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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), από το 2007 έχει θεσπίσει τη 1η 

Νοεµβρίου κάθε έτους, Αγ. Αναργύρων, Κοσµά & ∆αµιανού – Προστατών της 

Μεταµόσχευσης , ως «Πανελλήνια Ηµέρα ∆ωρεάς Οργάνων». Κάθε χρόνο, ο 

Οργανισµός, ανάλογα µε τις δυνατότητές του, την Ηµέρα αυτή, φροντίζει να 

υπενθυµίζει στο ευρύ κοινό τη σηµασία της ∆ωρεάς Οργάνων προς Μεταµόσχευση. 

Φέτος, την 1η Νοεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, όπου 

θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα ευρείας έρευνας κοινού σχετικά µε τις στάσεις 

του απέναντι στη ∆ωρεά Οργάνων και τις Μεταµοσχεύσεις καθώς θα παρουσιαστεί 

και το Σχέδιο ∆ράσης του ΕΟΜ για τα έτη 2012-2015, σύµφωνα µε τις συστάσεις 

του Συµβουλίου της Ευρώπης και µε σκοπό την αύξηση της ∆ωρεάς Οργάνων και τη 

βελτίωση του µεταµοσχευτικού προγράµµατος της χώρας µας. Στην ίδια εκδήλωση θα 

βραβευτεί και το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» για την 

προσφορά του στη προώθηση της Ιδέας της ∆ωρεάς Οργάνων 

Οµιλία της Προέδρου κ. Μουτζίδη ∆. για την 1η Νοεµβρίου 2011 «Πανελλήνια 
Ηµέρα ∆ωρεάς Οργάνων» 
 
«Σήµερα, 1η Νοεµβρίου, των Αγ. Αναργύρων, Κοσµά & ∆αµιανού – Προστατών της 
Μεταµόσχευσης, έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια από τον Εθνικό Οργανισµό 
Μεταµοσχεύσεων και ως «Πανελλήνια Ηµέρα ∆ωρεάς Οργάνων». Για κάθε 
µεταµοσχευµένο αυτή η ηµέρα σηµατοδοτεί και κάτι ακόµα. Όλων η σκέψη στέφεται 
σ’ εκείνους τους ανθρώπους που µε την ευσπλαχνία και ανιδιοτέλεια τους µας έδωσαν 
το δικαίωµα να γελάµε, να κλαίµε, να χαιρόµαστε, να λυπόµαστε, να ζούµε… 
 
∆υστυχώς όµως, εξετάζοντας τους δείκτες αξιολόγησης της τελευταίας εικοσαετίας για 
την προσφορά οργάνων, τον ακρογωνιαίο λίθο της µεταµοσχευτικής διαδικασίας, 
διαπιστώνουµε ότι είναι απογοητευτικοί. Φυσικό επακόλουθο αυτής της κατάστασης 
είναι η χαµηλή µεταµοσχευτική δραστηριότητα που βιώνει η χώρα εδώ και πολλά 
χρόνια, µε συνέπεια, µεγάλο µέρος ασθενών συνανθρώπων µας να µην προλαβαίνει 
να λάβει τα ευεργετήµατα που παρέχει αυτό το µεγάλο ιατρικό επίτευγµα του 20ο 
αιώνα, η µεταµόσχευση οργάνων και ιστών.  
 
Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουµε σήµερα, οφείλουµε όλοι, η 
Πολιτεία, η ιατρική κοινότητα, η Εκκλησία και η ελληνική κοινωνία γενικότερα να 
γίνουµε κοινωνοί αυτής της µεγάλης ιδέας, της ∆ωρεάς Οργάνων και Ιστών. Αν µέσα 
απ’ αυτή τη προσπάθεια καταφέρουµε να βοηθήσουµε µια νέα γυναίκα να 
πραγµατοποιήσει τα όνειρα της, αποδεσµευµένη από το µηχάνηµα υποκατάστασης 
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νεφρικής λειτουργίας, ένα άντρα να ξαναγεννηθεί, µακριά από τις τοξίνες της 
ηπατικής ανεπάρκειας, ένα πατέρα να ξαναπαίξει µαζί µε τον γιο του χωρίς να τον 
εµποδίζει το βαλιτσάκι της τεχνητής καρδιάς που σέρνεται πίσω του ή µια µητέρα να 
µπορεί να χαίρεται το οξυγόνο που αναπνέει, ένα µικρό κορίτσι να ξαναδεί το 
πρόσωπο της µάνας της και το αίµα ενός αγοριού να ξαναγίνεται κόκκινο τότε βαθιά 
πιστεύουµε ότι κερδίσαµε όλοι.  
Γιατί; Γιατί κέρδισε η ίδια η ΖΩΗ. 
Σας ευχαριστώ.» 
 
To Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» θα υποστηρίξει και το 
περίπτερο του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων που θα λειτουργεί έξω από το 
Μέγαρο Μουσικής µε σκοπό την προώθηση της ∆ωρεάς Οργάνων και Ιστών στην 
ελληνική κοινωνία. 
 

 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα           Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας  Πρόεδρος 

    
 

 


