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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗ
Φίλες και φίλοι, εκλεκτοί προσκεκληµένοι,
Είναι χαρά και τιµή µου να σας καλωσρορίσω 
σήµερα στην µεγάλη συνεστίαση τής ΟΕΕΓΑ για 
την ενίσχυση τού Ερευνητικού Ιδρύµατος για την 
καταπολέµηση τού παιδικού καρκίνου. Βέβαια, η 
σηµερινή µας εκδήλωση, που είναι και η µεγαλύ-
τερη ετήσια εκδήλωσή µας για τον ιερό σκοπό που 
προανέφερα, είναι µια εκδήλωση τού ηθικού µας 
χρέους για την βοήθεια των άρρωστων παιδιών 
που έχοµε αναλάβει εδώ και τόσα χρόνια. Η αλλη-
λοβοήθεια σε µια κοινωνία εκδηλώνεται όχι µόνο 
σε θεωρία, αλλά κυρίως σε πράξη. Αυτό που θέλω 
να τονίσω είναι ότι η παρουσία σας εδώ απόψε 
είναι η απόδειξη τής υποστήριξής σας στα άτοµα 
που µάς έχουν ανάγκη. Τα παιδιά που πάσχουν 
από καρκίνοι δεν έχουν µόνο ανάγκη νοσηλείας, 
αλλά κυρίως έχουν ανάγκη από ελπίδα. Η κοι-
νωνία δεν έχει ανάγκη µόνο από νοσοκοµεία και 
φάρµακα, αλλά πάνω απ’ όλα έχουµε ανάγκη και 
δικαίωµα να ελπίζουµε ότι µια µέρα θα νικήσουµε 
την αρρώστια, θα νικήσουµε τον καρκίνο, ιδίως 
στην περίπτωση των παιδιών. Εµείς δεν είµαστε 
γνώστες τής ιατρικής επιστήµης. Η ΟΕΕΓΑ, η ορ-
γάνωσή µας δεν είναι οργανισµός θεραπείας, αλλά 
µια γυναικεία οργάνωση που ζητά από την κοινω-
νία να στηρίξει οικονοµικά την επιστηµονική έρευ-
να για την καταπολέµηση τής επάρατης ασθένειας 
που αρρωσταίνει τα παιδιά και βασανίζει γονείς 
και οικογένειες. Η ΟΕΕΓΑ έχει υποχρέωση να κά-
νει γνωστές τις οικονοµικές ανάγκες των ιατρικών 
ερευνητών που µάχονται υπέρ τής υγείας και τής 
πρόληψης τής ασθένειας.  Η νοσηλεία και κυρί-
ως η πρόληψη τής αρρώστιας χρειάζεται βοήθεια, 
χρειάζεται χρήµα. Στο θέµα αυτό βοηθάµε όλοι και 
όλες προσφέροντας την παρουσία µας. Αυτή είναι 
η έµπρακτη στήριξή µας στη µάχη κατά του καρκί-
νου. Η ιατρός κυρία Μαρία Καβαλλάρη, καθηγή-
τρια τής Ιατρικής Ερευνας για την καταπολέµηση 
τού Παιδικού Καρκίνου θα σάς ενηµερώσει και 
πάλι για την πρόοδο στη θεραπεία τής νόσου.  Η 
παρουσία σας και η προσφορά σας είναι πολύτιµη 
και είµαι υπερήφανη που στηρίζετε τις προσπάθει-
ες τής κας Καβαλλάρη και των ερευνητών της. Για 
την παρουσία σας εδώ και πάλι σας ευχαριστώ, 
εκπροσωπώντας την  Οργάνωση Ελληνίδων και 
Ελληνοκυπρίων Γυναικών Αυστραλίας.  

Η ΟΕΕΓΑ σύµµαχος τής ∆ρ Μ. Καβαλλάρη  
στον πόλεµο εναντίον τού παιδικού καρκίνου


