 
οριστική καταπολέμηση της επάρατης νόσου. Το 
βαθύτερο ζητούμενο όμως είναι να μην εξαντληθεί 
ο οργανισμός του ασθενούς για την υπόλοιπη ζωή 
του.

Η νέα θεραπεία 
Ενα νέο είδος χειρουργείου με τη βοήθεια του 

ρομποτικού συστήματος Da Vinci – η ρομποτική 
χειρουργική – χρησιμοποιείται από έναν ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό χειρουργών παγκοσμίως για 

τη ριζική προστατεκτομή και για άλλες ουρολογικές 
επεμβάσεις.

Αλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι η ρομποτική 
χειρουργική προσφέρει συγκριτικά το ίδιο 
ογκολογικό αποτέλεσμα και καθαρισμό με το 
ανοιχτό χειρουργείο. Η πρώτη ρομποτική ριζική 
προστατεκτομή διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
της Φρανκφούρτης με βάση μια τεχνολογία που 
προερχόταν από τα εργαστήρια της NASA και 
προοριζόταν για καρδιακές επεμβάσεις bypass. 
Σήμερα έχει καθιερωθεί ως πρωταρχική επιλογή 

Ένα ρομπότ στην 
υπηρεσία των αντρών

Ο Σωματοφύλακάς σας

Πουλάκης
Βασίλειος 
Χειρουργός
Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Αν. Καθηγητής Παν/μίου
Φρανκφούρτης, Γερμανίας
Δ/ντής Ουρολογικής Κλινική
Νοσοκομείου Metropolitan

Το γεγονός, από τη μία, ότι ο καρκίνος του 
προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στον 
άντρα – ένας στους έξι νοσεί – και από την άλλη 
ότι σε προχωρημένο και μεταστατικό στάδιο 
είναι ανίατος κάνει την πρόληψη και την έγκαιρη 
διάγνωση επιβεβλημένες.

Έχει αποδειχθεί ότι η καθιέρωση του PSA 
συμβάλλει στον εντοπισμό της νόσου σε πρώιμα 
στάδια αλλά και στην άμεση θεραπεία, μειώνοντας 
έτσι και τους κινδύνους θνησιμότητας.
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για την αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου 
του προστάτη. Ενδεικτικά στις ΗΠΑ περισσότερες 
από το 85% των επεμβάσεων για θεραπεία του 
καρκίνου του προστάτη εκτελούνται ρομποτικά.

Τα πλεονεκτήματα
Η μεγάλη διαφορά έγκειται στο «ευ ζην», στην 

ποιότητα δηλαδή της ζωής. Η ρομποτική χειρουργική 
είναι το εργαλείο, το μέσο που επιτρέπει στον 
χειρουργό όχι μόνο να εγγυηθεί την ίαση του 
ασθενούς αλλά ταυτόχρονα να του εξασφαλίσει και 
τη φυσιολογική μετεγχειρητική ζωή εξασφαλίζοντας 
όλες τις προηγούμενες λειτουργίες:  εγκράτεια, 
στύση και έλλειψη οποιασδήποτε επιπλοκής που 
μπορεί να σημαδέψει – ψυχικά ή σωματικά – τον 
άντρα.

Η ρομποτική χειρουργική έχει όλα εκείνα 
τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής 
χειρουργικής:

• Ελάχιστο πόνο.
• Σχεδόν μηδενικές μεταγγίσεις.
• Μηδαμινό χειρουργικό στρες.
•  Δυνατότητα να χειρουργηθούν ασθενείς 

υπέρβαροι ή με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.
• Ταχύτερη έξοδο από το νοσοκομείο.
• Ταχύτερη αφαίρεση του καθετήρα.
•  Συντομότερη επάνοδο στις καθημερινές 

δραστηριότητες.
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Durban

Γιάννης Αρκάς
και η ομάδα των Κυπρίων Αθλητών

Αρκάς Γιάννης Καμαράτος Νίκος 
Χάλκινο  μετάλλιο bowling διπλό 

Αρκάς Γιάννης
Αργυρό μετάλιο Bowling μονό

Έλληνες αθλητές με την
Ομάδα αθλητών της Σιγκαπούρης 

Χρήστος Ξένος, 
Αργυρό μετάλλιο πιγκ πόγκ

Έλληνες
και Κύπριοι Αθλητές.
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Παγκόσμιοι Αγώνες Μεταμοσχευμένων Ν. Αφρικής 2013”

Εκπαιδεύτρια  αγρίων 
στο DURBAN

Πράτσας Αργυρό μετάλιο, Λεοντόπουλος 
Χάλκινο μετάλλιο στα 400 μ.

Αναμνηστική
φωτογραφία 

Eλληνική ομάδα αθλητών
στο safari

Λεοντόπουλος
χαλκινο μετάλιο 5χλμ.

Η Ελληνική αποστολή μεταμοσχευμένων, 
αναμνηστική φωτογραφία
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Αγώνες

Αθ. Μπότσα και Μ. Ιωσηφίδου, αργυρό μετάλλιο 
στο διπλό πινγκ-πονγκ

Αναμνηστική φ ωτογραφία των Απ. Χαριτωνίδη, Ισ. Ματσκίδη και 
Νικ. Κολέντη με τα μετάλλιά τους

Νίκος Καμαράτος, αργυρό μετάλλιο στο μπόουλινγκ μονό με τον 
Παύλο Κεχαγιά

Αθ. Μπότσα, αργυρό στο μονό πινγκ-πονγκ

Πανευρωπαϊκοί αγώνες Πολωνίας (Κρακοβία) 2014

Ο αθλητής Αθανάσιος Αναχουρλής 
στο μονό πινγκ-πονγκ με τον Ούγγρο αντίπαλο

Χρήστος Ξένος, Αθανασία Μπότσα, Μαργαρίτα Ιωσηφίδου και 
Μάριος Μαρκόπουλος στους αγώνες του πινγκ-ποπνγκ 



DNA
3 γράµµατα. Όλες οι απαντήσεις.
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Ενα οδοιπορικό τιµής
στην µνήµη τριών
ηρώων της ζωής

Aθανασία Μπότσα
Ιδρυτικό µέλος της αθλητικής
οµάδας απο το 1978
Ίδρυτικό µέλος του ¨∆ΡΟΜΕΑ¨
Γενική Γραµµατέας του ∆.Σ.
Αθλήτρια

Με ανάµεικτα συναισθήµατα θλίψης και οδύνης,

 8οι ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ 
& ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ

16-23 Αυγούστου 2014

Aθανασία Μπότσα
Ιδρυτικό μέλος της αθλητικής
ομάδας απο το 1978
Ίδρυτικό μέλος του ¨ΔΡΟΜΕΑ¨
Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.
Αθλήτρια

Η Ελλάδα ήταν εκείνη που κινητοποίησε τον θεσμικό μηχανισμό το 2000 διοργανώνοντας τους 
1ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στην Αθήνα. Ταυτόχρονα υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Πανευρωπαϊκής 
Αθλητικής Ομοσπονδίας Αιμοκαθαρομένων και Μεταμοσχευμένων ( European Transplant and Dialysis 
Sports Federation ) καθιερώνοντας έκτοτε τον επίσημο χαρακτήρα των πανευρωπαϊκών διοργανώσεων 
που ακολούθησαν. Δόθηκε έτσι η μεγάλη ευκαιρία αφενός σε δεκάδες εκατοντάδες αθλητές 
αιμοκαθαρόμενους και μεταμοσχευμένους να πραγματοποιήσουν τα ανεκπλήρωτα έως τότε όνειρα τους 
στον αθλητισμό αποδεικνύοντας παράλληλα την καλή ποιότητα ζωής μετά τη μεταμόσχευση και αφετέρου 
στην κοινή γνώμη να ενημερωθεί κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας που στρέφονται πάνω σε ένα 
σημαντικό, ευαίσθητο και ανθρώπινο θέμα όπως αυτό της δωρεάς οργάνων. 
Οι μέχρι σήμερα πραγματοποιούμενες πανευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι :

Μια από τις πιο όμορφες και αριστοκρατικές 
πόλεις της Πολωνίας, η αρχοντική Κρακοβία 
παλιά πρωτεύουσα και κοιτίδα του Πολωνικού 
έθνους και πολιτισμού, φιλοξένησε φέτος τον 
Αύγουστο από 16 έως 23 του μήνα, τους 8ους 
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Αιμοκαθαρομένων 
και Μεταμοσχευμένων.
    Η μεταμόσχευση είναι ένα δώρο που δίνει 
την ευκαιρία για μια νέα φυσιολογική ζωή και 
κοινωνική επανένταξη. ‘Ένα τέτοιο αθλητικό 
γεγονός πρέπει να επαναλαμβάνεται και 
να τονίζεται όλο το χρόνο ώστε η απόφαση 
κάποιου να γίνει δωρητής οργάνων να 
λαμβάνεται κάτω από λογική σκέψη και με τη 
σωστή ενημέρωση. Ο καλύτερος τρόπος είναι 
η επικοινωνία με ανθρώπους που ζουν από 
τη μεταμόσχευση η οποία μας χαρίζει ψυχική 
και σωματική υγεία. Αυτό αποδεικνύουμε 
περήφανα με τη συμμετοχή μας σε αυτά τα 
δρώμενα.  

1οι 2000 Ελλάδα  Αθήνα 
2οι 2002 Ουγγαρία Μπαλατοναλίγκα 
3οι 2004 Σλοβενία Λιουμπλιάνα 
4οι 2006 Ουγγαρία Πετς
5οι 2008 Γερμανία Βίρζμπουργκ
6οι 2010 Ιρλανδία Δουβλίνο
7οι    2012 Κροατία Ζάγκρεμπ
8οι    2014 Πολωνία Κρακοβία  

    Στους φετινούς πανευρωπαϊκούς αγώνες 
συμμετείχαν 354 αθλητές εκ των οποίων οι  
30 αιμοκαθαρόμενοι και οι 324 μεταμοσχευμένοι 
όπως :
13 με μεταμόσχευση   μυελού των οστών
20 με μεταμόσχευση   καρδιάς
1  με μεταμόσχευση   καρδιάς και ήπατος                             

( διπλή )

3  με μεταμόσχευση   καρδιάς και πνευμόνων                      
( διπλή )

224  με μεταμόσχευση   νεφρού
2  με μεταμόσχευση   νεφρού και ήπατος                              

( διπλή )
3       με μεταμόσχευση   καρδιάς και παγκρέατος                     

( διπλή )
47 με μεταμόσχευση   ήπατος
10 με μεταμόσχευση   πνευμόνων
1  με  μεταμόσχευση   πνευμόνων και μυελού 

των οστών    ( διπλή )
    Η τελετή έναρξης με την εμφάνιση των αθλητικών 
ομάδων, τις ομιλίες των επισήμων και το 
καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης, έγινε την ίδια 
μέρα της άφιξης μας στην Κρακοβία, το Σάββατο 
16 Αυγούστου, στην κατάμεστη από κόσμο που 
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μας επευφημούσε κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μεσαιωνικές 
πλατείες της Ευρώπης όπου συνεχώς ακούγονται ποδοβολητά διερχόμενων αλόγων. Άμαξες μιας άλλης 
εποχής και αμαξάδες με παραδοσιακές στολές διασχίζουν συνεχώς τους παράλληλους και συμμετρικούς 
μεταξύ τους δρόμους μεταφέροντας τουρίστες. Εκεί βρίσκεται το πιο σημαντικό κτίριο της πλατείας το 
Δημαρχείο το οποίο καταστράφηκε από κεραυνό τον 17ο αιώνα, αλλά απομένει ο ένας πύργος που 
σήμερα λειτουργεί σαν παράρτημα του Μουσείου Ιστορίας της Κρακοβίας. Επίσης εκεί δεσπόζει επιβλητικά 
η εκκλησία της Παναγίας, ο κύριος ναός της Κρακοβίας του μεσαίωνα, ένα από τα πιο διάσημα δείγματα 
Γοτθικής αρχιτεκτονικής στην Πολωνία. Στο κέντρο της πλατείας βρίσκεται η αγορά, ένα από τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα. 
Εκεί συναντηθήκαμε και παρελάσαμε οι αθλητές από τις  22 ευρωπαϊκές χώρες : 

1. Αυστρία με  9 αθλητές
2. Βέλγιο  με  7 αθλητές
3. Κύπρος με  6 αθλητές
4. Τσεχία  με 7 αθλητές
5. Δανία  με 4  αθλητές
6. Φιλανδία με 20 αθλητές
7. Γαλλία  με 15 αθλητές
8. Γερμανία με  25 αθλητές
9. Ελλάδα με  20 αθλητές
10. Ουγγαρία με 58 αθλητές 
11. Iρλανδία με  34     αθλητές

12. Ιταλία  με 24 αθλητές
13. Νορβηγία με 8 αθλητές
14. Πολωνία  με 64 αθλητές
15. Πορτογαλία με 2 αθλητές
16. Ρουμανία με 2 αθλητές
17. Σλοβακία με 5 αθλητές
18. Σλοβενία με 15       αθλητές
19. Ισπανία με 8 αθλητές
20. Σουηδία με  3        αθλητές
21. Ελβετία με 4        αθλητές
22. Αγγλία  με  14 αθλητές

1.  Μίνι Μαραθώνιος
 (πάντα στην έναρξη)             
2 Πετάνκε   
3. Μπιτς βόλειμπολ 
4. Μπάντμιντον                                   
5. Κολύμβηση    
6. Καλοκαιρινό μπίαθλον
7. Ποδηλασία

8. Επιτραπέζια αντισφαίριση     
9. Γκολφ
10. Τένις                                            
11. Μπόουλινγκ    
12. Βελάκια                    
13. Στίβος
 (πάντα το τελευταίο διήμερο)
     

 Στη συνέχεια ακολούθησε το δείπνο 
καλωσορίσματος.
 Η Κρακοβία ήταν και παραμένει ένας πολύ 
σημαντικός τόπος των τεχνών και των γραμμάτων 
όπου λειτουργούν θέατρα, φιλαρμονική, 
αναρίθμητα μουσεία, γκαλερί και εστιατόρια με 

καλή πολωνική κουζίνα, ενώ διαθέτει μερικά από 
τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια της Πολωνίας. 
Στον οργανωμένο πανεπιστημιακό χώρο του 
University School of Physical Education όπου 
παρετέθη και το δείπνο καλωσορίσματος κατά την 
τελετή έναρξης, διεξήχθησαν οι αγώνες : 

Σημαντικοί χορηγοί συνετέλεσαν στην μεγάλη 
πετυχημένη αυτή προσπάθεια, ενώ πλήθος 
εθελοντών ήταν σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε 
εξυπηρέτηση. Σύμβολο των αγώνων, το 
σύμβολο της Κρακοβίας ο Lajkonik γνωστός σαν 
ο Τάταρος ιππέας ή το ξύλινο αλογάκι, φιγούρα 
που απεικονίζεται και στα μετάλλια. Ανάγεται σε 
μια παλιά ιστορία του 1287 όπου οι κάτοικοι της 
πόλης νίκησαν τους Τατάρους,
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Σαν εκπρόσωποι της Ελλάδας αγωνισθήκαμε στο στίβο, στην επιτραπέζια αντισφαίριση, στο μπόουλινγκ 
και στα βελάκια και κατακτήσαμε 33 συνολικά μετάλλια εκ των οποίων 11 χρυσά, 6 αργυρά και 16 
χάλκινα. 

     Την Πέμπτη 21 Αυγούστου ο στίβος διεξήχθη κάτω από αντίξοες συνθήκες, όπου αναγκάστηκα και εγώ 
να πάρω μέρος στο αγώνισμα των 3000 μ. βάδην μέσα σε καταρρακτώδη βροχή. Την επόμενη ημέρα 
Παρασκευή 22 Αυγούστου όταν ολοκληρώθηκαν όλα τα αγωνίσματα, οι εναπομείναντες στο χώρο του 
σταδίου αθλητές, συγκεντρωθήκαμε για τις τελευταίες αναμνηστικές φωτογραφίες.
    Οργανωμένες εκδρομές έδωσαν την ευκαιρία σε όλους μας να επισκεφθούμε και να γνωρίσουμε 
σημαντικά μέρη όπως η παλιά πόλη, η εβραϊκή συνοικία, το Βασιλικό Κάστρο, ο λόφος της Βαβέλ, 
εκκλησίες, μοναστήρια, μουσεία, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης Άουσβιτς και Μπιρκενάου, το εργοστάσιο 
του Γερμανού Σίντλερ που έσωσε 1300 Εβραίους στην Κατοχή και άλλα. 
    Η Τελετή Λήξης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Αυγούστου, είχε έναν διαφορετικό 
χαρακτήρα.  Έγινε στο παλιό αλατωρυχείο της Βέλιτσκα  ( Wieliczka Salt Mine } λίγο έξω από την Κρακοβία. 
Δημιουργήθηκε τον Μεσαίωνα και για αιώνες ήταν η κύρια πηγή πλούτου της Πολωνίας. Σήμερα είναι 
ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα. Σε μικτές πολυάριθμες ομάδες συνοδευόμενες από 
ξεναγό, κατεβήκαμε τα 800 σκαλοπάτια σε βάθος 135 μ. μέσω μιας ατελείωτης, περιστρεφόμενης, 
ξύλινης σκάλας όπου σε μια μεγάλη στολισμένη αίθουσα, παρετέθη και το επίσημο δείπνο της δεξίωσης.  
Κατά την διάρκεια της γιορτής του Γκαλά βραβεύθηκαν οι 3 καλύτερες σε συγκομιδή μεταλλίων χώρες 
Ουγγαρία, Πολωνία, Ιρλανδία, οι καλύτεροι αθλητές και οι team managers των χωρών. Ξεναγηθήκαμε 
στις εντυπωσιακές στοές του αλατωρυχείου και σε βάθος 120 μ.. επισκεφθήκαμε μία εκπληκτική 
εκκλησία, μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Η άνοδος έγινε ακούραστα με τους ανελκυστήρες.
    Όμως τα φώτα της γιορτής έκλεισαν και η προγραμματισμένη για το επόμενο βράδυ επιστροφή μας 
στην Ελλάδα, μας άφησε ευτυχώς αρκετές ακόμη ώρες για μια τελευταία βόλτα σε αυτήν την ξεχωριστή 
πόλη με την απαράμιλλη αισθητική ομορφιά των λεπτομερειών.    

Αλατωρυχεία-Αναπαράσταση από τη ζωή
των μεταλλωρύχων 

Αλατωρυχεία-Έλληνες και ξένοι 
αθλητές

Τελετή λήξης Έλληνες και Κύπριοι αθλητές

Ο Lajkonik 
το σύμβολο
της Κρακοβίας
και των αγώνων

Μπότσα Αθανασία 3000 μ.
βάδην με βροχή  

Με την Πρόεδρο 
της Πανευρωπαικής 
Ομοσπονδίας
Judit Berente
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8οι ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ 16-23 Αυγούστου 2014

Μια από τις πιο όµορφες και αριστοκρατικές πόλεις της Πολωνίας, η αρχοντική Κρακοβία 
παλιά πρωτεύουσα  και κοιτίδα του Πολωνικού έθνους και πολιτισµού, φιλοξένησε φέτος τον Αύγουστο από 

16 έως 23 του µήνα, τους 8ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Αιµοκαθαροµένων και Μεταµοσχευµένων. 

Η Ελληνική Αποστολή µε 20 αθλητές κατέκτησε 
33 συνολικά µετάλλια εκ των οποίων 11 χρυσά, 6 αργυρά και 16 χάλκινα. 

Ευχαριστήριο

Ιωάννης Αρκάς

"Ευχαριστώ εκ βαθέων τον Καθηγητή 
Ουρολογίας κο Πουλάκη Βασίλειο και τους 
επιµελητές του στο νοσοκοµείο Metropolitan 
κους Λεοντή, Ανδρίτσο και Σάββα για την 
άριστη αντιµετώπιση του προβλήµατός µου, 
αλλά και για το απαράµιλλο ήθος τους."
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Ο πρόεδρος του ΣΑΝ Αθανάσιος Αναχουργλής
και το μέλος του ΔΣ Μάριος Μαρκόπουλος

Ο διευθυντής των αγώνων Ανδρέας Κωλλέτης
και η ιατρός Ελπίδα Καλύβεζα

Ομαδική φωτογραφία αθλητώνΗ ομάδα του Συλλόγου Αθλουμένων Νεφροπαθών με τον 
πρόεδρο Αθανάσιο Αναχουρλn

Η ομάδα bowling του Συλλόγου Αθλουμένων Νεφροπαθών

Πανελλήνιοι Αγώνες 
Μεταμοσχευμένων 
Αιμοκαθαρομένων 2014


