
36

κοινωνια Συνέντευξη

Realnews www.real.gr κυριακη 7 απριλιου 2019

d.athanasopoulou@realnews.gr

Στη Δήμήτρα αθανασοπούλού

Σ
την οδό Ρηγίλλης λειτουργεί εδώ και 12 
μήνες ένα καταφύγιο-αγκαλιά για τις 
γυναίκες που δίνουν ή έχουν δώσει μά-

χη με τον καρκίνο. Τα προσωπικό βίωμα της 
Ράντα Γκαντούρ, της ιδρύτριας του μη κερ-
δοσκοπικού οργανισμού «ΜΑΝΑ», υπήρξε η 
αφορμή για να ανοίξει τις πύλες του το πιο φι-
λόξενο «Σπίτι» της Αθήνας για τις «αγωνίστρι-
ες της ζωής». Με αυτή τη φράση χαρακτηρί-
ζει η Ρ. Γκαντούρ, που κατάγεται από τον Λί-
βανο, αλλά ζει μόνιμα με την οικογένειά της 
στην Αθήνα, τις 156 γυναίκες που απολαμβά-
νουν τις δωρεάν εξατομικευμένες υπηρεσίες 
φροντίδας και υποστήριξης. 
Η λέξη «μαχητές» επανέρχεται συχνά-πυ-
κνά στον λόγο της, ενώ μας μιλά για το όρα-
μά της που έλαβε σάρκα και οστά στην καρ-
διά της Αθήνας. 
Η πρώτη εικόνα που αντικρίζουμε μπαίνο-
ντας στο ειδικά διαμορφωμένο οίκημα είναι 
μια παρέα γυναικών που πλέκουν, κουβεντιά-
ζοντας και γελώντας. Πρόκειται για ένα σεμι-
νάριο πλεξίματος που ενορχηστρώνει μια φί-
λη της Ρ. Γκαντούρ, άρτι αφιχθείσα από τη Βη-
ρυτό. Είναι μια από τις πολλές δραστηριότητες 
δημιουργικής απασχόλησης που λαμβάνουν 
χώρα στο γεμάτο θαλπωρή «Σπίτι του ΜΑΝΑ». 
Περιηγούμαστε στον χώρο υψηλής αισθητι-
κής, όπου έχουν προβλεφθεί -μεταξύ άλλων- 
δωμάτιο αισθητικής και αίθουσα για πιλάτες 
και γιόγκα. Ο στόχος, όπως μας λέει η κ. Γκα-
ντούρ, είναι σαφής: η αναβάθμιση της ποιό-
τητας ζωής της καθημερινότητας των «αγωνι-
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στριών» και η επαναφορά τους σε μια κανο-
νικότητα με χαμόγελο. Για την πραγμάτωση 
αυτού του ονείρου καθημερινά προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους ψυχολόγοι, ψυχίατροι, δι-
ατροφολόγοι, μακιγιέζ, δερματολόγοι, φυσι-
κοθεραπευτές. Ωστόσο, οι παραπάνω παρο-
χές δεν είναι ο μοναδικός λόγος που κάνει τις 
γυναίκες να μη θέλουν να αποχωριστούν το 
«Σπίτι τους» -όπως το αποκαλούν- ακόμα και 
μετά την αποκατάσταση της υγείας τους. Επι-
μένουν να επιστρέφουν για ένα φλιτζάνι τσάι 
και για μια ζεστή κουβέντα σε έναν χώρο που 
τις φρόντισε σε πολλαπλά επίπεδα όταν εκεί-
νες το είχαν περισσότερη ανάγκη. 

 Ο φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός «ΜΑΝΑ» συμπλήρωσε έναν χρό-
νο λειτουργίας. Τι κρατάτε από αυτό το έτος 
προσφοράς στις γυναίκες με καρκίνο του μα-
στού ή άλλης μορφής γυναικολογικό καρκίνο;

Η δημιουργία του «ΜΑΝΑ» αποτελεί ένα έρ-
γο ζωής για εμένα. Νιώθω ευγνώμων που 
κατόρθωσα να νικήσω την ασθένεια, είμαι 
«survivor», και αυτό το αίσθημα και τη δύ-
ναμη ψυχής ήθελα να τα μεταδώσω σε άλ-
λες γυναίκες και να τα μετουσιώσω σε πραγ-
ματικό και ουσιαστικό έργο.
Συμπληρώνοντας έναν χρόνο ζωής για 
τον φιλόξενο χώρο που έχουμε δημιουρ-
γήσει στην οδό Ρηγίλλης 10, το «Σπίτι του  
ΜΑΝΑ», είναι πολύ σημαντικό που έχουμε 
κατορθώσει να προσφέρουμε ένα καταφύ-
γιο, όπου οι γυναίκες νιώθουν ασφάλεια και 

θαλπωρή, αισθάνονται δυνατές και με αυτο-
πεποίθηση. Δεν φαντάζεστε τι χαρά εισπράτ-
τω όταν πηγαίνω στο «Σπίτι του ΜΑΝΑ» και 
βλέπω τις κυρίες να κάθονται και να συζη-
τούν όλες μαζί, πίνοντας τον καφέ ή το τσάι 
τους. Είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να βιώσω, 
να τις βλέπω να χαμογελούν και να χαίρονται 
-έστω αυτόν τον λίγο χρόνο- διαφορετικά.

Τα αποτελέσματα μάλιστα είναι παραπά-
νω από ενθαρρυντικά, καθώς προσφέρα-
με συνολικά 2.325 ώρες υπηρεσιών σε πά-
νω από 156 γυναίκες, οι οποίες κατά μέσο 
όρο δέχθηκαν τις υπηρεσίες μας 1-2 φορές 
την εβδομάδα από 20 και πλέον εθελοντές. 
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ και 
να τους εκφράσω ένα θερμό «ευχαριστώ» 
από καρδιάς, καθότι είναι δίπλα μας και μας 
στηρίζουν πολλές ώρες κάθε ημέρα, μιας 
και χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα μπορούσε 
να επιτευχθεί! 
 Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε τις υπη-

ρεσίες που προσφέρει το «Σπίτι του ΜΑΝΑ», 
εξηγώντας μας και τη διαδικασία μέσα από 
την οποία μια γυναίκα μπορεί να επωφελη-
θεί από αυτές τις παροχές;

Στο «Σπίτι του ΜΑΝΑ» υποστηρίζουμε, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευ-
τικής και φροντίδας από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες υγείας, γυναίκες με καρκίνο 
του μαστού ή με γυναικολογικό καρκίνο. 
Παρέχουμε ουσιαστικά μια ολιστική εμπει-
ρία, όπως ψυχολογική και φυσικοθεραπευ-
τική υποστήριξη, διατροφικές συμβουλές, 
προγράμματα σωματικής και πνευματικής 
άσκησης, όπως γιόγκα και πιλάτες, αλλά και 
υπηρεσίες φροντίδας προσώπου και σώμα-
τος. Ωστόσο, επειδή ο στόχος μας είναι οι γυ-

φ
ω

το
: S

TU
D

IO
 G

A
KI

S


