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Ανταποκρινόµενοι στην προσπάθεια της πολιτείας για αναβά-θµιση του Ειδικού
Αθλητισµού στην πατρίδας µας, µε κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο,
εκσυγχρονιστική αντίληψη και νοοτροπία, διακη-ρύσσουµε τις απόψεις - θέσεις προτάσεις - στόχους & φιλοδοξίες των Αθλητών Νεφροπαθών και όσων µε
το ίδιο φρόνηµα µας συµπαραστέκονται, ελπίζοντας και πιστεύοντας, πως έτσι
βοηθούµε την πολιτεία να πάρει όλα εκείνα τα µέτρα που θα προωθήσουν και θα
αναπτύξουν τον Ειδικό Αθλητισµό, εν όψει και της διοργάνωσης της Ολυµπιάδας
του 2004, της Ολυµπιάδας του αθλητισµού και του πολιτισµού.
Οι νεφροπαθείς, λόγω της φύσης της πάθησής µας, αποτελούµε µια ιδιάζουσα
περίπτωση στο χώρο των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ). Ο αθλητισµός ασκεί
πολυεπίπεδες ευεργετικές επιδράσεις στους νεφροπαθείς και συγχρόνως ως
γεγονός που συνιστά πολιτιστική έκφραση, είναι µέσον προβολής µηνυµάτων µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συνανθρώπους µας, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ένα
µόσχευµα.
Χαρακτηριστκό είναι το µήνυµα της Ιδέας της ∆ωρεάς Οργάνων.
Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα σας ενηµερώνουµε σχετικά µε την ιδιαιτερότητά
µας, το στοχασµό, τους προβληµατισµούς και τις ανησυχίες µας για το µέλλον και
την προοπτική άθλησης των ΑµΕΑ.
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ
Νεφροπαθείς σε τελικό στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΧΝΑ), είναι
τα άτοµα εκείνα, των οποίων έχουν καταστραφεί τελείως οι νεφροί και οι βλάβες
είναι µη αναστρέψιµες. Οι νεφροί, όπως γνωρίζετε, είναι ζωτικά όργανα του
ανθρώπινου οργανισµού, αφού χωρίς νεφρούς ο άνθρωπος δεν ζει.
Η κατάσταση αντιµετωπίζεται µε αιµοκάθαρση µε τεχνητό νεφρό (Τ.Ν.), µε
περιτοναϊκή κάθαρση, και µε µεταµόσχευση.
α) Αιµοκάθαρση µε Τ.Ν., είναι η εξωσωµατική διαδικασία, κατά την οποία ο
νεφροπαθής είναι υποχρεωµένος να προσέρχεται, µέρα παρά µέρα, σε
οργανωµένη Μ.Τ.Ν. και να συνδέεται τουλάχιστον για 5 ώρες µε το ειδικό
µηχάνηµα Τ.Ν., προκειµένου να καθαρίσει το αίµα από τις άχρηστες και βλαβερές
για τον οργανισµό ουσίες.
β) Περιτοναϊκή κάθαρση, είναι η διαδικασία κατά την οποία ο νεφροπαθής είναι
υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί το περιτόναιο (υµένας που καλύπτει τα σπλάχνα),
ως φίλτρο και δια µέσου µόνιµου περιτοναϊκού καθετήρα, µε κατάλληλα υγρά να
κάνει τις περιτοναϊκές πλύσεις για την αποβολή των βλαβερών ουσιών. Η
διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε έξι (6) ώρες.
Η αιµοκάθαρση µε Τ.Ν. και η περιτοναϊκή κάθαρση είναι µέθοδοι και
διαδικασίες υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.
γ) Μεταµόσχευση: είναι η αντικατάσταση της νεφρικής λειτουργίας µε ξένο
µόσχευµα. Οι µεταµοσχευµένοι νεφροπαθείς µετά την πετυχηµένη µεταµόσχευση
είµαστε υποχρεωµένοι να παίρνουµε για όλη µας τη ζωή κατάλληλη φαρµακευτική
αγωγή (τριπλό ισχυρό σχήµα ανοσοκαταστολής), για την προφύλαξη του
µοσχεύµατος από τυχόν απόρριψη. Συγχρόνως θα πρέπει να διατηρούµε πολύ
ευαίσθητες ισορροπίες στον τρόπο διαβίωσης, όπως: συνέπεια στην φαρµακευτική
αγωγή, σωστή και υγιεινή διατροφή, επαρκή ενυδάτωση, γυµναστική, προφύλαξη
από λοιµώξεις και ιούς, κρυολογήµατα κ.λπ. Το αρχαίο ρητό "µηδέν άγαν" είναι το
στοιχείο που θα πρέπει να διακρίνει τη γενικότερη συµπεριφορά µας στη συµβίωση
µε το ξένο µόσχευµα.

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ"
Οι νεφροπαθείς είµαστε τυχεροί στην ατυχία µας, αφού χωρίς νεφρά ο άνθρωπος
δεν ζει. Η επιστήµη µας φέρθηκε προνοµιακά, αφού κατόρθωσε να εξασφαλίσει
ειδικά για µας, τόσο την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας µε τεχνητή
υποστήριξη, όσο και την αντικατάστασή της µε την µέθοδο της µεταµόσχευσης.
Αναφερόµαστε σε προνοµιακή µεταχείριση, αφού για κανένα άλλο ζωτικό όργανο,
η Επιστήµη δεν µπορεί να καυχηθεί ότι βοηθά µε τόση αποτελεσµατικότητα τον
άνθρωπο, στην προσπάθειά της για προσφορά υγείας και αντιµετώπιση του πόνου.
Οι δύο αυτές δυνατότητες εξασφαλίζουν για τους νεφροπαθείς, εκτός από την
µακροβιότητα, κι ένα αναβαθµισµένο επίπεδο ζωής, που µας επιτρέπει να
απολαµβάνουµε τις µικροχαρές της µαταιότητας, παρά τις τεράστιες δυσκολίες.
Αυτό το επίπεδο ζωής έχουµε υποχρέωση να το προβάλλουµε στο
κοινωνικό σύνολο µε αίσθηµα ευγνωµοσύνης και αλληλεγγύης, τόσο οι
αιµοκαθαιρόµενοι όσο και οι µεταµοσχευµένοι νεφροπαθείς.
Κορυφαίος παράγοντας που επηρεάζει θετικά και συµβάλλει στην
ψυχολογική ισορροπία, µε σηµείο αναφοράς τη σωµατική ευεξία, είναι
αναµφισβήτητα η γυµναστική και ο αθλητισµός. Με µοναδικό τρόπο
καταξιώνει το επίπεδο ζωής που η αιµοκάθαρση και η µεταµόσχευση µας
προσφέρουν.
Τόσο από την πολιτεία, όσο και από άλλους φορείς, εκπονούνται προγράµµατα που
στόχο έχουν να παροτρύνουν ειδικές οµάδες πληθυσµού ώστε αυτές να
ενεργοποιηθούν και να συµµετέχουν στο µαζικό αθλητισµό, όπως σε αθλητικά
προγράµµατα για την τρίτη ηλικία, το σχολικό αθλητισµό, τον αθλητισµό των ΑµΕΑ
κ.λπ.
Ο Σ Α Ν, είναι µια πρωτοβουλία, που για πρώτη φορά συγκροτείται σε
συλλογικό επίπεδο στην πατρίδα µας και πρωταρχικό στόχο έχει να δώσει
την ευκαιρία στους αιµοκαθαιρόµενους και µεταµοσχευµένους
νεφροπαθείς που µπορούν, να ζήσουν τη χαρά και τη συγκίνηση του
αθλητισµού, να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, να ενισχύσουν
την αυτοπεποίθησή τους και να απολαύσουν όλα τα ευεργετικά
αποτελέσµατα.
Οι Νεφροπαθείς Αθλητές και τα µέλη του Σ Α Ν είµαστε και µέλη του
Πανελληνίου Συνδέσµου Νεφροπαθών. Φιλοδοξούµε να αποτελέσουµε
την αθλητική και πολιτιστική έκφραση του χώρου µας. Λόγω της
νοµοθετικής ανασυγκρότησης του ειδικού αθλητισµού στην πατρίδα µας,
ήταν επιβεβληµένο για όλα τα σωµατεία ΑµΕΑ να δηµιουργήσουν
αυτόνοµα αθλητικά σωµατεία.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι για τους µεταµοσχευµένους, πριν από πολλά χρόνια έχει
δηµιουργηθεί ένας αθλητικός πυρήνας στο Σύλλογο "?γιοι Ανάργυροι".
Πρωτεργάτης ήταν και είναι ο νεφροπαθής µεταµοσχευµένος κ. Παναγιώτης
ΤΣΕΡΕΣ, ο οποίος µε την σύζυγό του, επίσης νεφροπαθή µεταµοσχευµένη, κ.
Ακριβή ΤΣΕΡΕ, υπηρετούν µε συνέπεια το χώρο και έχουν πετύχει πάρα πολλά σε
ότι αφορά την άθληση των µεταµοσχευµένων. Σηµαντική σε παγκόσµιο επίπεδο
είναι η αθλητική δράση που έχουν αναπτύξει µε την συµµετοχή τους στα
Παγκόσµια Πρωταθλήµατα Μεταµοσχευµένων. Καθοριστική ήταν και η
συµβολή του καθηγητή Χειρουργικής Μεταµοσχευτή, ∆/ντή Μεταµοσχευτικού
Κέντρου του Νοσοκοµείου "Ευαγγελισµός" κ. Βαγγέλη ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α
Η λέξη "σ α ν" χρησιµοποιείται στο γραπτό και προφορικό λόγο, για να
δηλώσει, να προσδιορίσει και να συνδέσει κάποιες έννοιες. Οι αθλούµενοι
νεφροπαθείς χρησιµοποιήσαµε τη λέξη Σ Α Ν ως αρχικά του συλλόγου µας
"Σύλλογος Αθλουµένων Νεφροπαθών", για να ονοµάσουµε τον αθλητικό πολιτιστικό µας πυρήνα και να αναδείξουµε τον προβληµατισµό, τις

ανησυχίες και γενικότερα την κουλτούρα µιας µεγάλης οµάδας χρονίως
πασχόντων συνανθρώπων µας.
Το αντιπροσωπευτικό µας φρόνηµα περιλαµβάνεται στο τρίπτυχο
Αθλητική παρουσία
Κοινωνική παρέµβαση
Πολιτιστική έκφραση
Η σφραγίδα µας φέρει κυκλικά την επωνυµία του Σωµατείου, την Έδρα και την
χρονολογία αναγνώρισης από το Πρωτοδικείο.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σωµατείου είναι η συστηµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη των
δυνατοτήτων των Αθλητών Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες µεταξύ όλων των
κατηγοριών των ΑµΕΑ, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η
δηµιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων µε τη διάδοση του αθλητισµού. Η
συµµετοχή σε αθλητικούς αγώνες, η προσπάθεια δηµιουργίας αθλητικών χώρων
για ΑµΕΑ καθώς και η συνένωση όλων των κατηγοριών αθλητών ΑµΕΑ σύµφωνα
µε τα πρότυπα της IPC (INTERNATIONAL PARAΟLYMPIC COMMITTEE).
Σε ότι αφορά την ιδιαιτερότητα των Νεφροπαθών υπό Αιµοκάθαρση µε
Τεχνητό Νεφρό, µε Περιτοναϊκή Κάθαρση και υπό µεταµόσχευση νεφρού,
σκοπός είναι:

- Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και προώθηση αθλητικής δραστηριότητας µέσα από
τον Αθλητισµό και την θεραπευτική γυµναστική. Να απολαµβάνουν οι
Νεφροπαθείς τη σωµατική ευεξία και να προσβλέπουν στην ψυχική ισορροπία. Να
ζούνε τη χαρά και τη συγκίνηση του αθλητισµού µέσα από την ιδιαιτερότητά τους.
- Η προβολή του αναβαθµισµένου επιπέδου ζωής που η µεταµόσχευση
προσφέρει σαν τρόπος ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην Ιδέα της ∆ωρεάς
Οργάνων, ως µοναδικής δυνατότητας µε την οποία εξασφαλίζεται η λυτρωτική
µεταµόσχευση.
- Η ίδρυση ειδικών αθλητικών κέντρων µε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους
και στελέχωση µε εξειδικευµένο αθλητιατρικό ιατρικό νοσηλευτικό και άλλο
βοηθητικό προσωπικό.
- Η ένταξη των νεφροπαθών σε γενικότερα προγράµµατα θεραπευτικής
γυµναστικής και εργοµετρικής υποστήριξης.
- Η νοµοθετική κατοχύρωση του ειδικού αθλητισµού για ΑµΕΑ σε κρατικούς και
ιδιωτικούς φορείς. Σε οργανισµούς Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
Οργανισµούς κοινής ωφέλειας και Συνδικαλιστικούς φορείς στους οποίους
απασχολούνται οι Νεφροπαθείς. Να καταδείξει µέσα από το θεσµό του Ειδικού
Αθλητισµού για ΑµΕΑ την ευγενική άµιλλα και το "ευ αγωνίζεσθαι", το γνήσιο
αθλητικό ιδεώδες όπως το συνέλαβαν οι πρόγονοί µας και το καθιέρωσαν µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες.
- Η παρέµβαση των αθλουµένων Νεφροπαθών ΑµΕΑ στα κοινωνικά δρώµενα,
µέσα από τις αθλητικές - πολιτιστικές δραστηριότητες σαν µια κατ΄ εξοχήν
πολιτιστική έκφραση και αλληλεγγύη προς τον πάσχοντα.
- Η συµµετοχή των Αθλουµένων Νεφροπαθών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
- Η ανάπτυξη συνεργασίας µε Σωµατεία και παρεµφερείς οργανώσεις
εσωτερικού και εξωτερικού, η συµµετοχή σε Οµοσπονδίες και η εκπροσώπηση των
συµφερόντων των µελών του σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η
ανάπτυξη τµηµάτων οµαδικών και ατοµικών αθληµάτων σύµφωνα µε τα πρότυπα
των παγκόσµιων οργανώσεων αθλητισµού.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Κάθε συλλογική προσπάθεια και δραστηριότητα ευπαθών κοινωνικών οµάδων και
ιδιαίτερα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, εκτός των άλλων επιδιώξεων για
επίλυση προβληµάτων και άρση ανισοτήτων, προβάλλει την ευαισθησία του χώρου
που εκπροσωπεί και αναδεικνύει τον προβληµατισµό, την ανησυχία και την
πνευµατική καλλιέργεια των µελών.

- Η συγκρότηση οµάδας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης στην ιδέα της
∆ωρεάς Οργάνων προβάλλει ως επιτακτικό καθήκον και η ενεργοποίησή της
καθίσταται άµεσης προτεραιότητας. Πρόκειται για µια σειρά προτάσεων,
πρωτοβουλιών και δραστη-ριοτήτων, που κανονικά θα έπρεπε να είχαν αναληφθεί
από επίση-µους κρατικούς φορείς. Είναι πολύ τιµητικό για µας το ότι γνωστοποιούνται για πρώτη φορά µέσα από την πτυχή της κοινωνικής µας παρέµβασης.
Σκοπός της οµάδας είναι η καλλιέργεια συνείδησης και διαµόρφωση
αντίληψης δωρητή οργάνων, σύµφωνα µε τα πρότυπα της εθελοντικής
αιµοδοσίας και του εθελοντή αιµοδότη.
- Η έκδοση για πρώτη φορά ενός βιβλίου για τη δωρεά οργάνων, µε
ανάλογο τίτλο. Στο περιεχόµενό του θα περιλαµβάνεται η φιλοσοφική, ιατρική,
θρησκευτική, ψυχολογική άποψη, διακεκριµένων επιστηµόνων και εξεχουσών
προσωπικοτήτων. Το βιβλίο θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και θα
διανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ. Η ευρύτερη ενηµέρωση µέσα από τεκµηριωµένες
απόψεις, µε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στην Ιδέα της ∆ωρεάς
Οργάνων, ως πράξη ύψιστης πολιτιστικής αξίας και αλληλεγγύης στο
συνάνθρωπο. Είναι ελάχιστη προσφορά σε όσους υποµονετικά περιµένουν
την ανεύρεση ενός κατάλληλου µοσχεύµατος (νεφρών, ήπατος, καρδιάς,
πνευµόνων κ.α.).
Η έκδοση θα ενισχυθεί και µε εµπνευσµένα σκίτσα διακεκριµένων σκιτσογράφων,
ώστε µέσα από το ευρηµατικό χιούµορ να υπάρξει ευαισθητοποίηση και προβολή
αναλόγου µηνύµατος.
- Προγραµµατισµός οµιλιών υπό τύπον ηµερίδων σε σπουδαστές, φοιτητές,
µαθητές των στρατιωτικών σχολών, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Παντείου
Πανεπιστηµίου, της Φιλοσο-φικής και της Θεολογικής Σχολής, για ενηµέρωση και
ευαισθητο-ποίηση στην Ιδέα της ∆ωρεάς Οργάνων.
- Συνεργασία και πρόταση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για
προκήρυξη Πανελληνίου ∆ιαγωνισµού Έκθεσης στους µαθητές της Γ΄ Λυκείου, µε
θέµα τη ∆ωρεά Οργάνων. Οι τρεις καλύτερες θα δηµοσιευθούν στο υπό έκδοση
βιβλίο.
- ∆ηµιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών µηνυµάτων για ευρύτερη διάδοση
της ιδέας της δωρεάς οργάνων.
Κάθε αθλητική συνάντηση αποκτά από µόνη της µια πολιτιστική χροιά. Οι
αθλητικές εκδηλώσεις των ΑµΕΑ λόγω της ιδιαιτερότητας των συµµετασχόντων,
συνιστά αυτονόητα ένα κατ΄ εξοχήν υψηλού επιπέδου πολιτιστικό γεγονός.
Στους στόχους και τις φιλοδοξίες µας γίνεται εκτενέστερη αναφορά για πολιτιστική
έκφραση των νεφροπαθών.
∆υναµικό πυρήνα αυτής της προσπάθειας θα αποτελέσουµε οι αθλητές
νεφροπαθείς µε συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και αθλητικούς αγώνες
στο εσωτερικό, µε κορυφαία αθλητική εκδήλωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ) που διεξάγεται κάθε χρόνο και στο
εξωτερικό στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Μεταµοσχευµένων που καθιερώθηκε
να γίνεται κάθε 2 χρόνια.
Ήδη, αθλητές µας πήραν µέρος µε αξιόλογες διακρίσεις και στις 2 αυτές αθλητικές
διοργανώσεις.
Επιδίωξή µας είναι να αναδείξουµε την κοινωνική συνιστώσα που αφορά τον
αγώνα για ισότιµη κοινωνική ένταξη και αποδοχή των νεφροπαθών,
αποδεικνύοντας ότι δεν είµαστε παρατηρητές της ζωής αλλά ενεργά και δραστήρια
µέλη της κοινωνίας µας. ∆εν κυνηγάµε χίµαιρες και δεν αναζητάµε τεχνητούς
παραδείσους, καταφεύγοντας σε θανατηφόρες ουσίες που προκαλούν εθισµό και

εξάρτηση. ∆ίνουµε καθηµερινά τη µάχη µε το θάνατο και ανανεώνουµε µε τη
βοήθεια της επιστήµης και της τεχνολογίας την παραµονή µας στη ζωή. Οι
µεταµοσχευµένοι ζούµε µε την αγάπη των συνανθρώπων µας και βιώνουµε την
αγωνία και τον αγώνα για τη διατήρηση του µοσχεύµατος και συγχρόνως
παρακολουθούµε τους ρυθµούς και τους προβληµατισµούς της κοινωνικής ζωής.
Τα µέλη του ΣΑΝ, γνωρίζοντας την έλλειψη ουσιαστικής παρουσίας των
νεφροπαθών στα κοινωνικά δρώµενα, σε πολιτιστικό επίπεδο, προτιθέµεθα να
"εκτεθούµε" και να εκθέσουµε, να "προβληθούµε" και να προβάλλουµε στο
κοινωνικό σύνολο τους προβληµατισµούς και το στοχασµό µας, µε διάθεση να
ενηµερώσουµε για τον τρόπο ζωής µας, και να ευαισθητοποιήσουµε στην Ιδέα
της ∆ωρεάς Οργάνων. Μια πράξη η οποία δοκιµάζεται στο βωµό της
παραπληροφόρησης, της προκατάληψης και της αδιαφορίας, που έχει σαν
αποτέλεσµα, η υπόθεση της µεταµόσχευσης να βρίσκεται πάρα πολύ πίσω στην
πατρίδα µας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004 ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ
Όλοι µας γνωρίζουµε τις πολύχρονες και συντονισµένες προσπάθειες που
κατέβαλε η χώρα µας για την ανάληψη της διοργάνωσης της Ολυµπιάδας του
2004. Στην παρούσα χρονική συγκυρία ο θεσµός δοκιµάζεται από εκφυλιστικά του
αθλητικού πνεύµατος φαινόµενα, όπως η εµπορευµατοποίηση, η ουσιο-εξάρτηση
και η υπερπροσπάθεια των αθλητών. Οι αρχές, οι αξίες και οι ιδέες του
Ολυµπισµού αµφισβητούνται. Η διαφθορά µε χρηµατισµό και µεροληψία αγγίζει
ακόµα και τους αθανάτους της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής.
Η Ελλάδα καλείται να αναβιώσει το αρχαίο Ολυµπιακό Πνεύµα και να προσδώσει
στους Ολυµπιακούς Αγώνες την αίγλη που τους αρµόζει. Η Αθήνα το 2004,
αναµφισβήτητα θα σηµατοδοτήσει το µέλλον και την προοπτική του θεσµού, θα
καταστεί το επίκεντρο του πλανήτη και θα αποτελέσει την τελευταία ελπίδα
καταξίωσης των Ολυµπιακών Αγώνων και των αξιών που αντιπροσωπεύουν.
Από την πολιτεία αναλαµβάνονται αξιέπαινες πρωτοβουλίες, ώστε να διοργανωθεί
η καλύτερη Ολυµπιάδα, µε κυρίαρχο το πολιτιστικό στοιχείο της διοργάνωσης.
Χαρακτηριστική είναι η πρωτοβουλία σε πολιτικό και διπλωµατικό επίπεδο, για
παύση των εχθροπραξιών και επικράτηση εκεχειρίας σε όλα τα πολεµικά µέτωπα,
τουλάχιστον κατά την διάρκεια των αγώνων.
Οφείλει ο κάθε πολιτιστικός και αθλητικός φορέας της χώρας µας να
στηρίξει και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια.
Ο Σ.Α.Ν. αντιλαµβανόµενος αυτές τις προτεραιότητες µε τις ελάχιστες
δυνάµεις που διαθέτει, δίνει το δικό του αγώνα σ΄ αυτή την κατεύθυνση.
Ειδικότερα, στο χρονικό διάστηµα πριν από το 2004, µε ανάληψη
πρωτοβουλίας σε συνεργασία µε άλλους φορείς για την διοργάνωση το
2000 και το 2002 ενός ευρωπαϊκού πρωταθλή-µατος Νεφροπαθών
(αιµοκαθαιροµένων-µεταµοσχευµένων) στην Αθήνα, για καθιέρωση του
θεσµού που δεν υφίσταται. Επίσης θα προσπαθήσουµε να δώσουµε το
παρόν σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις στο εξωτερικό σε µια κατ΄
εξοχήν πρεσβευτική παρουσία στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα
µεταµοσχευµένων (1999 Βουδαπέστη Ουγγαρίας, 2001 Τόκιο, Ιαπωνίας).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Αξίζει να αναφερθεί η ιδιάζουσα σχέση ανάµεσα στο σύµβολο της αρετής και των
αρχών του Ολυµπισµού, την Ολυµπιακή φλόγα και στην κατ΄ εξοχήν πράξη
ανθρωπισµού, αλληλεγγύης και αλτρουισµού, όπως είναι η δωρεά οργάνων και
η µεταµόσχευση.
Σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από γενικότερη ιδεολογική σύγχυση και
πνευµατικό αποπροσανατολισµό, είναι παρήγορο ότι κάποια σύµβολα

αντιστέκονται και επιµένουν να καταξιώνουν πανανθρώπινες έννοιες, όπως η
αγάπη για τη ζωή και η ελπίδα για τη διατήρησή της.
Η λέξη "φλόγα" από µόνη της εκφράζει µια ορµή και εµπεριέχει ένα δυναµισµό. Η
Ολυµπιακή Φλόγα ωστόσο είναι αναµφισβήτητα το σύµβολο του γνήσιου
αθλητικού ιδεώδους, όπως αυτό διαµορφώθηκε στην αρχαία Ελλάδα µε την
καθιέρωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Καλλιεργεί αισθήµατα φιλίας και
συναδέλφωσης ανάµεσα στους λαούς, και αναθερµαίνει, κάθε φορά, τις µεγάλες
προσδοκίες των ανθρώπων για παγκόσµια ειρήνη, αρµονική συνύπαρξη και
ευγενική άµιλλα.
Στα χέρια ενός µεταµοσχευµένου αθλητή η Ολυµπιακή Φλόγα δεν
περιορίζεται µόνο στον Ολυµπιακό της χαρακτήρα. Ερχεται να προσδώσει και
να ενισχύσει κάποια άλλα γνωρίσµατα, που συγκροτούν την ψυχοσωµατική
οντότητα του ανθρώπου. Υπενθυµίζει την έµπρακτη αγάπη και το χρέος προς
τον πάσχοντα συνάνθρωπο.
Οπως το ηλιακό φως µεταδίδεται - µεταµοσχεύεται σαν φλόγα στη δάδα, για να
οδηγήσει τους αθλητές στην κατάκτηση της Ολυµπιακής Νίκης, έτσι και η αγάπη
και η πραγµατική ευαισθησία της δωρεάς οργάνων, µεταδίδει µε τη µεταµόσχευση,
τη φλόγα της ζωής φωτίζοντάς την. Είναι η µοναδική δυνατότητα να απεξαρτηθεί
ο νεφροπαθής από την αιµοκάθαρση, µε την οποία είναι αναγκασµένος να ζει.
∆υνατότητα, η οποία εξασφαλίζεται χάρη στη δωρεά οργάνων ενός συνανθρώπου
µας που έχασε τη µάχη µε τη ζωή, σ΄ έναν άλλο άνθρωπο, που πασχίζει και δίνει
το δικό του αγώνα γι΄ αυτή.
Το χρέος που έχουµε όλοι εµείς οι µεταµοσχευµένοι αθλητές, συµβολικά
κρατώντας στα χέρια µας τη δάδα µε τη φλόγα της µεταµόσχευσης, είναι να
φωτίζουµε και να οδηγούµε:

α) Ολους τους συνανθρώπους µας που βρίσκονται εξαρτηµένοι στην
αιµοκάθαρση, αναθερµαίνοντας την ελπίδα µιας πετυχηµένης
µεταµόσχευσης.
β) Την κοινωνία, ευαισθητοποιώντας την στη λυτρωτική ιδέα της δωρεάς
οργάνων.

Θα ήταν µεγάλη παράλειψη, εάν δεν γινόταν κάποια αναφορά στο
αµφισβητούµενο και σήµερα αθλητικό ιδεώδες των Ολυµπιακών Αγώνων, παρά
την συµπλήρωση 100 χρόνων από την αναβίωσή τους. Ενα ιδεώδες που
κλυδωνίζεται ανάµεσα στο όραµα και την σκοπιµότητα. Η πραγµατική καταξίωση
του Αρχαίου Ελληνικού αθλητικού πνεύµατος, αποκτά, κατά τον καλύτερο τρόπο,
το πραγµατικό νόηµα στην προσπάθεια των µεταµοσχευµένων αθλητών για
συγκρότηση µιας σωµατικά και ψυχικά ολοκληρωµένης προσωπικότητας.
Στεφανώνονται καθηµερινά µε το στεφάνι της αγριελιάς, απολαµβάνοντας τον
ανεκτίµητο κότινο της καλής λειτουργίας του µοσχεύµατος.
Η Ολυµπιακή Φλόγα µε το µήνυµά της εµπνέει τα ιδανικά για πνευµατική
ανάταση και ηθική υπεροχή. Ενισχύει τον προσωπικό αγώνα του καθενός στην
ΑΡΕΤΗ. Συµβολικά η φλόγα της µεταµόσχευσης, διευρύνει τους ορίζοντες για
υπέρβαση, µε σεβασµό και πραγµατική αγάπη προς τον Ανθρωπο.
Οι νεφροπαθείς (αιµοκαθαιρόµενοι-µεταµοσχευµένοι) ζώντας µε την διπλή αυτή
εµπειρία, εάν ήταν δυνατό να συµπυκνώσουµε την πείρα µας σε λίγες λέξεις,
αυτές θα ήταν η παράφραση της ρήσης του Μεγάλου Αλεξάνδρου

"Η αιµοκάθαρση εξασφαλίζει το ζειν,
η µεταµόσχευση χαρίζει το ευ ζειν".

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ
- Πρωταρχικός στόχος και φιλοδοξία µας είναι να δώσουµε την ευκαιρία στους
νεφροπαθείς που έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν τη χαρά και τη συγκίνηση του
αθλητισµού, ξεφεύγοντας απ΄ τη ρουτίνα της αιµοκάθαρσης, το άγχος και την
αγωνία της µεταµόσχευσης.
-Συµµετοχή σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
∆ιατήρηση και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων µε τους νεφροπαθείς των άλλων χωρών
και εκπροσώπους φορέων. Πρεσβευτική παρουσία των Ελλήνων Νεφροπαθών.
-∆ιοργάνωση στην Αθήνα του 1ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Νεφροπαθών
(Αιµοκαθαιρόµενων - Μεταµοσχευµένων). Στόχος η καθιέρωση του θεσµού, αφού
ανάλογη διοργάνωση απουσιάζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Φιλοδοξούµε η
καθιέρωση του θεσµού να αποτελέσει σηµαντική συνιστώσα στην
ενίσχυση του πολιτιστικού χαρακτήρα της Ολυµπιάδας του 2004.
- ∆ηµιουργία χορευτικού συγκροτήµατος παραδοσιακών χορών. Το χορευτικό θα
αποτελέσει µέρος της πολιτιστικής δραστηριότητάς µας, µε χορευτική παρουσία
στις αθλητικές διοργανώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
- Συγγραφή και µελοποίηση του ύµνου της ∆ωρεάς Οργάνων και µεταµόσχευσης
σε συνεργασία µε διακεκριµένους και ευαισθητοποιηµένους στιχουργούς και
µουσικοσυνθέτες. Μια παγκόσµια πρωτοτυπία. Στα µακροπρόθεσµα σχέδιά µας
είναι η δηµιουργία χορωδίας και µουσικού συγκροτήµατος νεφροπαθών και φίλων
µας.
- Χρήση του διεθνούς διαδικτύου πληροφοριών INTERNET µε σελίδα και
διεύθυνση προκειµένου να έχουµε ένα παράθυρο ανοιχτό στον κόσµο και τις
διεθνείς εξελίξεις. Πανευρωπαϊκή Ένωση Νεφροπαθών, Παγκόσµια Οµοσπονδία
Αγώνων Μεταµοσχευµένων και άλλους φορείς.
- ∆ηµιουργία κατάλληλου χώρου που θα αποτελεί το στέκι του αθλητή
νεφροπαθή µε βιβλιοθήκη και αίθουσα ψυχαγωγίας. Στον ίδιο χώρο, επιδίωξή
µας είναι, να δηµιουργηθεί το µουσείο της αιµοκάθαρσης, όπου οι επισκέπτες θα
µπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της διαδικασίας σε όλα της τα στάδια,
τόσο του τεχνητού νεφρού όσο και της περιτοναϊκής κάθαρσης. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι απ΄ όσα γνωρίζουµε, δεν υπάρχει σε καµιά από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ο Ειδικός Αθλητισµός, ο αθλητισµός των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες,
προστατεύεται από το Σύνταγµα και αναγνωρίζεται ισότιµα από τους Νόµους.
Τελευταία η Πολιτεία έχει αναλάβει ευκαιριακές πρωτοβουλίες για αναβάθµιση του
θεσµού. Πλην όµως βρισκόµαστε πάρα πολύ µακριά απ΄ την ισότιµη αναγνώρισή
του σε όλα τα επίπεδα, ώστε τα ΑµΕΑ να µπορούµε απρόσκοπτα να ζούµε και να
απολαµβάνουµε µια κατ΄ εξοχή ωφέλιµη εµπειρία και δραστηριότητα όπως είναι ο
αθλητισµός και η γυµναστική. Να διοχετεύουµε το δυναµισµό και την
ενεργητικότητά µας στο θεραπευτικό παράγοντα του αθλητισµού, απολαµβάνοντας
ανάλογες συγκινήσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση οι Νεφροπαθείς υπό αιµοκάθαρση και µεταµόσχευση,
υποβάλλουµε τις προτάσεις µας όπως τις βιώνουµε και τις αντιλαµβανόµεθα.

- Κατάλληλες εκσυγχρονιστικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα
εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Στελέχωση των υπηρεσιών µε
ανθρώπινο δυναµικό που θα διακρίνεται από ουσιαστική αγάπη για τον αθλητισµό
µας και πραγµατικό ενδιαφέρον για προσφορά στο χώρο. Συµµετοχή στα κέντρα
λήψης αποφάσεων που µας αφορούν, των ίδιων των ΑµΕΑ µε κυρίαρχη και
καθοριστική άποψη.
- Πανελλήνιο Πρωτάθληµα ΑµΕΑ.

Κορυφαία αθλητική εκδήλωση η οποία θα πρέπει να καθιερωθεί επίσηµα, µε
κατοχύρωση µόνιµης ηµεροµηνίας τέλεσης. Στον καθορισµό ηµεροµηνίας θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι διεθνείς υποχρεώσεις, οι κλιµατολογικές
συνθήκες και η περίοδος των εξετάσεων. Για τους νεφροπαθείς, τα αγωνίσµατα
των αιµοκαθαιροµένων να ορίζονται τις ηµέρες που δεν έχουν αιµοκάθαρση.
Κατάλληλη χρονική περίοδος, για να υπάρχει ενδιαφέρον απ΄ την κοινή γνώµη,
ώστε να µπορεί να παρακολουθήσει τους αγώνες.
Ο θεσµός, είναι άµεση προτεραιότητα να αποκτήσει την αίγλη που του αρµόζει και
να αναδειχθεί σε Πανελλήνιο Πολιτιστικό γεγονός.
Συνεργασία µε κρατικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας, Εθνικής Αµυνας,
∆ηµόσιας τάξης, ώστε το Π.Π. ΑµΕΑ να προγραµµατίζεται να παρακολουθούν
σπουδαστές, φοιτητές, µαθητές σχολείων, καθώς επίσης, σπουδαστές των σχολών
των Ενόπλων ∆υνάµεων και της Ελληνικής Αστυνοµίας, προσδίδοντας µε την
παρουσία τους µια διαφορετική διάσταση στους αγώνες.
Σηµαντική θα ήταν και η βοήθεια από την παρουσία στους αγώνες των
Ολυµπιονικών, παγκόσµιων, πανευρωπαϊκών και πανελληνίων πρωταθλητών,
καθώς επίσης και όλων των εκπροσώπων των αθλητικών φορέων όλων των
αθληµάτων. Εκείνο που προέχει είναι να υπάρξει ενδιαφέρον από εκπροσώπους
πολιτιστικών φορέων και καλλιτέχνες, ώστε η τελετή λήξης να αποκτήσει ιδιαίτερη
λαµπρότητα µε δεσµεύσεις για το επόµενο πανελλήνιο πρωτάθληµα και
ανακοινώσεις για τις επόµενες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις των αθλητών
ΑµεΑ.
Επίσης µπορεί µέσα από χορηγίες να γίνονται κληρώσεις δώρων για τους
συµµετέχοντες ΑµΕΑ αθλητές (ηλεκτρικές συσκευές, ταξίδια, διακοπές,
µοτοποδήλατα, αυτοκίνητα κ.λπ.)
Ευκαιρία παρέµβασης των ΑµΕΑ και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στις
δεξιότητες και τον τρόπο ζωής µας.
Να καθιερωθεί κάθε χρόνο το Π.Π.ΑµΕΑ να αφιερώνεται σε µια
ιδιαιτερότητα-αναπηρία και τα προβλήµατά της (τυφλοί, κωφοί, κινητικά
ανάπηροι, νεφροπαθείς, παραπληγικοί, αιµορροφιλικοί κ.α.).
Χαρακτηριστική είναι η σηµασία που πρέπει να δοθεί σε ότι αφορά τους
νεφροπαθείς, µε τη διάδοση του µηνύµατος της Ιδέας της ∆ωρεάς
Οργάνων. Να προβληθεί ιδιαίτερα το επίπεδο ζωής που τόσο η
αιµοκάθαρση, όσο και η µεταµόσχευση προσφέρουν µέσα απ΄ τον
αθλητισµό.
- Άµεση καταγραφή όλων των ΑµΕΑ αθλητών θα αποτελέσει µια καλή αρχή ώστε
να ξέρουµε επιτέλους πόσοι είµαστε και ποιοι υπηρετούµε το θεσµό και τι µπορεί
να γίνει για τα συγκεκριµένα άτοµα και τα σωµατεία που εκπροσωπούν.
- Καθιέρωση κινήτρων για τους αθλητές. Βασικό κίνητρο είναι η ύπαρξη
αθλητικής δράσης και αγώνων. Ο κάθε αθλητής προετοιµάζεται και
περιµένει την συµµετοχή του στους αγώνες. Ειδικά οικονοµικά κίνητρα για
προετοιµασία. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η αρχή πρέπει να γίνει απ΄ όσους
συµµετείχαν σ΄ οποιαδήποτε διοργάνωση στο εξωτερικό και στα τελευταία 2
πανελλήνια πρωταθλήµατα. Να εφοδιαστούν µε κάρτα αθλητή ΑµΕΑ και το
σωµατείο τους να λάβει κατ΄ αρχήν γενναία επιχορήγηση τουλάχιστον για
αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων και απασχόληση προπονητή.
- Πανελλήνια Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
Επιτέλους, να αναγνωρισθεί ο ρόλος και να εκτιµηθεί η συµβολή της σ΄ αυτό που
µέχρι τώρα έχει επιτευχθεί στον Ειδικό Αθλητισµό. Η ΠΑΟΜ ΑµΕΑ έχει τελείως
παραγκωνισθεί, θα πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο της αθλητικής και πολιτιστικής
δραστηριότητας των ΑµΕΑ, αφού αποδεδειγµένα αντιπροσωπεύει όλες τις
κατηγορίες αναπήρων και έχει όλες τις εκπροσωπήσεις στην International
Paraolympic Committee. Στελεχώνεται από ?τοµα µε Ειδικές Ανάγκες. Μέχρι πότε
θα χλευάζεται η προσφορά της και θα υπονοµεύεται η αποστολή και ο ρόλος της;

- Εισήγηση στον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) για
καθιέρωση του αθλητικού συντάκτη ΑµΕΑ. Συγχρόνως, παρότρυνση για
θέσπιση σε όλο τον αθλητικό τύπο της στήλης του Ειδικού Αθλητισµού. Βράβευση
κάθε χρόνο ενός αθλητικού συντάκτη του Ειδικού Αθλητισµού, ως ελάχιστη
συµβολή στην ανάπτυξη του Ειδικού Αθλητισµού.
- Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, σε συνεργασία µε την ΠΑΟΜ ΑµΕΑ να
καταγράψει και να αναγνωρίσει όλα τα Πανελλήνια και Παγκόσµια ρεκόρ, όλων
των αναπηριών, όλων των κατηγοριών.
- Πρόταση στην Παγκόσµια Οµοσπονδία Μεταµοσχευµένων για ένταξη των
αγώνων µεταµόσχευσης στην International Paraolympic Committee. Οι
µεταµοσχευµένοι να αποτελέσουµε την 6η αναπηρία.
- Αποστολές στο εξωτερικό: Σαφή αξιοκρατικά κριτήρια πρόκρισης και
συγκρότησης των αποστολών. Έγκαιρη έγκριση των σχετικών κονδυλίων από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Πολυσήµαντη παρουσία στις διεθνείς αθλητικές
διοργανώσεις µε πολυεπίπεδες προεκτάσεις για τη χώρα. Ο ίδιος ο υφυπουργός
έχει κατ΄ επανάληψη τονίσει ότι "οι καλύτεροι πρεσβευτές µας είναι οι
αθλητές µας".
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η χώρα µας βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα
των µεταµοσχεύσεων.
Είµαστε µια οµάδα νεφροπαθών (αιµοκαθαιροµένων και µεταµοσχευµένων), οι
οποίοι ζούµε και απολαµβάνουµε το επίπεδο ζωής που η αιµοκάθαρση και η
µεταµόσχευση µας προσφέρουν. Πρόκειται για πρωτόγνωρη προσπάθεια που
συγκροτείται σε συλλογικό επίπεδο στην πατρίδα µας.
Όνειρο και βαθιά επιθυµία του κάθε αιµοκαθαιρόµενου είναι να κάνει µια
επιτυχηµένη µεταµόσχευση.
Σκοπός και επιδίωξή µας είναι µέσα από το τρίπτυχο Κοινωνική παρέµβαση Πολιτιστική έκφραση - Αθλητική παρουσία να µην υπάρχουν στην πατρίδα µας
άνθρωποι που να έχουν ανάγκη ενός µοσχεύµατος, αφού όλοι όσοι µπορούν θα
έχουν µεταµοσχευθεί!
Προς αυτή την κατεύθυνση κάνουµε έκκληση.
α) σε όλους τους νεφροπαθείς που έχουν τις ίδιες απόψεις, θέσεις, στόχους και
φιλοδοξίες.
β) σε όσους επώνυµους και ανώνυµους γοητεύονται από το τρόπο του στοχασµού
και της αναζήτησής µας.
Να βοηθήσουµε όλοι µαζί, ώστε το όραµα να γίνει πράξη και η φωνή µας να
σπάσει τα εµπόδια της προκατάληψης και της αδιαφορίας.
Οι νεφροπαθείς µε αίσθηµα απέραντης ευγνωµοσύνης και µε πλήρη επίγνωση της
ανεκτίµητης προσφοράς των συνανθρώπων µας, προτιθέµεθα να εκθέσουµε και να
προβάλλουµε στο κοινωνικό σύνολο το µεγαλείο της Αγάπης.
Ελπίζουµε και η κοινωνία να δείξει ανάλογη ευαισθησία, συµπαρασύροντας τους
αρµόδιους φορείς της πολιτείας προς την κατεύθυνση ώστε να αναλογισθούν τις
ευθύνες και να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
∆ρόσος Ρουσσέτος
Ο Γενικός Γραµµατέας
Καραντάκος Νίκος

