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Η μάνα μου με γέννησε για πρώτη φορά στις 2 Νοέμβρη του 1958, τα ξημερώματα, σε
μαιευτήριο στο Αγρίνιο, όπου πήγε από τον Αστακό για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Η μάνα μου με ξαναγέννησε για δεύτερη φορά στις 22 Απριλίου του 1999, στο Λαϊκό
Νοσοκομείο στην Αθήνα, όταν μου δώρισε για μεταμόσχευση τον έναν της νεφρό.
Για τρίτη φορά ξαναγεννήθηκα στις 3 Νοέμβρη του 2011, στο δημόσιο πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο της Νανσύ στη Γαλλία, όταν η μάνα μιας νέας γυναίκας δώρισε για
μεταμόσχευση το νεφρό κι άλλα όργανα της νεκρής κόρης της, δίνοντας ζωή σ’ εμένα κι
άλλους επτά σοβαρά ασθενείς συνανθρώπους μας.
Οι τρεις αυτές γεννήσεις μού έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσω και να ξαναζήσω μια
πολυτάραχη αλλά τελικά ωραία και συναρπαστική ζωή…

O Δημήτρης Στρατούλης στέλνει ένα μήνυμα σε όσους και όσες πάσχουν από
σοβαρές ασθένειες, στις οικογένειες και στους φίλους τους: «όσο υπάρχει ζωή,
υπάρχει ελπίδα» και «όσο υπάρχει αγώνας, υπάρχει ζωή». Πιστεύει πως αυτά δεν
είναι μόνο «ωραία» και «μεγάλα» λόγια… Όταν βρίσκουμε μπροστά μας το θηρίο της
αρρώστιας, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, αλλά να δίνουμε τη μάχη για «να
γυρίσουμε το παιχνίδι» και «να φάμε το θηρίο, πριν μας φάει αυτό».
Ένα βιβλίο για τη χρησιμότητα της δωρεάς οργάνων ως πολύτιμου δώρου ζωής.

O Δημήτρης Στρατούλης γεννήθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Είναι Διδάκτορας Εργασιακών
Σχέσεων, Πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του
ΕΚΠΑ. Διετέλεσε Βουλευτής Β΄ Αθηνών, εκλεγμένος τρεις φορές, την περίοδο από τον Απρίλιο του
2012 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015. Ήταν Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων το πρώτο επτάμηνο του
2015. Εργάστηκε τριάντα πέντε χρόνια στον ΟΤΕ, στην Υποδιεύθυνση Εργατικής Νομοθεσίας και στη
συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Εργατικών Θεμάτων. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας
της ΓΣΕΕ, μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και, ως εκλεγμένος
εκπρόσωπος των εργαζομένων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ, της Αντιπροσωπευτικής
Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου (ΑΣΚΕ) του ΟΤΕ, καθώς επίσης και μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, ως
Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής της. Δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο Ελληνικό, το Ευρωπαϊκό και το
Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και του πολέμου, στα
κοινωνικά κινήματα της χώρας μας και της Ευρώπης. Είναι συγγραφέας του βιβλίου, Οι εργασιακές
σχέσεις στη δίνη του νεοφιλελεύθερου τυφώνα (Ελληνικά Γράμματα, 2005) και του συλλογικού έργου,
Ανεργία και απασχόληση στην Ελλάδα (Σύγχρονη Εποχή, 1991).
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