
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι  έχουμε  προ-
γραμματίσει διάφορες  εκδηλώσεις  γι’ αυτό  το 
τρίμηνο.

  1. Την  Πέμπτη  12 Ιανουαρίου  2012 ο κ. Θά-
νος  Τζώτζος και η  Κάρμεν  Ρουγγέρη  θα  μοι-
ραστούν  μαζί  μας…. «Ένα   ταψάκι  βούτυρο  
όλο  τον  κόσμο  αλείβει».
Παλαιά όταν οι μικροί μεταξύ τους ή με τους 
μεγάλους, επικοινωνούσαν μια από τις  ωραί-
ες στιγμές ήταν όταν όλοι προσπαθούσαν να 
«βρουν» τα αινίγματα. 
Λοιπόν στην ερώτηση τι είναι «ένα ταψάκι στο 
βούτυρο όλο τον κόσμο αλείβει»; 
Η απάντησης είναι ο Ήλιος.
Ο εθελοντισμός όταν πατάει σε στέρεα και έχει 
καθαρά κίνητρα εκφράζει την εσωτερική ανά-
γκη του να αγαπάμε.
Ο εθελοντής με τις πράξεις του δεν θα γίνει 
ήλιος, αλλά σιγά-σιγά αρχίζει φωτίζοντας και 
καθαρίζοντας τον εαυτό του να φωτίζει και το 
περιβάλλον του. Μόνο η καθαρή πηγή μπορεί 
να δώσει πόσιμο ύδωρ. Θέλει αγάπη το όλον 
ενχείρημα του εθελοντισμού. 
Αγάπη γνήσια, πηγαία, ανιδιοτελής όπως μας 
την διδάσκει ο Απόστολος Παύλος στην προς 
Κορινθίους επιστολή του.  «Η αγάπη ου ζηλοί, 
ου ζητεί τα εαυτής, ου περπερεύεται…κ.λπ.»
Η μόνη έγνοια του εθελοντή για τον εθελο-
ντισμό είναι να καθαρίζεται, να φωτίζεται πρώ-
τα αυτός για να μπορέσει να βρεθεί σωστά στο 
δρόμο του εθελοντισμού.

  2. Την  Κυριακή  22 Ιανουαρίου  2012  και  
ώρα  19.30 στο  Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπι-
στημίου  52, Αθήνα)  στην  αίθουσα  του  10ου  
ορόφου, θα  κόψουμε  την  Πρωτοχρονιάτικη πί-
τα  μας. Μέσα  από  ένα  ευχάριστο  εορταστι-
κό  πρόγραμμα  που  έχουμε  ετοιμάσει, στοχεύ-
ουμε   σε  μια  γιορτή γεμάτη όμορφη  μουσι-
κή, αναγνώριση  της εθελοντικής  προσφοράς, 
ευχές, δώρα  και  τη  χαρά της  παρέας  των  φί-
λων  και  των   συγγενών  μας. Η  είσοδος  εί-
ναι  ελεύθερη. 
Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμ-
μετοχή  σας το  αργότερο  μέχρι  την  Τετάρτη  
18-1-2012.

  3. Την  Κυριακή  29 Ιανουαρίου  2012 και  
ώρα  11.00-15.00  στα  γραφεία του  Συλλόγου, 
από το Κέντρο Gestalt Foundation, τετράωρο 
σεμινάριο με θέμα: 
«Χημειοθεραπεία και Ψυχοθεραπεία»
Στην Ημερίδα αυτή θα παρουσιάσουμε την 
επίδραση της χημειοθεραπείας στους ογκολογι-
κούς ασθενείς. Παράλληλα θα διερευνήσουμε 
τους ψυχολογικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης 
που διαθέτουν και το πώς μπορούν να υποβοη-
θήσουν ή να εξασθενήσουν την οργανική τους 
άμυνα.
Επιπλέον θα αναφερθούμε στη σημασία του 
άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος του 
ασθενούς, δηλαδή στα πλαίσια στήριξης που 
έχει στη διάθεση του όπως οικογένεια, φίλους, 
κοινωνικά δίκτυα στήριξης, φροντιστές, ια-
τρούς, νοσηλευτές κλπ και την επίδραση τους 
στην πρόγνωση της ασθένειας.
Δρ Αρδαβάνης Αλέξανδρος, Παθολόγος-
Ογκολόγος, Διευθυντής Α’ Παθολογικού-
Ογκολογικού τμήματος, Νοσ. «Ο Άγιος Σάββας».
Γιαμαρέλου Γιάννα, ΜΑ κλινικής Ψυχολογί-
ας, ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια, επόπτρια 
Gestalt, μέλος EAGT, κάτοχος ECP. Ιδρυτικό μέ-
λος του Gestalt Foundation, Κέντρο Ψυχοθερα-
πείας & Εκπαίδευσης.
 

  4.  Κυριακή  19 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 
11:00, στα γραφεία του Συλλόγου (Αιτωλίας 33-
35 Αμπελόκηποι)  στον 2ο όροφο θα γίνει  η  Γε-
νική Συνέλευση.
Η απαρτία θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη εί-
ναι παρόντα. Η  παρουσία  όλων  είναι  απα-
ραίτητη. 

  5. Την  Κυριακή  18  Μαρτίου  2012 και ώρα 
11:00, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει 
Ημερίδα στο «ΔΩΜΑ» (11ος όροφος) του Νοσ. 
«Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, με 
θέμα: «πάρε μέρος στην αλυσίδα 
γίνε κι εσύ εθελοντής δότης».
Η εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.  

Ελπίζουμε στην ενεργή συμμετοχή σας για την 
επιτυχία των εκδηλώσεων του Συλλόγου μας. 
Περιμένουμε να σας δούμε από κοντά σε κά-
ποιες ή σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις, για-
τί η συμμετοχή σας ενδυναμώνει το έργο μας. 

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

>> σελ. 2

     ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Αγαπητά  μέλη,
 
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά! Με υγεία και ευτυχία. Με θάρρος, δύναμη  και  αισιοδοξία, έχουμε  όλοι το χρέος να 
υποστηρίξουμε  τη  ζωή  μας  και  τα  δικαιώματα  μας στα  οικονομικά  μέτρα, που  επηρεάζουν  το  σύνολο  της Ελλη-
νικής  κοινωνίας. Η  επιβάρυνση  για  εμάς, ως  άτομα  με  ιδιαίτερες  ανάγκες  στην  περίθαλψή  μας, είναι  πολλαπλή. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογός μας, 

σας προσκαλεί στην 
εκδήλωση για την 

κοπή της πίτας
την Κυριακή  

22 Ιανουαρίου 2012 
και ώρα 19:30,

στο Ξενοδοχείο Τιτάνια 
(Πανεπιστημίου 52, Αθήνα)

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά 
για μας η παρουσία σας.

Με τιμή
Για το Διοικητικό 

Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Ζωή Γραμματόγλου
Η Γεν. Γραμματέας

Αικατερίνη Μακρή

Τέχνη μέσω της 
θεραπείας

>> σελ. 4
Κωνσταντίνος Κωστούρος

Dr. Γιώργος  Μαστρογαμβράκης
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ



Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ  
ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 

ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ- 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αποδείχθηκε πρόσφατα, με τη βοήθεια της μο-
ριακής βιολογίας, ότι ο καρκίνος του τραχήλου 
της μήτρας οφείλεται  στον ιό των ανθρωπίνων 
θηλωμάτων (HPV-Human Papilloma Virus).
Ο ιός μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή και 
έχουν ανιχνευθεί περισσότεροι από 100 τύποι του 
ιού. Υψηλού κινδύνου τύποι θεωρούνται οι τύποι 
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 
73 και 82. 
Υπολογίζεται ότι το 80%  των γυναικών θα μο-
λυνθεί από τον ιό HPV σε κάποια φάση της ζω-
ής τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες 
αυτές, περίπου 70-90%, θα εμφανίσει μια παρο-
δική μόλυνση η οποία μετά από διάστημα  1 έως 
2 ετών θα υποχωρήσει και θα εξαφανιστεί, χωρίς 
να δημιουργήσει προκαρκινικές αλλοιώσεις στον 
τράχηλο.

Ετσι λοιπόν, μικρό ποσοστό γυναικών θα πα-
ρουσιάσει εμμένουσες προκαρκινικές αλλοιώ-
σεις, με κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του τρα-
χήλου στο μέλλον. Στις γυναίκες αυτές έχουν βρε-
θεί παράγοντες κινδύνου  όπως οι πολλαπλοί σε-
ξουαλικοί σύντροφοι, το κάπνισμα, η κακή δια-
τροφή σε φρούτα και λαχανικά, η λήψη ανοσο-
κατασταλτικών φαρμάκων καθώς και η μη συχνός 
γυναικολογικός έλεγχος. 
 
Ο γυναικολογικός έλεγχος πρέπει να γίνεται 
σε ετήσια βάση  και να περιλαμβάνει απαραίτη-
τα τη λήψη τεστ  Παπανικολάου από την ηλικία 
των 21ετών. Σε περιπτώσεις μόλυνσης με τον ιό 
HPV, είναι δυνατή η ανίχνευση του υπεύθυνου ή 
των υπεύθυνων  τύπων HPV,  με την  λήψη κυττα-
ρικού υλικού από τον τράχηλο της μήτρας (HPV 
DNA τεστ).  

 Οι γυναίκες που θα εμφανίσουν προκαρκινικές 
αλλοιώσεις σοβαρού βαθμού, έχουν ανάγκη κολ-
ποσκόπησης (επισκόπηση του τραχήλου με ένα 
ειδικό μικροσκόπιο το κολποσκόπιο), λήψης βιο-
ψιών από τις ύποπτες περιοχές και θεραπευτικής 
αφαίρεσης των βλαβών του τραχήλου με χρήση 

ηλεκτροχειρουργικών εργαλείων ή laser.

ΕΜΒΟΛΙΑ 
Από το 2007, κυκλοφορούν στην χώρα 
μας δύο εμβόλια, τα οποία προλαμβάνουν 

την μόλυνση από τους δύο πιο συχνούς τύπους 
του ιού HPV, τον 16 και τον 18. Οι τύποι αυτοί ευ-
θύνονται για παραπάνω από 65% των περιπτώ-
σεων καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Ο εμβολι-
ασμός προστατεύει από την αρχική HPV μόλυνση 
και παρέχει την μεγαλύτερη προστασία όταν γίνει 
πριν από την έναρξη των σεξουαλικών επαφών. 
Για το λόγο αυτό συστήνεται να ξεκινά στα κορί-
τσια ηλικίας 12-15 ετών. Γίνεται σε 3 δόσεις σε διά-
στημα 6 μηνών και παρέχει προστασία για τουλά-
χιστον 5 χρόνια. Χορηγείται δωρεάν από τα ασφα-
λιστικά ταμεία γιά τις ηλικίες 12-26 ετών. Οι κλινι-
κές μελέτες έδειξαν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, 
όπου παρατηρήθηκαν ήπιες μόνο αντιδράσεις. Το 
ένα εμβόλιο προστατεύει επίσης από τους τύπους 
6 και 11, οι οποίοι προκαλούν τις περισσότερες 
περιπτώσεις οξυτενών κονδυλωμάτων.
Τα εμβόλια παρέχουν προστασία από τους καρ-
κινογόνους τύπους 16 και 18 του ιού HPV, οι οποί-
οι ευθύνονται για περίπου 70% των καρκίνων του 
τραχήλου της μήτρας στην Ευρώπη.
Η προστασία, όμως, δεν είναι απόλυτη καθώς 
δεν προστατεύουν από όλους τους άλλους τύ-
πους του ιού HPV.
Για το λόγο αυτό, οι γυναίκες που έχουν εμβολι-
ασθεί πρέπει να συνεχίσουν τον ετήσιο γυναικο-
λογικό έλεγχο.

Dr. Γιώργος  Μαστρογαμβράκης
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΚΑΡΚΙΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τον 2ο συχνότερο καρκίνο στις γυναίκες 
παγκοσμίως, με 470.000 νέα κρούσματα και 230.000 θανάτους ετησίως. 

Το 80% των θανάτων συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω μη ύπαρξης συστη-
ματικών προγραμμάτων πρόληψης. Στις αναπτυγμένες χώρες, η μαζική εφαρμογή του 

τεστ Παπανικολάου έχει συμβάλλει στην σημαντική μείωση των περιστατικών καθώς πριν 
από την εμφάνιση διηθητικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, προηγείται ένα μακρύ 

στάδιο προκαρκινικών αλλοιώσεων (CIN), οι οποίες μπορούν να διαγνωσθούν και να αντι-
μετωπισθούν αποτελεσματικά. Στις Η.Π.Α το ποσοστό το θανάτων από καρκίνο του τραχήλου 

της μήτρας μειώθηκε κατά 74% μεταξύ 1955 και 1992 λόγω της εφαρμογής πληθυσμιακού ελέγ-
χου, με το τεστ  Παπανικολάου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(1883 -1962)

Ο διάσημος έλληνας γιατρός, βιολόγος και ερευ-
νητής, από την Κύμη της Εύβοιας.
Μετά από μακροχρόνιες έρευνες, έγινε ο θεμελι-
ωτής του νέου επιστημονικού κλάδου, της «απο-
φολιδωτικής κυτταρολογίας», της μελέτης δηλα-
δή των αποφολιδούμενων κυττάρων του οργα-
νισμού. Η μέθοδος αυτή, έλαβε προς τιμήν του 
την ονομασία «ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ή 
«ΤΕΣΤ ΠΑΠ» και άνοιξε νέους ορίζοντες στην ια-
τρική έρευνα σχετικά με τη γενετήσια φυσιολογία 
και ενδοκρινολογία ειδικότερα όσον αφορά τον 
καρκίνο.
Σήμερα το «ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», χρησιμοποι-
είται παγκοσμίως για την 
έγκαιρη διάγνωση του καρ-
κίνου της μήτρας, της προ-
καρκινικής δυσπλασίας και 
των άλλων ασθενειών του 
γυναικείου αναπαραγωγι-
κού συστήματος.
Οι γυναίκες ανά την υφή-
λιο ΤΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝ.



Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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ΣΚΕΨΕΙΣ –ΑΠΟΨΕΙΣ
Ήρθε στο κατώφλι μας λοιπόν και το  2012. Πολ-

λά έχουν ειπωθεί γί αυτή τη χρονιά. Το πλείστον 
δυσοίωνες προβλέψεις. Άλλοι προβλέπουν πολέ-
μους, άλλοι κοινωνικές αναταραχές, άλλοι στοιχη-
ματίζουν στην απόλυτη οικονομική κατάρρευση 
της πατρίδας μας, της Ελλάδας. 

Είναι μια νέα χρονιά. Και με τον ερχομό κάθε 
νέας χρονιάς οι άνθρωποι συνηθίζουμε να ανταλ-
λάσουμε ευχές, αισιόδοξα μηνύματα, ακόμα και να 
επαναπροσδιορίζουμε τη ζωή μας θέτοντας στό-
χους.

Κάτι έχει αλλάξει φέτος. Έλαβα και έστειλα λιγό-
τερα μηνύματα με ευχές από ποτέ. Ερωτώ τους φί-
λους μου και μου αποκρίνονται πως συνέβη και σε 
αυτούς. Την αλλαγή την αισθάνεσαι παντού. Περ-
πατώ και συναντώ ανθρώπους κατηφείς, Προβλη-
ματισμένους. Κι όταν συζητούν, το θέμα της συζή-
τησης είναι ένα, πάντα το ίδιο. Η κρίση, οι άθλιοι 
πολιτικοί, οι αβάσταχτοι φόροι. Αναρωτιέμαι, τί θα 
ήθελαν όλοι οι συνάνθρωποί μου, να συμβεί, με το 
νέο έτος; Μα στην ψυχή του άλλου δεν είναι εύκο-
λο να μπεις, δυσεύρετα τα κλειδιά που την κρατούν 
σφραγισμένη. 

Απευθύνω λοιπόν την ερώτηση στον εαυτό 
μου. Τι ευχή κάνεις Ιωάννα για το 2012; Η απάντη-
ση βγαίνει αυθόρμητα και είναι θα έλεγα ίδια μ́ αυ-
τήν που έλεγα κάθε πρωτοχρονιά. Υγεία για όλο τον 
κόσμο, αγάπη, ελπίδα, εργασία και κανένας συνάν-
θρωπος να μην στερείται τα απαραίτητα. 

Κι όμως ειδικά φέτος μου φαίνεται πιο ουσια-
στική. Σαν να είναι μόλις τώρα πραγματική ευχή. 
Σαν όλα αυτά που λέγαμε σε περασμένα χρόνια να 
ήταν τυπικά. Ίσως γιατί η ανασφάλεια του αύριο 
δεν μας είχε αγγίξει.

Γυρνώντας στο σπίτι μου, στο λιτό μου σπί-
τι όπως νόμιζα, κοιτάζω γύρω μου προσεχτικά κι 
ανακαλύπτω πως στο χώρο μου υπάρχουν δεκάδες 
πραγματάκια χωρίς καμιά χρησιμότητα. Κι όμως 
γί αυτά ξόδεψα χρήμα και χρόνο στο παρελθόν. 

Προσθέτω μια ευχή κοντά στις άλλες. Να 
αποκτήσω τη σοφία που χρειάζεται ώστε να 
διαθέτω ό,τι μου έχει χαρίσει ο Μεγαλοδύνα-
μος, εκεί, που πραγματικά αξίζει.

ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ  
ΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ!

Κοκκινάκου Ιωάννα

Τι περιμένω; Το τρένο; Το λεωφορείο; Την αρχή; Το 
τέλος; Δεν ξέρω, είμαι χαμένη!
Σαν σε ταινία κινηματογράφου μπροστά στα μάτια 
μου βλέπω έναν άντρα να πλησιάζει μια κοπέλα και να 
της προσφέρει ένα μπουκέτο λουλούδια.....
Κι εγώ μ’ έναν φάκελο στο χέρι μόλις είχα πάρει την 
απάντηση, ότι το αστεράκι της ζωής μου δεν ήταν στον 
ουρανό. Ήταν ένας αστεροειδής καρκίνος στον δεξιό 
μου μαστό.
Έντονη η ανασφάλεια και η πίκρα που πήρα μαζί με 
την απόλυσή μου από την εταιρεία όπου εργαζόμουν 
πριν λίγους μήνες.
Νωπά τα δάκρυα πάνω στα μάγουλά μου από τον 
πρόσφατο άδικο χαμό της μητέρας μου.
Και τώρα αυτό!
Ξέρετε, όταν κανείς αποστασιοποιείται από το πρό-
βλημα και είναι σαν να το περνάει κάποιος άλλος, είναι 
μια μορφή άμυνας.
Δεν είμαι δυνατή…., ένας αδύναμος άνθρωπος είμαι!
Μα όταν κανείς έχει περάσει πολλούς ‘’καρκίνους‘’ 
στην ζωή του, αυτό πραγματικά είναι ‘’καρκινάκι’’, που 
παλεύεται και νικιέται.
Στις ατέλειωτες ώρες μοναξιάς έκανα ανασκόπηση 
όλης μου της ζωής!
Ανασυγκροτήθηκα και έφτασα στη ρίζα του κακού.
Τοξικά συναισθήματα που χρόνια άφηνα να στοιβά-
ζονται μέσα μου, δημιούργησαν το πρόβλημα.
Μαθαίνω πλέον να μην τα αφήνω να με πλησιάζουν.
Στη θέση τους βάζω και στολίζω την ψυχή, τις σκέ-

ψεις μου, τις πράξεις μου, με... συν-χώρεση ( κάνω χώ-
ρο), στην αποδοχή, στην αγάπη, στην κατανόηση στον 
εαυτό μου. Θέλω να προσφέρω στους συνανθρώπους 
μου, όπως μπορώ. Πίστεψα  πιο πολύ στο Θεό!
Σ΄ όλον αυτόν τον αγώνα ήμουν μόνη,  μα ούτε μια 
στιγμή δεν αγανάκτησα, όχι μόνο δεν είπα, ούτε καν 
σκέφτηκα την συνηθισμένη φράση ‘’γιατί  σε μένα’’.
Όλα  είναι για όλους, αυτό πάντα το ήξερα.
Κάθε φορά που περπατούσα προς το Αττικό νοσοκο-
μείο σήκωνα τα μάτια μου στον ουρανό και σκεπτό-
μουν: ‘’Εσύ ξέρεις γιατί’’, και ένοιωθα πως δεν είμαι 
μόνη. Τελικά…. σε μαθαίνεις!

Από τα βάθη της ψυχής μου θέλω να ευχαριστήσω:

Τον χειρουργό ιατρό μου κ. Βασίλη Βενιζέλο.
Την χειρουργό ιατρό μου κ. Μαρουλιώ Σταθουλο-
πούλου.
Την ογκολόγο παθολόγο ιατρό μου κα Κουμαρια-
νού  Άννα.
Την γραμματέα του τμήματος χημειοθεραπειών Νο-
σοκομείου Αττικόν κ. Χερουβείμ Φλώρα.
Το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου 
Αττικόν.
Τον σύλλογο καρκινοπαθών ΚΕΦΙ, που για μένα εί-
ναι μια μεγάλη αγκαλιά και ένοιωσα πως  βρήκα μια 
καινούργια οικογένεια.

Μαρία-Μέμυ Κατσαούνη

ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ                                                                
Χειμώνας. Άνοιξη. Καλοκαίρι. Φθινό-
πωρο. Μπαίνει ο χειμώνας!  Μαζί με ένα 
φλιτζάνι ζεστή σοκολάτα με βρίσκει στον 
καναπέ, με τη ριγέ κουβέρτα απλωμένη 
στα πόδια μου. Μεγάλωσα φέτος. Αυτό 
νιώθω. 
Ο Χειμώνας αυτός είναι διαφορετικός 
από τους άλλους. Λιγότερο σίγουρος, πιο 
ανατρεπτικός. Πιο ενήλικος. Νιώθω ενήλι-
κας κι αυτό με τρομάζει. Δεν συμφιλιώθη-
κα ακόμη μ΄αυτή την ιδέα. Ίσως το υπερ-
αναλύω, όπως θα έλεγε μια αγαπημένη φί-
λη που συνεχώς μου ‘γκρινιάζει’ ότι παλιά 
ήμουν πιο ξέγνοιαστη.
Ίσως έχει δίκιο. Μήπως τελικά όλα είναι 
στο μυαλό; Μήπως τελικά όσο σοβαρεύουν 
οι καταστάσεις γύρω μας, σταματάμε να εί-
μαστε παιδιά; Μήπως αυτή, είναι η πιο ανό-
ητη απόφαση που παίρνουμε, όταν γίνεται 
αυτή η μετατροπή από παιδί σε ενήλικα; 
Τα παιδιά είναι πιο σοφά από εμάς. Και 
αυτός ο διαχωρισμός πλέον! Λες και ανή-
κουμε σε ξεχωριστές ομάδες: εμείς και τα 
παιδιά. Σοφό θα ήταν να υπάρξει μια αντί-
στροφη μετατροπή, από ενήλικες σε παι-
διά. Δεν είναι δύσκολο. Λίγο να τα παρα-
κολουθήσεις μαθαίνεις την (φιλο)σοφία 
τους. Δυο-τρεις φίλοι, λίγα γλυκά και με-
γάλες δόσεις παιχνιδιού. 
Χαμόγελα, γέλια, πλάκες, μικρο-
καβγάδες και μετά φίλοι ξανά. Βόλτες, ανα-
ζητήσεις, περιπέτεια, δημιουργία, αλητείες, 
παραμύθια. Συστατικά που κάνουν το μυα-
λό να θυμηθεί, πώς είναι να είσαι και πά-
λι παιδί. Όμορφο συναίσθημα. Πάρε έστω 
ένα απ’αυτά τα συστατικά και βάλτο στην 
καθημερινή συνταγή της ζωής σου. Και 
ίσως, ίσως λέω, να μην υπάρχει τόση ανά-
γκη για υπερ-ανάλυση..και ίσως να αρχί-
σεις να σκέφτεσαι αυτό το διαχωρισμό αλ-
λιώς: εμείς και οι μεγάλοι! 

Νικολέττα Παρασκευά

Βιωματικό
Στις 14 Φεβρουαρίου 2011 περιμένοντας σε έναν σταθμό ........



Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

 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.

Τέχνη μέσω της θεραπείας.
Στην πραγματικότητα ήμουν παρείσακτος, δεν εί-
χα «πραγματική δουλειά» να κάνω εκεί. Ζήτησα πέ-
ρυσι να μπω στην ομάδα υποστήριξης καρκινοπα-
θών του ΚΕΦΙ χωρίς να πάσχω από την ασθένεια. 
Βέβαια ήμουν ειλικρινής, είχα μιλήσει στον υπεύθυ-
νο ψυχολόγο της ομάδας και του είχα πει τί ήθελα. 
Εκείνη την εποχή επεξεργαζόμουν ένα εικαστικό 
έργο. Σε αυτό, ήθελα να αποτυπώσω όλη την αγω-
νία του ανθρώπου τη στιγμή που φτάνει προς το τέ-
λος και ξαναβλέπει το παρελθόν του. Για να το κατα-
φέρω όμως χρειαζόμουν ζωή, συμπυκνωμένες δό-
σεις προσωπικής εμπειρίας. Έλπιζα ότι αν άκουγα τί 
είχαν να πουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με την 
αγωνία του καρκίνου θα «γέμιζα με υλικό» που θα 
ήταν ικανό να με εμπνεύσει περισσότερο για το έργο 
που διαπραγματευόμουν. Η ομάδα το συζήτησε και 
αποφάσισαν να με δεχτούν ως παρατηρητή. 
Ήμουν αυτός που καθόταν στην γωνία και δεν μι-
λούσε. Απλά κρατούσα σημειώσεις. 
Φαντάστηκα ότι όλο αυτό θα είναι μια «κλινική με-
λέτη». Θα παρατηρούσα και θα κατέγραφα τα προ-
βλήματα, τις ελπίδες και τους φόβους των άλλων 
για ίδια χρήση. Πολύ σύντομα κατάλαβα ότι δεν 
ήταν έτσι. 
Ξέρεις, υπάρχει αυτή η «σαχλή εντύπωση», ότι 
δήθεν μπορείς να μείνεις απ’ έξω, βλέποντας τον 
πόνο των άλλων και να νιώθεις καλύτερα για την 
δική σου κατάσταση. Ποτέ δεν είναι έτσι. Αν απλά 
«βλέπεις», δεν γίνεσαι τίποτε άλλο από παθητικός 
καταναλωτής πόνου. Λίγο πιο φοβισμένος, λίγο πιο 
αναίσθητος. 
Η σιωπή ήταν ανυπόφορη για μένα! Έβλεπα το 
θαύμα αυτών των ανθρώπων που είχαν κάνει το 
πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να καταπολεμή-
σουν την ασθένεια και δεν μπορούσα να πω κουβέ-
ντα. Ήθελα να τους συγχαρώ και να τους αγκαλιά-
σω. Πέτυχαν το πιο σπουδαίο, να σηκωθούν από 
την καρέκλα της αφασίας και να έρθουν στο ΚΕΦΙ 
για να μοιραστούν τις σκέψεις τους. Μην φανταστείς 
μελοδράματα, απλά τις σκέψεις της κάθε μέρας, το 

πώς είναι το εδώ και το τώρα. Να νιώσουν την λύ-
τρωση του «μαζί». Το υπέρτατο όπλο απέναντι στο 
άγνωστο, τη συνειδητοποίηση, ότι ο άνθρωπος που 
είναι μέσα στους ανθρώπους, δεν έχει τίποτα να φο-
βηθεί!
Και έφευγα γεμάτος κάθε φορά. Λίγη κουβέντα 
στο τέλος, μερικές σημειώσεις για το έργο, μα κυρί-
ως έβλεπα το πρόσωπο μου στο ασανσέρ, κοιτού-
σα τα χέρια μου που βάσταγαν την τσάντα και παρα-
κολουθούσα τα πόδια μου καθώς περπατούσαν και 
ένιωθα πώς είναι να είσαι άνθρωπος. Όχι κάτι το ιδι-
αίτερο, κάτι το έξω από τον κόσμο, μόνο το εδώ και 
το τώρα. Η ευκαιρία να μάθω περισσότερα για μένα.  
Οι βδομάδες πέρασαν και ότι είχα να πάρω για το 
έργο το είχα πάρει. Για εμένα, πήρα πολλά περισσό-
τερα και θα μπορούσα κι άλλα! Σκέφτηκα όμως ότι 
έπρεπε να είμαι ειλικρινής και να πω στην ομάδα ότι 
ο βασικός σκοπός της αποστολής μου είχε εκπλη-
ρωθεί. Ό,τι παραπάνω, θα ήταν σαν να εκμεταλλεύ-
ομαι την καλοσύνη τους. Εκείνοι, κάνοντάς μου ένα 
δώρο, μου είπαν ότι μπορώ να έρχομαι όποτε θέ-
λω. Τους ευχαρίστησα και τους υποσχέθηκα να ξα-
ναέρθω μετά από κάποιο καιρό να μιλήσουμε για 
τέχνη. Μου πρότειναν κάτι σε σχέση με την τέχνη 
και το θάνατο ίσως.
Πέρασαν μήνες, αλλά δεν ήμουν έτοιμος για μια 
τέτοια κουβέντα. Όταν όμως έφτασα κοντά στην 
ολοκλήρωση του έργου μου, ένιωσα πως ήταν η 
ώρα. Πριν μερικές βδομάδες, πήγα πάλι. Η τέχνη 
δεν έχει να κάνει και πολύ με τον θάνατο, μπορεί 
συχνά να τον περιγράφει, αλλά στην πραγματικό-
τητα έχει να κάνει με τη ζωή. Πήγα λοιπόν και τους 
είπα το κρυφό μου μυστικό, το απατηλό μου όρα-
μα, μια ζωή χωρίς τέχνη! Έναν άνθρωπο που θα εί-
ναι πλήρης, που θα ζει ενσυνείδητα την κάθε στιγμή 
χωρίς να έχει ανάγκη τις μικρές ή μεγάλες αποκαλύ-
ψεις που κάνει η τέχνη, για να νιώσει. 
Έναν κόσμο, κάπως σαν κι αυτόν που βρήκα στην 
ομάδα.

Κωνσταντίνος Κωστούρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου 

Καρκινοπαθών – Εθελοντών – 
Φίλων – Ιατρών 

«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών,

Σας προσκαλεί 
στην προβλεπόμενη 

από το Καταστατικό του Συλλόγου 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, 

που θα γίνει 
την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012 

και ώρα 11:00 
στα γραφεία του Συλλόγου 

(Αιτωλίας 33-35 Αμπελόκηποι) 
στον 2ο όροφο.

ΘΕΜΑΤΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λογοδοσία Δ.Σ.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για 

τη οικονομική διαχείριση του 2012
3. Έγκριση οικονομικού 

απολογισμού του έτους 2011
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
από κάθε οικονομική ευθύνη

5. Έγκριση εγγραφής νέων 
μελών (άρθ. 5 του Καταστατικού)

6. Έγκριση 
Προϋπολογισμού του έτους 2012

Σε περίπτωση μη απαρτίας, 
η Γενική Συνέλευση θα γίνει 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ την επόμενη
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

και ώρα 11:00, 
στα γραφεία του Συλλόγου 

(Αιτωλίας 33-35 
Αμπελόκηποι)  

στον 2ο όροφο.
Η απαρτία θεωρείται 

δεδομένη με όσα μέλη
είναι παρόντα.

Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Ζωή Γραμματόγλου
Η Γενική Γραμματέας
 Αικατερίνη Μακρή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


