
Αγαπητά μέλη,
Με  το  κλείσιμο  της  εθελοντικής  περιόδου, 
θέλουμε  να  επικοινωνήσουμε  μαζί  σας, να  σας  ευχαρι-
στήσουμε για  την  συμμετοχή  σας  στα  προγράμματα  του  
Κ.Ε.Φ.Ι και  να φέρουμε  στη  μνήμη  μας  όλα  όσα  πετύχαμε 
αυτή  την  χρονιά,  τα  οποία  μας  έκαναν  περήφανους  και  
να  προγραμματίσουμε  τα  επόμενα  βήματα  και  τους  στό-
χους  που  θέλουμε  να  κατακτήσουμε, πάντα  με  τη  δική 
σας  συμβολή.
Ο Σύλλογος μας έχει πάνω  από 650 Μέλη, 60 ενεργούς Εθε-
λοντές,  320 ασθενείς ή/και συγγενείς ανά έτος λαμβάνουν 
ατομική ψυχολογική στήριξη,  40 συναντήσεις ανά έτος της 
Ανοιχτής Ομάδας Ασθενών , 160 τηλεφωνικές συνεδρίες ανά 
έτος ψυχολογικής στήριξης (ασθενών/συγγενών), 25 εισερ-
χόμενες κλήσεις-αιτήματα ασθενών ανά εβδομάδα σχετικά 
με ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, πάνω από 5.000 επι-
σκέψεις εθελοντών σε Νοσοκομειακές μονάδες (251 ΓΝΑ & 
ΛΑΪΚΟ)

Οι στρατηγικοί στόχοι του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών παραμένουν πάντα οι ίδιοι:
Α. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με 
την πρόληψη, την αντιμετώπιση του καρκίνου και τη βελτίω-
ση των συνθηκών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Β. Ενδυνάμωση-εκπαίδευση-ενημέρωση των ασθενών με 
καρκίνο και των συγγενών τους.
Γ. Συνηγορία υπέρ των ασθενών και προάσπιση των δικαιω-
μάτων τους (advocacy).
Δ. Εκστρατεία «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ», 2012. 
www.dikaiomamou.anticancerath.gr

Πραγματοποιήσαμε επιμορφωτικές διαλέξεις, 
ημερίδες, με  στόχο την  καλλιέργεια  του  πνεύματος  του  
εθελοντισμού  και  την  αφύπνιση  των  συνειδήσεων  ευαι-
σθητοποιημένων  πολιτών  στα  προβλήματα  που  αντιμετω-
πίζει  ο  καρκινοπαθής  και  η  οικογένεια  του.

Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν 
τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ

e-mail: kokinaku@yahoo.gr
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Λίγα Λόγια 
για τις Κλινικές 
Μελέτες

Πληροφορίες – Εγγραφές:
Γραμματεία Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 15:00, 210 6468222 & 6447002

Σας  ευχόμαστε  καλές  διακοπές!!!!!!!!!!!!!!!!
Με  φιλικούς  χαιρετισμούς για το  Δ.Σ  του  Κ.Ε.Φ.Ι

 Η Πρόεδρος 
Ζωή Γραμματόγλου       

Η Γενική Γραμματέας
Γεωργία Δρούτσα

Από την αρχή σύστασης του 
Συλλόγου μας όραμά μας είναι 
η υλοποίηση ενός Κέντρου Ολι-
στικής Αντιμετώπισης του Καρ-
κίνου Και Αυτογνωσίας (ΚΟΑΚ-
ΚΑ) συμβάλλοντας ανθρώπινα, 
ουσιαστικά και ολιστικά στην 
αντιμετώπιση του καρκίνου. Οι 
όποιες συμπληρωματικές θερα-
πείες θα προσφέρονται στους 
ασθενείς με στόχο να τους στη-
ρίξουν στις δύσκολες φάσεις 
της νόσου και της θεραπείας της.
Η στήριξή σας στο δύσκολο αυ-
τό έργο είναι πολύτιμη.

Αριθμός λογαριασμού 
τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
5015-065271-228

IBAN: GR41 0172 0150 
0050 1506 5271 228

Γίνε  και  συ  εθελοντής
Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. θα οργανώσει και φέτος πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελο-
ντών. Δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Σεπτεμβρίου 2015.
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και οργανώνεται από το Σύλλογο  Κ.Ε.Φ.Ι. με 
την εθελοντική υποστήριξη του Κέντρου Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής 
"Βίλχελμ Ράιχ"  και απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν εθε-
λοντικά τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο καθώς και σε επαγγελματίες 
υγείας (νοσηλευτές, γιατρούς κ.λπ.) που επιθυμούν να διερευνήσουν και να εκ-
παιδευτούν σε τρόπους στήριξης και δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα που πά-
σχουν από καρκίνο καθώς και με άτομα του άμεσου περιβάλλοντός τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1. Εκπαίδευση στις βασικές αρχές του εθελοντισμού.
2. Διερεύνηση των προσωπικών κινήτρων, ορίων και θεμάτων 
σε σχέση με την ασθένεια και τις απώλειες γενικότερα.
3. Εκπαίδευση στις δεξιότητες προσέγγισης και επικοινωνίας 
με πάσχοντες από καρκίνο.

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: Οκτώβριος 2015 – Ιούνιος 2016
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Εβδομαδιαία
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Γραφεία Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών, 
Αιτωλίας 33-35 (2ος όροφος), Αμπελόκηποι
Τηλ: 210 6468222 & 6447002
ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 – 20:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η εκπαιδευτική ομάδα είναι κλειστή 
και ο αριθμός συμμετεχόντων 
είναι περιορισμένος.

     
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Απολυτήριο Λυκείου
2. Συνέντευξη (κατόπιν ραντεβού)
3. Ηλικία 25 έως 65 ετών

Αναστοχασμοί από τα μέλη 
και τις συντονίστριες 
πάνω στην κλειστή 

ομάδα συμβουλευτικής 
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Ο όρος Κλινική Έρευνα αναφέρεται γενικά 
στην έρευνα η οποία πραγματοποιείται 
σε  ανθρώπους και είναι με τέτοιο τρόπο 
σχεδιασμένη ώστε να αποκτήσουμε 
περισσότερη γνώση για την ανθρώπινη 
φυσιολογική λειτουργία και τις 
αιτίες των ανθρωπίνων ασθενειών 
καθώς και τις θεραπείες τους. 

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμέ-
νο τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης νέων φαρμά-
κων μέσω των Κλινικών Μελετών. Οι Κλινικές Με-
λέτες σχεδιάζονται έτσι ώστε να απαντήσουν σε ένα 
επιστημονικό και ιατρικό ερώτημα σχετικά με ένα 
φάρμακο το οποίο προορίζεται για την θεραπεία 
ενός συγκεκριμένου πληθυσμού και για μία συγκε-
κριμένη ασθένεια.  Είναι με απλά λόγια ένα «επιστη-
μονικό πείραμα» που αποσκοπεί στην εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας μιας θερα-
πείας σε μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.
Είναι βέβαια υποχρεωτική η εξισορρόπηση μεταξύ 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ατό-
μου που λαμβάνει μέρος σε μία κλινική μελέτη και 
της κοινωνικής ανάγκης για νέες θεραπείες. Η κλινι-
κή έρευνα και οι κλινικές μελέτες διέπονται από πα-
γκοσμίως αποδεκτές και ιδιαίτερα αυστηρές επιστη-
μονικές, δεοντολογικές, ηθικές αρχές καθώς επίσης 
και διεθνείς και τοπικές νομοθεσίες τις οποίες όλοι 
όσοι απασχολούνται με τις κλινικές μελέτες επιβάλ-
λεται  να τηρούν.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πιθανόν 
επηρεάζουν την απόφαση ενός ασθενή να συμμε-
τέχει σε μια κλινική μελέτη είναι το κατά πόσο και 
με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια και τα 
δικαιώματά του κατά την συμμετοχή του.  Μία από 
τις πιο σημαντικές παραμέτρους είναι ότι ο ασθε-
νής θα πρέπει πρώτα να έχει ενημερωθεί από τον 
ιατρό του για όλες τις πληροφορίες της μελέτης 
(δικαιώματα,  σκοπός μελέτης,  διάρκεια,  απαι-
τούμενες Διαδικασίες, συνδέσμους Επικοινωνίας) 
όπως αυτές αναφέρονται στο Έντυπο Συγκατάθε-
σης και να έχει το χρόνο να αποφασίσει στην συνέ-
χεια ελεύθερα για την συμμετοχή του αλλά και να 
αποσυρθεί όποτε το θελήσει καθώς η συγκατάθε-

σή του δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο δέσμευση.
Η έρευνα και η ανάπτυξη ενός φαρμάκου είναι μια 
μακροχρόνια και δαπανηρή διεργασία η οποία μπο-
ρεί να διαρκέσει από 10-15 χρόνια. Από τα 10.000 
μόρια που σχεδιάζονται στο εργαστήριο μόνο το 
ένα (1) θα καταλήξει ως νέο φάρμακο στο εμπόριο 
και στην διάθεση των ασθενών. Μόλις ταυτοποιηθεί 
ένα υποψήφιο μόριο στο εργαστήριο, υποβάλλεται 
σε αυστηρή προκλινική δοκιμασία (στο εργαστήριο 
ή και σε πειραματόζωα) ώστε να αξιολογηθούν οι 
χημικές, βιολογικές και τοξικολογικές του ιδιότητες 
(το πόσο επιβλαβές είναι). Αν τα αποτελέσματα είναι 
θετικά, το μόριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρό-
γραμμα κλινικής δοκιμής οι φάσεις του οποίου ανα-
φέρονται παρακάτω.
Η ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου μέσα από κλινικές 
μελέτες περιλαμβάνει διάφορες φάσεις. Αυτές είναι: 
Φάση I, που απαντά στο ερώτημα πώς επιδρά το 
νέο φάρμακο στον άνθρωπο, γίνεται εκτίμηση της 
ασφάλειας, ο προσδιορισμός ασφαλούς δοσολογι-
κού σχήματος και ο προσδιορισμός ανεπιθύμητων 
ενεργειών. Πραγματοποιείται σε μικρό αριθμό συ-
νήθως υγειών εθελοντών (20-80) και έχει μικρή δι-
άρκεια (περίπου 1 έτος).
Φάση II, που απαντά στο ερώτημα πώς επιδρά το 
νέο φάρμακο στον ασθενή και αν έχει αποτελεσμα-
τικότητα η θεραπεία στη νόσο,  γίνεται επιβεβαίωση 
των φαρμακοκινητικών παραμέτρων & της ασφά-
λειας του δοσολογικού σχήματος. Πραγματοποιεί-
ται σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών (100-300) και 
έχει μεγαλύτερη διάρκεια (περίπου 2-4 έτη)
Φάση III, που απαντά στο ερώτημα αν είναι η νέα 
θεραπεία καλύτερη από την κλασσική.  Γίνεται επί-
σης επιβεβαίωση της ασφάλειας δοσολογικού σχή-
ματος, ή γίνεται  διερεύνηση της δράσης του φαρ-
μάκου σε υποομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικι-
ωμένοι, ασθενείς με ηπατική ή νεφρική ανεπάρ-
κεια κ.α.). Πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο αριθμό 
ασθενών (>500) και έχει μεγαλύτερη διάρκεια (περί-
που 2-5 έτη ή περισσότερο)
Φάση IV,  γίνεται διερεύνηση των παραμέτρων του 
φαρμάκου οι οποίες παρακολουθούνται και κατα-
γράφονται, αφού το φάρμακο έχει ήδη εγκριθεί από 
τον αντίστοιχο Οργανισμό Φαρμάκου και διατεθεί 
στην αγορά.

Υπάρχουν διάφορα είδη κλινικών μελετών όπως με-
λέτες τρόπων πρόληψης, διάγνωσης μιας νόσου ή 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής, παρεμβατικές (ή με-
λέτες θεραπείας), μη παρεμβατικές μελέτες κ.α. Οι 
παρεμβατικές μελέτες έχουν στόχο την τεκμηρίω-
ση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των 
υπό δοκιμή φαρμάκων.
Τα οφέλη από την διεξαγωγή κλινικών μελετών εί-
ναι πολλαπλά για τους ασθενείς (ταχεία πρόσβαση 
σε νέες θεραπείες,  βελτίωση θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης διαφόρων παθήσεων, περισσότερες θερα-
πευτικές επιλογές, αναβάθμιση της ποιότητας ζωής) 
την Οικονομία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (εισροή  
επενδύσεων στην Ελλάδα, νέες θέσεις εργασίας σε 
τομείς υγείας, συμμετοχή  στις διεθνείς εξελίξεις της 
έρευνας, επιδημιολογικά στοιχεία με Ελληνικά δε-
δομένα)  και για τους Ιατρούς –Ερευνητές (δυνατό-
τητα συμμετοχής  στην κλινική ανάπτυξη νέων φαρ-
μάκων, απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα, δι-
εύρυνση γνώσεων, αύξηση εμπειρίας, ειδικά σε νέ-
ους επιστήμονες & ερευνητές).
Συνοψίζοντας και σε σχέση με όσα ήδη αναφέρθη-
καν κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση και σωστή 
πληροφόρηση των ασθενών σχετικά με τις κλινικές 
μελέτες από όλους τους φορείς που συμμετέχουν 
σε αυτές.  Είναι απαραίτητη η ορθή ενημέρωσή τους 
σχετικά με τα πιθανά οφέλη  καθώς η συμμετοχή 
τους στις κλινικές μελέτες είναι κομβικής σημασίας 
για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων, αποτελεσματι-
κών και ασφαλών θεραπειών.

Κωνσταντίνος Πουλημένος
Επικεφαλής Μονάδας Κλινικών 

Μελετών,  Ιατρικό Τμήμα
Roche Hellas

Λίγα Λόγια για τις Κλινικές Μελέτες

2 Αυγούστου 2006. 
Σε τρείς μέρες αρχίζει η καλο-
καιρινή άδεια. Επιτέλους ξε-
κούραση, μπάνια, χωριό και 
βόλτες μαζί με τα παιδιά μου.
Το μεσημέρι στο γραφείο 
στηρίζω τον λαιμό μου στο 

χέρι μου και ... κάτι με ενοχλεί. Ένα πρήξιμο στον λαιμό. Το ίδιο απόγευμα ο 
φίλος γιατρός, συστήνει να γίνει ακτινογραφία. Πηγαίνω αμέσως και την κάνω. 
Δεν τον βοηθά. Χρειάζεται υπέρηχος. 
Την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο, αφού έγινε ο υπέρηχος, συστήνουν στο-
χευμένη παρακέντηση με υπέρηχο. Ραντεβού 17 Αυγούστου, απόγευμα. Φεύ-
γουμε από την Αθήνα για το χωριό. Διακοπές.

17 Αυγούστου. Φεύγω από τις διακοπές και έρχομαι μόνη μου στην Αθήνα 
για την  εξέταση. Έγινε η παρακέντηση και περιμένω τα αποτελέσματα. Η 
ώρα περνάει και εγώ διαμαρτύρομαι για την καθυστέρηση της απάντησης. Σε 
λίγο έχω στα χέρια μου ένα χαρτί που γράφει μεταστατικό Ca ρινοφάρυγγα. 
Προσπαθώ να καταλάβω αν διαβάζω σωστά. "Μήπως έχει γίνει λάθος? 
Αποκλείεται να είναι δική μου αυτή η απάντηση"." Εγώ έχω πρήξιμο στο 
λαιμό! Αλλού είναι ο ρινοφάρυγγας. Σίγουρα έχουν κάνει λάθος!"
Η κυτταρολόγος με ενημερώνει για την διαδικασία που ακολουθεί κάποιος 
που αντιμετωπίζει αυτή την ασθένεια. Καρκίνος. 
Μάλιστα. Τώρα πρέπει να μαζέψω τα διάσπαρτα κομμάτια μου, να οδηγήσω 
μιάμιση ώρα και να πάω στους δικούς μου.
Οδηγώ στην Εθνική Οδό. Το ράδιο παίζει μουσική δυνατά. Τραγουδάω, 
κλαίω, ουρλιάζω και πάλι από την αρχή, ίσως και με διαφορετική σειρά. Ακό-
μη δεν θυμάμαι πώς οδήγησα και έφτασα στους δικούς μου.
Πώς διαχειρίζεται κανείς αυτά τα νέα; Ca καρκίνος, πόνος, νοσοκομεία, θάνα-

τος.  Η σκέψη μου στα τρία παιδιά μου, στη φροντίδα τους, στα σχολεία τους, 
στο μεγάλωμά τους. Ποιός θα φροντίσει ποιόν τώρα! 'Αλλες  προτεραιότητες 
μπαίνουν στη ζωή μας. Αρχίζουν χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Περίερ-
γο, αντιμετωπίζω την ασθένεια σαν κάτι συνηθισμένο. 
Θα μπω στο νοσοκομείο, θα βγω, θα κάνω εξετάσεις και θα ακολουθώ τις 
οδηγίες των γιατρών μου. Όλα καλά! Όλοι είναι δίπλα μου! Η οικογένεια, οι 
συγγενείς, οι φίλοι. Δεν μπορώ πάντα να τους πω το ευχαριστώ γιατί δυσκο-
λεύομαι να μιλήσω. Γράφουμε όμως ωραία σημειώματα. 
Δυσκολεύομαι να φάω. Χάνω 17 κιλά. Τι ωραία αδυνάτισα! Πάντα παιδευό-
μουνα να αδυνατίσω. Μου πέφτουν και τα μαλλιά. Μετά την πρώτη στενοχώ-
ρια αρχίζει το ψάξιμο για περούκες, τουρμπάνι, μαντήλια. Το κρεββάτι και το 
κομοδίνο του νοσοκομείου θα είναι τώρα για 7 με 10 μέρες, ανάλογα την αντί-
δραση του οργανισμού στην κάθε φορά χημειοθεραπεία,  ο νέος μου χώρος. 
Ραδιοφωνάκι, ακουστικά, βιβλία και βόλτα με το stand του ορού στο διάδρο-
μο του νοσοκομείου. 
Πάντα με παρέα. Ποτέ μόνη. Πόσο τυχερή είμαι. Παίρνω τόση αγάπη από 
όλους. Στις μέρες εκτός νοσοκομείου προσπαθώ να κάνω  πράγματα που με 
ευχαριστούν. Βόλτες, συναυλίες, παρέα με φίλους. Και βέβαια πάντα δίπλα 
μου ο άνδρας μου, τα παιδιά μου, οι γονείς μου, οι συγγενείς, οι φίλοι.
Μετά από εννέα μήνες τελειώνω με θεραπείες και νοσοκομεία. 
Όλα θα πάνε καλά! Θα κάνουμε τις εξετάσεις μας και θα προσέχουμε την υγεία 
μας, την ζωή μας περισσότερο από δω και πέρα.
Επιστροφή στη δουλειά, στη ζωή. Και όλα πηγαίνουν καλά για τα επόμενα 6 
χρόνια. Το 2012 ψηλαφώ ένα ογκίδιο στο στήθος.
Ο πρώτος γιατρός, στην  παρακέντηση και τα άτυπα κύτταρα, συστήνει να πε-
ριμένω 3 μήνες που είναι η επόμενη προγραμματισμένη ετήσια μαστογραφία 
και να το ξαναδούμε. Απευθύνομαι σε άλλον. Και σε τρίτον. Η τρίτη γιατρός 
με κερδίζει. Την εμπιστεύομαι και προχωράμε άμεσα στην αντιμετώπιση του 
όγκου. Μαστεκτομή. Τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. 
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Αναστοχασμοί από τα μέλη και τις συντονίστριες 
πάνω στην κλειστή ομάδα συμβουλευτικής 

Το ΚΕΦΙ είναι τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού των Οργανώσε-
ων Ασθενών με Καρκίνο (ΕCPC) από το 2007. Tον Ιούνιο το ΚΕΦΙ συμμετεί-
χε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ECPC στις Βρυξέλλες από 18-20 Ιουνί-
ου, εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο, κα Ζωή Γραμματόγλου, και τη κα 
Αθανασία Σαμαρά, Εθελόντρια. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 140 εκ-
πρόσωποι οργανώσεων ασθενών με καρκίνο από 26 Ευρωπαϊκές χώρες, 
μεταξύ των οποίων και συνάδελφοι από το Αλμα Ζωής Θεσσαλονίκης και 
το Σύλλογο Καρκινοπαθών Πιερίας.
Όλες οι ενότητες της ημερίδας που προηγήθηκε της Γενικής Συνέλευσης 
προσέφεραν ενημέρωση, γνώσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας που μπορού-
με να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή δουλειά στους συλλόγους μας. 
Επίσης η Γενική Συνέλευση έλαβε σημαντικές αποφάσεις με μεγάλη πλειο-
ψηφία για τη τροποποίηση του Καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και της Πριγκίπησσας Άστριντ του Βελγίου και την έναρξη 
έκανε ο Επίτροπος Υγείας Vytenis Andriukaitis, με ηχογραφημένο μή-
νυμά του. Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων (ΕΜΑ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συζήτησαν με τους 
συμμετέχοντες  για το μέλλον των Ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας. Εκπρό-
σωποι της ερευνητικής κοινότητας έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιά-
σεις και απάντησαν σε ερωτήσεις των συνέδρων.
Μια συνεδρία όμως μετέφερε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα δεδομένου ότι 
για πρώτη φορά συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση ένα κείμενο θέσεων 
της οργάνωσης. Το  προσχέδιο του κειμένου «Η Ευρώπη των Ανισοτήτων» 
που συνέταξε το Δ.Σ. της ΕCPC με την υποστήριξη του Καθ. Mark Lawler 
και του Γραφείου της ECPC, θα χρησιμεύσει ως κείμενο αναφοράς για την 
επόμενη περίοδο. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε με μεγάλο ενδιαφέρον 
και συμμετοχή των συνέδρων που περιέγραψαν την κατάσταση στη χώρα 
τους. Οι Ελληνες σύνεδροι ιδιαίτερα αναφέρθηκαν στα προβλήματα πρό-
σβασης στην ογκολογική περίθαλψη στη χώρα μας τα χρόνια της οικονο-
μικής κρίσης. 
Το προσχέδιο μετά την αναθεώρησή του θα παρουσιασθεί τον Οκτώβρη 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Το υλικό της Γενικής Συνέ-
λευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕCPC.

To KΕΦΙ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ECPC-
European Cancer Patient Coalition - 18-20/6/2015

Οι άνθρωποι ως κατεξοχήν κοινωνικά υποκείμενα 
από την πρώτη στιγμή της ζωής μας εντασσόμαστε 
σε ομάδες. Άλλες από αυτές είναι μικρές (πχ. πυρη-
νική οικογένεια), άλλες μεγάλες, σε άλλες εντασσό-
μαστε συνειδητά και σε άλλες αυτόματα. Η προσω-
πικότητά μας, η αντίληψη που σχηματίζουμε για τον 
εαυτό μας, διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τη 
συμμετοχή μας στις ομάδες αυτές.
Τι κι αν γίνεται προσπάθεια η κοινωνία μας από συλ-
λογική να γίνει ατομικιστική, και βασικές αξίες όπως 
η υγεία, η ασθένεια, η θεραπεία και η αποκατάσταση 
να γίνουν ατομική υπόθεση, εμείς προσπαθήσαμε να 
δουλέψουμε «παραδοσιακά». Δημιουργήσαμε μια 
ομάδα για να δουλέψει συλλογικά τις ανησυχίες και 
τους φόβους που απορρέουν από την ασθένεια και 
τη θεραπεία. Η δύναμη και η δυνατότητα του κάθε 
μέλους ξεχωριστά, έγιναν πηγή έμπνευσης για όλα 
τα μέλη της ομάδας και για εμάς τις συντονίστριες.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο ΚΕΦΙ που 
μας βοήθησε να πραγματοποιήσουμε αυτή την ομά-
δα. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της ομάδας που μας 
εμπιστεύτηκαν, μοιράστηκαν τις ιστορίες τους και τα 
συναισθήματά τους και ελπίζω να αποκόμισαν πολ-
λά από αυτή τη διαδικασία. Με συγκίνηση ευχαρι-
στώ την αγαπημένη μου συνάδελφο και φίλη, Σαλώ-
μη Καφούρη, για την όμορφη συνεργασία. Καλή και 
δημιουργική συνέχεια σε όλους μας!   

   Βούλα Πολίτη, Συντονίστρια

Στην ζωή μας όλοι θα κάνουμε ταξίδια, είτε μικρά, 
είτε μεγάλα και για διαφορετικούς λόγους. Ένα από 
αυτά ήταν το δικό μου ταξίδι στην ομάδα υποστήρι-
ξης του Κ.Ε.Φ.Ι.
Ταξίδι ψυχής... Διαγνώστηκα με καρκίνο του μα-
στού τον Οκτώβριο του 2014. Ήθελα απο κάπου να 
πιαστώ, απο ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να 

ακούσουν τους φόβους και τις αγωνίες μου. Έτσι μου 
σύστησαν το Κ.Ε.Φ.Ι. Ένα ταξίδι πολύ ουσιαστικό. Με 
βοήθησε να δω την κατάστασή μου αλλιώς, να εκ-
φράζομαι χωρίς να φοβάμαι, να δω την δύναμή μου 
και να απολάμβανω την ευτυχία στην καθημερινότη-
τά μου. Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Η ομά-
δα ήταν για μένα η οικογένεια μου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κ.Ε.Φ.Ι. γιαυτό που 
απλόχερα προσφέρουν σε ανθρώπους που δοκιμά-
ζονται και το έχουν τόσο ανάγκη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συντονίστριες της 
ομάδας που μας βοήθησαν να βρούμε τον δρόμο 
μας, που ηταν εκεί να μας ακούσουν και να μας εν-
θαρρύνουν. Δεν θα ξεχνούσα και τα κορίτσια που 
μαζί ταξιδέψαμε και βγήκαμε πιο δυνατές, καθώς επί-
σης και τον εαυτό μου που βρήκα την δύναμη και 
χτύπησα την σωστή πόρτα.

Μαρία Πουτσελά, Μέλος

Περπάτησα πολύ είπε ο οδοιπόρος και κουράστη-
κα. Μίλησα πολύ είπε ο ρήτορας και στέγνωσε το 
στόμα μου. ΄Εσκαψα πολύ είπε ο σκαφτιάς και τα χέρια 
μου γέμισαν φουσκάλες. Γέμισα όλες τις σελίδες του 
βιβλίου και τέλειωσε το μελάνι μου είπε ο γραφιάς. Κι ο 
Θεός που τους άκουσε δάκρυσε και ψιθύρισε.
"Σας δημιούργησα για να χαίρεστε". Το δάκρυ του 
έπεσε καυτό στη γη. 
Τί να κάνουμε; Ρώτησαν όλοι με μια φωνή.
Να βρείτε το κέφι σας, να βρείτε τη χαρά της ζωής.
Πού θα τη βρούμε; Μέσα σας και γύρω σας. Η χα-
ρά υπάρχει παντού, στα χόρτα που ραντίζει η πρωϊ-
νή δροσιά, στον ήλιο που κρύβεται πίσω από τα σύν-
νεφα, στο κλάμα ενός παιδιού, στα μάτια του συναν-
θρώπου. Αρκεί ένα αλλιώτικο βλέμμα.
Κάπως έτσι κι εγώ άκουσα τη θεϊκή φωνή να με κα-
λεί. Στο Κ.Ε.Φ.Ι. βρήκα οδηγούς υπομονετικούς και 

συνοδοιπόρους με μεταξωτές καρδιές. Όλοι μαζί 
σπρώξαμε τη θλίψη και την κούραση στην άκρη και 
ο δρόμος άνοιξε. 
Ευχαριστώ το ΚΕΦΙ που φρόντισε για την ψυχολο-
γική μας υποστήριξη, τα μέλη της ομάδας μου ένα 
ένα ξεχωριστά και όλους μαζί για τη δύναμη που μου 
δώσατε. Να είστε πάντα καλά.

Γιώτα Τσιλίκη, Μέλος

Η σκέψη δημιουργίας της κλειστής ομάδας ήρθε με-
τά από το μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων αν-
θρώπων που βίωναν τον καρκίνο ως κάτι μοναχικό. 
Άκουγα τους ανθρώπους να μου μιλάνε για την ασθέ-
νεια τους και πόσο αυτή τους απομόνωνε εφόσον οι 
γύρω τους δε μπορούσαν να τους καταλάβουν πραγ-
ματικά. «Μόνο αν το έχεις περάσει μπορείς να το κατα-
λάβεις». Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα της κλειστής ομά-
δας. Με το στόχο να έρθουν κοντά οι άνθρωποι, να 
μοιραστούν κοινές εμπειρίες, να αισθανθούν ότι κά-
ποιος άλλος τους καταλαβαίνει πραγματικά. Και κά-
πως έτσι έκλεισε. Με τέσσερεις εξαιρετικές κυρίες 
που μοιράστηκαν τα βιώματα τους, που γέλασαν, που 
έκλαψαν, που θύμωσαν, που στενοχωρήθηκαν, που 
ανακουφίστηκαν, δηλαδή, που έζησαν μαζί μας έξι 
μήνες γεμάτους συναισθήματα. 
Προσωπικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως, 
τη συνεργάτη και φίλη μου, Βούλα Πολίτη, που συμ-
μερίστηκε τις σκέψεις μου, που με υποστήριξε μέχρι 
τέλους, που με άκουγε, μα κυρίως που με τίμησε με 
τη συνεργασία της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη 
της ομάδας, που μας εμπιστεύτηκαν με τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά τους, τις εμπειρίες τους, όσο 
δύσκολες κι αν ήταν αυτές, και που κάθε φορά έφτα-
ναν στην ομάδα με το ζεστό τους χαμόγελο. Κυρίες 
μου, σας ευχαριστώ θερμά. 

Σαλώμη Καφούρη, Συντονίστρια

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 ολοκληρώθηκαν 
οι συναντήσεις της Ανοιχτής Ομάδας Ασθε-
νών του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους εσάς 
που συμμετείχατε στην ομάδα στήριξης. Μας χα-
ρίσατε την πολύ σημαντική εμπειρία του μοιρά-
σματος της προσωπικής σας ιστορίας. Όλοι μαζί 
συμβάλατε στην προσωπική μας εξέλιξη, σας ευ-
χαριστούμε για την εμπιστοσύνη!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συντονίστριες της 
ομάδας κ.κ. Έφη Χρiστοδήμου και Γεωργία Ροβό-
λα. Η ομάδα θα ξεκινήσει τον νέο κύκλο συνα-
ντήσεων τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-
Ιατρών "Κ.Ε.Φ.Ι". Αθηνών σε συνεργασία με τις 
Ψυχολόγους Σαλώμη Καφούρη και Βούλα Πο-
λίτη, στο πλαίσιο της στήριξης ασθενών με καρ-
κίνο, δημιούργησαν και συντόνισαν την Κλει-
στή Ομάδα Συμβουλευτικής & Υποστήριξης 
Ασθενών με Καρκίνο (Ιανουάριος 2015 – Ιούνι-
ος 2015). Στόχος της κλειστής ομάδας ασθενών 
ήταν η δημιουργία δεσμών και υποστήριξης ανά-
μεσα στα μέλη, αλλά και η έκφραση συναισθημά-
των και σκέψεων σε ό,τι αφορά την εμπειρία τους 
με τον καρκίνο. Ευχαριστούμε τις συντονίστριες, 
καθώς και  όσα μέλη συμμετείχαν στην ομάδα, για 
τη δέσμευση και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο 
Σύλλογο «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών. 

Την Πέμπτη 4  Ιουνίου 2015 ολοκληρώθηκαν οι 
συναντήσεις της ομάδας δεκτικής Μουσικοθερα-
πείας  του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών σε συ-
νεργασία με τη «Sonora: Διεπιστημονική Εταιρεία 
Μουσικοθεραπείας και Έρευνας».
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Συντονί-
στρια της Ομάδας κα Ζωή Κόττα, Ψυχολόγο, Μου-
σικό, ειδικευόμενη μεθόδου μουσικοθεραπεί-
ας GIM, καθώς και όλους εσάς που συμμετείχατε 
στην ομάδα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια φορά στην κα 
Ευαγγελία Παπανικολάου, ΜΑ, Μsc, FAMI, μου-
σικοθεραπεύτρια-εκπαιδεύτρια μεθόδου GIM και 
επιστημονική υπεύθυνη της «SONORA: Διεπιστη-
μονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας και Έρευνας».

Συνέχεια στη σελίδα 4



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

Κ
Ε
Φ
Ι

4
ΤΕΥΧΟΣ 25 ■ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ■ www.anticancerath.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ: Μπορείτε να συμβάλλετε στις δράσεις ενδυνάμωσης και στήριξης των ασθενών καθώς και 
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού με την οικονομική συμβολή που επιθυμείτε. 

Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας.
Αρ. Λογαριασμών   Alpha Bank: 216-002101-087644     Eurobank: 0026.0305.02.0200251004

13Η ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015, 10.00 - 19.00
Θησείο, Πεζόδρομος Απ. Παύλου (κοντά στο σταθμό ΗΣΑΠ)
«Ο εθελοντισμός είναι μια ζωή με ένταση και ρυθμό!».
Με το μήνυμα αυτό, 40 εθελοντικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο 
Σύλλογός μας «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, συμμετείχαν για 13η συνεχή χρονιά σε μια 
ανοιχτή γιορτή για τον Εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά, το Σάβ-
βατο 6 Ιουνίου 2015, από τις 10.00 έως τις 19.00, στον πεζόδρομο Αποστό-
λου Παύλου, στο Θησείο.
Οι ιδέες του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης αποδεικνύονται, πλέον, 
ως απαραίτητο στοιχείο για μία κοινωνία ζωντανή, υγιή και εξελισσόμενη. 

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών και οι Γυναί-
κες στην Ογκολογία-W4O συναντήθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καπνίσματος και με κοινό σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το κάπνισμα, 
τις βλαβερές συνέπειές του, τον καρκίνο του πνεύμονα και τη γενικότερη ευαισθητο-
ποίηση όλων μας γύρω από αυτά τα θέματα συνδιοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία την 
ενημερωτική εκδήλωση «Δεν καπνίζω, επιλέγω τη ΖΩΗ», την Παρασκευή 5 Ιουνίου και 
ώρα 12:00 – 18:00, στον Πολυχώρο ΙΑΝΟ.
Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρξε ΔΩΡΕΑΝ σπι-
ρομέτρηση για το κοινό και γνωμάτευση ιατρού.
Από την εκδήλωση αυτή, που είχε ως επίκε-
ντρό της την ευαισθητοποίηση του κόσμου και 
την καλλιέργεια μιας κουλτούρας κατά του κα-
πνίσματος, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα 
παιδιά και ο μοναδικός αυθεντικός τους τρόπος να αντιλαμβάνονται τη ζωή, με 
χρώματα ελπίδας.
Με σύνθημα «Δεν καπνίζω, Επιλέγω τη ΖΩΗ!» μαθητές των σχολείων  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ και ST CATHERINE’S παρουσίασαν τις ζωγραφιές 
τους στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ζωής.

Σάββατο 13 
Ιουνίου 2015 
σαλπάραμε για 

Αργοσαρωνικό!!!
Το Σάββατο 13 Ιουνίου 
2015 μέλη, εθελοντές 
και φίλοι του Συλλόγου 

μας σαλπάραμε για 
τον Αργοσαρωνικό 

και  υποδεχθήκαμε το 
καλοκαίρι με στιγμές 
χαράς και ξεγνοιασιάς.

 Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία για άλλη μια χρονιά την 
καλοκαιρινή εκδήλωση για την ολοκλήρωση των δράσεων της φετινής 
περιόδου, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 στον κήπο του Συλλόγου Ελλήνων 
Αρχαιολόγων. Μέλη, Εθελοντές και Φίλοι του Συλλόγου συναντήθηκαν, 
διασκέδασαν και ανανέωσαν το πιστό τους ραντεβού για το φθινόπωρο!

Η ψυχολογία μου είναι πολύ πεσμένη. 
Με βασανίζουν ερωτήματα που  έχου-
με οι περισσότεροι που νοσήσαμε. Γιατί 
πάλι, γιατί εγώ, γιατί, γιατί...
Ξεκινάνε χημειοθεραπείες. Πέφτουν 
πάλι τα μαλλιά. Η βοήθεια που έχω 
ανάγκη τώρα είναι μεγαλύτερη από 
την πρώτη φορά. Και πάλι  μου δίνε-
ται απλόχερα από όλους. Η συνδρομή 
του ψυχίατρου - ψυχολόγου είναι πο-
λύτιμη.  
Στην αναζήτησή μου για να ξεπερά-
σω το νέο δυσβάσταχτο βάρος,  γνω-
ρίζω τον σύλλογο καρκινοπαθών ΚΕ-
ΦΙ. Μοιράζομαι με ανθρώπους που νο-
σούν ή νόσησαν, τις ίδιες αγωνίες, τους 
ίδιους προβληματισμούς, τους ίδιους 
φόβους. Μαθαίνουμε μαζί να διαχειρι-
ζόμαστε  τις δύσκολες καταστάσεις που 
αντιμετωπίζουμε.
Στέκομαι και πάλι όρθια. Επιστροφή 
στη δουλειά, στη ζωή. Συνεχίζω να 
κάνω ό,τι αγαπώ, ό,τι αγαπούσα. Πη-
γαίνω στη θάλασσα και μαζεύω τα κο-
χύλια μου, ανεβαίνω στο βουνό και 
βρίσκω τα αγαπημένα μου αγριολού-
λουδα. Τραγουδάω στις συναυλίες τα 
αγαπημένα μου τραγούδια. Ναι αυτό 
είναι ζωή!
Ένα χρόνο αργότερα η συλλογή των 
καρκίνων μου, πλουτίζεται με έναν 
ακόμη. Ca ενδομητρίου.  Όλοι οι καρ-
κίνοι μου είναι ανεξάρτητοι μεταξύ 
τους. Δεν υπάρχει μετάσταση.Νέος 
κύκλος αρχίζει. Χειρουργείο για ολι-
κή υστερεκτομή. Δεν θα χρειαστεί αυ-
τή τη φορά όμως τίποτα παραπάνω, 
αποφάσισε το ογκολογικό συμβού-
λιο. Νοσηλείες τέλος. Οι επισκέψεις 
στο νοσοκομείο, από δω και πέρα, θα 

είναι μόνο για εξετάσεις.
Δεν αναφέρθηκα σε λεπτομέρειες της 
αρρώστιας μου, της νοσηλείας μου, 
γιατί δεν έχουν σημασία.  Μίλησα για 
πράγματα που με βοήθησαν. Με βοή-
θησε η γνώση του γιατρού, του ψυχο-
λόγου, το βίωμα του συνασθενή μου. 
Με βοήθησε όμως και η αγκαλιά, το ει-
λικρινές κοίταγμα στα μάτια, το κράτη-
μα του χεριού... Με βοήθησαν οι για-
τροί μου στον Άγιο Σάββα, η ακτινοθε-
ραπεύτρια κα Σωτηροπούλου, ο ογκο-
λόγος κ. Κουμάκης, η χειρουργός μα-
στού κα Μητσάκα, ο γυναικολόγος κ. 
Τερζάκης,  οι βοηθοί των γιατρών μου, 
οι νοσηλεύτριες, το προσωπικό του νο-
σοκομείου, η κα Ανδρουλάκη, παθο-
λογοανατόμος στο "Ελπίς". Παρά τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθη-
μερινά, δίνουν τον καλύτερό τους  εαυ-
τό. Ευχαριστώ από καρδιάς.
Σε αυτή τη διαδρομή της αρρώστιας 
μου, άκουσα, είδα, σκέφτηκα, προβλη-
ματίστηκα για τα στραβά και τα σωστά, 
της ως τώρα ζωής μου. 
Ζω για το σήμερα, για το τώρα και όχι 
για το χθες και το αύριο! Αφήνω τα άγ-
χη μου, τα πρέπει μου  έξω από την  
ζωή μου! 
Προσπαθώ να αλλάξω, να θωρακίσω 
τον εαυτό μου. Κατάφερα και σηκώθη-
κα όρθια. Βγήκα από τη θλίψη και την 
μαυρίλα της αρρώστιας και είπα ότι θέ-
λω να συνεχίσω να ζω.

Ναι η ζωή μας χαμογελά και 
εμείς της το ανταποδίδουμε!

Γιάννα Χρήστου
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