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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Προβληματισμοί, ανησυχίες & δυσκολίες, 
υπάρχουν στη ζωή όλων των ανθρώπων.
Κάποιες φορές σε όλα αυτά προστίθενται και 
σοβαρά θέματα υγείας!!
Ο καθένας μας, ανάλογα με την ψυχική δύ-
ναμη που διαθέτει, τα βιώματά του, τη βοήθεια 
που έχει από τους γύρω του, αντιδρά διαφορε-
τικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του. 
Όχι όμως πάντα εποικοδομητικά.
Κοντά μας, θα βρεις ανθρώπους που θα σου 
δώσουν ψυχολογική υποστήριξη και συμβου-
λευτική. Δε θα σου δώσουμε έτοιμες λύσεις. 
Με τη βοήθεια όμως των ψυχολόγων μας ,μπο-
ρείς να ξεκινήσεις μια πορεία βελτίωσης προσω-
πικής, αλλά και βελτίωσης ως προς τις σχέσεις 
σου με την οικογένεια, τους φίλους, τη δουλειά, 
τους γνωστούς.
Μη σκεφτείς καθόλου τον όρο «εχεμύθεια». 
Όλοι εδώ στο Κ.Ε.Φ.Ι, από εθελοντές μέχρι ψυ-
χολόγοι και κοινωνιολόγοι, τηρούμε τις δεοντο-
λογικές αρχές για τη διασφάλιση του απορρή-
του, τόσο για την επίσκεψή σου εδώ, όσο και για 
ό,τι λέγεται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
Το μόνο που θέλουμε είναι να σε βοηθήσου-
με να ξεπεράσεις τις δυσκολίες προσαρμογής 
στο νέο τρόπο ζωής σου, όσο γίνεται πιο γρή-
γορα και ανώδυνα. Να νιώσεις ότι η περίπτωσή 
σου δεν είναι η μοναδική. Σαν κι εσένα υπάρ-
χουν πολλοί, που δίνοντας καθημερινά τη μάχη, 
ξεπερνάνε την ασθένεια, τις δυσκολίες, τις ανη-
συχίες για το αύριο και αντιμετωπίζουν τη ζωή 
από ένα άλλο καινούριο επίπεδο, όπου εκεί όλα 
είναι καλύτερα, πιο αισιόδοξα, πιο ανθρώπινα, 
πιο ποιοτικά.!!!
ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ: Το πιο σημαντικό βήμα για να 
ξεπεράσει κανείς τα προβλήματά του -και κά-
ποιες φορές το δυσκολότερο- είναι να τα ανα-
γνωρίσει και αν χρειαστεί βοήθεια να την αναζη-
τήσει στο σωστό μέρος.

ΜΑΡΙΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ

Έλα... κοντά μας Αγαπητά μέλη 

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά! Με υγεία και ευτυχία. Ο καινούριος χρόνος να φέρει γαλήνη 
και ειρήνη σε όλο τον κόσμο και τα όνειρά σας να γίνουν αληθινά τη χρονιά αυτή!!!
Με  χαρά  σας  ενημερώνουμε  ότι  έχουμε  προγραμματίσει διάφορες  εκδηλώσεις  γι’αυτό  το 
τρίμηνο.

1. Την  Κυριακή  16  Ιανουαρίου  2011  και  ώρα  11.00 στα  γραφεία  του  Συλλόγου σας  περιμέ-
νουμε  για  την  Ετήσια  Τακτική Γενική  Συνέλευση. Η παρουσία όλων  είναι  απαραίτητη. 

2.Την  Κυριακή  30 Ιανουαρίου  2011  και  ώρα  19.00 στο  ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΕΠΙ-
ΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  (Ακαδημίας  7,Αθήνα)  στην  αίθουσα  του  8ου  ορόφου θα  κόψουμε  
την  Πρωτοχρονιάτικη πίτα  μας. Μέσα  από  ένα  ευχάριστο  εορταστικό  πρόγραμμα  που  έχου-
με  ετοιμάσει ,στοχεύουμε   σε  μια  γιορτή γεμάτη όμορφη  μουσική, αναγνώριση  της εθελοντι-
κής  προσφοράς,  ευχές, δώρα  και  τη  χαρά της  παρέας  των  φίλων  και  των   συγγενών  μας. 
Η  είσοδος  είναι  ελεύθερη. Παρακαλούμε   να  δηλώσετε έγκαιρα  τη συμμετοχή  σας το  αργό-
τερο  μέχρι  την  Τετάρτη  26-1-2011. 

3.Την  Πέμπτη 17  Φεβρουάριου 2011 και  ώρα  19.00 στα  γραφεία  του  Συλλόγου ο  ψυχολόγος  
κ. Κώστας  Μιχαηλίδης   θα μας  μιλήσει  με  θέμα: 

Καρκίνος. Εχθρός ή σύντροφος?
Μάχη ή συνύπαρξη.

4.Την  Πέμπτη  3  Μαρτίου 2011 και  ώρα  19.00 στα  
γραφεία  του  Συλλόγου, ο γιατρός Θανάσης  Σεφερλής      
θα  μας  μιλήσει  με  θέμα:

«Ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου. 
Εμπειρίες ενός καρκινοπαθή ιατρού»

5.Την  Κυριακή  20  Μαρτίου  2011  και  ώρα  11.00-15.00  
στα  γραφεία του  Συλλόγο , από το Κέντρο Gestalt 
Foundation, τετράωρο σεμινάριο με θέμα: 

«Πως ν’ ακούω»
 
«Τι να του/ της πω;» Αυτή είναι η ερώτηση που 
γυρίζει στα χείλη των εθελοντών, των συγγενών 
και γενικότερα των φροντιστών που αναλαμβά-
νουν να στηρίξουν άτομα που βιώνουν «κρί-
ση» λόγω ασθενειών όπως ο καρκίνος. Σε 
αυτή την Ημερίδα θα περάσουμε από το «τι 
να πω» στο «πως ν’ ακούω».
Το σεμινάριο είναι βιωματικό και έχει 
ως στόχο τη διεύρυνση των δεξιοτήτων 
του εθελοντή και θέματα δεοντολογίας.
Απευθύνεται σε εθελοντές & εκπαι-
δευόμενους εθελοντές του Συλλόγου 
Κ.Ε.Φ.Ι.

Περιμένουμε  με  χαρά  να  
σας  δούμε  από  κοντά.

Το  Διοικητικό  
Συμβούλιο του  

Συλλόγου  εύχεται 
το  2011  να  είναι 
μια  χρονιά  γεμάτη  
Υγεία ,Αγάπη  και  

Δημιουργία.

Έργα 17 κορυφαίων 
καλλιτεχνών κοσμούν 
το ημερολόγιό 
μας του 2011

Διατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου.

Η  ΙΣΤΟΡΙΑ 
     ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

από την αρχαιότητα 
έως σήμερα 
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Οι επιλογές στις οποίες οδηγείται το κράτος υπό τη «λογική» του 
Μνημονίου θέτει σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων που πάσχουν από σο-
βαρές ασθένειες, όπως η μεσογειακή αναιμία ή ακόμη και ο καρκίνος.
Αποφάσεις για περικοπές φαρμάκων, για ανακοστολόγηση του-
λάχιστον 3.500 ιατρικών υλικών, που όμως δεν έχει ολοκληρω-
θεί όπως έπρεπε έως τα τέλη Απριλίου, αλλά και άρθρο του νό-
μου 3867/2010 του υπ. Οικονομικών τον περασμένο Αύγουστο, που 
αφορά τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, 
στραγγαλίζουν το ήδη φτωχό κράτος πρόνοιας και εξαθλιώνουν εκα-
τοντάδες ασθενείς που καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους 
για θεραπείες κρίσιμες για τη ζωή τους ή αλλιώς να τις στερηθούν.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 3867 «δαπά-
νες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα, λοιπά βοηθητικά μέσα δεν εκ-
καθαρίζονται (δηλαδή δεν πληρώνονται) αν δεν κοστολογούνται με 
τροποποίηση του κανονισμού παροχών του ΟΠΑΔ. Ομοίως δεν εκ-
καθαρίζονται δαπάνες για ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετά-
σεις αν δεν έχουν κοστολογηθεί με προεδρικό διάταγμα», το οποίο 
βέβαια δεν έχει εκδοθεί.
«Το κράτος του Μνημονίου σκοτώνει τους πάσχοντες από θαλασ-
σαιμία» αναφέρει η Ομοσπονδία Πασχόντων από Θαλασσαιμία, που 
επισημαίνει ότι μέχρι ο ΟΠΑΔ να προβεί στην κοστολόγηση (δεν έχει 
γίνει από τον Αύγουστο) τα περίπου 800 άτομα που υπάγονται στον 
ΟΠΑΔ μεταξύ των 3.000 θαλασσαιμικών της χώρας θα πρέπει να επι-
βαρυνθούν με 200 έως 1.800 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με την περί-
πτωση για τη θεραπεία αποσιδήρωσης που πραγματοποιούν καθη-
μερινά χρησιμοποιώντας σύρριγγες, καθετήρες και αλλα αναλώσιμα 
υλικά, σήμερα πλέον «απαγορευμένα» γι’ αυτούς.
«Σταματάνε μια θεραπεία πρώτης γραμμής. Είχαμε γυρίσει σελί-
δα όσον αφορά το προσδόκιμο επιβίωσης, ακριβώς γιατί η επιστή-
μη βρήκε το θέμα της αποσιδήρωσης. Οι επιπτώσεις στην υγεία εί-
ναι ανυπολόγιστες» θα πει στην «Ε» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Β. Δήμος.
Οι περικοπές που έχει εξαγγείλει το κράτος φτάνουν μέχρι την ει-
δική διατροφή που δικαιούνται οι καρκινοπαθείς και η οποία έχει 
ανασταλεί από το ΙΚΑ, αλλά εκεί που το ζήτημα γίνεται έως απάν-
θρωπο είναι στις περιπτώσεις ανθρώπων με ουρητηροστομία ή πα-
ρά φύσιν έδρα, στους οποίους το ΙΚΑ περικόπτει τον αριθμό των ειδι-
κών σάκων που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν φυσικές λει-
τουργίες και να διατηρηθούν στη ζωή.
Η μαρτυρία της Βλασίας Ανδρεοπούλου, που βγήκε νικήτρια από 
τη μάχη της με τον καρκίνο και προσπαθεί να ξαναστήσει τη ζωή της, 
χαρακτηριστική. Η ίδια δηλώνει ότι βρίσκεται στις επάλξεις: έδωσε 
νικηφόρα μάχη με το σύστημα, καθώς αρνήθηκε να υποστεί τις πε-
ρικοπές και κατάφερε να εγκριθούν οι δαπάνες για τους σάκους από 
την αρμόδια επιτροπή.
«Είναι απάνθρωπο αυτό που γίνεται, να κάνουν περικοπές στη 
ζωή μας. Στην περίπτωση ανθρώπων που έχουν ουρητηροστομία, αν 
δεν αλλάξεις το σάκο συστηματικά υπάρχει πρόβλημα και για την ίδια 
τη ζωή τους».

της ΝΑΝΤΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗ
http://www.enet.gr/ 

3-11-2010

Κίνδυνος - θάνατος 
το Μνημόνιο για θαλασσαιμικούς 

και καρκινοπαθείς

Πήρα πάλι το ρίσκο. 
Κόντρα σε όλες τις 
συνετές φωνές που 

μιλούσαν για υψηλό χειρουργικό κίνδυνο, για το άσκοπο μιας τέτοιας προσπάθει-
ας και όλα τα συναφή επιχειρήματα του φυγόπονου ή μάλλον φυγοκίνδυνου ια-
τρικού δισταγμού.
Η Μαίρη με τη νόσο στις μήνιγγες, μετά από μακρά πορεία υφέσεων και εξάρ-
σεων –η φυσική εξέλιξη αυτής της νόσου ή η τροποποιημένη από τους χειρι-
σμούς μας- πορεία, κατάκοιτη από τον πόνο στη μέση, αναμένει τη θεραπευτι-
κή απόφαση. Χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία;  Το δίλημμα αμφίκοπο μα όχι και 
αμφίρροπο- αλλά στο μυαλό μου μόνο- η εμπειρία απομακρύνει από την ανε-
πάρκεια κάλυψης και κυρίως τον όλεθρο της νόησης που ακολουθεί την ακτινο-
βολία, η βιβλιογραφία στέκει αμήχανος παρατηρητής. Όμως η αγωνία αμοίρα-
στη - όπως όλες οι παρόμοιες αγωνίες τα τελευταία χρόνια. Οι συνάδελφοι, χει-
ρουργοί και αναισθησιολόγοι, με όλη τη σχετική καλή διάθεση, αδυνατούν να 
συλλάβουν τις λεπτές αποχρώσεις της ογκολογικής σκέψης, αυτές που σε καί-
ριες στιγμές «κάνουν τη διαφορά».
Οδηγώντας στην εθνική προς την «επιτέλους ανάπαυλα»(τρομάρα μου), φω-
νάζω, τρόπος του λέγειν δηλαδή, πως «όχι δεν είναι γεμάτη αρρώστια, δεν είναι 
τελικό στάδιο, δεν…δεν…!». Κάπου κουράζονται να μ’ ακούν, κάπου το ξανασκέ-
φτονται, και η Μαίρη μπαίνει στο χειρουργείο. Πάω πίσω κάτι χρόνια, στην Κού-
λα: δύο φορές την έβγαλα από την παραπληγία, επιστρατεύοντας έως και απειλή 
εισαγγελέα…! Και δε θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί, αναδρομικά ψιλοντρέπομαι 
για κείνη τη συμπεριφορά, έστω κι αν ήταν αυτή που «δούλεψε» για την Κούλα.
Μπήκε η Μαίρη και βγήκε χωρίς καμμιά απολύτως επιπλοκή. Να το κρύψω; 
Εκείνο το ρίγος της χαράς αλλά και δικαίωσης και προσωπικού θριάμβου, συ-
μπυκνωμένο στο «είδες που είχα δίκιο!» -ο δείκτης του δεξιού χεριού πολιορ-
κεί τον δεξιό κρόταφο, η τυπική εκ των υστέρων χειρονομία του δικαιωμένου 
στην επιλογή άποψης ή στρατοπέδου.     
Κι αν η φίλη μου η Σοφία δίστασε –ή δείλιασε έστω- υπό την αποτελεσματική 
πίεση των αληθινών κυριάρχων της χειρουργικής εκδοχής της ιατρικής, λίγο με-
τράει για τούτη τη φορά στην έκβαση.
Η Μαίρη με το ακατάβλητο ταμπεραμένο βγήκε καλά κι από τούτη τη μάχη. Θα 
ακολουθήσει ό,τι ακολουθεί σε όλες τις περιπτώσεις που όλοι τραβάνε την ουρά 
τους και ξεμπερδεύουν με ένα «δε γίνεται τίποτα, μην την παιδεύουμε…», αλλά 
εκείνο το άχθος από εκείνη τη διαπίστωση μέχρι την εκπνοή τού, από το επιβλέ-
πον όποιο Ον, παραχωρημένου χρόνου θα το σηκώσει ο μαστιγολήπτης ογκολό-
γος. Όλοι οι άλλοι τραβιούνται πέρα, μετά την αναρμόδια ετυμηγορία και παρα-
πέμπουν αόριστα στον αυθαιρέτως και ατύπως ορισθέντα «αρμόδιο του επερχό-
μενου τέλους», ο οποίος ούτε το διδάχτηκε ποτέ και συχνά δεν το αντέχει- καίγε-
ται σιγά-σιγά και αθέλητα, όπως εκείνες οι ωραίες κάτασπρες –και όχι σύμπτωση 
το χρώμα-ψηλές λαμπάδες της Λαμπρής και του γάμου που κανένας δεν τις ρω-
τάει αν θέλουν να λιώσουν προς δόξα της Ανάστασής Του ή στην ευόδωση της 
ευτυχία των νυμφευομένων –για να μην αναφέρουμε τα ζωντανά που σφαγιάζο-
νται στο όνομα της Αγάπης. Καίγεται αδιόρατα ο «αρμόδιος» και στο τέλος τον κά-
νουν πέρα όλοι ως ιδιότροπο, ιδιόρρυθμο και στο φινάλε αφόρητα καταθλιπτικό.
Ό,τι ακολουθήσει βαρύνει και πάλι εμένα, εμάς, τους scavengers της ιατρικής και 
της απεγνωσμένης εκδοχής της–και σκουπιδοφάγους να μας πεις, μέσα πέφτεις. 
Με την αφορμή αυτή, πόσοι λευκοχίτωνες ξέρουμε αν έτσι είναι ή κάτι άλλο 
ακόμη μπορεί να σπρώξει ή να σύρει τον καταδικασμένο από την ετυμηγορία 
μας, λίγο παρακάτω, λίγο ψηλότερα;  
Κάτι με μαγκώνει στην πίσω μεριά της αυτοσυντήρησης -υπάρχει κι αυτή σε 
κάποια γωνιά στριμωγμένη εντός μου και μη σου παραξενοφαίνεται: μου ψιθυ-
ρίζει κάποιος, κάποια άγνωστη φωνή «κι αν όλα είχαν πάει στραβά, πώς θα με 
κοίταζαν ή καταριόνταν ίσως οι δικοί της;»…  
Πήρα ξανά το ρίσκο- και θα το ξαναπάρω και διορθωμό δεν έχω. 
Δικό μου το ελάττωμα, δικό μου το πρόβλημα, δικιά μου και η αμετάνοια. 
Αύριο με περιμένει η Αργυρώ, το μικροσκοπικό θηλυκό, απροσδόκητη υπο-
τροπή στις μήνιγγες μετά από την ύφεση- μία από τα ίδια.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

 ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΤΕΣ ΦΩΝΕΣ... 

ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ:
Έτυχε να βρεθώ στο Σύνταγμα, μπροστά σε ένα θέαμα που με συγκλόνισε. Χιλιάδες συνάνθρωποί μας ,που μια άτυχη στιγμή τους στέρησε την αρτι-
μέλειά τους , ύψωναν τη φωνή της διαμαρτυρίας τους, ελπίζοντας πως  κάποιος θα τους ακούσει. Κάποιος απ΄ τους 300, που θεώρησαν σωστό, να πλη-

ρώσουν για τη δεινή κατάσταση της χώρας, αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Για τα προνόμια των διοικούντων κ των παρατρεχάμενων, ούτε λό-
γος! Και για να μην ενοχληθούν οι εντός του κοινοβουλίου, έστειλαν τα ΜΑΤ, θαρρείς κ κινδύνευαν! Ντροπή! Δεν βρίσκω άλλη λέξη. Και τι να πεις 

για τους τοπικούς άρχοντες που πεζοδρόμια φτιάχνουν μόνο μπροστά στις πόρτες των αρεστών τους! Κι όταν γίνεται ένα καινούριο πεζοδρόμιο 
που μόλις χωράει το αναπηρικό αμαξίδιο, σε λίγο αρχίζουν να φυτρώνουν πάνω του πινακίδες, σκουπιδοτενεκέδες, δέντρα, θαρρείς επίτηδες 

φυτεμένα ακριβώς στη μέση! Απροσπέλαστο λοιπόν κ το καινούριο πεζοδρόμιο, αναγκάζοντας ανάπηρους κ πεζούς να κατεβαίνουν στο 
δρόμο. Και η απαραίτητη ειρωνεία σε όλο αυτό το ανοσιούργημα. Στις άκρες φτιάχνουν τις γνωστές ράμπες, ενώ το πεζοδρόμιο δεν έχει 
συνέχεια! Φωνή βοώντος εν τη ερήμω,στην Ελλάδα του 21ου αιώνα!

ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

3η Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

 (Αντιγράφω από το ημερολόγιό μου)

17/8/92 Σε τυχαία εξέταση αίματος «διαπιστώθηκαν μειωμένα λευ-
κά αιμοσφαίρια κ διεγερμένα κύτταρα». Η μικροβιολόγος με παρέ-
πεμψε άμεσα σε αιματολόγο. 18/8/92.  Διάγνωση αιματολόγου (Βε-
νιζέλειο Νοσ. Ηρακλείου): «Μυελός διηθημένος σε μεγάλο βαθ-
μό…..» Ο.Λ.Λ. έγραφε το σημείωμα .Δε γνώριζα όμως ότι Ο.Λ.Λ. ση-
μαίνει Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία.
- Γιατρέ, θα επιστρέψω άμεσα στην Αθήνα, όπως μου είπατε, αλλά 
μπορείτε να μου πείτε αν αποκλείεται να έχω λευχαιμία;
- Τίποτε δεν αποκλείεται
- Κατάλαβα, είπα
Και για να επιβεβαιωθώ γι’ αυτό που… κατάλαβα, χρησιμοποίησα 
τη μέθοδο με τη μαργαρίτα. Στην καμπίνα του πλοίου όμως, υπήρχε 
μόνο η τράπουλα των παιδιών μου κai έριξα πασιέντζα. Έχω λευχαι-
μία ή όχι;  «Βγήκε» ότι έχω.
21/8/92 ξημέρωσα στην Αθήνα . Ανέσυρα ένα τόμο Ιατρικής εγκυ-
κλοπαίδειας  και διάβασα: «όλαι αι περιπτώσεις καταλήγουν εις θά-
νατον…». Τρόμαξα. Δεν σκέφτηκα ότι την εγκυκλοπαίδεια την είχα 
αγοράσει πριν 51 χρόνια.
Μ’ αυτή την ψυχολογία ξεκίνησα για το Λαϊκό Νοσοκομείο.
22/8/92 Εισαγωγή στο Νοσοκομείο. 
25/8/92 Εστάλη μυελός μου σε ιδιώτη Γενετιστή, για εξέταση κα-
ρυότυπου. Πλήρωσα 65.000 δρχ,  για να εισπράξω αργότερα17.880. 
Αργότερα, σε παρόμοιες περιπτώσεις, επειδή γνωρίστηκα με τους 
γιατρούς,  έστελναν το μυελό μου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και 

δεν πλήρωνα τίποτε.
28/8/92 Άρχισε η χημειοθεραπεία. Στο πρώτο σχήμα δεν «υπάκουσε» η 
ασθένεια, στο δεύτερο «υπάκουσε», μερικώς.
18/9/92 Ήρθε η μάνα μου. Νομίζω δεν την έπεισα ότι πάσχω από κάτι μη σο-
βαρό.  Το απόγευμα πήγαμε σπίτι μου, ήθελα να της δείξω ότι περπατούσα κα-
νονικά κai δεν έχω τίποτε….Την ίδια μέρα πήρα απάντηση για τον καρυότυπο: 
α) υπεράριθμο ένα χρωμόσωμα, β) επιπλέον γενετικό υλικό σ’ ένα χρωμόσω-
μα, γ) τρισωμία 21.
7/10/92 Γράφω: «Σήμερα έμαθα από τον αιματολόγο, ότι αυτές οι περιπτώ-
σεις δεν θεραπεύονται 100%. Θα ελέγχομαι εφ’ όρου ζωής. Ε, και τι πειράζει; 
Όμως έπεσε έξω. Δεν ελεγχόμουν πια 3 χρόνια μετά από μεταμόσχευση. 
8/10/92. Η μέχρι τώρα θεραπεία είχε θετική ανταπόκριση.
14/10/92 Ο Dr PARAPIA Δ/ντής του Ερευνητικού Κέντρου Αιματολογίας στην 
Αγγλία συμφωνεί με τους εδώ γιατρούς και, κατά τη γνώμη του, με την μέχρι 
τώρα θεραπεία κατεστράφησαν τα κακά κύτταρα. Του έκαμε δε εντύπωση που 
είχα απλώσει στο κρεβάτι  μου διαταγές του Υπ. Οικονομικών και τις ταξινο-
μούσα. Λειτουργούσα σα να επρόκειτο να πεθάνω αύριο και έπρεπε να αφήσω 
ταξινομημένες τις διαταγές στους υπαλλήλους ή για να τις βρω έτοιμες, όταν 
θα επέστρεφα στην Υπηρεσία μου; 
Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάντως συνέβη το δεύτερο.

20/10/92 Στο ημερολόγιό μου είναι κολλημένη μια καρτούλα «Το προσωπικό 
της Β’ θέσεως σου εύχεται χρόνια πολλά για τη γιορτή σου».
21/10/92 Τρίτο σχήμα χημειοθεραπείας πέτυχε απολύτως.
3/11/92 Ο καθηγητής παθολογίας μου είπε ότι « η αντιβίωση είναι σπέσιαλ, 
στοιχίζω στο Δημόσιο  400.000 δρχ. ημερησίως» και πρέπει να πάρω εξιτή-
ριο. Δε σκέφτηκε όμως πόσο στοίχισε σε μένα αυτό που είπε. Μεσολάβησαν οι 
αναπλ. καθηγητές και δεν πήρα εξιτήριο. Στο νοσοκομείο αισθανόμουν ασφα-
λής καίτοι γραφόταν στον τύπο ότι «το 30% των θανάτων στα νοσοκομεία 
οφειλόταν σε χειρουργικές λοιμώξεις …».  Άλλαξε τίποτε από τότε;
18/11/92 89η ημέρα νοσηλείας, εξιτήριο. 
Επακολούθησε υποστηρικτική αγωγή και πείσθηκα ότι ιάθηκα. Όμως μετά 
από 14 μήνες, στις 12/1/94 (ημερομηνία γενεθλίων μου) εισαγωγή και πάλι στο 
Νοσοκομείο. Δεύτερος Γολγοθάς. Είχα εξασφαλίσει δότη για τη μεταμόσχευ-
ση, την αδελφή μου, με απόλυτη συμβατότητα. 
Ρωτούσα επίμονα τους γιατρούς, μήπως συμβεί κάτι στην αδελφή μου, 37 
χρονών τότε, με ανήλικα παιδιά. Με διαβεβαίωναν  ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. 
2/2/94 Εισαγωγή στη μονάδα μεταμοσχεύσεων του «Ευαγγελισμού». Η υπο-
δοχή από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πολύ ανθρώπινη. Απ’ όλους 
μαζί άκουγα: «όλα θα πάνε καλά».
Το ίδιο βράδυ, ολομόναχος στο δωμάτιο, έβλεπα την εκπομπή «κίτρινος τύ-
πος», με θέμα το χρηματισμό γιατρών. Φαίνεται οι αιματολόγοι είναι από άλλο 
πλανήτη, είπα μέσα μου. Κι αυτή η εκτίμησή μου κράτησε ως το τέλος. Είχα πυ-
ρετό και δεν έπρεπε να γίνει η μεταμόσχευση, γι’ αυτό στις 
15/3/94 έξοδος απ’ το Νοσοκομείο. Εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία, πήγα στη 
Μυτιλήνη, στον Αγ. Ραφαήλ και προσευχήθηκα.
23/3/94 Επανεισαγωγή στη μονάδα μεταμοσχεύσεως. Με υποδέχτηκε η νο-
σηλεύτρια Μαρία με πηγαίο χαμόγελο  και με βεβαιότητα μου είπε ότι «όλα 
θα πάνε καλά».  Ήταν το καλύτερο αντίδοτο στα συναισθήματα που ένοιωθα . 
Άρχισε  αγώνας δρόμου για να βρεθούν συμβατοί δότες αιμοπεταλίων. Άλλα 
3 σχήματα χημειοθεραπείας και στις 4/4/94 ελήφθη μυελός από την αδελφή 
μου (η ποσότητα του μοσχεύματος εξαρτάται από το ύψος και βάρος του μετα-
μοσχευομένου). Το πήρα όπως παίρνουμε το αίμα. 
Μέχρι τότε, μόνο 2 μεταμοσχεύσεις έγιναν στην Ελλάδα σ’ αυτή την ηλικία 
(53 ετών) που ήμουν εγώ. Για 3 χρόνια,  φαρμακευτική αγωγή και εξετάσεις.
Πέντε χρόνια αγωνία μη τυχόν κάποιο αρχέγονο κύτταρο συλλειτουργήσει με 
τα νέα κύτταρα που πήρα, γιατί αυτό θα σήμαινε απόρριψη του μοσχεύματος. 
Όμως όλα πήγαν καλά, αφού συμπλήρωσα 207διανυκτερεύσεις στο Νοσοκο-
μείο κι άλλες 100 ημερήσιες επισκέψεις.
Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν, μέσα απ’ τις σελίδες του ημερολογίου μου, 
κατάφερα να πάρουν οι αναγνώστες 3 μηνύματα που ήταν ο στόχος μου: α) Η 
έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές, β) αγώνας για να πετύχουμε την πρόληψη και 
προαγωγή  της Δημόσιας Υγείας  και γ) το προσδόκιμο επιβίωσης δεν είναι 10-
15 χρόνια, αλλά πολλά περισσότερα.
Με τη δύναμη της ψυχής μας θα ανατρέπουμε όλες τις στατιστικές των ερευνη-
τών. Ζωντανό παράδειγμα ο υπογραφόμενος. 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΑΚΗΣ
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Η ευτυχία δεν εκλογικεύεται. Είναι λάθος που 
οι άνθρωποι λένε «Είμαι ευτυχισμένος γι’ αυτόν 
τον λόγο, τον τάδε ή τον δείνα». Ευτυχισμένος 
είμαι και όταν δεν βρίσκω καμιά αιτία. Το τρια-
ντάφυλλο είναι ευτυχισμένο χωρίς λόγο.  Πό-
σες φορές άραγε δεν είπαμε πως είμαστε ευτυ-
χισμένοι για τους Χ λόγους και τελικά κάναμε 
λάθος;
Oι περισσότεροι θεωρούν ως ευτυχία την υλι-
κή ευμάρεια, την τεχνολογική ανάπτυξη, τα κοι-
νωνικά αξιώματα, τη δόξα... και μόλις χαθούν 
όλα αυτά, πού θα ψάξουμε την ευτυχία; Μήπως 
στη φιλία, στη συντροφικότητα, στην προσφο-
ρά, στην υγεία, στον συνάνθρωπό μας; Ακόμη 
και στα λόγια ορισμένων σοφών μπορούμε να 
συλλέξουμε ψήγματα ευτυχίας:
Πάντα οι άλλοι μας φαίνονται πιο ευτυχισμέ-
νοι από εμάς. Κι όμως, είναι παράξενο  ότι ο άν-
θρωπος που πρόθυμα θα άλλαζε την κατάστα-
σή του δε θα συναινούσε σχεδόν ποτέ σε μια 

αλλαγή της προσωπικότητας του. Φρανσουά 
Σατομπριάν
Η γη είναι γεμάτη από όμορφα πράγματα. Είμαι 
βέβαιος ότι μπορούμε να ζήσουμε σα βασιλιά-
δες. Ρόμπερτ Στίβενσον
Ποτέ κανείς δεν είναι τόσο ευτυχισμένος ή τό-
σο δυστυχισμένος όσο το φαντάζεται. Λα Ρο-
σφουκώ
Η ευτυχία είναι ένα πράγμα της ψυχής και όχι 
του σώματος. Η πηγή της βρίσκεται στην αφο-
σίωση και όχι στην ηδονή, στην αγάπη και όχι 
στην τέρψη. Ανρί Λοκαρντέρ
Να θυμάσαι πάντα τούτο: πως δε χρειάζονται 
πολλά πράγματα για να κάνουν τη ζωή ευτυχι-
σμένη. Μάρκος Αυρήλιος 
Κλείνοντας το βιβλίο του Κέλσανγκ Γκιάτσο 
ενστερνίζομαι την άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι 
θέλουν να είναι ευτυχισμένοι. Κανένας δε θέλει 
να υποφέρει, όμως ελάχιστοι είναι αυτοί που 
καταλαβαίνουν τις αληθινές αιτίες της ευτυχί-

ας και της δυστυχίας. Η ευτυχία για τον Γκιάτσο  
είναι μια κατάσταση του πνεύματος και όχι του 
εξωτερικού μας κόσμου. Αντί να προσπαθούμε 
να αλλάξουμε τους άλλους γύρω μας ξοδεύο-
ντας όλη μας την ενέργεια, ας προσπαθήσου-
με να αλλάξουμε τον τρόπο  που σκεφτόμαστε 
και κινούμαστε, για-
τί ο άνθρωπος δεν εί-
ναι νησίδα στον ωκεα-
νό, στο χέρι του είναι 
να ‘χει δίπλα του αν-
θρώπους.

(Συνεχίζεται)
Γιώργος 

Κουκουμπάνης

ΠΕΡΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ…
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:
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‣ Παραβρεθήκαμε στη 10η ημερίδα με θέμα «Φυσι-
κοθεραπεία & Ογκολογία», στο Νοσοκομείο Άγιος Σάβ-
βας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος της οργα-
νωτικής επιτροπής, Χαράλαμπος Τιγγινάγκας παρέδω-
σε τιμητική πλακέ-
τα στον εκπρόσω-
πο του Κ.Ε.Φ.Ι,  Π. 
Μπούρα.

‣ Λάβαμε μέρος 
για πρώτη φορά 
στο χριστουγεν-
νιάτικο BAZAAR, 
του συλλόγου πα-
ροχής βοήθειας κατ΄οίκον νοσηλείας, «η Παμμακάρι-
στος», όπου διαθέταμε το επιτραπέζιο ημερολόγιο του 
συλλόγου, αποτελούμενο από μια συλλογή έργων 17 
γνωστών καλλιτεχνών.

Τα αποτελέσματα μακροχρόνιων με-
λετών σε διάφορες μορφές καρκίνων 
έδειξαν ότι κάθε περίπτωση καρκίνου εί-
ναι τόσο μοναδική όσο και το άτομο στο 
οποίο αναπτύσσεται. Είναι πλέον επιστη-
μονικά αποδεκτή η αναγκαιότητα εφαρ-
μογής ενός νέου τρόπου διαχείρισης 
των ασθενών με καρκίνο, που να βασί-
ζεται ουσιαστικά σε αυτή τη μοναδικότη-
τα της κάθε περίπτωσης. Ζητείται λοιπόν 
η εφαρμογή της αποκαλούμενης εξα-
τομικευμένης ιατρικής, η οποία βασίζε-
ται στις μοριακές πληροφορίες που πα-
ρέχουν τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα του 
κάθε ασθενούς. Τέτοιες πληροφορίες 
αποκαλύπτουν τον μηχανισμό ανάπτυ-
ξης των καρκινικών κυττάρων, στόχους 
για στοχευμένη θεραπεία, πρόγνωση της 
ασθένειας και πρόβλεψη ανταπόκρισης 
του ασθενή σε χημειοθεραπείες και στο-
χευμένες θεραπείες για κάθε ασθενή. Να 
σημειωθεί ότι οι πληροφορίες αυτές εί-
ναι διαφορετικές ακόμα και μεταξύ ασθε-
νών με πανομοιότυπους καρκίνους, του 
ιδίου σταδίου και κυτταρικής ταυτότητας. 
Ο στόχος των μοριακών αναλύσεων εί-
ναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
προγνωστικού ή θεραπευτικού αποτελέ-
σματος, επιλέγοντας τις θεραπείες εκεί-
νες που συνδέονται με τις γενετικές ιδι-
αιτερότητες και τα μοριακά χαρακτηρι-
στικά των καρκινικών κυττάρων του κά-
θε ασθενούς. Οι διεθνείς επιστημονικές 
ανακοινώσεις που παρουσιάζουν τα ευ-
εργετικά αποτελέσματα από την εφαρμο-
γή των μοριακών αναλύσεων και της εξα-
τομικευμένης ιατρικής πληθαίνουν διαρ-
κώς και δείχνουν την κατεύθυνση που 
θα πρέπει να ακολουθηθεί στον αγώνα 
κατά του καρκίνου.

Δρ. Σωτήρης 
Νικολόπουλος PhD, MS

ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΡΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΕ

www.molecular-view.com

Ο όρος καρκίνος προέρχεται από τον Ιπποκράτη (460-
377π.χ) τον «πατέρα της ιατρικής». Xρησιμοποίησε τους 
όρους «καρκίνος» και «καρκίνωμα» για να περιγράψει δι-
άφορους όγκους που εμφάνιζαν εσωτερικά  ή εξωτερικά 
έλκη και διογκώσεις. Οι ονομασίες προέρχονται από  το 
ζώο καρκίνο (κάβουρας) εξαιτίας της ανατομικής ομοιότη-
τας, αφού οι ακτινωτές μεταστάσεις των καρκινικών κυττά-
ρων φέρνουν αμυδρά στο μυαλό την μορφή που έχουν τα 
πόδια και οι δαγκάνες του καβουριού. Συνδέεται και συμ-
βολικά καθώς ο κάβουρας είναι ένα ζώο που κρατά πει-
σματικά αυτό που θα αρπάξει, το δε σκληρό του όστρακο 
προστατεύει τις ζωτικές του λειτουργίες. Μολονότι ο Ιππο-
κράτης χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο καρκίνο, φαίνεται 
ότι αυτός εντοπίζεται και σε παλαιότερους περιόδους. Συ-
γκεκριμένα έχουν βρεθεί στοιχεία για ένα τύπο καρκίνου 
των οστών, το οστεοσάρκωμα, σε οστά κεφαλής και αυ-
χένα σε μούμιες στην Αρχαία Αίγυπτο. Έχει ακόμα βρεθεί  
περιγραφή της συγκεκριμένης νόσου σε πάπυρο, ο οποί-
ος υπολογίζεται ότι γράφτηκε το 1600 π.χ . Περιγράφει 8 
περιπτώσεις έλκη του μαστού που αντιμετωπίζονταν θε-
ραπευτικά με καυτηριασμό, με την βοήθεια ενός εργαλεί-
ου που ονόμαζαν «Τρυπάνι της φωτιάς».
Ωστόσο τα κείμενα του Ιπποκράτη είναι αυτά που για 
πρώτη φορά ονόμασαν αυτή τη νόσο καρκίνο. Η αιτιολο-
γία της βασίστηκε στην θεώρησή του για τους 4 χυμούς 
(αίμα ,φλέγμα, κίτρινη και μαύρη χολή). Σε φυσιολογικές 
συνθήκες οι χυμοί αυτοί βρίσκονται σε ισορροπία, όταν 
όμως συσσωρεύεται υπερβολική ποσότητα μαύρης χο-
λής σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος, δημιουργείται 
ο καρκίνος. Η θεωρία αυτή υποστηρίχτηκε για πολλούς 
αιώνες μέχρι περίπου το 1300μ.χ. Στην ρωμαϊκή εποχή 
την υιοθέτησε και την διέδωσε ο διάσημος γιατρός Γαλη-
νός. Ο τελευταίος μάλιστα γράφει ότι στα πρώτα στάδια 
του καρκίνου είναι πιο ωφέλιμη η  συντηρητική θερα-
πεία, ενώ όταν ο όγκος μεταβληθεί σε μεγάλη μάζα, είμαι 
απαραίτητη η μαστεκτομή.  Τον 1ο αιώνα μ.χ ο Ρωμαίος 
Aulus Cornelius Celsus καταγράφει την κλινική εικόνα του 
καρκίνου του μαστού και επισημαίνει την διόγκωση των 
λεμφαδένων, αποδίδοντας την πρώτη γραπτή σταδιοποί-
ηση της νόσου που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. 
Κατά την διάρκεια των πρώτων χριστιανικών και βυζα-
ντινών χρόνων οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμια-
νός τον 3ο αιώνα μ.X. αιώνα αναφέρεται ότι μπορούσαν 
να θεραπεύουν πολλές ασθένειες, μεταξύ των οποίων και 
περιστατικά  καρκίνου του μαστού. Γύρω στο 670 μ.X. ο 
Παύλος ο Αιγινήτης πρώτος περιέγραψε ογκεκτομή, δη-
λαδή εγχείριση χωρίς ολική αφαίρεση του μαστού. Κατά 
τον 15ο αιώνα, άρχισαν να χρησιμοποιούνται πιο επιστη-
μονικές μέθοδοι. Το 1628 άρχισε να χρησιμοποιείται η μέ-
θοδος της αυτοψίας. Το 1761 ο Morgagni χρησιμοποίησε  
τη νεκροψία για να συνδέσει παθολογικά ευρήματα με την 
αρρώστια που έπασχε ο ασθενής. Αυτή η μέθοδος έθεσε 

τα θεμέλια για την επιστημονική μελέτη του καρκίνου και 
την ανάπτυξη  της ογκολογίας. Την ίδια περίπου περίοδο ο 
σκοτσέζος John Hunter  πρότεινε ότι κάποιοι τύποι καρκί-
νου μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά, αυτοί που δεν 
έχουν «εισβάλει» σε κάποιο ιστό. Αλλά μόνο έναν αιώνα 
αργότερα αναπτύχθηκε η μέθοδος της αναισθησίας που 
επέτρεπε την ανάπτυξη των μεθόδων χειρουργικής επέμ-
βασης. Τον 16-17αιώνα ο γερμανός καθηγητής Wiilelm 
Fubry  πίστευε ότι ο καρκίνος του μαστού προκαλείται από 
ένα θρόμβο γάλακτος σε ένα αγωγό του μαστού. Επιπρό-
σθετα ο Ολλανδός καθηγητής Francois Sylvious, θεώρη-
σε ότι όλες οι ασθένειες είναι αποτέλεσμα χημικών διαδι-
κασιών και ότι το όξινο λεμφικό υγρό ήταν αιτία καρκίνου. 
Ο σύγχρονός του Nicolae Tulp υποστήριξε ότι ο καρκίνος 
είναι  δηλητήριο που σιγά- σιγά εξαπλώνεται και κατέλη-
ξε στο συμπέρασμα ότι  η νόσος ήταν μεταδοτική, γεγο-
νός που οδήγησε σε  απομάκρυνση του πρώτου αντικαρ-
κινικού νοσοκομείου από το κέντρο του Παρισιού, ώστε 
να μην μολυνθεί ο υγιής πληθυσμός. Τον 19ο αιώνα γεν-
νήθηκε  η επιστημονική ογκολογία μέσα από τη συστη-
ματική πλέον χρήση του μικροσκοπίου και την ανάδυση 
της επιστήμης της κυτταρικής παθολογίας από τον Rudolf 
Virchow. Αυτή η μέθοδος επέτρεψε τη μελέτη ανθρώπι-
νων ιστών που αφαιρέθηκαν από χειρουργική επέμβαση, 
και δίνονταν η δυνατότητα για σαφή διάγνωση. Έτσι άρχι-
σε να υποστηρίζεται ότι ο καρκίνος αποτελείται από κύτ-
ταρα  όχι όμως  φυσιολογικά. Ο Virchow αντιπρότεινε τη 
θεωρία της χρόνιας ενόχλησης αλλά και της μεταφοράς 
του καρκίνου σαν υγρό μέσα στο σώμα. Από τα τέλη του 
19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα, πίστευαν ότι ο καρκί-
νος προκαλείται  από την επιδείνωση κάποιου τραύματος. 
Εγκαταλείφθηκε σύντομα αυτή η θεωρία, μετά από απο-
τυχημένες προσπάθειες πρόκλησης καρκίνου σε πειραμα-
τόζωα με τραυματισμό. Το 1911 ο Peyton Rous, για πρώτη 
φορά περιέγραψε το σάρκωμα στα κοτόπουλα. Σάρκωμα 
του Rous. Γι’ αυτή του την εργασία πήρε  βραβείο Νόμπελ 
το 1968. Το 1915 σε πανεπιστήμιο του Τόκιο,  απομονώθη-
κε για πρώτη φορά καρκίνος σε πειραματόζωα και συγκε-
κριμένα στο δέρμα  ποντικών. Πρόσφατα η κωνική θεωρία 
υποστηρίζει, ότι αρχικά συμβαίνει μια μετάλλαξη σε ένα  
κύτταρο. Αυτό πολλαπλασιάζεται και δίνει ένα «κλώνο» 
πανομοιότυπων κυττάρων,  την καρκινική μάζα.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δεν 
έπαψαν να αγωνίζονται με όλα τα μέσα, σε κάθε εποχή, 
με έναν ύπουλο εχθρό που δεν υποχωρεί εύκολα.  Σήμε-
ρα, στον  21ο αιώνα, η ιατρική επιστήμη έχει  διαμορφώ-
σει μια πιο σαφή εικόνα για την φύση και τις μορφές της 
νόσου, τα αίτια  και  τις θεραπείες της.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Η  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥH ανάγκη 
εφαρμογής της 

εξατομικευμένης 
ιατρικής

 ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ:  
‣ Πραγματοποιήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του συλλόγου, με 
κορυφαία την επιστημονική ημερίδα που οργανώνει ο σύλλογός μας κάθε Νοέμβριο, με το ίδιο  
πάντα θέμα: «Καρκίνος... μπορεί να νικηθεί.». Το θέμα ίδιο, οι εξελίξεις κάθε χρόνο πιο ελπιδοφόρες.

Ιατροί από το χώρο της ογκολογίας, αλλά και επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, έδωσαν 
το στίγμα της ενημέρωσης κ τις απαντήσεις στις απορίες των παρευρισκομένων.

από την αρχαιότητα έως σήμερα 


