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Το δώπο πος άλλαξε ηη  
ζωή ενόρ μικπού κοπιηζιού 

Η Valasia Papadakis είλαη εμνηθεησκέλε κε ηα 
ζσηήξηα νθέιε πνπ δίλεη ζηε δσή ησλ 
αλζξώπσλ ε κεηακόζρεπζε. Η κηθξόηεξε θόξε 
ηεο, Stephania, κπήθε ζε ιίζηα αλακνλήο γηα 
κεηακόζρεπζε ήπαηνο όηαλ ήηαλ ελόο έηνπο, 
θαη πεξίκελε 20 κήλεο πξηλ βξεζεί έλα ζπθώηη. 

«Σαλ κηθξό θνξίηζη ε Stephania έκπαηλε θη 
έβγαηλε από ην λνζνθνκείν θαη δε κπνξνύζε λα 
πεξπαηήζεη, λα γειάζεη ή λα παίμεη όπσο θαη ηα 
άιια παηδηά. Απηό ήηαλ δύζθνιν λα ην βιέπεη 
θαλείο θαη ην κόλν πνπ ζέιακε ήηαλ ην 
θνξηηζάθη καο λα κπνξεί λα δήζεη κηα 
θπζηνινγηθή δσή όπσο θαη ηα άιια παηδηά. 

«Τν βξίζθσ δύζθνιν λα εθθξάζσ κε ιόγηα ηη 
ζεκαίλεη λα βξίζθεζαη ζε ιίζηα αλακνλήο γηα 
κεηακόζρεπζε, λα πεξηκέλνπκε ην ηειεθώλεκα 
πνπ ζα άιιαδε ηε δσή ηεο Stephanias. Απηή 
ήηαλ κηα εκπεηξία πνπ δελ επεξέαζε κόλν ηε 
Stephania∙ επεξέαζε νιόθιεξε ηελ νηθνγέλεηά 
καο. 

«Ήηαλ κεζάλπρηα όηαλ ιάβακε ηειηθά ην 
ηειεθώλεκα. Τίπνηα δελ κπνξεί λα ζε 
πξνεηνηκάζεη γηα ην ηειεθώλεκα θαη θαζώο 
νδεγνύζακε ζην λνζνθνκείν είρακε αλάκεηθηα 
ζπλαηζζήκαηα. Δάθξπα απόιπηεο ραξάο γηα ηελ 
Stephania πνπ ηειηθά ζα ηεο έδηλαλ έλα λέν 
ζπθώηη, θαη δάθξπα ζιίςεο γηα ηελ νηθνγέλεηα 
θάπνηνπ άιινπ πνπ κόιηο είρε ράζεη ην 
αγαπεκέλν ηεο πξόζσπν. 

«Σήκεξα ε Stephania επεκεξεί θαη απνηειεί έλα 
ηέιεην παξάδεηγκα ηνπ ηη κπνξεί λα θάλεη κία 
δσξεά νξγάλνπ. Η κεηακόζρεπζε ήπαηνο έρεη 
αιιάμεη ηε δσή ηεο θαη γλσξίδνπκε όηη απηό 
νθείιεηαη ζηε γελλαηόδσξε πξάμε ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ δόηε πνπ ζπκθώλεζε λα 
δσξίζεη δσή ζε κηα ζηηγκή ηξαπκαηηθήο 
εκπεηξίαο. 

«Μηιώ σο Ειιελίδα Οξζόδνμε θαη ελώ δελ 
κπνξώ λα κηιήζσ γηα όινπο, ζαο παξνηξύλσ 
λα βνεζήζεηε ζηελ επηκόξθσζε ησλ παηδηώλ 
θαη ησλ θνηλνηήησλ καο ζρεηηθά κε ηε δσξεά 
νξγάλσλ θαη ηζηώλ. Σαο παξαθαιώ κηιήζηε ζηα 
αγαπεκέλα ζαο πξόζσπα γηα ηελ απόθαζή 
ζαο λα θάλεηεδσξεά, έηζη ώζηε πεξηζζόηεξεο 
δσέο Απζηξαιώλ, όπσο απηή ηεο Stephanias, 
λα κπνξνύλ λα αιιάμνπλ κε ηε δσξεά νξγάλνπ 
θαη ηζηνύ. Ήξζε ε ώξα λα θαηαιάβεη ν θόζκνο 
όηη ε ζξεζθεία δελ απνηειεί εκπόδην λα γίλεη 
θάπνηνο δόηεο νξγάλσλ θαη ηζηώλ». 

Valasia Papadakis 
 

 
(Δ-Α) Ο Chris θαη ε Valasia Papadakis  

ζε θσηνγξαθία κε ηηο θόξεο ηνπο, 
Natalia θαη Stephania ζηα  
εγθαίληα ηεο εθζηξαηείαο  
‘Δσξίζηε Ζσή… ην κεγαιύηεξν δώξν’  
(‘DonateLife…the greatest gift’). 

 


