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      ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 
 
 

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

Το φετινό φθινόπωρο η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ανέπτυξε πλούσια δράση, διοργανώνοντας 

δύο επιστημονικές διημερίδες στη Λάρισα και στην Αθήνα, καθώς και ένα webinar. Συμμετείχε 

επίσης δυναμικά για έκτη συνεχή χρονιά στη διεθνή καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο 

Κεφαλής και Τραχήλου “Make Sense”. 

Στις δράσεις αυτές ευρεία ήταν η συμμετοχή των μελών μας, που ενημερώθηκαν για τις τελευταίες 

εξελίξεις στην ογκολογική περίθαλψη, μοιράστηκαν βιωματικές εμπειρίες και απόψεις και 

αναμετέδωσαν το μήνυμα της πρόληψης του καρκίνου σε τοπικό επίπεδο. 

Αλλά και σε επίπεδο εκπροσώπησης των ογκολογικών ασθενών στην πολιτεία, η ΕΛΛΟΚ 

πραγματοποίησε δύο συναντήσεις με τον Υπουργό Επικρατείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό 

Υγείας, εκθέτοντας τα κενά και τις ελλείψεις που διαπιστώνουμε καθημερινά στην ογκολογική 

περίθαλψη και καταθέτοντας προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την 

πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, αλλά και την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. 

Την περίοδο αυτή είχαμε επίσης τη χαρά να καλωσορίσουμε δύο νέα μέλη στην ομάδα της ΕΛΛΟΚ. 

Την κυρία Κατερίνα Νικηταρά, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στη θέση της Υπεύθυνης Προγραμμάτων 

με έμφαση στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ε.Ε., στα οποία συμμετέχουμε. Η κυρία 

Νικηταρά έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας και έχει πενταετή 

εργασιακή εμπειρία ως ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Επίσης καλωσορίζουμε την κυρία Ευδοκία Περόντση, στη θέση της Κοινωνικής Λειτουργού και 

Υπεύθυνης Ανάπτυξης Μελών. Η κυρία Περόντση είναι απόφοιτη του τμήματος Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. και έχει εμπειρία στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
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ευάλωτων ατόμων όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι άστεγοι και τα άτομα με αναπηρία , 

έχοντας εργαστεί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Ενισχύοντας την ομάδα των επαγγελματιών της, η ΕΛΛΟΚ βαδίζει προς την ολοκλήρωση των 

προγραμματισμένων της δράσεων για το 2022 και σχεδιάζει ήδη τα επόμενά της βήματα για τη 

χρονιά που έρχεται. 

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση! 

Καίτη Αποστολίδου - Πρόεδρος 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία “Make Sense”  

για τον Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου 

 

Για έκτη χρονιά η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου πήρε μέρος στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου “Make Sense”, που αποτελεί 

πρωτοβουλία της EHNS – European Head and Neck Society. 

Με τη συμμετοχή της στην εκστρατεία η ΕΛΛΟΚ στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού σχετικά με τα συμπτώματα του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου, την πρόληψη, την έγκαιρη 

διάγνωση και την αποκατάσταση των ασθενών.  

Την εβδομάδα 19-23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας, η ΕΛΛΟΚ 

δημοσίευσε δύο επεισόδια podcasts, που ήταν αφιερωμένα στην πρόληψη του Καρκίνου Κεφαλής 

και Τραχήλου και στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ασθενών με εμπειρία αυτού του τύπου 

καρκίνου: 

• Επεισόδιο #1: Γνωρίζοντας τον Καρκίνο Κεφαλής & 

Τραχήλου  

• Επεισόδιο #2: Υποστήριξη και αποκατάσταση ασθενών 

με Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου 

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΛΛΟΚ εγκαινίασε τη δική της σειρά 

podcasts, με τίτλο “Ο ελέφαντας στο δωμάτιο”, στην οποία θα 

συζητούνται θέματα σχετικά με τον καρκίνο και την εμπειρία 

των ασθενών. 

Ταυτόχρονα, πληροφορίες για τα συμπτώματα και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του 

Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου κοινοποιήθηκαν από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης της ΕΛΛΟΚ. 

Δείτε περισσότερα για τη φετινή εκστρατεία “Make Sense” στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ. 
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“Προς μία νέα εποχή διάγνωσης και θεραπείας” 

Επιστημονική Διημερίδα για τις Αιματολογικές Κακοήθειες 

 

Με μεγάλη συμμετοχή μελών Συλλόγων Ασθενών με Καρκίνο από όλη την Ελλάδα 

πραγματοποιήθηκε η επιστημονική διημερίδα για τις αιματολογικές κακοήθειες με τίτλο “Προς μία 

νέα εποχή διάγνωσης και θεραπείας”, που διοργάνωσε η ΕΛΛΟΚ στις 23-24 Σεπτεμβρίου στη 

Λάρισα. 

Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν τα συμπτώματα, τα χαρακτηριστικά και οι νέες καινοτόμες 

θεραπείες για την αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών. Οι εξελίξεις των τελευταίων 

χρόνων σε επίπεδο διάγνωσης, αλλά και θεραπείας των αιματολογικών κακοηθειών 

χαρακτηρίστηκαν αλματώδεις. Εκπρόσωποι της αιματολογικής κοινότητας, αλλά και επιστήμονες 

από τους κλάδους της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας ανέδειξαν την ανάγκη ολιστικής 

υποστήριξης των αιματολογικών ασθενών μέσα από το πρίσμα μίας ανθρωποκεντρικής 

προσέγγισης.  

Η διημερίδα εστίασε επίσης στους “μικρούς ήρωες” που έρχονται αντιμέτωποι με αιματολογικές 

κακοήθειες στην παιδική και εφηβική ηλικία, αλλά και στο κοινωνικό και οικονομικό φορτίο που 

επωμίζονται οι ασθενείς και οι οικείοι τους. 
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Σε ειδική στρογγυλή τράπεζα ασθενείς και επιβιώσαντες με αιματολογικές κακοήθειες μοιράστηκαν 

την εμπειρία τους, ανέδειξαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τόνισαν τη σημασία που έχει η 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη, για τους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς.  

Το πρόγραμμα, οι ομιλητές, τα video των ομιλιών και των συζητήσεων της Διημερίδας για τις 

αιματολογικές κακοήθειες είναι διαθέσιμα εδώ. 

 

 

 

Διαδικτυακή Ημερίδα για τους Καρκίνους του Ουρογεννητικού Συστήματος 

 

Με μία διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε στις 11 Οκτωβρίου, η Ελληνική Ομοσπονδία 

Καρκίνου εστίασε στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των καρκίνων του 

ουρογεννητικού συστήματος. 

Η ημερίδα περιελάμβανε πληροφορίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του 

προστάτη, της ουροδόχου κύστης και των νεφρών, για τη σημασία της πρόληψης και του 

προσυμπτωματικού ελέγχου, για τον ρόλο της εξατομικευμένης ιατρικής και για τη σημασία της 

ένταξης της ψυχολογικής υποστήριξης ως αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας των ασθενών. 
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Για τους καρκίνους του ουρογεννητικού συστήματος καίριας σημασίας εξακολουθεί να είναι ο 

προσυμπτωματικός έλεγχος, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να διασφαλίσει καλύτερη πορεία 

της ασθένειας, όπως αναδείχθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας. Μέσα από τις εισηγήσεις τους, οι 

ειδικοί που συμμετείχαν στην ημερίδα τόνισαν την ανάγκη μίας θεραπευτικής προσέγγισης στους 

καρκίνους αυτούς από μία διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει χειρουργό, ουρολόγο, 

ογκολόγο, παθολογοανατόμο, ακτινοθεραπευτή, αλλά και ειδικούς ψυχο-ογκολογίας για την 

υποστήριξη των ασθενών. 

Το υλικό και τα video όλων των εισηγήσεων της ημερίδας για τους καρκίνους του ουρογεννητικού 

συστήματος είναι διαθέσιμα εδώ. 

 

 

“Καρκίνος του Πνεύμονα: Δεν φοβόμαστε. Ενημερωνόμαστε!”  

Επιστημονική Διημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου πραγματοποίησε επιστημονική διημερίδα για τον καρκίνο του 

πνεύμονα, στις 4-5 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Η διημερίδα εστίασε στην ενημέρωση σχετικά με την 

πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τις νέες θεραπευτικές επιλογές που προσφέρει η εξατομικευμένη 

ιατρική, τον ρόλο των βιοδεικτών, της απεικονιστικής τεχνολογίας, καθώς και τη σημασία των 

κλινικών μελετών. 

Η ενημέρωση, η αποφυγή των παραγόντων 

κινδύνου και ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι 

καίριας σημασίας ζητήματα για τον καρκίνο του 

πνεύμονα, όπως τόνισαν οι επιστήμονες μέσα από 

τις εισηγήσεις τους στο πλαίσιο της διημερίδας. 

Ειδική σημασία δόθηκε στη δυνατότητα 

ογκολογικής περίθαλψης κατ’οίκον, αλλά και στη 

σημασία της παρηγορικής φροντίδας, η οποία 

μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των 

ασθενών. 
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Στη διημερίδα παρουσιάστηκε ο Οδηγός Ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, με τίτλο “Βασικές 

πληροφορίες για τον Καρκίνο του Πνεύμονα και τον ρόλο των Βιοδεικτών”, ο οποίος περιλαμβάνει 

βασικές και έγκυρες πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με τη διάγνωση, αλλά και τον ρόλο 

των βιοδεικτών στην αντιμετώπισή του. Ο Οδηγός Ασθενών είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της 

ΕΛΛΟΚ. 

Η δεύτερη μέρα της διημερίδας αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου σε ένα διαδραστικό workshop με τίτλο 

“Κλινικές Μελέτες για τον καρκίνο του πνεύμονα: Ο ρόλος των ασθενών”. Ασθενείς εξέφρασαν τις 

απορίες, τις ανησυχίες και τη γνώμη τους για τις κλινικές μελέτες και ενημερώθηκαν για τον τρόπο 

με τον οποίο σχεδιάζονται και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες διεξάγονται. 

Τα video των ομιλιών και των συζητήσεων της διημερίδας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την 

επίσημη ιστοσελίδα και τη σελίδα της ΕΛΛΟΚ στο Facebook, είναι διαθέσιμα εδώ.  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας, η ΕΛΛΟΚ συμμετείχε και φέτος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της 

Αθήνας και τους παράλληλους δρόμους των 5 και 10 χιλιομέτρων, στις 12-13 Νοεμβρίου. 

Η φετινή συμμετοχή της ELLOK TEAM ήταν αφιερωμένη στην All.Can Greece, την πρωτοβουλία όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων στη φροντίδα του καρκίνου: εκπροσώπων ασθενών, επαγγελματιών και 

επιστημόνων υγείας, εμπειρογνωμόνων, οικονομολόγων υγείας και εκπροσώπων της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Όραμα της All.Can Greece είναι η βελτίωση του προσδόκιμου και της ποιότητας ζωής των ασθενών 
με καρκίνο, μέσα από μία ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη φροντίδα για τον καρκίνο σε όλη 
την πορεία του ασθενούς στο σύστημα υγείας. 

Η ογκολογική κοινότητα στη χώρα μας, σύσσωμη και ενωμένη, τρέχει μαζί και απέναντι στον 
καρκίνο! 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου για τη βελτίωση των πολιτικών 

που αφορούν την αντιμετώπιση του καρκίνου, αλλά και της εκπροσώπησης των Συλλόγων Ασθενών 

με Καρκίνο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΟΚ πραγματοποίησαν συναντήσεις εργασίας 

με εκπροσώπους της πολιτείας. 

Στις 29 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ συναντήθηκε με τον Υπουργό Επικρατείας, 

κο Γιώργο Γεραπετρίτη, και συζήτησαν για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συναντούν οι 

ασθενείς με καρκίνο, για την ανάγκη συνεργασίας των συναρμόδιων υπουργείων, φορέων, 

επιστημονικών εταιρειών, ερευνητικών ινστιτούτων και ασθενών σε σύμπλευση με το Ευρωπαϊκό 

Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της ογκολογικής 

περίθαλψης και για την εισαγωγή του νομοσχεδίου για την ανακουφιστική φροντίδα προς συζήτηση 

στη Βουλή. 

Επιπλέον, στις 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, 

κα Μίνα Γκάγκα. Στη συνάντηση δόθηκε έμφαση στην αξία της ενεργού συμμετοχής των 

εκπροσώπων των ασθενών με καρκίνο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τον καρκίνο. Η Υπουργός 

υποσχέθηκε την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους εκπροσώπους των ογκολογικών ασθενών, 

με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, αλλά και την υποστήριξη προγραμμάτων πρόληψης 

και έγκαιρης διάγνωσης. 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Δυναμικά έδωσαν το “παρών” οι Σύλλογοι – μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου κατά τη 

διάρκεια του Οκτωβρίου, που ήταν αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του 

μαστού.  

Σύλλογοι Ασθενών με Καρκίνο από όλη την Ελλάδα διοργάνωσαν δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, ομιλίες με ειδικούς από τον χώρο της υγείας, 

δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και συμβολικές δράσεις αθλητισμού, με μεγάλη συμμετοχή του 

κοινού. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

7ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΛΟΚ 

Με σημείο αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

διοργανώνει το 7ο Ετήσιο Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Φεβρουαρίου 2023 στο 

ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μ.Αλεξάνδρου 2, Αθήνα). 

Οι θεματικές ενότητες του 7ου Ετήσιου Συνεδρίου θα εστιάσουν στα προβλήματα και τις ανάγκες 

των ασθενών με καρκίνο, στις νέες εξελίξεις όσον αφορά τη θεραπεία του καρκίνου, στις πολιτικές 

υγείας που αφορούν τον καρκίνο και στην κοινωνική διάσταση της ασθένειας. 

 

 

ALL.CAN GREECE - ΔΡΑΣΕΙΣ 

“Οι ασθενείς στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο” 

Επιστημονική Ημερίδα 

Η All.Can Greece διοργανώνει επιστημονική ημερίδα για την ποιότητα ζωής των ασθενών με τίτλο 

“Οι ασθενείς στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο”, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά 

την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00-19:00. 

Η ημερίδα θα εστιάσει στη σημασία της συμμετοχής των ασθενών με καρκίνο στην έρευνα για τη 

βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και θεραπείας και στα οφέλη που προκύπτουν για τους 

ασθενείς και για τα συστήματα υγείας από τη συμμετοχή ασθενών σε νέες θεραπείες.  

Επίσης στην ημερίδα θα παρουσιαστεί ένα υπόμνημα της All.Can Greece με συστάσεις πολιτικής 

προς την πολιτεία, προερχόμενες από την επιστημονική και άλλη εμπειρία των μελών στο πλαίσιο 

των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για τον Καρκίνο (ΕU’s Beating Cancer Plan) εν όψει της 

κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου για τον Καρκίνο. 

Η επιστημονική ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της All.Can Greece και τη σελίδα 

της ΕΛΛΟΚ στο Facebook. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Σεπτέμβριος 2022 

Η Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, 

συμμετείχε διαδικτυακά στις 8 Σεπτεμβρίου σε 

στρογγυλή τράπεζα πολιτικής, την οποία διοργάνωσε 

η ΕADV-European Academy of Dermatology and 

Veneorology (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας 

και Αφροδισιολογίας για την αντιμετώπιση των 

δερματικών παθήσεων στην Ευρώπη μέσω ανάπτυξης 

κοινών πολιτικών και συνεργασιών). Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν διακεκριμένοι ογκολόγοι, συγκεκριμένα 

από την Ελλάδα ο Πρόεδρος Καθ. Αλέξανδρος 

Στρατηγός και η Αν. Καθ. Μυρτώ Τρακατέλλη, εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών, του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συζήτησαν 

για τις ενέργειες που χρειάζεται να αναληφθούν για την αντιμετώπιση των δερματικών παθήσεων 

στην Ευρώπη. 

Η Ελένη Ντελιοπούλου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ, συμμετείχε στο 22ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & 

Παρηγορικής Φροντίδας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15-18 Σεπτεμβρίου 

στον Βόλο. Στο πλαίσιο του στρογγυλού τραπεζιού με θέμα “Το κοινωνικό 

πρόσωπο του Πόνου”, η κυρία Ντελιοπούλου παρουσίασε τον ρόλο της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου στην υποστήριξη των ασθενών με χρόνιο 

πόνο.  

Οκτώβριος 2022 

Η Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, συμμετείχε 3ο Συνέδριο 

Ογκολογίας της Διασποράς, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 

- 2 Οκτωβρίου. Σκοπός του συνεδρίου, πέραν της επιστημονικής ενημέρωσης, 

ήταν η άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση για την ανάδειξη κοινών 

ενδιαφερόντων  και η διερεύνηση δυνατότητας σύναψης συνεργασιών τόσο σε 

κλινικό, όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο. Το συνέδριο είχε πολύ ενδιαφέρον 

πρόγραμμα, εστιασμένο περισσότερο στην έρευνα για τον καρκίνο. 

 

Η Ελένη Ντελιοπούλου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ, συμμετείχε στην ενημερωτική 

ημερίδα για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου του Συλλόγου Φίλων Θεαγενείου 

“Αλέξανδρος Συμεωνίδης, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου και στο 5ο 

Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας Μαστού, που διοργάνωσε το Α.Ν.Θ. 

“Θεαγένειο” στις 14-16 Οκτωβρίου. 
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