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Χιλιάδες πρόωρα μωρά έχουν 
σωθεί χάρη στο έργο της Σόφι Σμιθ
Ε ίναι δύσκολο να φα-

νταστεί κανείς πώς θα 
µπορούσε να αντιµε-
τωπίσει την τραγωδία, 

να χάσει, όχι ένα, αλλά τρία 
παιδιά. Η Σόφι Σµιθ βρή-
κε έναν τρόπο. Το 2006, η 
Σόφι και ο σύζυγός της, Ας, 
παρακολούθησαν τον υπε-
ράνθρωπο αγώνα του προ-
σωπικού στο Νοσοκοµείο 
Royal Women’s, στο Σίδνεϊ, 
που προσπάθησε µάταια να 
σώσει τα πρόωρα γεννηµένα 
τρίδυµα τους. Ο Henry, γεν-
νηµένος στις 21 εβδοµάδες, 
επέζησε για µια ώρα. Ο Evan 
και ο Jasper γεννήθηκαν 
τρεις εβδοµάδες αργότερα. 
Η εύθραυστη ζωή τους διήρ-
κεσε 10 ηµέρες και 58 ηµέ-
ρες αντίστοιχα. Ο πόνος που 
προκλήθηκε από µια τέτοια 
απώλεια ήταν ανείπωτος. 
Αλλά η Σόφι δεν υπέκυψε. 

Και έτσι ξεκίνησε έναν τι-
τάνιο αγώνα συγκέντρωσης 
χρηµάτων που έχει µετατρέ-

ψει τη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας του Νοσοκοµείου 
RWH στην πιο εξελιγµένη 
στη χώρα.

Οι προσπάθειες της Sophie 
έχουν επίσης ενώσει µια 
οµάδα ανθρώπων όπου τα 
οφέλη της συνεργασίας τους 
είναι πολύ µεγαλύτερα από 
την βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης. Χάρη σε αυ-
τές τις προσπάθειες δηµι-
ουργήθηκε ένας χώρος που 
επιτρέπει στους γονείς να 
τιµήσουν τα χαµένα πρόωρα 
µωρά, να γιορτάσουν µαζί 
µε εκείνα επιβίωσαν και να 
βοηθήσουν οικογένειες και 
φίλους να εκφράσουν την 
υποστήριξή τους. Χάρη στα 
µηχανήµατα τελευταίας τε-
χνολογίας, τα µωρά που γεν-
νιούνται στις 23 εβδοµάδες 
µπορούν τώρα να επιζήσουν 
. Ο Evan και ο Jasper που θα 
µπορούσαν να επιβιώσουν 
αν τα πράγµατα ήταν διαφο-
ρετικά όταν γεννήθηκαν. Η 
οµάδα από τη φιλανθρωπι-
κή οργάνωση της Sophie, 
Running For Premature 
Babies, είναι πλέον η µεγα-
λύτερη που συµµετέχει στον 
ετήσιο ηµιµαραθώνιο της 
Sydney Morning Herald. Οι 
δροµείς φορούν µοβ αθλητι-
κές µπλούζες που πίσω τους 
έχουν γραµµένο το όνοµα 
εκείνου του οποίου τη µνή-
µη τιµούν.

Η µπλούζα της Sophie έχει 
τα περισσότερα ονόµατα 
καθώς πέρυσι, έπρεπε να 
προσθέσει άλλο ένα - του 
συζύγου της. Ο Ας ήταν 38 

ετών όταν διαγνώστηκε µε 
καρκίνο του εγκεφάλου, έξι 
µήνες µετά τη γέννηση του 
γιου τους Owen. Κατά τη δι-
άρκεια των επόµενων επτά 
ετών, κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας και στη συνέχεια 
της αποδροµής, ήρθε και 
ένας άλλος γιος, ο Harvey. 
Ο καρκίνος επέστρεψε. Ο 
Ας συνέχισε να τρέχει παρά 
τις χηµειοθεραπείες και 
µια χειρουργική επέµβαση, 
αλλά πέθανε τρεις µήνες 
πριν από τον ηµιµαραθώ-
νιο του 2016. Η Sophie, ο 
Owen, που είναι οκτώ ετών 
και ο Harvey, που είναι πέ-
ντε, επισκέπτονται τον τάφο 
του Ας στον νεκροταφείο του 
Waverley, κοντά στο σπί-
τι τους στο Coogee αρκετές 
φορές την εβδοµάδα, φυτεύ-
οντας λουλούδια στο µνήµα 
και τοποθετώντας χαρτάκια 
µε µηνύµατα σε ένα ειδικό 
κουτί.

«Ελπίζω να µπορέσω να δι-
ατηρήσω αυτές τις αναµνή-
σεις ζωντανές και να τους 
δείξω ότι ακόµη και όταν η 
καρδιά σου σπάσει, ακόµα 
και όταν έχει συµβεί το χει-
ρότερο ... µπορούµε ακόµα 
να αισθανόµαστε χαρά στη 
ζωή µας, παρά την απώλειά 
µας», ανέφερε σε συνέντευ-
ξη της η Σόφι που αφιερώ-
νει µεγάλο µέρος του χρόνου 
της για τη διοργάνωση εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων 
για την συνεχώς διευρυνό-
µενη οµάδα των δροµέων, 
τη σύνταξη ενηµερωτικών 
δελτίων, την επικοινωνία µε 
τους χορηγούς και τη δηµι-

ουργία νέων εκδηλώσεων.

«Μια άλλη πτυχή που δεν 
είχα θεωρήσει ποτέ ήταν οι 
άνθρωποι που θα ένωσαν 
την οµάδα µου και την κοι-
νότητα που θα γινόµασταν», 
λέει. Μέλος αυτής της οµά-
δας ανθρώπων είναι και η 
οικογένεια Crank. Ο Scott, 
η Lola και οι τρίδυµοι γιοι 
Arzak, Caspian και Winston 
οι οποίοι γεννήθηκαν στις 
28 εβδοµάδες στο RWH τον 
Οκτώβριο του 2014. Χάρη 
στον εξειδικευµένο εξοπλι-
σµό που αγοράστηκε µε τα 
χρήµατα που συγκέντρω-
σε η Sophie, τα µωρά αυτά 
επιβίωσαν και µεγάλωσαν. 
«Ο αντίκτυπος που έχει στη 
ζωή µας είναι τεράστιος. 
Πιστεύουµε πραγµατικά ότι 
και τα τρία παιδιά µας δεν 
επιζούσαν χωρίς το έργο της 
Sophie», ανέφερε ο Scott.

Ο ∆ρ Meredith Ward, νε-
ογνολόγος στο RWH, λέει 
ότι η µονάδα του βασίζεται 
στην φιλανθρωπία για να 
έχει πρόσβαση στην τελευ-
ταία τεχνολογία που σώζει 
ζωές. Η συγκέντρωση χρη-
µάτων, το τρέξιµο, η κοινό-
τητα που δηµιουργήθηκε και 
η δυνατότητα να βγει ένα 
θέµα ταµπού από το σκοτά-
δι στο φώς έχει γίνει η ζωή 
της Σοφίας. «Η φιλανθρω-
πική οργάνωση Running 
For Premature Babies ίσως 
βοήθησε να σώσουµε πολ-
λά µικρά µωρά, αλλά στην 
πραγµατικότητα βοήθησε 
κι εµένα να σωθώ», λέει η 
Σόφι.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
για ελληνική κουζίνα 

στα Βόρεια Προάστεια, 5 ηµέρες 

την εβδοµάδα (Τρίτη - Σάββατο)

Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε 0414 995 344

και ζητήστε τον ∆ηµήτρη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/CHEF

µε πείρα στην ιταλική κουζίνα 
για να εργασθεί σε µικρό 
εστιατόριο στο Lugarno, 

4-6 βράδια την εβδοµάδα

ευπρόσδεκτα άτοµα ώριµης ηλικίας
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε 0434 547 996
και ζητήστε την Εσµεράλντα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

τιµή $2500 ή λογική προσφορά
Τηλ. 0431 252 740




