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Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ του θαλασσίου μετώπου θα πά-
ρει χρόνο. Θα απαιτήσει ζύμωση, οριστική μελέτη, 
αίτηση για χρηματοδοτήσεις, αναθέσεις, εκτέλε-
ση εργασιών, κατά τρόπο διαδοχικό και σε φάσεις, 
υποθέτουμε. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι το χρονι-
κό φάσμα αυτό ξεπερνάει τον ορίζοντα της θητεί-
ας της σημερινής δημοτικής αρχής, πιθανόν μά-
λιστα να ξεπεράσει και την επόμενη δημοτική πε-
ρίοδο. Με αυτό το δεδομένο, μπορεί κανείς να ει-
κάσει ότι ένα από τα θέματα των επόμενων δημο-
τικών εκλογών, είναι η διαχείριση- και οι κατευ-
θύνσεις- της δομικής αλλαγής όψης του πιο στρα-
τηγικού τμήματος της πόλης.

ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ, αν και μείζον, δεν είναι το πρωτεύ-
ον. Πρωτεύον είναι να γίνουν οι σωστές επιλογές 
στον τελικό σχεδιασμό. Αστοχίες, αδυναμίες, αφι-
λοσόφητες ιδέες, δεν επιτρέπονται. Οι παρεμβά-
σεις θα χαρακτηρίσουν και θα δεσμεύσουν την ει-
κόνα, τις λειτουργίες και το μέλλον της πόλης για 
δεκαετίες. Θα πρέπει το σύνολο των τοπικών πολι-
τικών και κοινωνικών δυνάμεων να σκύψουν πά-
νω στο ζήτημα, με όρους σύνθεσης και όχι ψηφο-
θηρίας.

ΔΕΝ ΘΑ αποφευχθούν ασφαλώς οι διαφορές 
εκτιμήσεων και οι διαφωνίες. Ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός, άλλωστε, όπως και η αρχιτεκτονική, 
αποτελούν εξόχως πολιτικά και ιδεολογικά ζητή-
ματα. Ακόμα και μια τέτοια σύγκρουση, ωστόσο, 
μπορεί να είναι παραγωγική, όσο στοχεύει στην 
ουσία και την ανόθευτη άποψη και όχι στην εντυ-
πωσιοθηρία. 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, τέλος, και η δημοτική αρχή να δι-
αχειριστεί το ζήτημα με ανοιχτό πνεύμα και χωρίς 
δογματισμούς. Αυτός δεν είναι τομέας στον οποίο 
μπορεί να τα ξέρει κανείς όλα, επειδή πιστεύει ότι 
υπερέχει ιδεολογικά και ότι η ιδεολογία των άλ-
λων είναι ανεπαρκής και φαύλη.

ΑΣΦΑΛΩΣ δεν θα είναι το αποκλειστικό ζήτημα 
της πόλης. Εχουμε μπροστά μας τη δοκιμασία των 
συνεπειών της πανδημίας και των ανατιμήσεων. 
Αλλά έχουμε και την πρόκληση των χρηματοδοτή-
σεων από το Ταμείο Ανάπτυξης. Ας προσπαθήσου-
με να είμαστε συντεταγμένοι, ανήσυχοι και δημι-
ουργικοί.
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Το παρόν και το μέλλον είναι οι κυτταρικές θεραπείες στις οποίες 
στρέφεται πλέον η επιστημονική κοινότητα όχι μόνο για την 

καταπολέμηση του καρκίνου, αλλά και άλλων ιών και ασθενειών.
Κυτταρικές Θεραπείες
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Ε
νας 20χρονος με λευχαι-
μία είναι ο πρώτος ασθε-
νής στον οποίο χορηγή-
θηκε κυτταρική θεραπεία 

στη Μονάδα Μεταμόσχευσης 
Μυελού των Οστών του Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομεί-
ου Πατρών. 
Μια θεραπευτική δυνατότητα 
στην οποία έχουν πρόσβαση 
όλοι οι κάτοικοι της ευρύτε-
ρης περιφέρειας χάρις στη 
λειτουργία του Ινστιτούτου 
Κυτταρικής Θεραπείας στο 
ΠΓΝΠ το οποίο αποτελεί δω-
ρεά του φιλανθρωπικού Ορ-
γανισμού Choose Life.
Οπως έγραφε η «Π» στο προ-
χθεσινό της φύλλο, με αφορ-
μή τα εγκαίνια του Ινστιτού-
του, είναι το τρίτο που λει-
τουργεί στη χώρα μας μετά 
την Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη.     
«Αν κοιτάξετε στον πέμπτο 

όροφο στο παράθυρο της 
Μονάδας Μεταμόσχευσης 
Μυελού των Οστών, θα δεί-
τε έναν 20χρονο ασθενή που 
μας ήρθε από την Αλεξαν-
δρούπολη» προέτρεψε τους 
παρευρισκομένους στην τε-
λετή εγκαινίων ο καθηγη-
τής και διευθυντής της μο-
νάδας Μεταμόσχευσης Μυε-
λού των Οστών, Αλέξανδρος 
Σπυριδωνίδης εξιστορώντας 
στη συνέχεια την περιπέτεια 
του νεαρού:
«Διαγνώστηκε τον Οκτώβριο 
με λευχαιμία. Πριν από δύο 
μήνες περίπου έλαβε το μό-
σχευμα αλλά στη συνέχεια 
ενεργοποιήθηκε μέσα του 
ένας ιός και του προκάλεσε 
σοβαρότατο πρόβλημα. Πα-
ρουσίασε εσωτερικές αιμορ-
ραγίες και στην κυριολεξία 
πολεμούσε για τη ζωή του. 
Χρειαζόμασταν όπλα για να 
πολεμήσουμε αυτόν τον ιό. 
Κι αυτό το όπλο ήταν η κυτ-
ταρική θεραπεία. Ανταπο-

κρίθηκε κατευθείαν ένα αντί-
στοιχο Ινστιτούτο που υπάρ-
χει στη Θεσσαλονίκη κι έτσι 
φτιάχτηκαν κύτταρα από τον 
ίδιο τον ασθενή. Πριν από 
μία εβδομάδα ήρθαν στη Μο-
νάδα μας, του χορηγήσαμε 
τη θεραπεία και φαίνεται ότι 
ανταποκρίνεται πλήρως και 
ότι θα τα καταφέρει. Είναι η 
πρώτη μέρα που μπορεί να 
κάτσει κοντά στο παράθυρο». 
Το συγκεκριμένο περιστατικό 
ο κ. Σπυριδωνίδης το περιέ-
γραψε θέλοντας να υπογραμ-
μίσει πόσο σημαντική είναι 
η δωρεά του Choose Life.  
«Αυτό το έργο που έχει δωρί-
σει ο Δημήτρης Λόης απαι-
τεί τη στήριξη όλων μας, του 
Πανεπιστημίου και του νοσο-
κομείου ώστε να προσφέρει 
αυτά που πρέπει στον ασθενή 
και στην έρευνα» ανέφερε ο 
κ. Σπυριδωνίδης εξηγώντας:
«Το παρόν και το μέλλον εί-
ναι οι κυτταρικές θεραπεί-
ες. Τι είναι αυτό; Είναι ζω-

ντανά φάρμακα. Εχουμε κα-
ταλάβει πλέον ότι μπορούμε 
να καταπολεμήσουμε όχι μό-
νο τον καρκίνο αλλά και άλ-
λες ασθένειες χρησιμοποι-
ώντας κύτταρα του ανοσο-
ποιητικού μας συστήματος. 
Την πρώτη ύλη την παίρνου-
με από τον ίδιο τον ασθενή. 
Παίρνουμε από το αίμα του 
λεμφοκύτταρα και τα τροπο-
ποιούμε εναντίον του καρκί-
νου. Και λέω ότι είναι φάρ-
μακα διότι η τροποποίηση 
αυτή γίνεται σε φαρμακοβι-
ομηχανίες οι οποίες μας τα 
στέλνουν πίσω και τα χορη-
γούμε στους ασθενείς. 
Τι χρειαζόταν για να γίνει 
αυτό; Χρειάζονταν εγκατα-
στάσεις ώστε να μπορέσου-
με να επεξεργαστούμε αυτή 
την πρώτη ύλη να την τρο-
ποποιήσουμε για να μπορέ-
σουμε να τη δώσουμε στους 
ασθενείς μας. Κι αυτές μας τις 
εξασφάλισε το Choose Life 
και η οικογένεια Λόη».  

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός 
Choose Life ιδρύθηκε από την 
οικογένεια του Δημήτρη Λόη, 
για την καταπολέμηση ασθε-
νειών που σχετίζονται με το 
αίμα, για τη θεραπεία τους και 
για την ανακούφιση των δεινών 
των ασθενών και των οικογε-
νειών τους.
Στα εγκαίνια ήταν παρούσα η 
σύζυγός του Μάρη Ευγενίδου 
– Λόη και οι κόρες του Ασπα-
σία και Μαρία – Χριστίνα. 
«Είμαστε χαρούμενες και συ-
γκινημένες που υλοποιήσαμε 
το όραμα του Δημήτρη κι έτσι 
συμβάλλουμε στη δυνατότητα 
να εφαρμόζονται στη χώρα μας 
και στην Περιφέρειά σας αυτές 
τις σύγχρονες θεραπείες» ανέ-
φερε η κ. Λόη προσθέτοντας:
«Το  Choose Life (επιλέγω τη 
ζωή) που φώναζε ο Δημήτρης 
όταν είχε άσημα αποτελέσμα-
τα στις εξετάσεις του έχει δι-

πλή σημασία. Choose Life φω-
νάζει ο ασθενής που δίνει μά-
χη για τη ζωή περιμένοντας το 
μόσχευμα αλλά και ο δότης που 
το προσφέρει. Choose Life πρε-
σβεύουν οι γιατροί, οι βιολόγοι 
οι ερευνητές που επιλέγουν να 
μελετήσουν, να  αγωνιστούν, να 
πέσουν, να ξανασηκωθούν και 
στο τέλος να δώσουν ζωή σε 

εμάς και σε όσους αγαπάμε». 
Η συνεργασία του Choose Life με 
το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε 
πριν από μερικά χρόνια όταν η κ. 
Λόη προσέγγισε τον κ. Σπυριδωνί-
δη για να συμβάλει στον αγώνα. Η 
πρώτη προσφορά του Οργανισμού 
ήταν η προσφορά του απαιτούμε-
νου χρηματικού ποσού ώστε να 
ταυτοποιηθούν 10.000 δείγμα-

τα του Κέντρου Εθελοντών Δο-
τών Μυελού των Οστών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) 
– «Χάρισε Ζωή». 
Μάλιστα όπως ανακοίνωσε ο 
κ. Σπυριδωνίδης από τα 10.000 
αυτά δείγματα βρέθηκαν 15 δό-
τες και έσωσαν αντίστοιχες ζω-
ές ασθενών σε διάφορα μέρη 
του κόσμου.    

Επιλέγουμε τη ζωή και αγωνιζόμαστε

Η Μάρη Ευγενίδου - Λόη πλαισιωμένη από τους Δ. Μπάκο (αν. διοικητή ΠΓΝΠ), Χ. Μπονάνο (αντιπεριφερειάρχη), 
Μ. Μαραγκό (καθηγητή - διευθυντή Παθολογικής Κλινικής) και Π. Δημόπουλο (αντιπρύτανη)

Ο Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης εξηγεί στους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, του ΠΓΝΠ και της Περιφέρειας τη λειτουργία του Ινστιτούτου


