
  
                                             *από το βιβλίο «365 Τρόποι να Αλλάξεις τον Κόσμο»,  MIC. NORTON, ΟΞΥ, 2007 
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      ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
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                   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 

«Παιδιά, Τόσο Κοντά … τόσο Μακριά…»*     

(…στην Αρχή της Ζωής … μα ίσως και στο Τέλος της .) 
Αφιερώνεται στα Παιδιά της Β τάξης και στη Δασκάλα τους κυρία Τατσή  Αρτ., που  Άναψαν τα Κεριά των 
Προσδοκιών μας για ένα Καλύτερο Αύριο,  μέσα από την Θεατρική τους  Παράσταση, στις 16/12/2014) 

 
 
                              

T. 40     18- 12- 2014 

Ορφανά του ΕΙΤΖ στη Νότια Αφρική 
 

Η μάχη κατά του AIDS είναι μια από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Και η δυστυχία 

των παιδιών που υποφέρουν από το έιτζ είναι ένα από τα 

ζητήματα που απαιτεί την προσοχή μας.  Πουθενά δεν 

είναι το πρόβλημα εντονότερο  από τη Νότια Αφρική, 

όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν ένα εκατομμύριο ορφανά 

του έιτζ. Είναι σχεδόν ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 

κάτω των πέντε ετών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. 

Σύντομα τα ορφανά θα φτάσουν στα δύο εκατομμύρια.  

Τα ορφανά του έιτζ στην Αφρική έχουν χαρακτηριστεί 

σαν «στρατός χωρίς ηγέτη». Μεγαλωμένα χωρίς την 

προστασία ενηλίκων, χωρίς κάλυψη των βασικών 

αναγκών, χωρίς ηθική καθοδήγηση, τα παιδιά αυτά 

αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. 

Η “Heartbeat” δουλεύει με 5.000 παιδιά σε 

περισσότερες από δώδεκα περιοχές της Ν. Αφρικής.  

Ντόπιοι εργάτες της πρόνοιας υπηρετούν ως ανάδοχοι 

γονείς των ορφανών του έιτζ και άλλων παιδιών που 

χρειάζονται νοικοκυριό. Η Heartbeat προσφέρει φαγητό, 

ρούχα, δίδακτρα για σχολείο, βασική φαρμακευτική 

περίθαλψη και φυσικά, ανατροφή και συμβουλές. 

Υπάρχει προστασία από σεξουαλικές και σωματικές 

παρενοχλήσεις.  

Ο Νκόσι Τζόνσον πέθανε από έιτζ το 2001, σε 

ηλικία 12 ετών. Στη διάρκεια της σύντομης ζωής του 

κατάλαβε ότι δε γίνονται και πολλά για την προστασία 

των παιδιών που γεννιούνται με τον ιό του έιτζ ή για όσα 

μένουν ορφανά εξαιτίας του. Γνώρισε και τις διακρίσεις 

από πρώτο χέρι, όταν του αρνήθηκαν την εισαγωγή στο 

σχολείο. Ο Νκόσι και η θετή του μητέρα αποφάσισαν να 

κάνουν κάτι. Ο ίδιος ο Νκόσι έγινε το «ανθρώπινο 

πρόσωπο» όλων των ορφανών της Αφρικής, κερδίζοντας 

τεράστια δημοτικότητα για το θέμα. Μαζί με τη θετή του 

μητέρα, τη Γκέηλ, έκαναν ένα πανδοχείο στο οποίο 

στεγάζουν γυναίκες και παιδιά που είναι φορείς του ιού 

αλλά και ορφανά. Σκοπός τους είναι να επεκτείνουν τις 

εγκαταστάσεις σε μια έκταση 12 εκταρίων με 13 

οικήματα για να στεγάσουν όσους ζουν με τον ιό του έιτζ. 

Διοργανώστε ένα δείπνο ελπίδας στο σπίτι ή σε 

ένα ρεστοράν. Συζητήστε για το θέμα και ζητήστε από 

τους καλεσμένους σας να κάνουν μια δωρεά (π.χ. στο 

www.starfishcharity.org). 

 
(Σ .τ. σ.) Υπάρχουν  και στην Ελλάδα πολλές οργανώσεις γύρω από 

αυτό το ζήτημα όπως: Οι Γιατροί του Κόσμου, οι Γιατροί χωρίς 

Σύνορα, το ΜΑΚΚΑ στο Ν. Παίδων,  κλπ)…  Βοηθήστε τις! 

Μια  Λεμονάδα για την Άλεξ. …  

( … πολεμήστε τον Παιδικό Καρκίνο). 

Έχουμε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι η 

΄Αλεξ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Πιστεύουμε ότι 

κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να απέχει πιο πολύ από 
την αλήθεια. Η Άλεξ κέρδισε τη μάχη με τόσους 

πολλούς τρόπους. Κοιτάζοντας τον καρκίνο κάθε μέρα 

αλλά και διατηρώντας το χαμόγελό της, μη 
σταματώντας στιγμή να ελπίζει, ζώντας τη ζωή της 

μέχρι το μεδούλι, αφήνοντας σε όλους μας μια 

απίστευτη κληρονομιάς, ελπίδας και έμπνευσης. (Τζέι 
και Λιζ Σκοτ, γονείς της Άλεξ). 

Η Αλεξάνδρα Σκοτ ήταν ένα απίστευτο 

οκτάχρονο παιδί. Όταν ήταν μόλις ενός έτους, οι 

γιατροί διέγνωσαν όγκο των νευροβλαστών, μι 

επιθετική μορφή παιδικού καρκίνου. Στην ηλικία των 
τεσσάρων ετών, αποφάσισε  να στήσει έναν πάγκο, να 

πουλάει λεμονάδες για να βγάλει χρήματα για τη 

θεραπεία της. Στόχος της ήταν να συγκεντρώσει ένα 
εκατομμύριο δολάρια για την παιδιατρική έρευνα για 

τον καρκίνο, πουλώντας ποτήρια με λεμονάδες. Τώρα, 

υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιοι πάγκοι στις ΗΠΑ 
μαζεύοντας χρήματα για τον παιδιατρικό έρανο της  

Άλεξ. Ο έρανός της έχει συγκεντρώσει συνολικά μέχρι 

σήμερα 1,4 εκατομμύρια δολάρια. 

Η Άλεξ πέθανε την 1η Αυγούστου του 2004. Την 
ιστορία της θα τη βρείτε στο βιβλίο: Alex and the Amazing 

Lemonade Stand. 

 www.alexlemonade.com, 
www.cancerindex.com/ccw/guide2c.htm 

Στοιχεία για τον παιδικό καρκίνο: 

*1 στα 600 παιδιά έχει καρκίνο πριν την ηλικία των 
15 ετών. *Η λευχαιμία και οι όγκοι στον εγκέφαλο 

αποτελούν τις μισές περιπτώσεις. *Τα  αίτια των 

περισσότερων περιστατικών παιδικού καρκίνου είναι 

άγνωστα. *Ο καρκίνος εμφανίζεται εντελώς τυχαία και δεν 

κοιτάει εθνικότητες, κοινωνικοοικονομικές τάξεις ή 

γεωγραφικές περιοχές.  

Στήστε κι εσείς έναν πάγκο και πουλήστε λεμονάδα 

για το σκοπό αυτό. (σ. τ. σ.: ή για κάποιον παρόμοιο / εγχώριο) 

(ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΛΕΜΟΝΑΔΑ (ΓΙΑ 50 ΠΟΤΗΡΙΑ): 

1. ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ: 10 ΚΟΥΠΕΣ ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ 10 

ΚΟΥΠΕΣ ΝΕΡΟ. ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ Η ΖΑΧΑΡΗ. 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ…. 2. ΧΥΜΟΣ 50 

ΛΕΜΟΝΙΩΝ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΣΤΟ 

ΣΙΡΟΠΙ. … 3. ΒΑΛΤΕ 3 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΙΡΟΠΙ ΣΑΣ. 4 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ ΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΕ ΦΕΤΟΥΛΕΣ 

ΛΕΜΟΝΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙ.                            

 

 

http://www.starfishcharity.org/
http://www.alexlemonade.com/
http://www.cancerindex.com/ccw/guide2c.htm

