
«Θέλετε να σώσετε έναν άνθρωπο: Χαρί-
στε του ένα από τα όργανά σας».

Είναι ψυχρό να το ακούς, αλλά πιο ψυ-
χρό να το βλέπεις σε µια ταµπέλα κρεµα-
σµένη έξω από θεραπευτήριο υγείας. Η
σύγχρονη κοινωνία µέσα από διάφορα

στάδια εξαθλίωσής της βρίσκει πάντα το
δρόµο για µια αχτίδα ελπίδας.

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν
δηµιουργηθεί εθνικοί οργανισµοί µετα-
µοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) και µε πρωτότυ-
πες καµπάνιες ευαισθητοποιούν τους
πολίτες τους να γίνουν δωρητές οργάνων.

«Είµαι δωρητής οργάνων επιθυµώντας
να βοηθήσω ασθενείς συνανθρώπους
µου προσφέροντας µετά το θάνατό µου
ιστούς και όργανα για µεταµόσχευση.
Εχω ενηµερώσει την οικογένειά µου για
την απόφασή µου να γίνω δωρητής οργά-
νων µετά θάνατον. Αυτό γράφει η κάρτα
µου µε αρ. µητρώου 001-2374 και ηµερο-
µηνία 03.04.90»

Ιστορία πρώτη
Νοέµβριος του 2010, έρχοµαι στην

Κύπρο για να παρακολουθήσω ένα συνέ-
δριο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το
αεροπλάνο είχε µια µικρή καθυστέρηση,
συνηθισµένο φαινόµενο. Σε λίγο ανεβαί-
νει µε τη βοήθεια των γονιών του ένα µι-
κρό κοριτσάκι περίπου 10 χρονών. Στο
χλωµό πρόσωπο ήταν ζωγραφισµένο το
πρόβληµά του. Κάθεται στο διπλανό κά-
θισµα µε µια µικρή κουβέρτα ριγµένη
στα πόδια του.

Μετά την αναχώρηση, από προσωπικό
ενδιαφέρον πλησίασα να µιλήσω µε το
κοριτσάκι. ∆εν πρόλαβα να ρωτήσω κάτι
και µε ρωτάει µε ένα βλέµµα απόγνωσης:
«Πόση ώρα θα πετάµε κύριε; Βιάζοµαι να
φθάσω στη Λευκωσία, µε περιµένει η
ζωή… Θα κάνω µεταµόσχευση νεφρού,
θέλω να ζήσω. Πέστε µου πότε θα φθά-
σουµε;» (Θα έκανε µεταµόσχευση νε-
φρού στο Παρασκευαΐδειο µεταµοσχευ-
τικό κέντρο της Λευκωσίας).

Πιστεύω ότι είµαι αρκετά ψύχραιµος
και µε αντοχές, αλλά ειλικρινά µπροστά

σ’ αυτό το αθώο κάλεσµα για ζωή συγ-
κλονίστηκα, δεν µίλησα, λες και δεν είχα
γλώσσα, δεν είχα λαλιά. Πήρα την τσάντα
µου, πάντα έχω ένα βιβλίο να διαβάζω,
παίρνω το βιβλίο και το δίνω στο κορι-
τσάκι.

«Εχω ακούσει τον συγγραφέα, µου εί-
ναι γνωστός» είπε και ξεφυλλίζει µερι-
κές σελίδες. Με κοιτάει µε τα υπέροχα
µαύρα µάτια του και µου λέει: «Κύριε θα
µπορώ να πετάξω και εγώ». Το βιβλίο
ήταν «Ο Γλάρος» του Ιωνάθαν του Μπαχ.

Ιστορία δεύτερη
Κάπου στην Αττική σ’ έναν καταυλι-

σµό Ροµά. Μέσα από ένα ευρωπαϊκό
πρόγραµµα για την προστασία της υγείας
των Ροµά, έχω επισκεφτεί αρκετές ηµέ-
ρες τον καταυλισµό µαζί µε γιατρούς.
Σήµερα, 3η ηµέρα της επίσκεψης, συ-
ναντώ πίσω από ένα κοντέινερ – σπίτι
(συνθήκες διαβίωσης απαράδεκτες) δύο
ανθρώπους να διαπληκτίζονται. Πλησιά-
ζω και ακούω τον παρακάτω διάλογο:
«€800. ∆εν συµφωνήσαµε;». «Οχι
€2.000 και ένα ψυγείο». ∆εν κατάλαβα τι
εννοούσαν. Κρύφτηκα, όχι από περιέρ-
γεια, αλλά από ενδιαφέρον. «∆εν πουλάω
το νεφρό µου τόσο φθηνά, άλλοι µου δί-
νουν περισσότερα». ∆εν είναι τόσο το
σοκ που µε κυρίευσε, αλλά η ντροπή που
ένιωσα, καθώς έβλεπα πόσο φθηνά κο-

στολογούσαν την ανθρώπινη ζωή.
Οι άθλιες οικονοµικές συνθήκες, η

έλλειψη κατάλληλων συνθηκών διαβίω-
σης και η αδιαφορία της πολιτείας ως
προς την ενηµέρωση των Ροµά, καθι-
στούν δύσκολες τις συνθήκες αντιµετώ-
πισης της εµπορίας ανθρωπίνων οργά-
νων.

Εδώ τα παιδιά δεν µπορούν να διαβά-
σουν τον «Γλάρο» Ιωνάθαν. ∆εν έχουν
δασκάλους, δεν έχουν τη φροντίδα που
έχουν τα άλλα παιδιά των µεγάλων αστι-
κών κέντρων.

Εδώ η ζωή παίζει παιχνίδια. Εµποροι
ανθρώπινων οργάνων κυκλοφορούν
ελεύθεροι να παζαρεύουν την ανθρώπινη
ζωή. Η Ευρώπη µε διάφορα προγράµµα-
τα προσπαθεί να βοηθήσει κοινωνικές
οµάδες. ∆εν φθάνει µόνο αυτό. Η ευθύ-
νη κυρίως εστιάζεται στις εθνικές κυβερ-
νήσεις αφού εισπράττουν τεράστια κον-
δύλια για την ενηµέρωση και ανακούφι-
ση των πολιτών τους.

Οι κοινότητες Ροµά έχουν ιδιαιτερό-
τητες. Γι’ αυτό θέλουν οργανωµένη
φροντίδα µε πρωτοβουλία της Ε.Ε.

Καθώς η ιατρική επιστήµη προοδεύει
και η ζήτηση οργάνων αυξάνεται, τίθεται
θέµα επαναξιολόγησης του βιολογικού
και νοµικού ορισµού του θανάτου, καθώς
και η διεύρυνση της ενηµέρωσης σχετι-
κά µε το θεσµό της δωρεάς οργάνων.
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Εκδήλωση
στην Κύπρο
για τη συµπλήρωση
των 20 χρόνων

του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος
LIFE / LIFE+

Η συµπλήρωση των 20 χρόνων
από την έναρξη του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος LIFE / LIFE+, γιορ-
τάζεται, µε σειρά εκδηλώσεων σε
όλη την Ευρώπη, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του µήνα Μαΐου 2012, από τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης.

Το πρόγραµµα LIFE / LIFE+
αποτελεί το εργαλείο της ΕΕ για τη
χρηµατοδότηση έργων που σχετίζον-
ται µε την εφαρµογή των Οδηγιών
της ΕΕ για το περιβάλλον. Στην Κύ-
προ έχουν χρηµατοδοτηθεί 44 έργα
LIFE / LIFE+ από το 1992 µέχρι σή-
µερα από τα οποία τα 11 βρίσκονται
σε εξέλιξη αυτή την περίοδο.

Τα 20 χρόνια επιτυχούς ζωής και
εφαρµογής του προγράµµατος, γιορ-
τάζονται στις 29 Μαΐου 2012 και
στην Κύπρο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από
τα έργα LIFE: PLANT-NET CY (LI-
FE08 NAT/CY/000453), ICOSTA-
CY (LIFE09 NAT/CY/000247),
OROKLINI (LIFE10
NAT/CY/000716) και JUNIPERCY
(LIFE10 NAT/CY/000717), τα
οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στο νη-
σί και στοχεύουν στη βελτίωση της
κατάστασης διατήρησης σπάνιων και
µοναδικών ειδών χλωρίδας και πανί-
δας του τόπου µας.

Η εκδήλωση που έχει τίτλο «20
χρόνια LIFE: Προστατεύοντας τη
Φύση και τη Βιοποικιλότητα», θα
πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Ενηµέρωσης Εθνικού
∆ασικού Πάρκου Αθαλάσσας (Λευ-
κωσία), την Τρίτη 29 Μαΐου 2012,
από τις 09:00 ως τις 14:00.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πό-
ρων και Περιβάλλοντος, κ. Σοφο-
κλής Αλετράρης. Στο πλαίσιο της εκ-
δήλωσης θα βραβευτούν µαθητές
από σχολεία ∆ηµοτικής, Μέσης –
Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης,
για τη διάκρισή τους στο διαγωνισµό
µε θέµα: «Συµµετοχή
µαθητών/τριών στις περιβαλλοντικές
δράσεις σχετικές µε τη βιοποικιλό-
τητα» που προκηρύχθηκε στο πλαί-
σιο του έργου PLANT-NET CY, σε
συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο. Επίσης θα υπάρχει προβο-
λή εικόνων και ταινιών που σχετίζον-
ται µε θέµατα της κυπριακής φύσης
ενώ θα δοθεί ενηµερωτικό και ανα-
µνηστικό υλικό στους επισκέπτες.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για όλο
το κοινό.

Θέλω να ζήσω...

Πληθαίνουν οι θάνατοι από αιφνίδιο
έµφραγµα λόγω υπερεργασίας

Συχνό φαινόµενο έχουν γίνει, πλέον, οι
αιφνίδιοι θάνατοι, από υπερκόπωση, των
Κινέζων εργαζοµένων. Οπως αναφέρει η
κινεζική καθηµερινή εφηµερίδα «Mo-
dern Express», µόνο στην Νάντζινγκ της
επαρχίας Γιάνγκσου, το νοσοκοµείο της
πόλης παρέλαβε, µόνο µέσα στο µήνα
Απρίλιο, τις σορούς περίπου 30 νέων αν-
θρώπων γύρω από την ηλικία των 30 ετών,
οι οποίοι πέθαναν εν ώρα εργασίας.

Το πλέον πρόσφατο περιστατικό αφο-
ρά 30χρονο εργαζόµενο σε µια πολυεθνι-
κή εταιρεία τεχνολογικών εφαρµογών
που άφησε την τελευταία του πνοή πάνω
στο γραφείο του, από καρδιακή προσβο-
λή.

«Το ποσοστό θανάτων από αιφνίδιο
έµφραγµα κατά τη διάρκεια της δουλειάς
αυξήθηκε, από το 10% που ήταν στο 2011,
στο 20% για φέτος», τονίζει ο Κιν Χαϊν-

τόνγκ, αναπληρωτής διευθυντής στο τµή-
µα Επειγόντων Κλήσεων στο µεγαλύτερο
νοσοκοµείο της Νάντζινγκ.

Η διαπίστωση αυτή έρχεται να προστε-
θεί στα ευρήµατα της Κινεζικής Ιατρικής
Εταιρείας (ΚΙΕ), η οποία ανακοίνωσε
πως το 60% των εργαζοµένων γραφείου
υποφέρουν από υπερκόπωση λόγω πολ-
λών ωρών καθηµερινής απασχόλησης. Η
ΚΙΕ έδωσε επισης στη δηµοσιότητα τους
εννέα εργασιακούς τοµείς, όπου οι Κινέ-
ζοι υπάλληλοι υποφέρουν πιο πολύ από
κούραση. Κατά σειρά, οι εννέα τοµείς εί-

ναι: κατασκευαστικός, οικονοµικά, παι-
δεία, ΜΜΕ, νοµικός, πληροφορική, δια-
φήµιση, υπηρεσίες εξυπηρέτησης κατα-
ναλωτών και µεσιτικές επιχειρήσεις.

Πριν µερικές εβδοµάδες 200 εργαζό-
µενοι σε κινεζική µονάδα παραγωγής της
Foxconn κατέφυγαν στην απειλή οµαδι-
κής αυτοκτονίας προκειµένου να διαµαρ-
τυρηθούν για τις αντίξοες εργασιακές
συνθήκες και για το χαµηλό επίπεδο των
αµοιβών.

Το επεισόδιο είχε αίσιο τέλος για τους
υπαλλήλους που είχαν ανέβει στην ορο-
φή του εργοστασίου στην πόλη Γουχάν,
µετά την παρέµβαση της αστυνοµίας,
όµως η διεκδίκηση «ανθρώπινων συνθη-
κών εργασίας» συνεχίζεται για τα 1,2
εκατ. εργαζόµενους στην εταιρεία, η
οποία κατασκευάζει µεταξύ άλλων κινητά
τηλέφωνα για λογαριασµό της Apple.

Το 60% των εργαζοµένων
γραφείου στην Κίνα

υποφέρουν από υπερκόπωση

Marios
Highlight

Marios
Highlight


