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ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ

e-mail: kokinaku@yahoo.gr

Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου θα αποχωριστούμε μια χρο-
νιά ακόμα, παίρνοντας μαζί της όλα τα όμορφα αλλά και τα άσχη-

μα τα οποία βιώσαμε. Αυτή τη χρονιά κάποιοι από μας ίσως μέτρη-
σαν μια απώλεια στη ζωή τους, κάποιοι άλλοι ίσως κέρδισαν κά-

τι ή κάποιοι άλλοι βίωσαν και τις δύο εκδοχές. Όπως και αν έχει η χρο-
νιά η οποία διανύσαμε άφησε σε όλους μας το αποτύπωμά της.

Έτσι και φέτος πριν γιορτάσουμε το νέο έτος, να σταματήσουμε λί-
γο και να στοχαστούμε το χρόνο που μόλις πέρασε. Ας θυμηθού-

με σε τί πετύχαμε και σε τί αποτύχαμε, αν τολμήσαμε τις αλλαγές ή τε-
λικά φοβηθήκαμε, αν προσφέραμε κάτι στους γύρω μας όπως μια 

«καλημέρα», ένα χαμόγελο, ένα χάδι, μια γλυκιά κουβέντα.
Ότι και αν θυμηθείτε μην απογοητεύεστε. Σκεφτεί-

τε πως μια καινούργια χρονιά έρχεται.

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:00  
σας προσκαλούμε στην εκδήλωση κοπής της Πί-

τας μας, στο Μουσικό Εστιατόριο «Ελαφοκυνηγός» (Πε-
ρικλή Σταύρου 5, Γηροκομείο – Αμπελόκηποι). 

Παρακαλούμε   να  δηλώσετε έγκαιρα  τη συμμετο-
χή  σας το  αργότερο  μέχρι  την  Τετάρτη  11/01/2017 στη Γραμ-

ματεία μας (τηλ.210 6468222, Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-
20:00 & Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 10:00-18:00).

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 & ώρα 17:00-21:00  
σας προσκαλούμε στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Καρκίνος  
Τραχήλου Μήτρας – Εμβόλια», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη  

Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Ρηγίλλης 1, Αθήνα).

Την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00,  
στα γραφεία του Συλλόγου (Φαραντάτων 34 Γουδί)  στον 4ο όροφο  

θα πραγματοποιηθεί η ΕΤΗΣΙΑ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου μας.

Η  παρουσία  όλων  είναι  απαραίτητη και υποχρεωτική.

Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε από κοντά και θέλουμε να γνω-
ρίζετε, ότι , η παρουσία σας στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας απο-

τελεί την κινητήρια δύναμη για τον καθημερινό αγώνα που δίνου-
με, με σκοπό την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθε-
νών με καρκίνο και  την πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση της νόσου. 

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.
Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους αγαπητούς φίλους Καλή Χρο-
νιά, με υγεία, αρμονία και ευτυχία. Μαζί με τις ευχαριστίες μας για 
όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί τόσα χρόνια μέσα σε αυτήν την δη-

μιουργική ομάδα του Κ.Ε.Φ.Ι.,  ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΟ 2017.

Σας  ευχόμαστε  Καλή Χρονιά!!!
Με φιλικούς χαιρετισμούς για το Διοικητικό Συμβούλιο,

            Η Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας
Ζωή Γραμματόγλου                                   Ειρήνη Χολέβα        

Αγαπητά Μέλη  
& Αγαπητοί Φίλοι του Συλλόγου,

H νόσος που διδάσκει 
πολλαπλά  την  

σημασία της πρόληψης

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καρκινοπαθών –  
Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών,

Σας προσκαλεί στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό του 
Συλλόγου Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γί-

νει την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 στα γραφεία 
του Συλλόγου (Φαραντάτων 34, Αθήνα - Γουδί) στον 4ο όροφο.

Με θέματα ημερησίας διάταξης:
  Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης

 Λογοδοσία Δ.Σ.
 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη οικονομική διαχείριση του 
2016

 Έγκριση οικονομικού απολογισμού του έτους 2016
 Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από 
κάθε οικονομική ευθύνη

 Έγκριση εγγραφής νέων μελών (άρθ. 5 του Καταστατικού)
 Έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2017

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 
επόμενη Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00, στα γραφεία του 
Συλλόγου (Φαραντάτων 34, Αθήνα - Γουδί) στον 4ο όροφο. Η απαρ-
τία θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη είναι παρόντα.  Καλούνται όλα τα 
μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση αυτή. 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
 Η πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ζωή Γραμματόγλου Ειρήνη Χολέβα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΒιωματικόΣυστήθηκα στον καρκίνο ως φίλο μου 
καλωσορίζοντας τον αλλά του δήλωσα 
ξεκάθαρα πως με μένα δεν θα περάσει καλά 
θα τον πολεμήσω μέχρι τέλους

Σταυρούλα Σαμαρά
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Καλησπέρα σας,
Ονομάζομαι Σταυρούλα Σαμαρά, διανύω την 6η δεκαετία και σε γενικές 
γραμμές θα χαρακτηριζόμουν ως ένας δυνατός οργανισμός χωρίς να έχω 
αντιμετωπίσει ποτέ ιδιαίτερα θέματα υγείας.
Η δική μου ιστορία ξεκίνησε το 2016 και το δώρο το πήρα στις 8/3 στην 
γιορτή της γυναίκας.  Εάν προϋπήρχε και πόσο δεν το γνωρίζω. Θα μπο-
ρούσα να πω ως συμπτώματα ή αλλαγές που είχα παρατηρήσει πριν την 
διάγνωση τα εξής: Περίπου πριν 3 με 4 μήνες είχα αρχίσει να νοιώθω 
μελαγχολία και κατάθλιψη (μια σχετική αδιαφορία για την ζωή, κλείσιμο 
στον εαυτό μου, χωρίς ενδιαφέροντα κλπ). Το ζάχαρο μου είχε ‘’τρελα-
θεί’’ παρόλο που σχετικά πρόσεχα την διατροφή μου. Ακόμα είχα παρα-
τηρήσει ότι εμφανιζόντουσαν κοκκινίλες στο πρόσωπο και το σώμα μετά 
το μπάνιο, αλλά μου είπαν ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό και πιθανότατα 
είναι ψυχοσωματικό. 
Είκοσι μέρες πριν ανακαλύψω τον όγκο, είχα πόνο στο στέρνο, σκέφτη-
κα ότι μάλλον ήταν λόγω παλαιότερης γαστροισοφαγικής παλινδρόμη-
σης που είχα. Πρόσεχα λοιπόν παραπάνω την διατροφή μου, έβαζα μα-
ξιλάρια για τον ύπνο κλπ.  Όταν ο πόνος έγινε πολύ δυνατός και κατέλη-
γε στην πλάτη, πήγα στο νοσοκομείο και έκανα διάφορες εξετάσεις όπου 
τελικώς διεγνώσθη από υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας όγκος στο πάγκρεας. 
Το σοκ ήταν πολύ μεγάλο και κυριάρχησε το συναίσθημα του πανικού. 
Δεν πίστεψα ούτε στιγμή ότι αναφερόταν σε μένα, τι..; πως..; σε μένα μιλά-
τε..; Χάθηκα δεν ήξερα ποια είμαι, που πάω, πόνος, αδικία, μίσος, απαισι-
οδοξία, το απέραντο χάος. Για αρκετό καιρό κλείστηκα στο δωμάτιο μου 
, ένοιωθα τέτοια αδικία που ήθελα να φωνάξω. Σκεφτόμουν συνεχώς τα 
παιδιά μου, τον άντρα μου, τ΄ αδέλφια μου, την οικογένεια μου. . Ένοιωθα 
πως τελειώνει η ζωή μου και πλέον δεν είχα χρόνο για τίποτα, έτσι άρχισα 
να σημειώνω τις εκκρεμότητες που θα άφηνα.
Μετά τον πανικό μπόρεσα να σκεφτώ καθαρά και πήρα μια απόφαση. Εί-
πα μέχρι εδώ ήταν και σήκωσα ανάστημα. Συστήθηκα στον καρκίνο ως 
φίλο μου καλωσορίζοντας τον αλλά του δήλωσα ξεκάθαρα πως με μέ-
να δεν θα περάσει καλά θα τον πολεμήσω μέχρι τέλους. Πείσμωσα μέσα 
μου και έγινα αποφασιστική συγκεντρώνοντας όλες τις δυνάμεις μου. Αυ-
τός ‘’βολεύτηκε’’ στο πάγκρεας και μάλιστα για να είναι σίγουρος ότι δεν 
θα φύγει, γαντζώθηκε από τις φλέβες και τις αρτηρίες μου (πυλαία και με-
σεντέριο).
Στη διαδικασία αναζήτησης των κατάλληλων ιατρών  (για την περίπτω-
ση μου) είχα μια ατυχή συνάντηση με χειρούργο ο οποίος μου φέρθηκε 
απάνθρωπα. Σχεδόν με ‘’ξέγραψε’’ χωρίς καν να έχω ξεκινήσει θεραπεία. 
Μπορεί να έχει συμβεί και σε εσάς, αλλά θέλω να σας πω να μην το βά-
ζετε κάτω. Προσπεράστε αυτούς τους ανθρώπους, και κάντε το δικό σας 
θαύμα. 
Μέσα στην ατυχία μου όμως στάθηκα τυχερή, γιατί με την βοήθεια της οι-

κογένειας μου βρήκα το καλύτερο νοσοκομείο, τους Άγιους Ανάργυρους 
στην Κηφισιά. Οι γιατροί μου, ο κύριος Σαμαντάς που είναι διευθυντής της 
Γ’ Ογκολογικής κλινικής και ο κύριος Σταμούλης έσκυψαν στο πρόβλημα 
μου με πολύ αγάπη και φροντίδα. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κα-
ταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να μας εξυπηρετήσουν. Τους ευ-
χαριστώ όλους και τον καθένα τους ξεχωριστά.
Αμέσως λοιπόν ξεκινήσαμε ΧΜΘ, έχω ήδη κάνει δώδεκα και πάω καλά. 
Στον 1ο κύκλο μειώθηκε 4 χιλιοστά ο όγκος και μετά παρέμεινε σταθερός. 
Με καταβάλουν βέβαια φοβερά οι ΧΜΘ αλλά ακολουθώ πιστά τις οδη-
γίες των γιατρών μου. Είπα πως έχω αρχίσει πόλεμο και δίνω τον αγώνα 
μου. Είμαι αποφασισμένη ότι θα βγω  νικήτρια με αυτόν τον δύσκολο αντί-
παλο και νοιώθω σίγουρη γι αυτό. 
Όσο απομακρύνομαι χρονικά από τις ΧΜΘ οφείλω να πω ότι νοιώθω υπέ-
ροχα, ανακτώ τις δυνάμεις μου και είναι φορές που αμφιβάλω αν όντως 
έχω κάποιο θέμα υγείας τελικά. Γνωρίζω πως στην ασθένεια μου αυτή, 
παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία μου και η δύναμη της ψυχής. Από όλη 
αυτήν την ιστορία έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος, αγαπώ όλο τον κόσμο, 
παρατηρώ και αγκαλιάζω με πολύ αγάπη το καθετί και προσπαθώ να πε-
τάξω από πάνω μου ότι ‘’τοξικό’’ είχα στη ζωή μου.
Βέβαια δεν θα παραλείψω να αναφερθώ στην δεύτερη οικογένεια μου, 
που είναι το Κ.Ε.Φ.Ι μια φωλιά που μ’ αγκάλιασε με πολύ αγάπη. Πρόθυ-
μοι όλοι να μας εξυπηρετήσουν και θα πω ότι τις νοιώθω όλες αδελφές 
μου, συγγενείς και φίλες μου. Η πρόεδρος του συλλόγου μας, η κυρία 
Ζωή Γραμματόγλου είναι πηγή δύναμης για μένα. Η ψυχολόγος μας η κυ-
ρία  Έφη δίνει τον αγώνα της μαζί με όλα τ’ άλλα μέλη ώστε να μας βοηθή-
σει, να μας ανεβάσει και να δώσει μια άλλη οπτική διάσταση στη ζωή μας. 
Οι διάφορες δραστηριότητες που κάνουμε, όπως γιόγκα, χειροτεχνία, θε-
ατρικές ομάδες, διαλέξεις κλπ μας βοηθούν πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ 
όλους και τους νοιώθω δικούς μου ανθρώπους. Είναι οικογένεια μου τους 
σέβομαι και τους εκτιμώ απεριόριστα. 
Ένας άλλος παράγοντας που με βοήθησε είναι η αλλαγή στην διατροφή 
μου. Προσέχω τι τρώω, κάνω υγιεινή διατροφή, του στερώ την ζάχαρη και 
ότι άλλο χρειάζεται για να μην συνεχίσει να ζει μέσα μου ο καρκίνος. Προ-
σπαθώ συνεχώς να δυναμώνω την ψυχολογία μου σκεπτόμενη θετικά και 
αισιόδοξα. Τελικώς θα έλεγα πως ο καρκίνος είναι δάσκαλος μεγάλος και 
φίλος. Έμαθα να τρέφομαι σωστά, να διαχειρίζομαι καλύτερα το άγχος, 
μακριά από αρνητικά συναισθήματα και τοξικούς ανθρώπους. 
Τελευταία άφησα την οικογένεια μου, τον άντρα μου και τα παιδιά μου, 
που με αυτοθυσία είναι κοντά στον αγώνα μου. Τους ευχαριστώ και τους 
λατρεύω. Θέλω να τους δώ ξανά χαρούμενους και ευτυχισμένους, για-
τί η σύζυγος και μητέρα τους θα βγει νικήτρια και καλύτερος άνθρωπος.                                                                 

Ευχαριστώ πολύ

Δυο στις εκατό Έλληνιδες θα προσβληθούν από καρκί-
νο τράχηλου μήτρας στη διάρκεια της ζωής της. 
Ο τράχηλος της μήτρας έχει σχήμα κώνου, είναι το κατώ-
τερο τμήμα της γυναικείας μήτρας που συνδέει το σώμα 
της μήτρας με τον κόλπο και είναι εύκολα προσπελά-
σιμος. Η γυναίκα δεν έχει τη δυνατότητα αυτοεξέτασης, 
όπως στον καρκίνο του μαστού. Ωστόσο η γυναικολογι-
κή εξέταση, επισκόπηση και ψηλάφηση παρέχει εύκολα 
διάγνωση με τη  λήψη επιχρίσματος από την περιοχή, το 
γνωστό σε όλους Pap-test (δοκιμασία Παπανικολάου) 
το οποίο εξετάζεται στο μικροσκόπιο για να διαπιστωθεί 
αν υπάρχουν καρκινικά κύτταρα. Οι περισσότερες αλ-
λοιώσεις του τραχήλου της μήτρας οφείλονται σε καλο-
ήθεις παθήσεις, όπως φλεγμονές (τραχηλίτιδες), φυματί-
ωση ή κονδυλώματα. Όλες οι γυναίκες, με την έναρξη 
των ερωτικών τους επαφών, συνιστάται να κάνουν κάθε 
χρόνο Pap-test, εξέταση απλή και χαμηλού κόστους. 
Η διάγνωση δυσπλασίας ή προκαρκινικής αλλοίωσης 
μας δίνει την ευκαιρία να επέμβουμε πρόωρα και αποτε-
λεσματικά  μια και η εξέλιξή τους σε διηθητικό καρκίνο 
απαιτεί χρόνια. Η θεραπεία προκαρκινικών σταδίων εί-
ναι απλή, ασφαλής, συχνά μη ακρωτηριαστή και συνή-
θως οδηγεί σε πλήρη ίαση.

Αν και με βάση τα παραπάνω δεν θα έπρεπε να 
καταγράφονται θάνατοι από τη συγκεκριμένη 
ασθένεια, ωστόσο μόνο 20% των Ελληνίδων 
υποβάλλεται σε ανά έτος προληπτικό έλεγχο. Ο 
καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μας έχει δι-
δάξει τη σημασία του προγράμματος  μαζικού 
ελέγχου του πληθυσμού, screening test. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στις ΗΠΑ διαγιγνώσκονται 
15.000 νέες περιπτώσεις το χρόνο και σημειώ-
νονται 4.000 θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας. Στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε 
περίπου 400.000 νέες περιπτώσεις το χρόνο, με 
50% θνησιμότητα. Η πρώιμη διάγνωση είναι λοι-
πόν κεφαλαιώδους σημασίας καθώς στο πρώτο 
στάδιο η ίαση καταγράφεται σχεδόν στο 100% των 
περιπτώσεων.
Στο 95 % των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας ανι-
χνεύεται η λοίμωξη από τον ιό των ανθρωπίνων θηλω-
μάτων, HPV, Human Papiloma Virus, που ως γνωστό 
μεταδίδεται σεξουαλικά. Τα καλοήθη στελέχη του δημι-
ουργούν τα κονδυλώματα, ενώ τα ογκογόνα μεταλλάσ-
σουν το τραχηλικό κύτταρο σε καρκινικό. Επομένως η 
λήψη μέτρων προστασίας από τη μετάδοση του ιού, με 

τη χρήση προφυλακτικού, 
προλαμβάνει τη μετάδοση 

μιας μόλυνσης που μπορεί να 
μας κοστίσει πολύ. 

Έχει βρεθεί επίσης ότι οι καρκι-
νογόνες ουσίες του καπνού συσ-

σωρεύονται τοπικά στην τραχηλική 
βλέννη και αυξάνουν 2 - 4 φορές τον 
σχετικό κίνδυνο. Άλλοι παράγοντες 
που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυ-
ξης του συγκεκριμένου  καρκίνου 
είναι η μακροχρόνια χρήση αντι-
συλληπτικών και ο μεγάλος αριθ-
μός κυήσεων και τοκετών.
Τα προγράμματα εμβολιασμού 
που έχουν εφαρμοστεί σε πολ-
λές χώρες, είτε σε παιδιά (αγό-
ρια και κορίτσια) 7 – 15 ετών, 
είτε σε γυναίκες 16 – 26 ετών 
είναι ελπιδοφόρα για τη μείωση 
της συχνότητας μετάδοσης του 
ιού. Η στοχευμένη όμως πρόλη-

ψη που προσφέρει το εμβόλιο δεν 
κάνουν λιγότερο σημαντικές  την 

«υγιή» σεξουαλική συμπεριφορά 
και τον τακτικό προληπτικό γυναι-

κολογικό έλεγχο, μια και τα πρώιμα 
στάδια της νόσου δεν έχουν καθόλου 

συμπτώματα.
Για την αντιμετώπιση του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας διαθέτουμε πολλές 
θεραπευτικές μεθόδους, χειρουργικές- ακτι-

νοθεραπευτικές- χημειοθεραπευτικές, ανάλο-
γα το στάδιο της νόσου με  όλο και υψηλότερα 

ποσοστά ίασης. Η πρόληψη όμως είναι η καλύ-
τερη θεραπεία.

γράφει η: Δέσποινα Κατσώχη Ακτινοθεραπευτής- ογκολόγος (www.akoslife.com) 

ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΡΑΧΉΛΟΥ ΤΉΣ ΜΉΤΡΑΣ: 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προλαμβάνεται και θεραπεύεται αρ-
κεί να διαγνωστεί εγκαίρως. Συνεχίζει να είναι ο δεύτερος πιο κοινός τύ-
πος καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως (μετά τον καρκίνο του μαστού).  

H νόσος που διδάσκει πολλαπλά 
την σημασία της πρόληψης.

http://www.akoslife.com/
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Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών 
διοργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα, χθες Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 
17:00-20:00, στον Πολυχώρο IANOS (Σταδίου 24, Αθήνα), με είσοδο ελεύθερη για 
το κοινό.
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε επιτυχώς με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών 
Bristol-Myers Squibb, Φαρμασέρβ Lilly & Novartis.
Η Ημερίδα ξεκίνησε με καλωσόρισμα & Χαιρετισμό της κας Ζωής Γραμματόγλου, 
Προέδρου Δ.Σ. Συλλόγου Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων - Ιατρών 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Κλινική Έρευνα αποτελεί 
το μοναδικό εγκεκριμένο τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων μέσω 
των Κλινικών Μελετών. Οι Κλινικές Μελέτες σχεδιάζονται έτσι ώστε να απαντή-
σουν σε ένα επιστημονικό και/ή 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 «επιστημονικό πείραμα» που αποσκοπεί 
στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας μιας θεραπείας σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα ασθενών».
Η πρώτη επιστημονική ενότητα άρχισε με την ομιλία της κας Ζωής Κούρνια, 
Χημικού – Ερευνήτριας Γ’, Ινστιτούτου Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας 
Αθηνών, η οποία τόνισε: «Ο όρος «καρκίνος» αναφέρεται σε μια μεγάλη και  ετε-
ρογενή ομάδα νοσημάτων με μερικά κοινά χαρακτηριστικά . Κεντρικό ρόλο στην 
έναρξη και εξέλιξη του καρκίνου παίζουν ανωμαλίες της κυτταρικής σηματοδότη-
σης. Κατανόηση της καρκινικής βιολογίας μπορεί να οδηγήσει σε «στοχευμένη» 
θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε ποικιλίας της νόσου. Θα συζητηθούν σύντομα 
δύο επιλεγμένοι θεραπευτικοί στόχοι και θα αναφερθούν σχετικές ερευνητικές 
μελέτες για τη στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου στην Ελλάδα». 
Τη σκυτάλη έλαβε η κα Δέσποινα Σανούδου, PhD, FACMG, Επίκουρη Καθηγή-
τρια, Κλινική Γονιδιωματική & Φαρμακογονιδιωματική, Δ’ Παθολογική Κλι-
νική - «Αττικόν» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Αθηνών, η οποία ανέπτυξε την 
ομιλία της, τονίζοντας: «Οι βιοτράπεζες αποτελούν αναγκαίο και πολύτιμο μέσο 
για την βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών παθογένεσης του καρκίνου και 
την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων θεραπειών» και ολοκληρώθηκε με την 
παρουσίαση και ενημέρωση για την Διαδικτυακή Πλατφόρμα w4life.gr για τον Με-
ταστατικό Καρκίνο του Μαστού από την κα Σοφία Κολοκοτρώνη, Δημοσιογράφο.
Η δεύτερη επιστημονική ενότητα ξεκίνησε με τον κ. Δημήτριο Πεκτασίδη, Καθη-
γητή Παθολογίας – Ογκολογίας, Διευθυντή Ογκολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική 
Αθηνών, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η κλινική δοκιμή σκοπό έχει τη δι-
ερεύνηση των κλινικών δράσεων, των παρενεργειών, της βιοκατανομής και της 
ασφάλειας ή της αποτελεσματικότητας των διαφόρων φαρμάκων. Οι κλινικές 
μελέτες συγκρίνουν μια καθιερωμένη θεραπεία με μια νέα και πιθανόν πιο ελ-
πιδοφόρα θεραπεία. Η Κλινική Έρευνα αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο τρόπο 
δημιουργίας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων μέσω των Κλινικών Μελετών (Δο-
κιμών). Η αναγκαιότητά των  έχει θεσμοθετηθεί από τους διεθνείς οργανισμούς 
φαρμάκων με στόχο: την προαγωγή της θεραπείας και τη διασφάλιση της προ-
στασίας του ασθενή». 
Ακολούθησε η ομιλία του κ. Χρήστου Χριστοδούλου, Παθολόγου - 

Ογκολόγου, Διευθυντή Β’ Ογκολογικής Κλινι-
κής, Νοσοκομείο Metropolitan, ο οποίος τόνισε: «Οι υπάρχουσες 
δυνατότητες ίασης με τις καθιερωμένες θεραπείες στον καρκίνο είναι περιορισμέ-
νες. Η ηθική αναγκαιότητα κλινικών μελετών είναι αναμφισβήτητη. Οι κλινικές 
μελέτες, στις οποίες δοκιμάζονται καινούρια φάρμακα, ή καινούριες θεραπευτικές 
μέθοδοι, αποτελούν το μόνο επιστημονικά αποδεκτό τρόπο σύγκρισης νεοτέρων 
θεραπειών με τις καθιερωμένες. Μεγαλύτερη συμμετοχή ασθενών σε κλινικές 
μελέτες μεταφράζεται σε ταχύτερες απαντήσεις σε κρίσιμα ερευνητικά ερωτήματα 
και κατά συνέπεια σε καλύτερη θεραπεία των κακοήθων νεοπλασιών».
 Τη σκυτάλη έλαβε ο κος Νικόλαος Σούπος, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστη-
μονικός Συνεργάτης Β’ Ογκολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Κλινικών Δοκιμών 
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που συ-
ναντούν οι ασθενείς, όταν συμμετέχουν στις Κλινικές Μελέτες, επισημαίνοντας: 
«Οι μεγάλοι ήρωες των κλινικών μελετών  είναι οι ίδιοι οι ασθενείς που συνει-
δητά και εθελοντικά προσφέρουν τον ίδιο τους τον εαυτό  για την προαγωγή της 
έρευνας και την ανακάλυψη καλύτερων θεραπειών. Ένα από τα σημαντικότερα 
ζητήματα που πιθανόν επηρεάζουν την απόφαση ενός ασθενή να συμμετέχει  εί-
ναι το κατά πόσο και με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια και τα δικαιώματά 
του κατά την συμμετοχή του και ότι  θα πρέπει πρώτα να έχει ενημερωθεί από τον 
ιατρό του για όλες τις πληροφορίες της Μελέτης, όπως αυτές αναφέρονται στο 
Έντυπο Συγκατάθεσης».
Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Χαράλαμπου Νάκου, Φαρμακοποιού, 
Οικονομολόγου Υγείας, Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης Zeincro Hellas, ο 
οποίος σε συνεργασία με τον κ. Κυριάκο Σουλιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή 
Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτή Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο 
οποίος για έκτακτους λόγους δεν παρευρέθη στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στα 
οφέλη των Κλινικών Μελετών για την Πολιτεία & την Οικονομία.
Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσία της κας Κατερίνας Μακρή, ασθενούς, 
η οποία μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία και ακολούθησε συζήτηση με 
το κοινό.

 συνέχεια στην σελίδα 4   

Κλινικές Μελέτες: Ενημερωνόμαστε πριν αποφασίσουμε»

«Αντιμετωπίζοντας το φαινομενικά αδύνατο –   
                                   Aφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος»

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 
συμμετείχε στην 3η Παγκόσμια Ημέρα 

για τον Παγκρεατικό Καρκίνο με εκδηλώσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο, 

που διοργάνωσαν τα μέλη της το μήνα Νοέμβριο, 
σε τέσσερις πόλεις: Λάρισα, Πάτρα, Αθήνα, 
Αλεξανδρούπολη.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-
Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών διοργάνωσε 
Επιστημονική Ημερίδα, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 
2016 και ώρα 17:00-20:00 στον Πολυχώρο IANOS 
(Σταδίου 24, Αθήνα), με είσοδο ελεύθερη για το 
κοινό.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα της ΕΟΠΕ- 
Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας 
και της ΕΜΚΑΠΕΣ- Εταιρείας Μελέτης Καρκίνου 
Πεπτικού Συστήματος και υλοποιήθηκε με την 
ευγενική χορηγία της ελληνικής φαρμακευτικής 
εταιρείας GENESIS Pharma. 
Η Ημερίδα ξεκίνησε με καλωσόρισμα της κας Ζωής 
Γραμματόγλου, Προέδρου Δ.Σ. Συλλόγου Καρκι-
νοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η εκ-
δήλωση έχει ως στόχο, όχι μόνο να αυξηθεί η ευ-

αισθητοποίηση  της κοινής γνώμης σχετικά με τον 
παγκρεατικό καρκίνο, αλλά και των παθολόγων, 
γενικών γιατρών και γαστρεντερολόγων, ότι θα 
πρέπει να παραπέμπουν αμέσως σε εξειδικευμένα 
ογκολογικά νοσοκομεία για έλεγχο και διάγνωση 
ασθενείς με επίμονα συμπτώματα, αλλά κυρίως 
για να εντοπισθεί έγκαιρα τυχόν κακοήθεια και να 
δοθεί ελπίδα.
Ακολούθησε ο Χαιρετισμός της κας Ιωάννας  
Καραβάνα, Προέδρου Δ.Σ. Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Λάρισας, καθώς και του κ. 
Χαρίδημου Μαρκογιαννάκη, Επιμελητή Β’Ε-
ΣΥ, Α΄Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο, ο οποίος, 
λόγω έκτακτης απουσίας του κ. Δημήτριου 
Ζαχαρούλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργι-
κής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έκα-
νε αναφορά στην παρουσίαση του κ. Ζαχαρούλη, 
αναφέροντας ενδεικτικά: «Οι κακοήθειες του πα-
γκρέατος είναι μια ασθένεια για την οποία η χει-
ρουργική εκτομή προσφέρει τη μοναδική ελπίδα 
για θεραπεία. Συνήθως, η διάγνωση αυτών των 
νοσημάτων γίνεται σε προχωρημένο στάδιο. 
Συμπτώματα όπως έμετος, απώλεια βάρους, 

νεοεμφανιζόμενος διαβήτης, ίκτερος, πόνος στην 
πλάτη πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Η 
διαγνωστική προσέγγιση περιλαμβάνει το υπε-
ρηχογράφημα, την αξονική  και τη μαγνητική 
τομογραφία».
Η πρώτη επιστημονική ενότητα ξεκίνησε με τον κ. 
Επαμεινώνδα Σαμαντά, Συντονιστή Διευθυντή Γ’ 
Ογκολογικής Κλινικής, Γενικό Ογκολογικό ΝΣΚ Κη-
φισιάς «οι Άγιοι Ανάργυροι», ο οποίος ανέφερε: «Ο 
καρκίνος του παγκρέατος είναι μία συχνή μορφή 
κακοήθειας με υψηλή θνητότητα στις ανεπτυγμένες 
χώρες. Μελέτες έχουν δείξει αυξημένη συχνότητα 
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της νόσου σε 
καπνιστές, σε άτομα 
με αυξημένο δείκτη 
μάζας σώματος και 
ίσως σε ασθενείς 
με αυξημένη λήψη 

κόκκινου/επεξεργασμένου κρέατος. Το 10% των 
περιπτώσεων παγκρεατικού καρκίνου φαίνεται να 
σχετίζονται με γενετική προδιάθεση, με το σύνδρομο 
Peutz-Jeghers να είναι εκείνη η γενετική προδιάθεση 
που προκαλεί την μεγαλύτερη πιθανότητα με 132 
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου 
σε φορείς του συνδρόμου συγκριτικά με τον γενικό 
πληθυσμό». Ακολούθησε η ομιλία της κας Ιωάννας 

Σιαφάκα, Αναπλ. Καθηγήτριας Αναισθησιολογί-
ας, Θεραπείας Πόνου Νοσοκομείο «Αρεταίειο», η 
οποία εστίασε στην επιδημιολογία του καρκινικού 
πόνου και τόνισε, ότι η υποθεραπεία του καρκινικού 
πόνου αντανακλά φραγμούς και στην διάγνωση, 
αλλά και την αντιμετώπιση. Επίσης, αναφέρθηκε στα 
επώδυνα σύνδρομα του ασθενούς με Παγκρεατικό 
Καρκίνο, τα συνοδά συμπτώματα που χρειάζονται 
αντιμετώπιση και τη σημασία της πολυπαραγοντικής 
αντιμετώπισης του πόνου. 
Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσία του 
κ. Ευθύμιου Γκότση, Κλινικού Διαιτολόγου BSc, 
MSc, Διευθυντή Διαιτολογικού Τμήματος 401 
ΓΣΝΑ, ο οποίος ανέφερε: «Το πάγκρεας είναι 
αδένας του σώματος, με εξωκρινή και ενδοκρινή 
λειτουργία, που συμμετέχει στην πέψη των 
μακρομορίων μέσω της παραγωγής ενζύμων, που 
εκχύονται στο δωδεκαδάκτυλο μέσω του κοινού 
εκφορητικού πόρου. Η ενδοκρινής του μοίρα 
συμμετέχει στην ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα 
μέσω της παραγωγής ινσουλίνης-γλυκαγόνης. Το 
αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος αποτελεί την 
συχνότερη μορφή (80%) όγκου στον αδένα. Η 

διατροφική παρέμβαση για να είναι επιτυχής πρέπει 
να ξεκινά με την διάγνωση της νόσου».
Η δεύτερη ενότητα ξεκίνησε με την κα Μαριλένα 
Κόμη, Ψυχοπαιδαγωγό - Ψυχοθεραπεύτρια, Επίτιμη 
Πρόεδρο Κέντρου Ψυχοθεραπείας ΒΙΛΧΕΜ ΡΑΙΧ, 
EABP, ECP, η οποία ανέφερε: «Ο καρκίνος μπορεί 
να αποτελέσει ένα τραυματικό γεγονός για τον πά-
σχοντα και την οικογένειά του αν δεν υπάρχουν οι 
υποστηρικτικές δομές. Η  πληροφορία, ότι πάσχει 
κάποιος από καρκίνο είναι ένα ισχυρό σοκ ,το οποίο 
σε πολλές περιπτώσεις  προκαλεί σοβαρό ψυχικό 
τραυματισμό, που απαιτεί  ιδιαίτερο χειρισμό, ώστε 
να μην υπονομεύσει και την ποιότητα της ζωής, 
αλλά και την θεραπεία του ατόμου».
Ακολούθησε Χαιρετισμός της κας Καίτης 
Αποστολίδου, Προέδρου ΕΛΛ.Ο.Κ. (Ελληνική Ομο-
σπονδία Καρκίνου), Αντιπροέδρου ECPC (European 
Cancer Patient Coalition) και η εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε με την ιδιαίτερα σημαντική παρουσία των 
ασθενών κας Σταυρούλας Σαμαρά και κ. Παναγιώτη 
Μπαζιωτόπουλου, οι οποίοι μοιράστηκαν με συγκί-
νηση & ευαισθησία την προσωπική τους εμπειρία 
και μετέδωσαν το δικό τους μήνυμα ζωής.

«Εργαστήρι Ανάγνωσης 
και ... Συγγραφής»

Έναρξη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 & ώρα 
20:00-22:00, και κάθε δεύτερη Τετάρτη, 

Γραφεία Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών διοργανώνει «Εργαστήρι Ανάγνωσης 
και... Συγγραφής».
Κάνουμε την αρχή μιας συνομιλίας μεταξύ μας με 
αφόρμηση την ανάγνωση βιβλίων. Η τέχνη του 
λόγου, σημείο αναφοράς τής διά βίου παιδείας και της 
ψυχαγώγησης του ανθρώπου, αποτελεί εφαλτήριο για να 
γίνουμε βαθμιαία αναγνώστες της δημιουργικότητας και 
της φαντασίας του εαυτού μας και των συνανθρώπων μας.
Ανιχνεύοντας τα διανοήματα και τη μουσική της έκφρασης 
που περικλείουν και αναδίδουν μικρά και μεγάλα κείμενα, 
μπαίνουμε ως περιπατητές στο εργαστήρι του συγγραφέα 
και επικοινωνούμε εκείνα που αξίζουν να διαβιβάζονται 
στο σήμερα και το αύριο. 
Για αυτό γράφονται και θα γράφονται «κόσμοι» στο 
χειροπιαστό και ηλεκτρονικό χαρτί. 
Για αυτό μιλάμε και θα μιλάμε για «κείμενα». Είναι αυτά 
που «κείνται», για να κοινωνήσουν και να μοιράσουν 
γνώση και θεώρηση του ανθρώπου στη συγχρονία και τη 
διαχρονία. 
Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε συνοδοιπόροι στη 
δημοκρατία του πνεύματος. Και εδώ το μεγαλύτερο 
επιχείρημά μας είναι η επιθυμία! Ποια; Να αναγνωρίσουμε, 
να σεβαστούμε τον ρυθμό του ανθρώπου. Πώς; Λέξη τη 
λέξη. Φράση τη φράση. Κοντά στο νόημα ο διάλογος. Ο 
δικός μας διάλογος. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από 
εμάς, όσοι και όταν αισθανόμαστε σε καλή ώρα, όταν το 
επιθυμήσουμε, με τις κατάλληλες οδηγίες θα περνάμε για 
λίγο, σαν ένα μικρό ταξίδι, στην όχθη της συγγραφής. 
Κι ύστερα θα ξαναγυρνάμε διαρκώς στην ανάγνωση. 
Εξάλλου, ούτε μια γραμμή δεν έχει γραφτεί μέχρι τώρα 
χωρίς τα λόγια άλλων που διάβηκαν πριν από εμάς τον 
ίδιο δρόμο στη σκέψη και τη φαντασία.

Μαρία Ντότσικα
Φιλόλογος - συγγραφέας

Έναρξη: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 & ώρα 20:00-22:00, 
και κάθε δεύτερη Τετάρτη
Τόπος διεξαγωγής: Γραφεία Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών, Φαραντάτων 34, 4ος όροφος
Συντονίστρια: Μαρία Ντότσικα, φιλόλογος - συγγραφέας
Δηλώσεις Συμμετοχής: Γραμματεία Συλλόγου 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6468 222 /  
210 6447 002

Έναρξη Παραστάσεων: 11 Δεκεμβρίου 2016
Λήξη Παραστάσεων: 15 Μαΐου 2017

Χώρος Διεξαγωγής: Θέατρο ΕΛΥΖΕ, Νυμφαίου 12, Αθήνα – Ιλίσια, 210 7782 354
Τιμή Εισιτηρίου για τα Μέλη & τους Φίλους του Συλλόγου μας: 6 ευρώ  

(μέρος των εσόδων των παραστάσεων θα διατεθεί προς ενίσχυση των δράσεων του 
Συλλόγου μας) – Ταμεία Θεάτρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για αγορά εισιτηρίων στην προνομιακή τιμή των 6 ευρώ θα πρέπει να 
επισημαίνετε, ότι είστε Μέλη & Φίλοι του Συλλόγου Καρκινοπαθών – Εθελοντών – 

Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το Επιστημονικό Συνέδριο με 
τίτλο «Ο ρόλος της Βιοηθικής του καρκίνου στην εποχή της εξέλιξης της μοριακής βιο-
λογίας & της βιοτεχνολογίας», στο ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, από το Ελληνικό 
Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών και υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών εκπρο-
σωπήθηκε από την κα Βασιλική Κουμαντάκη, Εθελόντρια και Μέλος της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμμετείχε ως Εισηγήτρια με θέμα ομι-
λίας «Η διατήρηση της γονιμότητας ασθενών παραγωγικής ηλικίας με νεοπλασματι-
κή νόσο. Ηθικοί προβληματισμοί».

«Ο ρόλος της Βιοηθικής του καρκίνου στην εποχή  
της εξέλιξης της μοριακής βιολογίας & της βιοτεχνολογίας»

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών  
σε συνεργασία με τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΣΤΡΙΑ σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τις 

Θεατρικές Παραστάσεις

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ  /  ΜΠΡΙΖΟΝ BREAK
/  ΜΙΚΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ  /  ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Σας ενημερώνουμε ότι για άλλη μια χρονιά, αλλά και 
στο πλαίσιο του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας 
Εθελοντισμού”, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθελοντισμού 
Ελλάδα – ‘’Ε-Volunteer Forum’’ και ο Πολιτιστικός Ορ-
γανισμός ΄΄Κοσμο-Πολιτισμός΄΄ συνδιοργανώνουν το 
«Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού»-2017, το 
Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 στο Ηilton 
- Athens ώρα 10.00-22.00. Το «Φεστιβάλ Εθελοντι-
σμού & Πολιτισμού»- 2017 περιλαμβάνει:
 50 εκθεσιακά περίπτερα: εθελοντικών οργανώ-

σεων, φορέων που πρεσβεύουν ευρύ φάσμα του 
εθελοντισμού και του πολιτισμού,

 10 τουλάχιστον εκδηλώσεις: ημερίδες, στρογ-
γυλά τραπέζια, σεμινάρια με θέματα κοινωνίας πολι-
τών & πολιτισμού.
Tο «Φεστιβάλ Εθελοντισμού» φιλοξενείται από το 
2008 στο «πολυΣυνέδριο Money Show» σε δικό του 
εκθεσιακό χώρο και αίθουσες στο Ηilton-Αthens και 
αποτελεί τον τρίτο πυλώνα του πολυΣυνεδρίου που 
αφορά τον τομέα της «κοινωνίας των πολιτών». 
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - 
Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών συμμετέχει για ακόμη μια 
χρονιά με Εκθεσιακό Περίπτερο.  

Σας περιμένουμε!

«Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού»   
Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Ιανουαρίου 

2017 Athens Ηilton
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