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Συνέντευξη

συνέχεια στη σελ. 36  »

ουργήσουν µια χαρούµενη πραγµατικότητα και 
να αλλάξουν τις τύχες των συνανθρώπων µας. 

 Τι είναι η Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυε-
λού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»;  Πώς λει-
τουργεί; Είστε ευχαριστηµένη από τη µέχρι 
τώρα πορεία της;

Η Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των 
Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» είναι το πιο πρό-
σφατο έργο του Συλλόγου «ΕΛΠΙ∆Α». Αρχι-
σε να λειτουργεί πριν από τριάµισι χρόνια για 
να συµβάλει στην αύξηση των εθελοντών δο-
τών µυελού των οστών στη χώρα µας, ώστε 
όποιος Ελληνας χρειάζεται συµβατό µόσχευ-
µα για τη ζωή του, να µπορεί να  το βρει ευ-
κολότερα, γρηγορότερα και χωρίς οικονοµι-
κή επιβάρυνση εδώ, στη χώρα του. Είµαι πο-
λύ ευχαριστηµένη γιατί χάρη στην ευρύτατη 
καµπάνια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώ-
µης, στους δυνατούς συµµάχους µας, όπως 
η Εκκλησία, ο Ερυθρός Σταυρός, οι Ενοπλες 
∆υνάµεις, οι Ολυµπιονίκες, το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, καλλιτέχνες, σχολεία, κ.ά. και µε τη 
συµπαράσταση 90 συνεργαζόµενων κέντρων 
σε όλη την Ελλάδα έχουµε επιτύχει να εγγρά-
ψουµε 56.000 νέους εθελοντές δότες. Μάλι-
στα, 16 από αυτούς βρέθηκαν ήδη συµβατοί 
και έδωσαν µια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε 16 
ασθενείς που χρειάζονταν µόσχευµα. 
 Ποιος είναι ο στόχος ώστε η Τράπεζα να µπο-

ρεί να καλύψει τις ανάγκες και να µπορούν όλοι 
όσοι χρειάζεται να βρίσκουν συµβατό δότη;

Πιστεύουµε ότι µε 150.000 εθελοντές δότες 
θα µειωθεί πολύ αισθητά το πρόβληµα των 
Ελλήνων ασθενών. Εµείς στοχεύουµε στους 
200.000 µέσα στα επόµενα 5 χρόνια. 
 Ο Σύλλογος «ΕΛΠΙ∆Α» για περισσότερα από 

25 χρόνια βρίσκεται κοντά στα παιδιά. Ποιο εί-
ναι το µεγαλύτερο επίτευγµα του συλλόγου σε 
όλη αυτή τη διάρκεια προσφοράς του;

Οι ζωές που κερδήθηκαν -και είναι χιλιάδες- 
και τα έργα στον τοµέα της Υγείας, που χά-
ρη στην «ΕΛΠΙ∆Α» απέκτησε η πατρίδα µας. 
Η ζωή κι ενός µόνο παιδιού αξίζει για να α-
γωνίζεσαι. Αυτό είναι το «πιστεύω» µας, το ο-
ποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης µας. 
 Η κρίση σαφέστατα έχει δηµιουργήσει πε-

ρισσότερες ανάγκες στην κοινωνία. Βλέπετε να 
έχει δηµιουργήσει και µεγαλύτερη θέληση για 
προσφορά και αλληλεγγύη;

Ο κόσµος ευαισθητοποιείται στην κρίση. Νιώ-
θει ακόµα πιο αλληλέγγυος προς αυτούς που 
υποφέρουν, γιατί υποφέρει και ο ίδιος. Η κοι-
νωνία αγκάλιασε την «ΕΛΠΙ∆Α» σε κάθε της 
βήµα, σε κάθε της προσπάθεια, και τώρα α-
γκαλιάζει και το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ». Η σχέ-
ση της ελληνικής κοινωνίας µε την «ΕΛΠΙ∆Α» 
και το «ΟΡΑΜΑ» είναι σχέση αγάπης, φιλίας 
και εµπιστοσύνης. 
 Ως πρέσβυς της UNESCO, έχετε εργαστεί 

για θέµατα όπως είναι η επανένωση των γλυ-
πτών του Παρθενώνα, το µεταναστευτικό, αλ-
λά και η εµπορία των ανθρώπων, ο αναλφα-
βητισµός, η Συνθήκη του ΟΗΕ για τη Χιλιετία, 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα κ.ά. Ποια είναι τα 
επόµενα σχέδιά σας;

Στα ανθρώπινα δικαιώµατα θα δώσουµε α-
κόµα µεγαλύτερο βάρος. Ηδη, σήµερα, µε α-
φορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για τα Ανθρώ-
πινα ∆ικαιώµατα, συµµετέχω, µαζί µε τους 
συναδέλφους µου πρέσβεις Καλής Θελήσεως 
της UNESCO, στη διεθνή καµπάνια του ΟΗΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε τίτλο «Stand 
up for human rights pledge», µέσα από την 
οποία θα προσπαθήσουµε ο καθένας ξεχω-
ριστά να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώµη 
της χώρας του. Επίσης, όσον αφορά το Εκπαι-
δευτικό Πρόγραµµα για τα ανθρώπινα δικαι-
ώµατα «Λέµε την Αλήθεια στην Εξουσία» του 
Κέντρου «Robert F. Kennedy Human Rights», 
επόµενο βήµα µας είναι να το προσαρµόσου-
µε για παιδιά ∆ηµοτικού, καθώς τώρα εφαρ-
µόζεται µόνο σε Λύκεια της χώρας µας. Πα-
ράλληλα, στο Πρόγραµµα «Φιλόξενες Πόλεις 
για τους Πρόσφυγες», το οποίο υλοποιούµε 
µε το Ιδρυµά µας και την UNESCO, επόµενο 
βήµα µας είναι η έκδοση ενός πρακτικού οδη-
γού για τις ∆ηµοτικές Αρχές, για το πώς µπο-
ρεί να γίνεται πιο οµαλά η υποδοχή και η έ-
νταξη των προσφύγων στις τοπικές κοινωνί-
ες. Ταυτόχρονα στηρίζουµε τους αναπτυξια-
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Η κυρία Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη και ο 
μικρός Ερμής -παιδί της 
«ΕΛΠΙ∆ΑΣ»- μετά τους 
αθλητικούς αγώνες 
που οργάνωσαν 
οι ολυμπιονίκες 
στο Ογκολογικό 
Νοσοκομείο. Ο Ερμής 
βγήκε πρώτος στον 
αγώνα δρόμου και η 
κυρία Βαρδινογιάννη 
τον αγκάλιασε θερμά. 
Πριν από λίγες ημέρες 
μάλιστα ο Ερμής 
βαπτίστηκε και η κυρία 
Βαρδινογιάννη έγινε η 
νονά του

Η πρώτη κυρία 
της Γαλλίας 

Brigitte Macron 
και η κυρία 

Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη 

σε γεύμα που 
παρέθεσε η 

κυρία Macron 
προς τιμήν της 

στο Προεδρικό 
Μέγαρο 

της Γαλλίας 
στο Παρίσι. 
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