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ΤΟ Κ.Ε.Φ.Ι ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ...

1ο Φεστιβάλ Ευ Ζην
Η ομάδα Surfers4Life είναι μία ομάδα δράσης
που γεννήθηκε από το όραμα ενός καρκινοπαθή
να διασχίσει μία θάλασσα για να ενδυναμώσει την
κοινότητα των ανθρώπων που εμπλέκονται με τον
καρκίνο. Η ομάδα διοργάνωσε με επιτυχία τον 1o
διάπλου αλληλεγγύης όπου 23 αθλητές διέσχισαν τον Ευβοϊκό τον Ιούνιο του 2012 και από τότε συνεχίζει να οργανώνει δράσεις προσφοράς και
έμπνευσης. (Μαραθώνιος, συσσίτια, ομιλίες κτλ.).
Για να μάθετε περισσότερα μπορείτε να δείτε το
video clip μας:
http://www.youtube.com/watch?v=LrHx6Q_-tLU&feature=youtu.be
ή να επισκεφτείτε την σελίδα μας:
http://www.facebook.com/pages/Surfers-4-Life/189098131185814

Τι είναι το 1ο Τρίαθλο Αλληλεγγύης;

Το πρώτο τρίαθλο αλληλεγγύης είναι μία αθλητική εκδήλωση που απευθύνεται σε όλους
όσους αγαπούν το αθλητισμό. Είναι σχεδιασμένη για να μπορούν να πάρουν μέρος άτομα με κάθε είδους αθλητική ικανότητα. Μπορούν να πάρουν μέρος χωριστά στο κάθε άθλημα ή σε οποιοδήποτε πιθανό συνδυασμό αυτοί που αγαπούν το ποδήλατο, το τρέξιμο ή το κολύμπι αλλά και
για αυτούς που είναι ανώτερων αθλητικών ικανοτήτων. Η ολοκλήρωση και των τριών αθλημάτων σε καλό χρόνο θα είναι μία πρόκληση.

Γιατί ονομάζεται Αλληλεγγύης;

Το 1ο Τρίαθλο Αλληλεγγύης οργανώνεται στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας επιζώντων καρκίνου (Κυριακή 2 Iουνίου) και κύριο μέλημά του είναι να στέλνει μέσα από την υπέρβαση των
αθλητών ένα ενδυναμωτικό μήνυμα σε όσους εμπλέκονται με τον καρκίνο το οποίο θα είναι «Είμαι Νικητής». Επίσης, το 100% των εσόδων θα διατίθενται ισόποσα σε 3ΜΚΟ που εμπνέουν με
το έργο που παράγουν στους τομείς της υγείας και της προσφοράς. Παράλληλα θα στέλνει ένα
ενωτικό μήνυμα με το να φέρνει κοντά τις διάφορες ευπαθείς ομάδες (καρκινοπαθείς, άτομα με
ειδικές ανάγκες) με την κοινότητα των αθλητών μέσα από τον αθλητισμό αλλά και μέσα από παράλληλες δράσεις.
Μέσα στις δράσεις συγκαταλέγονται:
Ενδυναμωτικές ομιλίες γύρω από το ευ ζην (διατροφή, καρκίνος, θετική ψυχολογία) - σε ξεχωριστό χώρο
Παρουσίαση εναλλακτικών θεραπειών - Οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάζουν ασκήσεις
μουσικοθεραπείας, yoga, pilates, reiki, ομοιοπαθητική, yoga γέλιου, αλογοθεραπεία κτλ. - σε
ξεχωριστό χώρο
Βeach party - Η βραδιά για φέτος έκλεισε με την απονομή του 100% των εσόδων από την εκδήλωση σε 3 ΜΚΟ που εμπνέουν με το έργο που παράγουν στους τομείς της υγείας και της προσφοράς με ένα πάρτυ στην παραλία. Οι 3 Μ.Κ.Ο ήταν: Φλόγα, Γιατροί χωρίς Σύνορα, Σύλλογος Καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι.).
Μετά τιμής
Ηλίας Κατιρτσιγιάνογλου
ikatirtsigianoglou@me.com
Κιν: +3(0)6936790260
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Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν
τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων

Αγαπητά μέλη,
Άλλη μια εθελοντική περίοδος έφτασε στο τέλος της.
Με την ευκαιρία αυτή νιώθουμε την ανάγκη να
ευχαριστήσουμε όλους εσάς που συμμετείχατε
στα προγράμματα του συλλόγου μας, τους εθελοντές του Κ.Ε.Φ.Ι που για ακόμα μια χρονιά
έφεραν εις πέρας το δύσκολο έργο τους, τους
ιατρούς που στάθηκαν συμπαραστάτες μας και
όλους όσους συνέδραμαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με δράσεις, ομιλίες κ.α.
Όλες οι προγραμματισμένες δράσεις του συλλόγου πραγματοποιήθηκαν, κρατώντας πάντα
σαν κύριο άξονα τον καρκινοπαθή, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός και η οικογένειά του.
Στον ίδιο άξονα θα κινηθούμε και την επόμενη
εθελοντική περίοδο, αντλώντας δύναμη από
την αγάπη και τη συμμετοχή σας.
Θα ξεκινήσουμε το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, με
Θεία Λειτουργία από τον Π. Μάρκελλο στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο Μουσείο της
Ακρόπολης. Σας περιμένουμε.
Όσοι επιθυμείτε να γίνετε εθελοντές στο Κ.Ε.Φ.Ι,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία
μας για πληροφορίες. Τηλ. 210-6468222.
Σας ευχόμαστε
Καλές διακοπές
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Το Δ.Σ του Κ.Ε.Φ.Ι

2 Κ.Ε.Φ.Ι
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΥΗΣΗ
Γάκη Βασιλική, MD, PhD
Χειρουργός
Κέντρο Μαστού Νοσοκομείο ΙΑΣΩ
Ως καρκίνος μαστού σχετιζόμενος με κύηση
(ΚΜΣΚ) ορίζεται ο καρκίνος του μαστού που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης , του θηλασμού
μέχρι και ένα έτος μετά.
Η συχνότητα του ΚΜΣΚ είναι 1/3000 κυήσεις στην
ηλικία 32-38 και προβλέπεται η αύξηση του, καθώς
η καθυστέρηση τεκνοποίησης θα έχει ως αποτέλεσμα να συμπίπτει συχνότερα η ηλικία κύησης με την
ηλικία που αυξάνεται η συχνότητα της νόσου.
Ο ΚΜΣΚ έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια βιολογική συμπεριφορά με τον καρκίνο του μαστού
στο γενικό πληθυσμό. Η πρόγνωση του ανά στάδιο
και ηλικία είναι η ίδια. Η διαφορά είναι ότι συνήθως
υπάρχει σημαντική καθυστέρηση της διάγνωσης με
αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό των καρκίνων της κύησης να διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο
με 50-75% των περιστατικών να εμφανίζουν διήθηση επιχωρίων λεμφαδένων.
Η αλλαγή του μεγέθους και της μορφολογίας των
μαστών της εγκυμονούσης γυναίκας, που κάνει δυσχερή την κλινική εξέταση, η απουσία ελέγχου με
μαστογραφία και η αποφυγή διερεύνησης ψηλαφητών βλαβών, αποτελούν τις κύριες αιτίες της καθυστερημένης διάγνωσης.
Ο ρόλος του γυναικολόγου είναι σημαντικός στην
πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού κατά
τη διάρκεια της κύησης. Όλες οι γυναίκες άνω των
35 ετών που θέλουν να τεκνοποιήσουν θα πρέπει
να υποβάλλονται σε μαστογραφία. Κατά τη διάρκεια της κύησης είναι απαραίτητη η κλινική εξέταση
των μαστών σε τακτά χρονικά διαστήματα και η διερεύνηση των ψηλαφητών ευρημάτων απεικονιστικά και ιστολογικά.
Το υπερηχοτομογράφημα είναι η εξέταση εκλογής σε περίπτωση ψηλαφητής βλάβης. Απόλυτα
ασφαλές και αξιόπιστο, θα καθοδηγήσει τον θεράποντα. Η κυτταρολογική εξέταση καλό είναι να αποφεύγεται, γιατί λόγω υπερπλαστικών αλλοιώσεων
του μαστού δεν είναι αξιόπιστη. Η ιστολογική διερεύνηση των ευρημάτων αποτελεί το δεύτερο βήμα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η βιοψία εκτομής χειρουργικά είναι απαραίτητη. Η γενική αναισθησία εί-

ναι ασφαλής σε όλα τα τρίμηνα της κύησης και δεν
αποτελεί κίνδυνο για τη μητέρα ή το έμβρυο.
Σε περίπτωση ιστολογικής ταυτοποίησης κακοήθειας, η μαστογραφία είναι απαραίτητη για τον καθορισμό της χειρουργικής θεραπείας. Η σταδιοποίηση της
νόσου τροποποιείται με σκοπό την προστασία του
εμβρύου από την ιονίζουσα ακτινοβολία. Ακτινογραφία θώρακος, υπερηχοτομογράφημα ήπατος και μαγνητική τομογραφία οστών χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού αποτελούν ασφαλείς εξετάσεις.
Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού εξαρτάται
από τη βιολογία του όγκου, το στάδιο της νόσου,
την ηλικία της γυναίκας και την ηλικία κύησης. Η διακοπή της εγκυμοσύνης , ως θεραπευτικός χειρισμός δεν προσφέρει όφελος στη γυναίκα. Παρ όλα
αυτά η απόφαση της γυναίκας να συνεχίσει ή όχι
την εγκυμοσύνη της είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων (ηλικία, ύπαρξη άλλων παιδιών, ηλικία
κύησης, στάδιο νόσου) και πρέπει να γίνεται σεβαστή μετά από πλήρη ενημέρωση από τους θεράποντες ιατρούς.
Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να γίνει σε όλα τα
τρίμηνα της εγκυμοσύνης και τα κριτήρια είναι τα
ίδια με αυτά του γενικού πληθυσμού.
Η Ακτινοθεραπεία αντενδείκνυται σε όλη τη διάρκεια της κύησης και χορηγείται, αν κριθεί απαραίτητο μετά το τέλος αυτής.

Η χημειοθεραπεία απαγορεύεται στο πρώτο τρίμηνο (μέχρι 14η εβδομάδα),που τελείται η οργανογένεση, ενώ μπορεί να δοθεί με σχετική ασφάλεια
για το έμβρυο, το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης. Καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης και γέννηση λιποβαρών εμβρύων, αποτελεί την
κύρια επιπλοκή της χημειοθεραπείας. Προ της έναρξης της Χημειοθεραπείας είναι απαραίτητος ο λεπτομερής έλεγχος του εμβρύου για τυχόν καθυστέρηση της ανάπτυξης και συγγενείς ανωμαλίες. Κατά τη
διάρκεια της θεραπείας η κύηση παρακολουθείται
ως κύηση υψηλού κινδύνου.
Η ορμονοθεραπεία (ταμοξιφένη), τα διφωσφωνικά και το trastuzumab απαγορεύονται σε όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης , λόγω σοβαρών επιπλοκών
στην ανάπτυξη του εμβρύου.
Συμπερασματικά ο ΚΜΣΚ, αποτελεί έναν από τους
συχνότερους καρκίνους κατά τη διάρκεια της κύησης. Η αξιολόγηση όλων των κλινικών ευρημάτων
από το Γυναικολόγο- Μαιευτήρα, και η ιστολογική
διερεύνηση αυτών, χωρίς καθυστέρηση, αποτελεί
τον καλύτερο τρόπο πρώιμης διάγνωσης.
Η διακοπή της κύησης δεν αποτελεί θεραπευτικό χειρισμό. Η θεραπευτική προσέγγιση τροποποιείται με στόχο τόσο την ασφάλεια του έμβρύου,
όσο και τη σωστή και γρήγορη αντιμετώπιση της
μητέρας.

Ο φόβος του εθελοντή
Ήταν η δεύτερη φορά που θα την έβλεπα. Ετοιμάστηκα, πήρα το λεωφορείο και
έφτασα στο νοσοκομείο. Ήμουν χαρούμενη. Θυμόμουν την πρώτη φορά που τη
συνάντησα και πόσο ήρεμη ήταν όταν έφευγα. Ήταν πολύ κουρασμένη όταν την
πρωτο-αντίκρισα. Αγωνιούσε για το πότε θα πάω. Ένιωσα την αγωνία της. Άκουσα το κάλεσμά της. Έκατσα δίπλα της. Την κοιτούσα στα μάτια. Μου αφηγήθηκε
την ιστορία της. Δεν ήξερα τι να της πω παρά μόνο πόσο πολύ ταλαιπωρημένη
φαινόταν από τα τόσα χρόνια αγώνα. Έκλαψε. Προσπάθησα να μη κλάψω μπροστά της. Φεύγοντας της είπα πως θα την ξανάβλεπα σε μια εβδομάδα. Ήταν ήρεμη. Μου το είπε. Φαινόταν στο πρόσωπό της. Έφυγα χαρούμενη λες και κατάφερα να σώσω τον κόσμο από βέβαιη καταστροφή. Σκεφτόμουν πως δε μπορώ να
σώσω τους ασθενείς αλλά με ικανοποιούσε να ξέρω ότι έστω για κάποια στιγμή
ένιωθαν ήρεμοι και ανακουφισμένοι που μιλούσαν σε κάποιον.
Επέστρεψα μετά από μια εβδομάδα. Άνοιξα την πόρτα. Δεν ήταν εκεί, παρά
μόνο οι συγγενείς της. Ρώτησα πού ήταν. Είχε μπει στο χειρουργείο και πάλι.
Δεν κατάλαβα γιατί. Δε θέλησα να ξαναρωτήσω. Ένιωθα να εισβάλλω σε ένα
χώρο που δεν άρμοζε να είμαι εκεί. Μου είπαν να περιμένω. Περίμενα. Είδα
να την κουβαλούν πάνω στο φορείο. Δεν την αναγνώρισα. Λέω δεν είναι αυτή η γυναίκα που μιλούσα πριν μια εβδομάδα. Φοβήθηκα. Ήταν χλωμή, ίσα
που ανάσαινε. Έκατσα στο διάδρομο. Έβλεπα τους συγγενείς της γύρω της. Δεν

έφυγα. Έφυγα μόνο όταν μου το ζήτησαν. Κάθησα για λίγο στην καφετέρια του
νοσοκομείου με μια άλλη εθελόντρια που με συνόδευσε. Φεύγοντας βρήκαμε
στην είσοδο μια συγγενή της γυναίκας που επισκεφθήκαμε. Έκλαιγε, έτρεμε.
Είχε πέσει σε κώμα. Τα έχασα. Έμεινα να την κοιτάω. Την ακούμπησα στον ώμο
και την κοιτούσα στα μάτια. Τί να της έλεγα; Μήπως τα λόγια θα βοηθούσαν
σε κάτι; Μήπως σκέφτηκα πως θα την έσωζα; Δεν την έσωσα. Πώς
θα μπορούσα άλλωστε;
Έφυγα με ένα κενό μέσα μου. Δε συνειδητοποιούσα τί γινόταν. Προσπάθησα να σκεφτώ πως είναι έξω από εμένα. Δεν ήταν έξω από εμένα. Δεν είναι έξω από κανέναν
εθελοντή που προσφέρει την ανθρωπιά του. Την επόμενη μέρα έκλαψα πολύ. Ακούμπησε κάτι δικό μου.
Όπως θα ακουμπούσε κάτι σε όλους μας. Ο εθελοντής ακούει. Ο εθελοντής προσφέρει. Ο εθελοντής πονάει. Ο εθελοντής φοβάται. Γιατί έχει
κάθε δικαίωμα να φοβάται! Γιατί πάνω από
όλα είναι άνθρωπος.
Σαλώμη Καφούρη
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Βιωματικό
Πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με τον καρκίνο
ήταν στα 20 μου χρόνια. Η κυρία Ρούλα, η μαμά
του παιδιού που πρόσεχα, είχε καρκίνο στο στήθος. Έκανε χειρουργείο και χημειοθεραπείες. Ήταν
ένα μεγάλο σοκ για μένα, Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση ήταν που γέλαγε. Σκεφτόμουν πως
δεν είναι δυνατόν να έχει καρκίνο και να γελάει.
Να λέμε ανέκδοτα... Εγώ, έλεγα τότε, αν ήμουν στη
θέση της δεν θα το άντεχα. Θα ήμουν όλη μέρα
στα πατώματα να κλαίω με μαύρο δάκρυ για το κακό που με βρήκε. Που να’ ξερα όμως, πως σε λιγότερο από ένα χρόνο θα αρρώσταινα κι εγώ με καρκίνο. Μόνο που ο δικός μου καρκίνος δεν είχε το
όνομα, μόνο τη χάρη. Η βιοψία τραχήλου έδειξε
λέμφωμα Hodgkin’s ή νόσος του Hodgkin.
Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είχα καρκίνο πέρασε κάποιο διάστημα.
Μετά τη διάγνωση, λοιπόν, ακολούθησε
οστεομυελική βιοψία για να καθοριστεί το
στάδιο. 2ΒΕ. Δηλαδή 2ο στάδιο (πάνω από
το διάφραγμα), με συμπτώματα και με εξωλεμφαδενική εντόπιση στον πνεύμονα. Με
βάλανε για χειρουργείο την τσικνοπέμπτη.
Αν είναι δυνατόν! Έξω από το παράθυρό μου
οι φοιτητές της ιατρικής ψήνανε κοψίδια κι
εγώ τρεφόμουν με ορό. Η πρότασή μου να
βουτήξουν ένα καλαμάκι στον ορό, δυστυχώς
δεν έγινε δεκτή από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Και ξεκίνησαν οι χημειοθεραπείες... Καθιστή
σε ένα καρεκλάκι του φροντιστηρίου στη Σεβαστουπόλεως να διαβάζω για την εξεταστική.
Μπορώ να πω πως πιο εύκολα συγκεντρωνόμουν εκεί να διαβάσω παρά στο σπίτι μου. Ας είναι καλά η βαρεμάρα. Πώς αλλιώς να περάσουν
5,6 ή και 7 ώρες αγκιστρωμένη από μια πεταλούδα; Δεν είμαι και του πρωινού ξυπνήματος οπότε
δεν έβρισκα ποτέ άδειο κρεββάτι να κοιμηθώ. Οχτώ
μήνες πέρασαν έτσι, βδομάδα παρά βδομάδα στο
καρεκλάκι, εβδομαδιαίες αιμοληψίες και ενεσούλες
και φαρμακάκια κι άλλα τέτοια ωραία.
Τελειώνει το οχτάμηνο και σίγουροι για το τέλος της περιπέτειας, μιας και όλοι μας έλεγαν πόσο εύκολος καρκίνος είναι το L.H., πήγαμε να κάνουμε την εξέταση που θα το αποδείκνυε. Pet
scan. (Πραγματικά πολύ μου αρέσει αυτή η εξέτα-

ση. Μοιάζει με αξονική αλλά πριν σου δίνουν ένα
ηρεμιστικό και σε αφήνουν σε ένα δωματιάκι με
χαλαρή μουσικούλα. Σχεδόν πάντα με παίρνει ο
ύπνος...) Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τσάμπα πήγε το οχτάμηνο. Κρίμα τις παρενέργειες δηλαδή...
Το επόμενο διάστημα το πέρασα στο ξενοδοχείο
“Λαϊκο”. Δύο θεραπείες μου είπε η γιατρός μου, το
πολύ να κάνω και τρίτη. Τελικά έκανα τρεις και άλλες τρεις στο σύνολο έξι 15νθήμερα με ενδιάμεση
παύση 15 ημερών. Είχα και τα ρεπά μου, δεν μπορώ να πω... Άλλη ιστορία η “εσωτερική”. Για καλή
μου τύχη ήμουν στο ίδιο δωμάτιο με τη Νόρα, συμπάσχουσα και φοβερή συμπαραστάτρια. Ουσια-

στικά μαζί το περνάγαμε το λούκι. Αγκαλιά τα στατό με τις θεραπείες και κάτω από τις σκάλες για καφέ και τσιγάρο. Η Ντινούλα (κολλητή της Νόρας
και πλέον δικιά μου) καθημερινή παρουσία και συμπαίκτρια στο τάβλι. Οι μαμάδες να κρατάνε τσίλιες στο δωμάτιο μήπως μας φωνάξει ο γιατρός.
Πολύς καφές, πολλά τσιγάρα και πολλές ώρες γέλιο και κουβέντα.
Όλες τις εποχές ζήσαμε στο νοσοκομείο. Πέσαν
τα φύλλα από τα δέντρα, έβρεξε, χιόνισε, σκάσαμε από τη ζέστη, αλλά εμείς εκεί. Ο καφές, καφές,
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το τσιγάρο, τσιγάρο και τα γέλια, γέλια. Δεν είναι ότι
δεν καταλαβαίναμε τί μας γίνεται, αντιθέτως επειδή
καταλαβαίναμε πολύ καλά γι’ αυτό και τα κάναμε.
Κι ύστερα ήρθε η άνοιξη... Και έφερε μαζί με το
Πάσχα και τη μεταμόσχευση μυελού που έπρεπε
να κάνω. Αυτόλογη, δηλαδή με δικά μου κύτταρα, ακτινοβολημένα, σαν καινούρια. Μπήκα λοιπόν στην απομόνωση.
Εκεί, η αλήθεια είναι πως μόνη μου αντιμέτωπη
με το θάνατο δεν γέλαγα και πάρα πολύ. Λίγο η
απομόνωση, λίγο οι παρενέργειες, λίγο οι πόνοι
κλπ κλπ δε σε αφήνουν να χαρείς και λιγάκι. Ήταν
και η μανούλα μαζί οπότε είχα έναν άνθρωπο να
μιλήσω αλλά δεν είχα και πολύ δύναμη και
διάθεση να το κάνω... Ένα μήνα κράτησε αυτό, με 2 βράδια ρεπό (βγήκα στις 26 μέρες
αλλά έκανα πυρετό και ξαναμπήκα) και μετά πήγα ένα ταξίδι για ένα μήνα στον Καναδά
ίσα ίσα για να γεμίσω τις μπαταρίες μου και
να επιστρέψω για τις ακτινοβολίες.
Οι ακτινοβολίες ήταν παιχνιδάκι. Ούτε
5 λεπτά δεν κράταγε η κάθε συνεδρία και
απέκτησα και 4 τατουάζ για την περίσταση. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν έπρεπε να με δει ο ήλιος, οπότε κυκλοφορούσα με μακρυμάνικο και έσκαγα από τη ζέστη. Τουλάχιστον έπαιρνα αέρα από το κεφάλι λόγω έλλειψης μαλλιών...
Από τότε πέρασε μια πενταετία. Έχω καινούρια μαλλιά και καινούριο δέρμα και
συνεχίζω τις εξετάσεις μου, τώρα πια, ανά
εξάμηνο και είμαι καλά. Έχω τα τατουάζ, τις ουλές και την ανασφάλεια να μου
υπενθυμίζουν ποια είμαι και τί πέρασα.
Αυτή η περίοδος είναι μέρος της ζωής
μου. Μεγάλωσα, ωρίμασα και πέρασα και όμορφα από μία άποψη. Δεν θα την άλλαζα, δε μετανιώνω για κάτι και δεν θα την ξεχάσω. Ο πόνος, ο
φόβος, η ανασφάλεια και ο θάνατος είναι μια άλλη ιστορία...

Αφιερωμένο στη Νόρα, τη Ντίνα και τη μανούλα που υπήρξαν οι συνοδοιπόροι μου και χωρίς
αυτούς μπορεί να μην ήμουν εδώ.
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Μια αλλιώτικη συνάντηση ανθρώπων έγινε στις 16 Ιουλίου στο Σύνταγμα. Τα κάγκελα εμπόδιζαν την πρόσβαση στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, αλλά δεν πειράζει. Το βλέπαμε και νιώθαμε και μεταφερόμασταν
νοερά και με ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που θυσίασαν επίγειες χαρές,
ακόμα και τη ζωή τους για την ελευθερία. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ήταν
εκεί. Ο εμπνευστής αυτής της διαφορετικής σύναξης εκατοντάδων συνανθρώπων. Δεν είπε πολλά. Είπε όσα έπρεπε να πει για να μας δώσει το έναυσμα ενός νέου αγώνα, ευγενικού, ειρηνικού, ενός αγώνα με σεβασμό στο
συνάνθρωπο και με στόχο την ελεύθερη πατρίδα. Δεν υπήρχαν κομματικές σημαίες εκεί. Μονάχα η δοξασμένη ελληνική, η σημαία της καρδιάς μας
που μας ένωσε όλους. Μακάρι να έχει συνέχεια και να υλοποιηθεί το όνειρό σου-όνειρό μας- φίλε Στέλιο. Το παρακάτω μοναδικό ποίημα του Τάσου
Λειβαδίτη απαγγέλθηκε στη συγκέντρωση και άγγιξε τις καρδιές όλων μας.
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Κατερίνα Μασουρίδου

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρω
πος
δεν θα πάψεις ούτ ε στιγμή ν΄
αγωνίζ εσαι για την ειρήνη και
για το δίκαιο.
Θα βγείς στο υς δρό μους, θα
φωνάξεις, τα χείλια σου θα
ματώσουν απ΄τις φωνές
το πρόσωπό σου θα ματ ώσει
από τις σφαίρ ες – μα ούτ ε βήμ
α πίσ ω.
Κάθε κραυγή σου μια πετριά
στα τζά μια των πολεμοκάπηλω
ν
Κάθε χειρονομία σου σα να γκρ
εμίζει την αδικία.
Και πρόσεξε: μην ξεχαστ είς
ούτ ε στιγμή.
Έτσι λίγο να θυμ ηθείς τα παι
δικά σου χρόνια
αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομ
ματιάζ ονται την
ώρα που παίζουν ανύποπ τα στι
ς πολιτείες
μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλι
οβασίλεμα
αύριο οι άνθρωποι θα χάνουν
ται στη νύχ τα του πολέμο υ
έτσι και στα ματ ήσεις μια στι
γμή να ονειρε υτείς
εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα
θα γίνουν στάχτη κάτ ω από
τις οβίδες.
Δεν έχεις καιρό
δεν έχεις καιρό για τον εαυ τό
σου
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
.
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Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ...
Λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο, στο κλείσιμο της ομάδας εποπτείας των εθελοντών
του ΚΕΦΙ, εκφράστηκαν απόψεις και προβληματισμοί γύρω από το ρόλο του εθελοντή και πώς αυτός συνδέεται
με τη βαθιά ανάγκη μας να υποστηρίζουμε τη δράση του
συλλόγου.
Από πού πηγάζει, λοιπόν, αυτή η ανάγκη; Ποια άλλη βαθύτερη και πιθανώς υπαρξιακή ανάγκη κρύβεται πίσω από
αυτή; Τι σημαίνει εθελοντική προσφορά; Ποιά τα χαρακτηριστικά της; Ακούστηκαν ερωτήματα, ανησυχίες και δηλώσεις με λέξεις, όπως «συνέπεια», «σταθερότητα», «ελεύθερος χρόνος», «έντονη καθημερινότητα», «προτεραιότητα»,
«ενοχή», «κόπωση», «προσφορά», «υποχρεώσεις», «ικανοποίηση», «όταν και όσο μπορώ». Ένιωσα τον εαυτό μου
να ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο θέσεις: την πρώτη που
έχει να κάνει με την επιθυμία να ενισχύουμε, σε μία σταθερή βάση, την παρουσία του συλλόγου δίπλα στους ασθενείς με καρκίνο, όπως στις νοσοκομειακές μονάδες και τη
δεύτερη που σχετίζεται με την ανάγκη, που φέρει και την
απαίτηση μαζί της, να μην αμελούμε τις καθημερινές ασχολίες και εργασίες μας, με τις όποιες προθεσμίες τους.
Πώς αυτές οι δύο επιθυμίες μπορούν να εναρμονισθούν
σε μία καθημερινότητα πολύπλοκη, χωρίς να συγκρούονται μεταξύ τους;
Φέρνω στη σκέψη μου τη «δημιουργική προσαρμογή»,
την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα στην εκάστοτε
συνθήκη, την εκτίμηση των δυνάμεων μου, ώστε να έχω
παρουσία με συνέπεια, από ελευθερία επιλογής και όχι
από υποχρέωση και ενοχή.
Προσωπικά, χρειάζομαι μία εσωτερική ησυχία, ώστε να
μην νιώθω μοιρασμένη ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες ανάγκες, που με προσκαλούν. Χάρις αυτήν επιλέγω
την ανάγκη εκείνη που αναδύεται κάθε φορά γα την ικανοποίησή της, είτε αφορά στην εθελοντική μου προσφορά είτε στον καθημερινό προγραμματισμό μου και αποφασίζω να συνεχίσω να προσφέρω. Αναζητώ το ολόκληρο,
που έχει ενσωματώσει πολλά και διαφορετικά μου κομμάτια, στα οποία μπορώ να δραστηριοποιούμαι με ενθουσιασμό, συμμετοχή και αγάπη, άλλοτε λιγότερο κι άλλοτε περισσότερο. Έχω επίγνωση ότι για κάποιο χρονικό διάστημα η παρουσία μου θα είναι αυτή, όχι ποσοτική αλλά ποιοτική, με μία δέσμευση στην εκάστοτε στιγμή: Να είμαι παρούσα και να φροντίζω τόσο εμένα όσο και αυτό που ξεκίνησα να συναντήσω.
Ειρήνη Κουτελά

η εναλλακτική σύνοδος των ευρωπαϊκών
οργανώσεων, κινημάτων, δικτύων,
συλλογικοτήτων και συνδικάτων
Το Alter Summit, ως μία μεγάλη και εξόχως σημαντική διαδικασία για το διεθνές κίνημα,
άφησε το αποτύπωμά της στα πράγματα. Μετά από χρόνια και ύστερα από πολλές διαδικασίες και προπαρασκευαστικές συναντήσεις, το Μανιφέστο των λαών, το πολιτικό κείμενο που συνδιαμόρφωσαν και συνυπέγραψαν εκατοντάδες μεγάλες οργανώσεις, συνδικάτα και κινήματα από ολόκληρη την Ευρώπη, είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση
της δημοκρατικής διεξόδου από την Ευρωπαϊκή κρίση. Το Alter Summit, και οι οργανώσεις που το απαρτίζουν τόσο σε διεθνές, όσο και σε Ελληνικό Επίπεδο, είναι δεδομένο ότι
από οργανωτικής άποψης διεξήχθη σε άριστες συνθήκες. Οι θεματικές συνελεύσεις στο
σύνολό τους πυροδότησαν συζητήσεις με αναβαθμισμένο περιεχόμενο καθώς και ικανοποιητικό επίπεδο σύγκλισης. Αντιλαμβανόμενοι ότι η μαζικότητα, κυρίως από την Ελληνική πλευρά, θα μπορούσε να είναι αρκετά καλύτερη, εκτιμούμε ότι η εναλλακτική σύνοδος δεν έδωσε τα πολιτικά αποτελέσματα που δυνητικά θα μπορούσε να προσφέρει. Η παρουσία μας στα Ελληνικά άλλα και Ευρωπαικά media, ειδικά τις τελευταίες μέρες, ήταν αρκετά έντονη, εκμεταλλευόμενοι πλήρως το ενδιαφέρον που έδειχναν δημοσιογράφοι για
την Ελληνική περίπτωση.
Ο σύλλογός μας συμμετείχε το τριήμερο 7-8-9 Ιουνίου στο ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ
στις εκδηλώσεις του Alter Summit
1. στο χωριό αλληλεγγύης όπου βρισκόταν στημένο στον εξωτερικό χώρο του ποδηλατοδρόμιου, (μαζί με τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία) με τραπεζάκι όπου υπήρχαν τα
έντυπά μας τόσο της ταυτότητας του συλλόγου ΚΕΦΙ, όσο και της καμπάνιας μας «δικαίωμα μου» και τα banner μας,
2. με ολιγόλεπτη παρέμβαση της Αναστασίας Λαγαρή μέλους του συλλόγου μας, στην πανευρωπαϊκή συνέλευση της υγείας το Σάββατο, παρουσία της προέδρου μας Ζωής Γραμματόγλου και άλλων μελών μας. Ακόμη παρακολουθήσαμε όλες τις άτυπες συνελεύσεις υγείας που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των ανταλλαγών απόψεων και δράσεων με τους ευρωπαίους που συμμετείχαν στο Alter Summit,
3. τέλος με το πανό μας πήραμε μέρος στην πορεία του Alter Summit από το Μουσείο μέχρι το Σύνταγμα,
4. Στην Συνέλευση της Κυριακής από τις οργανώσεις, συνδικάτα και κινήματα από ολόκληρη την Ευρώπη για τον απολογισμό και την χάραξη κοινών δράσεων στο μέλλον με
βάση τις αποφάσεις που πάρθηκαν στις διάφορες θεματικές συνελεύσεις.
Ως Ευρωπαϊκό γεγονός, το Alter Summit, θεωρούμε ότι ήταν σημαντικό που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Έχοντας στο μυαλό μας πως πρόκειται για ένα πείραμα άλλα και το
πρώτο βήμα μίας συνολικότερης και πιο μακράς πορείας, θεωρούμε αναγκαίο, να εκμεταλλευτούμε στο ακέραιο τα συμπεράσματα, τις αδυναμίες άλλα και τις επιτυχίες του πρώτου Alter Summit στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε λοιπόν, πιο δυνατοί και πιο έτοιμοι.
Εκπρόσωπος της οργανωτικής επιτροπής
Alter Summit για το ΚΕΦΙ Βέρα Σιατερλή

Το τρίμηνο που πέρασε...

Πάσχα
Παραμονές
Οι εθελον τέ ς μα ς
Πα ρα μο νέ ς Πά σχασε ασ θε νείς.
μοιρ άζ ου ν λα μπάδ ες
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