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Καίτη Αποστολίδου

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ 

ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Είναι κάποιοι 
    άνθρωποι...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογός μας, σας 

προσκαλεί στην εκδήλωση 

για την κοπή της πίτας

την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 

2013 και ώρα 19:00,

η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στην αίθουσα του Συνδέσμου 

Αιγυπτιωτών Ελλήνων  

(3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα).

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για 
μας η παρουσία σας.

Είσοδος Ελεύθερη.

Παρακαλούμε, όπως 
επικοινωνήσετε με την 

Γραμματεία του Συλλόγου, 
έως και την Τετάρτη 23 
Ιανουαρίου 2013, για να 

δηλώσετε την συμμετοχή σας.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Ζωή Γραμματόγλου

Η Γεν. Γραμματέας
Αικατερίνη Μακρή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Κ.Ε.Φ.Ι.» - Αθηνών, 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο - Μ.Κ.Ο.

Αιτωλίας 33-35, ΤΚ 115 23, Αθήνα, 
Τηλ.: 210 6468222 • Fax: 210 6468221

Site: www.anticancerath.gr, 
e-mail: info@anticancerath.gr

Αγαπητά μέλη, 
Ευχόμαστε ο καινούργιος χρόνος να σηματοδοτήσει την 
έναρξη μιας νέας προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο και 
να φέρει σε όλους μας Υγεία, Ελπίδα, Αγάπη, Ειρήνη και Ευ-
ημερία.
Με θάρρος, δύναμη και αισιοδοξία, έχουμε όλοι το χρέος 
να υποστηρίξουμε τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας στα οι-
κονομικά  μέτρα, που επηρεάζουν το σύνολο της Ελληνικής 
κοινωνίας. Η  επιβάρυνση για  εμάς, ως άτομα με ιδιαίτερες 
ανάγκες  στην  περίθαλψή μας, είναι πολλαπλή. 
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προγραμματίσει διά-
φορες εκδηλώσεις γι’ αυτό το τρίμηνο.

1.	Την	Τρίτη	8/01/2013	ώρα	12.00-14.00 και κάθε δεύτερη 
Τρίτη η κ.Κυριακή Γιδοπούλου κοιν.λειτουργός και επιστη-
μονική σύμβουλος του Κ.Ε.Φ.Ι.  στα γραφεία του Συλλό-
γου θα οργανώνει ανοιχτή ομάδα στήριξης ασθενών και 
συγγενών.

2.	Την	 Πέμπτη	 24/01/2013	 ώρα	 18.00-20.00 στα γραφεία 
του Συλλόγου, η Μαρουλίνα θα κάνει μια στάση στο χώρο 
μας. Θα μας αφηγηθεί παραμύθια της κρίσης. Της όποιας 
κρίσης. Γιατί η κρίση μπορεί να αφορά την υγεία, την οι-
κονομία, τις ανθρώπινες σχέσεις, την πολιτική κατάσταση, 
το περιβάλλον, τις αξίες. Έρχεται για να μας θυμίσει ότι για 
όσους έχουν υπομονή, επιμονή, εξυπνάδα και κυρίως για 
όσους το πιστεύουν, κάπου είναι κρυμμένο Το Θαύμα! Αυ-
τό που εξαφάνισε η εποχή του ορθολογισμού. Έρχεται πά-
νω απ’ όλα για να μας διασκεδάσει!

 Ελάτε να περάσουμε παρέα, με αυτή την ταξιδεύτρια και 
παραμυθού και να χαλαρώσουμε με την ατμόσφαιρα των 
παραμυθιών της. 

3.	Την		Κυριακή		27	Ιανουαρίου		2013  και  ώρα  19:00, θα  
κόψουμε  την  Πρωτοχρονιάτικη πίτα  μας. Μέσα  από  ένα  
ευχάριστο  εορταστικό  πρόγραμμα  που  έχουμε  ετοιμά-
σει, στοχεύουμε   σε  μια  γιορτή γεμάτη όμορφη  μουσι-
κή, αναγνώριση  της εθελοντικής  προσφοράς, ευχές, δώ-
ρα  και  τη  χαρά της  παρέας  των  φίλων  και  των   συγ-
γενών  μας. Η  είσοδος  είναι  ελεύθερη. Παρακαλού-
με   να  δηλώσετε έγκαιρα  τη συμμετοχή  σας το  αργότε-
ρο  μέχρι  την  Τετάρτη  23-01-2013

4.	Την	 Κυριακή	 03	 Φεβρουαρίου	 2013	 και	 	 ώρα	 11.00-
15.00	στα  γραφεία του  Συλλόγου, από το Κέντρο Gestalt 
Foundation, τετράωρο σεμινάριο με θέμα: 
“Ποτέ	δεν	φανταζόμουν	πως	θα	συμβεί	σε	μένα	..."

Να χωρίσω; Να αρρωστήσω; Να χάσω την εργασία μου; Να 
μου κλέψουν την τσάντα; Να χάσω τον έλεγχο και την ασφά-
λεια μου; Να αποχωριστώ;...
Ποτέ δεν φανταζόμουν...
Σ΄αυτό το σεμινάριο, θα δώσουμε σχήμα και μορφή σ΄αυτό 
το “δεν φανταζόμουν”.
Θα το συνδέσουμε, μέσα από τη θεωρεία και το βίωμα, με το 
φόντο των εμπειριών μας που έχουν να κάνουν με τις υπαρ-

ξιακές μας  αγωνίες και φόβους, καθώς και με τις παγιωμέ-
νες και ίσως διαστρεβλωμένες αντιλήψεις μας γύρω από τις 
απώλειες.

Δέσποινα	Μπάλλιου
MSc  Συμβουλευτικής Ψυχολογίας,

Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια  Gestalt
Μέλος E.A.G.T, Ιδρυτικό μέλος του Gestalt Foundation, 

Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης.

5.	Την	Πέμπτη	14/02/2013	και		ώρα		19.00-20.30  στα γρα-
φεία του Συλλόγου, Σεμινάριο Υπνοθεραπείας με την Πα-
ναγιώτα Sada Χαραμή με θέμα: 

 Απελευθερώνω τον πόνο, το θυμό, την ασθένεια.
 Απελευθερώνω ώστε να κάνω χώρο στην καρδιά μου για 

να συγχωρέσει και να χωρέσει καινούργια πρόσωπα και 
νέες εμπειρίες.

6.Την	Κυριακή	10	Μαρτίου	2013	και	ώρα	11:00, στα γρα-
φεία του Συλλόγου (Αιτωλίας 33-35 Αμπελόκηποι)  στον 
2ο όροφο θα πραγματοποιηθεί η ΕΤΗΣΙΑ	ΤΑΚΤΙΚΗ	ΓΕΝΙΚΗ	
ΕΚΛΟΓΙΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Η απαρτία θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη είναι παρόντα. 
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. 

 Λόγω της οικονομικής κρίσης το Δ.Σ αποφάσισε την μείω-
ση της ετήσιας οικονομικής εισφοράς από 20€ σε 10€.

Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε από κοντά και θέλουμε 
να γνωρίζετε πάντα ότι, η παρουσία σας στις εκδηλώσεις εί-
ναι η κινητήρια δύναμη για τον καθημερινό αγώνα, που δί-
νει ο Σύλλογός μας για την διασφάλιση καλύτερης ποιότη-
τας ζωής των καρκινοπαθών  για την πρόληψη – έγκαιρη δι-
άγνωση της νόσου. 

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα
Σας  ευχόμαστε  Καλή Χρονιά !!!!!!!!

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς  
το  Δ.Σ  του  Κ.Ε.Φ.Ι
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1. Ο ασθενής έχει δικαίωμα προσεγγίσεως στις 
υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλ-
ληλες για τη φύση της ασθένειάς του.

2. Έχει δικαίωμα παροχής φροντίδας με τον 
οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιο-
πρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει 
όχι μόνο ιατρικές, αλλά και παραϊατρικές εξε-
τάσεις, κατάλληλη διαμονή, κατάλληλη μετα-
χείριση και αποτελεσματική διοικητική και τε-
χνική εξυπηρέτηση.

3. Έχει δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί 
κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που 
πρόκειται να διενεργηθεί σ΄αυτόν. Σε περίπτω-
ση διανοητικής ανικανότητος, η άσκηση αυ-
τού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο 
που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

4. Δικαιούται να πληροφορηθεί σε ό,τι αφορά 
την κατάστασή του.

5. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστι-
κό και εξαρτάται από την πληρότητα και την 
ακρίβεια των πληροφοριών που του δίδο-
νται. Η πληροφόρηση πρέπει να του επιτρέ-
πει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, 
κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της 
καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφά-
σεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσε-
ων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη με-
τέπειτα ζωή του.

6. Δικαιούται να πληροφορηθεί πλήρως και εκ 
των προτέρων για τους κινδύνους που εν-
δέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν 
ένεκα εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πει-
ραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών 

πράξεων. Η συγκατάθεσή του είναι απαραί-
τητη για την εφαρμογή τέτοιων πράξεων.

7.Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθε-
ρος στην απόφασή του να δεχτεί ή να απορρίψει 
κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα. Η 
συγκατάθεσή του μπορεί να ανακληθεί ανά πά-
σα στιγμή.

8. Έχει δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζω-
ής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφορι-
ών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον 

αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσε-
ων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.

9. Έχει δικαίωμα σεβασμού και αναγνωρίσεως 
των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πε-
ποιθήσεων.

10. Έχει δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέ-
σει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και 
να λάβει πλήρη γνώση των επ΄αυτών ενεργει-
ών και αποτελεσμάτων.

Καίτη Αποστολίδου

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Τον τελευταίο καιρό, στροβιλίζονται στο μυαλό μου 
πολλά ερωτηματικά. Πώς φθάσαμε ως εδώ; Υπάρχει 
λύση για να βγούμε από την κρίση; Άκουσα πολλά 
από το στόμα επισήμων κατά την ημέρα της ψηφο-
φορίας για το «νέο μνημόνιο» και τη «δανειακή σύμ-
βαση».
Παλαιότερα, κάποιος βουλευτής μας «πιπίλιζε» το 
μυαλό - όχι αδικαιολόγητα - για σκάνδαλα, λαδώμα-
τα, δομημένα ομόλογα, το «ξάφρισμα» των ασφαλι-
στικών ταμείων, κλπ. Παρουσίαζε μία κοινωνία φθαρ-
μένη, στην οποία έντιμος πολίτης είναι αυτός που 
δεν είχε την ευκαιρία να είναι ανέντιμος. Θα περίμε-
νε όμως κανείς ότι ο εν λόγω βουλευτής, ερχόμενος 
στην εξουσία, θα πολεμούσε την διαφθορά. Αντ’ αυ-
τού, εσιώπησε. Πιθανόν, διότι στο φιλικό ή κομματι-
κό του περιβάλλον να υπήρχαν κάποιοι που είχαν την 
ευκαιρία να είναι ανέντιμοι.
Πάντως, το περί  του δικαίου αίσθημα δεν ικανοποι-
ήθηκε. Ακόμη και η πνευματική ηγεσία της χώρας, οι 
καθηγητές, αντί να διαδηλώνουν με μοναδικό αίτημα 
«Φέρτε τα κλεμμένα», ζητούσαν αύξηση της αμοιβής 
τους για τη διόρθωση των γραπτών των εξεταζόμε-
νων. Όμως, τα συνθήματα και τα αιτήματα διαμορφώ-
νονται απ’ τους συνδικαλιστές. Τόσο βολεμένοι είναι 
οι συνδικαλιστές μας που δεν τους ένοιαξε το «κού-
ρεμα» των αποδοχών; Ή μήπως η εκάστοτε εξουσία 
τους καθιστά συνένοχους για να μην διαμαρτύρο-
νται; Ήδη, πρόεδρος συνδικαλιστικού φορέα ομολό-
γησε ότι «χρηματοδοτήθηκε νόμιμα με το ποσό των 
50.000 €»
Είναι γνωστό ότι τα ελλείμματα του προϋπολογι-
σμού αυξάνουν το χρέος. Πώς δημιουργούνται; Είτε 
από τις αλόγιστες δαπάνες του κράτους, είτε διότι οι 
εντεταλμένοι για την είσπραξη των φόρων ή άλλων 

εσόδων δεν εκτελούν το καθήκον τους.
Το τι λέγεται για τα «λαδώματα» των εφορι-
ακών, των τελωνιακών, των αστυνομικών, το 
τι φημολογείται για τα «κυκλώματα» γιατρών, 
δικηγόρων, μηχανικών, δικαστικών και λοιπών, 
δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου.
Το απίστευτο και το πιο δυσοίωνο είναι η κοινω-
νική αποδοχή της πώρωσης και της σήψης. Χειρότε-
ρο, όμως, απ’ τα ίδια τα συμβάντα είναι η νοοτροπία 
με την οποία αντιμετωπίζονται. Οι ελέγχοντες κάνουν 
τα στραβά μάτια και τα βουλωμένα αυτιά και τιμω-
ρούνται συνήθως αυτοί που απεκάλυψαν τα «λαδώ-
ματα». Γνωρίζω από πρώτο χέρι περίπτωση εφορια-
κού υπαλλήλου, που όσες φορές απεκάλυψε φορο-
κλοπή ή άλλες ατασθαλίες, τόσες φορές μετετέθη 
από τον τόπο του… εγκλήματος «δια τας ανάγκας της 
υπηρεσίας» επί Ν.Δ. και άλλες τόσες για «τις ανάγκες 
της υπηρεσίας»  επί ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Βλέπετε, οι φοροκλέπτες έχουν την εύνοια όλων 
και όσες φορές έρχονται στην δημοσιότητα περιπτώ-
σεις λαδώματος, η δημοσιογραφική υποκρισία πε-
ρισσεύει. Αφού, δηλαδή, κατακεραυνωθούν οι κλέ-
φτες, όσοι «λαδώνονται» κλπ, μπαίνει πάντα και το 
απαραίτητο υστερόγραφο ότι «πρόκειται για ελάχι-
στους, για μία μειοψηφία που αλλοιώνει την εικό-
να», αντί να πουν ότι αυτή η μειοψηφία επιβεβαιώ-
νει τον κανόνα. Άκουσα παλαιότερα τον πρόεδρο 
των εφοριακών να λέει ότι «αν στις 10.000 των εφο-
ριακών, λαδώθηκαν 5 άτομα, αυτοί αντιπροσωπεύ-
ουν ένα ελαχιστότατο ποσοστό». Όμως, έκανε λά-
θος. Στους 10.000 συμπεριέλαβε και εκείνους που 
είναι μπροστά σε κάποιον υπολογιστή και εισπράτ-
τουν φόρους. Αυτοί και να ήθελαν δεν μπορούσαν 
να «λαδωθούν». Όσοι όμως είναι ελεγκτές ή επό-

πτες, το ελαχιστότατο  ποσοστό τους δεν 
λαδώνεται.
Αυτό τον καιρό ο Υπουργός Οικονομι-
κών πασχίζει να εισπράξει τα ανείσπρακτα 
έσοδα πολλών ετών, δημοσιεύοντας κα-

ταλόγους φοροφυγάδων. Εγώ, προσω-
πικά, δεν γνωρίζω κανέναν από αυτούς 

τους λίγους που συμπεριλαμβάνο-
νται στους καταλόγους. Το ίδιο, φα-
ντάζομαι, και οι άλλοι πολίτες. Δεν 

γνωρίζει ο κύριος Υπουργός ότι δεν 
«ιδρώνει το αυτί» των φοροφυγάδων και ότι ρίχνει 
στάχτη στα μάτια των έντιμων φορολογουμένων;
Κι εκεί που τα έβλεπα όλα μαύρα, μία νότα αισιο-
δοξίας ήρθε από τον Κυβερνητικό εκπρόσωπο, όταν 
άκουσα να λέει ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας 
ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο «τόσα χωρίς 
απόδειξη και τόσα με απόδειξη». Δόξα τω θεώ είπα 
μέσα μου, αλλά η χαρά κράτησε για λίγα μόνο δευτε-
ρόλεπτα, διότι δεν άκουσα τίποτε για το πώς ή ποιων 
η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. 
Πρέπει να γίνει διαφώτιση για να αλλάξει η νοοτρο-
πία των θαυμαστών των φοροφυγάδων, διότι ο λαός 
δεν υποψιάζεται πως η ασυδοσία των φοροφυγάδων, 
τελικά, εκμεταλλεύεται εκείνους που την θαυμάζουν. 
Αυτός, που έκανε καθαρή δήλωση των εσόδων του 
και πλήρωσε κανονικά τον φόρο του, λέει «μπράβο» 
στον άλλο που έκανε εντελώς το αντίθετο, γιατί έχει 
κολλήσει στην επιπόλαια αντίληψη ότι ο φοροφυγάς 
«κλέβει» το κράτος κι όχι τον ίδιο, άρα τι τον νοιάζει 
αυτόν. Πρέπει να διαφωτισθεί ο λαός ότι όλα τα κρατι-
κά έσοδα είναι έσοδα από τον λαό και όπου δίδονται, 
δίδονται από τον ίδιο κι όχι από την εκάστοτε κυβέρ-
νηση ή το κράτος.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε, έστω μακρο-
πρόθεσμα, να ελπίζουμε.

Μάκης Κυριαζής

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ
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Βιωματικό

ΣΚΕΨΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
Είναι κάποιοι άνθρωποι, που τα Χριστούγεννα μελαγχολούν. Είτε γιατί κά-
ποιος αγαπημένος τους λείπει, είτε γιατί αυτές τις γιορτές τις είχαν ονειρευτεί 
αλλιώς. Και η αλήθεια είναι πως τα φωτάκια δεν λάμπουν το ίδιο αν δεν τα 
χαίρεσαι με αυτούς που θες ή αν δεν τα χαίρεσαι όπως τα θες. Ούτε το δέντρο 
σκορπίζει την ίδια εορταστική διάθεση και φυσικά δεν σε παρασύρει στα μαγι-
κά μονοπάτια των Χριστουγέννων...
Μα σημασία δεν έχει η ζωή να σου φέρει αυ-
τά που θες εσύ να αποκτήσεις, σημασία έχει 
να μάθεις να αξιοποιείς αυτά που σου δίνει. 
Σε μια τέτοια διαδικασία αξιοποίησης συνει-
δητοποίησα ποιο είναι το νόημα των γιορτι-
νών αυτών ημερών.
Το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων:

Είναι να μάθουμε να αγαπάμε.
Να αγαπάμε τον εαυτό μας, τον διπλανό 
μας, τις σκέψεις, τα όνειρα μας, το κάθε τι 
που κάνουμε. Γιατί ακόμα και αν είναι ασή-
μαντο η αγάπη μας θα το κάνει σημαντικό!

Να μάθουμε να βοηθάμε.
Να βοηθάμε τον εαυτό μας να ξεπερνά ψυχολο-
γικά αδιέξοδα και παγίδες, να βοηθάμε τον διπλανό 
μας σε κάτι που μας έχει ανάγκη, να βοηθάμε τα όνει-

ρα και τις σκέψεις μας να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά και να αναζητήσουν τρόπο 
να κάνουν το απραγματοποίητο, πραγματικότητα. Γιατί έτσι το μέλλον έχει ελπί-
δες να είναι καλύτερο, ωραιότερο, χρωματιστό.

Να συγχωρούμε.
Να συγχωρούμε τον εαυτό μας για τα λάθη που έκανε, τον συνάνθρωπο μας 
για κάποιο του «παράπτωμα» που μας ενόχλησε ή μας στεναχώρησε, τα όνειρα 
και τις ελπίδες που μας απογοήτευσαν, τις σκέψεις που μας οδήγησαν σε λάθος 
συμπεράσματα, να συγχωρούμε το κάθε τι που μας πληγώνει.

Και να μάθουμε να μοιράζουμε και να μοιραζόμαστε.
Να μοιράζουμε την πίκρα μας στον άνεμο και την θάλασσα για να την 
πάρει μακριά και να την σκορπίσει, ώστε να μην μας βαραίνει. Να μοι-

ράζουμε χαμόγελα και θετική αύρα στους γύρω μας. Να μοιράζου-
με όνειρα και ελπίδες σε έναν κόσμο που φοβάται και αγωνιά, να 
μοιράζουμε αγάπη και να την αφήσουμε να πέσει σαν ντόμινο και 
να ρίξει κάθε τοίχο απρόσωπο που μας έχει εγκλωβίσει σε κομμά-
τια άχρωμης πραγματικότητας που αποδεχτήκαμε σαν φυλακή και 
ίσως δεν βρήκαμε τρόπο να αποδράσουμε ακόμα. Και να μοιραζό-
μαστε, το οτιδήποτε, γιατί όταν μοιράζεσαι, ακόμα και το λίγο γίνε-
ται πολύ.
Ο Richard Hutch είχε πει πως η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που 

όσο περισσότερο απλόχερα το σκορπάς, τόσο πολλαπλασιάζεται. 
Και είχε δίκιο.

Να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να ονειρεύεστε. Να περνάτε 
υπέροχα, όπου και με όποιους και αν είστε, ότι και αν κάνετε.

Φίλοι και φίλες, μου δίνεται η ευ-
καιρία αυτής της επικοινωνίας μαζί 
σας, μέσω της εφημερίδας του συλ-
λόγου  Κ.Ε.Φ.Ι, για να απαντήσω σε 
ένα επίμονο ερώτημα που μου τί-
θεται από το άμεσο και έμμεσο πε-
ριβάλλον μου. Το πού βρήκα τόση 
ενέργεια κατά την διάρκεια της πε-
ριπέτειας της ασθενείας μου (Λέμ-
φωμα no hogskin άνω γνάθου, υψη-
λής κακοήθειας,που παρουσιάστη-
κε ύστερα από την εξαγωγή ενός κυ-
νόδοντα). Υποβλήθηκα σε χημειοθε-
ραπείες και ακτινοβολίες  δίχως αυ-
τές  να με καταβάλλουν σωματικά, 
ψυχικά ή πνευματικά, ούτε μια μέ-
ρα. Η υπέροχη  αυτή ενέργεια  προ-
ϋπήρχε  του λεμφώματος  επειδή για 
ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
στο παρελθόν  έκανα ψυχανάλυση  
με τον ψυχίατρο  Δράκη Ασημακό-
πουλο, με την μέθοδο της συστεμι-
κής ψυχοθεραπείας. Γνωρίζοντας τον 
εαυτό μου, συνειδητοποίησα τα βιώματα εκείνα που 
μου ταλαιπωρούσαν την ψυχή για πολλά χρόνια και 
με κρατούσαν ακινητοποιημένη κι εξαρτημένη ψυ-
χολογικά. Αυτά που με εμπόδιζαν να προχωρήσω 
μπροστά. Έχω κάνει δυο πνευματικές υπερβάσεις 
σε διαφορετικούς χρόνους και αργότερα έκανα την 
μεγάλη υπέρβαση που σημαίνει ότι δικαιολογήθη-
καν όλα όσα συνέβησαν στη ζωή μου, με αποτέλε-
σμα να συγχωρήσω όλους όσους θεωρούσα υπεύ-
θυνους για όσες δυσκολίες είχα περάσει. Αυτοεπι-
βεβαιώθηκα – ελευθερώθηκα και έτσι αποκτώντας 
την ελευθερία μου από το παρελθόν, έκλεισα τον 
πρώτο κύκλο της ζωής μου. Μέσα μου νιώθω έκτο-
τε να αναβλύζει υπερβολική αγάπη αλλά και υπερ-
βολική θετική ενέργεια. Όλα αυτά σαν αποτέλε-
σμα της ελευθερίας που ένιωσα και νιώθω. Είμαι 
απαλλαγμένη πλέον από τον φόβο, την ανασφά-
λεια και οποιοδήποτε άλλο αρνητικό συναίσθη-
μα που ακινητοποιούσε την ενέργεια και που τώρα 
αυτή η ενέργεια αναβλύζει ανεμπόδιστα από μέσα 
μου. Αυτή είναι η απάντησή μου στην επίμονη ερώ-

τηση όλων «πού βρίσκω τόση ενέργεια». Η εσωτε-
ρική πνευματική εργασία που έκανα ήταν μια γερή 
βάση και μια δραστική παιδεία ψυχής. Έτσι ήμουν 
έτοιμη πια όταν ήρθε το λέμφωμα, να μπορέσω να 
το αντιμετωπίσω σαν οποιοδήποτε δύστροπο περι-
στατικό που θα μου συνέβαινε.  Κάθε φορά που πή-
γαινα για χημειοθεραπεία όχι μόνον είχα καλή ψυ-
χολογία, αλλά, στήριζα ψυχολογικά και τους υπό-
λοιπους ασθενείς του θαλάμου. Με την ευκαιρία 
που μου δίνεται θέλω να πω δημοσίως ένα τερά-
στιο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους υπέροχους 
ανθρώπους: Τον ψυχίατρο Δράκη Ασημακόπουλο, 
τον Δ/ντή του αιματολογικού του Αγ.Σάββα Κων.
Παπαναστασίου και τον Δ/ντή του ακτινοθεραπευ-
τικού του νοσοκομείου Αλεξάνδρας Γιώργο Πισσά-
κα. θεράποντες ιατρούς μου. Αυτοί υπήρξαν οι πο-
λύτιμοι αρωγοί της πνευματικής, ψυχικής και σωμα-
τικής μου υγείας.
Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, καλή χρονιά με 
υγεία και δύναμη και αγάπη

Ειρήνη Τσιλιμπάρη

Τα δάχτυλά μας ενώνονται με μια μεμβρά-
νη λεπτή, διάφανη, άυλη, που κάποιες φο-
ρές το βλέμμα σου τη διαπερνά. Συγκρατεί 
τα δάχτυλα μεταξύ τους ενωμένα. Αν αυτή 
η μεμβράνη τραυματιστεί, πονάει πολύ και 
δύσκολα γιατρεύεται. Δείτε καλά. Παρατη-
ρείστε τα δάχτυλά σας. Είναι διαφορετικά το 
καθένα και όλα καταλήγουν σε μια παλά-
μη μεγάλη, πλατειά και δυνατή. Τα δάχτυλα 
είμαστε όλοι εμείς. Όλοι οι εθελοντές που 
ο ένας στηρίζει τον άλλον. Η παλάμη είναι 
το όραμά μας μέσα στην κοινωνία μας. Ση-
κώστε και σφίξτε τη σε μια γροθιά. Θα δείτε 
πόση δύναμη βγάζει από μέσα μας αυτός ο 
δρόμος. Ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Χω-
ρίς δόλο. Με μια γλυκειά αυταπάρνηση. Αυ-
τός για μένα, είναι εθελοντισμός, σε απλά 
ελληνικά.
Ξεκίνησα τον εθελοντισμό όταν είδα χέ-
ρια απλωμένα, να προσπαθούν να ακου-
μπήσουν το δικό μου, ζητώντας αυτό που 
έψαχναν και ίσως από ντροπή ή από φό-
βο, δεν το ζητούσαν από τους δικούς τους. 
Είδα ότι χωρίς να μιλώ έδινα κουράγιο μό-
νο μ΄ένα άγγιγμα και ένα βλέμμα βαθύ και 
ίσιο. Αυτό θέλει ο ασθενής. Ειλικρίνεια. Και 
να δανειστεί λίγο από τη δική σου δύναμη.
Έτσι βρέθηκε στο δρόμο μου το «Κ.Ε.Φ.Ι». 
Είμαι στο 2ο χρόνο της εκπαίδευσής μου. Αυ-
τό που κάνω είναι το θέλω μου, είναι η ανά-
γκη μου. Ο εθελοντισμός δεν είναι παραμύ-
θι. Είναι μια πραγματικότητα σκληρή και συγ-
χρόνως γλυκειά. Υπάρχουν παραμύθια πολ-
λά, ας δανειστούν ένα και ας κατοικήσουν σε 
αυτό. Εγώ προτιμώ να πατώ και να ακουμπώ 
στη γη και στην ψυχή. Ομολογώ ότι η ζωή 
μου άλλαξε. Μισώ τον καρκίνο γιατί υπάρ-
χει. Τον ευχαριστώ που μου άλλαξε τη ζωή.

Αναστασία  Λάγαρη

ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΑΣ 
ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ 

ΜΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
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ΜΕ	ΤΗΝ	ΕΥΓΕΝΙΚΗ	ΧΟΡΗΓΙΑ	ΤΩΝ:

Η εθελοντική	αιμοδοσία	είναι	ίσως	η	πιο	ανταποδοτική	δράση, αφού προσφέρει 
κάτι τόσο πολύτιμο και ζητάει μόνο λίγο από το χρόνο μας. Δυστυχώς όμως, και σε 
αυτό το ευαίσθητο θέμα, ο κρατικός μηχανισμός συχνά αποδεικνύεται αργός, δυσκί-
νητος και αναξιόπιστος.
Η τράπεζα	αίματος	«ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΒΛΩΝ» είναι μια προσπάθεια ανθρώπων, σαν κι 
εμάς, που τους ενώνει το πνεύμα του εθελοντισμού και η διάθεση ανιδιοτελούς προ-
σφοράς. Δημιουργήθηκε στη μνήμη του Αρχιλοχία Πεζικού - Ειδικών Δυνάμεων που 
φέρει το όνομά του και ενέπνευσε με τις αξίες και τις ιδέες που τον χαρακτήριζαν. Μια 
προσπάθεια που αξίζει και χρειάζεται την στήριξή μας για να μπορέσει να προσφέρει 
ακόμα περισσότερο σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη, ειδικά σε αυτή την δύσκο-
λη περίοδο που διανύουμε.
Τα	μέλη της συγκεκριμένης τράπεζας, θεμελιώνουν	δικαίωμα	άμεσης	εξυπηρέτη-
σης, για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους.
Η ικανοποίηση έκτακτων	αναγκών σε τρίτους εξυπηρετείται και αυτή άμεσα – αρκεί 
να υπάρχει διαθεσιμότητα – και η αναπλήρωση	των	φιαλών γίνεται σε εύλογο χρο-
νικό διάστημα.
Σας καλούμε να υποστηρίξετε έμπρακτα την εν λόγω τράπεζα αίματος δίνοντας λίγα 
λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας αίμα, το πολυτιμότερο αγαθό ζωής.
Η Τράπεζα Αίματος «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ» (πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα: 
www.facebook.com/TrapezaAimatosDimitrisVlon), λειτουργεί καθημερινά στο ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΣΩΤΗΡΙΑ (http://www.sotiria.gr/). Τηλέφωνα	αιμοδοσίας	Νοσοκομεί-
ου	ΣΩΤΗΡΙΑ:	210-77	84	585	ΚΑΙ	210-77	63	343.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Μια καινούρια χρονιά ξεκινάει και μαζί της,
μια νέα συνεργασία για τον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Γ Ι Α  Τ ΗΝ Ε Τ Η Σ Ι Α  ΤΑ Κ Τ ΙΚ Η Ε Κ ΛΟΓ ΙΚ Η Γ Ε ΝΙΚ Η Σ Υ ΝΕ Λ Ε Υ Σ Η

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 
Εκλογική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 και ώρα 

11:00  στα γραφεία του Συλλόγου (Αιτωλίας 33-35, Αμπελόκηποι) στον 2ο όροφο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη οικονομική διαχείριση του 2012
4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του έτους 2012
5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε οικονομική ευθύνη
6. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (άρθ. 5 του Καταστατικού)
7. Έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2013
8. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 7μελούς Δ.Σ., 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων 

της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος για  3ετή Θητεία.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την επόμενη Κυριακή 10 Μαρτίου 
2013 και ώρα 11:00, στα γραφεία του Συλλόγου (Αιτωλίας 33-35,Αμπελόκηποι) στον 2ο όροφο. 
Η απαρτία θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη είναι παρόντα.

Όσα από τα μέλη-ασθενείς, βάσει του καταστατικού, επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, 
θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην γραμματεία μέχρι την Τετάρτη 6  Μαρτίου 2013.  
Η ψηφοφορία θα αρχίσει μετά το τέλος της Συνέλευσης, έως τις 18:00. Καλούνται όλα τα μέλη 
του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση αυτή. 

Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας  
 Ζωή Γραμματόγλου Αικατερίνη Μακρή
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ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΟΥΛΙΝΑ
Η Μαρουλίνα, ένας δικός μας άνθρωπος, χρόνια ολόκληρα για επαγ-
γελματικούς λόγους, περιηγείται τον πλανήτη. Από χώρα σε χώρα, από 
τόπο σε τόπο, προσπαθεί να μιλήσει στους ανθρώπους που συνοδεύ-
ει, για την γεωγραφία, την ιστορία, την πολιτική και την τέχνη της χώρας 
που βρίσκονται και να επιδείξει τους τουριστικούς προορισμούς, τα μνη-
μεία, τα μουσεία, τα ιδιαίτερα φυσικά και αστικά τοπία.
Δική της εμμονή, όμως, η ανάδειξη της ψυχής των λαών που γνωρίζει. 
Της ψυχής που κρύβεται μέσα στους μύθους, τους θρύλους, τα νανου-
ρίσματα, τα μοιρολόγια, τα λαϊκά τραγούδια και τη λαϊκή τέχνη και κυ-
ρίως τα παραμύθια! Τα λαϊκά παραμύθια που μας έρχονται από τα βά-
θη των αιώνων, από το άχρονο και το άχωρο. Μια προφορική παράδο-
ση που μας μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, από τα 
προ-γραφής χρόνια. Τα παραμύθια που έχουν τη σοφία να μη λένε αυ-
τά που λένε, αλλά να κρύβουν τις αλήθειες τους μέσα σε σύμβολα και 
αλληγορίες, όπως κάνουν κι όλες οι μεγάλες θρησκείες. Αυτά που πρω-
τοξεκίνησαν να λέγονται μέσα στα σπήλαια που ζούσαν οι προ-γραφής 
άνθρωποι και συνέχισαν αιώνες να παραδίδονται από ενήλικες σε ενή-
λικες κυρίως, αλλά και σε παιδιά, τις ώρες της δουλειάς, στα νυχτέρια, 
τα σπεροκαθίσματα, στους μύλους, τους φούρνους, τα ψαροκάικα. Αυ-
τά που λέγονταν για να κρατηθούν ξύπνιοι για τη δουλειά, αλλά και για 
διασκέδαση και κυρίως παραμυθία, παρηγοριά!
Γιατί, μετά το «Μια φορά κι έναν καιρό…» κινείται μια διαδικασία μυητι-
κών ταλαιπωριών για τους πρωταγωνιστές του παραμυθιού, που κατα-
λήγει στο να ωριμάσουν, να ενηλικιωθούν. Γι΄αυτό ακριβώς «Έζησαν αυ-
τοί καλά κι εμείς καλύτερα…».
Την 24η Ιανουαρίου 2013, ώρα 18:00, η Μαρουλίνα θα κάνει μια 
στάση στο χώρο μας. Θα μας αφηγηθεί παραμύθια της κρίσης. Της 
όποιας κρίσης. Γιατί η κρίση μπορεί να αφορά την υγεία, την οικονομία, 
τις ανθρώπινες σχέσεις, την πολιτική κατάσταση, το περιβάλλον, τις αξί-
ες. Έρχεται για να μας θυμίσει ότι για όσους έχουν υπομονή, επιμονή, 
εξυπνάδα και κυρίως για όσους το πιστεύουν, κάπου είναι κρυμμένο Το 
Θαύμα! Αυτό που εξαφάνισε η εποχή του ορθολογισμού. Έρχεται πάνω 
απ’ όλα για να μας διασκεδάσει!
Ελάτε να περάσουμε μια ώρα παρέα, με αυτή την ταξιδεύτρια και παρα-
μυθού και να χαλαρώσουμε με την ατμόσφαιρα των παραμυθιών της. 

Ζωή Γραμματόγλου

το τρίμηνο που πέρασε... 
Πλούσιο και Δημιουργικό

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Βράβευση του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι.  
από Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ομιλία Χριστίνας Βλαχοπούλου, 
Ψυχοθεραπεύτριας 

 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
Ημερίδα "Ακτινο-Χημειοθεραπεία: 
Αναίμακτες Νίκες"

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ημερίδα Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. 


