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>> σελ. 4>> σελ. 3 

Ζωή  Γραμματόγλου

Νίκος Λυγερός

 Πρόγραμμα 9ης Ημερίδας Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών 
 Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 - Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) 

09:30 - 10:00 Έναρξη Εγγραφών  - Επίσημη Έναρξη

10:00 - 10:30 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, 
Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο "Άγιος 
Σάββας" BSc Counseling and Psychological 
Science, Ψυχοθεραπευτής Gestalt, μέλος της 
Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt            

"Η Σημασία της Συνεργασίας του Διαγνώστη 
Ιατρού και του Ειδικού Ψυχικής Υγείας στη 
Φάση της Πρώτης Διάγνωσης του Ασθενούς".

10:30 - 11:00 ΓΚΟΒΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος 
Νοσηλευτικής Β' Τ.Ε.Ι. Αθήνας

"Εκτίμηση Αναγκών & Υποστήριξη 
Οικογένειας Ασθενούς με Καρκίνο".

11:00 - 11:30 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Νοσηλευτής, PhD, Καθηγητής Εφαρμογών 
Τμήματος Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

"Η σχέση ασθενούς και ογκολογικού 
νοσηλευτή, από την πλευρά του 
ασθενή και του νοσηλευτή - Ελληνική 
και Διεθνής πραγματικότητα".

11:30 - 12:00 ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Νοσηλευτής, PhD, ΕΣΝΕ, Ογκολογικός Τομέας

"Σύγχρονες προσεγγίσεις στην 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από τη 
νόσο και τη θεραπεία(πόνος, κόπωση, 
κατάθλιψη, καχεξία κ.λ.π.)".

12:00 - 12:30 Διάλειμμα - Καφές

12:30 - 13:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αιματολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., 
Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό"

"Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία".

13:00 - 13:30 ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
Αιματολόγος, Αιματολογική  - Λεμφωμάτων 
Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού 
των Οστών ΜΜΜΟ, Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός"

"Η Συμβολή της Δωρεάς του Μυελού των 
Οστών & Ομφαλίου Αίματος, στη θεραπεία των 
ασθενών με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα".

13:30 - 14:00 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αιματολόγος, Επιμελητής Α' Αιματολογικής 
Κλινικής & Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης 
Μυελού των Οστών, Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός"

"Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία".

Στα πλαίσια της εκδήλωσής μας και μετά την ενημερωτική ομιλία για τη Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών / Αιμοποιητικών 
Κυττάρων, για όσους το επιθυμούν, θα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής, στη Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών.  Τα δείγματα θα 
ληφθούν από Ιατρούς Αιματολόγους, με τους οποίους θα μπορείτε να συζητήσετε και να λύσετε οποιαδήποτε απορία σας.

14:00 - 14:30 ΓΑΚΗ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ MD, PhD, Χειρουργός - Μαστολόγος, Διδάκτωρ 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης "Πρώϊμη Διάγνωση Καρκίνου του Μαστού".

14:30 - 15:00 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α' Χειρουργικό 
Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. "Μεταξά" Πειραιά "Περιτοναϊκή Καρκινωμάτωση".

15:00 - 15:30 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, 
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής "Άγιος Σάββας" "Καρκίνος Παχέος Εντέρου".

15:30 - 16:00 ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Α' Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού 
Τμήματος, Νοσοκομείο "Αλεξάνδρα" "Βασικές Αρχές Ακτινοθεραπείας".

16:00 - 16:30 ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, 
Ιατρική Σχολή Αθηνών & Visiting Professor of 
Thoracic Oncology, Yale School of Medicine, USA

"Ανισότητες στην Παροχή Ιατρικών 
Υπηρεσιών στην Ογκολογία".

16:30 - 17:00 Διάλειμμα - Γεύμα

17:00 - 17:30 ΤΑΓΚΑ ΑΝΝΑ Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια 
Β', Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

"Προκαρκινωματώδεις Βλάβες Δέρματος. 
Διάγνωση, Θεραπεία, Πρόληψη".

17:30 - 18:00 ΦΥΤΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γιατρός Εργασίας, Επιμελήτρια Α', Γενικό 
Νοσοκομείο Ελευσίνας "ΘΡΙΑΣΙΟ" "Επαγγελματικός Καρκίνος".

18:00 - 18:30 ΛΙΟΥΡΔΗ ΑΓΛΑΪΑ (ΑΓΚΥ)
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, Λέκτωρ 
Ποινικού Δικαίου - Ποινικής Δικονομίας 
Νομικού Τμήματος Σχολής ΝΟΠΕ Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

"Ιατρική ή Νομική η Προστασία του Ασθενούς; 
Μια Γενική Προσέγγιση του Θέματος".

18:30 - 19:00 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΚΑΙΤΗ Breast Cancer & Patient Rights Advocate, 
Pair - Patient Advocates in Research "Καταλαβαίνω & Ασκώ τα Δικαιώματά μου".

19:00 - 19:30 †ΠΑΤΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Διδάκτωρ Θεολογίας " Η Απελπισία μπορεί να είναι Γόνιμη".

19:30 - 20:00 ΤΖΩΤΖΟΣ ΘΑΝΟΣ Οδοντίατρος, Μέλος της Ιεραποστολής της 
Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αφρική

"Εθελοντισμός. Αλήθειες & Ψέμματα. Η Συμβολή 
των Μ.Κ.Ο. στη Μάχη κατά του Καρκίνου".

20:00 - 20:30 Λήξη - Δείπνο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ - ΦΙΛΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

«ΚΕΦΙ» ΑΘΗΝΩΝ

Αιτωλίας 33-35 - 
Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
ΤΗΛ.: 210 6468222 - 
FAX: 210 6468221 

 9η Επιστημονική Ημερίδα

«Καρκίνος... 
Μπορεί να νικηθεί»

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2012
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ(Πανεπιστημίου 52)

Είσοδος Ελεύθερη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών 

- Φίλων - Ιατρών «ΚΕΦΙ» Αθηνών 
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην 

9η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:

«Καρκίνος... 
Μπορεί να νικηθεί»

που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 

και ώρα 09:30 έως 21:00 
στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ 

(Πανεπιστημίου 52, Αθήνα)
Θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας η 

συμμετοχή σας στις επιστημονικές
και στις κοινωνικές 

εκδηλώσεις της ημερίδας.

 Με τιμή 

Η Πρόεδρος
Ζωή Γραμματόγλου

 Η  Γραμματέας 
Αικατερίνη Μακρή
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Η καπνιστική συνήθεια αποτελεί μία 
μάστιγα των μοντέρνων καιρών, που 
έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην 
υγεία όσο και στην οικονομία παγκοσμί-
ως. Είναι γνωστός ο αιτιολογικός συσχε-
τισμός του καπνίσματος με την Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα και με πολ-
λές μορφές καρκίνου ( πνεύμονος, ου-
ροδόχου κύστεως, λάρυγγος, κ.α).

Ο πιο σοβαρός αιτιολογικός παράγο-
ντας της ΧΑΠ είναι το κάπνισμα κι έτσι 
η διακοπή του αποτελεί την πιο αποτε-
λεσματική θεραπεία της. Η ΧΑΠ έχει πά-
ρει χαρακτήρα επιδημίας. Υπολογίζου-
με ότι μέχρι το 2020 θα αποτελεί την 3η 

κατά σειρά αιτία θανάτου παγκοσμίως. 
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο βαθ-
μός εξέλιξης της ΧΑΠ μπορεί να μειωθεί 
όταν οι ασθενείς που είναι σε κίνδυνο 
να αναπτύξουν την νόσο σταματήσουν 
το κάπνισμα, ενώ οι καπνιστές έχουν 
50% κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ κα-
τά τη διάρκεια της ζωής τους.
Είναι γνωστή η ισχυρή αιτιολογική 
συσχέτιση του καπνίσματος με τον καρ-

κίνο του πνεύμονος. Σχετικά με 
το όφελος από την διακοπή του 
καπνίσματος στην ασθένεια αυ-
τή, παρόλο που μπορεί να χρει-
αστούν 10 ως 30 χρόνια αποχής 
για τους πρώην καπνιστές να φτά-
σουν τους μη καπνιστές, σταμα-
τώντας το κάπνισμα οποιαδήποτε 
στιγμή, μειώνεται σημαντικά αυ-
τός ο κίνδυνος.
Το κάπνισμα εκτός από τη συ-
σχέτιση με τα νοσήματα του ανα-
πνευστικού συστήματος αποτε-
λεί και την πρώτη και πιο εύκο-

λα αποφευκτέα αιτία θνησιμότητας από 
καρδιαγγειακά νοσήματα σε όλο τον 
κόσμο. Οι καπνιστές έχουν τουλάχιστον 
διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης ισχαιμικής 
καρδιοπάθειας σε σχέση με τους μη κα-
πνιστές και έχουν διπλάσιο με τετρα-

πλάσιο κίνδυνο αιφνιδίου θανάτου. Οι 
επιπτώσεις του καπνίσματος στον κίν-
δυνο ανάπτυξης εμφράγματος του μυ-
οκαρδίου είναι μεγαλύτερες στους νε-
ώτερους καπνιστές. Τα οφέλη από την 
διακοπή του καπνίσματος στο καρδι-
αγγειακό σύστημα έχουν τεκμηριω-
θεί εδώ και πολλά χρόνια. Ο κίνδυνος 
ανάπτυξης εμφράγματος του μυοκαρ-
δίου μειώνεται ταχύτατα μετά την δια-
κοπή του καπνίσματος. Η διακοπή μει-
ώνει και τον κίνδυνο αγγειακού εγκε-
φαλικού επεισοδίου, στο επίπεδο των 
μη καπνιστών μετά από πέντε χρόνια.
Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και 
την επίδραση του καπνίσματος στην 
εξωτερική εμφάνιση. Οι βαρείς καπνι-
στές έχουν σχεδόν 10 φορές περισσότε-
ρες ρυτίδες σε σχέση με τους μη καπνι-
στές της ίδιας ηλικίας, τόσο γύρω από 
τα μάτια όσο και γύρω από το στόμα και 
επιπλέον παρουσιάζουν αφυδάτωση 
του δέρματος και διαταραχές όσφρη-
σης. Οι αλλοιώσεις αυτές μπορούν  να 
αναστραφούν με την όσο το δυνατόν 
νωρίτερη διακοπή του καπνίσματος.
Τέλος, έχουν γίνει μελέτες που 
έχουν υπολογίσει τα πολύ σημαντικά 
άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη 
που προκύπτουν από την διακοπή του 

καπνίσματος για την κοινωνία. Αυτά 
έχουν να κάνουν με την εξοικονόμη-
ση χρημάτων, την μακροζωία και την 
παραγωγικότητα των ατόμων που διέ-
κοψαν το κάπνισμα, ιδιαίτερα κατά τις 
νεαρές ηλικίες, καθώς και την σπάνια 
χρήση των υπηρεσιών υγείας από αυ-
τά τα άτομα για τα νοσήματα που σχε-
τίζονται με το κάπνισμα.
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοη-
τό ότι ο εθισμός στην νικοτίνη είναι τό-
σο δυνατός όσο και ο εθισμός σε ουσί-
ες όπως η κοκαϊνη και η ηρωίνη. Γι΄ αυ-
τό υπάρχουν ειδικά προγράμματα δια-
κοπής του καπνίσματος που περιλαμ-
βάνουν από την απλή συμβουλευτική 
παραίνεση μέχρι την χρήση φαρμακευ-
τικών σκευασμάτων. Η έρευνα συνεχί-
ζεται για την ανεύρεση ακόμη πιο απο-
τελεσματικών φαρμάκων στο μέλλον.

Το κάπνισμα είναι ένα δάνειο 
προσωρινής απόλαυσης και 

ανακούφισης με υψηλό επιτόκιο, 
που αποπληρώνεται με βαρύ 

τίμημα. Την ποιότητα ζωής του 
ανθρώπου και πολλές φορές, 

την ίδια την ζωή του!

Μπισιρτζόγλου Δανάη, Ζέτος Αθανάσιος, Πολίτης Γεώργιος   Πνευμονολογική κλινική, ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Η χώρα εδώ και καιρό έχει μπει 
σε μια δύσκολη, προβληματική πε-
ρίοδο. Προβλήματα που χρόνια 
πριν δεν είχαν επιλυθεί είτε ανακά-
μπτουν μεγεθυμένα, είτε νέα βγαί-
νουν στην επιφάνεια επιζητώντας 
άμεση λύση και βάζοντας τους αν-
θρώπους σε νέες δυναμικές.
Πριν ενάμιση χρόνο δεν είχε προ-
κύψει το πρόβλημα των Χ.Υ.ΤΑ; 
Στους δρόμους οι κάτοικοι, στις 
επάλξεις τα ΜΑΤ, φωνές, κραυ-
γές και η λύση στις καλένδες. Φέ-
τος, ίδιο καιρό τα κέντρα φιλοξε-
νίας, διαβίωσης ή ό,τι άλλο θέλετε 
ξαναδίχασαν την κοινωνία και ξα-
νά στο αντάρτικο οι κάτοικοι των εν 
λόγω περιοχών, πάλι τα ΜΑΤ απέ-
ναντι. Μέχρι προ ημερών μια θεα-
τρική παράσταση δίχασε σε υπο-
στηριχτές και μη ένα κομμάτι της 
κοινωνίας. Για να μην αναφερθού-
με στα πιο ουσιαστικά προβλήμα-
τα σε τομείς όπως η υγεία, η ανερ-
γία, η κατάρρευση του κοινωνικού 
κράτους.
Και αν το "διαίρει και βασίλευε" 
(divide and conquer) είναι ένας τρό-
πος επίλυσης μαθηματικών προ-
βλημάτων επιμερίζοντας την επίλυ-
ση του όλου σε μικρότερες λύσεις, 
κατακερματίζοντας το όλο πρόβλη-
μα σε μικρότερα και ανασυνθέτο-
ντάς το από την αρχή, σε κοινωνικό 
επίπεδο  μπορεί να εφαρμοστεί πα-
ρόμοιος τρόπος επίλυσης ενός κοι-
νωνικού προβλήματος;

Όσο οι άνθρωποι χωρίζονται σε 
μικρά σύνολα διεκδικώντας το 
όποιο δίκιο έχουν (αν έχουν...) 
τόσο κατά την γνώμη μου χάνεται 
η ισχύς της φωνής τους.
Και όλο και περισσότερο συγ-
χέονται  έννοιες όπως δικαιώμα-
τα, υποχρεώσεις, δημοκρατικό, 
αυταρχικό, ελευθερία κ.ο.κ. Εδώ 
που τα λέμε όταν ένα πρόβλη-
μα δεν έχει βρει τη λύση του σε 
προγενέστερες πιο ειρηνικές επο-
χές, πόσο πιο δύσκολο είναι να 
βρει τη λύση του όταν η κοινω-
νία βρίσκεται διαρκώς σε αναβρα-
σμό και με καθημερινό βομβαρ-
δισμό προβληματικών καταστά-
σεων; Από την άλλη η αποποίηση 
των ευθυνών (με τη δικαιολογία 
ότι εγώ δε δημιούργησα το πρό-
βλημα), είναι εύκολος δρόμος για 
να βγάλουμε τις ευθύνες από την 
πλάτη μας.
Οπότε τί κάνουμε; Συνεχίζουμε 
άναρχα να φωνάζουμε, να στρε-
φόμαστε ο καθένας ενάντια σε 
όποιον μπορεί, συνεχίζουμε να 
καταστρέφουμε (νιώθοντας ταυ-
τόχρονα ήρωες και θύματα) ή μα-
θαίνουμε να συζητάμε ακούγο-
ντας τον άλλο, ζυγίζοντας κατα-
στάσεις και δεδομένα γιατί όλο 
και κάποια λύση θα υπάρχει, 
αλλά μέσα στο θυμό άντε να τη 
βρεις...

Γιώργος Κουκουμπάνης

Και τώρα….τί κάνουμε;
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Βlog: http://mki-ellinikou.blogspot.com Email: mkiellinikou@gmail.com

παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ, ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ

ιατρούς ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ, 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ, ΩΡΛ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ, ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ

φάρμακα ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ο 
ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ

ψυχολογική υποστήριξη ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

βρεφική φροντίδα ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ, ΓΑΛΑΤΑ, ΠΑΝΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2109631950 (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-13:00)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
200 μετρα μέσα στο δρόμο της Τροχαίας Ελληνικού στο αριστερό σας χέρι.

Εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης, ακριβώς δίπλα 
από το Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
 ΔΕΥΤΕΡΑ  10:00-12:00  10:00-11:30
 ΤΡΙΤΗ 16:00-18:00   16:00-18:30 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00-13:00

   10:00-12:00 (στο ΙΚΑ 
    Αγ. Δημητρίου) 
 ΠΕΜΠΤΗ 16:00-18:00   17:00-19:00 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17:00-19:00   
 ΣΑΒΒΑΤΟ 13:00-15:00 10:00-11:30 10:00-11:30  10:00-12:00

 ΩΡΛ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ         
 ΔΕΥΤΕΡΑ   10:00-12:00 10:00-13:00

 ΤΡΙΤΗ
   10:00-13:00 & 

16:00-20:00   17:00-19:00 
 ΠΕΜΠΤΗ 16:00-18:00  16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-17:00
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17:00-19:00 18:00-19:00 17:00-19:00 
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ΒιωματικόΌταν ο καρκίνος εισβάλλει στη ζωή μας απρόσκλητα και τόσο βίαια, 
χάνουμε τη γη κάτω απ΄ τα πόδια μας. Αισθανόμαστε ότι βυθιζόμα-
στε στη μοναξιά. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε σε άνθρωπο. Πιστεύου-
με ότι κανείς δεν μας καταλαβαίνει και ότι κανείς δεν μπορεί να μπει 
στην ψυχή μας και να νιώσει αυτό που περνάμε.  Ως ένα σημείο έχου-
με δίκιο. Δεν είναι εύκολο για κάποιον που δεν έχει περάσει ό,τι και 
μεις, να μπει στην ψυχολογία μας. Να ξέρει πώς είναι να περπατάς σε 
ένα τεντωμένο σχοινί μεταξύ ζωής και θανάτου και από κάτω να είναι 
το χάος αφού δεν γίνεται να ξέρεις τί σου ξημερώνει η επόμενη μέρα.
Πιστέψτε με, το ξέρω πολύ καλά αυτό το συναίσθημα και είναι πο-
λύ άγριο. Σου τρώει το νου και τα σωθικά.
Όμως εγώ αποφάσισα να αντιδράσω, γιατί αυτή η μίζερη κατάστα-
ση δεν βγάζει πουθενά. Έτσι λοιπόν, πριν ο καρκίνος μου στήσει 
καρτέρι, αποφάσισα να του στήσω πρώτη εγώ.
Με ποιον τρόπο; Απλά άφησα το παραθυράκι της ψυχής μου ανοι-
χτό να μπει μέσα η αγάπη, η στοργή των δικών μου ανθρώπων.
Και τότε... φοβήθηκε ο φόβος και έφυγε! Και μαζί του έφυγαν η 
ανασφάλεια, ο πόνος, η θλίψη.
Τώρα είμαι εθελόντρια στο σύλλογο καρκινοπαθών «ΚΕΦΙ».Η 
δουλειά που γίνεται εδώ, είναι πραγματικά αξιόλογη. Δεν υπάρχει 
πλούσιος και φτωχός, διάσημος και άσημος, όλοι είναι το ίδιο. Όλοι 
έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι άνθρωποι που αγαπούν τον 
συνάνθρωπό τους.
Στον σύλλογο όλοι δουλεύουμε με πολύ κέφι και αγάπη. Από την 
πρόεδρό μας που πάντα έχει μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους μας, τη 
γραμματεία που με ιώβια υπομονή απαντά στα τηλεφωνήματα, το 
επιστημονικό προσωπικό της Gestalt που μας εκπαιδεύει ως εθελο-
ντές, μα πρώτα απ΄όλα εκπαιδεύει την ψυχή και το νου μας με τρό-
πο μοναδικό. Μην ξεχάσω την Κα Γιδοπούλου που όπως πολύ σω-
στά λέει η πρόεδρός μας είναι η πλάτη του συλλόγου. Ήταν η πρώ-

τη που άκουσα ομιλία της και 
είπα…ναι! Θέλω να γίνω 
εθελόντρια.
Ας είναι καλά όλοι 
τους.
Εδώ και πέντε 
χρόνια έχω ξανα-
βρεί τον εαυτό μου. 
Και λέγοντας αυτό, 
δεν εννοώ αυτόν που 
είχα πριν νοσήσω, αλλά 
αυτόν που είχα όταν ήμουν 
παιδί. Τότε που όταν ήθελα κά-
τι, το ζητούσα. Όταν σκεφτόμουν κά-
τι, το έλεγα χωρίς να αναρωτιέμαι πώς 
θα ακουστεί στους άλλους. Έμαθα ξανά να 
αγαπάω τους γύρω μου και να τους το λέω. 
Έμαθα όμως να αγαπάω και... εμένα. Γιατί 
τώρα πια ξέρω, πως η κάθε μέρα είναι μο-
ναδική. Δεν επαναλαμβάνεται!!! Και όπως 
λέει ένα τραγουδάκι:  «είμαστε ακόμα ζω-
ντανοί, στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα κι 
αν μας αντέξει το σχοινί θα φανεί στο χειρο-
κρότημα». 

Και γω, το χειροκρότημα της ζωής το θέλω. 
Όχι απλώς το θέλω. ΤΟ ΑΠΑΙΤΩ!!!!!!!!!

Βλασία Ανδρεοπούλου

Ας το δούμε... κι αλλιώς

Πόσο κοστίζει ένα θαύμα;
...Πήρε τα κέρματα και πήγε στο φαρμακείο της γειτονιάς.
Ο φαρμακοποιός, εκείνη την στιγμή, μιλούσε με ένα καλοντυμένο κύριο και δεν πρό-
σεξε την μικρή. Το κοριτσάκι έκανε κάποιο θόρυβο με τα πόδια του, αλλά τίποτε. Τότε 
πήρε ένα από τα κέρματα της και το χτύπησε πάνω στο γραφείο του.
 - Τι θέλεις; την ρωτά κάπως εκνευρισμένος εκείνος.
 Δεν βλέπεις, ότι μιλώ με τον αδελφό μου, που έχω χρόνια να τον δω;
 Τότε η μικρή του είπε:
 - Θέλω να σου μιλήσω για τον αδελφό μου, που είναι πολύ άρρωστος, και θέλω να 
αγοράσω ένα θαύμα!
 - Συγγνώμη, της απάντησε αυτός, αλλά δεν πουλάμε θαύματα.
 - Ξέρετε, είπε το κοριτσάκι, ο αδελφός μου έχει κάτι στο κεφάλι του, που μεγαλώνει, 
κι ο μπαμπάς μου λέει, ότι μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει. Λοιπόν, ποσό κάνει ένα θαύ-
μα για να το αγοράσω. Έχω χρήματα.
 Ο αδελφός του φαρμακοποιού, που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την συζήτηση, 
ρώτησε την μικρή τι είδους θαύμα χρειαζόταν ο αδελφός της.
 - Δεν ξέρω. του απάντησε με μάτια βουρκωμένα. Εκείνο που ξέρω είναι, ότι χρειάζε-
ται εγχείρηση και ο μπαμπάς δεν έχει τα χρήματα. Γι' αυτό, θέλω να πληρώσω εγώ, με 
τα δικά μου χρήματα.
 Στην ερώτηση του καλοντυμένου κυρίου, πόσα λεπτά έχει. Η μικρή του απάντησε 
"Ένα δολάριο και 11 σέντς, κι αν χρειασθούν και άλλα θα 
τα βρω".
 - Τι σύμπτωση, χαμογέλασε ο καλοντυμένος κύριος.
 Είναι το ακριβές αντίτιμο για ένα θαύμα, για ένα μικρό 
αδελφό: Ένα δολάριο και 11 σεντς!
 Πήρε τα λεπτά, έπιασε την μικρή απ' το χεράκι, και 
της είπε: "Πάμε μαζί στο σπίτι σου για να δω τον 
αδελφό σου και τους γονείς σου και να κάνουμε 
το θαύμα".
 Ο καλοντυμένος κύριος ήταν ο Κάρτον Άρ-
σμποργκ, ο γνωστός νευροχειρουργός.
 Η εγχείρηση έγινε με επιτυχία και ο μικρός αδελ-
φός επέστρεψε στο σπίτι του υγιής.
 - Η εγχείρηση ήταν ένα αληθινό θαύμα, ψιθύρισε η 
μαμά. Απορώ πόσο θα κόστισε.
 Η μικρούλα χαμογέλασε. Ήξερε ακριβώς πόσο 
κοστίζει ένα θαύμα: "ένα δολάριο και 11 σέντς, 
συν την πίστη ενός μικρού παιδιού...".

ΣΚΕΨΕΙΣ
      ΑΠΟΨΕΙΣ

Το θαύμα 
της σιωπής
Το θαύμα της σιωπής
Προέρχεται από την ικανότητά της
Να ενσωματώνει σκέψεις
Δίχως να ειπωθούν λέξεις
Για να εκφράσουν
Την ουσία των ανθρώπων
Έτσι ο χρόνος
Κι η ανθρωπότητα
Έχτισαν μαζί
Την ανοιχτή δομή
Που μας επιτρέπει
Να ζήσουμε όλοι
Ελεύθεροι
Αν μπορέσουμε να την αγγίξουμε
Μέσω των πράξεών μας
Για να συμβάλλουμε κι εμείς
Στο απαραίτητο έργο
Της εξέλιξης
Δίχως θόρυβο
Δίχως λόγια
Μέσα στης σιωπής
Το θαύμα

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ

Υπάρχουν φορές που 
αρκεί να σωπαίνεις και 
μόνο να παρατηρείς 
τους ήχους της σιωπής 
γύρω σου. Μεσημέρι 
στον προαστιακό. Από 
τη μια μεριά ένα ζευγάρι 
με το τρίχρονο περίπου 
κοριτσάκι τους γελούν 
με τα καμώματά του. Από 
την άλλη, ένας νεαρός 
ναρκομανής επαιτεί για τη 
δόση του. Κάποια στιγμή 
φθάνει μπροστά στο 
ζευγάρι. Σταματά να ζητά 
και το πρόσωπό του παίρνει 
μια τρυφερή έκφραση 
κοιτώντας το χαριτωμένο 
παιδάκι. Δεν μιλάει, μόνο 
το κοιτάζει και του κάνει 
παιχνιδιάρικες γκριμάτσες. 
Το παιδάκι ανταποκρίνεται 
με τον ίδιο τρόπο. Λέξη 
δεν αντάλλαξαν, όμως 
αν πρόσεχες καλά, θα 
άκουγες πολλά. Μια 
τρυφερή, ατέλειωτη 
συνομιλία... χωρίς ήχους!

Κοκκινάκου Ιωάννα
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Παραδοσιακά εθελοντισμός θεωρεί-
ται η ανιδιοτελής προσφορά ενός αν-
θρώπου προς το κοινωνικό σύνολο. 
Έχει τις αρχές του στα πανάρχαια χρό-
νια. Στον Αιγυπτιακό πολιτισμό εντοπί-
ζονται οι πρώτοι εθελοντές, που προ-
σέφεραν ψωμί στους πεινασμένους και 
νερό στους διψασμένους.
Ο εθελοντισμός θεωρεί τον άνθρωπο 
ως αξία καθεαυτή. Μέσω του εθελοντι-
σμού, διαμορφώνονται υγιείς  προσω-
πικότητες και αξίες, όπως η αλληλεγ-
γύη, η συντροφικότητα και ο αλληλο-
σεβασμός. Δεν έχει πλαίσια και όρια, εί-
ναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπο-
ρεί να πάρει διάφορες μορφές και δια-
στάσεις με βάση τις αξίες, αρχές και την 
κοινωνικό -οικονομική και πολιτισμική 
πραγματικότητα της κοινωνίας. 

Ο εθελοντισμός σήμερα
Ο εθελοντισμός αποτελεί σήμερα μια 
μεγάλη δύναμη ελπίδας για τον σύγ-
χρονο κόσμο. Σήμερα δεν ταυτίζεται με 
την παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών, 
ούτε μόνο με τη δράση του Ερυθρού 
Σταυρού. Ο εθελοντισμός έτσι όπως 
αναδύεται, οριοθετεί τον τρίτο πυλώνα 
της οικονομίας παρέχοντας υλικά αγα-
θά και υπηρεσίες που αδυνατούν να 
προσφέρουν το κράτος και η ελεύθε-
ρη αγορά. 

Πώς μπορούμε να ορίσουμε 
τον εθελοντισμό

Είναι δύσκολο να ορίσουμε τον εθελο-
ντισμό. Αλλάζει διαρκώς  όψεις, περι-
εχόμενο και μεθόδους ακολουθώντας 
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοι-
νωνίας.
Θα μπορούσαμε να τον ορίσουμε  ως 
την δραστηριότητα εκείνη που ανα-
πτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυ-
θόρμητο, ελεύθερο. Εθελοντική δρα-
στηριότητα  αναπτύσσεται υπέρ τρίτων 
από πολίτες ή ομάδες πολιτών προς το 
συμφέρον της ομάδας στην οποία ανή-
κουν  ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
ή της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς κοι-
νότητας. Ο εθελοντισμός συνεπάγεται 

μια στάση ζωής που ενστερνίζεται ιδιαί-
τερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοι-
νωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συμ-
μετοχή, ενώ οι εθελοντές με τη δράση 
τους προωθούν θετικές στάσεις, αντι-
λήψεις αλλά και αλλαγές για τα διάφο-
ρα κοινωνικά ζητήματα.

Ποιους τομείς αγκαλιάζει 
ο Εθελοντισμός;

 Δεν υπάρχει χώρος που να μην χωρά ο 
Εθελοντισμός.
 Στην προστασία του περιβάλλοντος.
 Στην κοινωνική πρόνοια 
 Στην εκπαίδευση
 Στον πολιτισμό
 Στην πολιτική προστασία
 Στην προστασία των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων

 Αναπτυξιακά προγράμματα - καταπο-
λέμηση της φτώχειας κ.α.

Ποιος είναι ο εθελοντής
Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέ-
ρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο 
του ή τις γνώσεις του για χρήσιμες δρά-
σεις προς όφελος άλλων χωρίς αντάλ-
λαγμα. Έτσι ο εθελοντισμός ταυτίζεται 
με τη φιλανθρωπία κυρίως. Η διαφορά 
ανάμεσα στον εκπαιδευμένο εθελοντή 
και στην παλιά έννοια της φιλανθρω-
πίας είναι ότι ο εθελοντής αντιμετωπίζει 
τα άτομα  όχι με οίκτο αλλά σαν άτομα 
ισότιμα τα οποία περνούν δυσκολίες και 

στα οποία μπορεί να προσφέρει.  Δεν 
θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο, ότι ξέρει 
περισσότερα, ότι είναι ο «καλύτερος».

Το προφίλ του εθελοντή
 Να είναι οργανωμένος και εκπαιδευ-
μένος.

 Να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για 
να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα τη 
στιγμή που θα του ζητηθεί.

 Να μπορεί έπειτα από κατάλληλη εκ-
παίδευση να αναλάβει πρωτοβουλίες 
όπου και όταν χρειαστεί

 να είναι πρόθυμος να συντονιστεί με 
τις υπόλοιπες ομάδες εθελοντών ή με 
άλλες κρατικές υπηρεσίες ή ομάδες.

Ο φορέας στον οποίο ο εθελοντής προ-
σφέρει  τις υπηρεσίες του θα πρέπει να 
γνωρίζει  τα  όρια και τα δικαιώματα  κά-
θε εθελοντή:
 να έχει συγκεκριμένο καθήκον με αρ-
χή και τέλος

 να έχει τη δυνατότητα να φύγει από το 
πρόγραμμα όποτε θέλει

 να αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος.

Ο εθελοντισμός στην Ευρώπη
Ο εθελοντισμός εμφανίζεται με διάφο-
ρες μορφές στην Ευρώπη και αντικατο-
πτρίζει την ποικιλομορφία των προσεγ-
γίσεων και των παραδόσεων κάθε κρά-
τους. Εντούτοις, κοινά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα ανάμεσα στα διάφορα κρά-
τη μπορούν να προσδιοριστούν.
 Εκατομμύρια πολίτες  ασχολούνται 
ενεργά με τις διάφορες μορφές εθελο-
ντισμού. 
 Το 2002 ο χρόνος που αφιερώθη-
κε σε εθελοντικές εργασίες στην Γαλ-
λία, ήταν ισοδύναμος με περισσότερο 
από 716.000 θέσεις εργασίας.

 Το 2004 στην Πολωνία, περίπου 5,4 
εκατομμύρια πολίτες ασχολήθηκαν 
με τον εθελοντισμό. 

 23 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν 
σε διάφορα είδη εθελοντικής εργασί-
ας στη Γερμανία ενώ, 

 το 33% του ενήλικου πληθυσμού 
στην Ιρλανδία  ασχολείται με τον εθε-
λοντισμό.

 Οι Βέλγοι αφιερώνουν 5 ώρες την 
εβδομάδα σε εθελοντικές δραστηρι-
ότητες χωρίς αμοιβή.

 Στο Ηνωμένο βασίλειο 23 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι προσφέρουν εθελοντι-
κά κάθε χρόνο. 

Τί προσόντα πρέπει να 
έχει ένας Εθελοντής:

Ο Εθελοντής συνδυάζει τον έρωτα του 
ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγ-
γελματία, την πειθαρχία του στρατι-
ώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτε-
ρου ανθρώπου. Εξισορροπεί την ανά-
γκη με την ελευθερία, τον σεβασμό με 
την βοήθεια, τη σιωπή με την φωνή.  
Γνωρίζει ότι τίποτα δεν είναι δικό του 
και όταν χρειάζεται κάτι σπεύδει να το 
βρει για να το προσφέρει είτε το έχει 
είτε δεν το έχει.

Τί  κάνουμε  εμείς
Στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι  
Αθηνών  έχουμε  ένα ολοκληρωμέ-
νο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στή-
ριξης των ασθενών, που στόχο έχει, 
όχι μόνο την αντιμετώπιση της κρίσης 
που προκαλεί η διάγνωση του καρκί-
νου, αλλά και τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής. Προσπαθούμε να βγάλου-
με τους ασθενείς από τα σπίτια και να 
τους πείσουμε, ότι η ταλαιπωρία του 
σώματος, δεν είναι ικανή να καταβά-
λει και την ψυχή του ανθρώπου.
Ένα από τα σημαντικότερα προγράμ-
ματα του Συλλόγου είναι το εθελο-
ντικό. Οι εθελοντές αποτελούν την 
σπονδυλική στήλη και ταυτόχρονα 
την κινητήρια δύναμη. Ο εθελοντής 
δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση 
τον ειδικό ή το συγγενικό περιβάλ-
λον. Είναι περισσότερο μια προβολή  
των αναγκών και των δυσκολιών, που 
μπορεί να συναντήσει ο καθένας μας 
κάτω από ειδικές συνθήκες.
Στο διάλογο με τον πόνο, την αδικία 
και το θάνατο, είμαστε υποχρεωμένοι 
να βγούμε από τα ανθρώπινα μέτρα. 
Αυτή είναι, όχι μόνο η έξοδος από τη 
δοκιμασία , αλλά και η ευεργεσία της.
Για να πετύχουμε, δουλεύουμε όλοι 
μαζί σαν μία γροθιά. Με ανοιχτή και 
ειλικρινή επικοινωνία, πνεύμα συνερ-
γασίας και συνέργειας, αμοιβαία εμπι-
στοσύνη, επικέντρωση σε συγκεκρι-
μένους στόχους, δέσμευση για την 
υλοποίησή τους και σωστές μεθόδους 
εργασίας.
 

Ζωή  Γραμματόγλου
Πρόεδρος  Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Ζήτησα...πήρα
Ζήτησα Δύναμη...και ο Θεός μου έδωσε
Δυσκολίες για να με δυναμώσει.
Ζήτησα Σοφία...και ο Θεός μου έδωσε
Προβλήματα για να τα λύσω.
Ζήτησα Eυημερία...και ο Θεός μου έδωσε
Νου και Μύες για να δουλέψω.
Ζήτησα Θάρρος...και ο Θεός μου έδωσε
Κίνδυνο να τον υπερνικήσω.
Ζήτησα Αγάπη...και ο Θεός μου έδωσε
Ανθρώπους με προβλήματα για να βοηθήσω.
Ζήτησα Χάρες...και ο Θεός μου έδωσε Ευκαιρίες.
Δεν πήρα τίποτα από όσα ήθελα.
Πήρα...όλα όσα χρειάζομαι!!!!!!!!Κα
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ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΤΟΥ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ


