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“ΔΡΟΜΕΑΣ”

Σε περίπτωση αναδημοσίευσης παρακαλούμε να αναφέρεται ως 
πηγή προέλευσης «Ο ΔΡΟΜΕΑΣ»: 
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O Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου 
«Δρομέας»  και  εκπρόσωπος  δημοσίων σχέσεων  Α.Ο.Ν.Μ.,  κ. 
Ιωάννης Αρκάς, έδωσε συνέντευξη στον κ. Ιωάννη Σταθόπουλο, 
στον Ιόνιων FM.

Ο κ. Αρκάς αναφέρθηκε στην Αθλητική  Ομοσπονδίας 
Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, στις δράσεις της  και 
στον αγώνα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κόσμου για την δωρεά οργάνων.   Αναφέρθηκε επίσης στα 
ευεργετήματα της άθλησης στους μεταμοσχευμένους και 
νεφροπαθείς.

Συνέντευξη Ιωάννη Αρκά 
στον κ. Ιωάννη Σταθόπουλο, στον Ιόνιων FM.

Την 1η Ιουλίου 2020, στα γραφεία της Ομοσπονδίας επί της 
οδού Τριπόλεως 19α & Λένορμαν, στην Αθήνα,  έγινε η πρώτη 
συνάντηση των αθλητών  και αθλητριών  της Α.Ο.Ν.Μ. οι 
οποίοι δήλωσαν  συμμετοχή στην Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα 
Μεταμοσχευμένων (Ε.Π.Ο.Μ).

Σκοπός της συνάντησης αυτής, ήταν  μια πρώτη γνωριμία με το 
προπονητή της ομάδας και συζήτηση σε θέματα που αφορούσαν στις 
προπονήσεις και στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών 
στην Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Μεταμοσχευμένων (Ε.Π.Ο.Μ) 
είναι να έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς ή ρευστού 
οργάνου και να ανήκουν σε σωματεία μέλη της Αθλητικής 
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.)

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 αντιπροσωπεία της Α.Ο.Ν.Μ. 
συναντήθηκε στη Λάρισα με την ομάδα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
κου Αγοραστού.

Κατά τη συνάντηση αυτή οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή των 
επόμενων Πανελλήνιων Αγώνων Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων 
στη Λάρισα, για μια ακόμη φορά, υπό την αιγίδα και χορηγία της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ΑΟΝΜ εκφράζει τις ευχαριστίες της σε αυτή την εξαιρετική 
ομάδα, και ιδιαίτερα στον περιφερειάρχη κο Αγοραστό, για την 
αποτελεσματικότητα και την υποστήριξή στην Ομοσπονδία μας και 
για την έμπρακτη ευαισθησία που επιδεικνύουν στην ιδέα της δωρεάς 
οργάνων για την οποία όλοι αγωνιζόμαστε.

Συνάντηση  με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, 
κ.  Κωνσταντίνο Αγοραστό

Εθνική ποδοσφαιρική ομάδα Μεταμοσχευμένων
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Μήνυμα προέδρου 
του ΔΡΟΜΕΑ

 Ιωάννη Αρκά

Με πολλή μεγάλη χαρά και τιμή επανεκδίδεται το περιοδικό ΔΡΟΜΕΑΣ ανά εξάμηνο, 

μετά από απουσία έκδοσης του, περίπου τριών  χρόνων.

Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις που σκοπό είχαν να κάνουν με την δημιουργία, εκ του 

μηδενός, της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων  με τον 

διακριτικό τίτλο Α.Ο.Ν.Μ. ήταν φρένο για την συνεχόμενη έκδοση του περιοδικού μας.

Μετά από πολλές προσπάθειες και αγώνα το όραμα μερικών ανθρώπων έγινε 

πραγματικότητα και η αθλητική μας Ομοσπονδία είναι πλέον πραγματικό γεγονός. 

Το περιοδικό ΔΡΟΜΕΑΣ σκοπό έχει την διάδοση του αθλητισμού των Νεφροπαθών και 

Μεταμοσχευμένων αθλητών, την ωφέλεια την προκύπτουσα από αυτόν και τέλος  την 

διάδοσή της ευγενούς ιδέας της δωρεάς οργάνων  και της μεταμόσχευσης.

Καλούμε λοιπόν όλους τους αιμοκαθαρόμενους και  μεταμοσχευμένους  να πλαισιώσουν 

τους αθλητικούς συλλόγους που ανήκουν στην Α.Ο.Ν.Μ. και να γευτούν από κοντά τις 

χαρές των δράσεων της, των  πανελληνίων, πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων αγώνων.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα αισθανθείτε υπέροχα, πιο δυνατοί και γεμάτοι, ατενίζοντας το 

μέλλον με διαφορετικές συντεταγμένες, για μια πολύ καλύτερη, ομορφότερη και με 

νόημα ζωή.

Ιωάννης Αρκάς
Πρόεδρος Δρομέα
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Η Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και 
Μεταμοσχευμένων ενημερώνει ότι το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της, όπως προέκυψε 
από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 
31.3.2021, έχει ως εξής: 

Νέο Δ.Σ. της ΑΟΝΜ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρκά Δήμητρα 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γόμπου Αθηνά 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φωτοπούλου Χαρίκλεια 

ΤΑΜΙΑΣ: Ηλιόπουλος Σταύρος 

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: Κουτσογιάννη Παρασκευή 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:          

           Πολυδώρου Χριστόφορος 

Ως προς τα τακτικά νέα μέλη του Δ.Σ., τα 2 αναπληρωματικά και τον εκπρόσωπο των αθλητών αναφέρουμε συνοπτικώς τα εξής: 

Η Αθηνά Γόμπου είναι επιφανής νεφρολόγος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και επιστημονικά υπεύθυνη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 
του Ιασώ Θεσσαλίας και εθελόντρια ιατρός των Εθνικών Ομάδων νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων για πολλά χρόνια. 

Ο Σταύρος Ηλιόπουλος είναι δραστήριος επιχειρηματίας με πολυετή επιτυχημένη διοικητική παρουσία στον αθλητισμό νεφροπαθών 
και μεταμοσχευμένων. 

Ο Χριστόφορος Πολυδώρου είναι κορυφαίος διακεκριμένος μεταμοσχευμένος αθλητής και ανήκει στο Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό 
στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η Ομοσπονδία μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι με την 
παρούσα αυτή σύνθεσή της είναι η 1η Αθλητική Ομοσπονδία στην Ελλάδα με 
ποσοστό γυναικών στο Δ.Σ. μεγαλύτερο από το ποσοστό ανδρών, κίνηση που 
συμβάλλει στην κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων.
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Eγκαίνια των νέων ιδιόκτητων γραφείων 
Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων ΔΡΟΜΕΑΣ

Την Κυριακή 13-01-2019 έγιναν τα επίσημα 
εγκαίνια των νέων ιδιόκτητων γραφείων 
του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου 
Μεταμοσχευμένων ΔΡΟΜΕΑΣ με τον σχετικό 
αγιασμό.

Συγχρόνως, έγινε και η κοπή της πίτας της 
Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και 
Μεταμοσχευμένων η οποία φιλοξενείται στον 
ίδιο χώρο που ευγενώς της παραχώρησε ο 
ΔΡΟΜΕΑΣ.

Στην όμορφη εκδήλωση παρευρέθησαν 
ο πρώην Υπουργός κος Δ. Στρατούλης, 
ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου 
Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού «Άγιοι 
Ανάργυροι» Χρ. Σβάρνας, ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου 
Πεντάθλου Αν. Πανταζίδης, αθλητές, φίλοι 
και παράγοντες της Ομοσπονδίας μας.

Νέο Δ.Σ. της ΑΟΝΜ 
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Koπή πίττας 2020
Μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς, ευφορίας και με συναδελφική 

ομοψυχία η Ομοσπονδία μας έκοψε την ετήσια πίτα της. 
Αποδείχτηκε ότι ο χώρος της Ομοσπονδίας μας είναι πια μικρός 
για να χωρέσει όλους μας αλλά αυτό ευνόησε τα “πηγαδάκια” και 
την σύσφιξη των σχέσεων με τους προσφάτως εγγεγραμμένους 
αθλητές που αυθόρμητα έρχονται στις τάξεις των Συλλόγων και 
κατ’ επέκτασιν της Ομοσπονδίας μας.

Στην σύναξη διαβάστηκε και η επιστολή του Υφυπουργού 
Αθλητισμού κου Αυγενάκη, όπως δημοσιεύεται εδώ, ο οποίος 
μαζί με όλη του την ομάδα βρίσκεται σε σοβαρή υποχρέωση στην 
Θεσσαλονίκη. Ο πρώην υπουργός κος Στρατούλης παρευρέθηκε 
και χάρισε ένα αντίτυπο του νεοεκδοθέντος βιβλίου του, “Όταν 
γεννιέσαι τρεις φορές” για όποιον θα κέρδιζε το φλουρί. Το 
φλουρί έπεσε στον αθλ. Σύλλογο ΔΡΟΜΕΑ.

Παρευρέθησαν και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου 
Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού κ. Χρ. Σβάρνας, ο οποίος είναι 
και μέλος της Ομοσπονδίας μας, ο κος Δ. Αρβανίτης νεφρολόγος 
ιατρός, η κα Δεσπ. Κούτσαρη πρώην Διευθύντρια του ειδικού 
αγωνιστικού αθλητισμού, ο νομικός μας σύμβουλος κ. Γ. Λιανός, 
διδάκτωρ του Αθλ. Δικαίου, οι Ομοσπονδιακοί προπονητές μας 
κος Ε. Αμερικάνος και Μιχ. Πετράκης και πλήθος αθλητών μας.

Κατά την τελετή η Α. Ο. Ν.Μ.  βράβευσε τους αθλητές και 
αθλήτριες που διακρίθηκαν στους Παγκόσμιους αγώνες στο 
Newcastle της Αγγλίας το 2019 κους  Ι. Αρκά, Α. Διακουμάκο, 

Χ. Ξένο, Α. Αναχουρλή, Κ. Γούλιου, Ν. Καμαράτο, Ε. Μανουλάκη, 
Ελ Λατίφ, Δ. Ανδρεάδη, Κ. Καλό, Ι. Παρασκευά και Κακολύρη 
Πέτρο. Επίσης η Α. Ο. Ν. Μ. τίμησε την Αθανασία Μπότσα, ως την 
αθλήτρια με τις περισσότερες συμμετοχές σε διεθνείς Αγώνες, 
η οποία επίσης τιμήθηκε και από την Παγκόσμια Αθλητική 
Ομοσπονδία κατά τους Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων 
στην Μάλαγα το 2017, με την τοποθέτηση της στο Ηall Of Fame 
της WTGF.

Ευχόμαστε σε όλους μια καλή χρονιά με υγειά, σε προσωπικό 
και αθλητικό επίπεδο.

Είμαστε χαρούμενοι που οι προσπάθειες μας ευοδώνονται 
και η Ομοσπονδία μας αναπτύσσεται, τόσο αριθμητικά με νέα 
μέλη και άξιους αθλητές όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας και 
δημοσιότητας με προβολή του ειδικού αγωνιστικού αθλητισμού 
και της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων συμμετέχοντας σε 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και σε εκδηλώσεις σε 
σχολεία και αυτό φαίνεται και από την τελευταία αξιολόγηση 
από την Γ. Γ. Α.

Η προηγούμενη χρονιά, παρά την πενιχρή χρηματοδότηση 
από την Πολιτεία, ήταν μια παραγωγική και επιτυχημένη χρονιά. 
Το στοίχημα για την επόμενη χρονιά είναι, η οικογένεια της Α. Ο. 
Ν. Μ να μεγαλώσει τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ



Δρομέας Ι Τεύχος 16

σ Ι 11

Τουρνουά Bowling Μεταμοσχευμένων 
Ελλάδας-Κύπρου 2019 

Με εξαιρετική επιτυχία, την Παρασκευή  21 Ιουνίου 2019, 
διεξήχθη το 10 Τουρνουά Bowling μεταξύ των Ομάδων 
Μεταμοσχευμένων αθλητών Κύπρου και Ελλάδος στα πλαίσια 
της διακρατικής συμφωνίας ανταλλαγής αθλητικών events 
μεταξύ των χωρών μας. Την οργάνωση του τουρνουά ανέλαβε 
ο ΚΟΑ (Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού) η οποία ήταν 
άψογη από πάσης απόψεως.

Στο τουρνουά διακρίθηκε με χρυσό μετάλλιο ο Στέλιος 
Δερμιτζάκης στο ατομικό, οι Αρκάς – Αναχουρλής με χρυσό 
μετάλλιο στα διπλά και η Ελλάδα στις πεντάδες με χρυσό 
μετάλλιο.

Εκφράζουμε τις άπειρες ευχαριστίες μας στους αδελφούς 
μας Κυπρίους του ΚΟΑ και του Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων 

Αθλητών Κύπρου, για την πέραν πάσης προσδοκίας εκπληκτική 
φιλοξενία που μας επιφύλαξαν και ευελπιστούμε στο επόμενο 
τουρνουά η Κυπριακή ομάδα να έχει εμπλουτιστεί και με 
περισσότερα μέλη.

Επίσης, θα θέλαμε να αναφερθούμε και στην προγραμματισμένη 
παρουσία στο ΡΙΚ της προέδρου της Ομοσπονδίας μας κας 
Δήμητρας Τσάμη Αρκά και του αντιπρόεδρου του Κυπριακού 
Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων κου Αντώνη Αντωνίου κατά 
την οποία έγιναν αναφορές στην κατάσταση που αφορά την 
μεταμόσχευση και την δωρεά οργάνων στις χώρες μας και 
τα βεβαιωμένα οφέλη του αθλητισμού για την επόμενη της 
μεταμόσχευσης.



Δρομέας Ι Τεύχος 16

σ Ι 12

Από τις αρχικές περιπτώσεις νοσηλευόμενων ασθενών με 
COVID-19, εντοπίσθηκε η επιπλοκή της Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας 
σε μεγάλο ποσοστό και συσχετίσθηκε με κακή πρόγνωση και έκβαση 
της νόσου. Από το σύνολο των ασθενών που εκδήλωσαν Οξεία Νεφρική 
Ανεπάρκεια, μόνο το 30% επιβίωσε με επαναφορά φυσιολογικής 
νεφρικής λειτουργίας την ημέρα του εξιτηρίου. Μια σχετικά πρόσφατη 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε νεκροτομικό υλικό 26 ατόμων που 
απεβίωσαν από COVID-19 στην Κίνα1 (λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας 
από βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού), διαπιστώθηκε στις βιοψίες 
του νεφρικού ιστού, σημαντικού βαθμού οξεία σωληναριακή βλάβη, 
ενδοθηλιακή βλάβη, αλλά και χαρακτηριστικές σπειραματικές και 
αγγειακές αλλοιώσεις. Μελέτες που έγιναν σε ασθενείς με COVID-19, 
τόσο στην Κίνα, στην Ευρώπη αλλά και στις Η.Π.Α., δείχνουν μεγάλο 
εύρος στην επίπτωση της Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας, κυμαινόμενο 
μεταξύ 1% και 42%. Οι δύο μεγαλύτερες πολυκεντρικές μελέτες που 
έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα δείχνουν τεράστια διακύμανση όσο 
αφορά το ποσοστό εμφάνισης Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας. Σε μία 
από αυτές, την μελέτη των Guan et al.2  όπου μελετήθηκαν συνολικά 
1099 ασθενείς από 552 Νοσοκομεία της Κίνας, μόλις 0,5% εμφάνισαν 
Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια. Σε άλλη μελέτη που έγινε στην Ιρλανδία 
σε ασθενείς με COVID-19 που εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας και χρειάστηκαν εξωνεφρική κάθαρση (αιμοκάθαρση), 
η συνολική επίπτωση έφτασε το 22% με δείκτη θνησιμότητας που 
άγγιζε το 75%.3 Στην Νέα Υόρκη το 37% των ασθενών με COVID-19 
παρουσίασαν Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια και το 14% εξ’ αυτών 
χρειάστηκαν και αιμοκάθαρση.4 Η πόλη της Νέας Υόρκης ήταν το 
επίκεντρο για μεγάλο χρονικό διάστημα της πανδημίας COVID-19 
σε όλες τις ΗΠΑ και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, διότι ξεπέρασε 
τον μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευόμενων ασθενών παγκοσμίως. Ο 
μεγάλος αριθμός ατόμων που εμφάνισαν Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, 
οδήγησε την Νέα Υόρκη σε αδιέξοδο με σημαντική μείωση και 
έλλειψη νοσηλευτών νεφρού, καθώς και έλλειψη από μηχανήματα 
αιμοκάθαρσης, διαλύματα αναπλήρωσης, φίλτρα και άλλα υλικά για τα 
μηχανήματα (PRISMA) στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που κάνουν 
RRT (συνεχή αιμοδιήθηση, αιμοδιαδιήθηση και αιμοκάθαρση).4-5 Ο 

αριθμός των ασθενών με Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια που χρειάστηκαν 
αιμοκάθαρση ήταν πρωτοφανής στην ιστορία της ανθρωπότητας. 
Η αλήθεια είναι πως η καταγραφή είναι ελλιπής σε ότι αφορά τον 
πραγματικό αριθμό νοσηλευόμενων από COVID-19, τον αριθμό των 
ιαθέντων ασθενών  που πήραν εξιτήριο, την επιδημιολογία καθώς και 
την επίπτωση και την βαρύτητα της Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας 
στις ΗΠΑ, και ιδιαίτερα στην Νέα Υόρκη.

Περίπου 4000 ασθενείς με COVID-19 νόσησαν και εξυπηρετήθηκαν 
από το Mount Sinai Health System (MSHS). Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του MSHS, περίπου οι μισοί εμφάνισαν Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, 
και περίπου ¼ από αυτούς χρειάσθηκαν επείγουσα αιμοκάθαρση. H 
Oξεία Nεφρική Aνεπάρκεια  είναι ένας ανεξάρτητος επιβαρυντικός 
παράγοντας θνησιμότητας. Από τους ασθενείς οι οποίοι επέζησαν από 
τον COVID-19 το 35% εγκατέστησε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, 
το 30% επανήλθε πλήρως με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και 
ένα 35% εμφάνισε τελικού σταδίου χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και 
αιμοκαθαίρεται βάσει προγράμματος.

Το 2005 υπήρχαν καταγραφές λοιμώξεων από COVID-1 με 
βαρύ αναπνευστικό σύνδρομο, αλλά σε καμιά περίπτωση τότε δεν 
αναφέρθηκαν τόσα περιστατικά με Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια όπως 
τώρα με τον COVID-19.6 Ιστορικά, στην πρόσφατη πανδημία το 2009 
από H1N1, η επίπτωση της Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας ήταν και 
εκεί πολύ υψηλή (34-67%).7-8-9 Παρόλο όμως που η επίπτωση της 
Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας ήταν τότε το ίδιο υψηλή και στις δύο 
πανδημίες, η διασπορά του COVID-19 ξεπέρασε κατά πολύ αυτή της 
H1N1:Συγκεκριμένα 2 εκατομμύρια άνθρωποι με επιβεβαιωμένη 
COVID-19 λοίμωξη  καταγράφηκαν στις ΗΠΑ σε ένα χρονικό διάστημα 
6 μηνών συγκρινόμενο με το 1 εκατομμύριο περίπου επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων H1N1 σε μια περίοδο 10 ετών. Από βιβλιογραφικές 
αναφορές προκύπτει ότι η ραβδομυόλυση ήταν η γενεσιουργός αιτία 
της Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας στην λοίμωξη από H1N1. Αντίθετα 
στην λοίμωξη από COVID-19 δεν έχουμε πολλά περιστατικά με 
ραβδομυόλυση (που φαίνεται από την αυξημένη τιμή της CPK), αλλά 
έχουμε κάποιο άλλο μηχανισμό νεφρικής βλάβης που εκδηλώνεται 

Oξεία Nεφρική Aνεπάρκεια  
σε ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία με COVID-19.

Αθηνά Γόμπου 
Αντιπρόεδρος Α.Ο.Ν.Μ.,
Ιατρός Νεφρολόγος,
Διευθύντρια Μ.Τ.Ν. Ιασώ Θεσσαλίας
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με παρουσία υαλοκοκκώδων κυλίνδρων, πυουρίας, αιματουρίας και 
πρωτεϊνουρίας που οδηγούν τελικά σε Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια. 
Για να καταλήξει να έχει νεφρική βλάβη κάποιος ασθενής με 
COVID-19,  το ποσοστό ανεβαίνει περισσότερο εάν έχει συνοδά 
νοσήματα όπως υπέρταση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
σακχαρώδη διαβήτη.2 Σε μελέτη όμως που έγινε στην Νέα Υόρκη 
παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ υπέρτασης, 
διαβήτη και βαριάς οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, αλλά αντίθετα 
ανεξάρτητος επιβαρυντικός παράγοντας βρέθηκε να είναι η 
κάποιας μορφής χρόνια νεφρική ανεπάρκεια πριν τη λοίμωξη από  
COVID-19.10 Οι ασθενείς που νοσούν από COVID-19 και παρουσιάζουν 
οξεία νεφρική ανεπάρκεια ως μείζονα επιπλοκή του ιού είναι αυτοί 
που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστούν νοσηλεία σε ΜΕΘ. 
Πάντως ο ακριβής μηχανισμός της Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας 
κατά την διάρκεια της COVID-19 λοίμωξης δεν είναι ξεκάθαρος. Από 
παθολογοανατομικά παρασκευάσματα ασθενών που απεβίωσαν, 
σχεδόν στην πλειονότητα των περιπτώσεων βρέθηκε στο νεφρικό 
ιστό οξεία σωληναριακή βλάβη, όπως καταγράφηκε από τους Su et 
al.1

Σε μια άλλη μελέτη που έγινε σε ασθενείς που εμφάνισαν 
παθολογική γενική ούρων με αιματουρία, πρωτεϊνουρία και/ή 
πυουρία, αλλά φυσιολογικές τιμές κρεατινίνης, διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει νεφρική βλάβη που δεν περιορίζεται μόνο στην 
οξεία σωληναριακή βλάβη.(Zhou H,Zhang Z, Fan H, Li J, Li M, Dong 
Y, et al: Urinalysis, but not blood biochemistry, detects the early 
renal-impairment in patients with COVID-19 https://www.medrxiv.
org/content/10.1101/2020.04.03.20051722vl.full.pdf,2020). 
 Η παθολογική γενική ούρων σε ασθενείς με COVID-19 με φυσιολογικό 
εργαστηριακό αιματολογικό έλεγχο  μπορεί να εντοπίσει την έγκαιρη 
και πρώιμη νεφρική συμμετοχή.  Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη στις 
Η.Π.Α.  που ανακοινώνει την ύπαρξη νεφρικής δυσλειτουργίας στους 
επιζώντες από COVID-19 με Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια. Ένα τρίτο 
των ασθενών με Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια κατά την περίοδο της 
νόσησης με COVID-19, δεν θα φτάσει ποτέ το επίπεδο της νεφρικής 
λειτουργίας του, όπως ήταν πριν να νοσήσει. Η ταχύτητα αποδρομής 
της νεφρικής λειτουργίας είναι χαμηλή όταν έχουμε αυξημένη 
τιμή κρεατινίνης πριν τη νοσηλεία από COVID-19 , αν είχε παραστεί 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ανάγκη για αιμοκάθαρση, αν έχει 
εγκατασταθεί  πρωτεϊνουρία και όταν υπάρχουν ευρήματα από 
διαδερμική βιοψία νεφρού που έχουν καταγράψει σωληναριακή 

βλάβη και μικροθρομβώσεις.1 Μία μελέτη στην Κίνα ανακοίνωσε 
ότι οι μισοί από τους ασθενείς είχαν πλήρη ανάκαμψη της νεφρικής 
λειτουργίας.11 Αυτό διαφέρει κατά πολύ από τους άλλους τύπους 
της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας χωρίς COVID-19, όπου συνήθως 
πάνω από το 80% των ασθενών κατορθώνουν να έχουν φυσιολογική 
νεφρική λειτουργία μετά από 10 ημέρες.12 Χρειάζεται μεγάλη 
χρονική περίοδος παρακολούθησης για να δούμε εάν και σε τι 
ποσοστό ασθενείς με ήπια χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μετά από 
COVID-19 θα έχουν ανάγκη υποστήριξης τεχνητού νεφρού. Να 
σημειωθεί ότι  στην αρχή της πανδημίας δεν εξέταζε κανείς στον 
εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας ειδικούς δείκτες φλεγμονής όπως 
IL-6, φερριτίνη, ινωδογόνο,  όπως και απλή γενική ούρων.(Paranjpe I, 
Russak A, Freitas JKD, Lala A, Miotto R, Vaid A,et al: Mount Sinai Covid 
Informatics Center [MSCIC]: Clinical characteristics of hospitalized 
Covid-19  in New York City.medRxiv:2020.04.19.20062117,2020).
Επίσης δεν υπάρχουν μελέτες συσχετισμού της νεφρικής 
δυσλειτουργίας με φάρμακα που ελάμβαναν οι ασθενείς πριν να 
νοσήσουν όπως αντιυπερτασικά των κατηγοριών: ΑΜΕΑ, ARB, μη 
στεροϊδών αντιφλεγμονωδών, στατινών κ.α.

Προοπτικές μελέτες και κλινικές δοκιμές χρειάζονται για να 
βελτιώσουμε τις γνώσεις μας για την οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
με σκοπό να ελαχιστοποιήσουμε αυτή τη σοβαρή επιπλοκή του 
COVID-19 και να μειώσουμε αφενός μεν την εγκατάσταση χρόνιας 
νεφρικής βλάβης και αφετέρου δε στην περίπτωση χρονιότητας 
να μην καταλήξουν οι ασθενείς σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας το οποίο χρήζει και αιμοκάθαρσης.

Στις Η.Π.Α έχει συσταθεί εθνικό ινστιτούτο διαβήτη, 
πεπτικών καθώς και νεφρικών νοσημάτων που σκοπός του είναι 
να δώσει προτεραιότητα στην έρευνα και να ενισχύσει οικονομικά 
πολυκεντρικές μελέτες για να καταπολεμηθεί πολύπλευρα και 
συγχρονισμένα η βελτίωση των ασθενών μετά την COVID-19 οξεία 
νεφρική βλάβη.13 Προοπτικές μελέτες θα παρακολουθούν στενά 
ασθενείς μετά το εξιτήριο από τη νοσηλεία τους για οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια μετά από COVID-19 λοίμωξη για να ανευρεθούν ποιοι 
από αυτούς είναι υψηλού κινδύνου που δυνητικά θα εμφανίσουν 
προοδευτικά επιδεινούμενη νεφρική λειτουργία για να τηρηθούν 
μέτρα και πρωτόκολλα προκειμένου να μην εξαπλωθεί μαζί με 
την πανδημία του COVID-19 και η επιπλοκή της χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας.
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31οι Πανελλήνιοι Αγώνες  

Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων 2019- Λάρισα

Διεξήχθησαν το τριήμερο 27-30 Μαρτίου, με εξαιρετική 
επιτυχία, οι 31οι Πανελλήνιοι Αγώνες  Νεφροπαθών και  
Μεταμοσχευμένων για πρώτη φορά εκτός Αθηνών, στην 
όμορφη πόλη της Λάρισας.

Όλοι οι παράγοντες και οι αθλητές της Ομοσπονδίας μας έφυγαν 
με τις καλύτερες εντυπώσεις και απόλυτα ικανοποιημένοι από 
την διεξαγωγή των αθλημάτων στους αθλητικούς χώρους, τον 
στίβο, το Κολυμβητήριο, το bowling, το πινγκ-πονγκ.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
κο Κων. Αγοραστό και το επιτελείο του για την ευγενική του 
χορηγία της διαμονής και σίτισης των αθλητών καθώς και 
τον Δήμαρχο Λαρισαίων κο Απόστολο Καλογιάννη και τους 
συνεργάτες του για την παραχώρηση του Σταδίου Αλκαζάρ για 
τα αθλήματα του στίβου, το Κολυμβητήριο και τους χώρους για 
την διεξαγωγή της Ποδηλασίας και του Pétanque, ως επίσης για 
την διοργάνωση της τελετής λήξης των Αγώνων.

Όλα κύλισαν ομαλά και στα πλαίσια του Αθλητικού Ιδεώδους 
και το κυριότερο ο δεύτερος και κυρίαρχος στόχος της 
Ομοσπονδίας μας, που είναι η διάδοση της υπέρτατης Ιδέας της 
Δωρεάς Οργάνων έγινε μεγάλο γεγονός στην τοπική κοινωνία 
με συνεντεύξεις σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ ως 
επίσης και στο Κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ1.

Θα θέλαμε επίσης να σημειώσουμε την πρόθεση και την 
παρότρυνση αμφοτέρων, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
κου Κωνσταντίνου Αγοραστού και του Δήμαρχου Λαρισαίων 
κου Απόστολου Καλογιάννη προς την Ομοσπονδία μας για 
την υποβολή υποψηφιότητας μας προς την Πανευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων για την 
ανάληψη των Πανευρωπαϊκών Αγώνων στην πόλη της Λάρισας 
και άλλων κοντινών πόλεων της Θεσσαλίας. Με χαρά θα 
εξετάσουμε αυτή την πρόταση που είναι και δικό μας όνειρο.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας κατά την συνεδρίασαν της 
24ης Μαρτίου 2019 αποφάσισε ομόφωνα να ανακηρύξει ως 
επίτιμα μέλη τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κο Κωνσταντίνο 
Αγοραστό και τον Δήμαρχο κο Απόστολο Καλογιάννη ως ένδειξη 
ευγνωμοσύνης για την συνολική προσφορά τους στην διεξαγωγή 
των 31ων Αγώνων μας.

Συγχαίρουμε όλους τους Συλλόγους και τους αθλητές 
της Ομοσπονδίας μας που έλαβαν μέρος στους Αγώνες και 
ειδικότερα τους νεοσύστατους Αθλητικούς Συλλόγους ΦΟΙΝΙΚΑ 
και ΛΑΠΙΘΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ που μας εξέπληξε η εμφάνιση και οι 
επιδόσεις των νέων αθλητών τους και ευχόμαστε σε όλους 
υγεία και καλή αντάμωση στους επόμενους Αγώνες μας του 
2020.
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Ονειρέψου το αδύνατον! 

37ος Μαραθώνιος της  Αθήνας 
Ήμασταν εκεί 

Στον 37ο Μαραθώνιο της  Αθήνας,  στις 10 Νοεμβρίου 2019, 
συμμετείχε και η Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και 
Μεταμοσχευμένων.

Στην διαδρομή των 5χλμ έτρεξαν πολλοί αθλητές  της  
Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, 
θέλοντας να διαδώσουν την ιδέα της δωρεάς οργάνων, 
τερματίζοντας στο Παναθηναϊκό στάδιο.

Ο αθλητής του Δρομέα,  Σήφης Τζουγανάκης έτρεξε την 
κλασική διαδρομή και τερμάτισε σε χρόνο 4:26:52.  

Έτσι έγινε ο πρώτος 
μεταμοσχευμένος αθλητής 
παγκοσμίως που έτρεξε στον 
αυθεντικό Μαραθώνιο της 
Αθήνας!

Στο περιθώριο του αγωνιστικού 
χώρου μέλη της Ομοσπονδίας 
μοίρασαν έντυπα και αιτήσεις της  
δήλωσης δωρεάς οργάνων και 
ενημερωτικό υλικό της Α.Ο.Ν.Μ.

 
Ζωή δεν είναι το πόσες ανάσες παίρνουμε, αλλά οι στιγμές 

που μας κόβουν την ανάσα.

-  Ο μηνίσκος σου είναι κατεστραμμένος, είπε ο χειρουργός 
ορθοπαιδικός.  Δεν μπορείς να αγωνιστείς, πρέπει να μπεις 
αμέσως στο χειρουργείο, συμπλήρωσε.

-  Δεν θα αγωνιστώ στους αγώνες ταχύτητας. Θα κάνω από 
ένα άλμα στο μήκος και στο ύψος,  στην μνήμη του πατέρα 
μου που έφυγε πριν μερικούς μήνες απ’ την ζωή.

Μετά το Πανευρωπαϊκό στο Κάλιαρι το 2018, μπήκα στο 
χειρουργείο. Έπειτα από ένα μήνα ξεκίνησα δειλά δειλά να 
τρέχω σε χαλαρούς ρυθμούς.

Μετά από ένα μήνα έλαβα μέρος για πλάκα στο 10άρι του 
μαραθωνίου της Αθήνας. Ο παλμός, η γιορτή αυτή, ο κόσμος, 
οι μουσικές, το πολύχρωμο χαλί των δρομέων που ξεχύθηκαν 
στον δρόμο, με μάγεψε! Έτσι, στον ημιμαραθώνιο  της Άνοιξης 
έκανα προετοιμασία μόνος μου και έλαβα μέρος!

Ξαναενθουσιάστηκα, κοιμόμουν και ξυπνούσα και σκεφτόμουν 
έναν και μόνον αριθμό.....42.195! Πήγαινα στην δουλειά και 
ανυπομονούσα να βρεθώ στο γήπεδο. Έκανα 3 μήνες καλής 
προετοιμασίας, είχα δουλέψει την ταχύτητα μου, έκανα 5 
long run των 30 και 32 χλμ εκ των οποίων το τελευταίο, στην 
διαδρομή της κλασσικής! Όταν έφτασα Γέρακα και με ρωτούσαν 
οι συντρεχτές μου, ικανότατοι μαραθωνοδρόμοι όλοι τους, πως 
μου φάνηκαν οι ανηφόρες, τους απάντησα : ποιές ανηφόρες! 
Η αδρεναλίνη μου χτύπαγε κόκκινα, τα πόδια μου χτυπούσαν 
ρυθμικά και ζητούσαν κι άλλο! Κι όλα αυτά χωρίς μαγνήσιο, 
σίδηρο, τζελάκια! Μόνον νερό και 2 γουλιές ηλεκτρολύτες! Οι 
εξετάσεις για την νεφρική λειτουργία άψογες!

Και ήρθε η μέρα! Και βρέθηκα στην γιορτή και χαμογελούσα 
διαρκώς! Το μόνο μου αίσθημα ήταν της χαράς! Ανυπομονούσα 
για την εκκίνηση. Θα διέδιδα το μήνυμα της δωρεάς οργάνων! 
Θα ήμουν το παράδειγμα του θαύματος μίας μεταμόσχευσης!

Μέχρι το 16 χλμ όλα βάσει προγράμματος! Θα ολοκληρώσω 
σε 03 ώρες και 50 λεπτά ίσως και πιο γρήγορα. Στην κατηφόρα 
του 17 ανοίγω κι άλλο τον ρυθμό μου και ξαφνικά ένα κρακ στην 
μέση και μου κόβεται η αναπνοή! Το να σταματήσω δεν υπήρχε 
σαν σκέψη! Κουβαλάω 11.000 νεφροπαθείς στην πλάτη μου, δεν 
θα τους απογοητεύσω! Με περιμένει η γυναίκα μου και η κόρη 
μου, θ’ ανησυχήσει και η μάνα μου!

Συνεχίζω τα υπόλοιπα χιλιόμετρα κάποια να τα τρέχω και 
κάποια να τα περπατάω. Το μυαλό και η ψυχή μου έβλεπαν μόνο 
τον τερματισμό, τίποτα άλλο.  Φτάνω στο 40ο χλμ στο Χίλτον 
και ξαφνικά έχει φύγει ο πόνος και το κόψιμο της αναπνοής.

Στρίβουμε Ηρώδου Αττικού και τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα 
χαράς. Εκεί μπαίνει και η κόρη μου και τρέχει κρατώντας 
μου το χέρι και η καρδιά μου πάει να σπάσει. Μπαίνουμε στο 
Καλλιμάρμαρο κι έχει μουδιάσει η ραχοκοκαλιά μου από το 
δέος!

Δεν θέλω να τελειώσει αυτό που ζω κι ας μην πέτυχα τον 
χρόνο! 4:26’52 τερμάτισα, είμαι υγιής, δεν πονάω μόνον λίγο η 
μέση μου, είμαι ευτυχισμένος, κρατάω την κόρη μου αγκαλιά 
και κλαίω, κλαίω από χαρά!

Σ’ ευχαριστώ Μάνα!

Γράφει ο Σήφης Τζουγανάκης 
μεταμοσχευμένος Μαραθωνοδρόμος.  
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Γράφει ο Σήφης Τζουγανάκης 
μεταμοσχευμένος Μαραθωνοδρόμος.  

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη

Σε πολύ φιλικό κλίμα 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
με τον Περιφερειάρχη Αττικής 
κ. Γιώργο Πατούλη και την 
Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου 
Τομέα Αθηνών κ. Λουκία 
Κεφαλογιάννη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν 
θέματα της Αθλητικής 
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών & 
Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.), 
καθώς και κοινές  δράσεις με 
την περιφέρεια Αττικής στα 
πλαίσια της ευγενούς ιδέας 
της Δωρεάς Οργάνων και 
Μεταμόσχευσης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, η Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών κ. Λουκία Κεφαλογιάννη, η 
Πρόεδρος της Α.Ο.Ν.Μ. κ. Δήμητρα Αρκά και οι εκπρόσωποι σχέσεων της Α.Ο.Ν.Μ. Ιωάννης Αρκάς και Αθανάσιος  Αναχουρλής .
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Tα Συναισθήματά μας και η 
Xρόνια Νεφρική Νόσος (XNN)

Φόβος και άγχος
Ο φόβος και το άγχος είναι κοινά συναισθήματα όταν έχετε διαγνωστεί 

με χρόνια ασθένεια όπως η ΧΝΝ. Πιστεύουμε ότι ο οργανισμός μας μας 
έχουν προδώσει. Τα νεφρά που λειτουργούν είναι κάτι που θεωρείτε 
δεδομένο. Τώρα, δεν έχετε πλέον τον έλεγχο της νεφρικής σας 
διαδικασίας.

Πρέπει να βασιστείτε στην αιμοκάθαρση για να κάνετε τη δουλειά των 
νεφρών σας. Θα αναρωτιέστε πώς θα σας επηρεάσει αυτή η ασθένεια. 
Μπορεί να ανησυχείτε για τον αντίκτυπό του στο πώς θα φροντίζετε  
την οικογένειά σας.  Θα προσαρμοστούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα 
ώστε να σας βλέπουν συνδεδεμένους με ένα μηχάνημα; Θα αντιπαθούν 
τη συνεχή υπενθύμιση ότι δεν είστε τόσο υγιείς όσο κάποτε;

 
Άρνηση

Όταν κάτι κακό συμβαίνει σε εμάς, προσπαθούμε να το 
αντιμετωπίσουμε. Λαμβάνουμε αποφάσεις που μπορούν να μας 
βοηθήσουν να προσαρμοστούμε ή να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί. 
Αλλά όταν το ψυχικό τραύμα είναι σοβαρό και απειλεί να μας κυριεύσει, 
μερικές φορές αρνούμαστε ότι έχει συμβεί κάτι. Αν και αυτό συμβαίνει 
σε ακραίες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να συμβεί εάν έχετε διαγνωστεί 
με μία χρόνια ασθένεια. Μπορείτε να αρνηθείτε να αποδεχτείτε το 
γεγονός ότι είστε άρρωστοι, ή εάν το κάνετε, μπορείτε να αρνηθείτε 
να πιστέψετε ότι είστε σοβαρά άρρωστοι. Ίσως δεν πιστεύετε 
ότι τα συνιστώμενα φάρμακα και θεραπείες είναι απαραίτητα. 

Θυμός
Τα συναισθήματα θυμού είναι κοινά στους ασθενείς με ΧΝΝ. 

Έχουμε «τρελαθεί» με αυτό που μας έχει συμβεί. Είμαστε 
θυμωμένοι που αφήνουμε την υγεία μας να επιδεινωθεί σε αυτό 
το σημείο. Μερικές φορές είμαστε θυμωμένοι με την ιατρική 
κοινότητα για το ότι δεν μας φροντίζουν καλύτερα ή δεν είχαν 
εντοπίσει τη νόσο νωρίτερα. Πολλοί ασθενείς κατευθύνουν 
αυτόν τον θυμό στα μέλη της οικογένειάς τους. Ο θυμός και η 
δυσαρέσκεια μπορούν να φθάσουν στο σημείο να επηρεάσουν 
δυσμενώς τη σχέση σας με την οικογένεια σας και με την ομάδα  
υγειονομικής περίθαλψης  σας.

 Δεν αισθάνομαι καλά
Το αίσθημα ότι «δεν είμαι καλά»  είναι ένα φυσιολογικό μέρος της 

ΧΝΝ. Η έλλειψη ενέργειας και η ναυτία είναι κοινά συμπτώματα 
της ΧΝΝ. Αλλά όταν αισθανόμαστε ψυχικά κάτω, συχνά νιώθουμε 
λυπημένοι ότι το σώμα μας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Όλοι 
περνάμε σκαμπανεβάσματα στη ζωή.

Αλλά εάν αυτά τα συναισθήματα εξελιχθούν σε απελπισία, 
απογοήτευση ή απόγνωση και διαρκούν πάνω από δύο εβδομάδες, 
θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας. Αυτό μπορεί να είναι 
ένα σημάδι κατάθλιψης.

Δρ. Ιωάννης Γ. Γριβέας, Νεφρολόγος, 
Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής  417 ΝΙΜΤΣ
Επιστημονικός Διευθυντής Μ.Χ.Α. «Polyxenia-Renal»

Όταν οι ασθενείς αναζητούν ιατρική φροντίδα για τη ΧΝΝ, θέλουν ανακούφιση 
από τη σωματική ανησυχία που η νόσος τους προκαλεί. Η φροντίδα της ψυχικής  
υγείας είναι εξίσου σημαντική με τη φροντίδα της σωματικής.  Η αναγνώριση 
συναισθημάτων που είναι κοινά σε άλλους ασθενείς με ΧΝΝ μπορεί να σας 
βοηθήσει να αισθανθείτε λιγότερο απομονωμένοι και να λάβετε την υποστήριξη 
που χρειάζεστε.

Οι ασθενείς είναι σε θέση να πουν στους γιατρούς τους τι αισθάνονται σωματικά: 
πόνος, κόπωση, ζάλη κ.λπ. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα να λένε 
στην ομάδα υγειονομικής περίθαλψης για αυτό που νοιώθουν συναισθηματικά. 
Η ψυχολογική σας ισορροπία είναι ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης της 
ΧΝΝ. Υπάρχουν κοινά συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς όταν έχουν αρχικά 
διαγνωστεί με χρόνια ασθένεια, αν και αυτά τα συναισθήματα μπορούν να υπάρχουν 
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
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Στις 13 Δεκεμβρίου 2020, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των 
βημάτων των συμμετεχόντων στο BILLION STEPS CHALLENGE, 
μία πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας 
Μεταμοσχευμένων με σκοπό τη διάδοση της Ευγενούς Ιδέας της 
Δωρεάς Οργάνων και της Μεταμόσχευσης και την προώθηση των 
οφελών της τακτικής άσκησης στις ζωές των μεταμοσχευμένων και 
αιμοκαθαρομενων ατόμων.

Άνθρωποι από όλα τα μέρη του πλανήτη, μεταμοσχευμένοι, 
αιμοκαθαρόμενοι, ιατροί, οικογένειες δοτών και απλοί πολίτες, 
σχημάτισαν μικρές ομάδες ενώνοντας τα βήματά τους με αυτά 
χιλιάδων άλλων ανθρώπων που αν και φαινομενικά οι πορείες τους 
και οι ζωές τους δεν συγκλίνουν, στην ουσία η κατεύθυνσή τους ήταν 
η ίδια: η διάδοση του μηνύματος της Ζωής.

Μετά την επιτυχία που είχε το BILLION STEPS CHALLENGE την 
πρώτη χρονιά, η Παγκόσμια Αθλητική Ομοσπονδία Μεταμοσχευμένων 
διοργανώνει ξανά το ίδιο event με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, 
επιτυγχάνοντας τον στόχο του 1 δις βημάτων κατά 145%, 
συγκεντρώνοντας 1.451.398.796 βήματα!

Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και ελληνικές ομάδες, με 
πρώτη από αυτές την ελληνική ομάδα των ποδηλάτων μας, οι οποίοι 
κατέλαβαν την 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη! Ένα μεγάλο μπράβο 
σε αυτούς αλλά και σε όλους όσους περπάτησαν, έτρεξαν, κολύμπησαν 
ή έκαναν πετάλι βοηθώντας στη διάδοση του μηνύματος της Ζωής!

Ας μην ξεχνάμε πως κάθε μεγάλη αλλαγή, ξεκινά με ένα μικρό 
βήμα!

BILLION STEPS 
CHALLENGE

Πώς τα αντιμετωπίζω όλα αυτά;
Η ΧΝΝ και οι «νέες» πληροφορίες που τη συνοδεύουν μπορεί να 

«κυριεύσουν» έναν ασθενή. Υπάρχουν νέες πληροφορίες που πρέπει 
να γνωρίζετε, να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα θεραπείας. Η ενέργειά 
σας θα κατευθύνεται στη θεραπεία και τη σωματική σας ευεξία. Αυτό 
μπορεί να είναι κουραστικό. Αλλά πρέπει επίσης να ελέγχετε την 
ψυχική σας κατάσταση.

Δεν μπορείτε να αφήσετε συναισθήματα όπως ο φόβος ή το άγχος 
να σας «ελέγχουν».   Η γνώση για τη ΧΝΝ και την αιμοκάθαρση 
μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με την ασθένειά σας και 
τη θεραπεία της. Δεν θα αισθάνεστε τόσο φοβισμένοι ή ανήσυχοι αν 
ξέρετε τι να περιμένετε. Η αίσθηση ηρεμίας μπορεί να σας βοηθήσει 
να διευθετήσετε τα πράγματα και να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε 
την ασθένειά σας πιο αποτελεσματικά.

Τα συναισθήματα άρνησης είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στη 
μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την υγεία σας. Η άρνηση οδηγεί 
σε αυτό που ονομάζεται “μη συμμόρφωση” – δηλαδή, αγνοείτε 
τις οδηγίες της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τη 
θεραπεία αιμοκάθαρσης, τη διατροφή και την πρόσληψη υγρών. Οι 
επαγγελματίες υγείας στη μονάδα  βλέπουν συχνά ασθενείς που 
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση να είναι σε κίνδυνο., ιδιαίτερα αν 
δεν πρόσεξαν τι έφαγαν και πόσο νερό ήπιαν.  Αλλά μερικές φορές 
η αιμοκάθαρση δεν μπορεί να αντιστρέψει τα αποτελέσματα της μη 
συμμόρφωσης. Ενδέχεται να απαιτείται νοσηλεία. Μην αφήνεις τα 
πράγματα στην τύχη τους. Η ΧΝΝ είναι μια σοβαρή ασθένεια. Ακούστε 
προσεκτικά την ομάδα που σας φροντίζει και ακολουθήστε τις 
συστάσεις τους. Εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, κάντε ερωτήσεις.

Ο θυμός μπορεί να σας απομονώσει και να σας εμποδίσει να 
ζητήσετε βοήθεια ή παρηγοριά από άτομα που νοιάζονται για την 
υγεία σας. Αν και η έκφραση του θυμού σας μπορεί να τον βοηθήσει 
να μειωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη απογοήτευση επειδή 
δεν καταλαβαίνετε τη ρίζα του. Μπορεί να χτυπάτε άτομα που δεν 
είναι η αιτία του θυμού σας. Αυτό μπορεί να περιορίσει τις σχέσεις με 
τους γύρω σας. Μιλώντας για το γιατί είστε θυμωμένοι μπορεί να σας 
βοηθήσει να προσδιορίσετε την αιτία του.

Η κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τη θεραπεία σας. Επειδή ένας ασθενής σε αιμοκάθαρση 
πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην καθημερινή του θεραπεία όσον 
αφορά την πρόσληψη υγρών και τη διατροφή, πρέπει να έχετε καθαρό 
μυαλό για να λάβετε τις καλύτερες αποφάσεις. Η κατάθλιψη μπορεί να 
σας κάνει να αναβάλλετε τις αποφάσεις, ή ακόμη και σκόπιμα να λάβετε 
παράλογες. Εάν ο γιατρός σας σας διαγνώσει με σοβαρή κατάθλιψη, 
μπορεί να σας συνταγογραφήσει ορισμένα αντικαταθλιπτικά. Αλλά 
πρώτα, πρέπει να ξέρει τι νιώθεις. Δεν μπορεί να ξέρει αν δεν του 
το πεις.

Η συζήτηση με κάποιον για τα συναισθήματά σας είναι απαραίτητη. 
Μην αισθάνεστε ότι πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσετε 
μόνοι σας. Οι περισσότεροι ασθενείς επωφελούνται από τη συζήτηση 
των συναισθημάτων τους με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης, την 
οικογένεια, τους φίλους και άλλους ασθενείς με ΧΝΝ.

Η Βοήθεια είναι εκεί έξω. 
Χρειάζεστε απλώς το θάρρος να κάνετε 

την αρχική επαφή. 
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Αρκά Δήμητρα  Ι Πρόεδρος AONM
   Aρχηγός 

αποστολής
- Λεγάτου Σταματία  Ι Team manager
- Γόμπου Αθηνά Ι  Ιατρός 

αποστολής
- Αμερικάνος Ευθύμιος Ι Ομοσπονδιακός
  προπονητής
- Αναχουρλής Αθανάσιος
- Ανδρεάδης Δημήτριος
- Αρκάς Ιωάννης

- Γούλιου Κωνσταντινιά
- Δερμιτζάκης Στυλιανός
- Διακουμάκος Αλέξανδρος
- Ελ Λατιφ, Μόχτ Ελ Ντιν Μιχαήλ
- Κακολύρης Πέτρος
- Καλός Κωνσταντίνος
- Καμαράτος Νικόλαος
- Κοντονίνας Δημήτριος
- Κωνσταντάτος Διονύσιος
- Κωνσταντίνου Αλκιβιάδης
- Λεοντόπουλος Ηλίας

- Λουκάκης Δημήτριος
- Μανουλάκης Εμμανουήλ
- Ξένος Χρήστος
- Παρασκευάς Ιωάννης
- Πετρινού Ευγενία
- Πολυδώρου Χριστόφορο
- Ριζούλης Δημήτριος
- Σβάρνας Χρήστος
- Τάντος Θωμάς

22οι Παγκόσμιοι 
Αγώνες 
Μεταμοσχευμένων 
Newcastle

Χρυσά
- Αρκάς Ιωάννης χρυσό στο Μπόουλινγκ μονό
-  Διακουμάκος Αλέξανδρος χρυσό 

μετάλλιο στην επιτραπέζια αντισφαίριση μονό
-  Αρκάς Ιωάννης με Ξένο Χρήστο χρυσό στην 

επιτραπέζια αντισφαίριση διπλό
-  Διακουμάκος Αλέξανδρος με Γιάννη Παρασκευά 

χρυσό στην επιτραπέζια αντισφαίριση διπλό

Αργυρά
-  Αρκάς Ιωάννης ασημένιο στην επιτραπέζια αντισφαίριση μονό
-  Ξένος Χρήστος ασημένιο στην επιτραπέζια αντισφαίριση μονό

 
Χάλκινα
-  Γουλιου Κωνσταντινα χάλκινο στο Μπόουλινγκ μονό
-  Καμαράτος Νίκος χάλκινο στο Μπόουλινγκ μονό
-  Αναχουρλής Σάκης με Μανουλάκη Μάνο χάλκινο στην 

επιτραπέζια αντισφαίριση διπλό

Συνολικά κατέκτησαν 6 χρυσά μετάλλια, 2 ασημένια και 4 χάλκινα ως εξής.

Η Ελληνική αποστολή αποτελείτο απο:

Πραγματοποιήθηκαν από 17-24 /8/2019 στο 
Newcastle της Αγγλίας οι 22οι Παγκόσμιοι Αγώνες 
Μεταμοσχευμένων και η Ελληνική αποστολή 
επέστρεψε στη χώρα μας.

Στους αγώνες αυτούς συμμετείχαν περισσότεροι από 1500 
αθλητές και αθλήτριες από 52 χώρες του κόσμου.

 Η διοργάνωση ήταν άψογη από κάθε άποψη και για το σκοπό 
αυτό βοήθησαν και οι εκατοντάδες των εθελοντών που ήταν 
παρόντες σε όλους τους χώρους.

Η Ελληνική αποστολή αποτελούνταν από 23 αθλητές και 
αθλήτριες οι οποίοι συμμετείχαν στα αθλήματα του στίβου, 
της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, του Μπόουλινγκ, της 
Ποδηλασίας και για πρώτη φορά στο άθλημα του Pétanque.
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Θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους αθλητές οι οποίοι επέδειξαν ήθος και κατέβαλαν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ωστε να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας και το Ελληνικό Εθνόσημο σε μια Παγκόσμια διοργάνωση.
Ευχαριστούμε θερμά τη γιατρό της αποστολής κα Αθήνα Γόμπου, την team manager κα Ματίνα Λεγάτου, 
τον ομοσπονδιακό προπονητή κο Ευθύμιο Αμερικάνο και την πρόεδρο της Ομοσπονδίας και αρχηγό της 
αποστολής κα κ. Ρούλα Αρκά.

Άλλες θέσεις
-  4η θέση κατέλαβαν οι Ανδρεάδης Δημήτρης με Καλό Κώστα 

στην επιτραπέζια αντισφαίριση διπλό

-  4η θέση κατέλαβαν οι Αρκάς Ιωάννης με Αναρχουλή Σάκη 
στο Μπόουλινγκ διπλό

-  6η θέση κατέλαβε ο Ελ Λατίφ Μιχάλης στο Μπόουλινγκ 
μονό

-  6η θέση κατέλαβε ο Κακολύρης Πέτρος στο Πετάνκ 
ο  οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στους Παγκόσμιους 
Αγώνες Μεταμοσχευμένων ως μέλος της ΑΟΝΜ και ο 
οποίος είχε απέναντί του πολλούς αντιπάλους.
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Στις 3/02/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 
εκπροσώπων της Α.Ο.Ν.Μ.,  Αρκά Ιωάννη και Σήφη 
Τζουγανάκη. με τον Δήμαρχο του Αιγάλεω κ. Γιάννη Γκίκα 
και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Νίκο Ασημακόπουλο, στο 
Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Αιγάλεω. 
   Θέμα συζήτησης ήταν διεξαγωγή αγώνων δρόμων και η 
καθιέρωση τους κάθε χρόνο στα τέλη Σεπτεμβρίου για την 
προώθηση της ευγενούς ιδέας της δωρεάς οργάνων με 
συνέπεια την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην χώρα μας. 
   Η συζήτηση έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα και το ενδιαφέρον 
του Δημάρχου και Αντιδημάρχου ήταν πολύ μεγάλο.  Έχοντας 
και οι δύο πλευρές τη βεβαιότητα ότι αυτοί οι αγώνες θα 
αφήνουν στίγμα, εκτός του υψηλού αθλητικού στοιχείου και 
ένα υψηλό κοινωνικό μήνυμα στον κόσμο για την κατανόηση 
της μεγάλης και  ιερής αυτής ιδέας, της δωρεάς οργάνων και 
της μεταμόσχευσης.

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών  
κ. Λουκία Κεφαλογιάννη, είχε στις 24 Μαρτίου του 2020, η 
πρόεδρος  της Α.Ο.Ν.Μ. κ.  Αρκά Δήμητρα, ο Πρόεδρος του 
Αθλητικού Σωματείου «ΔΡΟΜΕΑΣ» Κ.  Αρκάς  Ιωάννης και 
ο  υπεύθυνος  αθλητισμού και αθλητικών διοργανώσεων της 
Α.Ο.Ν.Μ. κ. Σήφης Τζουγανάκης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε  η διεξαγωγή αγώνων δρόμου της 
Α.Ο.Ν.Μ. με την συμμετοχή της  Περιφέρειας Αττικής με σκοπό 
την ευαισθητοποίησης του κόσμου για την δωρεά Οργάνων και 
Ιστών.

Η Αθλητική μας Ομοσπονδία ευχαριστεί την κ.  Κεφαλογιάννη 
για την μεγάλη της στήριξη στην Α.Ο.Ν.Μ.

Εκπροσώπων της Α.Ο.Ν.Μ. 
με τον Δήμαρχο Αιγάλεω

Με την Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου 
Τομέα Αθηνών  κ. Λουκία Κεφαλογιάννη

Επιτυχώς πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου μετά του προέδρου του Δρομέα Αρκά Ιωάννη 
και του προέδρου του ΣΑΝ Αναχουρλή Αθανασίου εκπροσώπων 
Δημοσίων σχέσεων της Α.Ο.Ν.Μ.
Κατά την εγκάρδια συζήτηση ο Μακαριότατος έκανε δεκτό το 
αίτημα της Α.Ο.Ν.Μ για την παραχώρηση από την εκκλησία 

35 στρεμμάτων για την κατασκευή αθλητικού κέντρου 
νεφροπαθών μεταμοσχευμένων και γενικά αθλητών ΑμεΑ.

Ευχαριστούμε θερμώς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ 
Ιερώνυμο και αναμένεται νέα συνάντηση για την πραγματοποίηση 
του σκοπού αυτού.

Μετά του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερωνύμου
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Εκπροσώπων της Α.Ο.Ν.Μ. 
με τον Δήμαρχο Αιγάλεω

Το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε  ο αγώνας 
δρόμου Life Run 2019, ένας αγώνας δρόμου αφιερωμένος 
στη Δωρεά οργάνων ιστών και μυελού των οστών για 
μεταμοσχεύσεις.  

Ο αγώνας τελούσε και υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας 
και περιλάμβανε δυο διαδρομές των 4 & 8 χιλιομέτρων σε 
ανώμαλο δρόμο στο Βοτανικό Κήπο του Ιδρύματος «Ιουλίας & 
Αλεξάνδρου Ν.Διομήδους».  

Μέλη της Ομοσπονδίας μας συμμετείχαν με επιτυχία και στις 
δύο διαδρομές. 

Το μέλος μας και υψηλού επιπέδου αθλητής μας Σήφης 
Τζουγανάκης μεταμοσχευμένος αθλητής νεφρού, ο οποίος 
συμμετείχε στον αγώνα δρόμου των 4 χιλιομέτρων 
τερμάτισε στον καλύτερο χρόνο των 00:20:19

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας.

Life Run 2019
Αγώνας Δρόμου 4 & 8 χιλιομέτρων
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Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Κλείνει σήμερα η αυλαία για το 1ο Virtual Run που οργάνωσε η Ομοσπονδία μας και το αφιέρωσε στην 
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ και την ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ.

Μια νεότευκτη Ομοσπονδία ΑΜΕΑ όπως η δική μας που εκπροσωπεί τον αθλητισμό των Νεφροπαθών και 
των Μεταμοσχευμένων, οφείλει την ύπαρξη της στα μέλη της που είναι Νεφροπαθείς αθλητές (βρίσκονται 
ακόμη στην αιμοκάθαρση) και Μεταμοσχευμένοι αθλητές, που δέχθηκαν το δώρο της μεταμόσχευσης. 
Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην έχει σημαία της, πέραν του αθλητισμού, το Μήνυμα της ίδιας της ΖΩΗΣ.

Είμαι σφοδρά συγκινημένη αλλά και χαρούμενη από την αθρόα συμμετοχή των μελών μας, γνωστών 
Πανελληνιονικών, Πανευρωπαιονικών, Παγκοσμιονικών και Ολυμπιονικών αθλητών οι οποίοι μας έχουν 
χαρίσει και μας χαρίζουν στιγμές υπερηφάνειας και πολλά μετάλλια. αλλά και όλων των αθλητών, 
δρομέων, μαραθωνοδρόμων, φίλων και υποστηρικτών μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως 
για την στήριξη και συμμετοχή τους, την ΕΣΟΑ, την ΕΘΝ.Ο.Α, το Never give up, το be active και τον Γ.Γ 
Αθλητισμού κ. Γ. Μαυρωτά, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αττικής 
κα Λουκία Κεφαλογιάννη, την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδας, τους Olympia Runners, τους 
Δρομείς της Λάρισας, τους δρομείς του Απόλλωνα Δυτικής Αττικής, τους δρομείς Ζευς Πιερίας, τους 
δρομείς Αναγέννησης Πύργου και όσους άλλους έτρεξαν γι’ αυτή την Ιδέα.

Δεν ξεχνώ τους αφανείς εργάτες-μέλη μας, Χριστόφορο Πολυδώρου και Σήφη Τζουγανάκη που ίδρωσαν 
δυο φανέλες…μια στους δρόμους του RUN και τη δεύτερη στη σκληρή δουλειά για την διοργάνωση αυτής 
της εκδήλωσης. Καταλάβαμε ότι η κοινωνία και ευαισθητοποιημένη είναι και έτοιμη να δεχτεί και να 
αφομοιώσει μια Ιδέα όπως αυτή της προσφοράς ΖΩΗΣ στον συνάνθρωπο. Ελπίζουμε και η Πολιτεία να 
αναλάβει μεγαλύτερη δράση για την ενημέρωση του κοινού της πατρίδας μας για το τι συμβαίνει συνολικά 
στην διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών, για να ξεκαθαρίσει επιτέλους η ομίχλη που πλανάται γύρω 
από αυτό το ζήτημα χρόνια τώρα και μας φέρνει πίσω και στην τελευταία θέση στην Ευρώπη στη λίστα των 
δωρητών για την Μεταμόσχευση.

Από την πλευρά μας αποφασίσαμε να καθιερώσουμε στο 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους 
την Οργάνωση Πανελλήνιου Αγώνα Δρόμου υπέρ της διάδοσης της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών και της 
Μεταμόσχευσης για να κρατάμε άσβεστη την ελπίδα και τη χαρά που απορρέουν από αυτή. Για μας, αν 
απ’ αυτή μας την ενέργεια, πραγματοποιηθεί έστω και μια παραπάνω Μεταμόσχευση θα είναι μεγάλη 
επιβράβευση. Τέλος θέλω να ζητήσω συγγνώμη για κάποιες τυχόν δυσλειτουργίες της πλατφόρμας 
συμμετοχής που (ερασιτεχνικά) δημιουργήσαμε….και θέλω να σας βεβαιώσω ότι στο επόμενο run θα 
εξαλειφθούν.

Ήταν μια σημαντική εμπειρία που μας δίνει τη δυνατότητα να καταθέσουμε ακόμη και υποψηφιότητα για 
φιλοξενία Παγκοσμίων (WTGF) ή Πανευρωπαϊκών (ETDSF) Αγώνων στην χώρα μας.

Εύχομαι σε όλους Υγεία  Αγάπη και Καλές Γιορτές.

Η Πρόεδρος Αθλητικής Ομοσπονδίας 

Ρούλα Αρκά

1st VIRTUAL RUN 
2020 Α.Ο.Ν.Μ.  

«Τρέχουμε όλοι για να διαδώσουμε 
το μήνυμα της Δωρεάς Οργάνων!»

 ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΟΝΜ 1st VIRTUAL RUN
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Συνάντηση με Γ. Γραμματέα 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Προέδρος της Αθλητικής Ομοσπονδίας 
Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων  Α.Ο.Ν.Μ., 
κ. Δήμητρα Αρκά συναντήθηκε με τον  Γ.Γ. της 
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  Ε.Ο.Ε. κ. Μανώλη 
Κολυμπάδη.

Στην συνάντηση μίλησαν για τον αθλητισμό 
και στην προσπάθεια της Α.Ο.Ν.Μ., μέσω των 
δράσεων της,  για την ευαισθητοποίηση του 
κόσμου στην ιδέα της  Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.  
Επίσης αναφέρθηκαν και στη συνεργασία  Α.Ο.Ν.Μ. 
με την Ε.Ο.Ε.

Συνάντηση 
αντιπροσωπείας της ΑΟΝΜ 

με τον Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Γ. Μαυρωτά
Στις 20 Νοεμβρίου του 2019, αντιπροσωπεία της Α.Ο.Ν.Μ. με 
επικεφαλής την Πρόεδρο κα Δημ. Τσάμη Αρκά επισκέφθηκε τον Γεν. 
Γραμματέα Αθλητισμού κο Γ. Μαυρωτά. 

Ακολούθησε ενημέρωση για θέματα της Ομοσπονδίας και συζήτηση για 
προώθηση του αθλητισμού των Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων 
αλλά και για την προώθηση της Δωρεάς Οργάνων μέσω του 
αθλητισμού. 

Ευχαριστούμε τον Γ. Γραμματέα για το πραγματικό ενδιαφέρον που 
έδειξε για όλα τα θέματά μας.



Δρομέας Ι Τεύχος 16

σ Ι 26

 Προς  
 Πρόεδρο κα Ρούλα Αρκά & ΔΣ – Α.Ο.Ν.Μ. 

  
Με το παρόν μήνυμα το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ) σάς συγχαίρει για την εξαιρετικά 

επιτυχημένη οργάνωση και ολοκλήρωση του 1ου VIRTUAL RUN αγώνα, αφιερωμένο στην στήριξη της ΔΩΡΕΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝ και ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ της Ένωσή σας. 

Με μεγάλη χαρά συμμετείχαν κάποια από τα μέλη μας στον αγώνα. 
  
Σας αναφέρουμε ότι η Πρόεδρος του ΣΕΟ κα. Εύη Μωραϊτίδου και η Ειδική Γραμματέας του ΣΕΟ κα. Σοφία Παπαδοπούλου 

μέσω της συμμετοχής τους, ενίσχυσαν την δράση σας, μεταφέροντας το μήνυμα της ευαισθητοποίησης και της ιδέας 
στην κοινωνία, ότι είναι σημαντικό να προσφέρουμε Ζωή στον συνάνθρωπό μας.  

  
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ) συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό σας και θα προσπαθήσει να συμβάλλει 

με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο στον αγώνα σας για την διάδοση υπέρ της Δωρεάς Οργάνων αλλά και Μεταμόσχευσης.  
  
Θερμά Συγχαρητήρια ! 
  
Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία, αλληλεγγύη και ελπίδα! 
 

Με εκτίμηση,  
για το Δ.Σ. του ΣΕΟ  

  
 Η Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας  
 Ευαγγελία Μωραϊτίδου             Σταυρούλα Ζυγούρη  
 

 ΠΡΟΣ: 
 Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020
 και Μεταμοσχευμένων      

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του σκοπού που 
οδηγεί όλους όσους εθελοντικά προσφέρουν τη βοήθεια τους και συνεισφέρουν αποτελεσματικά στο επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα, υποστηρίζουν το κοινωνικό έργο της Αθλητικής Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων και 
παροτρύνουν όλους τους φορείς καθώς και όλα τα μέλη της Ένωσης στη στήριξη αυτής της αξιέπαινης προσπάθειας.

                                                                                Για το Δ.Σ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Γεώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας
 Αστυνομικός Α΄  Ανθυπαστυνόμος

Επιστολή Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομικών Ελλάδος 

Ευχαριστήρια επιστολή 
Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών  (ΣΕΟ)
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Σύμφωνο Συνεργασίας Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου 

και Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 στο 
κτήριο του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου, υπεγράφη 
Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Ανωτέρω Μουσείου 
και της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και 
Μεταμοσχευμένων, με  διακριτικό τίτλο Α.Ο.Ν.Μ.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη με κύριο στόχο την 
ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων 
& όλου του κοινωνικού συνόλου σε θέματα, εθελοντικής 
προσφοράς και αλτρουισμού σε όλη τη χώρα και ειδικότερα, 
αυτή την εποχή, κατά την οποία οι κοινωνικές συνθήκες 
επιβάλλουν τη διάσωση των πολιτισμικών και ηθικών μας 
αξιών.

Τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Δήμαρχος Μαραθώνα Κος 
Στέργιος Τσίρκας και η Πρόεδρος της ΑΟΝΜ Κα Δήμητρα 
Αρκά.

Στην μικρή σεμνή αυτή τελετή, η οποία διεξήχθη σύμφωνα 
με τα Ιατρικά Πρωτόκολλα, παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος 
πολιτικής προστασίας και πολιτισμού κος Ευάγγελος 
Κυπαρίσσης, η Διευθύντρια του Μουσείου κα Ειρήνη Σπανού, 
ο Πρόεδρος του Φοίνικα κ. Αθανάσιος Αναχουρλής, ο 
Πρόεδρος του ΔΡΟΜΕΑ κ. Ιωάννης Αρκάς, ο Υπεύθυνος των 
Αθλητικών διοργανώσεων της ΑΟΝΜ κ. Σήφης Τζουγανάκης, 
ο ομοσπονδιακός προπονητής του ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ κ. Ευθύμιος 
Αμερικάνος και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Μεταμοσχευμένων Καρδιάς – Πνεύμονα “ΣυνεχίΖΩ” κ. 
Δημήτρης Μαγγίνας.

«Τα συμβαλλόμενα μέρη»                                     
-  Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου
-  Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ)

Συμφωνήσαν τα ακόλουθα

-  Υλοποίηση κοινών πολιτιστικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την προώθηση των αρχών 
και των αξιών του Αθλητισμού, του ευ αγωνίζεσθαι και της Διάδοσης της Ευγενούς Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων 
και της Μεταμόσχευσης.

-  Στήριξη έργων που προάγουν τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό, και γενικότερα τον πολιτισμό

-  Διατήρηση και ανάδειξη της εθνικής Αθλητικής και Ολυμπιακής κληρονομιάς

-  Προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στο χώρο του αθλητισμού

-  Ενημέρωση και δραστηριοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

-  Παρεμβάσεις σε δημόσιο επίπεδο και σε θεσμικούς φορείς, με στόχο την προώθηση του υγιούς αθλητισμού
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Το TihioRace Care, 
είναι ένας ξεχωριστός 
«φορέας αγάπης» ο οποίος 
δημιουργήθηκε από μια 
ομάδα ανθρώπων με κοινή 
πορεία στην διοργάνωση 
TihioRace. Έχοντας ως 
οδηγό την αγάπη για τον 
αθλητισμό, τη φύση και τον 
πολιτισμό, το TihioRace, 
οργανώνει τα τελευταία 
χρόνια ποιοτικά αθλητικά 
και πολιτιστικά δρώμενα.

Με τη φράση “better 
life for all” ως μότο και 
πιστεύοντας πως ο δρόμος 
για να δημιουργηθεί ένα 
καλύτερο αύριο για όλους 
είναι μέσω της παιδείας 

TihioRace Care:  Ένας ξεχωριστός «φορέας αγάπης»

Δωρεά Οργάνων

Ιωάννης Γκίκας
Τον Αύγουστο του 2020 έφυγε από κοντά μας 
ο Ιωάννης Γκίκας.  Αθλητής του «∆ΡΟΜΕΑ», 
πάντα ευγενικός και χαρούμενος στη ζωή 
του και πάντα με θέληση προσφοράς.
 Συμμετείχε ανελλιπώς σε όλα τα 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα Νεφροπαθών 
& Μεταμοσχευμένων και στις κοινωνικές 
δράσεις, για την ∆ωρεά Οργάνων και Ιστών, 
του «∆ΡΟΜΕΑ» και της Α.Ο.Ν.Μ.

Σπυριδούλα Κτενά 
Η Σπυριδούλα Κτενά απεβίωσε τον Μάρτιο 
του 2021. Πρόεδρος επί σειρά ετών στον 
Αθλητικό Σύλλογο Μεταμοσχευμένων & 
Νεφροπαθών «ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» 
με πλούσια δράση στον ειδικό αγωνιστικό 
αθλητισμό. Με μετάλλια και διακρίσεις σε 
Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
στους οικείους τους. 

Ιάσων Λαλαούνης

Ζωή σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη έδωσε 
ο 23χρονος Ιάσωνας που έμεινε κλινικά 
νεκρός μετά από  τροχαίο έξω από τη Βουλή,  
την Παρασκευή 12 Μαρτίου του 2021. 
Οι γονείς του δώρισαν τα όργανα του παιδιού 
τους, τους πνεύμονες, τους νεφρούς, το 
ήπαρ, την  καρδιά, τους κερατοειδείς, ακόμα 
και δέρμα για εγκαυματίες ασθενείς.
Η Α.Ο.Ν.Μ. υποκλινόμενη βαθειά σε αυτήν 
την αξιότιμη και άξια σεβασμού οικογένεια 
και θέλοντας να τιμήσει την μνήμη του, 
αποφάσισε ομόφωνα να ονομάσει να 
ονομάσει εσαεί όλους τους αγώνες δρόμου 
της «ΙΑΣΩΝ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ».

Aπώλειες

των νέων, εστιάζουμε στην εκπαίδευση, την υποστήριξη και την δράση, 
δίνοντας στα παιδιά μας την ευκαιρία βιωματικών εμπειριών με 
επίκεντρο τον συνάνθρωπο, τα ζώα και τη φύση.

Αρχικός μας στόχος είναι κάθε τρίμηνο να δημιουργούμε 
τουλάχιστον μια εκδήλωση όπου τα παιδιά μαζί με τους γονείς, 
θα μπορούν να γνωρίσουν τη δύναμη της προσφοράς και παρέα 
να βρουν το κίνητρο και την έμπνευση για ένα πιο αισιόδοξο και 
φωτεινό αύριο.
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Δωρεά Οργάνων

Ιωάννης Γκίκας
Τον Αύγουστο του 2020 έφυγε από κοντά μας 
ο Ιωάννης Γκίκας.  Αθλητής του «∆ΡΟΜΕΑ», 
πάντα ευγενικός και χαρούμενος στη ζωή 
του και πάντα με θέληση προσφοράς.
 Συμμετείχε ανελλιπώς σε όλα τα 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα Νεφροπαθών 
& Μεταμοσχευμένων και στις κοινωνικές 
δράσεις, για την ∆ωρεά Οργάνων και Ιστών, 
του «∆ΡΟΜΕΑ» και της Α.Ο.Ν.Μ.

Σπυριδούλα Κτενά 
Η Σπυριδούλα Κτενά απεβίωσε τον Μάρτιο 
του 2021. Πρόεδρος επί σειρά ετών στον 
Αθλητικό Σύλλογο Μεταμοσχευμένων & 
Νεφροπαθών «ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» 
με πλούσια δράση στον ειδικό αγωνιστικό 
αθλητισμό. Με μετάλλια και διακρίσεις σε 
Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
στους οικείους τους. 

Ιάσων Λαλαούνης

Ζωή σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη έδωσε 
ο 23χρονος Ιάσωνας που έμεινε κλινικά 
νεκρός μετά από  τροχαίο έξω από τη Βουλή,  
την Παρασκευή 12 Μαρτίου του 2021. 
Οι γονείς του δώρισαν τα όργανα του παιδιού 
τους, τους πνεύμονες, τους νεφρούς, το 
ήπαρ, την  καρδιά, τους κερατοειδείς, ακόμα 
και δέρμα για εγκαυματίες ασθενείς.
Η Α.Ο.Ν.Μ. υποκλινόμενη βαθειά σε αυτήν 
την αξιότιμη και άξια σεβασμού οικογένεια 
και θέλοντας να τιμήσει την μνήμη του, 
αποφάσισε ομόφωνα να ονομάσει να 
ονομάσει εσαεί όλους τους αγώνες δρόμου 
της «ΙΑΣΩΝ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ».

Aπώλειες

τ: 210 6620 04 210 6620 042
e: info@polyxenia-renal.gr

Οδυσσέα Ανδρούτσου 8 (ΕΙΣΟΔΟΣ)
Βασ. Κωνσταντίνου 61
Κορωπί 194 41

www.Polyxenia-renal.gr
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