
09:15 – 09:30
Έναρξη Εγγραφών - 

Επίσημη Έναρξη

09:30 – 11:00
Σύλλογοι (ενηλίκων) Καρ-

κινοπαθών Ελλάδος 

«Η Συμβολή των ΜΚΟ στη μάχη κα-

τά του καρκίνου-προτάσεις»

Συντονίζει η Εύα Ντελιδάκη

11:00 - 11:30
Ομιλητές: Γ. Γιαμαρέλου, Κ. Μιχαηλίδης 

«Ενστάλαξη Ελπίδας»   Ένα φώς στο σκο-

τεινό τούνελ που βιώνει ο ασθενής, 

όταν έρχεται αντιμέτωπος με τη δι-

άγνωση του καρκίνου.  

11:30 - 12:00
Ομιλητής: Ν. Μανιαδάκης 

«Επιπτώσεις του μνημονίου στην υγεία»

Προεδρείο: Γ. Σταμάτης 

12:00 - 12:30
Ομιλήτρια: Μ. Παγώνη

«Μεταμόσχευση αρχέγονων αι-

μοποιητικών κυττάρων.

Πότε, σε ποιές περιπτώσεις, με ποιό μόσχευμα»

Προεδρείο: Ι. Μπαλταδάκης

12:30 – 13:00  Διάλειμμα - Καφές

13:00 - 13:30
Ομιλητής: Ε. Τέρπος 

«Το Πολλαπλούν Μυέλω-

μα μπορεί να νικηθεί;»

Προεδρείο: Ι. Μπαλταδάκης

13:30 – 14:00
Ομιλητής: Π. Παναγιωτίδης 

«Λεμφώματα»
Προεδρείο: Μ. Παγώνη

14:00 – 14:30
Ομιλήτρια: Α. Κουμαριανού

«Ανοσοποιητικό και Καρκίνος» 

Προεδρείο: Γ. Ρηγάτος 

14:30 – 15:00
Ομιλητής: Γ. Βλάχος

«Εξέλιξη στην πρόληψη και αντιμετώπι-

ση του γυναικολογικού καρκίνου»

Προεδρείο: Κ. Γεννατάς

15:00 – 15:30 Γεύμα

15:30 – 16:00
Ομιλητής: Γ. Πισσάκας 

«Βασικές αρχές ακτινοθεραπεί-

ας. Προηγμένες τεχνολογίες»

Προεδρείο: Ι. Σκαρλάτος

16:00 – 16:30  

Ομιλήτρια: Δ. Μητσάκα 

«Μαθαίνοντας, νικάμε τον καρ-

κίνο του μαστού»
Προεδρείο: Γ. Κινόγλου

16:30 – 17:00  

Ομιλήτρια: Α. Σπυροπούλου 

«Αποκατάσταση μαστού»

Προεδρείο: Α. Τάγκα

17:00 – 17:30
Ομιλητής: Χ. Τιγγινάγκας

«Δευτεροπαθές Λεμφοίδημα - Έλεγχος απο-

τελεσματικότητας της θεραπείας»

Προεδρείο: Θ. Βαντόλας 

17:30 – 18:00 Καφές

18:00 – 18:30
Ομιλήτρια: Α. Τάγκα

«Όγκοι Δέρματος. Επιθηλιώματα - Μελάνω-

να. Πρόληψη – Διάγνωση - Θεραπεία»

Προεδρείο: Α. Σπυροπούλου

18:30 – 19:00
Ομιλητής: Ι. Σπηλιώτης  

«Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, ίσως αρχίζει να 

υπάρχει  ελπίδα και.....μπορεί να  νικηθεί»

Προεδρείο:  Ε. Χαλκιά

19:00 – 19:30
Ομιλητής: Ι. Κωνσταντινίδης

«Νοσηλεία στο σπίτι»

Προεδρείο:  Ι. Σιαφάκα

19:30 – 20:00
Ομιλητής: Ι. Σιαφάκα

«Ανακουφιστική φροντίδα»

Προεδρείο:  Ι. Κωνσταντινίδης

20:00 – 20:30
Ομιλητής: Π. Γκούβερης

«Πρόοδοι στη Μοριακή Βιολογία - Συμ-

βολή στη διάγνωση του καρκίνου»

Προεδρείο: Α. Ταραμπίκου

20:30  Λήξη – Δείπνο

Πρόγραμμα 8ης Ημερίδας 

>> σελ. 4
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών

Κ
Ε
Φ
Ι

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ «Κ.Ε.Φ.Ι.» ΑΘΗΝΩΝ

Αιτωλίας 33-35, τ.κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ
    Τηλ.: 210 6468222,          www.anticancerath.gr

ΤΕΥΧΟΣ 10ο
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ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
POINT O.E.: Σιβιτανίδου 6, 176 76 Καλλιθέα

Τηλ.: 210 9595683, 210 9589775, 
Fax.: 210 9589536

e-mail: point@otenet.gr
Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν 
τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ

e-mail: kokinaku@yahoo.gr

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών 
- Εθελοντών - Φίλων - 

Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών

έχει την τιμή να σας προσκαλέσει 
στην 8η Επιστημονική 

Ημερίδα με θέμα:
«Καρκίνος..... Μπορεί να νικηθεί»

που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011

και ώρα 09:30 στο 
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

(Πανεπιστημίου 52,  
10ος όροφος, Αθήνα). 
Είσοδος Ελεύθερη

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας η 
συμμετοχή σας στις επιστημονικές

και στις κοινωνικές 
εκδηλώσεις της ημερίδας.

Με τιμή
Η Πρόεδρος                                                                  

Η Γεν. Γραμματέας
Ζωή Γραμματόγλου                                                            
Αικατερίνη Μακρή

Αγαπητά μέλη,
Με την έναρξη της νέας εθελοντικής περιόδου, αισθανόμαστε την ανάγκη, να σας ευχηθούμε καλό φθινόπωρο, με υγεία και δημιουργικότητα. Ευ-
χαριστούμε που χρόνια τώρα, είστε μαζί μας στον αγώνα για καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο, καθώς και στην πρόληψη μέσω της 
σωστής ενημέρωσης. Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι», έχει προγραμματίσει για φέτος, δράσεις και εκδηλώσεις, για τις οποίες θα ενημερώνεστε έγκαιρα. Κο-
ρυφαία, όπως κάθε χρόνο, η Επιστημονική Ημερίδα μας με θέμα: «ΚΑΡΚΙΝΟΣ…..ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ», το πρόγραμμα της οποίας σας παραθέτουμε.

Με εκτίμηση
Για το διοικητικό συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Ζωή Γραμματόγλου

Η Γενική Γραμματέας
Κατερίνα Μακρή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 
ΤΩΝ ΩΡΙΜΩΝ

>> σελ. 2

Νέες ογκολογικές 
θεραπείες

      11ο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο

από: Palmografos.com
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Νέες ογκολογικές θεραπείες
      11ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
Νέες θεραπείες με τις οποίες οι ογκολογικοί ασθενείς δεν θα 
κινδυνεύουν πλέον από «φλεβική θρομβοεμβολή», ανα-
κοινώθηκαν στο πρόσφατο «11ο Ετήσιο Πανευρωπαϊκό 
Ογκολογικό Συνέδριο» στη Στοκχόλμη. Nέα θεραπεία 
για το παχύ έντερο.

Για πρώτη φορά θα έχουμε, τους επόμενους μή-
νες, φάρμακο ειδικά για καρκινοπαθείς, με ένδειξη 
την αντιμετώπιση της «φλεβικής θρομβοεμβολής», 
μιας απειλητικής για τη ζωή επιπλοκής του καρκί-
νου, η οποία πλήττει έναν στους πέντε ασθενείς, κα-
θώς ταυτόχρονα, η έναρξη χημειοθεραπείας αυξά-
νει περαιτέρω αυτόν τον κίνδυνο σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 60%.
Η λύση στο μέχρι τώρα πρόβλημα, των ογκολο-
γικών ασθενών που έκαναν χημειοθεραπεία, ανα-
κοινώθηκε από ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής 
τον καθηγητή του πανεπιστημίου της Περούτζια δρ 
Ντζιανκάρλο Ανιέλλι, στο πρόσφατο «11ο Ετήσιο 
Πανευρωπαϊκό Ογκολογικό Συνέδριο» στη Στοκ-
χόλμη.
Ειδικότερα, οι ερευνητές, παρουσίασαν τα απο-
τελέσματα της «φάσης 3», από τη μελέτη «SAVE – 
ONCO» με τον ερευνητικό παράγοντα «σεμουλο-
παρίνη» στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβο-
λής, που έδειξαν ότι, σε ασθενείς με καρκίνο που ξε-
κινούν χημειοθεραπεία, ο ερευνητικός παράγοντας 
σεμουλοπαρίνη μείωσε στατιστικά σημαντικά, κα-
τά 64%, τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωματικής, εν 
τω βάθει, φλεβικής θρομβοεμβολής, μη θανατηφό-
ρου πνευμονικής εμβολής ή θανάτου από φλεβική 
θρομβοεμβολή.
Η δραστική ουσία «σεμουλοπαρίνη» μείωσε τον 
κίνδυνο, αυτού του τύπου θρόμβων του αίματος, 
χωρίς να αυξήσει την επίπτωση μείζονος αιμορραγι-
κού επεισοδίου. Στη φλεβική θρομβοεμβολή, που 
συχνά δεν συνοδεύεται από κλινικά συμπτώματα, 
σχηματίζονται θρόμβοι αίματος στις «εν τω βάθει 
φλέβες», μια επιπλοκή που αναφέρεται συχνά ως 
θρομβοφλεβίτιδα.
Οι θρόμβοι μπορούν να μετακινηθούν και ενδεχο-
μένως να εμποδίσουν τη ροή αίματος στα αιμοφό-
ρα αγγεία των πνευμόνων, προκαλώντας πνευμονι-
κή εμβολή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει και σε 
αιφνίδιο θάνατο!
Στη, Τρίτη φάση της μελέτης εντάχθηκαν 3.212 
ασθενείς που ξεκίνησαν χημειοθεραπεία για τοπικά 
προχωρημένους ή μεταστατικού σταδίου συμπα-
γείς όγκους, όπως καρκίνο πνεύμονα, παχέος εντέ-
ρου, στομάχου, ωοθηκών, παγκρέατος ή ουροδό-
χου κύστης.
«Για τους ασθενείς με καρκίνο που ξεκινούν χημει-
οθεραπεία, δεν υπάρχει σήμερα εγκεκριμένη θερα-

πεία για την πρωτογενή πρόληψη 
του κινδύνου φλεβικής θρομβο-
εμβολής» αναφέρει στο “Ethnos.
gr” ο επικεφαλής της έρευνας καθη-
γητής στο πανεπιστήμιο της Περούτζια  
δρ Ντζιανκάρλο Ανιέλλι.
«Έτσι, η μείωση κατά 64% του κινδύνου εμφάνισης 
των απειλητικών για τη ζωή φλεβικών θρόμβων του 
αίματος, που καταδείχθηκε σε αυτή την τυχαιοποιη-
μένη μελέτη, είναι ενθαρρυντική.
Η “σεμουλοπαρίνη” είναι μια ερευνητική ηπαρί-
νη εξαιρετικά χαμηλού μοριακού βάρους που έχει 
δημιουργηθεί με εκλεκτική γενετική μηχανική, με 
εμπλουτισμένες θέσεις δέσμευσης αντιθρομβίνης, 
με αποτέλεσμα η αντιπηκτική δράση να στρέφεται 
κυρίως στον παράγοντα πήξης «Xa», με ελάχιστη 
επίδραση στον παράγοντα «IIa».
Η “σεμουλοπαρίνη” που έχει δημιουργηθεί με 
εκλεκτική γενετική μηχανική, επιπρόσθετα με τη 
συγκεκριμένη αναλογία των αντι-παραγόντων “Xa/
IIa”, διατηρεί βιολογικές δράσεις που είναι σημαντι-
κές στη βιολογία του καρκίνου, όπως οι επιδράσεις 
στον “TFPI”, δηλ. του αναστολέα της οδού του ιστι-
κού παράγοντα”.
«Σε πολλούς ασθενείς που πάσχουν από καρκί-
νο, η πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής απο-
τελεί σημαντικό ζήτημα στη συνολική κλινική δια-
χείριση και είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέ-
σματα που επιτεύχθηκαν στη μελέτη «SAVE-ONCO» 
με τη σεμουλοπαρίνη, ένα προϊόν εκλεκτικής γενε-
τικής μηχανικής», μας ανέφερε ο δρ Ελίας Ζιρχούνι, 
στέλεχος της «Sanofi», τονίζοντας ότι «σχεδιάζου-
με να υποβάλουμε αίτηση έγκρισης της «σεμουλο-
παρίνης» στις ρυθμιστικές αρχές, μέσα στις επόμε-
νες εβδομάδες».   

Νέα θεραπεία για παχύ έντερο  
Νέο όπλο στα χέρια των γιατρών, αποτελεί, ένα κα-
τά πολύ αποτελεσματικότερο νέο κοκτέϊλ φαρμά-
κων, για την αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκί-
νου του παχέος εντέρου.

Ο νέος συνδυασμός φαρμάκων με την προσθήκη 
της δραστικής ουσίας «aflibercept» «μπλοκάρει» 
τη διαδικασία αγγειογένεσης των όγκων, σε μεγα-
λύτερο βαθμό από άλλες θεραπείες, που χρησιμο-
ποιήθηκαν μέχρι τώρα, γι αυτό το σκοπό, προσθέ-

τει η μελέτη «VELOUR», που ήδη 
ολοκληρώθηκε και η «φάση 3».
Η μελέτη σύγκρινε τη χορήγη-
ση «FOLFIRI» σε συνδυασμό με 
«aflibercept» ή με εικονικό φάρ-
μακο στην αντιμετώπιση ασθε-
νών με μεταστατικό καρκινο του 
παχέος εντέρου οι οποίοι υπο-
τροπίασαν σε προηγούμενη 
αγωγή με βάση την οξαλιπλατί-
νη. Στη μελέτη εντάχθηκαν 1.226 
ασθενείς με μεταστατικό καρκί-
νο του παχέος εντέρου που εί-
χαν προηγουμένως λάβει θε-
ραπεία με βάση την οξαλιπλατί-
νη. Το κύριο τελικό συμπέρασμα  

ήταν η βελτίωση στη συ-
νολική επιβίωση των ασθενών. Δευτε-

ρεύοντα τελικά συμπεράσματα ήταν η επιβίωση χω-
ρίς εξέλιξη της νόσου, η ανταπόκριση στη θεραπεία 
και η ασφάλεια.
Συγκεκριμένα, η προσθήκη του “aflibercept” 
σε συνδυασμό με το χημειοθεραπευτικό σχήμα 
“FOLFIRI”, βελτίωσε την συνολική επιβίωση κατά 
18,3% και το διάστημα επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της 
νόσου κατά 24,2% στους ασθενείς με μεταστατικό 
καρκίνο του παχέος εντέρου, οι οποίοι είχαν προη-
γούμενα λάβει θεραπεία με “οξαλιπλατίνη”.
Το «aflibercept», γνωστό και ως «VEGF Trap», εί-
ναι ένας ερευνητικός παράγοντας που αναστέλ-
λει την αγγειογένεση με μοναδικό μηχανισμό δρά-
σης. Πρόκειται για μία πρωτεΐνη σύντηξης που δε-
σμεύει όλες τις μορφές του «Αγγειακού Ενδοθηλια 
κού Αυξητικού Παράγοντα-A» (VEGF-A), καθώς και 
τον VEGF-B και τον «αυξητικό παράγοντα του πλα-
κούντα» (PIGF), δύο επιπλέον αυξητικούς παράγο-
ντες της αγγειογένεσης που φαίνεται να συμβάλουν 
στην αγγειογένεση του όγκου και τη φλεγμονή. 
Το «aflibercept» έχει αποδειχθεί ότι δεσμεύει τους 
«VEGF-A», «VEGF-B» και «PlGF» με υψηλότερη συγ-
γένεια από τους φυσικούς υποδοχείς τους.
Παγκοσμίως, ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι 
ο τρίτος σε συχνότητα διάγνωσης καρκίνος στον αν-
δρικό πληθυσμό και ο δεύτερος στο γυναικείο πλη-
θυσμό, με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νέα 
περιστατικά το 2008. Ο καρκίνος του παχέος εντέ-
ρου είναι επίσης ένα από τους πιο θανατηφόρους 
καρκίνους και μόνο το 2008 οδήγησε σε περισσό-
τερους από 600.000 θανάτους. Στην Ευρώπη το πο-
σοστό συνολικής επιβίωσης ανέρχεται σε 43%, ενώ 
στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 62%.
Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά μειώνονται σημαντικά 
όταν εμφανίζονται απομακρυσμένες μεταστασεις. Ο 
κίνδυνος καρκίνου του παχέος εντέρου αυξάνεται 
με την ηλικία – στις ανεπτυγμένες χώρες πάνω από 
90% των περιστατικών διαγιγνώσκονται σε άτομα 
άνω των 50 ετών.
Βάσει των αποτελεσμάτων, της μελέτης που ολο-
κληρώθηκε, η “Sanofi” σχεδιάζει να υποβάλει αιτή-
σεις για την έγκριση άδειας κυκλοφορίας του φαρ-
μάκου στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (EMA) μέσα στο τρίμηνο.
Στο μεταξύ σε εξέλιξη «φάση 2» βρίσκεται και 
μια άλλη μελέτη η «AFFIRM» σε θεραπεία πρώτης 
γραμμής για το μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέ-
ρου, σε συνδυασμό με «5-φθοριοουρακίλη», «λευ-
κοβορίνη» και «οξαλιπλατίνη» (FOLFOX). Τα τελικά 
αποτελέσματα αναμένονται τους επόμενους μήνες. 

από: Palmografos.com
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ΛΙΤΣΑ,
Σε γνώρισα πριν λίγα χρόνια, μια μέρα που σε καλέσαμε στα γραφεία της παράταξης στο 
σύλλογο. 
Πήρες το λόγο και σ’ άκουγα να μιλάς σαν έτοιμη από καιρό, γεμάτη πάθος και ενθουσια-
σμό για τους αγώνες μας, πώς πρέπει να οργανωθούμε, τί ν’ αλλάξουμε, τί στόχους να βά-
λουμε. Ήσουν γεμάτη πίστη και αισιοδοξία, μυαλό και χέρια πρόσφορα για δουλειά. Μέσα 
μου χαμογελούσα. Σιγά-σιγά έπαψα να σ’ ακούω. Αντί για σένα άκουγα ένα καινούργιο σπό-
ρο να φυτρώνει, ύστερα το μίσχο να ψηλώνει  κι ένα-ένα τα πέταλα ν’ ανοίγουν σ’ ένα κατα-
κόκκινο φλογερό λουλούδι.
Μη γελάς! Ξέρω πως τα λόγια μου είναι μικρά και φτωχά. Όμως για κάποιο λόγο έτσι σ’ 
ένοιωθα πάντα. Σαν ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο…  Ίσως γιατί ήσουν όμορφη με τα κατά-
μαυρα χυτά μαλλιά σου, το σταρένιο σου δέρμα και το μεγάλο χαμόγελο να κυριαρχεί πα-
ντού και πάντα, στα δύσκολα και τα εύκολα. Όμορφη, σαν αυτά που είχες στην καρδιά σου, 
ομόρφαινες την παρέα μας και τους αγώνες μας.
Σταθερή, σίγουρη, ψύχραιμη. Ποτέ δε μετάνιωσες για τα εύκολα που άφησες χρόνια πριν. 
Ποτέ δε γύρισες το βλέμμα πίσω, συνδικαλίστρια από τα παλιά, να ’χεις και συ διασυνδέσεις 
και ανέσεις, τις «σαράντα» προαγωγές από το φίλο που σε χτυπάει στην πλάτη, την ήσυχη 
συνείδηση με το armani στην κωλότσεπη, την επετειακή πορεία μια φορά το χρόνο εναλλάξ 
κι ύστερα δικαιωμένος ύπνος το βράδυ.
Ανήσυχη, τα πόδια σου περπάτησαν όλες τις πορείες των αγώνων μας, τα χέρια σου κράτη-
σαν πανό και προκηρύξεις, έγραψαν και παρακίνησαν, η φωνή σου μίλησε για το δίκιο, τους 
αγώνες και τις ελπίδες μας. Ακούραστη η ψυχή σου, άντλησε σιγουριά και δύναμη σε τόσο 
δύσκολους καιρούς -τόσο μεγάλη ήταν η πίστη σου σε έναν άλλο δίκαιο  κόσμο. Δε γίνεται 
αλλιώς, έλεγες, μπορεί να μη γίνει σε μας, μπορεί στα παιδιά μας ή στα παιδιά τους, αλλά θα 
γίνει. Άλλο δρόμο δεν έχουμε. 
Κι όχι, οι αγώνες σου αυτοί δεν ήταν άλλοθι για μια μποέμικη ζωή, έξω από τα άλλα, τα κα-
θημερινά και δύσκολα. Καλή στη δουλειά σου, καλή σύντροφος και μάνα, μεγάλωσες καλά 
τα παιδιά σου. Σε θυμάμαι με τα ψώνια στα χέρια όταν κατέβαινες σχολώντας απ’ τη δουλειά 
στο σύλλογο. Να «τρέχεις» για το μαγείρεμα, τη φροντίδα των παιδιών και το σπίτι. 
Σ’ ένα χρόνο εκλέχτηκες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έφευγες απ’ τη δουλειά εξαντλημένη να 
’ρθεις στα συμβούλια, στις περιοδείες, στις συναντήσεις. Παντού παρούσα, στις περιφρουρή-
σεις, στις πορείες. Σχεδιάζαμε μαζί, αγωνιούσαμε, γελούσαμε, κι ονειρευόμασταν το επόμενο 
μικρό βήμα. Ποτέ δε γκρίνιαξες, δε δυσανασχέτησες. Με χαρά και χαμόγελο όλα.
Μα σύντομα η αρρώστια ξαναχτύπησε. Πού βρήκες τη δύναμη να πηγαίνεις περιοδείες, να 
διακόπτεις για τις εξετάσεις σου, και μετά πάλι να συνεχίζεις; Να είσαι παρούσα στις εκλογές, 
στην απογευματινή δουλειά της παράταξης όσο σε κρατούσαν οι δυνάμεις σου, κι ύστερα 
όταν δε μπορούσες, να ρωτάς πάντα για να μαθαίνεις.
Έδωσες το παρόν, έδωσες τον προσωπικό σου αγώνα μέχρι τέλους όρθια. Με γέλιο στις επι-
τυχίες και τη λέξη «συνεχίζουμε» στις ήττες.
Δικαίωσες μια ζωή γεμάτη, δούλεψες σκληρά, αγωνίστηκες, πρόσφερες, έδωσες χαρά και 
δύναμη  σε όλους μας.
Αν, Λίτσα, υπήρχε βιβλίο για τους αγωνιστές της ζωής, θα είχε σε μια αράδα το όνομά σου. 
Αν όμως το βιβλίο αυτό είχε για τίτλο «χαρά κι αγώνας», το όνομά σου θα ήταν γραμμένο με 
φωτεινά γράμματα.

Αυτή τη χαρά σου θα κρατήσω από σένα, 
συντρόφισσά μου, για να σε θυμάμαι πάντα με αγάπη,

Φιλιώ

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Μια φορά κάποιος ζήτησε από το 
Θεό ένα λουλούδι και μια πεταλού-
δα. Ο Θεός όμως αντί γι αυτά του έδω-
σε έναν κάκτο και μια κάμπια. Αυτό στενοχώρη-
σε τον άνθρωπο. Δεν μπόρεσε να καταλάβει γιατί 
ο Θεός δεν του έδωσε αυτό που ζήτησε.
Είπε μέσα του:  Λοιπόν, ο Θεός, έχει να νοιαστεί 
για τόσους ανθρώπους…….και αποφάσισε να μην 
παραπονεθεί.
Μετά από λίγο καιρό πήγε να κοιτάξει αυτά που 
του είχαν δοθεί και τα είχε ξεχάσει.
Προς έκπληξή του,  απ΄ τον αγκαθωτό κάκτο εί-
χε φυτρώσει ένα όμορφο λουλούδι. Και η άσχη-
μη κάμπια είχε μεταμορφωθεί σε μια υπέροχη πε-
ταλούδα.
Ο Θεός τα κάνει ΠΑΝΤΑ όλα σωστά.
Ο τρόπος που ενεργεί είναι πάντα ο καλύτερος, 
ακόμα κι αν σε μας φαίνεται λανθασμένος.
Αν ζήτησες απ΄ το Θεό κάτι και πήρες κάτι διαφο-
ρετικό, δείξε Του εμπιστοσύνη.
Μπορείς να είσαι σίγουρος πως, Αυτός θα σου δί-
νει πάντα, αυτό που χρειάζεσαι, την κατάλληλη 
στιγμή.

Αυτό που θέλεις, δεν είναι πάντα αυτό που 
χρειάζεσαι!

Το αγκάθι του σήμε-
ρα…………είναι το λουλούδι 

του αύριο.

(Από τον ιερέα Π. Μανώλη Πετράκη)
ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Εις μνήμην Λίτσας Σωτηροπούλου – Κατσορίδα
Στις 23-4-2011 έφυγε από τη ζωή η σύζυγός μου, Λίτσα Σωτηροπούλου, σε 
ηλικία 47 ετών. Η Λίτσα, υπήρξε ένας δραστήριος, πολιτικά και κοινωνικά, άν-
θρωπος, αλλά η τύχη το ’φερε, έτσι, ώστε να μην μπορέσει να ολοκληρώσει αυ-
τή την πλούσια δραστηριότητά της. Τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια εργαζό-
ταν στην Εμπορική Τράπεζα. Εκεί ενεργοποιήθηκε συνδικαλιστικά στην παρά-
ταξη της «Ενιαίας Αγωνιστικής Συσπείρωσης» (η οποία επρόσκειτο φιλικά στον 
ΣΥΡΙΖΑ), όπου μέσα από τις γραμμές της εκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Σωματείου Εργαζομένων. Τα προηγούμενα χρόνια, από το 1987 έως το 
1991, εργάστηκε ως εργάτρια παραγωγής στην κλωστοϋφαντουργία «Βέλκα», 
από την οποία απολύθηκε όταν έκλεισε η επιχείρηση και έμεινε για τρία χρό-
νια άνεργη.     
Από το σύλλογο (Κ.Ε.Φ.Ι.), μου είπαν να γράψω κάποια λόγια για εκείνη, ώστε 
να δημοσιευτούν στην εφημερίδα. Επειδή, εκτός από αυτά τα πολύ λίγα βιογρα-
φικά στοιχεία για την κοινωνική και πολιτική της δράση, μου είναι εντελώς αδύ-
νατο να γράψω κάτι για τη Λίτσα, παραθέτω παρακάτω ένα κείμενο που έγραψε 
γι’ αυτήν, η Φιλιώ Γκαβαλιζούδη, μια πολύ καλή της φίλη, συντρόφισσα και συ-

νάδελφός της στην παράταξη και στο Δ.Σ. του Σωματείου, στην Εμπορική Τρά-
πεζα, όπου αποδίδει με πολύ συγκινητικό τρόπο αυτά τα οποία θα ήθελα να πω 
και δεν μπορώ. 
Το μόνο που θα ήθελα, μέσα από αυτή τη στήλη, είναι να ευχαριστήσω το Σύλ-
λογο, καθώς επίσης όλους τους φίλους και φίλες στην Ομάδα Στήριξης που 
συμμετείχα, της οποίας η ηθική συμπαράσταση και τα έντονα συναισθήματα 
που βίωσα είναι συγκινητικά και αναντικατάστατα. Τέλος, θα ήθελα ιδιαίτερα να 
ευχαριστήσω τον συντονιστή της ομάδας, Κώστα Μιχαηλίδη, για όλα όσα έμα-
θα από αυτόν, και επειδή όποτε τον χρειάστηκα ήταν παρόν. 
Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν την ανιδιοτελή προσφορά, όλων των 
ανθρώπων του Συλλόγου.

Ευχαριστώ για όλα
Δημήτρης Κατσορίδας

Στη μνήμη της Λίτσας Σωτηροπούλου προσφέρουν στο «Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι.», 250 ευρώ οι φίλοι και οι φίλες της.



Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΩΡΙΜΩΝ
«Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι μου υπολείπεται λιγότερος 
χρόνος ζωής απ’ότι έχω ζήσει έως τώρα...
Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε μια σακούλα καραμέλες: τις 
πρώτες τις καταβρόχθισε με λαιμαργία αλλά όταν παρατήρησε ότι του 
απέμεναν λίγες, άρχισε να τις γεύεται με βαθιά απόλαυση.
Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις όπου συζη-
τούνται, καταστατικά, νόρμες, διαδικασίες και εσωτερικοί κανο-
νισμοί, γνωρίζοντας ότι δε θα καταλήξει κανείς πουθενά.
Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους ανθρώ-
πους που παρά τη χρονολογική τους ηλικία, δεν έχουν με-
γαλώσει. 
Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με μετριότητες.
Δε θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου παρε-
λαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί.
Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους καιροσκό-
πους.
Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να υποτιμή-
σουν τους ικανότερους για να οικειοποιηθούν τη θέση 
τους, το ταλέντο τους και τα επιτεύγματα τους.
Μισώ, να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που γεννά 
η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα. Οι άνθρωποι δεν 
συζητούν πια για το περιεχόμενο... μετά βίας για την επι-
κεφαλίδα.
Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτλους, τις 
επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία, η ψυχή μου βιάζεται...Μου μένουν 

λίγες καραμέλες στη σακούλα...
Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη υπόσταση.

Που μπορούν να γελούν με τα λάθη τους.
Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους.

Που δεν θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν από την ώρα τους.
Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους.
Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί με 
την αλήθεια και την ειλικρίνεια.
Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή.
Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν να 
αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων...

Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα της 
ζωής τους δίδαξαν πως μεγαλώνει κανείς με απαλά 
αγγίγματα στην ψυχή.
Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την ένταση 
που μόνο η ωριμότητα μπορεί να σου χαρίσει.
Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά από τις καραμέ-
λες που μου απομένουν...Είμαι σίγουρος ότι ορισμέ-
νες θα είναι πιο νόστιμες απ’όσες έχω ήδη φάει.

Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιημέ-
νος και σε ειρήνη με τη συνείδησή μου και τους αγαπη-

μένους μου.
Εύχομαι και ο δικός σου να είναι ο ίδιος γιατί με κάποιον 

τρόπο θα φτάσεις κι εσύ...»

Από τον Mario de Andrade (Ποιητή, συγγραφέα, δοκιμιογράφο και μουσικολόγο από τη Βραζιλία)
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Επαναπροσδιορισμός 
Κάποιοι λένε ότι οι άνθρωποι 
που περνάνε από τη ζωή μας εί-
ναι σαν τα τρένα που περνάνε 

από τους σταθμούς. Έχετε παρατηρήσει ποτέ τα τρένα στους σταθμούς; Ξέρε-
τε, τα τρένα κουβαλούν πάντα επιβάτες. Σε κάποιους σταθμούς ο επιβάτης κα-
τεβαίνει, κάθεται για λίγο, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, παίρνει έναν καφέ 
και φεύγει. Χωρίς να έχει δει αληθινά τί υπάρχει γύρω του. Τί έχει να του προ-
σφέρει ο τόπος τούτος. Άλλοτε πάλι, άλλος επιβάτης κατεβαίνει στο σταθμό, 
κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά, χαμογελάει.. του αρέσει και μένει εκεί για λί-
γο, παίρνει ό,τι χωράει στη μικρή του τσάντα και συνεχίζει το ταξίδι του. Πή-
ρε μόνο ό,τι του άρεσε, το φύλαξε καλά στην τσάντα του και έφυγε. Κάποιοι 
κατεβαίνουν μέχρι τα σκαλιά του τρένου, κοιτάνε δεξιά, κοιτάνε αριστερά, και 
όταν σιγουρευτούν ότι δεν κοιτάει κανείς, πετάνε το αποτσίγαρό τους. Ήσυχοι 
πια, γυρνάνε πάλι στη θέση τους. Άλλοι πάλι, δεν κοιτάνε δεξιά ούτε αριστε-
ρά, προχωράνε ευθεία σαν να ξέρουν ότι ο σταθμός αυτός είναι ο προορισμός 
τους. Αυτοί οι επιβάτες δεν είναι πολλοί. Κάθονται στα παγκάκια του σταθμού 
και πίνoντας τον καφέ τους κοιτάνε τα άλλα τρένα να περνούν. Δε τους νοιάζει 
όμως. Αυτοί έχουν βρει τον προορισμό τους.  
Κάθε τρένο, όπως και κάθε άνθρωπος που περνάει απο τη ζωή μας, έχει πολ-
λά να μας δώσει αλλά και να μας πάρει. Όπως και οι επιβάτες των τρένων κα-
τεβαίνουν και ανεβαίνουν σ’αυτό, άλλοτε φορτωμένοι με πράγματα και άλλο-
τε μόνο με έναν καφέ στο χέρι. Έτσι και οι άνθρωποι στη ζωή μας. Κάποιοι μας 
αγαπούν και μένουν κοντά μας, άλλοι δεν μας είχαν δει πραγματικά, άλλους 
δεν αφήσαμε να μας δουν πραγματικά και άλλοι παίρνουν ό,τι τους δώσαμε. 
Μην ξεχνάτε όμως... τα τρένα πηγαινοέρχονται τόσο συχνά όσο και τα λε-
πτά της ζωής μας. Περνάνε απο όμορφους τόπους, τόπους που τα μάτια μας 
δεν έχουν ξαναδεί, τόπους που δεν είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε, τό-
πους που δεν θα αγαπούσαμε ποτέ αν αυτά τα τρένα δεν ταξίδευαν. Περνάνε 

από μέρη καταπράσινα και άλλοτε καταγάλανα. Από πεδιάδες απέραντες, 
φορτωμένες με κίτρινα λουλούδια λες και 

ο ήλιος έριξε όλες τις ηλιαχτίδες του σε 
τούτο ακριβώς το σημείο. Περνάνε από 
θάλασσες που κρύβουν μέσα τους αιώ-

νια μυστικά, μυστικά που πόνεσαν, 
μυστικά που σε έκαναν και δά-
κρυσες, μυστικά που σε έκαναν 
να ερωτευτείς. Από τέτοια μέρη 
περνάνε τα τρένα. Τα τρένα της 
ζωής μας. 

Εις το επανιδείν,
Σαλώμη Καφούρη

 Τα τρένα της ζωής μας  
Το 2010 ήταν για μένα η πιο δύσκολη χρονιά στην ζωή μου. 
Το χειρουργείο καρδιάς για τον πατέρα μου  (όλα πήγαν 
καλά) και εντελώς ξαφνικά και χωρίς άλλα προβλήματα 
υγείας, έμαθα ότι έχω καρκίνο όρχεως.

Αρχικά συναισθήματα; Φόβος, 
άγνοια, λύπη του «γιατί;»

Με το άκουσμα της λέξης καρκίνος, πίστεψα 
ότι ήρθε το τέλος. Μέσα στην αρχική άσχημη 
ψυχολογία προσπαθούσα να καταλάβω τί μου 
συμβαίνει και από που θα μπορούσα να βοηθηθώ. 

Έκανα το χειρουργείο με μόνη παρηγοριά τις προσευχές 
μου στον Θεό και την μηχανική εμπιστοσύνη στον γιατρό μου.

Από τότε πέρασε ενάμισης χρόνος και με την 
βοήθεια του Θεού είμαι καλά!!!  

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσα από όλο αυτό 
ένιωσα ότι μου δόθηκε μία δεύτερη ευκαιρία!!!

Ναι!!! Μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτήν τη ζωή.

Με έκανε να ψάξω βαθιά μέσα μου, ποιός είμαι, τί είμαι, τί θέλω 
πραγματικά να κάνω, με έκανε να δραστηριοποιηθώ να μάθω για τον 
καρκίνο. Να μην το βλέπω σαν το τέλος. Να γνωρίζω ανθρώπους 
που νοσούν ή νόσησαν και να ανταλλάζω μαζί τους συναισθήματα.

Με έκανε στην καθημερινότητά μου να βλέπω 
πιο θετικά τους ανθρώπους από πριν. Να έχω 
περισσότερο κατανόηση και θετικότερη σκέψη.

Και το σπουδαιότερο; Να θέλω να βοηθώ συνανθρώπους μου 
ανήμπορους, αρρώστους, ηλικιωμένους, όπως μπορώ. Έστω 
και με λίγη παρέα, ένα χαμόγελο, έναν παρηγορητικό λόγο.

Όταν νιώθω ότι και λίγο το έχω πετύχει, νιώθω 
χαρά. Μία ευτυχία! Ένα γέμισμα ψυχής!

Έχω πλέον ένα όμορφο νόημα στη ζωή μου:

«να προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος» 
και «να δίνω αγάπη γύρω μου».

Ευχαριστώ για αυτό με όλη την ψυχή μου τον Θεό!!!

Κωνσταντίνος

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Ζωή Γραμματόγλου


