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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Το 2015 ήταν µια χρονιά µε πολλές σηµαντικές στιγµές. Επέτειοι, συναυλίες,
γενέθλια, διεθνές συνέδριο Εταιρείας Ιστιοκύττωσης αλλά και ανυπολόγιστες
απώλειες. Χάσαµε δύο κεντρικά πρόσωπα στη µάχη κατά της Ιστιοκύττωσης, τον
∆ρ. Ρόµπερτ Αρσίσι και την ∆ρ. Μάριαν Μαλόουν.

Η απουσία τους είναι οδυνηρά αισθητή.
Ο ∆ρ. Ρόµπερτ Αρσίσι, πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Νίκολας

Συµπόσιουµ για σειρά ετών, δηµιουργούσε γύρω του ένα κλίµα αισιοδοξίας και
υψηλής ενέργειας, συνδυάζοντας µε τρόπο µοναδικό την άρτια επιστηµονική
προσέγγιση µε τη βαθιά ανθρώπινη επαφή. Ένας γεννηµένος ηγέτης ταγµένος
να βοηθήσει να απαντηθούν κάποια από τα δύσκολα «γιατί;» της Ιατρικής, όπως
ο παιδικός καρκίνος και η Ιστιοκύττωση.

Η ∆ρ. Μάριαν Μαλόουν, µέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Νίκολας
Συµπόσιουµ, ήταν παθολόγος - παιδίατρος στο µεγαλύτερο παιδιατρικό νοσο-
κοµείο της Αγγλίας, το Great Ormond Street Hospital. Οι παρουσιάσεις της
καθήλωναν τον ακροατή µε την αµεσότητα, την ευφράδεια και την ευγένεια που
εξέπεµπε. Μπορούσε να εξηγήσει το πιο περίπλοκο επιστηµονικό θέµα
µε τρόπο απλό και κατανοητό. Έφυγε από τη ζωή το Σεπτέµβριο, µετά από
πολύµηνη µάχη µε τον καρκίνο.

Το Μάιο απεβίωσε πλήρης ηµερών, σε ηλικία 93 ετών, ο ∆ρ. Κρίστιαν
Νέζελοφ, συνιδρυτής του Histiocyte Society, του επιστηµονικού τµήµατος
της Εταιρείας Ιστιοκύττωσης των Η.Π.Α. (Histiocytosis Association) του µεγα-
λύτερου φορέα για την Ιστιοκύττωση παγκοσµίως. Το όνοµά του είναι συνώνυµο
µε την Ιστιοκύττωση.

Η συνδιοργάνωση του 31ου ετήσιου ιατρικού συνεδρίου «Histiocyte Society
Meeting» στην Αθήνα ήταν ένα δύσκολο εγχείρηµα που φέραµε εις πέρας µε
µεγάλη επιτυχία.

Στη συνέχεια θα δείτε και θα διαβάσετε τις σηµαντικές στιγµές που ζήσαµε
τη χρονιά που πέρασε. Παρ’ όλες όµως τις απώλειες που βιώσαµε, είµαστε απο-
φασισµένοι να τιµήσουµε τη ζωή και το έργο αυτών που έφυγαν, επενδύοντας
ακόµα περισσότερο σε χρόνο, ενέργεια, καταβάλλοντας ακόµα µεγαλύτερη
προσπάθεια, ώστε να συνεχίσουν επιτυχώς οι επόµενες γενιές επιστηµόνων
όσα ξεκίνησαν οι προηγούµενες.

Η επίτευξη του στόχου µας, δηλαδή η εύρεση της παθογένεσης της νόσου,
είναι πλέον ορατή.

Απόστολος Κοντογιάννης
Πρόεδρος

Η χρονιά που πέρασε

Απόστολος Κοντογιάννης
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Ο Robert J. Arceci, MD, PhD, διακεκριµένος αιµατολόγος / ογκολόγος
ειδικευµένος στην παιδιατρική και ερευνητής του καρκίνου σε εθνικό
επίπεδο γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1950 στο Winchendon της Μασα-
χουσσέτης. Απεβίωσε στις 8 Ιουνίου 2015 στο Scottsdale της Αριζόνα.

Ο Dr. Arceci, άρχισε τη συνεργασία του στο Παιδιατρικό Νοσο-
κοµείο του Phoenix στο τέλος του 2012 ως Συνδιευθυντής στο Ιν-
στιτούτο Μοριακής Ιατρικής Ronald A. Matricaria και κατείχε το διττό
ρόλο του Επικεφαλής Τµήµατος για το Κέντρο για τον Καρκίνο και τις
Αιµατολογικές διαταραχές του Παιδιατρικού Νοσοκοµείου του Ph-
oenix. Υπήρξε, επίσης, καθηγητής Παιδιατρικής στο Κολλέγιο Ιατρι-
κής του Πανεπιστηµίου της Αριζόνα, στο Τµήµα Υγείας του Παιδιού.
Η απουσία του και στα δύο ιδρύµατα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Ως επικεφαλής Τµήµατος στο Κέντρο για τον Καρκίνο και τις
Αιµατολογικές διαταραχές του Παιδιατρικού Νοσοκοµείου του
Phoenix, ο Dr. Arceci ήταν επικεφαλής µιας οµάδας άνω των 100
συνεργατών, που περιελάµβαναν ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνι-
κούς λειτουργούς, διατροφολόγους, ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς ειδικευµένους στα παιδιά, κλινικούς ερευνητές και
υποστηρικτικό διοικητικό προσωπικό στα εξωτερικά ιατρεία και
στους θαλάµους ασθενών του Κέντρου. Η εµπειρία του, η δέσµευσή
του στην αριστεία και η υποστήριξη του προσωπικού, τον καθιστού-
σαν έναν ιδιαίτερα δηµοφιλή ηγέτη.

Πέραν αυτού του ηγετικού ρόλου, ο Dr. Arceci ήταν ένας εξαί-
ρετος ιατρός, τόσο εθνικής όσο και παγκόσµιας εµβέλειας. Κά-
ποιοι από τους ασθενείς του ταξίδευαν από όλες τις πολιτείες των
ΗΠΑ, από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Θεωρείτο ένας από
τους διαπρεπέστερους ειδικούς στον κόσµο για τις ιστιοκυτταρικές

διαταραχές και την παιδική Οξεία Μυελογενή Λευχαιµία (ΟΜΛ).
Οι γονείς, θαύµαζαν τον ευγενικό και ενθαρρυντικό τρόπο µε τον
οποίο αντιµετώπιζε τα παιδιά τους και εκτιµούσαν επίσης την ειλι-
κρίνειά του και την αισιοδοξία που τους µετέδιδε για την αντιµε-
τώπιση της δύσκολης διάγνωσης των παιδιών τους.

Το χαµόγελό του, το χαρακτηριστικό του γέλιο και η παιχνιδιάρικη
διάθεσή του, συνυπήρχαν δίπλα σε ένα µαχητικό πνεύµα. Χρησιµο-
ποιούσε την ενεργητικότητά του, για να βρει νέες και καινοτόµες προ-
σεγγίσεις για τη θεραπεία και, ακόµη, και την εξάλειψη του παιδικού
καρκίνου. Μπορούσε να εξηγήσει το σκοπό και τη διαδικασία της
εξατοµικευµένης ιατρικής προσέγγισης σε έναν νεοφώτιστο επιστή-
µονα, µε διαγράµµατα σχεδιασµένα σε µια χαρτοπετσέτα!

Σε ανάµνηση της ζωής και του έργου του
Robert J. Arceci

Γεννήθηκε: 22 Μαΐου 1950 στο Winchendon, MA
Απεβίωσε: 8 Ιουνίου 2015 στο Scottsdale, AZ

Αναπαύεται στο Winchendon, MA

Ο Νικόλας Κοντογιάννης έτρεφε αγάπη και σεβασµό για τον ∆ρ. Robert Arceci,
ο οποίος τον γνώριζε από µικρό παιδάκι.

Robert J. Arceci, MD, PhD
Επικεφαλής Τµήµατος, Παιδιατρικό Κέντρο
για τον Καρκίνο και τις Αιµατολογικές ∆ιαταραχές
Συνδιευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής Ronald
A. Matricaria του Παιδιατρικού Νοσοκοµείου του Phoenix



Στο εργαστήριό του, που βρισκόταν στον χώρο του Ινστιτού-
του Γονιδιωµατικής (Translational Genomics Institute), συνερ-
γαζόταν µε οκτώ επιστήµονες. Είναι περισσότερο γνωστός για τις
έρευνές του στη µοριακή ιατρική, ως εξατοµικευµένη αγωγή για
την παιδική λευχαιµία. Η έρευνά του βασιζόταν στην πίστη ότι
χρειάζεται µια νέα προσέγγιση για να επιταχυνθεί η ανακάλυψη
θεραπείας για παιδιά και εφήβους µε καρκίνο. Αναζητούσε και-
νοτόµες και αποτελεσµατικές µεθόδους για να ξεκλειδώσει τους
γενετικούς κώδικες και να αναπτύξει φαρµακευτικές θεραπείες
σε πραγµατικό χρόνο ώστε να βελτιώσει την έκβαση της ασθέ-
νειας σε αυτούς τους νεαρούς ασθενείς.

Το 2013, ο Dr. Arceci έλαβε µια διετή επιχορήγηση ενός εκα-
τοµµυρίου δολλαρίων από το Ίδρυµα St. Baldrick’s Foundation για
να µελετήσει νέες θεραπείες για τον παιδικό καρκίνο. Η οµάδα
εντόπισε σηµαντικές αλλαγές στην ΟΜΛ που µπορούν να χρησι-
µοποιηθούν για την ανάπτυξη πιο αποτελεσµατικών και λιγότερο
τοξικών θεραπειών µε τη χρήση νέων τύπων φαρµάκων. Η δου-
λειά του, βοήθησε να εντοπιστούν καινοτόµες γενετικές αλλαγές
στους καρκίνους των ασθενών, οι οποίες οδήγησαν στη θεραπεία
των ασθενών αυτών µε ειδικές στοχευµένες αγωγές.

Χάρη στο τεράστιο έργο του, ο Dr. Arceci ήταν πολύ γνωστός
και έχαιρε µεγάλου σεβασµού από την παγκόσµια επιστηµο-
νική κοινότητα. Πιο πρόσφατα, υπηρέτησε σε ηγετικές θέσεις
στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου για την Παιδική Λευχαιµία και
το Λέµφωµα, στην Οµάδα Παιδιατρικής Ογκολογίας (COG) και
στο Ίδρυµα St. Baldrick’s Foundation. Ήταν επίσης πρόεδρος
της Επιτροπής Στρατηγικής της COG για την ΟΜΛ.

Νωρίτερα, υπήρξε ιδρυτικό µέλος και µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ιδρύµατος Alex Lemonade Stand Foundation,
προήδρευσε της Επιτροπής Παιδικής Λευχαιµίας και Λεµφώµα-
τος του Εθνικού Ινστιτούτου για τον Καρκίνο (NCI), ήταν µέλος της
Επιτροπής του Εθνικού ∆ικτύου Κλινικών ∆οκιµών και µέλος του
διοικητικού συµβουλίου της κυβερνητικής επιτροπής PDQ, που
συγγράφει και δηµοσιεύει περιλήψεις θεραπειών για όλους τους
παιδικούς καρκίνους.

Επιπροσθέτως, ο Dr. Arceci διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτρο-
πής του Nikolas Symposium, η οποία οργανώνει κάθε χρόνο µία
διεθνή συνάντηση για τις Ιστιοκυτταρικές διαταραχές και στο πα-
ρελθόν διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Αµερικανικής Εταιρείας
Παιδιατρικής Αιµατολογίας / Ογκολογίας.

Οι έρευνες του Dr. Arceci έχουν δηµοσιευθεί σε πλήθος
άρθρων, εγχειριδίων και επιθεωρήσεων. Υπήρξε ο ιδρυτικός
εκδότης και τα τελευταία δέκα χρόνια διετέλεσε αρχισυντάκτης
του Pediatric Blood and Cancer, της επίσηµης εφηµερίδας της
Αµερικανικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιµατολογίας / Ογκολογίας
(ASPHO) και της κύριας εφηµερίδας παιδιατρικής αιµατολογίας /
ογκολογίας, της ∆ιεθνούς Εταιρείας Παιδιατρικής Ογκολογίας
(SIOP). Υπήρξε επίσης συντάκτης πολλών εγχειριδίων, συµπερι-
λαµβανοµένης της Παιδιατρικής Αιµατολογίας.
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ROBERT ARCECI

19ο N.S.: Στο πατροπαράδοτο –παιδικό– τραγούδι που κάθε χρόνο ερµηνεύεται
από τους γιατρούς µε τον στίχο «mice, glorious mice» να γίνεται «clones, glorious
clones». ∆ιακρίνονται οι γιατροί: Malone, Eggeler, Beverley, Collins κ.ά.

Με τον κ. Σίµο Παληό της Diana Shipping.

Ένας εξαιρετικός επιστήµονας και Πρόεδρος του Nikolas Symposium.

Στο εργαστήριο.



Τόσο για τις καθηµερινές µετακινήσεις του, όσο και για τις
κυριακάτικες αποδράσεις του, ο Dr. Arceci λάτρευε να οδηγεί τη
µηχανή του και συµµετείχε ενεργά στην κοινότητα των µοτο-
συκλετιστών. Είχε γίνει ένα είδος τοπικής διασηµότητας σε
διοργανώσεις µηχανοκίνητων πορειών δικύκλων για την άντ-
ληση χρηµάτων για προγράµµατα ή έρευνες για τον παιδικό
καρκίνο. Ήταν επικεφαλής οδηγός στο Bob’s Biker Bash, µια
ετήσια πορεία µοτοσυκλετιστών για το Παιδιατρικό Νοσοκο-
µείο του Phoenix. Ενθουσιαζόταν να βλέπει πρώην ασθενείς του
στην εκδήλωση αυτή και εκείνοι λάτρευαν να τον βλέπουν
εκτός κλινικής.

Ο Dr. Arceci επεδείκνυε πάντα ιδιαίτερη φροντίδα για τις ψυ-
χοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών µε καρκίνο και των οικογε-
νειών τους. Η ιστορία αυτή κινηµατογραφήθηκε για τη µεγάλη
οθόνη, µε τίτλο «‘Ένα λιοντάρι στο σπίτι» (2006) (πρωτότυπος
τίτλος «A Lion in the House») και κέρδισε το βραβείο Emmy.
Η ταινία παρακολουθεί τις ιστορίες πέντε παιδιών και των οικο-
γενειών τους στη µάχη για τον παιδικό καρκίνο. Ξεκινώντας από
την τραυµατική εµπειρία της διάγνωσης, µέχρι το τεράστιο φυσικό
φορτίο της θεραπείας, η σειρά αυτή, διάρκειας 6 ωρών, κατα-
γράφει τις αγωνίες που µπορούν να διαλύσουν µια οικογένεια,
καθώς και το κουράγιο των παιδιών που αντιµετωπίζουν την πι-
θανότητα του θανάτου µε ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και χιούµορ.

Πριν έρθει στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο του Phoenix, ο Dr.
Arceci διετέλεσε Καθηγητής Παιδιατρικής Ογκολογίας στο King
Fahd και συνδιευθυντής του Michael Garil Leukemia Survivors
Program στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Johns Hopkins,
όπου είχε στο παρελθόν διατελέσει διευθυντής παιδιατρικής
ογκολογίας. Πριν από αυτό ήταν διευθυντής παιδιατρικής αιµα-
τολογίας / ογκολογίας στο παιδιατρικό Νοσοκοµείο του Cincinnati
και ήταν, επίσης, στην Ιατρική Σχολή του Harvard, στο Ινστιτούτο
Καρκίνου Dana Farber και στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο της
Βοστώνης.

Ο Dr. Arceci πήρε το πρώτο του πτυχίο από το Trinity College,
και το διδακτορικό του, καθώς και το πτυχίο ιατρικής, από το Πα-
νεπιστήµιο του Rochester. Ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην
παιδιατρική και έγινε συνεργάτης στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο της
Βοστώνης και στο Ινστιτούτο Καρκίνου Dana - Farber.

Ο Dr. Arceci, αφήνει πίσω του την επί 43 χρόνια σύζυγό του,
Jean, και τους γιούς του John και Andrew, µε τις αρραβωνιαστι-
κές τους Denise και Asako.

Αναπαύεται στη γενέθλια πόλη του, το Winchendon της Μα-
σαχουσσέτης.

Το Σεπτέµβριο, µήνα ευαισθητοποίησης για τον Παιδικό Καρ-
κίνο, θα οργανωθεί εορτασµός για τη ζωή και το έργο του, στο
Phoenix της Αριζόνα.

(Πηγή: Ιστότοπος Νοσοκοµείου Phoenix, Ιούνιος 2015)

Από την εκδροµή στις Μυκήνες, το 2009.

Με τον ερευνητή Γιώργο Κανουράκη σε εκδροµή στην Αίγινα πολλά χρόνια πριν…

Από αριστερά: Robert Arceci, Peter Bienestock, Jon Pritchard, σε εκδροµή
στον Ισθµό της Κορίνθου, κατά τη διάρκεια του 16ου Nikolas Symposium, το 2006.

Από την µηχανοκίνητη πορεία για την οικονοµική υποστήριξη του
Παιδιατρικού Νοσοκείου του Phoenix το 2014.
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ΜΑRIAN MALONE

Marian Malone
Η ∆ουβλινέζα γιατρός που ήταν αυθεντία

στη θεραπεία του καρκίνου στα παιδιά
Γεννήθηκε: 10 Σεπτεµβρίου 1953
Απεβίωσε: 16 Σεπτεµβρίου 2015

Η ∆ρ Marian Malone, που απεβίωσε σε
ηλικία 62 ετών, ήταν καθηγήτρια παθολο-
γοανατοµίας για παιδιά και πρόσφερε πάρα
πολλά στη θεραπεία του καρκίνου σε παι-
διά. Γεννηµένη στο ∆ουβλίνο, φοίτησε στο
Loreto College, St Stephen’s Green, και
πήρε πτυχίο ιατρικής το 1977, από το Uni-
versity College στο ∆ουβλίνο, όπου ο πατέ-
ρας της, Seán Malone, ήταν καθηγητής ψυ-
χιατρικής.

Η µητέρα της Brighid Quinn, ήταν επίσης
γιατρός, µία από τις πρώτες γυναίκες βοη-
θούς καθηγητού στο Νοσοκοµείο National
Maternity, στην Holles Street, στα τέλη της
δεκαετίας του 1940.

Τελειώνοντας την ειδίκευσή της στο νο-
σοκοµείο Mater του ∆ουβλίνου, µετακό-
µισε στο Λονδίνο και ξεκίνησε εκπαίδευση
στην παθολογοανατοµία, στο London Ho-

spital, υπό τον Καθηγητή Sir Colin Berry.
Μια διάλεξη του Καθηγητή Βrian Lake ξύ-
πνησε µέσα της το ενδιαφέρον για τη παι-
διατρική παθολογοανατοµία και λίγο αργό-
τερα πήγε στο Νοσοκοµείο Great Ormond
Street του Λονδίνου για να εκπαιδευθεί στον
κλάδο αυτόν. Κατά τη διάρκεια µιας σύντοµης
απόσπασης στο King’s College Hospital,
γνώρισε τον µετέπειτα σύζυγό της ∆ρ. Peter
Rose.

Το 2004, έγινε επικεφαλής του τµήµατος
παθολογικής ανατοµικής στο νοσοκοµείο
Great Ormond Street. Μολονότι συνέχισε
να συνεισφέρει εξίσου στο γενικό φόρτο
εργασίας, ανέπτυξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για τη δερµατοπαθολογία και την ανο-
σοπαθολογία και διηύθυνε τις συναντήσεις
της διεπιστηµονικής οµάδας και στα δύο
τµήµατα.

Ευγενική αίσθηση του χιούµορ
Υπήρξε εξαιρετική δασκάλα. Με έναν µο-
ναδικό συνδυασµό ευγενικής αίσθησης του
χιούµορ και διάθεσης να µοιραστεί τις γνώ-
σεις της, εκπαίδευσε πολλούς από τους παι-
διατρικούς παθολογανατόµους που ασκούν
σήµερα το επάγγελµα στο Ηνωµένο Βασί-
λειο και επίσης, εκπαίδευσε πολλούς παι-
διάτρους στην παθολογοανατοµία.

Ήταν προσκεκληµένη οµιλήτρια σε
πολλές διεθνείς συναντήσεις, για θέµατα
παιδιατρικής παθολογοανατοµίας αλλά κυ-
ρίως για θέµατα ιστιοκυτταρικών διαταρα-
χών, επί των οποίων ήταν παγκόσµια αυ-
θεντία. Ήταν συγγραφέας πάνω από 100
δηµοσιεύσεων και το 2009, µαζί µε τους
συναδέλφους της στο νοσοκοµείο Great
Ormond Street, συνέβαλε στη συγγραφή
του εγχειριδίου Diagnostic Pediatric Sur-
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gical Pathology. Επί 14 έτη ήταν µέλος της εκδοτικής επιτροπής
και της Ευρωπαϊκής έκδοσης της επιθεώρησης Παιδιατρική και
Αναπτυξιακή Παθολογοανατοµία (Pediatric and Developmental
Pathology) και επιµελήτρια άρθρων για άλλες επιστηµονικές επι-
θεωρήσεις.

Ήταν δραστήριο µέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Παθολογοα-
νατόµων του Ηνωµένου Βασιλείου (Royal College of Pathologists)
και πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής στην παιδιατρική παθο-
λογοανατοµία από το 2003 έως το 2008. Ως αναγνώριση για την
προσφορά της στην υγεία των παιδιών στο Ηνωµένο Βασίλειο, της
απονεµήθηκε τιµητική θέση µέλους στο Βασιλικό Κολλέγιο Παι-
διατρικής και Υγείας των Παιδιών, το Νοέµβριο του 2014.

Η Marian Malone εκτελούσε όλα τα επαγγελµατικά της καθή-
κοντα µε εξαιρετική επιµέλεια αλλά και µε µεγάλη ανθρωπιά,
πάντα µε το χαµόγελο και έναν ευγενικό λόγο ακόµα και για τους
νεώτερους συναδέλφους της µεταξύ και του προσωπικού. Όταν η
Βασίλισσα Ελισάβετ επισκέφθηκε το Νοσοκοµείο Great Ormond
Street, τον Φεβρουάριο του 2002, η Marian Malone εγκατέλειψε το
επίσηµο πρωτόκολλο για να συλλυπηθεί τη βασίλισσα για τον πρό-
σφατο θάνατο της αδελφής της, πριγκίπισσας Μαργαρίτας, θεω-
ρώντας ότι θα ήταν απάνθρωπο να µην το κάνει.

Ως εξειδικευµένη γιατρός, βοήθησε τα πρώτα διστακτικά βήµατα
πολλών ειδικευόµενων γιατρών στην παιδιατρική παθολογοανα-
τοµία και σε άλλους τοµείς. ∆ιατήρησε στενούς δεσµούς µε την πα-
τρίδα της και είχε µια µεγάλη οικογένεια στην Ιρλανδία, την οποία
επισκεπτόταν συχνά. Έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για την Connemara
και έκανε διακοπές εκεί σχεδόν κάθε χρόνο.

Ως νέα κοπέλα, είχε κερδίσει βραβεία θεάτρου και µουσικής και
διατηρούσε ένα µεγάλο πάθος για το θέατρο. Η ζωή στο Λονδίνο της
έδινε τη δυνατότητα να ενδίδει σε αυτό το πάθος. Αγαπούσε πολύ
τη λογοτεχνία και διάβαζε ασταµάτητα, έχοντας ιδιαίτερη αδυναµία
στην ποίηση.

Με τον ∆ρ. Blaise Favara στο 18ο Ν.S.

Η ∆ρ. Malone κατά τη διάρκεια οµιλίας της στο 17ο Nikolas Symposium το 2007.

Στο ετήσιο παραδοσιακό τραγούδι των ιατρών.
∆ιακρίνονται οι: Arceci, Eggeler, Perry, Merad κ.α.

Με τον ∆ρ. Peter Beverley το 2013, στο 23ο N.S.
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ΜΑRIAN MALONE

Η ασθένειά της, το Σεπτέµβριο του 2014, επιτά-
χυνε την πρόωρη συνταξιοδότησή της από το Νο-
σοκοµείο Great Ormond Street. Εκείνοι που είχαν
την τύχη να παρακολουθήσουν την αποχαιρετιστή-
ρια διάλεξή της, το Νοέµβριο του ίδιου έτους, δε θα
ξεχάσουν ποτέ πόσο ευφυής, διδακτική, κεφάτη,
αστεία και θετική ήταν η οµιλία εκείνη.

Υπέµεινε την ασθένειά της µε απέραντο κουρά-
γιο, αξιοπρέπεια και ηρεµία, στηρίζοντας τους άλ-
λους αντί να στηρίζεται η ίδια από εκείνους. Είχε µια
ισχυρή θρησκευτική πίστη, χωρίς να είναι ιδιαίτερα
θρησκευόµενη και η πίστη αυτή τής έδινε τεράστια
εσωτερική δύναµη που την βοήθησε κατά τη διάρ-
κεια του τελευταίου χρόνου της ζωής της.

Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Peter, το γιό της
Richard, τις αδελφές της Geraldine, Róiśιn και
Niamh και τους αδελφούς της Sé́an, Kevin και Niall.

(Πηγή: Irishtimes.com,
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015)

Με τον ∆ρ. Carlos Rodriguez - Galindo, το 2010.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 20 Ν.S., το 2010.

Οµαδική φωτογραφία από το 20ο N.S. στο Λουτράκι. Η ∆ρ. Malone είναι πρώτη από αριστερά.



Μετά από προετοιµασία ενός χρόνου, το Σεπτέµβριο του 2015
έφτασε επιτέλους, η στιγµή που η χώρα µας βρέθηκε στο κέντρο
της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας, καθώς η Αθήνα είχε την
τιµή να φιλοξενήσει το ετήσιο επιστηµονικό συνέδριο της Αµερι-
κανικής Εταιρείας Ιστιοκύττωσης «Histiocyte Society Meeting»,
το µεγαλύτερο παγκοσµίως συνέδριο για την ασθένεια. Ο Σύλλο-
γος Άρτεµις ήταν συνδιοργανωτής και είµαστε περήφανοι που κα-
ταφέραµε να προσελκύσουµε στην πατρίδα µας ένα τόσο ση-
µαντικό ιατρικό γεγονός.

Πολλοί από τους διαπρεπέστερους γιατρούς παγκοσµίως, επι-
στήµονες διαφόρων ειδικοτήτων (ερευνητές, ογκολόγοι, παιδίατροι,
πνευµονολόγοι κ.ά.) από επιφανή ερευνητικά ιδρύµατα, πανεπι-

στηµιακές κλινικές και νοσοκοµεία από όλο τον κόσµο, συναντή-
θηκαν για να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους
και να ανταλλάξουν απόψεις. Επιθυµία µας ήταν να προσφέρουµε
στους επιστήµονες µία φιλοξενία που να µείνει για πάντα χαραγ-
µένη στη µνήµη τους.

Ήρθαν στην Αθήνα περίπου 170 επιστήµονες, µεταξύ των
οποίων και Έλληνες που ζουν σε χώρες του εξωτερικού και ερ-
γάζονται σε κάποια από τα σπουδαιότερα νοσοκοµεία, όπως η
Μάγδα Λούρδα που εδώ και µερικά χρόνια είναι στην οµάδα
του Jan-Inge Henter (ειδικεύεται στην HLH1) από το Πανεπι-
στηµιακό Νοσοκοµείο Καρολίνσκα της Στοκχόλµης.

Το ξενοδοχείο Electra Palace στην Πλάκα, έγινε για µία εβδο-
µάδα το κέντρο της επιστηµονικής κοινότητας της Ιστιοκύττωσης
και ήταν ένα όµορφο θέαµα, έτσι όπως έσφυζε από ζωή µε πολ-
λούς νέους ανθρώπους µε την διαπίστευσή τους περασµένη στο
λαιµό και πηγαινοέρχονταν άλλοτε χαµογελαστοί, άλλοτε σκεπτι-
κοί, άλλοτε µε την κούραση ζωγραφισµένη στα πρόσωπά τους,
από την ένταση των παρουσιάσεων στην αίθουσα.

Στον ηµιώροφο του ξενοδοχείου, στήθηκε η έκθεση µε τα
Posters που αποτελεί κάθε χρόνο κοµµάτι της συνάντησης. Το
«Poster Presentation» όπως αποκαλείται, δίνει τη δυνατότητα
σύντοµων παρουσιάσεων έρευνας και θεραπείας και συγχρό-
νως είναι ένα εργαλείο για όλους τους συµµετέχοντες, για να
διαβάσουν γρήγορα και εύκολα τα επιτεύγµατα των συναδέλ-
φων τους, να µπορούν να στέκονται µπροστά τους και να τα συ-
ζητούν χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν σε υπολογιστές,
συγγράµµατα κλπ. Να µην ξεχνάµε πως, κάποια από τα αποτε-
λέσµατα των ερευνών, ανακοινώνονται αναλυτικά σε επίσηµες

Στιγµές του 31ου Histiocyte Society Meeting

Άποψη της αίθουσας κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
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δηµοσιεύσεις των εκάστοτε ιδρυµάτων και δεν είναι πάντοτε εξ ολοκλήρου διαθέσιµα σε
άλλους πριν δηµοσιευθούν.

Στην κυρίως αίθουσα, είχαν στηθεί οθόνες σε διάφορα σηµεία, ώστε όλοι οι συµµετέ-
χοντες να έχουν οπτική επαφή µε τις παρουσιάσεις των οµιλητών. H χρήση της τεχνολο-
γίας πλέον, έχει κάνει τέτοια πρόοδο και όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι των εργασιών ενός
συνεδρίου γίνεται ηλεκτρονικά. Η Histiocytosis Association είχε σχεδιάσει ειδική εφαρµογή
για τα κινητά και τα τάµπλετ, όπου οι σύνεδροι µπορούσαν να ενηµερώνονται για το πρό-
γραµµα, να σχολιάζουν σε πραγµατικό χρόνο τις οµιλίες, να θέτουν ερωτήσεις, να λαµβά-
νουν ενηµερώσεις, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να αλληλοεπιδρούν πιο γρήγορα
απ΄όσο θα χρειαζόταν προ ετών µέχρι να γνωριστούν µεταξύ τους και να ανταλλάξουν τη-
λέφωνα, email κλπ.

Σε διάφορες µικρότερες αίθουσες, γίνονταν θεµατικές συναντήσεις και γκρουπ εργα-
σίας µε τίτλους όπως: «Meet the Expert LCH2 Session», «Meet the Expert HLH Session»,
«Clinical Studies and Registries Update», «Scientific Session» κ.ά.

Οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν για τους συνέδρους, είχαν µεγάλη προσέλευση.
Την Κυριακή 27 Σεπτεµβρίου δόθηκε συναυλία από τον ∆ρ. Στεφάν Βαν Χουλ, τη ∆ευτέρα
28 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, και την Τρίτη 29
Σεπτεµβρίου διοργανώθηκε το δείπνο που κάθε χρόνο προσφέρει η Histiocyte Society στα
µέλη της, µε τον Σύλλογο Άρτεµις να διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην επίτευξή τους. Για όλες
τις εκδηλώσεις µπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στις επόµενες σελίδες.

Μία ευτυχής συγκυρία ήταν, πως το δείπνο του Histiocyte Society στον παραθα-
λάσσιο χώρο εκδηλώσεων στον Άλιµο «Ble Pavillion», συνέπεσε µε την ηµέρα των
34ων γενεθλίων του Νικόλα Κοντογιάννη, που ήταν παρών µε τους γονείς του, τον
αδερφό του Γιάννη που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και τον ξάδερφό του Νίκο,
που ο κ. Κοντογιάννης χαρακτήρισε την «επόµενη γενιά στο Σύλλογο Άρτεµις».

Οι γιατροί, µε παρότρυνση του ∆ρ. Κάρλος Ροντρίγκεζ Γκαλίντο, Προέδρου του
Histiocyte Society, επεφύλαξαν µια ευχάριστη έκπληξη στο Νικόλα. Ο Πρόεδρος είχε
ενηµερωθεί για την αγάπη του Νικόλα για το µπέιζµπολ και είχε ζητήσει από τους
γιατρούς πριν ανέβουν στο αεροπλάνο, να αγοράσουν ο καθένας ένα καπέλο µε το
λογότυπο της οµάδας της κάθε πόλης. Όταν ήρθε η στιγµή µετά το δείπνο, ένας ένας
οι γιατροί πήγαιναν και του τοποθετούσαν το δώρο τους στο κεφάλι του. Το αποτέλε-
σµα ήταν ένας πύργος από καπέλα και ένας πολύ συγκινηµένος Νικόλας. Ο ∆ρ. Γκα-
λίντο είπε ότι τώρα, όποια οµάδα και να κερδίζει το παιχνίδι, ο Νικόλας θα είναι
πάντοτε µε το νικητή! Ο Νικόλας, συγκινήθηκε ακόµα περισσότερο, όταν του τραγου-
δήσαµε όλοι µαζί το «Happy Birthday»!
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ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ H.S. MEETING

Μετά την άφιξή τους στο Ble Pavillion, όλοι βγήκαν στον εξωτερικό χώρο, παρά την καταρρακτώδη βροχή που είχε
προηγηθεί, για να απολαύσουν τη θέα.



Από αριστερά: Μάγδα Λούρδα, Χέδερ Φούλερτον (Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Histiocytosis Association), Κάθυ Βισνιέβσκι,
Νικόλας Κοντογιάννης, Τίνα Ταυρίδου και ∆ώρα Μουστάκα.
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Μετά το δείπνο, ο ∆ρ. Γκαλίντο απένειµε αναµνηστική πλακέτα στο ζεύγος Κοντογιάννη
για τη µακροχρόνια προσφορά τους στην εύρεση της παθογένεσης της ιστιοκύττωσης
και λουλούδια στη ∆ώρα Μουστάκα και την Τίνα Ταυρίδου, για την άψογη οργάνωση του
Histiocyte Society Meeting.

Η βραδιά, παραδοσιακά, ολοκληρώθηκε µετά από πολύ χορό.

1. Αιµοφαγοκυτταρική Λεµφοϊστιοκυττάρωση / Hemophagocytic Lymphohistiocytosis / HLH

2. Ιστιοκύττωση του κυττάρου του Λάνγκερχανς / Langerhans Cell Histiocytosis / LCH

Ο Πρόεδρος, δίνει το µικρόφωνο στην Κάθυ Βισνιέβσκι,
υπεύθυνη του Histiocytosis Association, που εργάστηκε
σκληρά για το συνέδριο.

Ο ∆ρ. Γκαλίντο µε την τιµητική πλακέτα.

Ελίζαµπεθ και Απόστολος Κοντογιάννης µε την τιµητική
πλακέτα που τους απονεµήθηκε για το έργο τους.

Άποψη του χώρου του δείπνου.

Ο χασαποσέρβικος χορός ή «Zorba dance» όπως τον αποκαλούσαν οι επισκέπτες µας, ήταν ο αγαπηµένος τους χορός
για τη βραδιά.
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ΜΙΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ο Σύλλογος Άρτεµις, ως οικοδεσπότης του 31ου Histiocyte So-
ciety Meeting, προσέφερε ένα δείπνο καλωσορίσµατος στους συµ-
µετέχοντες στο συνέδριο, πολλοί εκ των οποίων επισκέπτονταν τη
χώρα µας για πρώτη φορά. Η βραδιά αυτή, δε θα ήταν δυνατή
χωρίς τη βοήθεια, αλλά και την ευγενική οικονοµική υποστήριξη,
των Φίλων και Μελών του Συλλόγου.

Ο κ. Σίµος Παληός είναι Επίτιµο Μέλος του Συλλόγου και στα-
θερός αρωγός µας, επί σειρά ετών. Μέσω των προσωπικών του
επαφών, καταφέραµε να έχουµε στη διάθεσή µας το Μουσείο της
Ακρόπολης, µε πολύ ευνοϊκούς όρους και να πραγµατοποιήσουµε
εδώ την εκδήλωση, σε ώρες που ήταν κλειστό για το κοινό.

Η βραδιά ξεκίνησε µε ξενάγηση σε όλους τους ορόφους. Οι προ-
σκεκληµένοι µας, περιηγήθηκαν στο µοναδικό αυτό αρχαιολογικό
µουσείο, που έχει ψηφιστεί ως ένα από τα καλύτερα του κόσµου,
συνοδευόµενοι από επαγγελµατίες ξεναγούς. Από τις αντιδράσεις
των συνέδρων, τα χαµόγελα και τα σχόλια που λάβαµε, είµαστε σί-
γουροι πως απόλαυσαν την εµπειρία.

Το κτίριο δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να κινηθούν
ελεύθερα στο χώρο και να θαυµάσουν τα γλυπτά του ιερού βρά-
χου από όλες τις πλευρές, κάτι που σε «παραδοσιακούς» εκθε-
σιακούς χώρους δεν ισχύει. Η τελειότητα των εκθεµάτων, ακόµα
και στην πίσω, συχνά αθέατη όψη τους (πολλά επρόκειτο να τοπο-
θετηθούν ψηλά, πάνω σε αετώµατα όπου θα ήταν αδύνατον να δει
κανείς την πίσω πλευρά), προκαλεί δέος και θαυµασµό στους επι-
σκέπτες, ιδιαίτερα όταν τα βλέπουν από κοντά για πρώτη φορά.

Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης, οι καλεσµένοι µας προ-
σήλθαν στο χώρο του εστιατορίου, στον δεύτερο όροφο. Στα τραπέ-
ζια τους περίµενε ως µικρό σουβενίρ ένα αντίγραφο τετράδραχµου
νοµίσµατος του 297 π.Χ., µε το Μέγα Αλέξανδρο στην πρόσθια όψη
και τη Θεά Αθηνά στην πίσω όψη.

Τις οµιλίες άνοιξε ο Νικόλας Κοντογιάννης, που απηύθυνε
χαιρετισµό λέγοντας: «Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας µια
ευχάριστη βραδιά. Ελπίζω να απολαύσετε το συνέδριο, εδώ, στην
Ελλάδα. Σας εύχοµαι καλή τύχη, κατ’ αρχήν στην θεραπεία των

«Υπό το φως του Παρθενώνα»
∆είπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης

∆ευτέρα 28 Σεπτεµβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Άρτεµις, Απόστολος Κοντογιάννης, κατά την οµιλία του.



14

ασθενών και εν συνεχεία στην εύρεση της
θεραπείας για την LCH, την Ιστιοκύττωση.
Σας ευχαριστώ».

Ακολούθησε η οµιλία του κ. A. Κοντο-
γιάννη, που καλωσόρισε και ευχαρίστησε
τους επιστήµονες, τους φίλους και τους χο-
ρηγούς µας και στη συνέχεια, αναφέρθηκε
στους τρεις σηµαντικούς ανθρώπους που
έφυγαν από κοντά µας το 2015. Προβλήθηκε
ένα βίντεο αφιερωµένο στη µνήµη του ∆ρ.
Aρσίσι, µε αποσπάσµατα από µία συνέντευξη
που είχε δώσει το Μάιο, στον Γιάννη Κοντο-
γιάννη, πιθανόν, η τελευταία συνέντευξη του
Ρόµπερτ Αρσίσι.

Ακολούθησε χαιρετισµός του Προέδρου
του Histiocyte Society, ∆ρ. Ροντρίγκεζ-
Γκαλίντο, του ∆ρ. Μάρτεν Έγκελερ, που µί-
λησε για τον άνθρωπο Aρσέσι και της ∆ρ.
Τζένιφερ Πικάρσικ, που µίλησε για τη Μά-
ριαν Μαλόουν. Εάν επιθυµείτε να ακούσετε
τις οµιλίες, µπορείτε να βρείτε ολόκληρο
το βίντεο της βραδιάς πληκτρολογώντας
«Artemis Histio» στη µπάρα αναζήτησης στο
YouTube. Η νέα µας συνεργάτης, Έλλη
Ντούτση, έφτιαξε ένα καλαίσθητο βίντεο
από τη βραδιά στο µουσείο.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε το δείπνο και
πριν σερβιριστεί το επιδόρπιο, απολαύσαµε
το κουιντέτο εγχόρδων «Arco Continuo»,
ευγενική προσφορά της Κας ∆οµνίκης Πα-
παθανασίου και της εταιρείας της Concerts
& More. Το κουιντέτο αποτελούν οι µουσι-
κοί: Νίκος Μάνδηλας (βιολί), Αναστασία Μη-
λιώρη (βιολί), Κωνσταντίνος Γούζιος (βιόλα),
Μυρτώ Γούζιου (βιολοντσέλο) και ∆ηµήτρης
Καµαριανάκης (κοντραµπάσο). Οι εξαιρετι-
κοί αυτοί µουσικοί, ερµήνευσαν έργα των
Johann Sebastian Bach, Luigi Boccherini,
Rossini, Strauss και του Νίκου Σκαλκώτα.
Η µουσική δυνάµωσε την εµπειρία στο
χώρο και οι παρευρισκόµενοι έµοιαζαν µα-
γεµένοι. Όταν συζητούσαµε το πρόγραµµα
µε την Κα Παπαθανασίου, είχαµε προτείνει
κάποια από τα αγαπηµένα κοµµάτια του ∆ρ.
Aρσίσι, κάτι που ενέτεινε τη συγκίνηση.

Ο αρχικός προγραµµατισµός της βρα-
διάς, περιλάµβανε µουσική από τον Μαέ-
στρο Ροµπέρτο Σολντατίνι που τον γνωρί-
σαµε µέσω του κ. Στάθη Τοπούζογλου, το

2013, όταν είχε συµµετάσχει στη φιλανθρω-
πική βραδιά για την Ιστιοκκύτωση «Together
we will find a cure», στην εταιρεία Prime
Marine. ∆υστυχώς, ένα ατύχηµα που του
προκάλεσε ένα κάταγµα στο χέρι, δεν του
επέτρεψε να είναι κοντά µας. Κατά µία έν-
νοια όµως ήταν, γιατί ο κ. Σολντατίνι που
κάθε καλοκαίρι ταξιδεύει από την Ιταλία στα
νησιά του Αιγαίου µε το ιστιοφόρο του,
παρέα µε το βιολοντσέλο του, έγραψε ένα
βιβλίο µε τίτλο «Μουσική της Θάλασσας -
Αιγαίου Νότες» και αφιερώνει µέρος των
εσόδων στο Σύλλογο Άρτεµις. Το βιβλίο
εκδόθηκε στην Ελλάδα στα Αγγλικά και στα
Ελληνικά µε την ευγενική χορηγία του κ.
Τοπούζογλου και προσφέρθηκε ως δώρο
σε όλους τους προσκεκληµένους µας. Έτσι
θα έχουν τις εικόνες της «αντίστροφης Οδύσ-
σειας» του Μαέστρου µαζί τους, επιστρέ-
φοντας στις χώρες διαµονής τους.

Ήταν µια αξέχαστη εµπειρία, να βρίσκε-
ται κανείς ανάµεσα σε διακόσιους, σχεδόν,
από τους διαπρεπέστερους επιστήµονες
από όλες τις γωνιές του πλανήτη, κάτω από
τη σκιά του Παρθενώνα. Προτάθηκε µάλι-
στα από τον κ. Κοντογιάννη η συνάντηση να
πραγµατοποιείται στην Ελλάδα κάθε πεντα-
ετία και ίσως το δούµε να πραγµατοποιείται!
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ΜΙΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Μυρτώ Χατζάκη (Ίδρυµα Λεβέντη), Στάθης Τοπούζογλου
(Prime Marine).

Κουιντέτο εγχόρδων Arco Continuo.

Dr. Maarten Egeler, Section Head, Stem Cell
Transplantation, The Hospital for Sick Children,
Toronto, Ontario Canada.

Απόστολος Κοντογιάννης, Μαρίλη Φραγκίστα.

Dr. Jennifer Picarsic, Assistant Professor of Pathology, School of Medicine at University of Pittsburgh, Children’s
Hospital of Pittsburgh of UPMC.

Dr. Carlos Rodriguez-Galindo, Associate Professor,
Paediatrics, Harvard Medical School.
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Kathy Wisniewski, Τίνα Ταυρίδου, ∆ώρα Μουστάκα, Heather Fullerton.∆οµνίκη Παπαθανασίου (Concerts & More).

Dr. Vasanta Nanduri, Γιάννης Κοντογιάννης.Σεµίραµις Παληού.

Grant Cooper, Νικόλας Κοντογιάννης. Ελίζαµπεθ Κοντογιάννη, Dr. Carlos Rodriguez-Galindo.



Η 31η Ετήσια Συνάντηση της Histiocyte Society (Εταιρεία Ιστιο-
κύττωσης), έλαβε χώρα στην Αθήνα. Αυτό αποτέλεσε σηµαντική
εξέλιξη στην σύντοµη ιστορία της Εταιρείας Ιστιοκύττωσης. Συναν-
τηθήκαµε στον γενέθλιο τόπο της σύγχρονης ιατρικής για να εορτά-
σουµε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατανόηση και θεραπεία
των Iστιοκυτταρικών ασθενειών και κυρίως, µαζί µε την οικογένεια
Κοντογιάννη και το Σύλλογο Άρτεµις, να εορτάσουµε την 25η επέτειο
των συµποσίων Nikolas για την Iστιοκύττωση.

Η επιστηµονική ηµερήσια διάταξη του συνεδρίου εµπλουτίστηκε
µε διεπιστηµονικές συζητήσεις που έφεραν κοντά κορυφαίους ερευ-
νητές στον τοµέα της Ιστιοκύττωσης των Κυττάρων του Langerhans
(LCH), της Αιµοφαγοκυτταρικής Λεµφοϊστιοκυττάρωσης (HLH),
καθώς και σπάνιων Iστιοκυτταρικών διαταραχών. Το πρόγραµµα πε-
ριελάµβανε τρεις επιστηµονικές συνεδρίες για προφορικές παρου-
σιάσεις των πλέον σχετικών περιλήψεων στις διάφορες κατηγορίες,
καθώς και µία συνεδρία αναρτηµένων ανακοινώσεων που διευκό-
λυνε τις συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψεων.

∆ύο διαδραστικά συµπόσια αφορούσαν δύο από τα πλέον σχε-
τικά θέµατα του τοµέα µας. Στο πρώτο συµπόσιο, που συντόνισε ο
∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης, εξετάστηκαν οι επιδράσεις της LCH στον
εγκέφαλο. Ο ∆ρ. Milen Minkov περιέγραψε την κλινική παρουσίαση,
τα απεικονιστικά ευρήµατα και την πρόοδο της νόσου της LCH όταν
προσβάλει τον εγκέφαλο. Η διάλεξη αυτή ακολουθήθηκε από την ∆ρ.
Jennifer Picarsic η οποία έκανε µία ανασκόπηση της παθολο-
γίας του εγκεφάλου όταν προσβάλλεται από LCH. Τέλος, ο ∆ρ. Ken
McClain µίλησε για τις προκλήσεις της θεραπευτικής αγωγής. Το δεύ-
τερο συµπόσιο, µε συντονιστή τον ∆ρ. Jan-Inge Henter επικεν-
τρώθηκε στις διαφορετικές µορφές της HLH και τις αιτίες και
θεραπευτικές αγωγές που τις καθορίζουν. Ο ∆ρ. Michael Jordan ξε-
κίνησε το συµπόσιο µε µία ολοκληρωµένη περιγραφή της πρωτο-
παθούς HLH και των πολλαπλών γενετικών της µορφών. Η ∆ρ.
Anna Carin Horne έκανε µία ανασκόπηση του Συνδρόµου Ενεργο-
ποίησης των Μακροφάγων στη νέα εποχή των βιολογικών θερα-
πειών. Η ∆ρ. Kim Nichols συζήτησε για την HLH που συνδέεται µε
τον ιό Epstein-Barr και ο ∆ρ. Kai Lehmberg έκλεισε το συµπόσιο µε
µία ανασκόπηση της HLH που συνδέεται µε καρκίνο.

Πρόσθετες συνεισφορές έγιναν από διεθνώς ανεγνωρισµένους
και καταξιωµένους οµιλητές στην ολοµέλεια, οι οποίοι προσκλήθη-
καν να συζητήσουν θέµατα-κλειδιά. Ο ∆ρ. Maarten Egeler έκανε µία

ανασκόπηση των 25 ετών του Νίκολας Συµπόσιουµ, προχωρώντας
σε µία συγκινητική αναφορά ως φόρο τιµής στον ∆ρ. Robert Arceci,
ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της επιστηµονικής επιτροπής επί πολλά
χρόνια. Ο ∆ρ. Sergio Lira παρουσίασε συναρπαστικά δεδοµένα για
ένα νέο µοντέλο της LCH µε ζώα που ενδέχεται να βοηθήσει στην
περιγραφή του κυττάρου από το οποίο προέρχεται η LCH. Ο ∆ρ. Alain
Fischer συζήτησε καινοτόµα δεδοµένα για την παθοφυσιολογία και
αντιµετώπιση της HLH. Τέλος, ο ∆ρ. Jean-Francois Emile παρου-
σίασε µία πρόταση της Εταιρείας Ιστιοκύττωσης για µία νέα ταξινό-
µηση των Ιστιοκυτταρικών διαταραχών.

Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνάν-
τησης, η Εταιρεία Ιστιοκύττωσης µνηµόνευσε
τα µέλη της εκείνα που απεβίωσαν κατά τη
διάρκεια του τελευταίου χρόνου, συµπεριλαµ-
βανοµένων των ∆ρ. Robert Arceci, Marian
Malone και Christian Nezelov (φωτό) που
συνεισέφεραν πάρα πολύ στην Εταιρεία Ιστιο-
κύττωσης και στον κόσµο των Ιστιοκυττώσεων.

Όπως αναφέρεται σε έναν από τους Αφορισµούς του Ιπποκράτη,
«Ο µεν Βίος βραχύς, η δε Τέχνη µακρά». Η ανάµνησή τους θα είναι
πάντα κοντά µας και θα εµπνέει τη δουλειά των µελλοντικών γενεών.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ H.S.

31ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας Ιστιοκύττωσης
28-30 Σεπτεµβρίου 2015

Dr. Carlos Rodriguez-Galindo,
Associate Professor, Paediatrics,
Harvard Medical School
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Η Ιστιοκυττάρωση είναι ένα σπάνιο νόσηµα. Είναι δυνατόν να
εµφανιστεί σε κάθε ηλικία, αλλά είναι συχνότερη στα παιδιά. Οι κλι-
νικές εκδηλώσεις και τα συµπτώµατα µπορεί να ποικίλουν. Μπο-
ρεί να προσβάλει κάθε όργανο και η κλινική προβολή και τα αρχικά
συµπτώµατα µπορεί αρχικά να αποδίδονται σε άλλα, συχνότερα
αίτια. Η κλινική προσβολή από τα οστά είναι ένα συχνό εύρηµα,
όπως και ο άποιος διαβήτης (από ανεπάρκεια έκκρισης αντιδιου-
ρητικής ορµόνης).

Προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (ΚΝΣ) από
ιστιοκυττάρωση θεωρείται και η εµφάνιση άποιου διαβήτη, προ-
βάλλοντας µε πολυουρία και πολυδιψία. Στις τοµογραφίες µπορεί
να φανεί πάχυνση του µίσχου της υπόφυσης ή και διήθηση του
υποθαλάµου από αντίστοιχη µάζα (Εικόνα 1).

Μία άλλη περίπτωση διήθησης του ΚΝΣ από ιστιοκυττάρωση
είναι και η επέκταση προς τον εγκέφαλο και το νωτιαίο µυελό οστι-

κής διήθησης από τα οστά του κρανίου ή των σπονδύλων, αντί-
στοιχα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, λόγω των συµπτωµάτων και
των οστικών βλαβών συνήθως κατευθυνόµαστε και έχουµε
τοµογραφίες της περιοχής και ανακαλύπτουµε τις µάζες, ώστε να
δοθεί και η κατάλληλα προσαρµοσµένη θεραπεία. Συνεπώς,
άποιος διαβήτης αλλά και επέκταση οστικών βλαβών προς το ΚΝΣ
(εγκέφαλο και νωτιαίο µυελό) αποτελούν δύο µορφές ιστιοκυττά-
ρωσης που αφορά το ΚΝΣ και είναι και αυτές που συχνότερα
µπορεί να αντιµετωπίσουµε.

Στα πλαίσια παρουσίας πάχυνσης του µίσχου της υπόφυσης ή
και µάζας στην περιοχή του υποθαλάµου - υπόφυσης µπορεί να
παρατηρούνται και ανεπάρκειες άλλων ορµονών πέραν της
αντιδιουρητικής ορµόνης. Κατάλληλος εργαστηριακός έλεγχος µε
τη βοήθεια ενδοκρινολόγου µπορεί να αποτυπώσει αυτές τις
ανεπάρκειες και να δοθεί κατάλληλη θεραπεία. Όµως, πέραν του
ενδοκρινολογικού ελέγχου, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η πλήρης
σταδιοποίηση και για αυτήν καθ' εαυτή την ιστιοκυττάρωση του
πάσχοντος και η έγκαιρη χορήγηση κατάλληλης θεραπείας και για
την ιστιοκυττάρωση.

Όσον αφορά την προσβολή του ΚΝΣ, αυτή επίσης µπορεί να
παριστά την ανεύρεση µικρών ή µεγάλων, µονήρων ή πολλαπλών
ογκόµορφων µαζών (Εικόνα 2). Να έχουµε δηλαδή στο ΚΝΣ την
ανεύρεση εστιών ιστιοκυττάρωσης. Αναλόγως της θέσης τους, οι
µάζες αυτές µπορεί να προκαλέσουν διάφορα νευρολογικά προ-
βλήµατα µεταξύ των οποίων και σπασµούς από τον ερεθισµό του
ΚΝΣ. Σε περίπτωση που γίνει βιοψία από τις µάζες αυτές, συνή-
θως έχουµε τα ίδια χαρακτηριστικά ευρήµατα που έχουµε και σε
άλλες εστίες εκτός ΚΝΣ, όπως παράδειγµα σε ένα οστό, και οι βλά-
βες αυτές είναι θετικές για Langerin και για CD1a, τυπικά ευρή-
µατα εστιών ιστιοκυττάρωσης Langerhans.

Παρατηρείται µερικές φορές και µία σπανιότερη νόσος του
ΚΝΣ σε σχέση µε τη διάγνωση Ιστιοκυττάρωσης. Αυτή αφορά
νευροεκφυλιστική νόσο του ΚΝΣ, η οποία συνήθως έχει βραδεία
και µη αναστρέψιµη πορεία. Η νευροεκφυλιστική νόσος µπορεί
να προβάλει κλινικά µε δυσαρθρία, προβλήµατα σίτισης, σπαστική

Ιστιοκυττάρωση του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος

Βασίλειος Παπαδάκης MD. PhD.
∆ιευθυντής
Ογκολογικής Μονάδας
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙ∆Α
Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Χαρακτηριστική εικόνα πάχυνσης του µίσχου της υπόφυσης σε ασθενή µε άποιο διαβήτη.

Εικόνα 1
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆Ρ. Β. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ

τετραπληγία, αταξία, προβλήµατα βάδισης,
ισορροπίας, προβλήµατα συµπεριφοράς,
αντίληψης, µνήµης και νόησης καθώς και
ιδιαίτερα έντονους πονοκεφάλους και
σπασµούς. Συνήθως τα ευρήµατα αυτά και
τα προβλήµατα είναι ιδιαίτερα ήπια αρχικά,
αλλά µε την πάροδο του χρόνου µπορεί να
επιδεινωθούν. Στις τοµογραφίες δεν πα-
ρατηρούµε όγκους - µάζες, αλλά διάχυτες
βλάβες. Οι βλάβες αυτές, µπορεί να έχουν
χαρακτήρα λευκοεγκεφαλοπάθειας, αγγει-
ακού τύπου βλάβης ή ατροφίας του εγκε-
φάλου (Εικόνα 3).

Αν γίνει βιοψία, συχνά οι βλάβες αυτές
δεν εκφράζουν τυπικά Langerin και CD1a
και θεωρούνται εκφυλιστικές βλάβες που
προκαλούνται µε αυτοάνοσο ή άλλο µηχα-
νισµό.

Οι συχνότητα της νευροεκφυλιστικής
νόσου σε σχέση µε Ιστιοκυττάρωση δεν
είναι απολύτως γνωστή, είναι όµως σπάνια.
Ο καλύτερος τρόπος ανίχνευσής της είναι το
καλό ιστορικό και η κλινική εξέταση του
ασθενούς, καθώς και ειδικά τεστ ανίχνευ-
σης της εγκεφαλικής δυσλειτουργίας. Εάν
υπάρχει υποψία νευροεκφυλιστικής νόσου,
συνεχίζουµε µε έλεγχο µε µαγνητική τοµο-
γραφία ή PET-CT scan. Μερικές φορές µπο-
ρεί να έχουµε στις απεικονίσεις ευρήµατα
συµβατά µε νόσο του ΚΝΣ, χωρίς ο ασθε-
νής να έχει καθόλου συµπτώµατα.

Η Ιστιοκυττάρωση προσβάλλει συχνό-
τερα το ΚΝΣ όταν έχουµε διάγνωση σε
µικρότερη ηλικία (κάτω των 2 χρόνων),
πολυσυστηµατική νόσο, παρουσία άποιου
διαβήτη ή νόσο σε οστά του κρανίου (περι-
λαµβανοµένου και του προσώπου) και
χρόνια πορεία της νόσου. Στη διαφορική
διάγνωση (δηλαδή άλλες πιθανές διαγνώ-
σεις) της νόσου του ΚΝΣ περιλαµβάνονται
όγκοι όπως το γερµίνωµα, η σκλήρυνση
κατά πλάκας, η σαρκοείδωση και άλλου
τύπου αγγειακά και εκφυλιστικά νοσήµατα
που µπορεί να προσβάλλουν το ΚΝΣ.

Είναι σηµαντικό να αναγνωρίζουµε την
νόσο του ΚΝΣ και ιδιαίτερα τη µορφή της
νευροεκφυλιστικής νόσου. Η θεραπεία της
Ιστιοκυττάρωσης Langerhans µπορεί να
τροποποιηθεί όταν υπάρχει νόσος στο ΚΝΣ,
ώστε να δοθεί θεραπεία που να διεισδύει

επαρκώς στο ΚΝΣ ή και να προλαµβάνει
την περαιτέρω επιδείνωση της νευροεκ-
φύλισης από τα αρχικά της στάδια. Υπο-
τροπή της νόσου µε µόνη εντόπιση το ΚΝΣ
µπορεί επίσης να παρατηρηθεί και µπορεί
επίσης να θεραπευθεί ανάλογα.

Βιοψία της βλάβης του ΚΝΣ µπορεί να
είναι ενδεδειγµένη, ιδιαίτερα αν υπάρχει και
η πιθανότητα κακοήθειας και δεν ανευρί-
σκονται άλλες βλάβες περιφερικά για βιοψία
(πχ στα οστά). Επειδή όµως έχει τεχνικές δυ-
σκολίες και αυξηµένη επικινδυνότητα, ανα-
πτύσσονται από τους ερευνητές εξετάσεις
καταλλήλων δεικτών στο αίµα ή το εγκεφα-
λονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) που να µπορούν να
µας πληροφορήσουν αν υπάρχει νόσος,
χωρίς απαραίτητα να υποβληθεί ο ασθενής
σε βιοψία. Τα πρώτα αποτελέσµατα είναι εν-
θαρρυντικά.

Καταλήγοντας, η νόσος του ΚΝΣ σε
σχέση µε ιστιοκυττάρωση Langerhans, πέ-
ραν του άποιου διαβήτη µπορεί να έχει και
άλλες µορφές. Η νόσος αυτή δεν είναι συχνή.
Κατάλληλη εξέταση και απεικονιστικές µέ-
θοδοι µπορούν να µας κατευθύνουν, έτσι
ώστε ο κάθε ασθενής να λάβει την καταλλη-
λότερη και πλέον αποτελεσµατική θεραπεία.
Η σπάνια νευροεκφυλιστική νόσος πρέπει να
ανακαλύπτεται έγκαιρα µε εξέταση του ασθε-
νούς, να πιστοποιείται µε κατάλληλες απεικο-
νίσεις και να γίνεται έγκαιρη θεραπευτική
παρέµβαση. Νέοι δείκτες στο αίµα και το ΕΝΥ
µπορούν να µας πληροφορήσουν για την
ύπαρξη ενεργού νόσου ιστιοκυττάρωσης,
χωρίς την ανάγκη για βιοψία του ΚΝΣ. Ακόµη
και υποτροπή ιστιοκυττάρωσης στο ΚΝΣ
µπορεί να θεραπευθεί κατάλληλα.

Εικόνα 2

Χαρακτηριστική ογκόµορφη µάζα ιστιοκυττάρωσης στον
εγκέφαλο (Οι λευκές στρογγυλές µάζες κάτω από το
κρανίο). Προβολή µε σπασµούς.

Εικόνα διάχυτης εγκεφαλοπάθειας γύρω από τις κοιλίες

(οι λευκές διηθήσεις σε σχήµα Χ)
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Εικόνα 3
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Η Ιστιοκύττωση των κυττάρων του Langerhans (LCH) παρα-
µένει «ακόµη» µία διαταραχή που δεν έχει κατανοηθεί επαρκώς,
µε ετερογενείς κλινικές εκφάνσεις. Η LCH χαρακτηρίζεται, είτε από
εστιακές, είτε από διάσπαρτες βλάβες σε οιοδήποτε όργανο του
σώµατος, το οποίο περιέχει περίσσεια κυττάρων µε χαρακτηρι-
στικά δενδριτικών κυττάρων, τα επονοµαζόµενα «κύτταρα LCH».
Λόγω της σπανιότητας της LCH, οι περισσότεροι ιατροί βλέπουν
κάθε χρόνο πολύ λίγους ασθενείς, κάτι το οποίο µας παρέχει «πε-
ριορισµένη εµπειρία». Τα τελευταία 25 χρόνια, οι συναντήσεις
«think tank» υπό τον τίτλο Nikolas Symposia επικεντρώνονται στην
περαιτέρω κατανόηση της LCH συζητώντας ορισµένα θέµατα και
δηµιουργώντας ερευνητικές συνεργασίες.

Πριν από 25 χρόνια, ο Απόστολος και η Ελίζαµπεθ Κοντο-
γιάννη, των οποίων ο γιος Νικόλας είχε διαγνωσθεί µε LCH, από
το γιατρό του ∆ρ. Jon Pritchard, ένωσαν τις δυνάµεις τους για να
γίνει παγκοσµίως περισσότερο κατανοητή αυτή, η µερικές φορές
φοβερή ασθένεια. Ο ∆ρ. Pritchard προσκάλεσε ιατρούς-ερευνη-
τές στον τοµέα αυτόν και ξεκίνησε το Nikolas Symposium (NS).
Αυτά τα ετήσια Συµπόσια –25 µέχρι σήµερα– συνεχίζουν να προ-
σφέρουν ένα φόρουµ που συγκεντρώνει κλινικούς επιστήµονες
και πληθώρα επιστηµόνων, όλων των ειδικοτήτων, για να συζη-
τήσουν τα προβλήµατα της LCH, να θέσουν ερευνητικά ερωτή-
µατα και να διεξάγουν έρευνες, λειτουργώντας ως καταλύτης για
την έρευνα για την LCH. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα πολλές συ-
νεργασίες µεταξύ οργανωτών και συµµετεχόντων στα συµπόσια,
συχνά σε συνεργασία µε την Εταιρεία Ιστιοκύττωσης (Histiocyte
Society). Ενδεικτικά: η βιολογία και η προέλευση του κυττάρου
του Langerhans στην ασθένεια, η κλωνικότητα και τι σηµαίνει
αυτό στην LCH, ο ρόλος των κυτοκινών και των χηµειοκινών
στην LCH και τέλος, αλλά όχι ελάσσονος σηµασίας, κατά πόσον η
LCH είναι µία απορρύθµιση του ανοσοποιητικού ή µια νεοπλα-
σµατική ασθένεια.

Το Μάιο του 2015, εορτάσαµε το 25ο Nikolas Symposium και
ο αείµνηστος ∆ρ. Pritchard τιµήθηκε για την πρωτοπόρο του πρω-
τοβουλία, ως ο αποδέκτης του βραβείου Career Award του φετι-

νού Nikolas Symposium. Η κόρη του, Alex Fontanelli, παρέλαβε
το βραβείο προς τιµήν του.

Το θέµα του 2015: «Μηχανισµοί και µακροχρόνιες επιπτώσεις
των νευροφλεγµονωδών ασθενειών» αποτέλεσε τη γέφυρα µε-
ταξύ της LCH και νευρολογικών ασθενειών, όπως η σκλήρυνση
κατά πλάκας. Οι συναντήσεις αυτές, όπως και η παρούσα, επε-
κτείνουν τη γνώση για την ασθένεια και δηµιουργούν επίσης µια
τεράστια δεξαµενή ιατρών που καθίστανται ειδικοί για την LCH. Η
γνώση αυτή, µεταδίδεται και ελπίζουµε ότι θα χρησιµοποιηθεί για
ασθενείς σε όλο τον κόσµο.

Η τρέχουσα άποψη είναι ότι, τα κύτταρα προέλευσης είναι πι-
θανόν να δηµιουργούνται από αιµοποιητικά πρόδροµα κύτταρα, µο-
λονότι το στάδιο εκτροχιασµού παραµένει ασαφές. Πολλές από τις
ενδείξεις και τα συµπτώµατα της LCH καθοδηγούνται από αυξηµέ-
νες τιµές κυτοκινών και χηµειοκινών. Η απόδειξη της κλωνικής
µορφής της LCH, σε συνδυασµό µε το εύρηµα ότι µία σωµατική µε-
τάλλαξη στο γονίδιο BRAF σε ένα ποσοστό ασθενών µε LCH µέχρι
60%, καθώς και η ενεργοποίηση σε όλους τους ασθενείς της σηµα-
τοδοτικής οδού των MAP κινασών, παρέχουν ακαταµάχητες εν-
δείξεις για νεοπλασµατική προέλευση. Κάποια από αυτά τα
ευρήµατα έχουν αλλάξει πλήρως την άποψη που έχουµε για την
ασθένεια. Αυτό έχει οδηγήσει στη διερεύνηση της χρήσης θερα-
πειών µοριακής στόχευσης, πέραν της χρήσης χηµειοθεραπείας.
Τα επόµενα χρόνια, µπορούµε να αναµένουµε την πραγµατική αι-
τιολογία για τη θεραπεία.

25 χρόνια Nikolas Symposium

R. Maarten Egeler, M.D., Ph.D.
∆ιεύθυνση Αιµατολογίας / Ογκολογίας, Παιδιατρικό Τµήµα,
The Hospital for Sick Children / Πανεπιστήµιο του Τορόντο,
Τορόντο, Οντάριο, Καναδάς
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mutations in Langerhans cell histiocytosis. Blood 116:1919-
1923, 2010.

2. Berres ML, Lim KP, Peters T et al. BRAF-V600E expression
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25ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
14-17 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο ∆ρ. Robert Arceci, που έφυγε τόσο ξαφνικά
από κοντά µας, κατά την παρουσίασή του για το έργο
του εµπνευστή του Nikolas Symposium ∆ρ. Jon Pritchard,
το Μάιο του 2015.

Η κόρη του ∆ρ. Jon Pritchard, Alex Fontanelli, παραλαµβάνει το τιµητικό βραβείο στη µνήµη του έργου
του πατέρα της.

Peter Bienenstock.

Οι ∆ρς. Beverley, Arceci και Bienenstock, εκ µέρους της επιστηµονικής επιτροπής του Συµποσίου, επιφύλαξαν
µία έκπληξη στην οικογένεια Κοντογιάννη.

Νικόλας Κοντογιάννης.
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Ο αείµνηστος ∆ρ. Jon Pritchard.
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25ο ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
14-17 ΜΑΪΟΥ 2015

Άλκης Ιωαννίδης.

Alex Fontanelli.

Στάθης Τοπούζογλου.

Α. Κοντογιάννης, ∆ρ. Beverley, ∆ρ. Arceci, ∆ρ. Egeler.

Μαριλένα Νικολάου (Ίδρυµα Λεβέντη), Απόστολος Κοντογιάννης.



Όλα ξεκίνησαν µε την προτροπή του συνεργάτη µας ∆ρ.
Γρηγόρη Στρατάκου (Πνευµονολόγου στο Νοσοκοµείο Σωτηρία),
να επικοινωνήσουµε µε τη σύζυγό του, µεσόφωνο Έλλη Αρβα-
νίτη, για να βρούµε τρόπο να στηρίξουµε οικονοµικά το Σύλλογο.
Η Έλλη, µία εξαιρετική καλλιτέχνης, ένας ζεστός και ευγενικός άν-
θρωπος, δέχτηκε χωρίς κανέναν ενδοιασµό να συµµετέχει αφι-
λοκερδώς σε µία µουσική βραδιά αφιερωµένη στην οικονοµική
ενίσχυση του έργου του Συλλόγου µας.

Όταν συζητούσαµε για υποψήφιους µουσικούς που θα τη συ-
νόδευαν, αναφέρθηκε το όνοµα του ∆αυίδ Ναχµία, του µαέστρου
που έχει µελετήσει σε βάθος τα τραγούδια και τη µουσική των
αρχών του 20ού αιώνα. Επικοινωνήσαµε µε τον κ. Ναχµία και αν-
ταποκρίθηκε και εκείνος θετικά. ∆έχτηκε αµέσως να «στήσει»
µουσικά τη συναυλία και να διοργανώσει στο δικό του χώρο, τις
απαιτούµενες πρόβες µε όλους τους ερµηνευτές.

Η πρώτη συναυλία µας για το 2015, πραγµατοποιήθηκε στο αµ-
φιθέατρο «Auditorium» στην οδό Σίνα 2 - 4. Παρότι ο χώρος του αµ-
φιθεάτρου δε γέµισε, είδαµε αρκετά µέλη του συλλόγου µας, κάτι που
µας χαροποίησε ιδιαίτερα, καθώς και φίλους, συγγενείς αλλά και
µέλη του Ελληνο-Σουηδικού Συλλόγου, που είχε την ευγενική καλο-
σύνη να αποστείλει την πρόσκληση της εκδήλωσης στα µέλη του.

Το πρόγραµµα της βραδιάς ήταν πλούσιο, µε διάρκεια πάνω
από δύο ώρες. Περιλάµβανε πάνω από 40 τραγούδια από το
πρώτο µισό του εικοστού αιώνα, τραγούδια µε διαχρονική αµεσό-
τητα, συγκινητικά, τρυφερά. Τραγούδια του Αττίκ, του «γλυκού
βάρδου των λησµονηµένων γαλανών µατιών και των αλησµόνη-
των ερώτων», γοητευτικές, άφθαρτες µελωδίες, που µας γνώρισε
ο Σουγιούλ, ο Χαιρόπουλος, ο Γιαννίδης και ο Γούναρης, ερµη-
νευµένα από την Έλλη Αρβανίτη, τον Θάνο Πολύδωρα και τις: Ζέτα
Ξαφάκη, Μαρίνα Γιαννέλη και Έλενα Γκατζά.

Απ’ τον Αττίκ στον Γούναρη
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Νάσος Πατέτσος, Έλλη Αρβανίτη.

Έλενα Γκατζά, Έλλη Αρβανίτη, Θάνος Πολύδωρας, Ζέτα Ξαφάκη.

∆αυίδ Ναχµίας, Θάνος Πολύδωρας.

26



Η βραδιά είχε πολλές εκπλήξεις. Μία ήταν η παρουσία του κ.
Νάσου Πατέτσου, που οι µεγαλύτερης ηλικίας γνώριζαν καλά,
µέσω της µεγάλης επιτυχίας του στα είδη της καντσονέτας και του
µπελ κάντο, τη δεκαετία του 1950. Μαζί µε την Έλλη Αρβανίτη τρα-
γούδησε το πολύ γνωστό «Άι Μορένα» του Γιώργου Μουζάκη και
άλλα τραγούδια. Εκπληκτική παρουσία, όπως έχει πει ο Χάρρυ
Κλυνν «Οι κυβερνήσεις πέφτουν µα ο Πατέτσος µένει!» – ένας
ζωντανός θρύλος που τα µέσα της εποχής του αποκαλούσαν το
«Αηδόνι της Νάπολης». Η παρουσία του,έκπληξη για όλους, συµ-
περιλαµβανοµένων των διοργανωτών της βραδιάς, έδωσε µε-
γάλη χαρά στο κοινό, στους µεγαλύτερους που θυµόντουσαν
µελωδίες και τις σιγοτραγουδούσαν µαζί του αλλά και στους νεό-
τερους που γνώρισαν έναν από τους τελευταίους της εποχής του.

Η µεσόφωνος Έλλη Αρβανίτη µε το ευρύ φωνητικό και
εκφραστικό της φάσµα.

∆αυίδ Ναχµίας, Έλλη Αρβανίτη.

Η προσέλευση του κοινού ήταν ικανοποιητική και είδαµε πολλά µέλη του Συλλόγου, φίλους και συνεργάτες.
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ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2015

Θάνος Πολύδωρας.
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Η είσοδος στο auditorium. Θάνος Πολύδωρας, Έλενα Γκατζά.

Η Γ.Γ. του Συλλόγου Άρτεµις, ∆ώρα Μουστάκα, απηύθυνε χαιρετισµό.

Μία άλλη έκπληξη, ήταν η παρουσία της ερµηνεύτριας Κατερίνας
Κουρεντζή, προσωπικής φίλης του ∆αυίδ Ναχµία, που ερµήνευσε κά-
ποια τραγούδια.

Όσοι παρευρέθηκαν πέρασαν µια όµορφη και ροµαντική βραδιά,
µε τα κλασσικά αυτά τραγούδια που κατάφεραν να επιβιώσουν στο
χρόνο, γιατί διαθέτουν την ικανότητα να αγγίζουν τις πιο ευαίσθητες
και ροµαντικές χορδές της ψυχής µας, µε δυσεύρετη πλέον στους και-
ρούς µας ευγένεια, κοµψότητα και καλαισθησία.

Κατερίνα Κουρεντζή. Από αριστερά: ∆αυίδ Ναχµίας, Ζέτα Ξαφάκη, Έλενα Γκατζά, Έλλη Αρβανίτη, Θάνος Πολύδωρας, Μαρίνα Γιαννέλη.



Μια πολύ ωραία φωτογραφία από το λογαριασµό του ∆αυίδ Ναχµία στο Facebook.

∆αυίδ Ναχµίας, αγαπηµένο «παιδί» του Νάσου Πατέστου. Σουζάνα και Ηλίας Τάγκας της Ideas Print, οι νέοι µας συνεργάτες στις εκτυπώσεις.

Νάσος Πατέστος, ∆ώρα Μουστάκα, Μαρίνα Γιαννέλη.

Από αριστερά: Μαρίνα Γιαννέλη, Ζέτα Ξαφάκη, ∆αυίδ Ναχµίας, Θάνος Πολύδωρας, Έλενα Γκατζά, Νάσος Πατέτσος, Έλλη Αρβανίτη, ∆ώρα Μουστάκα, Τίνα Ταυρίδου.
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Η δεύτερη συναυλία µας για το 2015, και η µεγαλύτερη που
έχουµε διοργανώσει µέχρι σήµερα, ήταν ένα δώρο ενός από τους
πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του –του Κωστή Μαραβέ-
για– στο Σύλλογο Άρτεµις. Η φιλία του µε το συγκρότηµα των Gadjo
Dilo, αλλά και µε τη «δική µας» Τίνα Ταυρίδου, ήταν οι γέφυρες που
είχαν ως αποτέλεσµα την εκδήλωση αυτή. Όσοι συναντούν τον
Κωστή, βλέπουν έναν προσιτό, θετικό άνθρωπο µε το χαµόγελο στα
χείλη, που επιθυµεί να συµβάλλει για το γενικό καλό.

Το συγκρότηµα Gadjo Dilo αποτελείται από µια γελαστή παρέα
µουσικών µε κοινό τους χαρακτηριστικό την αγάπη για τη µουσική
ιδιοφυΐα του θρυλικού κιθαρίστα της gypsy swing, Django Reinhardt
και την Ελληνική µουσική σκηνή του '50 και '60. Με αφετηρία τους
δύο αυτούς µουσικούς πολιτισµούς και µε πειραµατισµούς πάνω σε
µεταγενέστερους ήχους της jazz, κατορθώνουν να συνδυάσουν µε το
δικό τους, µοναδικό τρόπο, την παραδοσιακή manouche gypsy
swing µουσική µε την Ελληνική µουσική παράδοση.

Το συγκρότηµα αποτελείται από τους: Σωτήρη Ποµόνη (κιθάρα),
Κώστα Μητρόπουλο (κιθάρα), Νίκο Βλάχο (κοντραµπάσο), Σέργιο
Χρυσοβιτσάνο (βιολί), Γιώργο Τσιατσούλη (ακορντεόν) και Ηλιάνα
Τσαπατσάρη (φωνή). Eπί σκηνής, το συγκρότηµα µεταφέρει τη
µαγεία της τσιγγάνικης jazz παράδοσης δίνοντας ταυτόχρονα ένα
έντονα «Ελληνικό» στοιχείο, αναβιώνοντας µίαν άλλη εποχή, και

παρασέρνοντας έτσι το κοινό να λικνιστεί και να σιγοτραγουδήσει
παρέα τους.

Πλήθος εξωτερικών παραγόντων πρέπει να ταιριάξουν, για να
πραγµατοποιηθεί µια εκδήλωση: να είναι διαθέσιµοι οι καλλιτέ-
χνες τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, να βρεθεί ο σωστός χώρος και
να είναι ελεύθερος, να συµφωνηθούν τα οικονοµικά, να τυπω-
θούν όλα τα απαραίτητα έντυπα. Για τη συναυλία, κάναµε αφισο-
κόλληση στην Αθήνα και τον Πειραιά και είχαµε αγωνία για το αν

Gadjo Dilo
Special Guest:
Κωστής Μαραβέγιας
Κυριακή 29 Μαρτίου 2015
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θα γεµίσει ο χώρος των 300 θέσεων, αφού ήταν προγραµµατι-
σµένη για Κυριακή, σχετικά «δύσκολη» µέρα.

Τελικά, ο χώρος του Passport γέµισε. Ήταν µια όµορφη στιγµή
όταν ο Πρόεδρός µας κ. Κοντογιάννης µίλησε στο νέο αυτό κοινό,
που η πλειοψηφία του δεν γνώριζε τίποτα για την Ιστιοκύττωση, το
Σύλλογο Άρτεµις, το Νίκολας Συµπόσιουµ. Τα λόγια του «δε θα τα
παρατήσω µέχρι να βρούµε τι προκαλεί αυτή τη νόσο και άρα και τι
την θεραπεύει», ίσως τα διαβάζουµε σε κείµενα που περιγράφουν
το έργο µας, αλλά ακούγονται διαφορετικά όταν τα απευθύνει σε
νέους ανθρώπους που βγήκαν να διασκεδάσουν, πίνοντας ένα
ποτό και ακούγοντας µουσική. Ήταν µία συγκινητική ανανέωση της
δέσµευσής του –και του Συλλόγου– προς τους ασθενείς και τις οι-
κογένειές τους.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Ηλιάνα, ήταν σε προχωρηµένη εγκυ-
µοσύνη στη συναυλία και τα αστεία για το αν επρόκειτο να γεννήσει
επί σκηνής έδιναν και έπαιρναν. Μερικά από τα πολλά τραγούδια που

απολαύσαµε ήταν τα: «Πέφτεις σε Λάθη» του Β. Τσιτσάνη, «Άλλα µου
λεν τα µάτια σου» των Θ. ∆ερβενιώτη / Κ. Μάνεση και το «Ήρθα και
απόψε στα σκαλοπάτια σου» των Γ. Ζαµπέτα / X. Βασιλειάδη. Μαζί
µε τον Κωστή Μαραβέγια τραγούδησαν δικές του επιτυχίες, όπως τα
«Άσε µε να µπω», «∆ε ζητάω πολλά», «Που να βρω µια να σου µοι-
άζει» κ.ά. Η gypsy swing ενέργεια των Gadjo Dilo ταίριαξε υπέροχα
µε τη σκηνική παρουσία του Κωστή Μαραβέγια που ξεσηκώνει το
κοινό και ελπίζουµε ότι όσοι ήταν εκεί απόλαυσαν τον συνδυασµό!

Κάποια στιγµή, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Κωστής πήρε
ένα κινητό τηλέφωνο από το κοινό και άρχισε να βιντεοσκοπεί από
τη σκηνή το κοµµάτι «Άσε µε να µπω» που τραγουδούσαν µε την
Ηλιάνα, δηµιουργώντας ένα βίντεο «σέλφι» από τη βραδιά! Όσοι
επιθυµείτε να δείτε το συγκεκριµένο βίντεο, µπορείτε να πληκτρο-
λογήσετε την εξής διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=EEWJlKIS-Qs
όπου βρίσκεται το κανάλι του Συλλόγου Άρτεµις στο YouTube.

Οκτώ µηνών έγκυος αλλά πάνω στη σκηνή
τα έδινε όλα!

Στιγµιότυπο από το χαιρετισµό του Προέδρου στο κατάµεστο Passport.



Το κατάµεστο Passport.

32

Τραβώντας το βίντεο «σέλφι»…
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Από αριστερά: Κώστας Μητρόπουλος, Σωτήρης Ποµόνης, Νίκος Μαραβέγιας, Νίκος Βλάχος, Κωστής Μαραβέγιας, Ηλιάνα Τσαπατσάρη, ∆ώρα Μουστάκα, Σέργιος Χρυσοβιτσάνος, Τίνα Ταυρίδου,
Γιώργος Χουρδάκης, Γιώργος Τσιατσούλης

Νίκος Βλάχος. Σέργιος Χρυσοβιτσάνος. Σωτήρης Ποµόνης. Γιώργος Τσιατσούλης.



34

Η τρίτη συναυλία που διοργανώσαµε
για το 2015, διέφερε πολύ από τις δύο προ-
ηγούµενες. Ο ∆ρ. Στεφάν Βαν Χουλ είναι
ένας από τους διαπρεπέστερους ογκολό-
γους - παιδιάτρους του Βελγίου και µέλος
του Histiocyte Society (H.S.).

Εκτός όµως από καταξιωµένος ιατρός,
είναι και εξαιρετικός µουσικός. Μαζί µε
τις τέσσερις κόρες του και τη σύζυγό του
Ανν, έχουν δώσει πλήθος φιλανθρωπικών
συναυλιών στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη
Γερµανία, για να στηρίξουν οικονοµικά την
έρευνα και την διάδοση της πληροφορίας
για την Ιστιοκύττωση, στο ευρύ κοινό.

Εδώ και χρόνια, ο ∆ρ. Βαν Χουλ, είχε
εκφράσει την επιθυµία να πραγµατοποιήσει
µία συναυλία για τους συναδέλφους του, τα
µέλη του Histiocyte Society αλλά και του
Nikolas Symposium. Η ευκαιρία του δόθηκε
το Σεπτέµβριο, κατά τη διάρκεια της 31ης
ετήσιας συνάντησης του H.S. στην Αθήνα.
Ήταν ένα ακόµη εξαιρετικό δώρο προς το
Σύλλογο Άρτεµις. Ο γενναιόδωρος ιατρός
προσφέρθηκε να καλύψει ο ίδιος τα έξοδα
µεταφοράς και διαµονής για τα µέλη της οι-
κογένειάς του.

Την Κυριακή, πριν την έναρξη των ερ-
γασιών του H.S. Meeting και ενώ οι περισ-
σότεροι σύνεδροι είχαν καταφθάσει στην
Αθήνα και στο ξενοδοχείο Electra Palace

στην Πλάκα, διοργανώσαµε µια βραδιά
κλασικής κυρίως µουσικής στο αµφιθέα-
τρο του Ιδρύµατος Θεοχαράκη, µε συνθέ-
σεις µεταξύ άλλων των Χέντελ, Πασελ-
µπέλ, Κατσίνι αλλά και σύγχρονων όπως
ο Λέοναρντ Κοέν και η Σινέντ Ο’Κόννορ.
Η επιλογή του χώρου, έγινε µε βασικό
κριτήριο την εύκολη πρόσβαση από το
ξενοδοχείο.

Η µουσική οικογένεια αποτελείται από
τους: Στεφάν Βαν Χουλ (βιολί), Μαρλίς

(άρπα - φωνή), Καρολίν (βιολί - φωνή), Αννί
(βιολί - φωνή), Στεφανί (φλάουτο - φωνή -
κρουστά) και Ανν (πλήκτρα - κρουστά).

Το µουσικό επίπεδο της συναυλίας
ήταν µια ευχάριστη έκπληξη. Ήταν µια «δε-
µένη» συναυλία υψηλού επιπέδου. Είναι
δύσκολο να φανταστεί κανείς, πως ένας
διαπρεπής επιστήµονας που χρειάζεται
διαρκώς να µελετά και να κάνει δηµοσιεύ-
σεις, βρίσκει τον απαιτούµενο χρόνο να
εξασκηθεί σε ένα όργανο τόσο δύσκολο
όσο το βιολί, αλλά και για να οργανώνει
πρόβες µε τα 5 µέλη της οικογένειάς του.
Σίγουρα, αν δεν ήταν ένας εξαιρετικός ια-
τρός θα µπορούσε να έχει µια επιτυχηµένη
σταδιοδροµία µε το οικογενειακό µουσικό
συγκρότηµα!

Πριν την έναρξη της συναυλίας, προ-
σφέρθηκε ένα ελαφρύ σνακ στο καφέ του
Ιδρύµατος Θεοχαράκη, για όλους τους πα-
ρευρισκόµενους, ευγενική χορηγία του
Histiocytosis Association και της κας Ελέ-
νης Κρέµου. Παρόντες ήταν και ο Πρό-
εδρος του Histiocyte Society, ∆ρ Κάρλος

Συναυλία Οικογένειας ∆ρ. Στεφάν Βαν Χουλ
Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2015



Ροντρίγκεζ - Γκαλίντο, η Κα Νέβενς, από την Πρεσβεία του Βελ-
γίου, η οικογένεια Κοντογιάννη, καθώς και αρκετά µέλη του Συλ-
λόγου µας.

Το πρόγραµµα, είχε διάρκεια πάνω από µία ώρα δίχως διά-
λειµµα και ολοκληρώθηκε µε το κοµµάτι του συνθέτη Γιάννη Μαρ-
κόπουλου «Ποιος πληρώνει το βαρκάρη», που η οικογένια Βαν
Χουλ το έµαθε ειδικά για να µας τιµήσει, ως τη χώρα που φιλοξέ-

νησε το συνέδριο. Η επιτυχία της συναυλίας ήταν µεγάλη και όλοι
οι ιατροί, συνεχάρησαν τον ∆ρ. Βαν Χουλ για το ταλέντο του, αλλά
και για την όµορφη βραδιά που απόλαυσαν.

Εάν επιθυµείτε να ακούσετε και να δείτε κάτι από τη βραδιά,
µπορείτε να πληκτρολογήσετε «Leonatroc» στο YouTube, είναι το
κανάλι της οικογένειας Βαν Χουλ, όπου έχουν ανεβάσει τέσσερα
κοµµάτια.
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Στην υποδοχή και στα εισιτήρια οι Τίνα Ταυρίδου και ∆ώρα Μουστάκα.

Απόστολος και Ελίζαµπεθ Κοντογιάννη. Γιάννης και Απόστολος Κοντογιάννης, ∆ρ. Βαν Χουλ.
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Kathy Wisniewski και Heather Fullerton του
Histiocytosis Association.

Στιγµιότυπο από το χαιρετισµό του Προέδρου.
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Η οικογένεια Βαν Χουλ µε τις δύο γιαγιάδες NIcole Rosseel και Nora Frisson και την Caroline
Nevens από την Πρεσβεία του Βελγίου.

Η οικογένεια Βαν Χουλ µε την Leona και τον Felix Troch, που ταξίδεψαν από το Βέλγιο για να παραβρεθούν στη συναυλία.

Αννί, Μαρλίς, Στεφανί και Καρολίν Βαν Χουλ, όλες ταλαντούχες!

Η οικογένεια Βαν Χουλ σε αναµνηστική φωτογραφία µε το ζεύγος Κοντογιάννη.



∆ρ. Π. Μάκρας. ∆ρ. Μ. Μοσχόβη. ∆ρ. Β. Παπαδάκης.
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Την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου του 2015, πραγµατοποιήθηκε η ετή-
σια συνάντηση και κοπή της πίτας των µελών και των φίλων του
«Συλλόγου Άρτεµις για την Ιστιοκύττωση».

Η εκδήλωση ήταν µια ευγενική προσφορά της Ναυτιλιακής Εται-
ρίας Prime Marine και πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο της εταιρείας
στην Καλλιθέα.

Στη συνάντηση, οι γιατροί Πολυζώης Μάκρας, Μαρία Μοσχόβη και
Βασίλειος Παπαδάκης, παρουσίασαν τις εξελίξεις που είναι ραγδαίες.

Η Γ. Γραµµατέας του συλλόγου, ∆ώρα Μουστάκα, έκανε µία
αναδροµική παρουσίαση του συνολικού έργου και των σκοπών
του συλλόγου, µε αφορµή τον εορτασµό των 20 ετών, µίλησε για
τα ορόσηµα σε αυτά τα 20 χρόνια (1999: Πρώτη Ελληνική Συµµε-
τοχή στο Histiocyte Society, 2003: Πρώτη κοπή πίτας του συλλό-

γου, 2004: Ποσοστό αναπηρίας 67%, 2010: Ανακάλυψη B-Raf, κ.ά.),
αναφέρθηκε στις προγραµµατισµένες πολιτιστικές εκδηλώσεις για
το 2015 και ανακοίνωσε το Histiocyte Society Meeting που θα λάµ-
βανε χώρα το Σεπτέµβριο.

Η Τίνα Ταυρίδου έκανε µια σύντοµη παρουσίαση για τις νέες δυ-
νατότητες επικοινωνίας που προσφέρει το διαδίκτυο γενικότερα και
τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ειδικότερα. Παρότρυνε επίσης, τα
µέλη που έχουν σελίδα στο Facebook, να ακολουθούν τη σελίδα του
Συλλόγου.

Στην ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας, ο τυχερός που κέρδισε το
φλουρί παρέλαβε και το δώρο που το συνόδευε, ένα ταξίδι για δύο
άτοµα σε καµπίνα 1ης θέσης για τα Χανιά, ευγενική προσφορά από
την ΑΝΕΚ Lines.

Ετήσια Συγκέντρωση Γονέων - Ιατρών
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα «20 Χρόνια Μαζί!»



∆ρ. Μαρία Μοσχόβη, Ελένη Κρέµου. ∆ώρα Μουστάκα, ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας.
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Από αριστερά: ∆ρς Ελπίδα Παπαδάκη, Γρηγόρης Καλτσάς, Πολυζώης Μάκρας, Βασίλειος Παπαδάκης. Ο ∆ρ. Γρηγόρης Στρατάκος µε τη σύζυγό του,
µεσόφωνο, Έλλη Αρβανίτη.

Απόστολος Κοντογιάννης, Στάθης Τοπούζογλου της Prime Marine. Χάρης Πεζούλας, Ευτυχία Μπαξεβανίδου, Απόστολος Κοντογιάννης, ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη.
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∆ρς Ελπίδα και Βασίλειος Παπαδάκης. Ηλίας και Ευτυχία Μπαξεβανίδου.

Μέλη του Συλλόγου. Μέλη του Συλλόγου. Μέλος του Συλλόγου.

Πόπη Κουµουλίδου, ∆ώρα Μουστάκα, Ευτυχία Μπαξεβανίδου. Βάσω Καβαλλιεράτου, ∆ώρα Μουστάκα.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

Το φλουρί κέρδισε η Ειρήνη Χατζηκιρλή. Και του χρόνου µε υγεία!

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Άρτεµις κόβει τη Βασιλόπιτα.

Μέλη του Συλλόγου. ∆ώρα Μουστάκα, Χριστίνα Μακρυγιάννη.
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Φόρµα Αίτησης Εγγραφής Μέλους

Επίθετο: ........................................................................... Όνοµα:.......................................................................................

∆ιεύθυνση: ...........................................................................................................................................................................

Πόλη:................................................................................ Τ.Κ.: ................................... Χώρα: ..........................................

Τηλέφωνο:....................................................................... Φαξ:...........................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................................................................

�

Το ποσό της ετήσιας εγγραφής µέλους για το έτος 2016 καθορίζεται στα 70 Ευρώ.
Το ποσό αυτό περιλαµβάνει τη συντήρηση του Συλλόγου
& τις εκτυπώσεις όλων των ενηµερωτικών φυλλαδίων.

Μέθοδοι Πληρωµής

• Μετρητά (ταχυδροµικώς)
• Κατάθεση στον λογαριασµό ταµιευτηρίου (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 702/74402356)

IBAN: GR5201107020000070274402356
BIC: ETHNGRAA

∆ικαιούχος: «Η Άρτεµις»

Σύλλογος Άρτεµις: Σκουζέ 10, 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 4520 453 Φαξ: 210 4516 990

E-mail: info@histioartemis.gr
Website: www.histioartemis.gr

Facebook: Σύλλογος Άρτεµις για την Ιστιοκύττωση
YouTube: HistioArtemis

Μπορείτε να στείλετε τη συµπληρωµένη αίτηση ταχυδροµικώς ή µε φάξ.
Παρακαλούµε κάντε µία φωτοτυπία για το αρχείο σας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Μη διστάσετε να μας ζητήσετε
έντυπα υλικά που θα βοηθήσουν

στο έργο σας

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως
τους χορηγούς μας, τα μέλη μας και τους φίλους
του Συλλόγου Άρτεμις για τη συνεχή οικονομική
και ηθική υποστήριξή τους στο πρόγραμμά μας.

Ευχαριστούμε, επίσης, τον Μαέστρο Ρομπέρτο Σολντατίνι
και τον Δρ. Στεφάν Βαν Χουλ με την οικογένειά του.

Χρειαζόμαστε τη βοήθεια ΟΛΩΝ ΣΑΣ
για να κάνουμε γνωστή σε όλους

τη νόσο της Ιστιοκύττωσης.

ª√À™∂π√ ∞∫ƒO¶√§∏™



Σκουζέ 10, 185 36 Πειραιάς, Τηλ: 210 4520 453, Fax: 210 4516 990

E-mail: info@histioartemis.gr, Website: www.histioartemis.gr

Facebook: Σύλλογος Άρτεµις για την Ιστιοκύττωση

YouTube: HistioArtemis


