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Το Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού και Οικογένειας «ηλιαχτίδα» (ΚΕ.Φ.Α.Π.Ο.), πριν
έξι μήνες πήρε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία σχετικά με το ευαίσθητο ζήτημα - ταμπού
στη χώρα μας: την ενημέρωση για τη Δωρεά Οργάνων - Μεταμοσχεύσεις.

Αρωγοί στη δύσκολη αυτή προσπάθεια μας, το Υπουργείο Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός
Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), τα Νοσοκομεία: «Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και
Αγλαΐας Κυριακού», το «Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”», το «Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» και το «Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης», το
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών/Τμήμα Ψυχολογίας, το
Πανεπιστήμιο Πειραιά/Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και τον Δήμο Ν. Σμύρνης
(Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Πολύδωρο Συρίγο).
Δυστυχώς στη χώρα μας, οι Μεταμοσχεύσεις, οι οποίες συνιστούν για πολλούς μοναδική
ευκαιρία επιβίωσης, βρίσκονται κάθε άλλο παρά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τον Εθνικό
Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), με τον οποίο διατηρούμε διαρκή και ουσιαστική
συνεργασία επί ετών, τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν τη θέση της
Ελλάδας στις τελευταίες της διεθνούς κατάταξης Δωρεάς Οργάνων, με μόλις επτά (7)
δότες ανά εκατομμύριο κατοίκων.
Στόχος μας, να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η μαθητική κοινότητα και κατ’
επέκταση το σοβαρό αυτό πρόβλημα να φθάσει στην καρδιά της ελληνικής οικογένειας.
Αφαιρώντας τις προκαταλήψεις που επικρατούν στην κοινωνία μας, αποφασίσαμε να
συνδράμουμε στην αφύπνιση και τον προβληματισμό των νέων παιδιών, μέσω ενός μεγάλου
Ενημερωτικού Project. To project αυτό, θα περιελάμβανε την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των μαθητών των Λυκείων κατ’ αρχάς της Περιφέρειας Αττικής, και
κατόπιν της υπόλοιπης Ελλάδας.
Ήδη, ένας σημαντικός αριθμός σχολείων έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και αποδέχθηκε την
πρότασή μας, γεγονός που άνοιξε έναν δρόμο για γόνιμο διάλογο και προβληματισμό. Το
ξεκίνημά μας έγινε στην έδρα της «ηλιαχτίδα», τη Νέα Σμύρνη, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου
2015 και συγκεκριμένα στο 4ο Γενικό Λύκειο, όπου μας δέχτηκαν με μεγάλη χαρά και
προσμονή. Η πρώτη μας ενημέρωση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς η συμμετοχή και η
ανταπόκριση των μαθητών ήταν άμεση και καταλυτική.
Το επόμενο Λύκειο που επισκεφθήκαμε ήταν το 2ο Λύκειο Νικαίας που μας άφησε
έκπληκτους, το ενδιαφέρον και οι ιδιαίτερες ερωτήσεις σχετικά με τη Δωρεά Οργάνων, των
μαθητών. Ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι είμαστε με την ευγένεια και τη θερμή υποδοχή των
Διευθυντών και Καθηγητών και των δυο Λυκείων. Το έργο μας δύσκολο, η θέλησή μας όμως
μεγάλη!
Για δυο μήνες θα συνεχιστούν οι επισκέψεις στα περίπου 40 Λύκεια που δήλωσαν
συμμετοχή ανά την Αττική και το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα παρουσιαστεί σε μια
Ημερίδα με τους ανωτέρω συνεργάτες και πρωταγωνιστές τους μαθητές των Λυκείων. Με
συνοδοιπόρους μας τα νέα παιδιά, ελπίζουμε να μπορέσουμε να γκρεμίσουμε μαζί τον
«τοίχο» των προκαταλήψεων και να χτίσουμε μία νέα αρχή, με σωστές, γερές βάσεις για
την αντίληψη που όλοι έχουμε για τη Δωρεά Οργάνων - Μεταμοσχεύσεις. Οποιοσδήποτε
φίλος δύναται να συμβάλλει στην προσπάθειά μας αυτή, θα είναι τιμή και χαρά για εμάς!
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Η Πρόεδρος Ντόρα Κασιμέρη

«ηλιαχτίδα» Κέντρο Φιλοξενίας
Άρρωστου Παιδιού & Οικογένειας
2ας Μαΐου 5, 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 2109346139, 6932274982 Fax: 210-9341101
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