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Το  Διοικητικό  
Συμβούλιο του  

Συλλόγου  εύχεται 
το  2011  να  είναι 
μια  χρονιά  γεμάτη  
Υγεία ,Αγάπη  και  

Δημιουργία.

Αγαπητά μέλη,
Όπως κάθε χρόνο, με το κλείσιμο της εθελοντικής περιόδου, αισθανόμαστε 
την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας εκφράσουμε τις ευχαριστί-
ες μας για τη συμμετοχή και την προσφορά σας, στα προγράμματα του Κ.Ε.Φ.Ι..

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι από 01/07/2011, ο Σύλλογός μας θα στεγάζε-
ται σ’  έναν άνετο χώρο, στην οδό Αιτωλίας 33-35, 2ος όροφος στους Αμπελο-
κήπους. Το τηλέφωνο παραμένει το ίδιο. Όποια πληροφορία θέλετε, μπορείτε 
να επικοινωνείτε με τη γραμματεία.

Το Σάββατο  17 Σεπτεμβρίου 2011, στον Πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου 
στο Θησείο (έναντι του Ηλεκτρικού Σταθμού ΗΣΑΠ), θα συμμετέχουμε  στην 
10η Γιορτή Εθελοντισμού. Δηλώστε συμμετοχή όσοι μπορείτε να βοηθήσετε 
την ημέρα αυτή. 

Γνωρίζουμε ότι χωρίς τη δική σας παρουσία και συμβολή δεν θα μπορούσα-
με να ανταποκριθούμε στο έργο που προσφέρει ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Σας στέλ-
νουμε τις πιο εγκάρδιες ευχές μας για ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, με υγεία, προσωπική 
και οικογενειακή ευτυχία.

Καλές Διακοπές 
Με βαθειά εκτίμηση
το Διοικητικό Συμβούλιο

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου, ο ψυ-
χολόγος- ψυχοθεραπευτής 

Κων/νος Κώστας, μί-
λησε στα γραφεία του 
συλλόγου, με θέμα «Η 
αξία της στήριξης στη 
ζωή μας». Ακολού-
θησε συζήτηση με το 
κοινό.  

Το τρίμηνο 
     που πέρασε...

Με μεγάλη συμμετοχή κό-
σμου πραγματοποιήθηκε στις 
31 Μαϊου,  η 4η αντικαπνι-
στική ημερίδα του συλλόγου 
Κ.Ε.Φ.Ι, σε συνεργασία , όπως 
κάθε χρόνο, με την Πνευμο-

νολογική κλινική του  
νοσοκομείου¨΄Αγ. Σάβ-
βας¨ και το επιστημονι-
κό επιτελείο του κ. Γε-
ωργίου Πολίτη. Δωρεάν 
σπειρομετρήσεις έγιναν 
από τους ειδικευμένους 
ιατρούς προς όλους τους 
συμμετέχοντες.

Μια αξέχαστη μέρα έζη-
σαν όσοι συμμετείχαν στη 
μονοήμερη εκδρομή μας, 
στην τοποθε-
σία Κοτρώνι 
Καρυάς στο 
Άργος την 
Κυριακή 5 
Ιουνίου. Κα-
λό φαγητό, 
καλή παρέα 
και ξενάγη-
ση στον αρχαιολογικό 
χώρο των Μυκηνών.
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Σε συνδυασμό με την πρώιμη διάγνωση, μοντέρνες θεραπευτικές στρατηγικές έχουν βελτιώσει σημαντικά 
την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Νεώτερες χειρουργικές μέθοδοι αφαίρεσης του όγκου έχουν 
οδηγήσει σε πιο ασφαλή και αισθητικά πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, μοντέρνες μοριακές τεχνικές σε συν-
δυασμό με τη κλασσική παθολογοανατομική εξέταση επιτρέπουν την χορήγηση χημειοθεραπείας, στις ομάδες ασθενών, 
που πραγματικά τις χρειάζονται. Πολλές βελτιώσεις έχουν γίνει και στην θεραπευτική προσέγγιση, στη χημειοθεραπεία 
και στη θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες, όπως το Herceptin. 
Η μοντέρνα εποχή χαρακτηρίζεται από μεταστροφή της χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού, από τις 
εκτεταμένες επεμβάσεις μαστεκτομής με εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό, σε πιο συντηρητικές επεμβάσεις. 
Οι λόγοι μεταστροφής της θεραπείας στις συντηρητικότερες επεμβάσεις ήταν α) η αδυναμία των ριζικών επεμβάσεων να θε-
ραπεύσουν τη νόσο β) η βελτίωση των χημειοθεραπειών και γ) τα ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις συντηρητικότερες 
επεμβάσεις, όπως η ογκεκτομή με φρουρό λεμφαδένα, σε συνδυασμό με τις μοντέρνες μεθόδους ακτινοθεραπείας.
Η πιο συχνά εφαρμοσμένη χειρουργική σήμερα είναι η ογκεκτομή με βιοψία φρουρού λεμφαδένα. Υπάρχουν απόλυτες 
αντενδείξεις για συντηρητική επέμβαση σε κάποιες γυναίκες που θα πρέπει να υποβληθούν τελικά υποχρεωτικά σε μαστε-
κτομή-ευτυχώς λιγότερο συχνά: Στην περίπτωση αυτή οι θεράποντες ιατροί συμβουλεύουν τις ασθενείς τους να προτιμή-
σουν τη μαστεκτομή με άμεση και όχι καθυστερημένη αποκατάσταση του μαστού. Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να 
γίνει με πολλούς τρόπους, όπως η απλή τοποθέτηση διατατήρα ιστών ή η χρησιμοποίηση κρημνών από τη ράχη ή την κοιλιά. Στην άλλη περίπτωση που οι ασθε-
νείς θα υποβληθούν σε συντηρητική επέμβαση θα ακολουθήσουν συμπληρωματικά τοπική ακτινοθεραπεία προκείμενου να ‘αποστειρωθεί’ το χειρουργικό πεδίο. 
Το National Cancer Institute Consensus Conference 1990 ανέδειξε ότι η συντηρητική χειρουργική επέμβαση (ογκεκτομή με λεμφαδενική εξαίρεση), ακολουθούμενη 
από ακτινοθεραπεία μαστού, δίνει επιβίωση ισοδύναμη της μαστεκτομής, ενώ διατηρεί το μαστό. 
Η βιοψία φρουρού λεμφαδένα αποτελεί μια πρωτοποριακή τεχνική η οποία χρησιμοποιεί ένα ειδικά χρωματισμένο υγρό το οποίο χορηγείται στον μαστό κατά τη 
διάρκεια του χειρουργείου και αποκαλύπτει στον χειρουργό τους πρώτους σταθμούς λεμφαδένων που παροχετεύουν τη λέμφο από τον όγκο. Ο πρώτος λεμφαδέ-
νας που θα χρωματιστεί αφαιρείται και αποστέλλεται για ταχεία βιοψία. Ανάλογα με το αν υπάρχουν ή όχι καρκινικά κύτταρα στον λεμφαδένα ο χειρουργός προχω-
ράει σε αφαίρεση ή όχι περισσότερων λεμφαδένων. Η τεχνική της βιοψίας φρουρού λεμφαδένα είναι πολύ σημαντική γιατί δίνει πληροφορίες για την κατάσταση 
των μασχαλιαίων λεμφαδένων χωρίς να γίνει πλήρης χειρουργικός καθαρισμός και επιτρέπει τη διατήρηση της καλής λεμφικής λειτουργίας του χεριού και την απο-
φυγή του φαινομένου του λεμφοιδήματος που τόσο πολύ επιδεινώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών. 
Οι νεώτερες στατιστικές και επιδημιολογικές μελέτες αναδεικνύουν ότι η επιβίωση των γυναικών με καρκίνο μαστού έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην ορμονοθεραπεία, στα μοντέρνα χημειοθεραπευτικά σχήματα που συμπεριλαμβάνουν ταξάνες και στη βιολογική θεραπεία Herceptin. To Herceptin 
είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα που υπερεκφράζουν στη μεμβράνη τους την ογκοπρωτεΐνη HER2. Η πρωτεΐνη αυτή 
υπερεκφράζεται στο 25% των όγκων μαστού και προσδίδει ιδιαιτέρως επιθετικά χαρακτηριστικά όπως την πολύ πρώιμη μετάσταση. Το Herceptin μαζί με την ορμο-
νοθεραπεία είναι οι δύο θεραπείες που έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο όφελος στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο μαστού αλλά, βέβαια, έχουν 
δράση σε συγκεκριμένες υποομάδες ασθενών που εκφράζουν τους υποδοχείς στόχους των φαρμάκων αυτών. 
Οι κλινικοεργαστηριακοί παράμετροι που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα δεν προσδιόριζαν με ακρίβεια ποιες γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού (όγκους με 
ορμονικούς υποδοχείς, χωρίς έκφραση HER2 και χωρίς διηθημένους λεμφαδένες) θα έχουν όφελος από τη χημειοθεραπεία. Πρόσφατα έχει εγκριθεί από τις Ογκο-
λογικές Εταιρείες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής, ένας ειδικός γονιδιακός έλεγχος (το Oncotype DX) ο οποίος ταξινομεί τις γυναίκες με πρώι-
μο καρκίνο μαστού σε τρεις κατηγορίες: την χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου για υποτροπή της ασθένειας. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα προσδιορίζουμε 
την ομάδα των γυναικών που δεν θα έχει όφελος από τη χημειοθεραπεία (η χαμηλού κινδύνου) και επομένως μπορεί να αποφύγει την τοξική χημειοθεραπεία που 
αλλιώς θα της είχε χορηγηθεί. Στην Αμερική και σε άλλες χώρες της Ευρώπης το τεστ καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία διότι το κόστος του είναι μικρότερο από 
το κόστος α) της μη αναγκαίας χημειοθεραπείας β) των υποστηρικτικών φαρμάκων που θα ελάμβανε μαζί μια ασθενής (αντιεμετικά, αυξητικούς παράγοντες κλπ), γ) 
των προληπτικών ελέγχων για τις παρενέργειες και δ) την αντιμετώπιση των παρενεργειών που προκύπτουν άμεσα ή όψιμα από τη θεραπεία. Η κάλυψη του παρα-
πάνω τεστ γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή αλλά αναμένεται η έγκριση για κάλυψή τους από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Άννα Κουμαριανού, MD PhD, Διδάκτωρ του Imperial College School of Medicine, 
Παθολόγος Ογκολόγος στο Γενικό Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Αττικόν, akoumari@yahoo.com

Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν κατανοήσει τη σπουδαιότητα του μέ-
τρου σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Έβαζαν όρια και αν αυτά δεν γίνονταν σε-
βαστά, κάποιες σταθερές κλονίζονταν, παρασύροντας δικαίους και αδίκους σε 
ολισθηρούς δρόμους.
Όρια λοιπόν! Όρια και στις αντοχές του ελληνικού λαού, που βιώνει πρωτό-
γνωρες, τραγικές καταστάσεις! Προσπαθώ να βρω μια απάντηση σ΄ ένα βασι-
κό ερώτημά μου.- Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αντοχή αυτού του λαού; Πό-
ση άλλη προδοσία και εμπαιγμό μπορεί να ανεχτεί; Από τα προεκλογικά καλο-
πιάσματα, περάσαμε γρήγορα στις μετεκλογικές ύβρεις και βαρβαρότητες. Οι-
κονομική εξαθλίωση, ξεπούλημα των πάντων στα ξένα συμφέροντα. Κι ήρθε η 
25η Μαϊου!!!  Κι ένωσαν τις φωνές τους εκατοντάδες χιλιάδες αγανακτισμένοι- 
αποφασισμένοι –προδομένοι πολίτες. Και μαζεύτηκαν στις πλατείες  σαν μια 
γροθιά, υπογραμμίζοντας στους διαχειριστές της εξουσίας ότι δεν πρόκειται να 
μείνουν απαθείς μπροστά στο ξεπούλημα της πατρίδας, μπροστά στην εξαθλί-
ωση τη δική τους και των επερχόμενων γενεών.
Δεν εκποιείται η αξιοπρέπειά μας! Αυτό είναι το μήνυμα του λαού κύριοι, που 
λιμαίνεσθε, δεκαετίες τώρα, τον πλούτο που παράγει με τον ιδρώτα του ο κάθε 
εργαζόμενος. Φίλοι μου, μέσα στη γενική κατάθλιψη που μας τυλίγει, αυτό εί-
ναι το μόνο αισιόδοξο μήνυμα. Ένα ετερόκλητο πλήθος, χωρίς κομματικές ταυ-
τότητες, νέοι, γέροι, μικρά παιδιά δίνουν το παρόν στο Σύνταγμα και στις άλλες 
πλατείες της χώρας, κάθε βράδυ. Οι μέρες έγιναν βδομάδες και κανείς δεν σκέ-
φτεται να παραιτηθεί από τον αγώνα, πριν επιτευχθεί το έλασσον! Να φύγουν 

από την εξουσία  όλοι αυτοί που εξαθλίωσαν, κατέκλεψαν και πρόδωσαν τον 
κάθε απλό εργαζόμενο πολίτη αυτής της χώρας. Αφού βέβαια δώσουν λόγο , 
τιμωρηθούν και επιστρέψουν αυτά που έκλεψαν. 

Το χαμόγελο όμως και τα χαμένα όνειρα μιας ολόκλη-
ρης γενιάς ποιος άραγε θα μπορέσει να τα επιστρέψει;

ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ
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ΤΕΛΗ ΜΑΪΟΥ – ΑΡΧΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
Όταν τέλειωσαν οι ακτινοβολίες, ξε-
κίνησα βραχυθεραπείες στο Αλεξάν-
δρα. Επιτόπιο κάψιμο στο πρόβλη-
μα. Εκεί συναντήθηκαν η φρίκη και η 
τυρρανία και με αποτελείωσαν. Έπρε-
πε να είμαι δύο ώρες ακίνητη σε ένα 
γκρίζο και ψυχρό θάλαμο, συνδεδε-
μένη  με ένα μηχάνημα που τα έκαι-
γε όλα, όπως η λάβα που βγαίνει απ΄ 
το ηφαίστειο. Το μόνο που υπήρχε 
απέναντί μου, η εικόνα της Παναγί-
ας. Δύο ώρες τα μάτια μου καρφω-
μένα στα δικά της, να την εκλιπαρώ 
να τελειώσει το μαρτύριο αυτό, που 
ο νους ανθρώπου δεν το βάζει. Ούτε 
η μορφίνη που μου έδιναν  δεν καλό-
πιανε τους πόνους μου.
Η μάνα μου ν΄ ακούει τις κραυγές μου 
απ΄έξω και να σωριάζεται στην πλα-
στική καρέκλα, ανήμπορη να με βοη-
θήσει. Και γω, εκεί.
ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
Η κόλαση των θεραπειών μου έχει τε-
λειώσει, αλλά ο απόηχος και τα απο-
μεινάρια της με ακολουθούν…Τα 
εγκαύματα δεν κλείνουν με τίποτα. 
Οι γιατροί μου πειραματίζονται με δε-
κάδες φαρμακευτικά σκευάσματα τα 
οποία δεν έχουν αποτέλεσμα.
Το καλοκαίρι μου όλο το περνάω 
στην Ιεράπετρα, δυστυχώς μέσα στο 
σπίτι, ριγμένη στο κρεββάτι. Ούτε να 
χαρώ τη θάλασσα δεν μπορώ. Δεν 
αντέχει ο οργανισμός μου την ακτινο-
βολία του ήλιου. Το δέρμα μου κοκκι-
νίζει και ανοίγει σε κάθε κοίταγμα του 
ήλιου εκεί όπου υπάρχουν εγκαύμα-
τα. Τα λευκά μου με πολύ αργό ρυθ-

μό ανεβαίνουν στα 3.000.
 Κουράζομαι εύκολα. Και σ΄ όλα αυ-
τά νιώθω μόνη μου. Όλοι γύρω μου 
απόντες. Φοβισμένοι; Σοκαρισμένοι; 
Αδιάφοροι; Αλλά απόντες.
ΜΑΪΟΣ 2007
Τρία χρόνια έχουν περάσει .Έχω αρ-
χίσει να συνέρχομαι και ν΄ αποχτώ 
τη δύναμή μου, όταν παρουσιάζεται 
ένα καινούριο πρόβλημα .Πρέπει να 
χειρουργηθώ, γιατί έχει δημιουργη-
θεί συγκόλληση ιστών. Αυτό προήλ-
θε από τις βραχυθεραπείες του 2004.
Πρώτη Μαϊου έχω κάνει την επέμβα-
ση και μετά από 9 μέρες παίρνω εξι-
τήριο από το ΕΛΕΝΑ. Παράλληλα ψη-
λαφίζω ένα ανεπαίσθητο ογκίδιο σε 
μέγεθος φακής, στη δεξιά μου μα-
σχάλη. Έλα μαζί μου, πάμε για παρα-
κέντηση, μου λέει ο γιατρός που το 
εξέτασε.
Η παρακέντηση και η μαστογραφία 
δε δείχνουν απολύτως τίποτα. Νιώ-
θω απελευθερωμένη επιτέλους απ΄ 
όλα και ξεκινάω για τη νύμφη του Λι-
βυκού για να περάσω το καλοκαίρι 
μου πλημμυρισμένη από χαρά και αι-
σιοδοξία.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
Πιστεύω πια ότι όλες οι άσχημες και 
μαύρες μέρες έχουν τελειώσει και 
ατενίζω τη ζωή με χαμόγελο και λα-
τρεία. Ναι! Είμαι καλά. Φαίνεται αυ-
τό. Εκείνη τη χρονική περίοδο έρχε-
ται αναπάντεχα μία καινούρια γνω-
ριμία στη ζωή μου. Νιώθω ότι η ζωή 
έχει διάθεση να με ανταμείψει με κα-
λοσύνη, για όλα όσα πέρασα.
Πόσο τραγικό λάθος έκανα..!!

Ο παρ΄ ολίγον έρωτας κράτησε πολύ 
λίγο, γιατί έκανα το γενναίο λάθος να 
πω την αλήθεια.
Σάστισε, φοβήθηκε, έφυγε για να επι-
στρέψει πάλι και πάλι…Ο φόβος και 
η προκατάληψη είχαν φωλιάσει μέ-
σα στις ίνες των κυττάρων του. Με-
τά από ατέλειωτα πήγαινε-έλα, η ψυ-
χολογία μου κλονίστηκε. Ένιωσα σαν 
τσαλαπατημένο χαρτάκι. Έπρεπε να 
βρω τη δύναμη –για μια ακόμα φορά 
στη ζωή μου-  να πω αντίο στο όνει-
ρο που δεν άνθισε ποτέ.
Εκτός από το παραλίγο εκκολαπτόμε-
νο όνειρο, χάθηκαν και οι φίλοι μου 
και οι γνωστοί.
Νιώθω ότι έχω ακυρωθεί σαν άνθρω-
πος και σα γυναίκα. Είναι ό,τι σκλη-
ρότερο.
Να περνάς από τη λαίλαπα της κόλα-
σης, να επιβιώνεις, και να σου απαγ-
χονίζουν το δικαίωμα της ελπίδας για 
λίγη αγάπη.  Ποιοί;  Όλοι εκείνοι που 
ανά πάσα στιγμή είναι υποψήφιοι για 
το ίδιο πράγμα. Η υγεία, τελικά, δεν 
είναι κάτι δεδομένο και σίγουρο.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007
Κι ενώ η ψυχή μου έκανε κύκλους 
ακόμα, γύρω από τις μισοσβησμένες 
στάχτες της, η μοχθηρή μοίρα μου, 
είχε πλέξει καινούρια  σενάρια για 
΄μένα…
20 ΟΚΤΩΒΡΗ ξύπνησα με έντονους 
πόνους στο στήθος.
Το ανεπαίσθητο ογκίδιο διογκωμέ-
νο πιά,  είχε πάρει διαστάσεις ενός 
μεγάλου καρυδιού.
Πηγαίνω στο χειρουργό, που πριν λί-
γους μήνες με διαβεβαίωσε πως δεν 

υπάρχει τίποτα κακό, και μου κάνει 
δεύτερη παρακέντηση. Το αποτέλε-
σμα θα βγεί σε ένα μήνα, είπε.
Οι πόνοι αβάσταχτοι κάθε βράδυ, με 
οδηγούν σε άλλο γιατρό και η και-
νούρια διπλή παρακέντηση βγαίνει 
θετική σε πορογενές διηθητικό καρκί-
νωμα. Με πιάνει ένα τρελλό και νευ-
ρικό γέλιο όταν ακούω τη διάγνωση 
και δε θέλω να πιστέψω με τίποτα, ότι 
ο θάνατος κι ο πόνος με ερωτεύθη-
καν για μια ακόμα φορά. Την έκπλη-
ξη διαδέχεται ένας τεράστιος θυμός, 
γιατί όλα μου τα σχέδια και το πρό-
γραμμά μου, διαλύονται. Σκέφτομαι 
ότι όλο αυτό θα με φέρει δύο χρόνια 
πίσω. Αισθάνθηκα οργή και ανείπω-
το φόβο όταν ο ογκολόγος μου είπε 
:Έχετε 50% πιθανότητες να τα κατα-
φέρετε και 50% να μη μπορέσετε. Το 
πάτωμα γλίστρησε για μία ακόμα φο-
ρά απ΄ τα πόδια μου κι εγώ βρέθηκα 
στο απόλυτο κενό.
Τρεις ολόκληρες μέρες δε σάλεψα 
καθόλου απ΄ το κρεββάτι μου. Συντε-
τριμμένη και εκμηδενισμένη, φαντα-
ζόμουν το θάνατό μου, εμένα…Πόσο 
εύφλεκτη η ζωή μου τελικά!!!
Και ξαφνικά, όλα άλλαξαν μέσα μου. 
Και αποφάσισα ότι θέλω να ζήσω.
Με νύχια και με δόντια, γραπώθη-
κα σ΄ αυτή τη σκέψη, πήρα μια βαθιά 
ανάσα και …
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

Ηρώ Μουτζουράκη

Βιωματικό
Το ρολόι των σκέψεών μου ξαναγύρισε στο χθες.
 συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 

Μετά από 5 χρόνια καρτερικής υπομονής, βγαίνοντας 
σήμερα το πρωί στο μπαλκόνι μου βλέπω τον κάκτο 
μου να ‘χει ανθίσει. Μάθημα υπομονής και αυτός με 
τίμησε δεόντως.
  Είμαστε μια γενιά σε αναμονή: περάσαμε την παιδι-
κή μας ηλικία περιμένοντας….Έπρεπε να περιμένουμε 
2 ώρες μετά το πρωινό πριν κολυμπήσουμε το καλο-
καίρι, 2 ώρες μεσημεριανού ύπνου για να ξεκουραστού-
με τις Κυριακές , έπρεπε να μείνουμε νηστικοί όλο 
το πρωί για να κοινωνήσουμε στις γιορτές. Ακόμη και 
οι πόνοι περνούσαν με την αναμονή…
  Βάζαμε στην άκρη το μετέπειτα υπερτροφικό μας  
<<εγώ>> και όλοι μαζί αβίαστα, ομαδικά, εξορμούσαμε σε 
παραλίες και πλατείες. Δεν εγκλωβιζόμασταν σε αδιέ-
ξοδα ομολόγων και spreads. Ήμασταν ζωντανοί , ερω-
τευόμασταν, χωρίζαμε και ξανά βρίσκαμε λύσεις σε κά-
θε λογής αδιέξοδα .  
  Κοιτάζοντας πίσω δυσκολεύομαι να πιστέψω πως εί-
μαστε ακόμα ζωντανοί…Ταξιδεύαμε σε αυτοκίνητα χω-
ρίς ζώνες ασφαλείας και αερόσακους, στριμωγμένοι 

σε καρότσες, σε ένα εφηβικό ντελίριο  με στόχο την 
κατάκτηση της ζωής. Ανεβαίναμε  σε ποδήλατα χω-
ρίς κράνη και προστατευτικά, καβαλάγαμε μοτοσικλέ-
τες, κάναμε  ωτοστόπ .
 Τα παιχνίδια μας και αυτά βίαια. Ένα κόντρα πλα-
κέ και 4 ρουλεμάν και να το αυτοκίνητο που κατρα-
κυλούσες σε κάποια κατηφόρα, χωρίς φρένα. Παίζα-
με <<μακριά γαϊδούρα>> και κανείς μας δεν έπαθε κή-
λη ή εξάρθρωση.
 Ανοίγαμε τα κεφάλια μας παίζοντας πετροπόλεμο χω-
ρίς να υπάρχει νόμος να τιμωρεί τους <<υπεύθυνους>>. 
Τα πάντα θεραπεύονταν με λίγο οξυζενέ, ιώδιο άντε 
και κάνα 2  ράμματα. Δεν υπήρχε κάποιος να κατηγο-
ρήσεις παρά μόνο ο εαυτός σου. Καυγαδίζαμε και μα-
θαίναμε να το ξεπερνάμε.
 Τρώγαμε γλυκά, πίναμε αναψυκτικά, αλλά δεν ήμα-
σταν παχύσαρκοι. Ίσως κάποιοι και να ταν  χοντροί αλλά 
αυτό ήταν όλο. Μοιραζόμασταν μπουκάλια νερού , ποτού 
και κανείς μας δεν έπαθε τίποτα. Κολλάγαμε ψείρες 
στο κεφάλι και οι μανάδες μας έπαιρναν το ξύδι. Δεν 

είχαμε play stations,Nintendo,κινητά! Είχαμε φίλους. 
Κανονίζαμε να βγούμε και απλά βγαίναμε, μέχρι να 
νυχτώσει, ίσως και αργότερα. Κανείς δεν ανησυχούσε 
και ούτε υπήρχαν υπεύθυνοι ενήλικες να μας επιβλέ-
πουν. Καβαλάγαμε το ποδήλατο και φωνάζαμε τον κολ-
λητό μας στο παράθυρο χωρίς να ζητήσουμε την άδεια 
των γονιών μας, χωρίς να τον ειδοποιήσουμε, ολομό-
ναχοι έξω στον σκληρό κόσμο…. Πώς τα καταφέραμε;
 Τα καλοκαίρια 3 μήνες διακοπές, θάλασσα και βουνό. 
Ατέλειωτες ώρες στην παραλία χωρίς αντηλιακό ,δί-
χως ομπρέλες για σκιά και ξαπλώστρες. Κυλιόμασταν 
στα  χώματα και στη χειρότερη έκανες αντιτετανικό. 
Με παρέα ένα τόπι ξεφαντώναμε κάνοντας φανταστι-
κά κάστρα στην άμμο, ψαρεύαμε με αγκίστρι ψαράκια 
που φάνταζαν στα μάτια μας…
 Είχαμε ελευθερία, αποτυχία  επιτυχία, υπευθυνότητα 
και μέσα από όλα αυτά μεγαλώσαμε, μάθαμε, αλλάξα-
με , ωριμάσαμε. Αν είσαι από τους παλιούς <<συγχαρη-
τήρια>> που είχες την τύχη να μεγαλώσεις σαν παιδί…

 Γιώργος Κουκουμπάνης



Κ.Ε.Φ.Ι
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Ταλανίζοντας το μυαλό μου 
να σκαρφιστεί ένα θέμα που 
απασχολεί τον καθένα από 
εμάς, κατέληξα σε μια απρό-
σμενη εσωτερική ανασκόπη-
ση. Συνειδητοποιώντας πόσο 
μου είχε λείψει αυτή η συζή-
τηση με εμένα και τον εαυ-
τό μου, θα ψηλαφίσω αυτή 
τη διαδικασία – ή καλύτερα 
το ταξίδι- εξερεύνησης του 
εαυτού μας. 
Καθημερινά αφιερώνου-
με χρόνο (ομιλίας) στους 

ανθρώπους γύρω μας. Στο φίλο, στον περι-
πτερά, στο συνάδελφο......Στον εαυτό μας; Ιδού η απορία! Ποιά 

ήταν η τελευταία φορά που κάθησες με εσένα και τον ευατό σου 
να τα πείτε λιγάκι; 
Η διαδικασία μέχρι να βρεις τον εαυτό σου (ή να τα βρεις με 
τον εαυτό σου) μπορεί να γίνει επίπονη, χρονοβόρα και κουρα-
στική. Ίσως γι’αυτό την αποφεύγουμε και την αγνοούμε. Ο εαυ-
τός μας παραμένει στην άκρη, καρτερικά, μέχρι να του ρίξουμε 
μια ματιά, ένα βλέμμα κατανόησης. Όσο χρόνο και αν πάρει, αυ-
τή η σχέση είναι ουσιαστική και ο αγώνας μέχρι να την κτίσουμε 
αξίζει τον κόπο. 
Πάρε τον εαυτό σου απ΄το χέρι, δώσε του την φροντίδα που θα 
έδινες σε ένα αγαπημένο σου πρόσωπο (και ακόμα παραπάνω). 
Πήγαινε τον μια βόλτα – όπου τραβάει η διάθεση του- και κέρασε 
του ένα χωνάκι παγωτό (με έξτρα σιρόπι).
Μην τον αγνοήσεις, άνοιξε τα ‘αυτιά΄ σου και αφουγκράσου τον. 
Αν έκανε «λάθη», βρες τη δύναμη να τον συγχωρέσεις. Δε θα στο 
ομολογήσει ποτέ ότι τον πληγώνεις, γι’αυτό μην είσαι σκληρός 
μαζί του, δεν είναι τέλειος. Ναι, καλά άκουσες! 
Πάνω απ’όλα μην τον κριτικάρεις. Απλά «αγκάλιασέ τον» γι’αυ-
τό που είναι και γι’αυτό που δεν είναι. Για τα «θέλω» του, για τα 
«δεν μπορώ» του, για τα «όχι» και τα «ναι» του. Αυτός δεν σε 
εγκατέλειψε ποτέ, πάντα ήταν εκεί, στα εύκολα, στα δύσκολα, στις 
αναποδιές, στις λύπες και στις χαρές. 
Μην ξεχνάς να τον αγαπάς και να του το δείχνεις. Αλλιώς δεν θα 
το συνειδητοποιήσει ποτέ. Δείξε του εμπιστοσύνη και δεν θα σε 
προδώσει. Αν τον προδώσεις εσύ καμμιά φορά, αυτός θα σε συγ-
χωρέσει και θα συνεχίσει να είναι εκεί. Ό,τι και αν γίνει. Φτάνει να 
τον αγαπάς και να τον φροντίζεις. 
Μου χρωστάω μια βόλτα και ένα χωνάκι παγωτό! 
Με έξτρα σιρόπι!  

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ...ΚΑΙ ’ΓΩ

 “Έπρεπε να γεράσω, αγόρι μου, 
για να μάθω τι είναι ευτυχία.

Τελικά ευτυχία είναι ένα ζευγάρι χέρια, δύο χέρια…
Αυτά που θα σε αγκαλιάσουν, 

θα σε κρατήσουν, θα σε κοιμήσουν, θα σε περιποιηθούν, 
θα σου μαγειρέψουν,  θα σε χαιδέψουν 
και στο τέλος θα σου κλείσουν τα μάτια.

Τα πολλά χέρια απλά σε κατσιάζουν… 
Χάσιμο χρόνου.

Θα το δείς κι εσύ όσο μεγαλώνεις…

Θανάσης  Βέγγος

Η σύνθεση του κουαρτέτου με τίτλο «ο Θάνατος και η κόρη» έγινε το 
1824, εφόσον ο συνθέτης Franz Schubert υπέφερε από μια σοβαρή ασθέ-
νεια και τότε αντιλήφθηκε ότι πέθαινε. 

Το πρωτο-άκουσα πρόσφατα όταν θα πήγαινα στην ομώνυμη θε-
ατρική παράσταση. Και τότε σκέφτηκα πως αυτός ο τίτλος μου θύ-
μισε έντονα την περίοδο που διανύσαμε όταν ο πατέρας μου εί-
χε διαγνωστεί με καρκίνο. Και αποφάσισα, όσα δεν είπα με λόγια 
ΤΟΤΕ, να τα εκφράσω γραπτώς ΤΩΡΑ. 
Ήμουν τότε γύρω στα 19.... δε θυμάμαι πολύ καλά... ή ίσως να 
το έθαψα πολύ βαθιά και τώρα να μην μπορώ να το αποσύρω 

από τη μνήμη μου.. Δε θυμάμαι ακριβώς πώς το έμαθα.. Θυμάμαι 
όμως τα εξής:

«Μεσημέρι προς απόγευμα πήγα για μπάνιο και άφησα το νερό να κυλάει επάνω μου 
και το μόνο που άκουγα ήταν η φωνή της μαμάς μου ‘Του βρήκαν πολύποδες’, ‘του 
βρήκαν πολύποδες’, ‘πολύποδες’...πολύποδες... πολύποδες... τί ήταν αυτοί οι πολύπο-
δες τέλος πάντων! Έτρεχε το νερό και εγώ προσπαθούσα να σκεφτώ πόσο σοβαρό ήταν 
αυτοί οι ‘πολύποδες’. Πολύ αφελές εκ μέρους ενός κοριτσιού που μόλις έφυγε από το 
πατρικό της για να ξεκινήσει τη δική της ζωή και να αρχίσει τις σπουδές της. Πολύ αφε-
λής να μην ξέρει τι είναι αυτοί οι πολύποδες! Ένιωθα όμως άσχημα πολύ. Ήθελα να φύ-
γω, να πάω στο σπίτι μου, να δω τί γίνεται, τί δεν μου λένε, τί κατάφεραν να μου κρύ-
ψουν χρησιμοποιώντας αυτό το άψυχο ακουστικό του τηλεφώνου. 
Δε θυμάμαι τί έγινε μετά, πώς βρέθηκα στη Λεμεσό, την πόλη μου. Ούτε που θυμά-
μαι πώς έφτασα στο νοσοκομείο.. Θυμάμαι μόνο τη μαμά μου να βγαίνει από το δωμά-
τιο και να μας λέει «όποιος δεν αντέχει να μην μπει μέσα, δε θα κλάψει κανείς μπροστά 
του», σαν να το ακούω τώρα μέσα στα αυτιά μου ακόμα, λες και βλέπω ακόμα τα μά-
τια της να σπινθοβολούν σαν να μας παρακαλούσε να μην δείξουμε όλα όσα αισθανό-
μασταν. Μπήκαμε. Δεν έκλαψα. Δε μίλησα. Δεν άκουγα. Μόνο κοιτούσα. Κοιτούσα τον 
πατέρα μου να κοιτάει τη μαμά μου στα μάτια, σαν να την ευχαριστούσε που ήταν εκεί 
όρθια και πάλευε και για τους δύο. Ένιωσα δύναμη από το βλέμμα του. Δεν τον είχα δεί 
ποτέ να την κοιτάει έτσι, με αυτό τον τρόπο. Μπορεί να ξέχασα πολλά και ίσως και ση-
μαντικά αλλά δε θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το βλέμμα. 
Ένα μήνα μετά και εφόσον επέστρεψε ο πατέρας μου στο σπίτι, είπα στη μαμά μου για 
εκείνο το βλέμμα εκείνης της ημέρας. Με κοίταξε με απορία αλλά και με χαρά. Μου εί-
πε πως όντως όταν έμειναν οι δυό τους εκείνο το βράδυ, της μίλησε και της εξέφρασε 
την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του. Πόσο δύσκολο είναι τελικά να έρχεσαι σε επαφή 
με τα πιο κοντινά σου πρόσωπα... 
Πέρασε ένας χρόνος. Καθόμασταν στο σαλόνι και βλέπαμε τηλεόραση. Ήμουν τότε 
στο 2ο έτος της ψυχολογίας. Ξαφνικά με ρωτάει ο πατέρας μου «τί μπορεί να κάνει κά-
ποιος όταν νιώθει κατάθλιψη;» Μου μιλούσε για τον ίδιο. Είχε κλειστεί πολύ στον εαυ-
τό του, στο σπίτι γενικώς. Λες και η ζωή δε μας είχε δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Χάρη-
κα τόσο πολύ που με ρώτησε. Για μένα ήταν σαν να μου είπε πολλά! Πόσο δύσκολο εί-
ναι για έναν πατέρα να εκφράσει αυτό που νιώθει και να ζητήσει βοήθεια από την ίδια 
του την κόρη.... Για έναν πατέρα που έμαθε να μην εκφράζει αυτά που νιώθει, αυτά που 
σκέφτεται... Και τότε πήρα θάρρος, του είπα και του είπα.... και άλλαξε.. προσπάθησε... 
και άρχισε να ζεί και πάλι και ίσως καλύτερα και απο πρίν.»
Αυτή ήταν η ιστορία μου. ... 
Εις το επανιδείν,

Σαλώμη Καφούρη     
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