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Mάρθα Καραμπάτσου-Ράις: Μια νικήτρια 
του καρκίνου ζητάει την βοήθεια μας
Γκαλά-∆είπνο «Laugh your Head Off» στις 21 Ιουνίου 2018 στο Doltone House 
Hyde Park. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν περισσότερα από 100.000 δολά-
ρια για την υποστήριξη και τη φροντίδα των ασθενών µε καρκίνο του εγκεφά-
λου και την οµάδα του νευρο-ογκολογικού ινστιτούτου SNOG.

Ν ικητές και επιζώντες. Έτσι χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι που έδωσαν 
την µάχη µε τον καρκίνο, τον αντιµετώπισαν και στην συνέχεια προ-
σέφεραν την γνώση τους και την στήριξη τους σε άλλους πάσχοντες. 
Ένας από αυτούς του επιζώντες είναι και η Μάρθα Καραµπάτσου Ράις 

που µετά από πολλές µάχες µε την ασθένεια προσπαθεί τώρα να συγκεντρώσει 
χρήµατα  για την υποστήριξη και τη φροντίδα των ασθενών µε καρκίνο του 
εγκεφάλου.

Όπως θα διαβάσετε και στο προσωπικό της σηµείωµα, η Μάρθα διαγνώστηκε 
κατά την διάρκεια της εφηβείας της µε Λέµφωµα του Hodgkin. Αργότερα, στην 
ηλικία των 27 ετών µε καρκίνο του µαστού. O καρκίνος του µαστού ξαναεµφα-
νίστηκε όταν η Μάρθα ήταν 45 ετών. Στην ηλικία των 50 ετών µε καρκίνο του 
θυρεοειδούς και µόλις πριν από ένα χρόνο µε ένα σπάνιο καρκίνο του εγκεφά-
λου (Haemangiopericytoma-Αιµαγγειοπερικύτωµα).

Όπως λέει η Μάρθα «είχα την τύχη να πέσω στα χέρια ενός εξαιρετικού νευρο-
χειρουργού και της οµάδας του». Για µια ακόµη φορά κατάφερε να βγει νικήτρια 
από αυτή τη µάχη και τώρα ζητάει την στήριξη όλων µας στην προσπάθεια που 
κάνει για την βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας και της ζωής των ασθενών 
µε καρκίνο του εγκεφάλου και των οικογενειών τους. Γιατί όσο σηµαντικό είναι 
το έργο των γιατρών άλλο τόσο είναι και της οικογένειας και του ευρύτερου 
περιβάλλοντος. Η επιβίωση και η ποιότητα ζωής των ασθενών δεν είναι µόνο 
υπόθεση της επιστήµης µε την στενή έννοια του όρου αλλά όλων µας. 

Η χρηµατοδότηση της έρευνας για τον καρκίνο του εγκεφάλου αλλά και των 
υποστηρικτικών δοµών για αυτή την µορφή καρκίνου είναι ελλιπής. Η βελτί-
ωση του ποσοστού των ασθενών που επιβιώνουν είναι πολύ µικρή. Αυτό το 
επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 30 ετών την ίδια στιγµή 
που για άλλες µορφές καρκίνου τα ποσοστά επιβίωσης έχουν µεγάλη αύξηση 
και η ποιότητα ζωής των ασθενών έχει βελτιωθεί σηµαντικά. 

Η θεραπεία καρκίνου του εγκεφάλου είναι δύσκολη και περίπλοκη. Οι επιπτώ-
σεις του στην ζωή του ασθενούς ιδιαίτερα επίπονες. Όπως κάθε σοβαρή ασθέ-
νεια επηρεάζει όχι µόνο τη ζωή του πάσχοντος αλλά και του περιβάλλοντος του 
καθώς ο ασθενής απαιτεί αυξηµένη φροντίδα και στήριξη. 

Για αυτό το σκοπό, η Μάρθα που επί δέκα χρόνια έχει εργαστεί ως εθελοντής 
για το Cancer Council της Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει δείπνο για την 
συγκέντρωση χρηµάτων και ζητάει την βοήθεια όλων µας. Να σηµειωθεί ότι 
συντονιστής της εκδήλωση θα είναι ο George Kapiniaris. Στόχος είναι η συ-
γκέντρωση του ποσού των 100,000 δολαρίων. ∆εν υπάρχει οικογένεια που να 
µην έχει αντιµετωπίσει τον καρκίνο στο άµεσο ή στο ευρύτερο περιβάλλον της. 

Όλα τα έσοδα από το δείπνο θα προσφερθούν για τη φροντίδα και υποστήριξη 
των ασθενών που περιθάλπει το SNOG και ούτε ένα δολάριο δεν δαπανάτε για 
τα έξοδα της οργάνωσης της εκδήλωσης. Να σηµειωθεί ότι για το θέµα αυτό 
έχουν ήδη ευαισθητοποιηθεί κάποιοι σύλλογοι που διοργανώνουν εκδηλώσεις 
για τη συγκέντρωση χρηµάτων, όπως ο Παν-Πυλιακός Φιλανθρωπικός Σύλλο-
γος «Ναυαρίνο», που διοργανώνει µεσηµεριανό γεύµα-χορό για την Γιορτή της 
Μητέρας την Κυριακή 27 Μαΐου, στις 12 το µεσηµέρι στην αίθουσα της 
Κυπριακής Κοινότητας, στο Στάνµορ.

Όποιος δεν µπορεί να παραβρεθεί στην εκδήλωση µπορεί να προσφέρει όποιο 
ποσό επιθυµεί µέσω της ιστοσελίδας http://www.laughyourheadoff.com.
au ή να καταθέσει χρήµατα στην τράπεζα (Αριθµός Τραπεζικού Λογαρια-
σµού CBA 06 2247 10319780) αναφέροντας το όνοµα του και στοιχεία επι-
κοινωνίας έτσι ώστε να λάβει απόδειξη από το SNOG.

Για να αγοράσετε εισιτήρια για την εκδήλωση επικοινωνήστε µέσω του email 
admin@laughyourheadoff.com.au, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://
www.laughyourheadoff.com.au ή τηλεφωνήστε στη Μάρθα στο τηλ. 
0414662734.

Στις φωτό, η Μάρθα Καραµπάτσου Ράις µε τον σύζυγο της και την κόρη της.




