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LIGHT IT GREEN – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ 
ΑΘΗΝΑ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Λεμφώματος, η ΕΛΛΟΚ 

σε συνεργασία με την Gilead Sciences Ελλάς και τους 

συλλόγους της «ΑγκαλιάΖΩ" - Όμιλος Εθελοντών κατά 

του Καρκίνου» & Σύλλογος Καρκινοπαθών «Κεφι» 

υλοποίησε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου εκστρατεία 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών 

σχετικά με τους αιματολογικούς καρκίνους, την έγκαιρη 

διάγνωση και τη θεραπεία των λεμφωμάτων. 

Με κεντρικό σύνθημα “Light It Green” η εκδήλωση, η 

οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, περιελάμβανε την φωταγώγηση με 

πράσινο χρώμα της πλατείας Συντάγματος και του συντριβανιού της Ομόνοιας, ενώ ένα ειδικό 

«περίπτερο» περίμενε το κοινό στην πλατεία Συντάγματος.  

 

Παράλληλα, λεωφορεία της πόλης θα φέρουν για έναν 

μήνα τα εικαστικά της εκστρατείας “Light It Green” σε 

μία προσπάθεια ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του 

ευρέως κοινού. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 

Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο 

Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης και ο 

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων 

Χώρων κ. Βασίλειος Κορομάντζος. 

 

Η κα. Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΛΛ.Ο.Κ. σε δηλώσεις της σχετικά με το λέμφωμα 

υπογράμμισε ότι «Το λέμφωμα παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των συχνών καρκίνων 

στην Ευρώπη με περίπου 900.000 νέα περιστατικά το 

2020, παραμένει ακόμα ένας λίγο γνωστός καρκίνος, για 

τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν επαρκή 

ενημέρωση» προσθέτοντας ότι «αν η νόσος διαγνωστεί 

σε πρώιμο στάδιο, το 75% - 95% των ασθενών 

θεραπεύονται. Πολλές φορές όμως η διάγνωση της δεν 

γίνεται έγκαιρα γιατί τα συμπτώματά της θεωρούνται 

κοινά και συνηθισμένα, με αποτέλεσμα πολλοί από 

εμάς να τα παραβλέπουμε». 
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Ο κ. Σάββας Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής της Gilead Sciences Ελλάδος & Κύπρου επισήμανε ότι 

«Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Gilead ανάβει το πράσινο φως στη γνώση και την ευαισθητοποίηση για 

τους αιματολογικούς καρκίνους. Η επιστήμη έχει κάνει σημαντικά βήματα μέσα από καινοτόμες 

θεραπείες. Θεραπείες, οι οποίες βοηθούν στην αντιμετώπιση μιας πληθώρας ανίατων και δύσκολων 

ασθενειών, αναστέλλοντας την εξέλιξή τους. Γι’ αυτό η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του σωστού 

τύπου λεμφώματος και η χρησιμοποίηση εξελιγμένων διαθέσιμων θεραπειών μπορεί να αποδειχθεί 

σωτήρια, θεραπεύοντας πλήρως την ασθένεια ή ελέγχοντας επαρκώς τη νόσο». 

Η κα. Αναστασία Πασακοπούλου, Πρόεδρος του ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ, σχολίασε: «Ο Όμιλος Εθελοντών 

κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ υποστήριξε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση 

του κοινού για το Λέμφωμα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λεμφώματος, θα θέλαμε να δείξουμε 

την υποστήριξή μας για όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που σκοπό έχουν την ενημέρωση για 

έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση. Απώτερος στόχος, η πρόληψη σοβαρών παθήσεων». 

Η κα. Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Κ.Ε.Φ.Ι., επισήμανε: «Τα λεμφώματα 

είναι μια ετερογενής ομάδα κακοήθων νεοπλασιών του λεμφικού συστήματος που εφόσον 

διαγνωστούν σε αρχικό στάδιο, χάρη στις καινοτόμες θεραπείες, θεωρούνται σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό ιάσιμα. Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. στηρίζει τις δράσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης 

για το Λέμφωμα με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου».  
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