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Ο 
πρώτος ασθενής που κατα-
πολεμά έναν ύπουλο ιό με 
τη σύγχρονη κυτταρική θε-
ραπεία, αποτελεί γεγονός 

για το Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο της Πάτρας.  
Την ανακοίνωση αυτή έκαναν 
χθες ο καθηγητής και διευθυ-
ντής της Παθολογικής Κλινικής 
του ΠΓΝΠ, Μάρκος Μαραγκός, 
και ο καθηγητής, υπεύθυνος της 
Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυ-
ελού των Οστών, Αλέξανδρος 
Σπυριδωνίδης, στο πλαίσιο της 
τελετής εγκαινίων του Ινστιτού-
του Κυτταρικών Θεραπειών Δη-
μήτρης Λόης.   
Πρόκειται για έναν 20χρονο 
νεαρό που ήρθε αντιμέτωπος 
με τη λευχαιμία υποβλήθηκε 
σε μεταμόσχευση αλλά στη συ-
νέχεια τον πρόσβαλε ένας ιδι-
αίτερα δύσκολος ιός που απεί-
λησε τη ζωή του. Πριν από μία 
εβδομάδα του χορηγήθηκε κυτ-
ταρική θεραπεία και χθες έδω-
σε τα πρώτα θετικά δείγματα της 
ανταπόκρισης του οργανισμού 
του σε αυτή τη νέα θεραπεία.   
Τα χθεσινά εγκαίνια ήταν μία 
σημαντική στιγμή για την πε-
ριφέρειά μας καθώς οι πολί-
τες έχουν πλέον πρόσβαση σε 
αυτή τη νέα θεραπεία. Κι αυτό 
οφείλεται στον φιλανθρωπικό 
οργανισμό Choose Life και την 
οικογένεια Λόη που προχώρη-

σε σε αυτή τη σημαντική δωρεά. 
«Σήμερα είναι ιδιαίτερη ημέρα 
για εμάς μιας και ακριβώς τέσ-
σερα χρόνια πριν έφυγε ο Δη-
μήτρης. Ο άνθρωπος που ορα-
ματίστηκε το Choose Life. Εί-
ναι τόσο έντονη σήμερα εδώ η 
παρουσία του, τα θέλω του και 
το όραμά του» ανέφερε η πρό-
εδρος του Οργανισμού και σύ-

ζυγος του Δημήτρη Λόη, Μάρη 
Ευγενίδου – Λόη που ήταν πα-
ρούσα με τις κόρες της Ασπασία 
και Μαρία – Χριστίνα.    
«Ευχαριστώ όλους εσάς που 
βοηθήσατε να ξεπεραστούν οι 
δυσκολίες κι έτσι καταφέραμε 
να παραδίδουμε σήμερα αυ-
τό το έργο ζωής» ανέφερε η κ. 
Λόη εξιστορώντας στη συνέ-

χεια πώς ξεκίνησε όλη αυτή η 
προσπάθεια.   
«Τον Ιούνιο του 2016 ο σύζυγός 
μου διαγνώστηκε με οξεία μυε-
λογενή λευχαιμία. Κοίταξε την 
ασθένεια κατάματα και με πίστη 
έκανε τα πάντα για να τη νική-
σει. Σε όλη τη διάρκεια, από τη 
διάγνωσή του μέχρι που έφυγε 
από τη ζωή, εργαζόταν και σχε-
δίαζε με ποιο τρόπο θα βοηθήσει 
όλους αυτούς που αντιμετωπί-
ζουν αιματολογικούς καρκίνους. 
Ονειρεύτηκε έναν κόσμο που κά-
θε ασθενής θα έβρισκε τον δότη 
του και θα είχε πρόσβαση στην 
κατάλληλη θεραπεία. Ο Δημή-
τρης τα σχεδίασε όλα. Το όνο-
μα Choose Life, ήταν η αγαπη-
μένη του φράση. Κάθε φορά που 
οι εξετάσεις του δεν ήταν καλές 
φώναζε Choose Life (επιλέγω τη 
ζωή). Ευχαριστούμε τους φορείς 
που πίστεψαν στο όραμά μας. Εί-
μαστε χαρούμενοι που μας δίνετε 
η δυνατότητα να προωθήσουμε 
την επιστημονική έρευνα μέσω 
αυτού του Ινστιτούτου» και κα-
τέληξε απευθυνόμενη στην επι-
στημονική ομάδα που θα ανα-
λάβει τη λειτουργία του:
«Χαρά, Μαρία, Δημήτρη, Διονυ-
σία, Νατάσσα, Αγαμέμνονα, Νίκο 
και Αλέξανδρεμ σας παραδίδου-
με αυτό το Ινστιτούτο. Το εμπι-
στευόμαστε σε εσάς. Αποτελεί την 
υλοποίηση της υπόσχεσής μας σε 
εκείνον. Κάντε το έργο σας όπως 
εσείς ξέρετε και δώστε ζωή στους 
συνανθρώπους μας».

Πανελλαδικές 
εξετάσεις:  
Στενάζουν  
οι οικογένειες

ςε δυο προηΓουΜενά άρθρα μου στην «Πελοπόννησο», 
τον Μάιο, και προσφάτως, αναφέρομαι στις αρνητικές συνέ-
πειες των πανελλαδικών  εισαγωγικών εξετάσεων, που τις 
θεωρώ ως μέγα κοινωνικό πρόβλημα. Θα μου ήταν ιδιαίτερα 
εύκολο να παρακάμψω το θέμα αυτό αφού, προσωπικά δεν 
θίγομαι. Ωστόσο, οι περιπτώσεις των οικογενειών που υπο-
φέρουν και που πίπτουν συνεχώς στην αντίληψή μου δεν με 
αφήνουν να εφησυχάσω. Θα δώσω δυο μόνον παραδείγματα, 
όμως, είμαι βέβαιος ότι είναι  πολύ μεγάλος ο αριθμός των οι-
κογενειών μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος που υποφέρουν.

οικοΓενειά ΧάΜηλου εισοδήματος με δυο παιδιά, μια 
κοπέλα στη Β` Λυκείου και ένα αγόρι στην πρώτη Γυμνασί-
ου πληρώνει για τη βοηθητική εκπαίδευση των παιδιών πο-
σό που ξεπερνά το 25% του εισοδήματός της. Η κοπέλα, που 
είναι αριστούχος και με προφίσενσι αγγλικών στα δεκαπέντε 
της χρόνια, πιστεύει πως έχει ελάχιστες πιθανότητες  να ει-
σαχθεί σε πανεπιστημιακή σχολή ανάλογη με τις δυνατότη-
τές της χωρίς φροντιστηριακή βοήθεια. Ομως η οικογένειά 
της στερείται ακόμα και το φαγητό για να καλύψει τα έξοδα.

ςε άκοΜά Χειροτερη κατάσταση βρίσκεται και μια χήρα 
γυναίκα με τρία παιδιά, που είναι όλα πολύ καλοί μαθητές. 
Ένα παιδί της είναι φοιτητής και τα άλλα δυο μαθητές της Α` 
και Γ` Λυκείου. Θα μπορέσουν, άραγε, αυτά τα παιδιά να ακο-
λουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές ανάλογες των δυνατο-
τήτων τους κάτω από τις σημερινές συνθήκες;

ο ςεφερης λεει πως ``τα έθνη έχουν σπουδαίους ανθρώ-
πους παρά τη θέλησή τους``

εινάι θλιβερο, αλλά, και εγκληματικό το γεγονός ό,τι παι-
διά – και είναι αυτά πολλά – με μεγάλες ικανότητες να μην 
μπορούν σήμερα, λόγω, οικονομικής ανέχειας των οικογε-
νειών τους,  να ακολουθήσουν σπουδές ανάλογες με τις ικα-
νότητές τους. Αυτό εμένα μου θυμίζει τη δεκαετία του 50 και 
του 60 και όχι εικοστό πρώτο αιώνα. Τέτοια κατάσταση δεν 
υπάρχει ούτε στις γειτονικές βαλκανικές χώρες.

βάςικη άιτιά αυτού του προβλήματος, που δεν είναι σημε-
ρινό, θεωρώ πως είναι το σύστημα των πανελλαδικών εξετά-
σεων. Αυτό το σύστημα έφερε τα Λύκεια σε κατάσταση υπο-
λειτουργίας ή να λειτουργούν ως προπαρασκευαστικά κέντρα. 
Δυστυχώς, όμως, η κατάσταση αυτή έχει πλέον παγιωθεί, δι-
ότι έχει δημιουργήσει συμφέροντα για πολλούς. Με πόνο ψυ-
χής ένας πατέρας μου λέει: ``Καλά, οι αρμόδιοι δεν το βλέ-
πουν το πρόβλημα ή δεν ακούν; Δεν βλέπουν ότι οι οικογέ-
νειες στενάζουν; Δηλαδή, θα σπουδάζουν μόνον οι πλούσιοι;``

θά ητάν λάθος αν βλέπαμε το θέμα μόνον ως μια πρόσθε-
τη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών ή ως μια αχρεί-
αστη φορολόγηση. Το χειρότερο είναι ότι πολλά παιδιά ανα-
γκάζονται να συμβιβάζονται με επιλογές σπουδών που δεν 
είναι αντίστοιχες με τις ικανότητες τους. Και αυτό δεν βλά-
πτει μόνον τα παιδιά, αλλά, βλάπτει και τη χώρα που στερεί-
ται το δυναμικό αυτό στις κατάλληλες θέσεις.

το κράτος, με το επιχείρημα της διεξαγωγής αδιάβλητων εξε-
τάσεων, έβγαλε εκτός εκπαιδευτικού ρόλου τις χιλιάδες των 
εκπαιδευτικών, που, όμως είναι οι φυσικοί εκπαιδευτές των 
παιδιών μας. Οι όποιες αδυναμίες υπήρχαν στο παρελθόν και 
οδήγησαν σε αυτήν την απαράδεχτη και κοινωνικά άδικη κα-
τάσταση μπορούν να ξεπεραστούν με τη σημερινή τεχνολογία. 
Έχω αναφερθεί αναλυτικά στο παρελθόν επ’ αυτού. Ομως την 
τελική λύση πρέπει να τη δώσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι άξιοι. Αυτοί γνωρί-
ζουν καλύτερα από όλους το επίπεδο σπουδών ανά περιοχή 
και ανά σχολείο. Άλλο είναι το επίπεδο σπουδών σε μια επαρ-
χιακή κωμόπολη και άλλο στα Βόρεια προάστια των Αθηνών. 
Και ο νοών νοείτω. Με το υπάρχον σύστημα τα παιδιά της χώ-
ρας μας δεν ανταγωνίζονται με ίσους όρους, γι’ αυτό και το 
υπάρχον αδιάβλητο σύστημα είναι κοινωνικά άδικό και κατα-
στροφικό. Βολεύει μόνο αυτούς που μπορούν να πληρώνουν.

οι εκπάιδευτικοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους 
οποίους πιστεύω, θα πρέπει ``να σηκώσουν το Γυμνάσιο και 
το Λύκειο στους ώμους τους``. Από συζητήσεις μαζί τους, εί-
μαι βέβαιος ότι μπορούν και το θέλουν. 

η Χώρά θά πρεπει να αξιοποιήσει τα σπουδαία παιδιά που 
διαθέτει με τη θέλησή της, για να ηρεμήσει και ο Σεφέρης 
εκεί στον Αλλο Κόσμο που είναι.

*Ο Γιάννης Χαριτάντης είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Πατρών. 

Ενα από τα καλύτερα Ινστιτούτα Κυτταρικών θεραπειών της Ευρώπης, το τρίτο στην Ελλάδα, λειτουργεί πλέον στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο της Πάτρας μετά από δωρεά της οικογένειας Λόη και του οργανισμού Choose Life.

Η Μάρη Ευγενίδου - Λόη με τις κόρες της Ασπασία και Μαρία - Χριστίνα 
στον χώρο του Ινστιτούτου που αποτελεί καρπό του οράματος του συζύγου 
της και πατέρα τους Δημήτρη Λόη

Ο Δημήτρης διάλεξε
να σώσει τους άλλους

Τα εγκαίνια του Ινστιτούτου έγι-
ναν στο πλαίσιο μιας σεμνής τε-
λετής με τη συμμετοχή στελεχών 
του Πανεπιστημίου, της ιατρικής 
κοινότητας καθώς και ασθενών. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασαν 
στην κ. Λόη για τη δωρεά της οι 
μητέρες και εθελόντριες του Συλ-
λόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλα-
σματική Ασθένεια «Φλόγα» και εκ-
πρόσωποι του Τμήματος Πάτρας, 
Τασία Παπαϊωάννου και Κική Ζα-
φείρη που είναι σε θέση να γνωρί-
ζουν τη μεγίστη σημασία αυτής της 
δωρεάς για κάθε παιδί και κάθε 
ασθενή με αιματολογικό καρκίνο.   
Για τη βαρύτητα αυτής της προσφο-
ράς μίλησαν και οι άνθρωποι του 
Πανεπιστημίου του νοσοκομείου 
και της Περιφέρειας.     
 Αλέξανδρος Σπυριδωνί-
δης: «Μετά από δύο χρόνια τα 
καταφέραμε να έχουμε ένα από τα 
καλύτερα εργαστήρια επεξεργασί-
ας κυττάρων σε όλη την Ευρώπη. 
Είναι το τρίτο στην Ελλάδα. Πλέ-
ον μπορούμε κι εδώ να δίνουμε 
αυτά τα ζωντανά φάρμακα στους 
ασθενείς μας». 
 Παναγιώτης Δημόπουλος 
(αντιπρύτανης Ερευνας και Ανά-
πτυξης): «Για τη δημιουργία του Ιν-
στιτούτου έχουμε τρεις σημαντι-

κούς συμπράττοντες. Το Πανεπι-
στήμιο, το Τμήμα Ιατρικής και το 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το 
ΚΕΔΜΟΠ ‘’Χάρισε Ζωή’’ και τη 
μετεξέλιξή του και τη φιλανθρω-
πική οργάνωση Choose Life. Εί-
ναι δομές με ρόλους διακριτούς 
αλλά ταυτόχρονα συμπληρωματι-
κούς και αυτή η σύμπραξη δείχνει 
πόσα πολλαπλασιαστικά αποτελέ-
σματα μπορούμε να έχουμε μέσα 
από μία συνέργεια». 
 Παναγιώτης Μέγας (πρόε-
δρος Τμήματος Ιατρικής): «Το Ια-
τρικό Τμήμα δεν είναι απλώς χα-

ρούμενο αλλά τυχερό που έχει δί-
πλα του την οικογένεια Λόη.  
Χάρη σε αυτό που προσφέρατε κ. 
Λόη, καταφέραμε να οργανώσου-
με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
το πρώτο στην Ελλάδα για τις κυτ-
ταρικές θεραπείες. Είμαστε ευ-
γνώμονες για τη δυνατότητα που 
μας δίνετε». 
 Μάρκος Μαραγκός: «Χρό-
νια τώρα κάνουμε μία προσπάθεια 
με τον κ. Σπυριδωνίδη να καταπο-
λεμήσουμε λοιμώξεις σε ασθενείς 
που νοσηλεύονται στη Μονάδα Με-
ταμόσχευσης Μυελού των Οστών. 

Στην προσπάθειά μας αυτή είχαν 
έρθει κάποιες στιγμές που αντιμε-
τωπίζαμε δύσκολες καταστάσεις. 
Προβληματιζόμαστε, τι άλλο μπο-
ρούμε να κάνουμε για να τις αντι-
μετωπίσουμε. Είχαμε αρχίσει με 
τον κ. Σπυριδωνίδη να συζητάμε 
για κυτταρικές θεραπείες, να εκ-
παιδεύσουμε κύτταρα του ασθε-
νούς να επιτεθούν στον ιό και πολ-
λά άλλα. Και να που έφτασε η ώρα 
και ήδη έχουμε τον πρώτο ασθενή 
που παίρνει αυτού του είδους τη θε-
ραπεία και έχει μία καλή έκβαση».
 Χαράλαμπος Μπονάνος 
(αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας): 
«Σαν περιφερειακή αρχή με συ-
γκεκριμένα βήματα και συγκεκρι-
μένες πράξεις είμαστε δίπλα σας 
σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό το 
έργο αφορά τις 700.000 ψυχές που 
ζουν και αναπνέουν στην περιφέ-
ρειά μας. Συγχαρητήρια κ. Λόη, 
για το μεγαλείο της ψυχής σας».
 Δημήτρης Μπάκος (αν. δι-
οικητής ΠΓΝΠ): «Τα εγκαίνια του 
Ινστιτούτου αυτού είναι απόδειξη 
ότι κάθε μέρα στο νοσοκομείο μας 
γίνονται θαύματα μικρά ή μεγάλα. 
Δεσμεύομαι από το βήμα αυτό να 
είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια 
του κ. Σπυριδωνίδη και σε κάθε 
ανάλογη προσπάθεια».

πραγματικότητα οι κυτταρικές θεραπείες

Στην κοπή της κορδέλας του Ινστιτούτου διακρίνονται οι: Αλ. 
Σπυριδωνίδης,  Π. Μέγας, Χ. Μπονάνος, Π. Δημόπουλος, Δ. Μπάκος, 
Μ. Μαραγκός και Μάρη Ευγενίδου - Λόη
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