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Eπιταγή µε 32,000 δολάρια παρέδωσε η ΟΕΕΓΑ για 
να ενισχύσει την έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου

Π
άνω από 250,000 δολάρια έχει προσφέ-
ρει συνολικά η ΟΕΕΓΑ για την ενίσχυση 
της έρευνας για τον παιδικό καρκίνο τα 
τελευταία χρόνια. Την περασµένη εβδο-

µάδα η Πρόεδρος του δραστήριου και ιστορικού 
συλλόγου των γυναικών, κα Ειρήνη Ανέστη, συνο-
δευόµενη από µέλη του συλλόγου παρέδωσε στο 
ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστηµίου της Νέας 
Νότιας Ουαλίας µία ακόµη επιταγή µε το ποσό των 
32,000 δολαρίων. Παρών στην µικρή τελετή και 
ο δραστήριος βουλευτής της Πολιτειακής Βουλής 
που εκλέγεται µε τους Εργατικούς στην έδρα του 
Ροκντέιλ, Στηβ Κάµπερ, που υποσχέθηκε τη σύστα-
ση διακοµµατικής επιτροπής για την ενίσχυση του 
διεθνών προδιαγραφών ερευνητικού κέντρου στο 
οποίο εργάζονται και δύο επιστήµονες ελληνικής 
καταγωγής µε σηµαντικό έργο αναγνωρισµένο από 
την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα, η κα Μα-
ρία Καβαλάρη και η κα Μαρία Τσιόλη. Η κα Τσιόλη 
ήταν παρούσα κατά την παράδοση της επιταγής και 
ξενάγησε τους παρευρισκοµένους στα εργαστήρια 
όπου τους ενηµέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις 
στις έρευνες για την θεραπεία διαφόρων µορφών 
παιδικού καρκίνου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ενη-
µερωθεί για τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου 

έδειξε ο βουλευτής Στηβ Κάµπερ που έκανε πλή-
θος ερωτήσεων και υποσχέθηκε να προωθήσει 
το ζήτηµα της χρηµατοδότησης της έρευνας µέσα 
από την Πολιτειακή Βουλή. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει για 
την θεραπεία πολλών µορφών παιδικού καρκίνου, 
η κα Τσιόλη ερευνά µια από τις πιο θανατηφόρες 
µορφές καρκίνου όπου κανείς από τους πάσχοντες 
δεν επιβιώνει. Ιδιαίτερα τιµητική για την ΟΕΓΓΑ 
η παρουσία και η οµιλία του Καθηγητή Μάρεϊ ο 
οποίος θεωρείται αυθεντία στον τοµέα αυτόν µε 
µεγάλη διεθνή αναγνώριση. Ο Καθηγητής Μάρεϊ 
ανέφερε ότι πριν από 50 χρόνια ένας ασθενής στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν είχε καµία πιθανό-
τητα επιβίωσης ενώ τώρα το ποσοστό επιβίωσης 
των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο, φτάνει 
χάρη στην εξέλιξη της επιστήµης, στο 80 τοις εκα-
τό. Ο Καθηγητής Μάρεϊ ευχαρίστησε εκ µέρους του 
ερευνητικού κέντρου την ΟΕΕΓΑ και τόνισε ότι η 
οικονοµική και ηθική συµπαράσταση της ευρύτε-
ρης κοινότητας βοηθάει την έρευνα να προχωρή-
σει και τους επιστήµονες να συνεχίσουν το έργο 
τους. Η οικονοµική ενίσχυση του ερευνητικού κέ-
ντρου είναι σηµαντική καθώς το κόστος λειτουργί-
ας του υπερβαίνει τα 20 εκατ. δολάρια το χρόνο.




