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ΟΕΕΓΑ: Ραδιοέρανος για τα παιδιά 
με καρκίνο στις 11 Νοεμβρίου
Ο καρκίνος χτυπάει όλες τις ηλικίες. Ο 

παιδικός καρκίνος προσβάλλει ανελέητα 
και τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν δικαίωµα 
στη ζωή. Τα παιδιά ζητούν το χαµόγελο 

της υγείας – να είναι γερά και δυνατά να µεγα-
λώσουν και να δηµιουργήσουν στην ζωή τους. 

Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας µπορεί 
να θεραπευτεί. Όλοι µαζί µπορούµε να 
σώσουµε παιδικές ζωές.

Η Οργάνωση Ελληνίδων και Ελληνοκυ-
πρίων Γυναικών Αυστραλίας (O.E.E.Γ.Α) 
O.E.E.G.A. NSW, µε πρόεδρο την Ειρήνη 
Ανέστη που ούτε ο κορωνοϊός δεν κατάφερε 

να την σταµατήσει από το φιλανθρωπικό της 
έργο, στο πλαίσιο της πολυετούς φιλανθρωπι-
κής δράσης της και µε ιδιαίτερη ευαισθησία δι-
οργανώνει Ραδιοέρανο. Ο έρανος θα γίνει µε 
την άµεση βοήθεια του Ελληνικού ραδιοφωνι-
κού σταθµού 2ΜΜ 1665 ΑΜ Σίδνεϊ και υπό 
την αιγίδα του Children’s Cancer Institute 
(CCI), το Ιατρικό Ερευνητικό Κέντρο που εξει-
δικεύεται στην έρευνα για την θεραπεία του 
παιδικού καρκίνου.

Στις 11 Νοεµβρίου, Τετάρτη απο τις 10:00µµ 
το πρωί βοηθήστε στον ολοήµερο ραδιοέρανο 
µε οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό µπορείτε µε 
δυο τρόπους.  

Ελάτε στο 2ΜΜ 1665 ΑΜ που είναι στο 
Shop 2/753 New Cantebury Rd, 

Dulwich Hill ή
Καταθέστε χρήµατα σε οποιοδήποτε 

υποκατάστηµα της Delphi Bank 
στο λογαριασµό 

Delphi Bank: OEEGA NSW (CCI)
BSB: 941202

Account Number: 203990010

Τα έσοδα του ραδιοέρανου θα δοθούν στο 
Children’s Cancer Institute (CCI).  

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 0422596980, 
0419257099 και (02) 85095274 

Η ∆ρ. Μαρία Τσιόλη είναι 
ερευνήτρια στο Children’s 
Cancer Institute (Ινστιτούτο 
Έρευνας κατά του Παιδικού 
Καρκίνου) όπου µαζί µε τον 
Καθηγητή Ziegler διευθύ-
νει δυο ερευνητικές οµάδες 
πάνω στον παιδικό καρκίνο 
και συγκεκριµένα στους πιο 
επικίνδυνους όγκους του 
εγκεφάλου. 

Ποιος είναι ο σκοπός του Ρα-
διοµαραθώνιου της ΟΕΕΓΑ;

Ο Ραδιοµαραθώνιος είναι µια 
σηµαντική προσπάθεια του οργα-
νισµού OEEGA NSWµαζί µε την 
δική σας συµπαράσταση και την 
συµµέτοχη της Ελληνικής κοινό-
τητας. Ο σκοπός της είναι πρώ-
τα η ενηµέρωση του κόσµου για 
τον παιδικό καρκίνο και δεύτε-
ρον η οικονοµική υποστήριξη του 
Children’s Cancer Institute’ (CCI) 
ώστε οι επιστήµονες να µπορούν 
να συνεχίσουν το έργο τους, που 
είναι η ανακάλυψη καινούργιων 
φαρµάκων εναντίον του παιδικού 
καρκίνου. Προσκαλούµε όσους 
µπορούν να συµµετάσχουν, να 
µας βοηθήσουν στον αγώνα µας. 
Ακόµα και το ένα δολάριο είναι 
σηµαντικό για εµάς. 

Ποιος είναι ο ρόλος του οργα-
νισµού ΟΕΕΓΑ; 

Η ΟΕΕΓΑ (Οργανισµός Ελληνί-
δων και Ελληνοκυπρίων Γυναι-

κών Αυστραλίας) NSW είναι ένας 
οργανισµός που προωθεί σηµαντι-
κά θέµατα γυναικών στην Ελληνο-
Αυστραλέζικη Κοινότητα. Επίσης 
προωθεί την Ελληνική κουλτούρα 
στις Ελληνίδες και µη-Ελληνίδες 
γυναίκες επαγγελµατίες. 

Για πολλά χρονιά έχει βοηθήσει 
και συνεχίζει να βοηθάει πάρα 
πολλούς σκοπούς. Από το 2007 
η ΟΕΕΓΑ NSW υποστηρίζει το 
ερευνητικό κέντρο µας και έχει 
συνεισφέρει µε την βοήθεια της 
Ελληνικής κοινότητας πάνω από 
$370,000. Αυτή η οικονοµική 
υποστήριξη έχει βοηθήσει πάρα 
πολλά ερευνητικά προγράµµατα 
στο Ινστιτούτο µας. 

Πως θα βοηθήσει αυτός ο Ρα-

διοµαραθώνιος το πρόγραµµα 
έρευνας;

Κάθε χρόνο περίπου 1,000 παι-
διά στην Αυστραλία προσβάλλο-
νται από καρκίνο και από αυτά 
περίπου 3 παιδιά περίπου κάθε 
εβδοµάδα. Ο κύριος λόγος που 
δεν µπορούµε να θεραπεύσουµε 
ορισµένες περιπτώσεις είναι επει-
δή κάθε καρκίνος είναι διαφορετι-
κός που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 
συγκεκριµένη θεραπευτική αγω-
γή. 

Τα τελευταία 3 χρονιά το 
Children’s Cancer Institute µαζί 
µε το Sydney Children’s Hospital 
δηµιουργήσαν ένα ολοκληρωµένο 
κλινικό πρόγραµµα προσωπικής 
θεραπείας που ονοµάζεται Zero 

Childhood cancer. Αυτό το πρό-
γραµµα χρησιµοποιεί σύγχρονες 
µεθόδους για να ανακαλύψει συ-
γκεκριµένες γενικές αλλαγές στον 
καρκίνο του κάθε παιδιού και συγ-
χρόνως να βρει θεραπευτική αγω-
γή για το κάθε παιδάκι ξεχωριστά. 

Πρόσφατα τα αποτελέσµατα αυτού 
του προγράµµατος δηµοσιευτή-
καν για 250 παιδάκια στο Nature 
Medicine. Οι επιστήµονες βρή-
κανε ότι από τα 250 παιδάκια το 
70% είχε γενετικές αλλαγές στο 
καρκίνο για τις οποίες έλαβαν συ-
γκεκριµένη θεραπευτική αγωγή. 
Επίσης οι γιατροί για αυτά τα παι-
δάκια που τους δόθηκε προσωπι-
κή θεραπεία στο 30% των περι-
στάσεων ο καρκίνος σµίκρυνε και 
σε 40% ο καρκίνος σταθεροποιή-
θηκε η σταµάτησε να µεγαλώνει. 

Τώρα θέλουµε να επεκτείνουµε 
αυτό το πρόγραµµα σε όλα τα παι-
δάκια στα οποία εµφανίζεται καρ-
κίνος. Πιστεύουµε ότι θα µας βο-
ηθήσει να δώσουµε θεραπευτικές 
αγωγές που είναι πιο ασφαλείς και 
πιο αποτελεσµατικές. ∆υστυχώς οι 
αναλύσεις που κάνουµε στο εργα-
στήριo είναι πολύ ακριβές σε σχέ-
ση µε τα χρήµατα που χρειάζονται. 
Για κάθε παιδί κοστίζει $10,000. 
Ζητάµε την υποστήριξη του κό-
σµου να µας βοηθήσει για να βοη-
θήσουµε και εµείς µέσω της έρευ-
νας όσα περισσότερα παιδάκια 
µπορούµε. 

∆ρ. Μαρία Τσιόλη: Κάθε χρόνο περίπου 1,000 παιδιά 
στην Αυστραλία προσβάλλονται από καρκίνο




