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Είσοδος ελεύθερη

Αγαπητό μέλος,
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 Ευημερία.
Με θάρρος, δύναμη  και  αισιοδοξία, έχουμε  όλοι το χρέος να υποστηρίξουμε  τη  ζωή  
μας  και  τα  δικαιώματα  μας στα  οικονομικά  μέτρα, που  επηρεάζουν  το  σύνολο  της 
Ελληνικής  κοινωνίας. Η  επιβάρυνση  για  εμάς, ως  άτομα  με  ιδιαίτερες  ανάγκες  στην  
περίθαλψή  μας, είναι  πολλαπλή.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη μεταφορά της έδρας του Συλλόγου μας. Το 2016 μας βρή-
κε σε έναν νέο, σύγχρονο και μεγαλύτερο χώρο στην οδό Μιχαλακοπούλου και Φαραντά-
των 34 στον 4ο όροφο στο Γουδί.  Σας περιμένουμε με χαρά να σας δείξουμε τους νέους 
χώρους. Το ΔΣ αποφάσισε μαζί με  τα εγκαίνια στον καινούργιο χώρο να κόψουμε και την  
καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη Πίτα μας. Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00.

Άλλη μια χρονιά ξεκινά και θέλουμε να την μοιραστούμε μαζί σου!!!

Θέλουμε να γιορτάσουμε, να ευχηθούμε Υγεία, Αγάπη και Αισιοδοξία, και να ευχαριστήσου-
με ανθρώπους για την προσφορά τους. Παρακαλούμε να  δηλώσετε έγκαιρα  τη συμμετοχή  
σας το  αργότερο  μέχρι  την  Τετάρτη  10-02-2016 στη γραμματεία μας τηλ.210 6468222.

Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00, στα γραφεία του Συλλόγου 
(Φαραντάτων 34 Γουδί)  στον 4ο όροφο θα πραγματοποιηθεί η

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
Η  παρουσία  όλων  είναι  απαραίτητη και υποχρεωτική.

Σε ενημερώνουμε ότι κάθε Δευτέρα λειτουργεί παράλληλα με την ομάδα ασθενών, η νέα 
ομάδα φροντιστών των ασθενών.
Πρόκειται για μία ομάδα, η οποία έχει σκοπό να στηρίξει τη διαφορετική ανάγκη και φωνή 
των φροντιστών των ασθενών. Σε αυτή θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα άτομα που 
δεν είναι τα ίδια ασθενείς, όμως έχουν έρθει αντιμέτωπα με την ασθένεια με οποιονδή-
ποτε άλλο τρόπο. Μπορεί να νοσεί κάποιο συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο ή να πεν-
θούν μετά από μία σημαντική απώλεια με αιτία το καρκίνο.
Επειδή ο σύλλογος είναι πάντα προσανατολισμένος πρωτίστως στην ανάγκη και το όφε-
λος του ασθενούς, η δημιουργία αυτής της νέας ομάδας αποσκοπεί στη στήριξη των φρο-
ντιστών ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να μπορούν να στηρίξουν με το καλύτερο δυνα-
τό τρόπο πρωτίστως τον εαυτό τους και μετά τον ασθενή. Για να υπάρχει καλύτερη ισορ-
ροπία. Γιατί για να δίνει κανείς χρειάζεται και να παίρνει.
Επιπλέον, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η ομάδα των ασθενών, χωρίς τη παρουσία των 
φροντιστών, καλείται να αντλήσει δύναμη από τα δικά της πλούσια αποθέματα. Πρόκει-
ται για μία συνθήκη που ισχυροποιεί συναισθηματικά τόσο την ομάδα σαν σύνολο όσο 
και κάθε μέλος της ξεχωριστά.
Για τη διευκόλυνση όλων οι δύο ομάδες θα λειτουργούν την ίδια ώρα ταυτόχρονα δηλ. 
18.00 – 19.30 στο χώρο του Κ.ΕΦ.Ι.
Σε προσκαλούμε να στηρίξεις αυτή τη νέα παροχή του συλλόγου προς τα μέλη του αλλά 
κυρίως να επωφεληθείς από αυτήν.
Περιμένουμε με χαρά να σε δούμε από κοντά και θέλουμε να γνωρίζεις πάντα ότι , η πα-
ρουσία σου στις εκδηλώσεις είναι η κινητήρια δύναμη για τον καθημερινό αγώνα, που δί-
νει ο Σύλλογός μας για την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθενών με καρ-
κίνο και  για την πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση της νόσου. 

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.
Σου  ευχόμαστε  Καλή Χρονιά!!!

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς για το  Δ.Σ  του  Κ.Ε.Φ.Ι

 Η πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ζωή Γραμματόγλου Γεωργία  Δρούτσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 

και ώρα 17:00 κόβουμε την καθιερωμένη 
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα μας στη νέα μας έδρα 

Μιχαλακοπούλου & Φαραντάτων 
34, 4ος όροφος, Γουδί.

Άλλη μια χρονιά ξεκινά και θέλουμε να την μοιραστούμε μαζί σας!
Θέλουμε να γιορτάσουμε, να ευχηθούμε Υγεία, Αγάπη και Αισιοδοξία, 

και να ευχαριστήσουμε ανθρώπους για την προσφορά τους.
Θα είναι ένα απόγευμα συνάντησης, ευχαριστιών, διασκέδασης και κεφιού.

Σας περιμένουμε όλους!
Δηλώστε τη συμμετοχή σας έως την Τετάρτη 10-02-2016  τηλ.2106468222.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
 Η πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ζωή Γραμματόγλου Γεωργία  Δρούτσα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καρκινοπαθών 
Εθελοντών Φίλων Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών

Σας προσκαλεί στην προβλεπόμενη από το καταστατικό του
ΕΚΛΟΓΙΚΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την Κυριακή 12 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00,  
στα γραφεία του Συλλόγου Φαραντάτων 34 Γουδί στον 4ο όροφο  

που θα πραγματοποιηθεί, με θέματα ημερησίας διάταξης: 
 Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης 
 Λογοδοσία απερχόμενου Δ. Σ. 
 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του έτους 2015 
 Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2015 
 Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη 
 Έγκριση εγγραφής νέων μελών 
 Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 
 Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
 Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 7μελούς Δ. Σ., 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής 
για 3ετή θητεία και εκπροσώπων για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει οριστικά  την  επό-
μενη Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00, στα γραφεία του Συλλόγου Φα-
ραντάτων 34 Γουδί  στον 4ο όροφο,  η απαρτία θεωρείται δεδομένη με όσα μέ-
λη είναι παρόντα.
Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση  αυτή
Όσα από τα μέλη-ασθενείς, βάσει του καταστατικού, επιθυμούν να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην γραμματεία μέ-
χρι την 13η Μαρτίου 2016. 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
 Η πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ζωή Γραμματόγλου Γεωργία  Δρούτσα

γράφει ο: Ξενοφών Ξενάκης MD PhD,
Χειρουργός Μαστού - Ειδικός Μαστολόγος

www.mastologikocentro.gr

Καινοτόμες ελάχιστα επεμβατικές 
χειρουργικές επεμβάσεις 
για τον καρκινο

του μαστου

H ανοσο-ογκολογία φέρνέί νέα δέδομένα 
στη μαχη κατα του καρκίνου

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
 ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι. 
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Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουμε μια έκρηξη θεραπευ-
τικών παρεμβάσεων εναντίον του καρκίνου του μαστού, 
που σώζουν ζωές και έχουν φέρει ελπίδα και ενθουσιασμό.
Σήμερα δεν συζητάμε πια για μια ή δυο θεραπευτικές  επι-
λογές , αλλά για μεγάλη γκάμα επιλογών για την καταπο-
λέμηση των καρκινικών κυττάρων.
Η χειρουργική επέμβαση είναι συνήθως η πρώτη γραμ-
μή επίθεσης κατά του καρκίνο του μαστού.
Για κάθε ξεχωριστή  περίπτωση συζητάμε στο διεπιστη-
μονικό ογκολογικό συμβούλιο, έχοντας υπόψη όλες της 
πληροφορίες από την ιστολογική εξέταση και από πλήρης 
απεικονιστικό έλεγχο  και η απόφαση γίνεται με συνεργα-
σία όλον τον ειδικών και με την συμμέτοχη της ασθενούς.
Οι περισσότερες γυναίκες με καρκίνο του μαστού θα υπο-
βληθούν σε κάποια χειρουργική επέμβαση για την αφαίρε-
ση του όγκου. Οι επιλογές είναι μια επέμβαση με διατήρη-
ση του μαστού, ή μαστεκτομή με ή χωρίς αποκατάσταση.
Οι  σύγχρονες επεμβάσεις διατήρησης του μαστού εφαρ-
μόζουν ένα ευρύ φάσμα όγκοπλαστικών επεμβάσεων που 
δίνουν την δυνατότητα να γίνει αφαίρεση του όγκου με 
ασφαλή ογκολογικά όρια και ταυτοχρόνως με άριστα αι-
σθητικά αποτελέσματα.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην χειρουργική προτείνουν με-
θόδους που περιορίζουν την μαστεκτομή , και καταλαμ-
βάνουν χώρο οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές επεμ-
βάσεις. 
Στις ΗΠΑ ο ποσοστιαίως δείκτης των μαστεκτομών επί του 
συνόλου επεμβάσεων μαστού για κακοήθεια συρρικνώνε-
ται μέρα με την μέρα με τάση να πέφτει κάτω από το 10%. 
Επίσης ταυτοχρόνως ελέγχουμε και τους μασχαλιαίους 

λεμφαδένες είτε με την βιοψία του λεμφαδένα φρουρού, 
είτε με λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης αυτός κρίνε-
ται αναγκαίος.  
Οι περισσότερες επεμβάσεις μαστού σήμερα δεν χρή-
ζουν διανυκτέρευσης, αλλά μόνο παραμονή λίγων ωρών 
στο νοσοκομείο.
Από ογκολογικής  άποψης τα αποτελέσματα των επεμ-
βάσεων διατήρησης του μαστού στάδιο Ι και ΙΙ  μαζί με 
την ακτινοβολία είναι ίδια με τα αποτελέσματα της μαστε-
κτομής.
Με την πρόοδο των ακτινοδιαγνωστικών τεχνικών και με 
την εφαρμογή πρωτοκόλλων μαζικής προληπτικής ανί-
χνευσης παθήσεων μαστού  έχουμε την δυνατότητα να 
ανακαλύψουμε έγκαιρα  της προκαρκινικές βλάβες ή τις 
πρώιμες μορφές κακοήθειας 
Ακόμα και η μαστεκτομή έχει διαφοροποιηθεί, υπό την  
έννοια ότι είναι λιγότερο παρεμβατική, με περισσότερο σε-
βασμό στους ιστούς επίσης εκτελούνται  και διάφορες άλ-
λες υποκατηγορίες όπως υποδόρια μαστεκτομή με ή χωρίς 
διατήρηση  της θηλής με άμεση και ταυτόχρονη αποκατά-
σταση . Επίσης, σε περιπτώσεις που χρήζει η ριζική μαστε-
κτομή  μεταχρονολογημένα μπορεί να επιτευχτεί  αποκα-
τάσταση η ανοικοδόμηση του μαστού.
Είναι εξίσου σημαντικό να λάβουμε  υπόψη μας  ότι ο λεμ-
φαδενικός καθαρισμός της μασχάλης δεν είναι απαραίτη-
τος  σε ποσοστό  65 - 70% των ασθενών.
Η  εφαρμογή του πρωτοκόλλου του λεμφαδένα  φρου-
ρού προσφέρει αποφυγή της επέμβασης αυτής και των 
επιπλοκών της.
Η διατήρηση του μαστού στην ασθενή είναι ιδιαίτερης ση-

μασιας  διότι αποφεύγεται  μια μεγάλη επέμβαση με πιθα-
νές επιπλοκές, παρατεταμένη νοσηλεία, σημαντικό μετεγ-
χειρητικό άλγος και ας μην ξεχνάμε τον σημαντικό ρόλο 
της επέμβασης αυτής στην  θηλυκότητας  μιας γυναίκας .
Με τις νέες επεμβάσεις διατήρησης του μαστού η ασθενής 
είναι σε καλύτερη ψυχολογικη κατάσταση που είναι εξαι-
ρετικά σημαντικό στην θετική έκβαση της ασθενείας αλλά 
και στην ποιότητα της ζωής της.
Οι νέες ελπιδοφόρες  ελάχιστα επεμβατικές  χειρουργικές 
επεμβάσεις μαζί με όλες τις συμπληρωματικές  θεραπευ-
τικές παρεμβάσεις και ειδικά με τις στοχευόμενες βιολογι-
κές θεραπείες δίνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι ο καρκί-
νος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί.

-«Λοιπόν νεαρέ μου, πόσων χρονών είπαμε ότι είσαι;» με ρώτησε ο γιατρός.
-«28 χρονών είμαι γιατρέ, ψάχνετε γαμπρό γα την κόρη σας;  Είμαι πιασμένος, 
χαχα» του απάντησα με αφελές  χιούμορ.
-«… και πόσα χρόνια είπαμε ότι καπνίζεις;» συνέχισε αυτός σοβαρά.
-« Δεν έχω βάλει ποτέ στο στόμα μου τσιγάρο» συνέχισα με την ίδια αφέλεια.
-«Ποτέ;;;;!!!, νεαρέ μου, τι να πω… τόσο μικρός, μη καπνιστής… τι να πω, δεν 
έχω λόγια…» άρχισε να λέει  έκπληκτος, κοιτώντας πότε εμένα και πότε την άφθα, 
την πληγή που έβλεπε στο κάτω μέρος του στόματος , κάτω από την γλώσσα.
Ήταν Σεπτέμβριος 1999 και αυτή η στιχομυθία  ήταν η αρχή ενός δύσβατου μο-
νοπατιού το οποίο  με οδηγούσε χωρίς εναλλακτικές  διαδρομές, σε ένα μεγάλο 
Βουνό, σε ένα Γολγοθά. Το συνάντησα στο διάβα μου μικρός σχετικά σε ηλικία, 
ανώριμος αλλά γεμάτος από την ζωντάνια  και το πάθος της νιότης τα οποία έπαι-
ξαν μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις μου. Στην συνέχεια, αμέσως μετά , ήρθε και το 
αποτέλεσμα  της ιστολογικής εξέτασης : «Ακανθώδης κυτταρικό καρκίνωμα στο-
ματικής κοιλότητας». Το μονοπάτι γινότανε ακόμα πιο δύσβατο και δύσκολο και 
τις πρώτες ώρες κατέρρευσα, έχασα τον κόσμο, έκλαψα, θύμωσα και τα έβαλα με 
Θεούς και ανθρώπους. Στην συνέχεια πιο ήρεμος και αφού είχε εκτονωθεί ο θυμός 
μου, ανακάλυψα πως είχα 2 επιλογές : ή να κλάψω την άσχημη μοίρα μου και να 
σκάψω ένα λαγούμι να μπω μέσα  να εξαφανιστώ ή να σφίξω τα δόντια , να πάρω 
κουράγιο και να ανέβω όλο το βουνό σπιθαμή προς σπιθαμή, βήμα προς βήμα. 
Παρασυρόμενος από το Κεφαλλονίτικο πείσμα μου και ξεροκεφαλιά μου αλλά 
και την αφέλεια της νιότης που όλα τα θεωρεί εύκολα, είπα «όχι, ρε πούστη μου 
δεν θα κρυφτώ» και ξεκίνησα σιγά-σιγά την μεγάλη ανηφόρα. Η ανηφόρα ήταν 
πολύ μεγάλη , την κορυφή πότε την έβλεπα να πλησιάζει και πότε την έβλεπα να 
χάνεται στον ορίζοντα. Αλλά εγώ εκεί,  έπεφτα, σηκωνόμουνα, γλιστρούσα, συ-
νέχιζα, ξαναέπεφτα, ξανασηκωνόμουν  και ξανά από τα αρχή. 
Αρχικά έγινε επέμβαση και καθαρισμός της περιοχής εδώ στην Αθήνα σε δημό-
σιο νοσοκομείο. Όλα κατά τους γιατρούς πήγαν τέλεια, όλα καθαρίστηκαν πλή-
ρως . Μια σειρά από ακτινοβολίες  ήρθαν να επισφραγίσουν ότι όλα τελείωσαν. 
Αλλά δυστυχώς όλα μόλις είχαν αρχίσει. Μέσα στο εξάμηνο, Πρωτοχρονιά του 
2000 και ενώ όλος ο κόσμος γιόρταζε με πυροτεχνήματα το Millennium σε μέ-
να είχε γίνει μετάσταση στο οστό της κάτω γνάθου και τώρα τα πράγματα ζόρι-
ζαν, δυσκόλευαν. Η καινούργια χιλιετία δεν με είχε βρει και στα καλύτερά μου… 
Χρειαζόταν να αφαιρεθεί σχεδόν όλο το οστό και στην θέση του θα έμπαινε είτε 
μεταλλική πλάκα ή (ακόμα καλύτερα) οστό από άλλο σημείο του σώματος. Μετά 
από μια σειρά χημιοθεραπιών που με διέλυσαν σωματικά αλλά και οργανικά και 
αφού περιορίστηκε η αλματώδη επιθετικότητα του καρκίνου βρέθηκα στην Αγ-
γλία ,στο Λονδίνο για να κάνω την μεταμόσχευση με ελεύθερο μόσχευμα οστού 
από την ωμοπλάτη. Ήταν Ιούλιος του 2000 και ενώ η Αθήνα καιγόταν στους 43 
βαθμούς εγώ ήμουνα στο μουντό Λονδίνο κοιτώντας από το παράθυρο του νο-
σοκομείου το ψιλόβροχο  γεμάτος αγωνία για την έκβαση μιας πολύωρης (πάνω 
από 12 ώρες) εγχείρησης. Όλα κατά τους γιατρούς πάλι πήγαν τέλεια, το μόσχευ-
μα (οστό και μυϊκός ιστός) «έδεσε» πολύ καλά στην περιοχή της γνάθου που είχε 
αφαιρεθεί. Αλλά(πάντα υπάρχει ένα αλλά )δεν υπολογίστηκε ότι η περιοχή ήταν 
ακτινοβολημένη και ο οργανισμός καταβεβλημένος  μετά από χημιοθεραπίες. Το 
αποτέλεσμα ήταν 2 φοβερές και τρομερές επιπλοκές που με έφεραν ένα σκαλο-
πάτι πριν μπω στην βάρκα του Αχέροντα για τον Κάτω Κόσμο. Φαίνεται όμως, εί-
τε δεν μου άρεσε η φάτσα του Βαρκάρη είτε δεν είχα να του δώσω το απαραίτητο 
νόμισμα και τις δυο φορές έμεινα απέξω!!!. Την πρώτη φορά «έσπασε» η ακτινο-

βολημένη καρωτιδική αρτηρία  στο λαιμό βάφοντας τους τοίχους του νοσοκομεί-
ου κόκκινους με αίμα και την δεύτερη το γεμάτο από φάρμακα στομάχι έπαθε δι-
άτρηση και περιτονίτιδα. Και  τις δύο φορές ο «Βαρκάρης» με είχε γραμμένο στις 
λίστες του και με περίμενε, αλλά καθότι Έλληνας και όχι Άγγλος και έχοντας πά-
ντα μια ιδιάζουσα σχέση με τον χρόνο, τον έστησα και τον άφησα να με περιμένει 
μάταια στα ραντεβού. Σε αυτό βέβαια με βοήθησε και μια ομάδα «αγγέλων» με 
Αγγλική προφορά που έπαιρναν την μορφή είτε των γιατρών είτε των νοσηλευ-
τών και με βοηθούσαν στο δύσκολο έργο μου. Τελικά τα κατάφερα και είδα και 
τις δυο φορές την βάρκα να ξεμακραίνει χωρίς εμένα αλλά όμως όλη αυτή η προ-
σπάθεια είχε και το τίμημά της. Το μόσχευμα δεν άντεξε όλη αυτή την ταλαιπω-
ρία και  «απεβίωσε». Οι γιατροί με μεγάλη θλίψη τους με ετοίμασαν για μια ακό-
μα εγχείρηση αυτή την φορά μικρότερης έκτασης, χωρίς μεταμόσχευση άλλου 
οστού και χρησιμοποιώντας μόνο τον μυ, τον κρημνό από το στήθος και μεταλλι-
κή πλάκα χωρίς το οστό . Αυτό βέβαια εκτός του ότι δεν ήταν μια οριστική λύση 
καθώς η  πλάκα από μόνη της έχει μια διάρκεια ζωής όχι πολύ μεγάλη, επέφερε 
και σημαντικές δυσκολίες στην ομιλία, στην κατάποση όπως και μια σχετική δυ-
σμορφία στο πρόσωπο. Τουλάχιστον όμως μπόρεσα και γύρισα σπίτι μου υγιής!!!
Πέρασαν 15 χρόνια από τότε. Σε αυτό το διάστημα είχα δίπλα μου συνέχεια την 
οικογένεια μου  αλλά και την Ευαγγελία. Αρχικά σύντροφος (από την πρώτη στιγ-
μή που αρρώστησα), μετά αρραβωνιαστικιά, και μετέπειτα σύζυγος, μητέρα των 
δύο πανέμορφων κοριτσιών μου, παντοτινό μου στήριγμα και παρούσα σε κάθε 
μου στιγμή ευχάριστη ή άσχημη. Πριν 2 χρόνια υποβλήθηκα σε ακόμα μια εγχεί-
ριση στο Λονδίνο με ακόμα μια μεταμόσχευση οστού αυτή την φορά από το πόδι 
και την περόνη με επιτυχή αποτελέσματα αυτή την φορά. Μένει όμως κάτι ακόμα. 
Μια πλαστική επέμβαση ή οποία θα διορθώσει σε κάποιο βαθμό την δυσμορφία 
στο πρόσωπο και θα με κάνει και μένα να αισθανθώ καλύτερα με τον εαυτό μου 
αλλά και με τους γύρω μου. Όχι ότι έχω πρόβλημα. Οι κόρες μου και η οικογένεια 
μου με υπεραγαπάει και η σύζυγός μου  λέει ότι η ομορφιά ενός ανθρώπου φαί-
νεται στην ψυχή και στο βλέμμα και όχι στην εξωτερική εμφάνιση. Αλλά το περι-
μένω για μένα, να αισθανθώ εγώ καλύτερα και λέω στο γιατρό να βάλει όλη του 
την τέχνη, έτσι ώστε το νέο μου look να είναι κάτι ανάμεσα σε  George Clooney 
και Brad Pitt… Ακόμα δεν έχω αποφασίσει!!!
¨Όλα αυτά τα χρόνια που ανέβαινα το βουνό μου, τον Γολγοθά μου ορισμένες 
φορές έχανα την πίστη μου αναλογιζόμουν πόσο άτυχος ήμουν, «γιατί να μου 
συμβεί εμένα αυτό». Τότε ήτανε που γύρναγα το κεφάλι  προς τα πίσω και έβλε-
πα την θέα από κάτω, που όμοια της δεν υπήρχε. Φαινόταν όλα από ψηλά τόσο 
υπέροχα, τόσο γαλήνια με μια σπάνια ομορφιά και τότε συνειδητοποιούσα ότι αν 
δεν ανέβαινα ποτέ την ανηφόρα, δεν θα έβλεπα ποτέ αυτή την θέα. Οπότε λοι-
πόν, τι είναι η αρρώστια, ο καρκίνος; Εχθρός ή φίλος; Δύσκολη πολύ η απάντη-
ση. Εγώ την έχω πάρει την δικιά μου. Εύχομαι και σε σας μετά την ανάγνωση της 
ιστορίας μου αναλογιζόμενοι και τις δικές σας «ανηφόρες» να πάρετε τις απαντή-
σεις που ψάχνετε...

«Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με 3 
τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ» 

I. Kant  (Γερμανός φιλόσοφος)

Βασίλης Αλιβιζάτος

Καινοτόμες ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις 

για τον καρκινο του μαστου
γράφει ο: Ξενοφών Ξενάκης MD PhD,  Χειρουργός Μαστού - Ειδικός Μαστολόγος ● www.mastologikocentro.gr
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Εδώ και αρκετές δεκαετίες, επιστήμονες από όλο τον κό-
σμο μελετούν το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το 
ανοσοποιητικό σύστημα στη μάχη κατά του καρκίνου. 
Ωστόσο, μόλις πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι οι ανοσο-
ογκολογικές αγωγές παρέχουν αντικαρκινικά οφέλη που 
διαρκούν, σε ασθενείς οι οποίοι μέχρι τώρα είχαν πολύ 
λίγες επιλογές. 
Η ενημέρωση των ασθενών αλλά και του ευρύτερου κοι-
νού στη χώρα μας για αυτές τις νέες θεραπείες, η κατανό-
ηση των διαφορών τους από τις άλλες υπάρχουσες θερα-
πείες και του ρόλου που θα διαδραματίσουν τα επόμενα 
χρόνια, ήταν ο στόχος της Επιστημονικής Ημερίδας για την 
Ανοσο-ογκολογία, που διοργάνωσε με επιτυχία και μεγά-
λη συμμετοχή ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – 
Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.», τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στον 
Πολυχώρο IANOS. 
Όπως εξήγησε κατά τον χαιρετισμό της, στην έναρξη της εκ-
δήλωσης, η πρόεδρος του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. κα Ζωή Γραμ-
ματόγλου, η ανοσο-ογκολογία ως νέος τρόπος θεραπευτι-
κής αντιμετώπισης του καρκίνου, που στόχο έχει να βελτι-
ώσει το προσδόκιμο ζωής και τον τρόπο με τον οποίο βι-
ώνουν οι ασθενείς τον καρκίνο, εξελίσσεται με ταχείς ρυθ-
μούς, «γι’ αυτό και είναι σημαντικό οι ασθενείς να έχουν 
ακριβή, σύγχρονη ενημέρωση και πληροφορίες που θα 
τους βοηθήσουν να έχουν έναν ουσιαστικό διάλογο με τους 
γιατρούς τους σχετικά με το ρόλο που αυτές οι θεραπείες 
έχουν στην αντιμετώπιση της ασθένειας τους».

 Ένα νέο θεραπευτικό standard 
Στην πρώτη θεματική ενότητα της Ημερίδας, ο κ. Ιωάννης 
Μούντζιος, Παθολόγος-Ογκολόγος στο 251 Γενικό Νοσοκο-
μείο Αεροπορίας, εξήγησε τί είναι η Ανοσο-ογκολογία και 
αναφέρθηκε στη σχετική έρευνα, κάνοντας λόγο για κατο-
χύρωση ενός νέου θεραπευτικού standard στη θεραπεία 
δεύτερης γραμμής του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του 
πνεύμονα. Όπως είπε, «το φετινό συνέδριο Κλινικής Ογκο-
λογίας της Αμερικανικής Ογκολογίας σηματοδοτήθηκε από 
δυο σημαντικές μελέτες  ανοσοθεραπείας στον καρκίνο του 
πνεύμονα, και ειδικότερα στη δεύτερη γραμμή θεραπείας 
στον προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύ-
μονα, όπου οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες 
και το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών περιορισμένο. 
Στην πρώτη από αυτές, τη μελέτη Checkmate-057, 582 ασθε-
νείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύ-
μονα που είχαν εμφανίσει πρόοδο νόσου μετά από θερα-
πεία πρώτης γραμμής με βάση την πλατίνα, τυχαιοποιήθη-
καν να λάβουν θεραπεία δεύτερης γραμμής, είτε με το μο-
νοκλωνικό αντίσωμα έναντι του παράγοντα programmed 
death receptor-1 (PD-1)  σε δόση 3 mg/kg BΣ ανά δυο εβδο-
μάδες είτε την κλασσική χημειοθεραπεία με Δοσεταξέλη 
σε δόση 75 mg/m2 κάθε τρεις εβδομάδες μέχρι την πρόο-
δο της νόσου.  Οι ασθενείς που έλαβαν ανοσοθεραπεία με  
nivolumab εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερη διάμεση επι-
βίωση της τάξης των 12,2 μηνών, ενώ οι ασθενείς στο σκέ-
λος της χημειοθεραπείας είχαν διάμεση επιβίωση 9,4 μήνες. 
H  ανοσοθεραπεία υπερείχε και σε ό,τι αφορά  το διάστη-
μα μέχρι την πρόοδο της νόσου (4,2 έναντι 2,3 μήνες), την 
επιβίωση ενός έτους (50,5% έναντι 39%)  και τις αντικειμε-
νικές ανταποκρίσεις (19,2% έναντι 12,4%). Ενδιαφέρον πα-
ρουσίαζε η ανοσοϊστοχημική έκφραση του PD-L1, η οποία 
σχετιζόταν με το επίπεδο της ανταπόκρισης». 
Σύμφωνα με τον κ. Μούντζιο, «αντίστοιχα θετικά αποτε-
λέσματα εμφάνισε και η μελέτη Checkmate -017, η οποία 
είχε παρόμοιο σχεδιασμό  με την Checkmate -057, με τη δι-
αφορά ότι ο  ο υπό μελέτη πληθυσμός αφορούσε ασθε-
νείς με πλακώδες καρκίνωμα: 272 τυχαιοποιήθηκαν με τον 
ίδιο ακριβώς σχεδιασμό και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
ασθενείς στο σκέλος του Nivolumab είχαν στατιστικά σημα-
ντική παράταση της επιβίωσης, από τους 6 στους 9,2 μήνες. 
Αντίστοιχα, το πειραματικό σκέλος είχει 20% ανταποκρίσεις 
έναντι 9% για τη Δοσεταξέλη και πολύ καλύτερο προφίλ 
τοξικότητας, ενώ το όφελος ήταν σταθερό ανεξάρτητα από 
το μέγεθος της έκφρασης του PD-L1».

 Βιοδείκτες και παθολογία του όγκου 
Στη δεύτερη θεματική ενότητα, που αφορούσε το ρόλο 
των βιοδεικτών και της παθολογίας του όγκου στην Ανο-
σο-ογκολογία, η κα Κωνσταντίνα Φραγκιά-Τσίβου, M.D., 
Ph.D., Παθολογοανατόμος, Επιστημονική Διευθύντρια Πα-
θολογοανατομικού Εργαστηρίου HistoBio Diagnosis (HBD) 
και πρόεδρος του Οργανισμού Πρόληψης & Αντιμετώπι-
σης Μελανώματος ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ, επισήμανε ότι «ο καρκί-
νος αποτελεί μια μορφή πολέμου που διαδραματίζεται στο 

πεδίο του ανθρώπινου σώματος, με αντιπάλους το καρκι-
νικό κύτταρο και το αμυντικό σύστημα. Η στρατηγική της 
άμυνας του οργανισμού διαθέτει πολλά εναλλακτικά σενά-
ρια, καθένα των οποίων αφορά σε διαφορετική τακτική και 
ελιγμούς του εχθρού». 
Όπως εξήγησε, «η παθολογική ανατομική ιατρική επιστή-
μη έχει αποσαφηνίσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ανάπτυ-
ξης, οργάνωσης αλλά και επέκτασης της νόσου, καθορίζο-
ντας ταυτόχρονα, με τη βοήθεια ειδικών τεχνικών, όπως η 
ανοσοϊστοχημεία, τα κριτήρια που ταυτοποιούν καθένα των 
υποτύπων του καρκίνου αλλά και καθορίζουν την εστία αφε-
τηρίας τους. Η μελέτη των χαρακτηριστικών του καρκινικού 
ιστού συνέβαλε στην αναγνώριση μετρήσιμων παραμέτρων, 
των βιοδεικτών, που καθορίζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ή 
την παρουσία της νόσου και  που προκαθορίζουν την επιθε-
τική συμπεριφορά ενός όγκου. Οι συγκεκριμένοι προγνω-
στικοί δείκτες, μπορεί να σχετίζονται με τον ίδιο τον πάσχο-
ντα και το γενετικό του υλικό ή και με τον ίδιο τον όγκο, το 
ρυθμό ανάπτυξής του και την ικανότητά του για μεταστατι-
κή επέκταση. Έτσι, για παράδειγμα, το πάχος του μελανώ-
ματος, ο βαθμός  πολλαπλασιασμού του και η παρουσία ή 
απουσία πληγής στην επιφάνειά του, αναγνωρίσθηκαν ως 
παράμετροι που καθορίζουν το μέλλον του μελανοπαθούς».
Η κα Φραγκιά-Τσίβου τόνισε ότι «η κατά βάθος μελέτη του 
γενετικού υλικού του καρκινικού κυττάρου κατέδειξε διαφο-
ροποιήσεις του από το αρχικό κύτταρο που το δημιούργη-
σε. Οι συγκεκριμένες μεταβολές, καλούμενες μεταλλάξεις, 
είναι χαρακτηριστικές και διαφορετικές για τα κύτταρα δια-
φόρων υποτύπων καρκίνων, γεγονός που οδήγησε στη δη-
μιουργία φαρμάκων-πυραύλων, απόλυτα εξειδικευμένων 
στην αναγνώριση των κυττάρων συγκεκριμένου καρκίνου 
και προγραμματισμένων για την καταστροφή τους με από-
λυτη ακρίβεια, ανεξάρτητα της θέσης τους στο ανθρώπινο 
σώμα [στοχευμένη θεραπεία]. Επιπρόσθετα, μετά την κατα-
γραφή στο μικροσκόπιο των αλληλοεπιδράσεων του καρ-
κινικού κυττάρου με το μικροπεριβάλλον του και το αμυ-
ντικό σύστημα, κατανοήθηκαν οι μηχανισμοί διαφυγής του 
καρκίνου από την επιτήρηση της άμυνας. Έτσι, αναπτύχθηκε 
η ανοσο-ογκολογία, νέος κλάδος της ογκολογίας που στο-
χεύει στην ανάπτυξη θεραπευτικών εφαρμογών που βελτι-
ώνουν εκ των έσω την αποτελεσματικότητα της ανοσιακής 
απάντησης στον καρκίνο».

 Ανοσοθεραπεία στο μελάνωμα 
Στην τρίτη θεματική ενότητα, για την ανοσοθεραπεία στο 
μελάνωμα, ο κ. Μαρίνος Τσιατάς, Παθολόγος-Ογκολόγος 
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, επισήμανε ότι το κακόηθες με-
λάνωμα του δέρματος αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου 
από καρκίνο του δέρματος, με την επίπτωσή του να αυξάνει 
σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, προσθέτοντας ότι «παρ’ 
όλο που η πλειοψηφία των ασθενών αρχικά έχει εντοπισμέ-
νη νόσο, η οποία μπορεί να ιαθεί με χειρουργική εξαίρεση, 
ποσοστό 2%-5% παρουσιάζεται με εξ αρχής μεταστατική 
νόσο, ενώ ορισμένοι άλλοι που αρχικά είχαν τοπική νό-
σο τελικά θα υποτροπιάσουν συστηματικά, με τον κίνδυ-
νο να μεγιστοποιείται όσο αυξάνει το βάθος διήθησης του 
νεοπλάσματος ή εάν υπάρχουν διηθημένοι επιχώριοι λεμ-
φαδένες». Σημείωσε, ωστόσο, ότι «τα τελευταία έτη, η δι-
αλεύκανση των μοριακών μονοπατιών που διέπουν το κα-
κόηθες μελάνωμα και η ανάπτυξη στρατηγικών άρσης της 
προκαλούμενης από τον όγκο ανοσοδιαφυγής και ανοσο-
καταστολής έχουν δώσει ώθηση στη θεραπευτική του με-
ταστατικού μελανώματος, με τα αποτελέσματα να είναι ήδη 
απτά στην κλινική πράξη». 
Ειδικότερα, ο κ. Τσιατάς ανέφερε ότι «ο πρώτος αναστολέας 
CTLA-4 που εγκρίθηκε για χρήση στο μεταστατικό μελάνωμα 
ήταν το μονοκλωνικό αντίσωμα ιπιλιμουμάμπη (ipilimumab), 
καθώς σε μελέτες φάσης ΙΙΙ διαπιστώθηκαν ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, σε 676 προθεραπευμένους με 
χημειοθεραπεία ή IL-2, HLA-A*0201 θετικούς ασθενείς χορη-
γήθηκε είτε ιπιλιμουμάμπη 3 mg/kg με ή χωρίς το πεπτιδικό 
εμβόλιο gp100 είτε το εμβόλιο μόνο. Η ολική επιβίωση ήταν 
10, 10,1 και 6,4 μήνες στις τρεις ομάδες, αντίστοιχα, ενώ το 

ποσοστό ελέγχου της νόσου ανήλθε στο 20,1%, 28,5% και 
11%, διαφορές που ήταν στατιστικά σημαντικές. Επίσης, φά-
νηκε ότι επί προόδου νόσου μετά από αρχική ανταπόκριση 
στην ιπιλιμουμάμπη η επαναχορήγησή της οδήγησε σε εκ νέ-
ου έλεγχο της νόσου στα 2/3 των ασθενών. Σε 502 μη προθε-
ραπευμένους ασθενείς χορηγήθηκε δακαρβαζίνη με ή χωρίς 
ιπιλιμουμάμπη 10 mg/kg. Οι διαφορές στη συνολική επιβί-
ωση (11,2 έναντι 9,1 μήνες) και στην τριετή επιβίωση (20,8% 
έναντι 12,2%) υπέρ του συνδυασμού ήταν στατιστικά σημα-
ντικές, ενώ τα δύο σχήματα ήταν ισοδύναμα ως προς το πο-
σοστό ελέγχου της νόσου (33,2% έναντι 30,2%). Σχετικά με 
την ιπιλιμουμάμπη, θα πρέπει να τονιστεί ότι η τοξικότητα εί-
ναι δυνητικά σημαντική...»
Σε ό,τι αφορά τους αναστολείς της πρωτεΐνης programmed 
death-1 (PD-1), που αποτελεί υποδοχέα των Τ-λεμφοκυττάρων, 
ο κ. Τσιατάς τόνισε ότι «μονοκλωνικά αντισώματα κατά της 
PD-1 και του PD-L1 έχουν ήδη δοκιμαστεί σε μελέτες φάσης 
Ι σε ποικιλία συμπαγών όγκων, όπως το μελάνωμα, ο καρ-
κίνος του νεφρού και ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύ-
μονα, με σχετική επιτυχία. Το μονοκλωνικό αντίσωμα κατά 
της PD-1, η νιβολουμάμπη (nivolumab), χορηγήθηκε σε δι-
άφορες δόσεις ανά δύο εβδομάδες έως και για δύο έτη σε 
107 ασθενείς με προθεραπευμένο μεταστατικό μελάνωμα 
σε μια μελέτη φάσης Ι/ΙΙ. Η συνολική επιβίωση ήταν 17 μή-
νες και οι ανταποκρίσεις (με βάση τα κριτήρια RECIST) ανήλ-
θαν στο 31%.  Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με την ιπιλιμουμά-
μπη, οι ανταποκρίσεις ήταν εμφανείς σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα, ενώ 43% των ασθενών επιβίωναν μετά από 2 έτη. 
Ένα δεύτερο αντίσωμα κατά της PD-1, η πεμπρολιζουμάμπη 
(pembrolizumab), ελέγχθηκε σε μια μελέτη φάσης Ι σε ποικί-
λα δοσολογικά σχήματα σε προθεραπευμένους και μη ασθε-
νείς με μεταστατικό μελάνωμα. Το ποσοστό των ανταποκρί-
σεων με βάση τα κριτήρια RECIST ανήλθαν στο 38%, ενώ 
τα καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν με το σχήμα των 10 
mg/kg ανά δύο εβδομάδες (...) Σχετικά με την αναστολή PD-
1/PD-L1, θα πρέπει να τονιστεί ότι καταβάλλεται προσπάθεια 
να βρεθούν βιοδείκτες που προβλέπουν ανταπόκριση στους 
εν λόγω παράγοντες». 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο συνδυασμός αντισωμά-
των κατά του CTLA-4 και του PD-1/PD-L1 (double immune 
checkpoint inhibition), αφού όπως τόνισε ο κ. Τσιατάς  «το 
θεωρητικό πλεονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι, καθώς προ-
καλούν άρση της ανοσοκαταστολής μέσω διαφορετικών στό-
χων, ενδεχομένως να έχουν αθροιστική ή και συνεργική δρά-
ση όταν συγχορηγούνται. Σε μια μελέτη φάσης Ι, η νιβολου-
μάμπη και η ιπιλιμουμάμπη χορηγήθηκαν ταυτόχρονα ή δι-
αδοχικά. Η ταυτόχρονη θεραπεία συνδυάστηκε με ένα ποσο-
στό αντικειμενικής ανταπόκρισης της τάξης του 40%, έναντι 
20% της διαδοχικής, με τις περισσότερες ανταποκρίσεις να 
είναι μεγάλης διάρκειας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη δραστικότη-
τα συνοδεύεται και από μεγαλύτερη τοξικότητα».
Κλείνοντας, ο κ. Τσιατάς εκτίμησε ότι «στο άμεσο μέλλον 
αναμένεται να βελτιστοποιηθεί η κλινική εφαρμογή των και-
νοτόμων θεραπειών, με αποτέλεσμα το μελάνωμα να απο-
τελέσει πράγματι το πρότυπο της εξατομικευμένης ογκολο-
γικής θεραπείας, όπως είχαν προβλέψει πριν από 4 έτη οι 
Smalley και Sondak52 σε άρθρο σύνταξης στο New England 
Journal of Medicine, και το μεταστατικό μελάνωμα από ταχέ-
ως θανατηφόρο πιθανόν να μετατραπεί σε χρόνιο νόσημα».

 Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα 
Στην τέταρτη θεματική ενότητα, ο κ. Πάρις Α. Κοσμίδης, 
Παθολόγος-Ογκολόγος και Διευθυντής Β’ Παθολογικής-
Ογκολογικής Κλινικής, ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ», μίλησε για την ανο-
σοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα, τονίζοντας ότι «ο 
καρκίνος του πνεύμονος θεωρείται η πρώτη αιτία θανάτου 
από κακοήθειες στους άνδρες και η δεύτερη στις γυναίκες 
σε όλο τον πλανήτη».
Όπως είπε, «η ανοσοθεραπεία έχει μπει πλέον στην κλινι-
κή πράξη, αν και διανύει τα πρώτα της βήματα. Έχει ορισμέ-
να χαρακτηριστικά τόσο στην δράση όσο και στις παρενέρ-
γειες της. Κατ’αρχήν είναι πιο αποτελεσματική στους καρκί-
νους που έχουν πολλές μεταλλάξεις, όπως συχνά προκαλεί 

H ανοσο-ογκολογία φέρνέί νέα δέδομένα στη μαχη κατα του καρκίνου

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι. 
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Θεατρική παράσταση
«Το όνειρο ενός γελοίου 

ανθρώπου»
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, Art Factory 

- Λαμίας 6, Ταύρος και ώρα 20:30

«Ένα όνειρο γελοίο»
Παράσταση ensemble σωματικού θεάτρου βασισμένο στο διήγημα του Φ. Ντοστογιέφσκι 
«το όνειρο ενός γελοίου ανθρώπου» από τους καλλιτέχνες του Duende school of ensemble 
physical theatre σε σκηνοθεσία του John Britton.
«Ένα όνειρο γελοίο» παρουσίασαν οι καλλιτέχνες που παρακολουθούν το 1ο Duende 
School of Ensemble Physical Theatre που διεξάγεται στην Αθήνα υπό την καθοδήγηση και 
σκηνοθεσία του John Britton. Πρόκειται για τη μεταφορά του διηγήματος του Φ. Ντοστο-
γιέφσκι «το όνειρο ενός γελοίου ανθρώπου» στη σκηνή σε μορφή ensemble σωματικού 
θεάτρου από ένα θίασο που αποτελείται από 19 γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων. Το 
έργο διερευνά την ιδέα της ουτοπίας και της δυστοπίας, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα για 
τον κόσμο που ζούμε.
Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στον ιδιαίτερο χώρο του Art Factory, στον Ταύ-
ρο, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών που λειτουργεί πια σαν χώρος καλλιτε-
χνικής δημιουργίας. Η είσοδος ήταν ελεύθερη και υπήρχε η δυνατότητα προ-
αιρετικής συνεισφοράς. 
Τα έσοδα των παραστάσεων στις 29 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου εδόθησαν για την υπο-
στήριξη των ανθρώπων της Λέσβου που εργάζονται για την φροντίδα των προσφύγων και 
του Συλλόγου Καρκινοπαθών- Εθελοντών- Φίλων- Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.
https://www.youtube.com/watch?v=qG0tIVamqq8&feature=youtu.be 

Ομιλία στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας 
& Συμβουλευτικής 

«ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ»
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 20:00,  
3ης Σεπτεμβρίου 84 (6ος όροφος), Βικτώρια

Το Κέντρο Ψυχοθε-
ραπείας και Συμβου-
λευτικής «Βίλχελμ 
Ράιχ» σε συνεργα-
σία με τον Σύλλο-
γο Καρκινοπαθών - 
Εθελοντών - Φίλων 
- Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών και σε συ-
νέχεια της επιτυ-
χούς συνεργασίας, 
διοργάνωσε Ομιλία, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 20:00, με θέμα:
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών - Κέντρο «Βίλχελμ Ράιχ»: Εκπαίδευση Εθελοντών & Ομά-
δες Στήριξης Ασθενών».
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και ιδρυτικό μέλος τους Συλλόγου μας, εκπαιδευτικός , 
κα Ζωή Γραμματόγλου μαζί με τις συνεργάτιδες του Κέντρου ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ, 
κ.κ. Ευδοξία Μαρινάκου, επί πτυχίω ψυχοθεραπεύτρια, Ευτυχία Χριστοδή-
μου, ψυχοθεραπεύτρια, Γεωργία Ροβόλα, ψυχοθεραπεύτρια και Μαρία Κυ-
ριακοπούλου, ψυχοθεραπεύτρια, οικογενειακή σύμβουλο μίλησαν σχετικά 
με την εμπειρία τους από αυτή τη συνεργασία.
Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών ευχαριστεί θερμά το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & 
Συμβουλευτικής «ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ»  για την ανιδιοτελή προσφορά του, καθώς 
και τις Ψυχοθεραπεύτριες κ.κ. Ευδοξία Μαρινάκου, Ευτυχία Χριστοδήμου, Γε-
ωργία Ροβόλα και Μαρία Κυριακοπούλου για την έμπρακτη στήριξη και αφο-
σίωση στο έργο του Συλλόγου μας.

 «Φεστιβάλ Εθελοντισμού &  
Πολιτισμού Χωρίς 

Σύνορα» - 2016
Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016, 

Ξενοδοχείο ATHENS HILTON

Ο «Κοσμο-Πολιτισμός» πολιτιστικός οργανισμός και το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθελοντισμού 
Ελλάδα»-»E- Volunteers Forum» συνδιοργάνωσαν το «Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού 
Χωρίς Σύνορα» - 2016, το Σάββατο 9 και την Kυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 στο ξενοδοχείο 
Ηilton  Αθηνών και ώρες  10.00-22.00.
Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε στα πλαίσια του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Εθελο-
ντισμού 5 Δεκεμβρίου» που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ.  Επίσης ως «Φεστιβάλ Εθελοντισμού Χωρίς 
Σύνορα» φιλοξενείται από το 2008 στο «πολυΣυνέδριο Money Show» σε δικό του εκθεσια-
κό χώρο και αίθουσες στο Ηilton-Αthens και αποτελεί τον τρίτο πυλώνα του πολυΣυνεδρίου 
που αφορά τον τομέα της «κοινωνίας των πολιτών». 
Συμμετείχαν 40 εθελοντικές οργανώσεις και φορείς από το φάσμα του εθελοντισμού και 
του πολιτισμού & πραγματοποιπήθηκαν 20 εκδηλώσεις με θέματα για την κοινωνία των πο-
λιτών και τον πολιτισμό.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών συμμετείχε για 
ακόμη μια χρονιά με Εκθεσιακό Περίπτερο.
Επίσης, το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016, στην εκδήλωση με θέμα «Η Άμυαλη Βιολέτα, θεα-
τρική φιλανθρωπική παράσταση για την ενημέρωση γυναικών & ανδρών για τον καρκίνο του 
μαστού, η κα Μαίρη Χήναρη, Ειδική Γραμματέας Δ.Σ. του Συλλόγου μας απηύθυνε χαιρετισμό. 
Τέλος, την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016, στην εκδήλωση με θέμα «Η ομορφιά και η γυναι-
κεία φύση του εθελοντισμού», η κα Αθανασία Σαμαρά, Μέλος & Εθελόντρια του Συλλόγου 
μας συμμετείχε ως ομιλήτρια μαζί με τις κ.κ. Δώρα Κυπριώτη & Ηλιάνα Μακρή.

2o Forum 
«Γυναίκες στην Ογκολογία στην Ελλάδα» 

με θέμα: «The Art of Survival -  
Η Τέχνη της Ζωής μετά τον καρκίνο»

Οι W4O Hellas και φέτος για 2η χρονιά «έφεραν» μαζί τις γυναίκες για-
τρούς με τις γυναίκες ασθενείς, διοργανώνοντας το 2ο Forum «Γυναίκες 
στην Ογκολογία στην Ελλάδα» με θέμα Cancer Survivorship, το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κα-
κογιάννης.
Η εκδήλωση περιελάμβανε συνεδρίες ανοιχτές στο κοινό, με ελεύθερη 
είσοδο, εισηγήσεις και ανοικτή συζήτηση, ενώ ακολούθησαν καλλιτεχνι-
κές εκδηλώσεις, τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν για τους κοινωφελείς 
σκοπούς των W4O-Hellas.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών εκπροσωπήθηκε από την κα Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρο Δ.Σ., η 
οποία συμμετείχε ως ομιλήτρια στην Ενότητα «Εκπρόσωποι Ασθενών/Εθε-
λοντών: κοινές προσπάθειες».

το κάπνισμα. Είναι ενδιαφέρον ότι στην αρχή της θεραπείας 
μπορεί να υπάρξει αύξηση του όγκου (ψευδοεπιδείνωση), 
που θα βελτιωθεί στην πορεία. Όσον αφορά τις παρενέρ-
γειες, συνήθως προκαλεί φλεγμονώδεις αντιδράσεις όπως 
πνευμονίτιδα, δερματίτιδα, κολίτιδα κ.λπ.»
Όσον αφορά τη δυνατότητα επιλογής ασθενών με βάση 
βιολογικούς δείκτες για πιο στοχευμένη αντιμετώπιση, ο κ. 
Κοσμίδης ξεκαθάρισε ότι «δεν έχει υπάρξει ξεκάθαρη απά-
ντηση. Η ύπαρξη ή μη PD-L1 στον ιστό του καρκίνου από 
την βιοψία δεν έχει συσχετισθεί απόλυτα με την αποτελε-
σματικότητα της ανοσοθεραπείας.
Το Nivolumab είναι ένα ήδη εγκεκριμένο ανοσοθεραπευ-
τικό φάρμακο που έχει δοκιμασθεί στον μη μικροκυτταρικό 
καρκίνο. Σε σύγκριση με το Docetaxel σε ασθενείς που εί-
χαν λάβει πριν χημειοθεραπεία, έδειξε υπεροχή στην απο-

τελεσματικότητα με λιγότερη τοξικότητα. Σε μια άλλη με-
λέτη το Nivolumab συνδυάσθηκε με το Ipilimumab, που εί-
ναι διαφορετικής δράσης ανοσοθεραπευτικό φάρμακο που 
χρησιμοποιείται στο μελάνωμα. Ο συνδυασμός δοκιμάσθη-
κε σε διάφορες δόσεις. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυ-
ντικά. Οι ασθενείς δεν είχαν λάβει άλλη θεραπεία πριν. Οι 
ανταποκρίσεις έφθασαν στο 39% και ο χρόνος χωρίς υπο-
τροπή στους 10,6 μήνες. Η τοξικότητα ήταν διαχειρήσιμη».
Για το Pembrolizumab, ένα άλλο ανοσοθεραπευτικό φάρμα-
κο με δραστηριότητα στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύ-
μονος, ο κ. Κοσμίδης είπε ότι «χορηγήθηκε και σε ασθενείς 
που είχαν εγκεφαλικές μεταστάσεις, με ιδιαίτερα ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα. Το Pembrolizumab έχει δοκιμασθεί στο 
μεσοθηλίωμα και οι ανταποκρίσεις έφθασαν το 28% –ικα-
νοποιητικό ποσοστό, εάν ληφθεί υπ’όψιν ότι οι ασθενείς εί-
χαν λάβει στο πρόσφατο παρελθόν χημειοθεραπεία. Ο χρό-
νος χωρίς επιδείνωση της νόσου ήταν 5-8 μήνες, ιδιαίτε-

ρα ενθαρρυντικό. Η τοξικότητα ήταν ανεκτή και συνήθης».
Τέλος, για το Atezolizumab, ένα νεότερο ανοσοθεραπευ-
τικό φάρμακο (αντι-PD-L1), με αναστολή διαφορετικού στό-
χου, σημείωσε ότι «βρίσκεται υπό έρευνα στον καρκίνο του 
πνεύμονα, με κατ’αρχήν ενδιαφέροντα αποτελέσματα ακό-
μη και σε εγκεφαλικές μεταστάσεις».   

 Το νέο I-O Portal της ECPC 
Κλείνοντας τις εργασίες της Ημερίδας, η κα Καίτη Απο-
στολίδου, Πρόεδρος της Διασωματειακής Επιτροπής για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων των Ασθενών με Καρ-
κίνο (ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ.), Αντιπρόεδρος του ECPC – European 
Cancer Patient Coalition και αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. 
του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι., παρουσίασε το νέο I-O Portal της 
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Ασθενών με Καρκίνο (ECPC/BMS).
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Οι εθελόντριες και η 
Πρόεδρος του Συλλόγου μας 
κ. Γραμματόγλου μοίρασαν τα 
δώρα που ετοίμασαν και τα 
προσφέρουν με επισκέψεις 
τους στα Νοσοκομεία, σε 
ασθενείς που πάσχουν από 
καρκίνο ευχόμενες για μια 
νέα χρονιά γεμάτη υγεία.


