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Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

E
να όραµα ζωής, το Ωνάσειο Εθνικό Με-
ταµοσχευτικό Κέντρο, γίνεται πραγµα-
τικότητα, χαρίζοντας ελπίδα σε χιλιάδες 

Eλληνες ασθενείς. Πρόκειται για ένα ακόµα µε-
γάλο εθνικό έργο του Ιδρύµατος Ωνάση, που 
έρχεται να καλύψει σηµαντικά κενά στον ευαί-
σθητο τοµέα της Yγείας. 

Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταµοσχευτικό Κέντρο 
(ΩΕΜΕΚ) θα είναι ένα νοσοκοµείο αφιερωµένο 
στη µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων, συνο-
λικού προϋπολογισµού 100 εκατοµµυρίων ευ-
ρώ, εξοπλισµένο µε τεχνολογία αιχµής. 

Θα διαθέτει, µεταξύ άλλων, την πρώτη αυ-
τόνοµη µονάδα µεταµόσχευσης αποκλειστικά 
για παιδιά στην Ελλάδα, το Ωνάσειο Παίδων, 
στο οποίο θα προσφέρονται υπηρεσίες υψη-
λού επιπέδου και στην Παιδοκαρδιολογία και 
Παιδοκαρδιοχειρουργική. Παράλληλα, θα απο-
τελεί κέντρο αριστείας και καινοτοµίας στις µε-
ταµοσχεύσεις, ενώ θα υπάρχει ειδική µέριµνα 
για τους ανασφάλιστους ασθενείς. 

Εικοσιπέντε χρόνια µετά τη δηµιουργία και 
δωρεά του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέ-
ντρου στην ελληνική κοινωνία, σε συνεργα-
σία τόσο µε την πολιτεία όσο και µε τον Εθνικό 
Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων, µπήκαν οι βά-
σεις ώστε δίπλα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουρ-
γικό Κέντρο, σε τρία χρόνια από την έναρξη 
των εργασιών, να δηµιουργηθεί ένα δεύτερο 
νοσοκοµείο αφιερωµένο στις µεταµοσχεύσεις. 

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο εθνικό µετα-
µοσχευτικό κέντρο που θα προσφέρει σηµα-
ντικό υγειονοµικό και κοινωνικό όφελος στους 
Ελληνες πολίτες, το οποίο µακροπρόθεσµα θα 
αποτυπωθεί και στην οικονοµία. 

Η εκδήλωση παρουσίασης του Ωνάσειου 
Εθνικού Μεταµοσχευτικού Κέντρου πραγµα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στη 
Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση, παρουσία του κ. 
Τάσου Κουράκη, Α’ αντιπροέδρου της Βουλής, 
του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, του 
αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πο-
λάκη, του βουλευτή και τοµεάρχη Υγείας της 
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Βασίλη Οικονόµου, του 
βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα, του 
επικεφαλής του Ποταµιού κ. Σταύρου Θεοδω-
ράκη, καθώς και πλήθους εκπροσώπων της πο-
λιτικής, ακαδηµαϊκής και ιατρικής κοινότητας. 
Τον συντονισµό της παρουσίασης είχε η δηµο-
σιογράφος Πόπη Τσαπανίδου.

«Πνοή στο όνειρο»
Στο όραµα του Ιδρύµατος Ωνάση αναφέρθηκε 
ο πρόεδρος του Ιδρύµατος, κ. Αντώνης Παπα-
δηµητρίου, ο οποίος τόνισε -µεταξύ άλλων- ότι 
για το Ιδρυµα Ωνάση είναι µια ηµέρα χαράς, 
δικαίωσης και υπερηφάνειας. «∆ουλέψαµε συ-
στηµατικά και µε αφοσίωση σε ένα πλαίσιο γό-
νιµης συνεργασίας ιδιωτικού και δηµόσιου το-
µέα για να φτάσουµε στο σηµερινό αποτέλε-
σµα. Με τη δηµιουργία του Ωνάσειου Εθνικού 
Μεταµοσχευτικού Κέντρου, το Ιδρυµα Ωνάση 
έρχεται να αλλάξει, για ακόµη µία φορά, τα δε-
δοµένα της Υγείας στην Ελλάδα και να δώσει 
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πνοή στο όνειρο δεκάδων ασθενών να αποκτή-
σουν πρόσβαση σε ποιοτικές και εξειδικευµέ-
νες υπηρεσίες στον τοµέα των µεταµοσχεύσε-
ων. Ως θεµατοφύλακες του οράµατος του Αρι-
στοτέλη Ωνάση, στηρίζουµε αδιάλειπτα, πάνω 
από τέσσερις δεκαετίες, την Υγεία, την Παιδεία 
και τον Πολιτισµό. Προορισµός µας είναι να εί-
µαστε αρωγοί στην κοινωνία και στην πολιτεία, 
τιµώντας το παρελθόν και κοιτάζοντας προς 

το µέλλον», επεσήµανε ο κ. Παπαδηµητρίου.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ωνά-

σειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, κ. ∆ηµή-
τρης Νιάκας, επεσήµανε τις ευεργετικές συνέ-
πειες που θα έχει η δηµιουργία του νέου νοσο-
κοµείου για το ΩΚΚ, καθώς θα συµβάλει σε πε-
ραιτέρω αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό και ανά-
πτυξη των υπηρεσιών του, ώστε να συνεχίσει 
να παραµένει πάντοτε πρωτοπόρο και στην αιχ-
µή των εξελίξεων και της καινοτοµίας στον το-
µέα της καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής.

Πρέπει να επισηµανθεί ότι το έργο αγκάλια-
σε από την πρώτη στιγµή και ο πρόεδρος του 
Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, κ. Αν-
δρέας Καραµπίνης, ο οποίος ανέδειξε τη ση-
µασία του για τον τοµέα των µεταµοσχεύσε-
ων στην Ελλάδα: «Ο Εθνικός Οργανισµός Με-
ταµοσχεύσεων χαιρετίζει την πρωτοβουλία του 
Ιδρύµατος Ωνάση να δηµιουργήσει και να δω-
ρίσει στην ελληνική κοινωνία ένα υπερσύγχρο-
νο εθνικό µεταµοσχευτικό κέντρο, που θα καλύ-
ψει το κενό στις υγειονοµικές υπηρεσίες και στις 
υποδοµές στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων. 

Παράλληλα, έχουµε ήδη προχωρήσει στον 
σχεδιασµό δράσεων που θα υλοποιήσουµε από 
κοινού µε το Ιδρυµα Ωνάση, µε στόχο την ευ-
αισθητοποίηση και εκπαίδευση τόσο της ιατρι-
κής κοινότητας όσο και της ελληνικής κοινωνί-
ας στο κορυφαίο θέµα της δωρεάς οργάνων». 

Επισηµαίνεται ότι εντός του Ωνάσειου Εθνι-
κού Μεταµοσχευτικού Κέντρου θα στεγάζονται 
και τα νέα γραφεία του ΕΟΜ, γεγονός που θα 
συµβάλει ακόµα πιο πολύ στη βέλτιστη και ευ-
έλικτη λειτουργία του τοµέα των µεταµοσχεύ-
σεων στην Ελλάδα. 

Στην εκδήλωση παρενέβησαν µε δηλώσεις 
τους ο κορυφαίος παγκοσµίως θωρακοχειρουρ-
γός κ. Walter Klepetko, ο οποίος θα συµµετέ-
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