
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Γυναίκες στο παιχνίδι της ζωής» 

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση της ΑΚΟΣ 

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 

«Γυναίκες στο παιχνίδι της ζωής» προσκαλεί η ΑΚΟΣ για να 

ενημερώσουν και να εμπνεύσουν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. 

Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η εκδήλωση η οποία θα 

λάβει χώρα την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021, στις 11.30, θα μεταδοθεί 

διαδικτυακά (www.livemed.gr)   

Παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, τρεις γυναίκες 

επιστήμονες ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφενός για να αφηγηθούν τις 

περιπέτειες των πρώτων γυναικών επιστημόνων και αφετέρου για να 

ενημερώσουν για δύο ασθένειες «μάστιγες» της εποχής: τον καρκίνο 

του μαστού και τον HPV, τη σιωπηλή απειλή που ευθύνεται για τον 

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.  

Η ΑΚΟΣ θα τιμήσει την αλπινίστρια Χριστίνα Φλαμπούρη, που το δικό 

της παιχνίδι της ζωής, την οδήγησε να κατακτήσει τις υψηλότερες 

κορυφές κάθε ηπείρου.   

Συνοδοιπόροι μας, οι ηθοποιοί Ιωάννης Παπαζήσης, Βάνα Πεφάνη και 

Γιάννης Στάνκογλου, οι οποίοι θ’ αποδώσουν αποσπάσματα 

λογοτεχνικών κειμένων για τη γυναίκα αλλά και ο δημοσιογράφος 

Μένιος Σακελλαρόπουλος, που θα την παρουσιάσει.      

Με αφορμή την εκδήλωση, η Πρόεδρος της ΑΚΟΣ Δρ. Δέσποινα 

Κατσώχη επισημαίνει: « Ο Σκωτσέζος συγγραφέας Ρόμπερτ Λιούις 

Στίβενσον συνήθιζε να λέει ότι “Στη ζωή, το θέμα δεν είναι να κρατάς 

καλά χαρτιά, αλλά να παίζεις καλά ένα άσχημο φύλλο”. Αυτό νομίζω ότι 

κλήθηκαν να κάνουν οι γυναίκες όλων των εποχών. Με φύλλα 

“σημαδεμένα” και κανόνες που στόχο είχαν να τις αποκλείσουν από το 

παιχνίδι της ζωής, πορεύθηκαν με γενναιότητα, ευελιξία και 

μεθοδικότητα, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία. Στο 

παιχνίδι της ζωής σήμερα, η γυναίκα έχει σύμμαχό της την πρόληψη. Η 

Μαστογραφία το Τεστ ΠΑΠ και το εμβόλιο για τον HPV, την θωρακίζουν 

ώστε να δώσει τη μάχη της, υγιής και απερίσπαστη. Η θεραπεία των 

προκαρκινικών σταδίων, συνήθως οδηγεί σε πλήρη ίαση,  είναι απλή, 

http://www.livemed.gr/


ασφαλής και  συχνά μη ακρωτηριαστική. Το μήνυμα της πρόληψης 

πρέπει να διαδοθεί, διότι δυστυχώς ακόμη και σήμερα, μόνο ένα μικρό 

ποσοστό των Ελληνίδων υποβάλλεται κάθε χρόνο σε προληπτικό 

έλεγχο…»  

Την εκδήλωση της ΑΚΟΣ, θα πλαισιώσει έκθεση φωτογραφίας με θέμα: 

«Γυναίκες μέσα από τον… ιατρικό φακό», με τη συμμετοχή γιατρών, 

ερασιτεχνών φωτογράφων, των οποίων η φωτογραφική ματιά, 

αιχμαλωτίζει στιγμές της γυναικείας καθημερινότητας.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021  

11:30 - 13:30  

 

Γυναίκες στο παιχνίδι της ζωής  

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη  

Πρόεδρος της ΑΚΟΣ, Ογκολόγος - Ακτινοθεραπευτής  

 

Γυναικείο στήθος: ο αλγόριθμος της φροντίδας του  

Δρ. Αθηνά Βούρτση  

Ειδική Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού, Ιδρυτική Πρόεδρος της Ελληνικής 

Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού  

 

HPV: η σιωπηλή απειλή  

Ιωάννα Τσιαούση  

MD, Γυναικολόγος - Μαιευτήρας, MSc MBA E&B Uni Athens, Fellow of 

the European Committee of Sexual Medicine (FECSM)  

 



Η ΑΚΟΣ θα τιμήσει την αλπινίστρια Χριστίνα Φλαμπούρη, που το δικό 

της παιχνίδι της ζωής, την οδήγησε να κατακτήσει τις υψηλότερες 

κορυφές κάθε ηπείρου.  

 

Αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων διαβάζουν οι ηθοποιοί:  

Βάνα Πεφάνη και Γιάννης Στάνκογλου  

 

Παρουσίαση:  

Μένιος Σακελλαρόπουλος, δημοσιογράφος  

 

Την εκδήλωση πλαισιώνει έκθεση φωτογραφίας με τίτλο:  

«Γυναίκες μέσα από τον...ιατρικό φακό» 

 

 

  


