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Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν 
τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ

e-mail: kokinaku@yahoo.gr

Αγαπητά μέλη,
Με το κλείσιμο της εθελοντικής περιόδου, θέλουμε να επικοινωνήσου-
με μαζί σας, να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας στα προ-
γράμματα του Κ.Ε.Φ.Ι και  να φέρουμε στη μνήμη μας όλα όσα ωφέλι-
μα έγιναν αυτή τη χρονιά και να προγραμματίσουμε τα επόμενα βήμα-
τα και τους στόχους που θέλουμε να κατακτήσουμε, πάντα με τη δική 
σας συμβολή. 
Μέσα σε αυτή τη χρονιά ανταποκριθήκαμε θετικά σε όλους τους φορείς 
που ζήτησαν τη συνεργασία μας και δημιουργήθηκε νέα εθελοντική ομά-
δα στο Λαϊκό  Νοσοκομείο (τμήμα χημειοθεραπειών).
Πραγματοποιήσαμε επιμορφωτικές διαλέξεις, ημερίδες, με στόχο την 
καλλιέργεια του πνεύματος του εθελοντισμού και την αφύπνιση των συ-
νειδήσεων ευαισθητοποιημένων πολιτών στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο καρκινοπαθής και η οικογένειά του.
Επειδή στην τελευταία Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση είχαμε αρκετές 
απουσίες και επειδή είναι αναγκαίο να προβούμε σε εκκαθάριση του Μη-
τρώου μας, σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις προθέσεις σας 
σχετικά με την ιδιότητά σας ως μέλους του Συλλόγου γραπτώς ή με φαξ: 
210 6468221 ή με e-mail: info@anticancerath.gr. Προκειμένου να μην σας 
υπολογίζουμε στο δυναμικό του Συλλόγου και να σας ειδοποιούμε για 
τις δραστηριότητες μας.

 Γίνε και συ εθελοντής 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών οργανώνεται από το Σύλλο-
γο Κ.Ε.Φ.Ι. με την εθελοντική υποστήριξη του Gestalt Foundation, Κέ-
ντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρε-
άν και απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντι-
κά τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο καθώς και σε επαγγελματί-
ες υγείας, που επιθυμούν να διερευνήσουν και να εκπαιδευτούν σε τρό-
πους στήριξης και δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα που πάσχουν από 
καρκίνο καθώς και με το άμεσο περιβάλλον τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 Απολυτήριο Λυκείου
 Συνέντευξη (κατόπιν ραντεβού)

1ο Έτος: Κάθε Τετάρτη 18:00-19:30 (Από 17-10-12)
Η εκπαιδευτική ομάδα είναι κλειστή και ο αριθμός συμμετεχόντων εί-
ναι περιορισμένος. Δηλώστε συμμετοχή στη γραμματεία του Συλλόγου  
τηλ. 210 6468222

 Σας ευχόμαστε 
 καλές διακοπές!!!!!!!!!!!!!!!!

 Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 το Δ.Σ του Κ.Ε.Φ.Ι 

ΨΑΞΕ - ΜΑΘΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ!   ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!
Ο καρκίνος είναι ένα δύσκολο και επίπονο μονοπάτι. Ο καρκινοπαθής παρ΄ όλη την 
αγάπη των οικείων του και την βοήθεια της ιατρικής κοινότητας, πρέπει να το διαβεί μό-
νος του, διατηρώντας ψηλά το ηθικό του και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις καθη-
μερινές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της ασθένειάς του.
Τα δικαιώματά του, που τα παρέχει και τα προασπίζει ο νόμος, είναι μοναδικά και πολύ-
τιμα στηρίγματα στην προσπάθειά του για μια επιτυχή έκβαση της διαδρομής του.
Αν τα γνωρίσει, τα διεκδικήσει και τα πραγματώσει θα έχει κάνει ένα βήμα δύναμης.
Κι ο δυνατός μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε αντιξοότητα.
Και στο τέλος να νικήσει!

Στηρίξτε κι εσείς την εκστρατεία
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ!
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών - Κ.Ε.Φ.Ι. από τη σύ-
στασή του μέχρι και σήμερα, έχει κύριο μέλημά του την παροχή συναισθηματικής, ψυχο-
λογικής και κοινωνικής υποστήριξης στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν καρκίνο και τα 
μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 
σχετικά με τον καρκίνο και τα δικαιώματα των ασθενών.
Στο πλαίσιο της δημιουργίας μίας κουλτούρας, που θέλει να καταπολεμήσει την οικονομι-
κή και ψυχολογική «μιζέρια» των ασθενών ενισχύοντας την αφύπνιση της κοινωνίας και τη 
στήριξη των δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. προχώρησε στη 
δημιουργία μίας εκστρατείας ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καρκινοπαθών, με τίτ-
λο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ!, που ήδη μετρά εκατοντάδες υποστηρικτές της. Η άγνοια, η σύγ-
χυση και η έλλειψη καθοδήγησης που μέχρι σήμερα επικρατούσαν σχετικά με τα δικαιώ-
ματα των καρκινοπαθών αποτέλεσε για το Κ.Ε.Φ.Ι. το έναυσμα, ώστε να προχωρήσει σε 
μία πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής ΟΛΩΝ των δικαιωμάτων των καρκι-
νοπαθών και να δημιουργήσει αυτή την εκστρατεία, με απώτερο σκοπό την ενημέρωση 
αφενός των ίδιων των ασθενών αφετέρου όλων των φορέων και εμπλεκόμενων στο χώ-
ρο της υγείας (Νοσοκομεία, Σύλλογοι, Φαρμακεία), της επιστήμης, των ΜΜΕ και της ευρύ-
τερης κοινωνίας. 
Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. δημιούργησε μία ιστοσελίδα ειδικά αφιερωμένη στα 
δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο  www.dikaiomamou.anticancerath.gr.  Οι επισκέπτες 
έχουν τη δυνατότητα να  βρουν εύκολα και άμεσα πληροφορίες που αφορούν στα ακό-
λουθα: ποσοστό αναπηρίας, κρατικούς οργανισμούς περίθαλψης, φάρμακα και εξετάσεις, 
νομοθεσία, κώδικα δεοντολογίας των γιατρών, ορθή διαδικασία προσέγγισης και διεκδί-
κησης κάθε δικαιώματος. 
Παράλληλα, αξιοποιώντας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δόθηκε κι ένα δεύτερο διαδικτυ-
ακό βήμα μέσα από την ειδική σελίδα του facebook https://www.facebook.com/pages/Δικαίω-
μά-μου/396488173728608?sk=app_227664274016411, ώστε να υπάρχει η ενημέρωση του κοι-
νού γι’ αυτήν τη δράση και η στήριξή του στα δικαιώματα των καρκινοπαθών. Κάνετε like στην 
σελίδα του facebook, φορέστε κι εσείς την κονκάρδα στη φωτογραφία σας και διαδώστε σε 
όλους το ισχυρό μήνυμα του δικαιώματος στη γνώση και των δικαιωμάτων των καρκινοπαθών.   
Τέλος, η νέα επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου www.anticancerath.gr αποτελεί πολύτιμο 
εργαλείο έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στην κοινωνία και την 
επιστήμη στο θέμα του καρκίνου και την υποστήριξη των καρκινοπαθών.

Εκστρατεία για την ενημέρωση
των δικαιωμάτων των καρκινοπαθών

Τηλ. 210 6468222, 210 32 44 390
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ΠΕΡΙΤΟΝΕΚΤΟΜΗ
Ονομάζουμε περιτονεκτομή την χειρουργική αφαί-
ρεση του όγκου και την καταστροφή είτε μέσω ηλε-
κτρικής διαθερμίας είτε μέσω υψηλής συχνότητας νυ-
στεριού όλων των εστιών που είναι ορατές, με νόσο. 
Η επέμβαση είναι μακρά και πολύπλοκη και μπορεί 
να διαρκέσει από 5 έως 12 ώρες. Η εισαγωγή στο νο-
σοκομείο γίνεται μια ή δύο μέρες πριν την επέμβαση. 
Η προεγχειρητική προετοιμασία περιλαμβάνει γενική 
κλινική/εργαστηριακή εξέταση/επεμβατική/απεικο-
νιστική εξέταση στο θώρακα, την κοιλιά, την πυελό, 
όπως ακτινογραφία, CT τομογραφία, PET scan, στα-
διοποιητική λαπαροσκόπηση, καρκινικοί δείκτες κλπ. 
Την ημέρα προ της επεμβάσεως ο ασθενής υποβάλ-
λεται σε προετοιμασία εντέρου, καθαρτικά και σε χο-
ρήγηση προληπτικής αντιβίωσης.

 ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Εφόσον αφαιρεθεί χειρουργικά η νόσος, ό,τι έχει 
απομείνει απ’ αυτήν, μικροσκοπικά, ενδοκοιλιακά, 
καταπολεμάται με ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, 
της οποίας βασικός στόχος είναι η εξάλειψη κάθε τυ-
χόν εναπομεινάντων ελεύθερων καρκινικών κυττά-
ρων. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο τρόπο χημει-
οθεραπείας όπου εφαρμόζει τη συνδυασμένη δρά-
ση φαρμακευτικής ουσίας και της χημειοθεραπείας 
που δρα εκλεκτικά στην περιοχή που μας ενδιαφέ-
ρει. Η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία έχει αποδει-
χθεί εξαιρετικά αποτελεσματική, επειδή κατορθώνει 
να ξεπερνά τον «φραγμό» που εμποδίζει τα χημειο-
θεραπευτικά φάρμακα να δράσουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο όταν αυτά χορηγούνται από την φλε-
βική οδό. Η τεχνική αυτή συνδυάζει πολλαπλά απο-
τελέσματα, τα οποία αφενός οφείλονται στην υψη-
λή θερμοκρασία, απ’ την άλλη στην ανατομική θέ-
ση της επέμβασης. 
Η υψηλή θερμοκρασία προσδίδει ιδιότητες ικανές 
να καταπολεμήσουν τον όγκο, διευκολύνει την δι-
είσδυση ορισμένων φαρμάκων στο εσωτερικό των 

κυττάρων και δυναμώνει συγχρόνως τη δράση της 
μέσα σε αυτά. Η ανατομική θέση της όλης επέμβα-
σης (ενδοκοιλιακά) επιτρέπει την έκθεση της νόσου 
στα αντινεοπλασματικά φάρμακα σε υψηλές δό-
σεις, μειώνοντας στο ελάχιστο τις γενικότερες ανε-
πιθύμητες δράσεις από αυτά. Η δόση μπορεί να εί-
ναι κατά εκατοντάδες (μερικές φορές χιλιάδες) φο-
ρές μεγαλύτερη από αυτή που χρησιμοποιείται σε 
ενδοφλέβια χορήγηση, γιατί λόγω του φραγμού 
του περιτοναίου δεν απορροφάται στην συστημα-
τική κυκλοφορία. 

 Η επιρροή της υπερθερμίας στην 
αντινεοπλασματική δράση των φαρμάκων. 
Η αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας έχει 
ήδη αποδειχθεί στην αντιμετώπιση του μεσοθηλιώ-
ματος και στο ψευδομύξωμα του περιτόναιου (σπά-
νια νεοπλάσματα), αλλά έχει αποδειχθεί από μελέ-
τες ότι είναι αποτελεσματική και για την θεραπευτική 
αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου, του 
στομάχου και των ωοθηκών. Περαιτέρω ερευνητικές 
μελέτες οι οποίες θα βοηθήσουν με τα συμπεράσμα-
τα τους στην πρόβλεψη καθώς και εξέλιξη των ανω-
τέρω παθήσεων, είναι σε εξέλιξη.
    
ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Εκτελείται «έκπλυση» των ενδοκοιλιακών επιφα-
νειών μέσω της τοποθέτησης τεσσάρων αντλιών. Οι 
τέσσερις αυτές «κάνουλες» είναι συνδεδεμένες με 
εξωτερικό κύκλωμα που λειτουργεί ως αντλία. Δύο 
από αυτές χρησιμοποιούνται ως οδός εισαγωγής 
των φαρμάκων. Οι άλλες τοποθετούνται αντίστοιχα 
κεντρικά στην κοιλιακή χώρα και επιφανειακά στην 
πύελο και χρησιμεύουν για την επιστροφή του φαρ-
μάκου. Το όλο διάλυμα του χημειοθεραπευτικού 
που κυκλοφορεί έχει περίπου θερμοκρασία 42ο – 
43ο C, εξαιτίας του ειδικού συστήματος που το δια-
τηρεί σ’ αυτήν την θερμοκρασία.
Υπάρχουν 2 τρόποι, ο ανοικτός και ο κλειστός.
Με την ενδοπεριτοναϊκή υπέρθερμη χημειοθερα-
πεία τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα μπορούν να 
χορηγούνται σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις.
Το χημειοθεραπευτικό διάλυμα παραμένει στην 
περιτοναϊκή κυκλοφορία για χρονικό διάστημα πε-
ρίπου μιάμισης ώρας με ροή, κατ’ αυτόν τον τρόπο 
πάνω από μισό λίτρο το λεπτό. Έτσι, επιτυγχάνου-
με έκπλυση της κοιλότητας της κοιλίας καθ’ ολοκλη-
ρία με το φαρμακευτικό διάλυμα και μπορούμε ακό-
μα να προσεγγίσουμε και τα τυχόν ελεύθερα καρκι-
νικά κύτταρα. 
Μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία, το χημειοθερα-
πευτικό υγρό που χρησιμοποιήσαμε επαναπορρο-
φάται πλήρως εκτός της κοιλίας. Προτού ανοίξου-
με και πάλι το κοιλιακό τοίχωμα, εκτελείται μια ακό-
μη έκπλυση της κοιλίας για περιτοναϊκή κάθαρση για 
περίπου 5 λεπτά. Κατόπιν, προχωρούμε στην διά-
νοιξη του κοιλιακού τοιχώματος και επιχειρούμε μια 
ακόμη έκπλυση της κοιλιακής κοιλότητας με χλια-
ρό φυσιολογικό ορό, προσπαθώντας με χειρισμούς 
των χεριών για να απομακρύνουμε τυχόν εναπομεί-
ναντα κομμάτια ιστών (απ’ τη νόσο) ή θρόμβων. 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓ ΧΟΣ
Τμήμα του όγκου μπορεί να σταλεί στο εργαστήριο 
για καλλιέργεια των καρκινικών κυττάρων και να δο-
κιμαστεί η αποτελεσματικότητα διαφόρων χημειοθε-
ραπευτικών φαρμάκων σε σχέση με αυτά. Με αυτόν 
τον τρόπο είναι δυνατόν να δοκιμάσουμε φάρμακα 
που αργότερα θα χρησιμοποιηθούν στη συστημα-
τική χημειοθεραπεία και να παρακάμψουμε εκείνα 
που είναι μη αποτελεσματικά ή ενδεχομένως τοξικά. 

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Η όλη επέμβαση αποτελεί ένα πολύ αυστηρό και 
παρεμβατικό θεραπευτικό σχήμα που απαιτεί πα-

ραμονή στο νοσοκομείο περίπου για 21 ημέρες 
(και ίσως 3 ημέρες στην μονάδα εντατικής θερα-
πείας). Όλη αυτή η θεραπευτική προσέγγιση δικαι-
ώνεται σαν προσπάθεια απ’ τα ίδια τα αποτελέσμα-
τα της: χάρη σ’ αυτόν τον τρόπο θεραπείας μπο-
ρούμε σήμερα να προσεγγίσουμε θεραπευτικά 
ασθενείς που μέχρι μερικά χρόνια πριν δεν είχαμε 
καν την δυνατότητα να κάνουμε κάτι ελπιδοφόρο. 
Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αξιοσημείω-
τα και λόγω της αυξημένης επιβίωσης των ασθε-
νών αλλά και λόγω της καλύτερης ποιότητας της 
ζωής τους. 
Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου 
που συνδέονται με κάθε ένα απ’ τα δύο στάδια της 
θεραπείας: κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής 
πορείας, κάποιες επιπλοκές μπορεί να οδηγήσουν 
ξανά τον ασθενή στο χειρουργείο (όχι πάνω από 
15% των περιπτώσεων). Κατά τον ίδιο τρόπο, ανε-
πιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν 
λόγω της χρήσης κάποιων συγκεκριμένων χημει-
οθεραπευτικών, μπορεί να δημιουργήσουν πε-
ραιτέρω πρόβλημα στον ασθενή (όχι πάνω απ’ το 
20% των περιπτώσεων). 
Μετά το πέρας της θεραπείας, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να καλύψουμε τον 
ασθενή με περαιτέρω συστηματική χημειοθερ-
παεία.  

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ
Χάρις στην πολυπλοκότητα της επέμβασης, έχει 
καταστεί δυνατό να αλλάξουμε την φυσική ως τώ-
ρα εξέλιξη της πάθησης των ασθενών με μεσοθη-
λίωμα και ψευδομύξωμα περιτοναίου καθώς και 
άλλων περιπτώσεων περιτοναϊκής καρκινωμάτω-
σης. Παρά ταύτα, η μέθοδος απαιτεί τη συνδυα-
σμένη δράση ιατρικής ομάδας καθώς και τη χρήση 
εξειδικευμένων ιατρικών μηχανημάτων. 
Για το λόγο αυτό, δεν είναι όλα τα ιατρικά κέντρα 
εξειδικευμένα για να πραγματοποιούν τέτοιου εί-
δους επεμβάσεις. Σύμφωνα με απόφαση του ΚΕ-
ΣΥ, τον Απρίλιο του 2011, η μέθοδος είναι εφαρμό-
σιμη στα κάτωθι νοσοκομεία του ΕΣΥ:
i..Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά, Α΄ Χειρουργικό τμήμα (Ι.Δ. 
Σπηλιώτης)
ii. Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχου, χειρουργική 
κλινική (Α.Α.Τέντες).
Εάν θα επιθυμούσατε να ενημερωθείτε περαιτέρω 
για κάποιο κέντρο όπου μπορείτε να απευθυνθεί-
τε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
sspc.org.gr/ και να επικοινωνήσετε με το ειδικό ια-
τρικό προσωπικό που θα σας δώσει τις απαραίτη-
τες για την περίπτωση σας πληροφορίες, ή επίσης
www.spiliotis-surg.gr   www.did-hosp.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΜΑΤΩΣΗΣ
Η Ελληνική Εταιρία για τη μελέτη της περιτοναϊ-
κής καρκινωμάτωσης ιδρύθηκε το 2008 από για-
τρούς που πρωτοεφάρμοσαν την μέθοδο στην 
Ελλάδα, οι οποίοι ήταν οι Αντώνιος – Απόστο-
λος Τέντες και Ιωάννης Σπηλιώτης, με σκοπό την 
ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς ερευνητικών 
πρωτοκόλλων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Μέ-
χρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί και παρακολουθή-
σει τα σεμινάρια της εταιρίας 75 γιατροί (Χειρουρ-
γοί, Αναισθησιολόγοι, Παθολόγοι, Ογκολόγοι και 
Γυναικολόγοι), από την Ελλάδα, την Κύπρο, την 
Βουλγαρία, την Αλβανία, την Ρουμανία και την 
Τουρκία. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κάθε 2 
χρόνια. Το τελευταίο σεμινάριο έγινε τον Φεβρου-
άριο του 2011 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου 
Μεταξά και το επόμενο προγραμματίζεται για τον 
Ιούνιο του 2013 στο Διδυμότειχο.

Ι.Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ - Ε.Α.ΧΑΛΚΙΑ - Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ

Τί είναι η Περιτοναϊκή Καρκινωμάτωση;  
Πώς θεραπεύεται;

 συνέχεια από το  
 προηγούμενο τεύχος 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ;
Ποιοί αφάνισαν
Τους γαλαξίες των προσδοκιών
Της όμορφης πατρίδας;
Ποιοί στο γενναίο δέντρο της φυλής
Ύψωσαν κυπαρίσσια συμφορών
Ανόμων συστημάτων;
Ποιοί ασχημόνησαν στις ζωές μας
Αμπαρώνοντας σε σκοτεινές σπηλιές
Το ελεύθερο πνεύμα;
Ποιοί τσιμέντωσαν
Τις ελευθερίες της έκφρασής μας
Σε γύψινα έντυπα;
Ποιοί σε γκιλοτίνες τρόμου και απελπισίας
Θανάτωσαν τα όνειρα
Και τις ελπίδες των νέων;
Ποιοί αναίσχυντα
Με τους διάφορους παυσανίες
Και στρατιές σοφιστών
Προσπαθούν να μας πείσουν
Πως αυτό είναι το σωστό;

ΛΙΖΑ ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
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ΣΚΕΨΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στη μνήμη της γλυκειάς μου φίλης που 
«έφυγε» πρόσφατα από καρκίνο, θέλω δυο 
λόγια ευγνωμοσύνης και απέραντου θαυ-
μασμού να πω. Στους λευκούς επίγειους 
αγγέλους νιώθω υποχρέωση να απευθυν-
θώ. Στο εξαιρετικό ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό των νοσοκομείων μας, που κά-
τω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες δί-
νουν μάχη, πραγματική μάχη, να σώσουν 
τον δικό μας συγγενή, φίλο κι αδερφό. Το 
είδα, το έζησα, μέσα στο Ευγενίδειο  αλ-
λά και σε άλλους νοσοκομειακούς χώρους 
στο παρελθόν. Και όταν ξέρουν πως δεν 
μπορούν να κάνουν τίποτα πια από πλευ-
ράς της επιστήμης, στέκονται μέχρι τέλους 
με ανθρωπιά, με αγάπη και κατανόηση δί-
πλα στον ασθενή τους. Είναι συγκινητικό 
να τους βλέπεις να ψάχνουν τις κατάλλη-
λες λέξεις ώστε να μην τρομάξουν, να μην 
απελπίσουν τον άνθρωπο που κείτεται στο 
κρεβάτι του πόνου και να του δώσουν κου-
ράγιο να αντέξει. Ναι, έχουμε τους καλύτε-
ρους γιατρούς. Το χάρισμα που τους έδω-
σε ο Θεός το τιμούν με τον καλύτερο τρόπο.
Κορυφαίοι στην επιστήμη τους, κορυφαίοι 
στην ανθρωπιά που είναι και το σπουδαι-
ότερο! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ

     Με αφορμή ένα άρθρο που διάβασα, πριν από αρκετό καιρό, με 
τίτλο "η ομορφιά θα σώσει τον άνθρωπο"  έπιασα τον εαυτό μου 
αρκετές φορές ν αναρωτιέται πάνω σ αυτό. Γιατί άραγε, ενώ  και 
ο άνθρωπος και η φύση σε όλες τις ιστορικές περιόδους, παγκό-
σμια, έχουν αναδείξει και δημιουργήσει ανυπέρβλητα δείγματα κα-
λαισθησίας, ικανές συνθήκες προβληματισμού, σκέψης, αυτοκριτι-
κής που θα ‘λεγε κανείς ότι ο σημερινός άνθρωπος δε θα χε ν’ αντι-
μετωπίσει ασχήμια, δυστυχία και τόσες άλλες ζοφερές καταστάσεις, 
απεναντίας δε συμβαίνει αυτό, αλλά βιώνει συνεχώς προβλήματα 
και αδιέξοδα σε προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο; Μήπως τε-
λικά η ομορφιά από μόνη της δεν είναι η λύση που θα κάνει τον άν-
θρωπο να υπερβεί το εγώ του, την απληστία του, την αλαζονεία του 
και την ματαιοδοξία του;
   Περνάνε από το μυαλό μου πάμπολλες έννοιες όπως οι αυστηρό-
τεροι κανόνες (νόμοι), η πολιτική, η παιδεία, η τέχνη, η απλότητα 
που οδηγεί στην καθαρότητα έκφρασης ·μα όλα τους σήμερα μοιά-
ζουν να μην έχουν το ειδικό βάρος που πιθανά είχαν σε προγενέ-
στερα χρόνια.
   Πόσες φορές αλήθεια έχει καθήσει ο καθένας μας μέσα στην επί-
πλαστη ταχύτητα της εποχής μας να μετρήσει το ποιος πραγματικά 
είναι, ή τί θα ήθελε να είναι; Κακά τα ψέματα, μια ολόκληρη γενιά 
(και η δικιά μου) γαλουχήθηκε από το δόγμα να γίνω..., να είμαι..., 
να έχω... Σήμερα όμως που το δόγμα αυτό ξεφτίζει, τί άλλο θα πάρει 
τη θέση του, αν πράγματι χρειάζεται να γεννηθεί κάτι νέο, σε αντικα-
τάσταση του παλιού,  του πεθαμένου; Σήμερα που ο κόσμος, παράλ-
ληλα με τη διαιώνισή του ανθρώπου, έχει απόλυτη αποστολή να συ-
νειδητοποιήσει πώς θα μπορέσει να διατηρήσει τον πλανήτη σε κα-
τάσταση που να τον βρουν και οι επόμενοι. Και δεν εννοώ μόνο οι-
κολογικά, αλλά και ανθρώπινα, κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά.

  Ακούω και σκέφτομαι ότι οι Έλληνες έδωσαν τα φώτα του πολι-
τισμού παγκόσμια, αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή, το έναυσμα, από 
κει και έπειτα τί; Εύκολος δρόμος μου φαντάζει να περιμένεις πά-
ντα τη βοήθεια  των άλλων, να πιστεύεις πως όλοι σου οφείλουν... 
και αρκετά κινηματογραφικό σαν άλλη  blanche dubois που μέ-
σα στη διαταραχή της πίστευε πάντα στην καλοσύνη των ξένων... 
τι γίνεται όμως με τις δικές σου οφειλές; Πότε πραγματικά τελευ-
ταία φορά μετρήσαμε το πραγματικό μας ύψος, τις ουσιαστικές 
μας ανάγκες, ήρθαμε σε επαφή με τον αληθινό μας εαυτό;
   Όσο και αν το παιδεύω όλο και πιο πολύ μπερδεύεται. 
Οι πιθανότητες να βρω μια απάντηση, την αρχή 
στο κουβάρι των σκέψεών μου ολοένα και δυ-
σκολεύει. Και επειδή η πρώτη σκέψη σε μένα 
τις περισσότερες φορές είναι η πιο σωστή 
θα μείνω στην Α’ επιστολή του Αποστό-
λου Παύλου προς Κορινθίους: "Εάν ταις 
γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των 
αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλ-
κός ηχών ή κύμβαλο αλαλάζον... Η αγά-
πη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη 
ου ζηλοί ου περπερεύεται, ου φυσιού-
ται, ουκ ασχημονεί... νυνί δε μένει πίστις, 
ελπίς, αγάπη τα τρία ταύτα-μείζων δε τού-
των η αγάπη" και ας ευχηθώ τα ερωτήματα 
αυτά να αποτελέσουν την αρχή ενός διαλό-
γου, μιας αναζήτησης, της πραγματικής αιτίας 
ύπαρξης και της εδώ στο Κ.Ε.Φ.Ι. παρουσίας μας.

Κουκουμπάνης ΓιώργοςΕ
Ρ
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Μ

Α
Τ

Α

Είναι οι αλήθειες μου, για τη ζωή.
Είναι το αισιόδοξο μήνυμα που μπορώ να στείλω στους συνανθρώπους μου.
Πιστεύω να σας αρέσει.
....Δεν είμαι μόνος μου μέσα σ’ ένα σύμπαν που διαρκώς 
ρέει άπειρα αγαθά γύρω μου και μέσα μου.
...Δεν είμαι μόνος μου, πώς θα μπορούσα άλλωστε, αφού ο ήλιος βγαίνει κάθε 
πρωί, η άνοιξη έρχεται κάθε χρόνο και η επιθυμία για ζωή που αναβλύζει 
από μέσα μου κάθε ώρα, κάθε λεπτό, με διδάσκει και από κάτι.
...Δεν είμαι μόνος μου. Με αφορμή τη νόσο μου, έκανα στάση. Μέτρησα τις 
ανθρώπινες αρετές και τις βρήκα να είναι (147) εκατόν σαράντα εφτά.
Υιοθετώντας τες, τις ευγνωμονώ δημιουργώντας δυναμικά τη ζωή μου.
...Δεν είμαι μόνος μου. Δεν γίνεται να είσαι μόνος σου στη χώρα του Αριστοτέλη, του 
Σωκράτη, του Αριστοφάνη, του Σεφέρη, του Ελύτη, του Τσαρούχη και τόσων άλλων...
...Δεν είμαι μόνος μου, όταν γιατροί, νοσηλευτές και ερευνητές μοχθούν 
καθημερινά και για μένα. Όταν οι γνώσεις τους και το ενδιαφέρον τους 
και για μένα, δυναμώνει καθημερινά την πίστη μου για θεραπεία.
Όταν τα φάρμακά τους, απαλλάσουν το κορμί μου από τον πόνο. Και 
θέλω να με πιστέψετε. Είναι μεγάλη η προσφορά αυτή. Γι’ αυτό και κάθε 
μέρα τους ευχαριστώ που υπάρχουν και είναι πάντα κοντά μου.
...Δεν είμαι μόνος μου. Έχω τα παιδιά μου που με λατρεύουν.
...Δεν είμαι μόνος μου. Έχω τους φίλους μου που πιστεύουν σε μένα.
...Δεν είμαι μόνος μου. Έχω τους καρκίνους μου,  να μου υπενθυμίζουν 
κάθε δευτερόλεπτο ότι υπάρχει ο δρόμος της θεραπείας.
Ο Αριστοτέλης είπε... Άνθρωπος μόνος ή Θεός ή θηρίο.
...Δεν είμαι μόνος μου, γιατί δεν μπορώ να είμαι Θεός.
...Δεν είμαι μόνος μου, γιατί δεν είμαι θηρίο με μαύρη ψυχή και κλειστό μυαλό.
...Δεν είμαι μόνος μου, γιατί δεν θέλω να είμαι ΜΟΝΟΣ και 
ευχαριστώ τον Θεό, που υπάρχουν οι συνάνθρωποί μου...

Μανώλης Φιλιππίδης

Βιωματικό
H Δύναμη της πίστης για ζωή
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Το θέμα του θανάτου, θέμα ταμπού στη Δυτική κοινω-
νία των αρχών του 20ου αιώνα, ακολούθησε ό,τι και το 
άλλο θέμα ταμπού, το σεξ. Στο τέλος του 20ου αιώνα 
και στην αυγή του 21ου αιώνα εντάσσονται στην κατα-
ναλωτική κοινωνία. Η νοσοκομειοποίηση του ετοιμοθά-
νατου και των γηρατειών εμπορευματοποιεί το θάνατο 
και το νεκρό, εντάσσοντάς τα σε έναν καταναλωτικό κύ-
κλο, από τη νοσηλεία έως…. και το νεκροταφείο. 
Από τον 18ο αιώνα ο Δυτικός πολιτισμός αποχριστια-
νοποιείται σταδιακά και σταθερά, ο λόγος της επιστήμης 
και της φιλοσοφίας καθίσταται προφανής, της δε θρη-
σκείας καταλαμβάνει το δεύτερο πλάνο. Στην Ευρώπη, 
η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου πραγμα-
τοποιείται με γνώμονα ανθρωπιστικό και όχι θεολογικό, 
η θρησκεία περιορίζεται νομοθετικά αν και εξακολου-
θεί η κοινωνική επιρροής της. Η μεγαλύτερη συρρίκνω-
ση του θεολογικού λόγου, πραγματοποιήθηκε με την 
ανάπτυξη της επιστήμης και της παιδείας. Η αστική τάξη 
επένδυσε στην επιστήμη και στην τεχνολογία. 
Κατά το 19ο αιώνα η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώ-
πης με τις αποικίες, και η βιομηχανική επανάσταση, δη-
μιούργησε ένα πεδίο έρευνας, ανάπτυξης και δημιουρ-
γίας έξω από τον έλεγχο της εκκλησίας.  Αρχίζουν να 
δημιουργούνται νέοι επιστημονικοί κλάδοι. που έχουν 
σαν αντικείμενο τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες 
της κοινωνίας. Και τέλος, η επιστήμη της ψυχολογίας, 
καταλύει και τον τελευταίο πυλώνα της θεολογικής ανα-
φοράς και ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, αποτελεί 
πλέον αντικείμενο μελέτης της επιστήμης.  
Ο 20ος αιώνας είναι ένας αιώνας με μεγάλες αντιθέσεις 
και αντιφάσεις. Είναι ένας αιώνας αποφασιστικών νικών 
ενάντια στο θάνατο στο πεδίο της ιατρικής και της βιολο-
γίας, ταυτόχρονα ένας αιώνας με δύο παγκόσμιους πο-
λέμους, πυρηνικά όπλα και τις μεγαλύτερες περιβαλλο-
ντικές καταστροφές που έχει γνωρίσει ο πλανήτης μας, 
με την ευθύνη του ανθρώπου. Η ορθολογική αντίλη-
ψη αποσυνδέει την αντίληψη της θνητότητας, από τη 
θεολογία. Η τεχνολογία και η βιολογία στις υπηρεσίες 
της ιατρικής έχουν προσφέρει σημαντικά αποτελέσμα-
τα και επηρέασαν την αίσθηση ελέγχου του δυτικού αν-
θρώπου πάνω στο θάνατο. Η θνητότητα είναι αντικεί-
μενο μελέτης της βιολογίας και της ιατρικής και ο θάνα-
τος κατέληξε σταδιακά να θεωρείται ένα βιολογικό φαι-
νόμενο, αποσυνδεόμενος από την χριστιανική του (ως 
αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος) ή την ιε-
ρή του διάσταση.  
Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, οι πρόσφυγες από την Μ. 
Ασία, η περιορισμένη βιομηχανική ανάπτυξη και αστι-
κοποίηση, οι οικογενειακοί δεσμοί, τα τελετουργικά του 
πένθους, δεν επέτρεπαν στον ελληνικό χώρο να συ-
μπορευτεί με τις αλλαγές που συνέβαιναν στην δυτική 
κοινωνία. Αυτό που πραγματικά έχει αλλάξει στην ελ-
ληνική πραγματικότητα τα τελευταία πενήντα χρόνια, εί-
ναι όχι τόσο- και αυτός- ο θάνατος, όσο ο νεκρός. Μέχρι 
πριν πενήντα χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσει 
κάποιος στη μέση ηλικία χωρίς να έχει δει ή περιποιη-
θεί έναν άρρωστο ή ένα νεκρό. Η ριζική αλλαγή επέφε-
ρε την αποσύνδεση από το σώμα, το βίωμα του άρρω-
στου, ανήμπορου ή νεκρού σώματος. Σήμερα υπάρ-
χει κάποιος που βρίσκεται σε μέση ηλικία και δεν έχει 
δώσει τον τελευταίο ασπασμό. Βρίσκεται άρρωστος και 
δεν έχει περιποιηθεί μέχρι τώρα άρρωστο. Βρίσκεται να 
πενθεί και δεν έχει πάει να παρηγορήσει ποτέ κανέναν. 
Είναι απροετοίμαστος. Είναι εξαρτημένος από τους ειδι-
κούς, σε μιαν άλλη εξάρτηση, με επίφαση αυτοδυναμί-
ας, αυτονομίας και ατομικισμού. 
Στις μέρες μας δεν μπορεί ούτε ο ασθενής ούτε οι οι-
κείοι του να γνωρίζουν αν ο θάνατος πλησιάζει ή όχι. Η 
ασθένεια και τα γηρατειά αποτελούν αντικείμενο της ια-
τρικής επιστήμης. Η ιατρική επιστήμη κάνει «άλματα», 
έτσι ακόμα και κάποιος που η πρόγνωση της αρρώστιας 
του ήταν δυσοίωνη, δεν αποκλείεται να αποθεραπευτεί 

ή τουλάχιστον να ζήσει ακόμα, από μια νέα μέθοδο θε-
ραπείας. Οι συγγενείς αφήνονται στην ιατρική επιστή-
μη: ή ρωτούν τον θεράποντα ιατρό, ή γνώμες εξειδικευ-
μένων άλλων, εν τω μεταξύ επιφορτίζονται με μια ευ-
θύνη που δεν τους αναλογεί: την αναγγελία του επικεί-
μενου θανάτου. Ο ασθενής, πάλι βρίσκεται στην κατά-
σταση την πιο δεινή: όλοι, ιατρικό προσωπικό, συγγε-
νείς, τον επιφορτίζουν με μία και μόνη άσκηση, «εμείς 
κάνουμε ότι μπορούμε για να ζήσεις, προσπάθησε και 
εσύ». Και αφήνεται ξελογιασμένος, απροετοίμαστος, να 
διαβεί ένα έτσι και αλλιώς μοναχικό κατώφλι, αυτό του 
θανάτου. Στη σημερινή ιατρικοποιημένη κοινωνία, ο θά-
νατος δεν είναι παρά η ήττα της ιατρικής. Αυτό βέβαια, 
δεν επιτρέπει στον ετοιμοθάνατο να προετοιμαστεί για 
να διαβεί το έσχατο κατώφλι.  
Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο της ελληνικής πραγ-
ματικότητας είναι ότι το πένθος δεν ήταν μια υπόθεση 
θρησκευτικής, αλλά μια υπόθεση οικογενειακής κατά 
πρώτο αλλά και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η θρησκευ-
τική παρηγορία στο πένθος βρισκόταν στις παρυφές. Το 
βιωμένο πένθος, οι επισκέψεις στα νεκροταφεία, τα ξε-
νυχτίσματα των νεκρών, των άλλων νεκρών, των γειτό-
νων, των συγγενών, τα μοιρολόγια, τα κόλλυβα, η περι-
ποίηση των τάφων, αποτελούσαν τον πυρήνα. Ο παπάς, 
η εξομολόγηση, η νεκρώσιμη ακολουθία, τα τρισάγια, 
το χριστιανικό τελετουργικό της κηδείας, λάμβαναν χώ-
ρα σε ένα τελετουργικό που το κέντρο του όμως καθο-
ριζόταν από τα νεκρικά έθιμα, που έφεραν αρχετυπικές 
μορφές. Στις μέρες μας πάλι, το δημόσιο πένθος συνο-
ψίζεται στο τελετουργικό της εκκλησίας. Στο παρεκκλή-
σι του νεκροταφείου, η σύναξη και τα συλλυπητήρια, 
περιορίζονται στην παρακολούθηση της Νεκρώσιμης 
Ακολουθίας, της πομπής ανάμεσα στους τάφους μέχρι 
τον τόπο ταφής, μερικοί πάνε με τα ιδιωτικά τους αυτο-
κίνητα, και στον καφέ της παρηγοριάς στο καφενείο του 
νεκροταφείου μαζί με άλλους παρευρισκομένους από 
άλλες κηδείες. Όσον αφορά τον ατομικό θρήνο, σιωπή.
Αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις αντιλήψεις 
γύρω από το νεκρό στη σύγχρονη εποχή, βρισκόμαστε 
σε αμηχανία. Ποιοι ασχολούνται με το νεκρό; Επαγγελ-
ματίες: ιατροί, νεκροθάφτες και ίσως δημοσιογράφοι. 
Η οικογένεια και οι συγγενείς, παρίστανται σε τελετές, 
οι οποίες όλο και περισσότερο οργανώνονται από ειδι-
κούς και που όλο και λιγότερο «παρίσταται» ο νεκρός. 
Από την κάμαρα του σπιτιού, πέρασε στο νεκροθάλα-
μο του παρεκκλησίου. Αν προσεγγίσουμε την αντίληψη 
σχετικά με τον ετοιμοθάνατο, εκεί έχουμε μια σιγουριά 
μεγαλύτερη, ήταν άρρωστος και δεν μπόρεσαν οι για-

τροί να τον σώσουν. Τα γηρατειά, η κούραση των χρό-
νων, η ανημπόρια, ή χάθηκε τελείως, ή επιμηκύνθηκε 
τόσο πολύ αυτό το κατώφλι που πια δεν προσεγγίζεται 
εύκολα. Το φθαρτό συντηρείται. Ο θάνατος έρχεται τε-
λικά σαν αποτυχία της συντήρησης, όχι σαν αναμενόμε-
νο, αναπόφευκτο. Ο θάνατος πλέον δεν έρχεται φυσικά, 
αλλά ως αστοχία της ιατρικής. Όπως άλλωστε και η ζωή: 
αν θέλεις να έχεις ένα ωραίο σώμα, ένα νεανικό δέρμα, 
να έχεις ωραία γερά δόντια μέχρι τα βαθιά γεράματα, να 
κάνεις παιδιά λίγο πιο μεγάλη από τη Σάρα, δεν υπάρ-
χει άλλος περιορισμός ή μη μόνο, η εύστοχη επένδυση 
χρημάτων σε έναν εξειδικευμένο ειδικό. Η υγεία και το 
«φαίνεσθαι» κατέχει τη θέση που άλλοτε διεκδικούσε η 
σωτηρία της ψυχής.
Η φύση, η ζωή, η ασθένεια και ο θάνατος δεν αποτε-
λούν παρά σταθμούς οικονομικού ενδιαφέροντος. Ο 
Foucault θέτει το ζήτημα της «βιο-εξουσίας» και των συ-
νεπειών της: «θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παλιό δι-
καίωμα να κάνεις να πεθαίνουν  ή να αφήνεις να ζουν 
(κατάλυση του μέλλοντος), έδωσε τη θέση του στο δι-
καίωμα να κάμεις να ζουν ή να ξαποστέλνεις στο θάνα-
το (κατάλυση του παρόντος). Ίσως έτσι να εξηγείται αυ-
τή η υποβάθμιση του θανάτου που σημειώνεται με την 
πρόσφατη εγκατάλειψη των τελετουργιών που τον συ-
νόδευαν» 
Ποιος θάνατος αναλογεί στο ποια ζωή.

Νίκαια 2012, 
Αγγελική Λ. Κυβέλου

Η Αγγελική Κυβέλου είναι ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, 
εκπαιδεύτρια και επόπτρια των εθελοντών 

του ΚΕΦΙ, από το 2005.

Μιλώντας για το θάνατο, είναι ένας τρόπος αντι-
μετώπισης του, επεξεργασίας του, συνδιαλλα-
γής με αυτό, το οποίο αποτελεί την εσχατιά της 
θνητής μας ύπαρξης και συγχρόνως είναι αδι-
ανόητο. 
Μιλώντας για τους νεκρούς, είναι ένας τρόπος 
προσέγγισης αυτών που πέρασαν το κατώφλι 
και σύνδεσης με την κοινωνία τους στο εκείθεν.
Μιλώντας για το θάνατο και τους νεκρούς, σε 
προσωπικό επίπεδο είναι η άρδευση της άρ-
θρωσης λόγου, μέχρι τη δική μου σειρά να δια-
βώ το κατώφλι, έχοντας στόχο και προσδοκία: 
να υπερασπιστώ την ζωή μου.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Μιλώντας για το νεκρό και το θάνατο…

Το τρίμηνο που πέρασε...

 27 ΜΑϊΟΥ 2012 
στα γραφεία του Συλλόγου "Μικρές  
kaι μεγάλες απώλειες στη ζωή μας"

 31 ΜΑϊΟΥ 2012 
Νοσοκομειο Άγ. Σάββας «Αντικαπνιστική Ημερίδα»

 29 ΜΑϊΟΥ 2012 
Ζάππειο Μέγαρο "Δικαίωμά μου"


