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>> σελ. 4>> σελ. 2

Λιγότερο από 40 ημέρες μας χωρίζουν από 
τον 31ο Μαραθώνιο και τα 10χλμ. που θα 
τρέξουμε για τον σύλλογο Καρκινοπαθών 
ΚΕΦΙ.
Βοήθησε και εσύ  τον αγώνα των Surfers 4 
Life δίνοντας 10€ στην ομάδα ή σε κάποιον 
αθλητή ξεχωριστά πατώντας το link 
https://www.eventora.com/en/Events/31os-mara8wnios-a8hnwn-agwnas-
dromoy-gia-kefi
To 100% του ποσού που θα συγκεντρωθεί από τις δωρεές θα διατεθούν 
για να αγοραστούν φάρμακα για ανασφάλιστους καρκινοπαθείς και κατα-
τίθενται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Κ.Ε.Φ.Ι.
Η συνεισφορά σου μπορεί να σώσει μια ζωή!

Αγαπητά μέλη,
Καλό Φθινόπωρο, με υγεία χαρά και ευημερία.
Ο Σύλλογός μας με μια σειρά από εκδηλώσεις και προγράμματα μας πα-
ρακινεί όλους, μέλη και εθελοντές, για ενεργή συμμετοχή και εθελοντική 
δράση. Μάχιμοι και δυνατοί στον κοινό μας αγώνα, έχουμε προγραμματί-
σει τα παρακάτω:

1.  Κάθε Δευτέρα 18.00-20.00 Ομάδα στήριξης καρκινοπαθών και φροντι-
στών, στα γραφεία του Συλλόγου. 

 Συντονίστριες:
 Τζίνα Δημακοπούλου, Ψυχολόγος, απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας 

του Πάντειου  Πανεπιστημίου, με εκπαίδευση στην θεραπεία Gestalt.
 Κατερίνα Τσιρέκα, Ψυχολόγος, Diploma in Psychology (London 

Metropolitan University) με εκπαίδευση στην θεραπεία Gestalt.
2. Κάθε δεύτερη Πέμπτη ξεκινώντας  από 10/10/2013  ώρα 12:00 - 14:00.

Ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης, στα γραφεία του Συλλόγου.
  Συντονιστής: Ο Γιάννης Αυγουστάτος Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής.  
3. Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου ώρα 18.00-20.00 στον IANO, Σταδίου 24 στα 

πλαίσια των εκδηλώσεων  «ΠΡΟΛΗΨΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΙΑΣΗ», σεμινάριο με 
θέμα τον Καρκίνο και τη Μουσικοθεραπεία σε τρεις ενότητες.

 “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ  & ΥΓΕΙΑ”
 Ομιλητής: Θανάσης Δρίτσας, Ιατρός – Μουσικός
 “Η ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ”
 Ομιλήτρια: Ευαγγελία Παπανικολάου, ΜΑ, Msc, FAMI,
  Μουσικοθεραπεύτρια-εκπαιδεύτρια μεθόδου μουσικοθεραπείας GIM.
 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 “Δημιουργίες για φωνή και πιάνο του συνθέτη Θανάση Δρίτσα, με ερ-

μηνεύτρια την καλλιτέχνιδα Αθηνά Δημητρακοπούλου, συνοδεία πιά-
νου υπό τον συνθέτη”.

4.  Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013  από τις 11:00  μέχρι τις 15:00 σεμινάριο 
με θέμα: 

 “Δέσμευση: Μια αρχή άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαδικασία του εθε-
λοντισμού” 

 Με τη Γιάννα Γιαμαρέλου,M.Α. Κλινικής ψυχολογίας, ψυχοθεραπεύ-
τρια, εκπαιδεύτρια & επόπτρια Gestalt, Μέλος της EAGT, κάτοχο ECP, 
Ιδρυτικό μέλος του Gestalt Foundation, κέντρο ψυχοθεραπείας & εκ-
παίδευσης.

5. Η καθιερωμένη Ημερίδα μας με τον ίδιο τίτλο πάντα, «ΚΑΡΚΙΝΟΣ...
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ» στο  Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις 24 Νοεμβρίου, από 
9:30-18:00.Επιστήμονες από το χώρο της υγείας θα μας ενημερώσουν 
για την πρόληψη και θεραπεία του ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

Σας περιμένουμε για να βάλετε με την παρουσία σας και την συμμετοχή σας 
τα αποτυπώματά σας στον αγώνα που δίνουμε καθημερινά, με στόχο τον 
πολυπόθητο φραγμό στην εξάπλωση του ΚΑΡΚΙΝΟΥ.
Με φιλικούς χαιρετισμούς και ευχές για ένα όμορφο και δημιουργικό Φθι-
νόπωρο.

Για το ΔΣ

 Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 Ζωή Γραμματόγλου Γεωργία Δρούτσα

Surfers
   ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Εκστρατεία ενημέρωσης για τη σημασία της 
διατροφής στην πρόληψη κι αντιμετώπιση 

του καρκίνου από το Σύλλογο Καρκινοπαθών 
Εθελοντών Φίλων Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2013

Με σύνθημα τη γνωστή ρήση του Ιπποκράτη: «η τροφή σου να είναι το φάρ-
μακό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου» ανακοινώθηκε η εκστρα-
τεία «τροφός» για την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της διατροφής στην 
πρόληψη κι αντιμετώπιση του καρκίνου. Η εκστρατεία «τροφός» διοργανώνε-
ται από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών 
και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η διατροφή αποτελεί θεμέλιο λίθο 
για την υγεία του ανθρώπου και παί-
ζει ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη 
κι αντιμετώπιση σοβαρών ασθενει-
ών, όπως ο καρκίνος. Μέσα από την 
εκστρατεία αυτή ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι 
Αθηνών θέλει να δώσει τις κατάλλη-
λες απαντήσεις και κατευθύνσεις σε 
ότι αφορά τη σωστή επιλογή τρο-
φών σε κάθε στάδιο αντιμετώπισης 
της ασθένειας, από την πρόληψη έως 
τη θεραπεία και την αποθεραπεία.

Η εκστρατεία «τροφός» περιλαμβάνει μια σειρά από επικοινωνιακές δράσεις, οι 
οποίες θα προσεγγίσουν το κοινό στους χώρους των ογκολογικών κλινικών, σε 
φαρμακεία, μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων κι εκδηλώσεων, αλλά και μέσω 
του διαδικτύου και των ΜΜΕ...

>> Συνέχεια στη σελίδα 4

17th ECCO – 38th ESMO – 32th ESTRO

European Cancer Congress
Reinforcing mult idisc ipl inary

Amsterdam, 27 September – 1 October 2013
Π. Παναγιωτίδης, Αιματολόγος – Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
1η Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό

 ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ
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Η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ) είναι μια αι-
ματολογική κακοήθεια, στην οποία διαταράσσεται η 
διαφοροποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων, με απο-
τέλεσμα να εμφανίζεται αυξημένος αριθμός ανώρι-
μων λευκοκυττάρων στο περιφερικό αίμα . Είναι μία 
από τις τέσσερις συνηθέστερες μορφές λευχαιμίας, 
αντιπροσωπεύοντας, παγκοσμίως, το 10-15% του συ-
νόλου των περιστατικών λευχαιμίας στους ενήλικες. 
Κάθε χρόνο, διαγιγνώσκονται ένα με δύο περιστατικά 
ανά 100.000 άτομα. Η ΧΜΛ συνήθως εμφανίζεται στη 
μέση ηλικία - στα 45 με 55 έτη κατά μέσο όρο - ενώ 
περίπου το 2% των περιστατικών είναι παιδιά. Στην 
Ελλάδα, υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1200 
ασθενείς με ΧΜΛ.
Η ΧΜΛ χαρακτηρίζεται από ένα ελαττωματικό χρω-
μόσωμα, το οποίο ονομάζεται Χρωμόσωμα Φιλαδέλ-
φειας (Ph). Το χρωμόσωμα αυτό είναι αποτέλεσμα 
μιας ανταλλαγής γενετικού υλικού ανάμεσα στα χρω-
μοσώματα 9 και 22. Συγκεκριμένα, ένα μέρος του 22 
μετατίθεται στο 9 και αντίστροφα. Μέσω αυτού του 
φαινομένου (αντιμετάθεση) προκύπτει το βραχύ χρω-
μόσωμα Ph.
Εν συνεχεία, το χρωμόσωμα Ph, το οποίο εντοπί-
ζεται σε όλους σχεδόν τους ασθενείς με ΧΜΛ, δίνει 
την εντολή για τη σύνθεση ενός ελαττωματικού ενζύ-
μου γνωστό ως τυροσινική κινάση Bcr-Abl. Το ένζυμο 
αυτό διαταράσσει τους μηχανισμούς σηματοδότησης 
που σχετίζονται με την παραγωγή λευκών αιμοσφαι-
ρίων. Με αυτόν τον τρόπο, οδηγούμαστε στην ανεξέ-

λεγκτη παραγωγή των τελευταίων.
Οι θεραπευτικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετί-
ας αφορούσαν την ανάπτυξη σκευασμάτων, τα οποία 
στοχεύουν εκλεκτικά την Bcr-Abl, αναστέλλοντας με 
αυτόν τον τρόπο την παραγωγή των καρκινικών κυτ-
τάρων. Η εμφάνιση του imantinib (Glivec) το 2001 μεί-
ωσε ραγδαία τη θνησιμότητα της θετικής για το χρω-
μόσωμα Ph ΧΜΛ: η μείωση της θνησιμότητας από το 
2001 έως το 2006 ήταν της τάξης του 75%. Την επα-
νάσταση που έφερε το imatinib ακολούθησε η ανά-
πτυξη του nilotinib (Tasigna). H κλινική μελέτη φά-
σης ΙΙΙ ENESTnd κατέδειξε τη θεραπευτική ανωτερότη-
τα του nilotinib, στην επίτευξη μοριακής και κυτταρο-
γενετικής ανταπόκρισης, καθώς και στην προστασία 
των ασθενών από την εκτροπή της νόσου με αποτέ-
λεσμα λιγότερους θανάτους από ΧΜΛ.. Με λίγα λό-
για: αρχικά η αξιολόγηση των ασθενών με ΧΜΛ βασι-
ζόταν στην αιματολογική ανταπόκριση η οποία όμως 
δεν επέτρεπε την πλήρη ανίχνευση των κυττάρων 
Ph+ στο μυελό των οστών. Κατόπιν, η έρευνα ανέπτυ-
ξε την πιο ευαίσθητη μέθοδο της κυτταρογενετικής 
ανταπόκρισης (όπου λαμβάνεται δείγμα μυελού των 
οστών από τους ασθενείς και μετριούνται τα κύτταρα 
που περιέχουν το χρωμόσωμα Ph) και στη συνέχεια, 
την πλέον ευαίσθητη, ακόμη πιο εξελιγμένη, απλού-
στερη και λιγότερο επεμβατική μέθοδο της μοριακής 
ανταπόκρισης, η οποία επιπλέον αποτελεί και προ-
γνωστικό δείκτη καλύτερης έκβασης για τους ασθε-
νείς. Ας σημειώσουμε ότι η εξέταση αίματος με την εν 

λόγω μέθοδο επιτρέπει την ανίχνευση ενός και μόνο 
κυττάρου που περιέχει το γονίδιο που καθοδηγεί την 
παραγωγή της ελαττωματικής Bcr-Abl ανάμεσα σε 1 
εκατομμύριο φυσιολογικά λευκοκύτταρα.
Βάσει των παραπάνω εξηγείται η αυξημένη αποτελε-
σματικότητα του nilotinib σε σύγκριση με το imatinib. 
Η θεραπεία με nilotinib εξασφάλισε υψηλότερα ποσο-
στά πλήρους κυτταρογενετικής ανταπόκρισης. Επιπλέ-
ον, το nilotinib εξασφαλίζει σημαντικά υψηλότερα πο-
σοστά μείζονος μοριακής ανταπόκρισης αλλά και ακό-
μη βαθύτερης μοριακής ανταπόκρισης, η οποία ορί-
ζεται ως το επίπεδο μεταγράφων bcr-abl (τα μόρια-
εκμαγεία που καθοδηγούν τη σύνθεση της τυροσινι-
κής κινάσης Bcr-Abl) σε ποσοστό 0,0032% ή ακόμη 
λιγότερο, στη διεθνή κλίμακα μέτρησης («πλήρης» μο-
ριακή ανταπόκριση). Σήμερα, η μοριακή παρακολού-
θηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της τακτικής παρακο-
λούθησης των ασθενών, δεδομένου ότι επιτρέπει τον 
καλύτερο δυνατό προσδιορισμό των επιπέδων ελάχι-
στης υπολειμματικής νόσου .
Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι η πιο εκλεκτι-
κή αναστολή της πρωτεΐνης Bcr-Abl είναι βασικό κρι-
τήριο στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου. Οι 
περισσότεροι ασθενείς διαγιγνώσκονται στο αρχι-
κό στάδιο της νόσου, δηλαδή στην χρόνια φάση, η 
οποία συχνά δεν συνοδεύεται από εμφανή συμπτώ-
ματα. Οι ασθενείς είναι πιθανό να παραμείνουν για 
μήνες ή χρόνια σε αυτή την φάση της νόσου. Όμως, 
εάν δεν λάβουν θεραπεία, παρουσιάζουν εκτροπή 
της νόσου στην επιταχυνόμενη ή τη βλαστική φάση. 
Κατά την τελευταία, η οποία ονομάζεται και βλαστική 
κρίση, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν όγκοι εκτός 
του μυελού των οστών, απειλητικές για τη ζωή λοι-
μώξεις, σοβαρή αναιμία και αιμορραγικές εκδηλώ-
σεις, που εν τέλει οδηγούν στο θάνατο του ασθενούς.

Π. Παναγιωτίδης, Αιματολόγος – Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
1η Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό

 ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΧΡΟΝΙΑ

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013. Σε Συνέντευξη Τύπου που 
πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθε-
λοντών Φίλων Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.), ο κ. Π. Παναγιωτίδης, Αι-
ματολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ , 1η Προπαι-
δευτική Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
Λαϊκό, ανακοίνωσε την έναρξη στην Ελλάδα του πρω-
τοποριακού ερευνητικού προγράμματος «Path to Cure» 
(Δρόμος  προς  τη Θεραπεία) για ασθενείς με Χρόνια Μυ-
ελογενή Λευχαιμία (ΧΜΛ). Το πρόγραμμα που θα πραγ-
ματοποιηθεί ταυτόχρονα σε 40 χώρες ανά τον κόσμο 
στοχεύει στην «ύφεση της νόσου κατόπιν διακοπής της 
θεραπείας» (treatment-free remission). Η κα Ζωή Γραμμα-
τόγλου, Πρόεδρος του Κ.Ε.Φ.Ι,  χαιρέτισε την προσπάθεια 
κι ανακοίνωσε την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης 
για τη ΧΜΛ, με αφετηρία τη διεξαγωγή συμβολικού περι-
πάτου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αναφέροντας εν-
δεικτικά «η εξέλιξη για την πορεία των ασθενών με ΧΜΛ 
δίνει την ελπίδα στους ασθενείς με άλλες μορφές καρκί-
νου υπό μακροχρόνια αγωγή, να μπορέσουν να συνεχί-
ζουν τη ζωή τους χωρίς φάρμακα». 
Το «Path to Cure» αποτελεί ένα φιλόδοξο παγκόσμιο 
ερευνητικό πρόγραμμα, που διεξάγεται με την πρωτο-
βουλία του Τμήματος Ογκολογίας της Novartis, το οποίο 
θα συμπεριλάβει περισσότερους από 2.500 ασθενείς. 
Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις των ερευνητών, με 
το τέλος του προγράμματος 1.000 περίπου ασθενείς θα 
διακόψουν τη σχετική αγωγή και θα  ζήσουν χωρίς τη θε-
ραπεία. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην έρευνα με 15 κέ-
ντρα διεξαγωγής των σχετικών μελετών και συνολικά πε-
ρίπου 30 ασθενείς. Η  διαδικασία επιλογής των ασθενών 
θα εντατικοποιηθεί εντός του τρέχοντος μηνός (Σεπτέμ-
βριος 2013).
Η επιτυχία της έρευνας κρύβεται πίσω από ένα σημαντι-
κό δείκτη παρακολούθησης της πορείας της νόσου, που 
είναι η μέτρηση σε μοριακό επίπεδο . Κατόπιν κατάλλη-
λης θεραπευτικής αγωγής, τα μετάγραφα (που μετρού-
νται στο αίμα των ασθενών) μπορούν να μειωθούν σε μη 
ανιχνεύσιμα επίπεδα!   Σύμφωνα με υπάρχουσες μελέτες 
τουλάχιστον 40% των ασθενών αυτών θα μπορέσουν να 

ζήσουν χωρίς νόσο και χωρίς θεραπεία!   Μελέτες διεξά-
γονται τώρα με τη χορήγηση του σκευάσματος nilotinib, 
το οποίο, σύμφωνα με τα δεδομένα επιτυγχάνει βαθύτε-
ρη μοριακή ανταπόκριση. Όσο βαθύτερη είναι η μοριακή 
ανταπόκριση της νόσου, τόσο μεγαλύτερες  οι πιθανότη-
τες επιτυχούς διακοπής της λαμβανόμενης αγωγής. Στις 
μελέτες αυτές η  μοριακή ανταπόκριση θα πρέπει να δεί-
ξει μία μείωση 4.5 λογαρίθμων από την αρχική τιμή , έτσι 
ώστε να μπορέσει ο ασθενής να προχωρήσει σε διακοπή 
της θεραπείας με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Σημειώ-
νεται ότι μέχρι στιγμής οι παγκόσμιες οδηγίες συνιστούν 
καθημερινή  αγωγή δια βίου με στοχευμένες θεραπείες. 
Η διακοπή της θεραπείας είναι ακόμα σε ερευνητικό στά-
διο και θα πρέπει να επιχειρείται αυστηρά και μόνο στο 
πλαίσιο συγκεκριμένων κλινικών μελετών.
Ο κ. Π. Παναγιωτίδης, σχετικά με την πραγματοποίη-
ση του προγράμματος είπε: «η χρόνια μυελογενής λευ-
χαιμία είναι ένα νεοπλασματικό νόσημα του αίματος, που 
παλαιότερα ήταν πρακτικά ανίατο και θανατηφόρο για 
την πλειοψηφία των ασθενών. Από το 2001 η πρωτοπό-
ρος θεραπεία με τον ειδικό αναστολέα τυροσινικής κινά-
σης imatinb, εξασφάλισε καλή ποιότητα ζωής και επιβίω-
ση για το 90% των ασθενών. Σήμερα υπάρχουν νεώτεροι 
αναστολείς για την θεραπεία της ΧΜΛ με γρηγορότερη 
και αποτελεσματικότερη δράση. Το μεγάλο στοίχημα στη 
νόσο αυτή, είναι να μπορέσουν οι ασθενείς, μετά από κά-
ποια χρόνια καθημερινής αγωγής με τα ειδικά αυτά φάρ-
μακα, να διακόψουν τη θεραπεία τους, χωρίς να επανεμ-
φανισθεί η νόσος». 

Επιπλέον του προγράμματος «Path to Cure», η Ελλά-
δα ήδη μετέχει  σε μεγάλη πανευρωπαϊκή μελέτη δια-
κοπής χορήγησης θεραπείας σε ασθενείς με χρόνια μυ-
ελογενή λευχαιμία που έχουν επιτύχει άριστη ανταπό-
κριση μετά από μακροχρόνια χρήση αναστολέων τυ-
ροσινικής κινάσης. Η μελέτη, γνωστή ως EURO- SKI , 
θα περιλάβει 500 ασθενείς και πραγματοποιείται από 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Λευχαιμία . Στην Ελλάδα 
πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Αι-
ματολογικής Εταιρείας και 31 ασθενείς με ΧΜΛ που 
πληρούσαν τα κριτήρια, έχουν ήδη ενταχθεί  στην με-
λέτη αυτή. Τα πρώτα αποτελέσματα  αναμένονται   το 
επόμενο έτος.
Στην συνέντευξη συμμετείχε και η ασθενής με ΧΜΛ, 
κα Άννα Γιατρομανωλάκη, η οποία τόνισε ότι «η συμμε-
τοχή μου σε αυτό το πρόγραμμα μου έχει δώσει νέες ελ-
πίδες και δύναμη να προχωρήσω, νέες προοπτικές για 
ένα καλύτερο αύριο».
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΜΛ και σε 
μία προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για τη νόσο, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013, πραγ-
ματοποιήθηκε συμβολικός περίπατος στο ιστορικό κέ-
ντρο της Αθήνας που ξεκίνησε στις 11:00 από το Σταθμό 
Μετρό «Ακρόπολη» (Μακρυγιάννη/ Δ. Αεροπαγείτου), 
συνεχίζοντας στην οδό Αποστόλου Παύλου, για να τερ-
ματίσει στο σταθμό του Μετρό στο Θησείο.  Για τις πρώ-
τες 100 συμμετοχές, η χορηγός εταιρεία, Novartis, δώρι-
σε στο Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. 500 ευρώ, ενώ για τις άνω των 
100 συμμετοχών το ποσό διπλασιαζόταν.  
Παράλληλα, μέσω ειδικού site  διεξήχθη ανάλογος 
«εικονικός» περίπατος, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν 
να συμμετέχουν σε μία online διαδρομή. 
Πέρα από τις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας, 
ο Σύλλογος θα ξεκινήσει στοχευμένες ενημερωτικές 
δράσεις μέσω της δημιουργίας microsite που θα φιλο-
ξενηθεί στο site του Συλλόγου ΚΕΦΙ, αγκαλιάζοντας 
την κοινότητα των ασθενών με ΧΜΛ, καθώς και με τη 
διανομή έντυπου υλικού σε αιματολογικές κλινικές σε 
όλη τη χώρα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝH ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Ελπίδα για 30 Έλληνες ασθενείς συμμετέχοντες - Περίπατος ευαισθητοποίησης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
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ΣΚΕΨΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ  -  ΑΠΟΨ ΕΙΣ
Τί μας συμβαίνει και μερικές φορές βγαίνουμε από τα όριά μας, μιλάμε προσβλητικά, εστι-
άζουμε στα αρνητικά των συνανθρώπων μας και γινόμαστε βίαιοι απέναντί τους ,είτε λεκτικά εί-
τε σωματικά; Είναι στιγμές που δεν μας τιμούν καθόλου, αφού μπορεί να πληγώσουμε ανεπανόρ-
θωτα τον φίλο και αδερφό μας, τον συνάνθρωπο. Οι συνηθισμένοι άνθρωποι, μετά από μια τέτοια 
άθλια συμπεριφορά, συνήθως μετανοούν και ψάχνουν τρόπο να επανορθώσουν. Άλλες φορές 
αυτό είναι εύκολο, άλλες δύσκολο και άλλες αδύνατον. Το θέμα είναι να προβλέπουμε τις συνέπει-
ες και να προλαμβάνουμε το κακό. Μας λείπει η απέραντη και ανιδιοτελής αγάπη που μας δίδαξε 
ο Ιησούς Χριστός. Το «αγαπάτε αλλήλους» σπάνια γίνεται πράξη, παρ΄ ότι ο Κύριος μας το δίδαξε 
εμπράκτως ανεβαίνοντας στο Σταυρό για τη δική μας αγάπη. Αν μάθουμε ποιο είναι το χρέος μας 
έναντι της αγάπης του Θεού, αυτό και μόνο φτάνει για να πάρουμε την απόφαση να γινόμαστε κά-
θε μέρα και καλύτεροι. Αγώνας για το καλό και την απόκτηση της επιθυμητής εσωτερικής ειρήνης 
λοιπόν. Όταν αυτή επιτευχθεί δύσκολα θα ξεφύγουμε από τα σωστά όρια.
Τί γίνεται όμως με όσους έχουν απωλέσει αυτή την εσωτερική ειρήνη; Αν η ψυχή βρίθει από 
κακία, φθόνο, υπερηφάνεια, υπερεκτίμηση του εγώ και άλλα αρνητικά συναισθήματα; Και κυ-
ρίως τί γίνεται όταν τα άτομα αυτά αποκτούν εξουσία; Εφιαλτικό σενάριο! Αυτοί που προκάλε-
σαν τις μεγάλες καταστροφές στην ανθρωπότητα ήσαν άτομα χωρίς την στοιχειώδη εσωτερική 
ειρήνη. Όταν απέκτησαν ισχύ, μετέφεραν στους συνανθρώπους τους και πραγματοποίησαν αυ-
τό ακριβώς που ένιωθαν. Προκάλεσαν δυστυχία, πολέμους, γενοκτονίες. Μόνο στον 20ο αιώ-
να είχαμε 3 γενοκτόνους! Κεμάλ, Στάλιν, Χίτλερ. Εκατομμύρια αθώων τα θύματά τους! Ο Θεός 
να μας φυλάει από τέτοιες επαναλήψεις, αλλά και ο καθένας μας ας προσπαθήσει από την πλευ-
ρά του για ένα καλύτερο αύριο.

Κοκκινάκου Ιωάννα

παιδιών του, την απαξία της ζωής, που ως τό-
τε είχε διαγράψει στο τόξο της ύπαρξης του,
το τελευταίο πράγματι ενδιαφέρον του είναι 
αν ο θάνατος έρθει αγκαλιά με τον καρκίνο.
-Έτσι αφήνομαι πάνω στη σχεδία του Σύμπα-
ντος - του Θεού και πάω όπου με πάει.
Δεν πονώ. Δεν φοβάμαι. Δεν ριγώ.
Α!!! Μη νομίσετε ότι ή νόσος έγινε μαγνήτης 
και έδιωξε τις απώλειες.
Λάθος!
Όταν άρχισε ο μακρύς 18μηνος δρόμος της 
χημειοθεραπείας-ακτινοθεραπείας, ο μίζερος 
δρόμος της οικονομικής δυσπραγίας, η αι-
σθητική παραμόρφωση της απαστράπτουσας 
ισχυρής κυρίας... 
Τα παιδιά μου -οι ζωντανοί χωρισμοί μου- οι 
ζωντανές απώλειές μου, τρόμαξαν, θύμωσαν 
ξανά, φοβήθηκαν, χάθηκαν...
Τα λουλούδια στο δωμάτιό μου μαράθηκαν 
και εγώ μοναχικός αεικίνητος κλόουν γεμάτος 
ατελείωτη ενέργεια (μεγάλες ποσότητες κορ-
τιζόνης) με άγνωστο πια πρόσωπο-σώμα,και 
με ευτυχώς αδύναμη μνήμη και διαύγεια, ζω 
τη σουρεάλ πτυχή της ζωής μου.
Η σουρεάλ πτυχή δεν είναι μόνο βίωμα, είναι 
και μορφή: 
Ο άγνωστος κλοόυν βρίσκεται στη σουίτα του 
«Υγεία» έχοντας ταυτόχρονα για την εξωνονο-
σοκομειακή του κάλυψη βιβλιάριο πρόνοιας 
απόρου.
 
Διανοητής της πίστης μου π. Βασίλειος Θερ-
μός:
- Πού στηριζόσουν;
- Στη δυνατότητά σου να σκέπτεσαι, να επικοι-

νωνείς
- Στην εμφάνισή σου.
- Στην άνετη ζωή σου.
- Τα έχασες όλα.
- Έχασες δηλαδή το προσωπείο
- Έμεινες με το πρόσωπο
- Πολέμα μ’ αυτό.
- Αυτή είναι η αλήθεια σου.
- Αυτό είναι το πραγματικό σου «είναι».

Εγώ:
- Και η αισθητική;
- Η ηθική της αισθητικής;
- Το γνώριμο εγώ;
- Το γνώριμο κορμί;

 Διανοητής της πίστης π. Βασίλειος Θερμός:
- Πρέπει να γθαρθείς
- να οργώσεις
- να αποφλοιώσεις για να υπερβείς
- Να πατήσεις στο πλατύσκαλο όλων όσων 

έχεις ζήσει χαμηλόφωνα για να ακούσεις το 
θρόισμα που κατοικεί μέσα σου, το είναι σου, 
χωρίς να φωνασκείς, να ολοφύρεσαι.

- Φύγε από τα όρια του προσωπείου σου.
 

Ο χρόνια ψυχίατρός μου Γ. Μπαρδάνης
- Φύγε από τα όρια σου
- Τόλμα!
- Μπορείς!
- Πονάς, το καταλαβαίνω. Σε συμπονώ.
- Πάρε την ευθύνη πάνω σου.
- Κάνε την επιλογή σου πράξη
- Μπορείς να αφεθείς και να κυβερνάς ταυτό-

χρονα την αλήθεια σου το είναι σου.
- Σε εμπιστεύομαι! Tο πρόσωπο, το είναι σου, η 

αλήθεια σου είναι που αγαπώ, που αξίζουν 
πιο πολύ σε εσένα.

Αυτοί οι διάλογοι ανάμεσα σε εμένα τον δι-
ανοητή της πίστης μου και τον ψυχίατρό μου

ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥ. 
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΟΥ 

(Ίσως. Δεν ξέρω αν ακόμη τη βρήκα)
 
Μακρυά από τις απώλειες!!!!!
Απώλειες πάντα θα υπάρχουν. Ακόμη και... 
ζωντανοί θάνατοι.

Αλλά
Το πρόσωπό μου: Μη απαστράπτον, Ταπεινό,  
Χαμηλόφωνο, Φτωχό (δηλ. ελεύθερο), Χωρίς 
υψηλούς στόχους

ΚΑΝΕΙ ΟΝΕΙΡΑ
•  Δεν πετάει ό,τι έζησα
• Αντίθετα υποκλίνεται στο παρελθόν
• Το υπερβαίνει.....
και ρίχνει φως στο βαθύ, γλιστερό, κρύο πη-
γάδι που μου καταβρόχθισε τη ζωή.

Τώρα:

Οι απώλειες υπάρχουν. Εγώ υπάρχω... και...
η ζωή συνεχίζεται πάνω σε νέο καμβά.

Ντόρα Αλεξανδροπούλου

Μου ζητήθηκε να γράψω το 
ταξίδι μέσα από το βίωμα:

- Ο καρκίνος κατοικεί στο κορμί μου -
Το αναμενόμενο είναι: Ξάφνιασμα, Αγωνία, 
Θρήνος, Αναμέτρηση με το θάνατο, Αναμέτρη-
ση με το παρελθόν.
Ίσως να συμβαίνει και έτσι. Άλλωστε κάθε καρ-
κίνος είναι ιδιαίτερος. Κάθε εισβολή και παρα-
μονή του είναι ειδική.
Κάθε άνθρωπος που τον φιλοξενεί αντιδρά μονα-
δικά και τόσο διαφορετικά επιβεβαιώνοντας ότι η 
ζωή και ο θάνατος είναι μοναδικοί για τον καθέ-
να μας, όπως μοναδικοί είμαστε κι εμείς οι ίδιοι.
Η δική μου μικρή πικρή Οδύσσεια είχε αρχίσει 
αρκετά χρόνια πριν από τη νόσο.
Είχε όλη την ποικιλία των απωλειών εκτός από 
το θάνατο δικών μου προσώπων.
Τα τελευταία δυο χρόνια πριν την εμφάνιση της 
νόσου τα πέρασα πάνω σε ένα κρεββάτι εκλι-
παρώντας -προσευχόμενη στο Σύμπαν, στο Θεό 
να με απαλλάξει από τον πόνο τον ατέρμονα, 
που είχε καταφέρει να διαλύσει κάθε μου αντί-
σταση και να εισβάλλει σε κάθε μου κύτταρο.
Ήμουν σ’ ένα πηγάδι: βαθύ, γλιστερό, χωρίς πά-
το, κρύο... χωρίς ζωή, χωρίς θάνατο, χωρίς Ανά-
σταση.

Παρακαλούσα το θάνατο -τον αφανισμό- την 
εξαΰλωση και... «και λέξη πια για μένα»
 
Είμαστε στα έτη 2009-2010. Επειδή ήμουν high 
riscer λόγω της μητέρας και της αδερφής της μη-
τέρας μου έκανα κάθε χρόνο μαστογραφία ψηφ. 
και υπέρηχο ακολουθώντας από τα 18 μου όλα 
τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή καρκί-
νου του μαστού. Το 2011 αρχίζω επιτέλους να 
μεταβολίζω όλο αυτό το σύννεφο του πόνου 
και με βαριά βήματα συνεχίζω την ιατρική που 
είχα ήδη σπουδάσει στο πεδίο της ειδικότητας.
Προσπαθώ να οργανωθώ ζωγραφίζοντας ένα 
καρδιογράφημα.
Μια ανεβαίνω -μια κατεβαίνω- μια στέκομαι 
στην ισοηλεκτρική γραμμή.
Εκείνη λοιπόν την περίοδο ψηλαφώ ένα όζο 
στον αριστερό μαστό ο οποίος άλλαζε συνε-
χώς θέση, μια έσω μια έξω πλευρά του μαστού. 
Οι ειδικοί με καθησυχάζουν δεδομένου ότι έχω 
αρνητική μαστογραφία το 2010 και ταυτοχρό-
νως μεταναστευτικός καρκίνος δεν υπάρχει.
Το Ιούνιο του 2011 η κόρη μου (μια από τις απώ-
λειές μου) με υστερικό τρόπο με προτρέπει να 
ξανακάνω εξετάσεις. Γίνεται φανερό λοιπόν οτι 
η απώλεια αυτή σιγά σιγά διαγράφεται.
29//06/2011 αφαιρούνται δυο όζοι 12x6 cm και 
18x8 cm ΝΑΙ εκ.!!!!!! της χειρότερης δυνατής πρό-
γνωσης. Επιθετικός καρκίνος αδιαφοροποίητος 
αρνητικός σε όλους τους δείκτες υψηλής μιτογό-
νου δύναμης και το μόνο θετικό ότι έχει ήδη ανα-
καλυφθεί το HERSEPT και είναι θετικός σ’ αυτό.
Κοντά στην κόρη μου έρχεται και ο γιος μου (η 
δεύτερη απώλεια) που προσπαθεί να διαγραφεί.
Με τι τρόπο όμως; Φίλοι και γνωστοί έρχονται 
δίπλα μου. Λουλούδια γεμίζει το δωμάτιό μου.
“Πάντα ήσουν δυνατή-ισχυρή-απαστράπτουσα, 
θα τα καταφέρεις”
Όποιος έχει συνομιλήσει με το θάνατο,
Όποιος έχει πιάσει φίλο το θάνατο,
Όποιος έχει ζήσει τον ζωντανό τον χωρισμό των 

ΒιωματικόΒιωματικό
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Ειδικότερα, από 1η Οκτωβρίου λειτουργεί ο διαδικτυ-
ακός τόπος www.trophos.gr, ο οποίος παρέχει, ανά-
μεσα σε άλλα, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 
αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τις αντικαρκινικές 
ιδιότητες τροφών, άρθρα, τροφο-λεξικό, καθώς επί-
σης και forum όπου οι χρήστες μπορούν να ρωτή-
σουν έμπειρους διαιτολόγους-διατροφολόγους του 
δικτύου της medNutrition για θέματα που αφορούν 
την αντικαρκινική διατροφή.
Η εκστρατεία υλοποιείται με την ευγενική χορηγία 
των εταιρειών Agrino, Genesis Pharma, Βερόπου-
λος, ΕΨΑ, Nestlé, Novartis Oncology, Μέλισσα Κίκι-
ζας κι υποστηρίζεται από το δίκτυο διατροφολόγων-
διαιτολόγων medNutrition και την Ελληνική Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία.
Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Συλλόγου, κα Ζωή 
Γραμματόγλου, «με την εκστρατεία αυτή οι ασθενείς 
με καρκίνο θα βρίσκουν απαντήσεις εύκολα και σω-
στά σε όλες τις απορίες γύρω από τη διατροφή. Να 
μη ξεχνάμε ότι από το Νοσοκομείο δεν μας λέγανε 
ούτε καν ότι πρέπει να προσέχουμε το αλάτι στην πε-
ρίοδο των χημειοθεραπειών. Η πρόληψη και η δια-
τροφή είναι η ασπίδα προστασίας για να μη νοσή-
σουμε από καρκίνο».
Τη Συνέντευξη Τύπου χαιρέτησε η Αντιπρόεδρος του 
ΕΟΦ, κα Μαρία Σκουρολιάκου, η οποία τόνισε ότι: 
«η σωστή διατροφή συμβάλει στην ποιότητα ζωής 
του ασθενούς κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης 
του καρκίνου, ενώ παράλληλα μπορεί να παίξει ου-
σιαστικό ρόλο στην πρόληψη. Η επίδραση που έχει 
η ποιότητα της τροφής στην γενικότερη υγεία του αν-
θρώπινου οργανισμού αποτελεί θέμα για πολλές 
έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως έχουν δείξει 
ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, η διατροφή ίσως απο-
λέσει στο μέλλον βασικό υποστηρικτικό μέσο σε όλο 
και περισσότερες ασθένειες».
«Η υλοποίηση της καμπάνιας «τροφός» για τη ση-
μασία της διατροφής στην πρόληψη κι αντιμετώπι-
ση του καρκίνου αποτελεί για μένα την εκπλήρωση 
ενός ονείρου. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να διορ-
γανώσω την εκστρατεία αυτή, από τους πρώτους μή-
νες που ξεκίνησε η περιπέτεια μου με τον καρκίνο», 
δήλωσε η Μυρτώ Σκοτίδα, μέλος του ΔΣ του ΚΕΦΙ, 
υπεύθυνη για το σχεδιασμό του προγράμματος. «Σε 
όλη τη διάρκεια της θεραπείας, είδα πώς η σωστή δι-
ατροφή με γέμιζε ενέργεια και μου έδινε τη δύναμη 
να ανεχθώ τις θεραπείες και να προχωρήσω. Τώρα 

προσέχω, έχοντας υιοθετήσει μια αντικαρκινική δια-
τροφή που πιστεύω ότι έχει γίνει σύμμαχός μου στη 
διατήρηση της υγείας μου».
Διαφωτιστικές υπήρξαν επίσης οι παρεμβάσεις των ει-
δικών επιστημόνων:
Ο Δρ. Δ. Τσουκαλάς, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιν-
στιτούτου Διατροφικής Ιατρικής, ανέφερε σχετικά: 
«η αναστροφή στην πρόσληψη θερμίδων σε σχέση 
με την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών είναι ο κύ-
ριος λόγος πίσω από τη έκπτωση της υγείας μας σή-
μερα. Χρόνια νοσήματα, ανάμεσά τους κι ο καρκί-
νος, τα οποία πριν από μερικές δεκαετίες ήταν σπά-
νια, έχουν γίνει πλέον κοινά. Κι ενώ η επιστημονική 
έρευνα προσπαθεί να ανακαλύψει φάρμακα για την 
ανακούφιση των συμπτωμάτων που συνοδεύουν τα 
παραπάνω νοσήματα, η μόνη πραγματική λύση βρί-
σκεται στην αποκατάσταση της βιοχημικής ισορρο-
πίας του ανθρώπινου οργανισμού. Όταν οι τροφές 
μας έχουν σημαντικά μειωμένη θρεπτική ισχύ, είναι 
αναπόφευκτο το σώμα μας να μην αποδίδει τα μέ-
γιστα και να δημιουργείται έτσι προδιάθεση για νό-
σο. Για το λόγο αυτό, μια σωστή διατροφή μπορεί να 
συμβάλει στη διατήρηση της ισορροπίας στον οργα-
νισμό μας».
Ο ογκολόγος-παθολόγος κ. Ι. Γκιουλμπασάνης, MD, 
PhD, Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος, Γενική Κλι-
νική Λάρισας, τόνισε: «ως Παθολόγος-Ογκολόγος 
αντιμετωπίζω καθημερινά ασθενείς με νεοπλάσμα-
τα, τα οποία με βάση τα υπάρχοντα επιδημιολογικά 
δεδομένα, σχετίζονται με τις διατροφικές συνήθειες 
όπως για παράδειγμα, ο καρκίνος του ενδομητρίου 
που σχετίζεται με την παχυσαρκία, οι καρκίνοι κεφα-
λής – τραχήλου, οισοφάγου, μαστού και ήπατος με 
την κατανάλωση αλκοόλ και ο καρκίνος του παχέ-
ος εντέρου με την κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Η 
υγιεινή διατροφή θα μπορούσε, επομένως, να είναι 
σύμμαχος στην πρόληψη της καρκινογένεσης. Η εκ-
στρατεία «τροφός» έχει ως σκοπό την ανάδειξη της 
σημασίας των παραπάνω συσχετίσεων κι είναι σημα-
ντικό που υλοποιείται στη χώρα μας».
Η διαιτολόγος-διατροφολόγος του δικτύου medNutri-
tion, κα Δ. Γιαννακούλια σημείωσε ότι «σε μια εποχή 
στην οποία τα κρούσματα καρκίνου μαστίζουν τον 
ανθρώπινο πληθυσμό και η επάρατη αυτή νόσος τεί-
νει να μετατραπεί σε παγκόσμια επιδημία, πολλά ερω-
τηματικά γεννιούνται στην προσπάθεια τόσο αποφυ-
γής, όσο και ίασης της συγκεκριμένης ασθένειας. Κά-

ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως το κάπνισμα, 
το στρες, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο και η δια-
τροφή, σχετίζονται με γονιδιακές βλάβες, που συνδυ-
αστικά με άλλους παράγοντες ή μη, μπορούν να συμ-
βάλλουν στην εμφάνιση καρκίνου. Μια διατροφή βα-
σισμένη στη Μεσογειακή, πλούσια σε φρούτα, πολύ-
χρωμα λαχανικά, όσπρια, ολικής άλεσης προϊόντα, 
και λιγότερο σε κόκκινο κρέας και κορεσμένα λιπα-
ρά, μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης καρ-
κίνου, αλλά και να αποτελέσει μια επιπλέον χείρα βοη-
θείας στις ήδη υπάρχουσες αντικαρκινικές θεραπείες».
Συγκινητική ήταν και η παρέμβαση του κου Τάκη Φύσ-
σα, Τεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Ομάδας Ποδο-
σφαίρου: «Θέλω να σας συγχαρώ για τη δράση σας 
και για να σας μεταφέρω ότι στην ΕΠΟ και ειδικότε-
ρα στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου νιώθουμε ότι 
έχουμε ένα προνόμιο υποστηρίζοντας το έργο που 
επιτελεί ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φί-
λων, Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών. Εγώ και όλη η Εθνική 
Ομάδα στο πλευρό σας. Γνωρίζοντας ότι οι αντιξοότη-
τες στη ζωή είναι αυτές που δημιουργούν ανθρώπους. 
Κι εσείς είστε ανάμεσα σ’ αυτά τα δημιουργήματα».
Τέλος, η Ελένη Μπελισσιώτη, Marketing Manager 
της Agrino, που είναι ο μεγάλος χορηγός της εκστρα-
τείας, δήλωσε ότι “επιλέξαμε να συμμετάσχουμε και 
να στηρίξουμε δυναμικά αυτή την ενέργεια, καθώς η 
ασθένεια του καρκίνου επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος 
των συνανθρώπων μας. Εφ’ όσον η σωστή διατροφή 
μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπι-
ση του καρκίνου, το γεγονός αυτό αποκτά τεράστια 
σημασία αν επικοινωνηθεί και αξιοποιηθεί με το σω-
στό τρόπο. Εμείς, ως Agrino, στηρίζουμε την καμπά-
νια «τροφός» τόσο με τα προϊόντα μας, που καλλι-
εργούνται στην Ελλάδα και παράγονται σύμφωνα με 
τους κανόνες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όσο 
και με τη συμμετοχή μας σε τέτοιες ουσιαστικές πρω-
τοβουλίες για το κοινωνικό σύνολο, ως αρωγοί».
Σήμερα, σε διεθνές επίπεδο τα αποτελέσματα μιας 
πλειάδας ερευνών χαρακτηρίζουν τη διατροφή και 
τις διατροφικές συνήθειες ως ουσιαστικούς παράγο-
ντες στην αντικαρκινική προστασία του οργανισμού. 
Ο στρατηγικός στόχος της καμπάνιας «τροφός» είναι 
η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών των ερευ-
νών και η κατανόηση τους από το πλατύ κοινό, έτσι 
ώστε η έγκαιρη και έγκυρη αυτή πληροφόρηση να 
αποτελέσει τον αποτελεσματικό οδηγό μιας σωστής 
και υγιεινής διατροφής.

Εκστρατεία ενημέρωσης για τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη κι αντιμετώπιση 
του καρκίνου από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών
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Το τρίμηνο που πέρασε... 17th ECCO – 38th ESMO – 32th ESTRO
European Cancer Congress

Reinforcing mult idisc ipl inary
Amsterdam, 27 September – 1 October 2013

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών συμμετεί-
χε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Καρκίνο ως μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασθενών Καρκίνου 
(ECPC). Το συνέδριο έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ από 
τις 27 Σεπτεμβρίου έως τη 1 Οκτωβρίου 2013. Το συνέ-
δριο διοργανώθηκε από 3 μεγάλους φορείς την ECCO, 
ESMO και ESTRO. Ο Σύλλογος μας είχε σημαντική πα-
ρουσία και συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι η συμμετοχή του Κ.Ε.Φ.Ι. 
στη Στρογγυλή Τράπεζα(roundtable) στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας EurocanPlatform 
Project για την προώθηση των γονιδιακών εξετά-
σεων (Biobanks, Biomarkers) τόσο για την πρόλη-
ψη όσο και για την πρόγνωση του καρκίνου. Στο 
στρογγυλό αυτό τραπέζι μετείχαν ο πρόεδρος της 
ECPC Prof. De Lorenzo, η αντιπρόεδρος της ECPC 
Καίτη Αποστολίδη, ο Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Φ.Ι. 
Γιώργος Σταμάτης και η Ολλανδή Αντιπρόεδρος 

της NFK Marlijn Caspers. Το στρογγυλό τραπέζι βιντεοσκοπήθηκε και θα 
προβληθεί σε ευρωπαϊκό διαδικτυακό κόμβο του e-cancer.org.
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