
1 
 

Χαιρετισμός Διοικητού Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, Χρυστάλλας Γιωρκάτζη 

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016, 11:30 π.μ., Αμφιθέατρο Β15, ΚΤΚ 

 

Ο μήνας Οκτώβριος έχει θεσμοθετηθεί παγκόσμια ως «μήνας πρόληψης και 

ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού», της συχνότερης μορφής καρκίνου 

των γυναικών που μπορεί όμως να θεραπευτεί, εφόσον ανιχνευθεί σε αρχικό 

στάδιο, κάνοντας έτσι ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης. 

Ο καρκίνος του μαστού συνιστά εμπειρία οδυνηρή για κάθε γυναίκα. Όπως και κάθε 

ασθένεια, αμφισβητεί πρώτα και κύρια κάθε βεβαιότητα. Το ότι δεν είμαστε 

άτρωτοι. Το μέτρο του χρόνου χάνεται, το «για πάντα» αποκτά νέο ορισμό. 

Θέλοντας και  μη, τη στιγμή που περνούμε το κατώφλι, οι αλήθειες μας 

επαναπροσδιορίζονται. Το ίδιο και τα όρια της ατομικής ή της συλλογικής μας 

ύπαρξης.  

Ακούγεται τετριμμένο, είναι όμως η αλήθεια ότι όλοι μας πιστεύουμε ότι κάποια 

πράγματα συμβαίνουν μόνο στους άλλους. Μέχρι την στιγμή που συνειδητοποιούμε 

ότι δεν είναι έτσι. Μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι είναι αδύνατο να 

γυρίσει κανείς πίσω τον χρόνο, που δεν υπάρχουν απαντήσεις στο «αν θα ήταν 

καλύτερα αν…».  

Έχω ζήσει, όπως οι περισσότεροι, γυναίκες που έχουν περάσει από αυτή την 

εμπειρία. Είμαι πεπεισμένη, όμως, ότι η απειλή, ο φόβος της κάθε συγκεκριμένης 

πραγματικότητας, μπορεί να έχει δύναμη αποκαλυπτική. Τόσο για το άτομο που 

υποφέρει όσο και για τους γύρω του. 

Τολμώ να ρωτήσω, μπορεί ένας καρκίνος να κάνει τη ζωή μας καλύτερη; 

Αυθόρμητα ίσως να λέγαμε «βέβαια όχι». Και όμως, πολλές γυναίκες που έχουν 

ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού έχουν αποδείξει, με σιγουριά και περηφάνια, 

πως ναι, η ζωή τους άλλαξε προς το καλύτερο, σε πολλούς τομείς, μέσα από μια 

διαδρομή από σπάνιες στιγμές της ψυχής. 

Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Φυσιολογικά, από αρρώστιες, 

δυστυχήματα, βία. Και όμως, όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι ο πόθος για ζωή 

κατακλύζει την ύπαρξη ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές μιας ασθένειας. Γι’ 
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αυτό, έγκαιρα, χρειάζεται ενημέρωση, δράση, θεραπεία, αποκατάσταση. Χρειάζεται 

να έχουμε θάρρος, πίστη, αλληλεγγύη. 

Γι’ αυτό και μεις είμαστε σήμερα εδώ, δηλώνοντας παρόντες στη συλλογική 

προσπάθεια ενίσχυσης του Συνδέσμου Europa Donna Κύπρου για την τόσο 

σημαντική και αναμφίβολη προσφορά στον τομέα της ευαισθητοποίησης και 

σωστής ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. 

Σας ευχαριστώ. Καλή Συνέχεια. 

 

 

03.10.2016 

 

 

 

 

Σημείωση: Τον χαιρετισμό, εκ μέρους της Διοικητού της ΚΤΚ, διάβασε η 

εκπρόσωπος Τύπου της Τράπεζας, Αλίκη Στυλιανού. 


