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Αγαπητά μέλη,
Ευχόμαστε να βιώσατε εσείς 
και οι οικογένειές σας τη δική σας Ανάσταση!

Να έχουμε πάντα το ύψιστο αγαθό όλων την “Υγεία” το φάρμακο που γιατρεύει τα πάντα 
εδώ και αιώνες, την “Αγάπη”, τη δύναμη που γεννιέται μέσα από την “Ελπίδα” και την “Σο-
φία” να είμαστε ευτυχισμένοι μέσα απ’ αυτά που μας  δίνονται…. 

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι  έχουμε προγραμμα-
τίσει διάφορες  εκδηλώσεις  γι’ αυτό  το τρίμηνο.

1.Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 ώρα 18:00-20:00
Στα γραφεία του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των μελών μας. Ελάτε να γνω-

ριστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να περάσουμε μαζί ένα χαρούμενο απόγευμα.

2.Την Κυριακή  11 Μαΐου θα πάμε εκδρομή στους Δελφούς, Όσιο Λουκά και περίχω-
ρα. Παρακαλούμε δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας έως την Τετάρτη 7 ΜαΪου στη γραμ-
ματεία του Συλλόγου τηλ. 2106468222. Η τιμή για το πούλμαν και την ξενάγηση  είναι 15 
ευρώ το άτομο.

3. Την Παρασκευή 30 Μαΐου  ώρα 19:30, στη Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 o 
Σύλλογός μας και οι Εκδόσεις «Εν πλω», σας προσκαλούν στην εκδήλωση, με ομιλητή τον κ. 
Γεώργιο Κρουσταλλάκη, Ομότιμο Καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Θέμα Ομιλίας: «Οσίου Πορφυρίου Θεραπευτική Παιδαγωγική»

“Ο όσιος γέροντας Πορφύριος ήταν σύμβουλος της οικογένειας, πνευματικός πατέρας των 
νέων ανθρώπων και κυρίως των ανθρώπων της οδύνης. Ακολούθησε την ψυχοπαιδαγωγι-
κή και θεραπευτική πορεία των μεγάλων της Εκκλησίας Πατέρων.

‘Ετσι η ευλογημένη παρουσία του Αγίου λειτούργησε και λειτουργεί ως αύρα θεραπευτι-
κή που διαλύει τα σκοτεινά νέφη της παθολογίας και της παθογένειας των πονεμένων αν-
θρώπων της εποχής μας.”

Ευχαριστούμε θερμά τον Κο Κρουσταλλάκη για την τιμή, καθώς και τις Εκδόσεις «Εν πλω» 
για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης. Σας περιμένουμε όλους με ιδιαίτερη χαρά.

4. Στις 31 Μαΐου 2014, Καταστροφικές συνέπειες του καπνίσματος στο αναπνευστι-
κό σύστημα. Καρκίνος-Χ.Α.Π, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του 
Καπνίσματος, με δωρεάν σπειρομέτρηση από την Επιστημονική Ομάδα της Πνευμονολογι-
κής Κλινικής ΑΟΝΑ «Αγ. Σάββας», με επικεφαλής  τον Διευθυντή της Κλινικής κύριο Γεώρ-

γιο Πολίτη.
Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε από κο-

ντά και θέλουμε να γνωρίζετε πάντα ότι, η πα-
ρουσία σας στις εκδηλώσεις είναι η κινητή-
ρια δύναμη για τον καθημερινό αγώνα, 

που δίνει ο Σύλλογός μας για την 
διασφάλιση καλύτερης ποιότη-

τας ζωής των καρκινοπα-
θών  για την πρόληψη 
– έγκαιρη διάγνωση 
της νόσου. 

Το τρίμηνο που πέρασε... 

22-3-2014
.Σεμινάριο μουσικοθεραπείας
       στα γραφεία του συλλόγου

26-1-2014

έγινε η ετήσια κοπή της 

πίτας του συλλόγου μας. 4-2-2014
στο Μall athens εκστρατεία ενημέρωσης για τη σημασία της διατροφής.

6-2-2014

Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας.

9-3-2014

Ετήσια τακτική γενική 

συνέλευση του συλλόγου

Μαζί μπορούμε να πετύ-
χουμε περισσότερα

Σας  ευχόμαστε  
Καλό Πάσχα !

Καλή Ανάσταση!!!
Με  φιλι κούς  χαιρετισμούς  

το  Δ.Σ  του  Κ.Ε.Φ.Ι

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η συγκέντρωση οικονομικών πό-
ρων για την ενίσχυση:

- Της Ελληνικής Εταιρείας Μοριακής Έρευνας για τον Καρκίνο (ΕΕΜΕΚ), απο-
κλειστικά για την χορήγηση υποτροφιών σε νέους επιστήμονες για την έρευ-
να στη μοριακή βιολογία του καρκίνου,

-  Του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φιλών και Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.)
Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιείται ως μέσο η προετοιμασία μιας 

Ελληνικής Ομάδας ποδηλασίας, η οποία θα λάβει μέρος στον διεθνή ποδη-
λατικό αγώνα Haute Route Apls.

Πρόκειται για ένα από τους δυσκολότερους ερασιτεχνικούς αγώνες του κό-
σμου, ο οποίος ξεκινάει από τη Γενευη και έπειτα από 900 χιλιόμετρα δια-
δρομής και 22.000 μέτρα ανάβασης τερματίζει στη Νίκαια.Οι ποδηλάτες είναι 
μέλη του συλλόγου ΚΕΦΙ και υποστηρίζονται από τους ιατρούς, φυσιοθερα-
πευτές, εργοφυσιολόγους και προπονητές ποδηλασίας, διασφαλίζοντας με 
αυτό τον τρόπο την επιτυχία και την ασφάλεια του όλου εγχειρήματος.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της, η Ομάδα θα ταξιδέψει σε οκτώ πόλεις: 
το Ναύπλιο, τη Σπάρτη, την Καλαμάτα, την Πάτρα, το Βόλο, την Καρδίτσα, 
τα Ιωάννινα και τα Γρεβενά.

Άνθρωποι στον κόσμο 
τον Μικρό, τον Μέγα
(η συνάντησή μου 
με τη Μαρία Μ. και 
μετά … το Κ.Ε.Φ.Ι)

>> σελ. 3

ο στόχοςο στόχος

ο στόχος

Βιωματικό
Ζω, 

επειδή ΤΟ 
ΘΕΛΩ.
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   Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                

Στο 
προηγούμενο τεύχος είχαμε 
αναφερθεί στο πώς μπορεί η 
νόσος του καρκίνου αλλά και οι 
θεραπείες που ακολουθούνται 
να επηρεάσουν τη διατροφή του 
ασθενούς. Ας δούμε τώρα πώς 
μπορούν  να αντιμετωπιστούν η 
ναυτία αλλά και η απώλεια όρεξης.

ΝΑΥΤΙΑ
 Κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων, 3 

κύρια γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και 3 
ενδιάμεσα μικρότερα (δεκατιανό, απογευματινό, και 
προ του ύπνου). Καταναλώνοντας μικρά και συχνά 
γεύματα, το αίσθημα της ναυτίας περιορίζεται. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, προτείνεται να 
πίνετε με αργό ρυθμό υγρά. Αποφύγετε την κατα-
νάλωση νερού ή άλλων ροφημάτων κατά τη διάρ-
κεια του γεύματος. 

 Πριν και μετά το φαγητό ξεπλένετε το στόμα σας. 
 Τα φαγητά να βρίσκονται σε θερμοκρασία δω-

ματίου. Με αυτό τον τρόπο εξουδετερώνονται οι 

οσμές του φαγητού που πυροδοτούν το αίσθημα της 
ναυτίας. 

 Προτίμηση φαγητών που δεν έχουν 
έντονη μυρωδιά.

 Επιλογή τροφίμων με υψηλή περιε-
κτικότητα σε υδατάνθρακες (π.χ. λευκό 
ψωμί, δημητριακά πρωινού χαμηλής πε-
ριεκτικότητας σε φυτικές ίνες, ρύζι, μακα-

ρόνια κλπ) και χαμηλής ως μέτριας περιε-
κτικότητας σε λίπος (λάδι, μαργαρίνη, βούτυ-

ρο, ελιές, αβοκάντο κλπ).
 Οι τροφές που θα επιλέξτε να είναι εύπεπτες, 

ενώ θα ήταν προτιμότερο να τις καταναλώνετε με αρ-
γό ρυθμό.

 Δοκιμή φαγητών που περιέχουν πιπερόριζα 
(ginger). Η πιπερόριζα θεωρείται ότι μειώνει την τά-
ση για ναυτία και εμετό (Wickham, 1997).

 Αν η ναυτία παρατηρείται το πρωί, δοκιμάστε να 
καταναλώσετε φρυγανιά ή κράκερ πριν σηκωθείτε 
από το κρεβάτι. 

 Ιδανικές για την προετοιμασία του φαγητού σας 
θεωρούνται οι στιγμές της ημέρας που δε νιώθετε 
ναυτία. Ανοίξτε τα παράθυρα κατά τη διάρκεια ή με-
τά το μαγείρεμα. Ο καθαρός αέρας θα σας ανακου-
φίζει. 

 Κατανάλωση των αγαπημένων σας φαγητών τις 
περιόδους που δεν νιώθετε ναυτία. 

 Μετά το πέρας του γεύματος, προτεί-
νεται να σηκώνεστε από το τραπέζι.

Να αποφεύγονται: 
 Τα πολύ γλυκά, πικάντι-

κα, με έντονη γεύση και 
οσμή τρόφιμα όπως τηγα-

νιτά φαγητά, καραμέλες, κέικ, σκόρδο, κρεμμύδι κ.α. 
Εντείνουν το αίσθημα της ναυτίας.

 Το κυρίως γεύμα ή ένα από τα ενδιάμεσα σνακ 
πριν την θεραπεία (περίπου 2-3 ώρες πριν). Το φαγη-
τό σε συνδυασμό με το είδος της θεραπείας κάνει το 
αίσθημα της ναυτίας εντονότερο. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΕΞΗΣ
 Κατανάλωση 5-6 μικρών γευμάτων αντί για 3 με-

γάλα. Με τα μικρά και συχνά γεύματα, το στομάχι 
υφίσταται λιγότερη πίεση με αποτέλεσμα να επιτυγ-
χάνεται καλύτερη πέψη και απορρόφηση των τρο-
φών. 

 Επιλογή τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε 
θερμίδες, πρωτεΐνη (κρέας, πουλερικά, ψάρι, ασπρά-
δια αυγών- τα οποία δεν έχουν καθόλου λίπος-, τυ-
ρί κλπ) και θρεπτικά συστατικά. Τρόφιμα ή γεύματα 
πλούσια σε θερμίδες και θρεπτικά συστατικά βελτιώ-
νουν την αδυναμία και το αίσθημα κόπωσης που συ-
χνά νιώθουν οι ασθενείς με καρκίνο.

 Κατανάλωση μεγαλύτερων γευμάτων όταν αι-
σθάνεστε καλά και είστε ξεκούραστοι,

 Ένα μικρό σνακ πριν τον βραδινό ύπνο, προσδίδει 
θερμίδες, χωρίς να επηρεάσει την όρεξή σας.

Μαρία Σκουρολιάκου
Επίκουρη Καθηγήτρια 

Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κλινική Φαρμακοποιός
Επιστημονική Σύμβουλος Κέντρου 

Διατροφικής Υποστήριξης και Δι-
αιτολογίας, μαιευτήριο ΙΑΣΩ

  

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος. 
Είχαμε τονίσει στο προηγούμενο τεύχος τη μεγάλη σημασία που έχει για τους 
ογκολογικούς ασθενείς, να έχουν τη φροντίδα που τους αξίζει από ικανούς 
κλινικά νοσηλευτές με τεχνικές ικανότητες. Νοσηλευτές που επίσης θα παρέ-
χουν συναισθηματική υποστήριξη και επαρκή επικοινωνία.
 Από την πλευρά τους, οι νοσηλευτές ογκολογίας επισημαίνουν την 
αξία της τεχνικά έμπειρης και με επαγγελματική γνώση παροχής φροντίδας, 
ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα περιβάλλοντα εργασίας όπως εκείνα των μονάδων 
ημερήσιας νοσηλείας ασθενών που λαμβάνουν εξειδικευμένες θεραπείες. Η 
γνώση για τις θεραπείες και τη νοσηλεία των ασθενών βοηθά τους νοσηλευτές 
να οργανώνουν καλύτερα τόσο το δικό τους χρόνο όσο και των ασθενών τους 
με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ασθενών και το αίσθημα 
ικανοποίησης από την προσφερόμενη φροντίδα. Η επαρκής γνώση διαμορ-
φώνει τις συνθήκες για αντικειμενική απόφαση – ενημέρωση, συμβουλευτική 
ικανότητα και εξασφάλιση για τον ασθενή της δυνατότητας πρόσβασης σε κά-
θε δυνητικά ωφέλιμη θεραπεία. Η αναγκαία αυτή γνώση κατακτάται σε μικρό 
ποσοστό κατά την προπτυχιακή εκπαίδευση των νοσηλευτών, ενώ αυξάνεται 

σημαντικά κατά την εξειδίκευση μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου-
δών, αλλά και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που προσφέρεται από επιστη-
μονικούς και επαγγελματικούς φορείς.
 Φυσικά η γνώση δεν αρκεί αν δεν υπάρχει και επαρκής στελέχωση 
των σχετικών δομών. Ο περιορισμένος χρόνος, λόγω έλλειψης προσωπικού, 
έχει ως αποτέλεσμα, οι νοσηλευτές να επικεντρώνονται στη μηχανιστική προ-
σφορά φροντίδας παραβλέποντας την ουσιαστική επικοινωνία και την εξατο-
μικευμένη ενημέρωση των ασθενών. Όμως η διάθεση χρόνου και η παρου-
σία του νοσηλευτή δίπλα στον ασθενή, περιγράφεται από τους περισσότερους 
ερευνητές ως ο πυρήνας της φροντίδας στον τομέα της ογκολογίας.
 Οι νοσηλευτές, από την πλευρά τους, εκτίθενται σε εξίσου πολλα-
πλούς στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την ανακοίνωση της 
διάγνωσης, όσο με την ενημέρωση και την εκπαίδευση των ασθενών κατά τη 
διάρκεια των μειζόνων αντινεοπλασματικών θεραπειών, αλλά και τις οδυνηρές 
στιγμές της ζωής των ασθενών τους. Στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν 
ανάμεσα στην προστασία του εαυτού τους και σ’ ένα προσωποκεντρικό μοντέ-
λο στη φροντίδα των ασθενών, οδηγούνται είτε στην κόπωση είτε στην απο-
στασιοποίηση. Οικοδομώντας τη σχέση τους με τους ασθενείς, οι νοσηλευτές 
αισθάνονται ικανοποίηση, η οποία ενδυναμώνει τις προσπάθειες παροχής ποι-
οτικής φροντίδας αλλά, ταυτοχρόνως καταβάλουν προσπάθειες να διατηρή-
σουν και μια συναισθηματική απόσταση, φοβούμενοι την υπερβολική εμπλο-
κή και το ψυχικό κόστος.
 Συνεπώς, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η σχέση νοσηλευτή και ασθε-
νή απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες και διάθεση για να αναπτυχθεί στις σωστές βά-
σεις. Ωστόσο, δεν πρέπει να αμελούμε τα μικρά και απλά πράγματα που πάντα 
έχουν σημασία και εκτιμώνται. Τις φαινομενικά απλές ενέργειες, όπως να βρι-
σκόμαστε εκεί, να ακούμε, να κατανοούμε και να προσφέρουμε. 

Η σχέση ασθενούς και ογκολογικού 
νοσηλευτή υπό το πρίσμα της 
παρεχόμενης φροντίδας, της 

αυτονομίας και της εκπαίδευσης
Θεόδωρος Α. Κατσούλας, 

Νοσηλευτής PhD, Λέκτορας Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής θεραπείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
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Άνθρωποι στον 
κόσμο τον 

Μικρό, τον Μέγα
(η συνάντησή μου 
με τη Μαρία Μ. και 
μετά … το Κ.Ε.Φ.Ι)

28 Ιανουαρίου 2013.  Κρύα ημέρα Δευτέρας. Το 
πρωινό μου περνά δουλεύοντας στον υπολογιστή, 
μπροστά από το τζάκι,  απολαμβάνοντας  τον αχνιστό 
μου καφέ με άρωμα καραμέλα. Στην άκρη του δω-
ματίου  το ράδιο γρατζουνάει.  Έχω ιδιαίτερο φόρτο 
δουλειάς και με ευχαριστεί το γεγονός ότι δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος να κατέβω στο γραφείο στο κέντρο 
της Αθήνας. Μίλησα με τον διευθυντή μου εχθές και 
μου είπε ότι θα απουσιάζει εκτός Αθηνών. Όλα είναι 
έξοχα προγραμματισμένα, οπότε δεν συντρέχει κανέ-
νας λόγος να φύγω από τη ζεστασιά και τη βολή του 
σπιτιού μου. 
Κι όμως, το μεσημεράκι νιώθω έντονα την ανάγκη να 
περάσω από το γραφείο. Δεν υπάρχει κανένας πρα-
κτικός λόγος για κάτι τέτοιο, αλλά ακολουθώ το έν-
στικτό μου  το οποίο δύσκολα  αγνοώ. Αν και κυκλο-
φορώ στον δακτύλιο, οδηγώ  προς την κοντινότερη 
στάση του metro μιας και έχω αποφασίσει να μετα-
κινηθώ με αυτό. Βρίσκομαι να περιμένω στον σταθ-
μό της Δουκίσσης Πλακεντίας,  λέγοντας  από μέσα 
μου ότι ακόμα και αν πνίγομαι  στη δουλειά, ενδε-
χομένως έχω ανάγκη ένα διάλειμμα γι’ αυτό και κα-
τεβαίνω στο γραφείο. Ο κόσμος αρκετός, αν και δεν 
είναι ώρα αιχμής. Το τρένο φτάνει, οι πόρτες ανοί-
γουν και ένας χείμαρρος κόσμου ξεχύνεται. Ένας 
αντίστοιχος χείμαρρος εισβάλει - μέσα στον χείμαρ-
ρο και εγώ!  Για καλή μου τύχη βρίσκω αμέσως μία 
θέση να με περιμένει. Είναι μία θέση δίπλα στο πα-
ράθυρο, όπου προστατευμένη από αγγίγματα και 
σπρωξίματα  μπορώ ακόμα και να διαβάσω 3-4 σε-
λίδες από το βιβλιαράκι μου. 
Και ενώ το τρένο δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και ο κό-
σμος δεν έχει βολευτεί, φτάνει έντονα στα αυτιά μου 
ένα γυναικείο κλάμα. Σηκώνω το βλέμμα μου και 
βλέπω μία γυναίκα γύρω στα 65, καθήμενη ακριβώς 
στην απέναντι πλευρά του τρένου από μένα, να κλαίει 
με αναφιλητά!  Οι θέσεις είναι όλες γεμάτες εκτός από 
μία, αυτή που είναι δίπλα της. Πετάγομαι σαν ελατή-
ριο, σκεπτόμενη ότι  η θέση που με περίμενε τελικά 
δεν ήταν εκείνη δίπλα στο παράθυρο όπως αρχικά εί-
χα σκεφτεί, αλλά εκείνη δίπλα σε αυτή τη δυστυχι-
σμένη γυναίκα.  Κάθομαι δίπλα της και ανοίγω αμέ-

σως την τσάντα μου. Σε δευτερόλεπτα σκέφτομαι «Σε 
παρακαλώ Παναγία μου, ας έχω χαρτομάντιλα στην 
τσάντα μου κι’ ας μην είναι άνοιξη, ας μην έχουν ανθί-
σει τα λουλούδια, ας μη φταρνίζομαι, ας μην τρέχουν 
τα μάτια και η μύτη μου! Είναι ανάγκη!!!» Βρίσκω πα-
ραδόξως ένα πακέτο, βγάζω ένα χαρτομάντιλο και 
της το δίνω χωρίς να της μιλάω καθόλου. Εκείνη πα-
γώνει. Με κοιτά απορημένα αλλά δέχεται το χαρτομά-
ντιλό μου και σκουπίζει τα μάτια της.  
Μόνο αφού σκούπισε τα δάκρυά της και με κοίτα-
ξε της είπα την πρώτη λέξη. Χαμογελώντας της λέω 
ότι χαίρομαι  που τουλάχιστον την έκανα να σταμα-
τήσει να κλαίει. Τη ρωτώ τί της συμβαίνει και αν μπο-
ρώ να τη βοηθήσω. Ενώ συνεχίζει να με κοιτά με απο-
ρία, τελικά μου λέει ότι ο σύζυγός της είναι στο Σι-
σμανόγλειο και θα εγχειριστεί μιας και του έχει δια-
γνωστεί καρκίνος. Την  κοιτώ με όλη μου την προσο-
χή και εκείνη συνεχίζει να μιλά και να κλαίει γοερά. 
Μου εξηγεί ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί και ότι δεν 
έχουν κανέναν στον κόσμο. Παιδιά δεν υπάρχουν και 
οι συγγενείς δεν είναι υπολογίσιμοι. Της αναφέρω ότι 
στο παρελθόν η γιαγιά μου είχε νοσηλευτεί στο Σι-
σμανόγλειο  και γνωρίζω ότι έχει εξαιρετικό ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό. Της αναφέρω επίσης ότι 
μένω πολύ κοντά στο νοσοκομείο και με ιδιαίτερη χα-
ρά θα μπορούσα να μιλήσω με τους γιατρούς για την 
κατάσταση του συζύγου της ή να κάνω ό,τι άλλο θέλει 
εκείνη για να διευκολύνω λίγο την κατάσταση. 
Στο τέλος της προτείνω να της δώσω το τηλέφωνό 
μου και εκείνη δέχεται. Σε ένα χαρτί γράφω το ονο-
ματεπώνυμό μου, το σταθερό και το κινητό μου και 
της το δίνω. Από διακριτικότητα δεν ζητώ τα δικά της 
στοιχεία αν και το θέλω πολύ. Μου λέει ότι θα κατέ-
βει στην επόμενη στάση, στο Σύνταγμα μιας και μένει 
στη Δάφνη.  Το τρένο σταματά και πριν σηκωθεί από 
την θέση της τη βλέπω να μου φιλά τα χέρια, να με ευ-
χαριστεί και να μου δίνει του κόσμου τις ευχές! Βουρ-
κωμένη, αφήνω τη διακριτικότητά μου στην άκρη και 
τη ρωτώ το ονοματεπώνυμό της . Μου απαντά  «Μα-
ρία Μ., θα προσεύχομαι πάντα για σένα» και κατεβαί-
νει από το τρένο. 
Σταματώ στο μοναστηράκι και αλλάζω τρένο με κα-
τεύθυνση τη δουλειά. Οι κινήσεις μου είναι εντελώς 
μηχανικές. Μπαίνω στο γραφείο, χαμογελώ και χαι-
ρετίζω τον κόσμο, όμως δεν βγάζω καν το παλτό 
μου. Πρέπει να παρέμεινα (όρθια) στον χώρο 4 λε-
πτά το πολύ πριν φύγω και πάλι. Στον δρόμο της επι-
στροφής δεν μπόρεσα να συγκεντρω-
θώ σε τίποτα άλλο παρά μόνο σε 
ένα πράγμα : μου είχε γίνει ξε-
κάθαρος ο λόγος που σήμερα 
ένιωσα την ανάγκη να βγω από 
το σπίτι μου. Και αυτός δεν ήταν 
να πάω στο γραφείο αλλά να 
συναντήσω αυτή την πονεμέ-
νη γυναίκα.
Μία εβδομάδα αργότερα και 
η Μαρία Μ. δεν έχει επικοινωνήσει 

μαζί μου. Δύο-τρεις μέρες περνούν ακόμη με σκλη-
ρή δουλειά. Όμως ξημερώνει ένα πρωινό, από κεί-
να που δεν προλαβαίνεις να πιείς ούτε καφέ στο σπί-
τι, που τρέχεις σαν καρτούν, ενώ παράλληλα ακρο-
βατείς φορτωμένη υπολογιστές,  χαρτιά, τσάντες στο 
ένα χέρι και φορώντας τα παπούτσια από το άλλο λί-
γο πριν την έξοδο από το σπίτι. Σε αυτή την κατάστα-
ση «συναγερμού», πετάω κυριολεκτικά τα πράγματα 
στο αυτοκίνητο και ξεπαρκάρω βιαστικά και  βγαίνω 
κάθετα στην οδό Μεσογείων. Για να πάω στο γραφείο 
μου στρίβω αριστερά στη Μεσογείων. Κι’ όμως, βλέ-
πω τον εαυτό μου να στρίβει δεξιά και τελικά να περ-
νά την κεντρική πύλη του Σισμανόγλειου νοσοκομεί-
ου. Σταθμεύοντας στο parking, ενημερώνω τον διευ-
θυντή μου ότι θα καθυστερήσω και ότι δεν είμαι σε 
θέση να ξέρω σε πόση ώρα θα βρίσκομαι εκεί.  
Μπαίνω στο εσωτερικό του νοσοκομείου και ζητώ 
το δωμάτιο του κυρίου Μ. στις πληροφορίες. Με ενη-
μερώνουν ότι νοσηλεύονται τρεις ασθενείς με το επί-
θετο αυτό. Τους ανέφερα το όνομα της συζύγου του 
και την κατοικία του, αλλά τίποτα από τα δύο δεν εί-
ναι καταχωρημένο. Τα μοναδικά στοιχεία που γνώρι-
ζα δεν με βοήθησαν, αλλά και πάλι σκέφτηκα ότι δεν 
έχω κανένα πρόβλημα να καλημερίσω δύο ασθενείς 
που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ποιός ξέρει, μπο-
ρεί και να τους έφτιαχνα την διάθεση! Ο τρίτος θα εί-
ναι σίγουρα αυτός που ψάχνω. 
Επιλέγω ενστικτωδώς να με κατευθύνουν σε έναν 
από τους τρεις ασθενείς, τον Αθανάσιο Μ. Εντοπίζω 
το δωμάτιο και μπαίνω μέσα. Υπάρχουν 4 κρεβάτια. 
Στα 3 οι ασθενείς είναι εκεί, αλλά δεν αναγνώρισα 
στους παρευρισκόμενους επισκέπτες την Μαρία Μ. 
Καλημερίζω και ζητώ τον  Αθανάσιο  Μ. Ενημερώνο-
μαι  ότι είναι στο μπάνιο και θα επιστρέψει. Το άδειο 
κρεβάτι του ήταν δίπλα στο παράθυρο και πιάνω τον 
εαυτό μου να χαζεύει το καταθλιπτικό σκηνικό έξω 
από αυτό, ενώ ταυτόχρονα χίλιες σκέψεις περνούν 
από το μυαλό μου. Τί δουλειά έχω εγώ εδώ, πώς θα 

τον γνωρίσω και θα με γνωρίσει 
αφού δεν έχουμε… γνωριστεί 

ποτέ, θα είναι αυτός που 
ψάχνω, αλλά και να είναι, 
τί αντίδραση μπορεί να 
έχει... Κατέληξα ότι εί-
μαι διατεθειμένη να δε-
χτώ την όποια αντίδρα-
ση και μάλιστα με χαμό-

γελο. 

Μας φοβίζει ο πόνος, η ασθένεια, η φτώχεια, τα χίλια δυο προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθη-
μερινά στο σύντομο πέρασμά μας απ΄ αυτόν τον κόσμο.
Το συγκλονιστικότερο ωστόσο γεγονός της ζωής, είναι ο θάνατος. Συγκλονίζει τους πάντες, πι-
στούς και μη πιστούς, για διαφορετικούς λόγους τον καθένα.
Σε αντίθεση με τον θάνατο έρχεται η Ανάστασις του Κυρίου, ως «εορτή των εορτών». Ως θρίαμβος 
κατά του θανάτου.
Ο παντοδύναμος Θεός μας, αφού ενσαρκώθηκε, αφού μας άφησε με τα θεΪκά Του λόγια την παρα-
καταθήκη για το πώς πρέπει να ζούμε προκειμένου να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή,   αφού έκα-
νε θαύματα ευεργετώντας τους πονεμένους και τους απελπισμένους , μας πρόσφερε και την υπέρτα-
τη απόδειξη της αγάπης και του Θείου ελέους.
Υπέμεινε τα φρικτά βασανιστήρια, τους χλευασμούς, την ατίμωση, τον τρομερό σταυρικό θάνατο 
δια την ημών σωτηρίαν.  Επάνω στον Σταυρό, μαζί με το πανάχραντο σώμα Του, ο Κύριος κάρφωσε 
και τις δικές μας από αιώνων αμαρτίες.
Με τον θάνατό Του συντρίβει τον θάνατο, αφού ο άδης δεν δύναται να κρατήσει στους κόλπους του 
τον αναμάρτητο. Με την Ανάστασή Του χαρίζει την βεβαιότητα της αναστάσεως όλων των κεκοιμη-
μένων και την κληρονομίαν της αιωνίας απολαύσεως των αγαθών της ουρανίας βασιλείας σε κάθε άνθρωπο που έζησε 
σύμφωνα με τις θείες εντολές Του, αλλά και  που αποδεχόμενος τις αμαρτίες του, προσέτρεξε στο έλεός Του με ειλικρι-
νή μετάνοια και ταπείνωση.
Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξώμεθα. Είπωμεν “αδελφοί” και 
τοις μισούσιν ημάς.  Συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει και ούτω βοήσωμεν:

Σκέψεις-απόψειςΣκέψεις-απόψεις
Συνέχεια στη σελίδα 4.

Κοκκινάκου Ιωάννα

Χριστός Ανέστη εκ νεκρώνΘανάτω θάνατον πατήσαςΚαι τοις εν τοις μνήμασιΖωήν χαρισάμενος.



Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:
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ό Τo όνομά μου είναι Μελπομένη, κατά 

κόσμoν  Μένια. Δεν θυμάμαι πότε άκουσα 
για πρώτη φορά τη λέξη καρκίνος, τον γνώρι-
ζα όμως από μικρή. Η μητέρα μου είχε καρκίνο 
του μαστού οπότε από σχετικά μικρή ηλικία ήξε-
ρα πως η μαμά μου είναι άρρωστη σοβαρά και 
όπως έλεγε μια θεία μου είχε κάτι ‘’κακό’’.
Σαν παιδιά, μας απαγορευόταν να πούμε  σε 
οποιονδήποτε ότι η μαμά μου ήταν άρρωστη και 
είχε καρκίνο. Φοβόταν πως αυτό θα στιγμάτιζε 
την ίδια και την οικογένειά μας και οι άνθρωποι 
θα μας έβλεπαν διαφορετικά. Ζήσαμε διάφορες 
καταστάσεις στην πορεία της με την ασθένεια. 
Δυστυχώς τότε ήμουν αρκετά μικρή για να κα-
ταλάβω το μέγεθος της αλυσίδας που δημιούρ-
γησε και εγκλωβίστηκε μια γυναίκα που υπέφε-
ρε σωματικά και ψυχικά. Ο αγώνας της κράτησε 
8 χρόνια δύσκολα όπου τελικά μια μέρα του Αυ-
γούστου δεν άντεξε και  έφυγε.
Δεν θα αναφέρω πώς κύλισαν τα χρόνια χωρίς 
την μητέρα μου δίπλα μας και πόσο η απώλεια 
της μας είχε επηρεάσει, θα σημειώσω όμως πως 
μου δημιουργήθηκε μια φοβία μήπως πάθω το 
ίδιο και  τί θα κάνω.
Τα χρόνια πέρασαν και μια  ζεστή μέρα του Ιου-
λίου του 2008, όπως ήμουν ξαπλωμένη έπιασα 
κάτι στο στήθος μου. Στην αρχή είπα πως δεν εί-
ναι κάτι και πως είναι η ιδέα μου. Καθώς όμως 
ψηλάφιζα το μαστό μου, έπιανα κάτι σκληρό 
που με την ψηλάφηση με ενοχλούσε, ως και με 
πονούσε. Σάστισα, δεν ήξερα τί να κάνω, έκοβα 
βόλτες στο δωμάτιο, πήρα την φίλη μου τηλέ-
φωνο και άρχισα με τρεμάμενη φωνή να της εξη-
γώ τί βρήκα. Πήρα έντρομη τον πατέρα μου επί-
σης για να του περιγράψω τί συμβαίνει, μου εί-
πε να πάω άμεσα στο νοσοκομείο και να δω για-
τρό. Τότε δούλευα στην επαρχία όπου  τα πράγ-
ματα λειτουργούν διαφορετικά. Βρήκα από μια 
συνάδελφό μου το τηλέφωνο ενός γυναικολό-
γου που με δέχτηκε αμέσως. Μου έκανε υπέρη-
χο, με ρώτησε το ιστορικό μου και μου είπε πως 
βρήκε κάτι και πως καλό θα ήταν μια που η πό-

λη δεν είχε μαστολόγο να πάω στη Θεσσαλο-
νίκη να απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό. Η πόλη 
στην οποία βρισκόμουν δεν είχε μαστογράφο, 
αν δηλαδή οι γυναίκες χρειαζόντουσαν αυτή τη 
σημαντική εξέταση θα έπρεπε να κάνουν μια  δι-
αδρομή από 1-4 ώρες για να αποταθούν σε εξο-
πλισμένο νοσοκομείο. Αν σε όλα αυτά προσθέ-
σουμε και την οικονομική επιβάρυνση, μια εξέ-
ταση ρουτίνας, μετατρέπεται αυτόματα σε πολυ-
τέλεια! Με  τα δεδομένα που είχα πήρα μερικές 
μέρες άδεια και ήρθα στο σπίτι μου όπου οι δι-
κοί μου μου είχαν κλείσει ήδη ραντεβού με κά-
ποιους γιατρούς. Τα λεγόμενα των γιατρών ήταν 
ακριβώς από όλους τα ίδια. Δυστυχώς κανένας 
δεν μου άφησε την υποψία ότι μπορεί να μην 
ήταν καρκίνος.  
Βρήκα τον γιατρό που με  έκανε να αισθανθώ 
εμπιστοσύνη και έκανα την πρώτη μου επέμβα-
ση. Ογκεκτομή και καθαρισμός λεμφαδένων οι 
οποίοι ήταν αρνητικοί. Μετά έπρεπε να κάνω χη-
μειοθεραπείες που ήταν μια από τις χειρότερες 
περιόδους της ζωής μου. Είχα συνέχεια αδιαθε-
σία, είχαν πέσει τα μαλλιά μου τα φρύδια μου 
ακόμη και οι βλεφαρίδες μου. Τα χέρια μου ήταν 
συνέχεια μελανιασμένα από τις σπασμένες φλέ-
βες και το βλέμμα μου ταλαιπωρημένο και κενό. 
Μετά οι ακτινοθεραπείες και μετά τέλος ή έτσι 
τουλάχιστον πίστευα.
Τα επόμενα δύο χρόνια κύλισαν σε μια προ-
σπάθεια προσαρμογής και συνειδητοποίησης  
του τί πέρασα. Οι εξετάσεις μου ήταν καλές   κά-
θε εξάμηνο, παρόλα αυτά ο φόβος μου δεν έλε-
γε να φύγει. 
Θυμάμαι εκείνη την ημέρα που είχα ραντεβού 
με τον γιατρό μου έκανα όλη μου την ‘’ιεροτελε-
στία’’ που κάνω όταν είναι  το καθιερωμένο μου 
ραντεβού. Έβαλα την τυχερή μου μπλούζα, τις 
τυχερές μου κάλτσες, έκανα την συγκεκριμένη 
μου διαδρομή, παρόλα αυτά, δεν μπόρεσα να 
γλιτώσω την συνάντηση. Τα λόγια του πολύ συ-
γκεκριμένα ‘’πιάνω κάτι και στον άλλο σου μα-
στό και λόγο ιστορικού δεν μπορώ να αποκλεί-

σω το ενδεχόμενο της κακοήθειας’’. Νομίζω ότι 
το κλάμα μου ακούστηκε σε όλη την πολυκατοικία. 
Ξαναμπαίνω χειρουργείο, κάνω πάλι ογκε-
κτομή και καθαρισμό λεμφαδένων οι οποίοι ευ-
τυχώς και πάλι ήταν αρνητικοί, όμως τέθηκε το 
θέμα της μετάλλαξης του γονιδίου και ποιες κι-
νήσεις θα ακολουθούσαν. Ο γιατρός μου μου 
δήλωσε πως υπήρξα δυο φορές τυχερή θα 
ήμουν και μια τρίτη; Η  μαστεκτομή, αμφιτερό-
πλευρη, για μια νεαρή γυναίκα, η μελλοντική 
αφαίρεση των ωοθηκών, είναι ζητήματα μεγάλα. 
Τυπικά έπρεπε να διαλέξω ή τους μαστούς μου ή 
το ενδεχόμενο ενός τρίτου καρκίνου. Στην αρχή 
διερωτόμουν τί έκανα λάθος και αρρώστησα πά-
λι αφού ό,τι μου έλεγαν το έκανα, γιατί σε εμέ-
να δεν έπιασαν τα φάρμακα; Μετά όμως τα ερω-
τήματα ακολούθησε ο τρόμος, έλεγα πως ήμουν 
πολύ μικρή ακόμη και πως είχα πράγματα να 
κάνω. Σκεφτόμουν τα ταξίδια και τα μέρη που 
ήθελα να δω, ακόμη τα βιβλία που δεν διάβα-
σα, τους ανθρώπους που δεν γνώρισα και έλεγα 
πως θέλω να ζήσω ακόμη. Αποφάσισα τότε να 
πάρω  το μέλλον στα χέρια μου.
Έκανα αμφιτερόπλευρη μαστεκτομή και γνω-
ρίζω ότι στην επόμενη πενταετία θα αφαιρέσω 
τις ωοθήκες μου. Δεν θεωρώ τον καρκίνο φίλο 
μου όπως ακούω από μερικούς να αναφέρουν, 
ούτε όμως και τον χειρότερο εχθρό μου.

Μέσα από την εμπει-
ρία μου αυτή ανα-
θεώρησα τη ζωή και 
τι ζητάω από αυτή. 
Δεν ξέρω αν κέρδι-
σα τον πόλεμο, χαίρο-
μαι όμως που κέρδισα τις 
μάχες μου και έχοντας πλή-
ρη γνώση, μπορώ να πω πως 

ζω, επειδή ΤΟ ΘΕΛΩ.

Μένια

Οι σκέψεις μου διακόπηκαν από έναν λυγερόκορ-
μο, ηλικιωμένο άντρα ο οποίος με κοιτούσε με έκ-
πληξη. Ναι, ήταν αυτός που αναζητούσα. Με αγκά-
λιασε και με ευχαρίστησε, τόσο για το πώς φέρθηκα 
στη γυναίκα του (μου είπε ότι του φάνηκε τόσο απί-
στευτη η ιστορία που θεώρησε βέβαιο ότι η γυναί-
κα του είχε παραισθήσεις), όσο και για την επίσκεψή 
μου. Του έκανα για λίγη ώρα παρέα, μιλώντας περί 
ανέμων και υδάτων, ενώ ταυτόχρονα  παρατηρούσα 
πώς ένας τόσο βαριά άρρωστος άνθρωπος είχε τόση 
ζωή και σπιρτάδα μέσα του. Έφυγα με ένα χαμόγελο 
ικανοποίησης στα χείλη και οδήγησα ιδιαίτερα αργά 
προς το γραφείο. 
Από εκείνη την ημέρα τον επισκέφτηκα κάποιες φο-
ρές στο νοσοκομείο και δέχτηκα πολλά πολύωρα τη-
λεφωνήματα από τη σύζυγό του όταν εκείνη επέστρε-
φε στο σπίτι της. Χρειάστηκε αίμα πριν την επέμβα-
ση και καταφέραμε να βρούμε αρκετές φιάλες. Πριν 
την επέμβαση  μου ζήτησε δύο χάρες. Να μην πάω να 
τον δω διασωληνωμένο και να του υποσχεθώ να τον 
αφήσω να είναι ο καβαλιέρος μου σε έναν χορό όταν 
θα γίνει καλά. Η επέμβαση ήταν ουσιαστικά 4 εγχει-
ρήσεις μαζί. Έμαθα τηλεφωνικά ότι όλα είχαν πάει κα-
λά και ότι ήταν στην εντατική μεν, αλλά θα ανάρρω-
νε. Δεν ξαναενόχλησα για αρκετές μέρες. 
Εχθές το πρωί μου τηλεφώνησε  η Μαρία Μ. Μου 
είπε ότι ο σύζυγός της απεβίωσε και μου περιέγραψε 
με τα πιο ζοφερά λόγια εικόνες, συναισθήματα, φό-
βους…  Άκουγα χωρίς να μιλώ για ατελείωτη ώρα. 

Μου είπε ότι εκείνος έφυγε από τη ζωή την περασμέ-
νη εβδομάδα και ότι η κηδεία είχε γίνει. Επειδή ήταν 
χαμένη με όλες τις ετοιμασίες που έπρεπε να γίνουν, 
είχε δώσει μία λίστα με τηλέφωνα σε μία γειτόνισσά 
της για να καλέσει τον κόσμο στην κηδεία. Τα μάτια 
μου πλημμύρισαν όταν μου είπε ότι δίπλα στο τηλέ-
φωνό μου είχε γράψει «ο άγγελος του metro». Της εί-
πα ότι λυπάμαι που δεν ήμουν δίπλα της σε αυτή τη 
δύσκολη στιγμή, αλλά δεν έλαβα κάποια ειδοποίη-
ση. Στο μνημόσυνο που είναι προγραμματισμένο για 
την Κυριακή της υποσχέθηκα να είμαι δίπλα της.
Κλείσαμε το τηλέφωνο και ένιωσα ότι όλο μου το 
σώμα είχε ποτίσει από την θλίψη  αυτής της δυστυχι-
σμένης γυναίκας. Θαρρεί κανείς, ότι αυτός ο πόνος  εί-
χε ταξιδέψει από όλα τα καλώδια και όλες τις κεραίες 
του τηλεφώνου και είχε φωλιάσει μέσα στην καρδιά 
μου.  Δεν μπορώ να αρχίσω να διανοούμαι τον συ-
ναισθηματικό όλεθρο που σου προκαλεί ο χωρισμός 
από τον σύντροφο που σε συνοδεύει μια ολόκληρη 
ζωή. Και σε όλα αυτά εγώ, μία παντελώς άγνωστη! 
Σκέψεις ανεπάρκειας συνωστίζονται μέσα μου.. Τα χέ-
ρια μου πιέζουν το κεφάλι μου, λες και μ’ αυτό τον 
τρόπο θα σταματήσουν το μυαλό μου να σκέφτεται 
πόσο ρομαντικά, ουτοπικά αισιόδοξη είμαι. 
Το επόμενο λεπτό η ένταση ατονεί μπροστά στο αί-
σθημα της ευγνωμοσύνης. Ευγνωμοσύνη γιατί μου 
δόθηκε η δυνατότητα να κάνω μία άγνωστη ηλικιω-
μένη κυρία να σταματήσει να κλαίει προσφέροντάς 
της ένα από τα ταπεινά, αρωματικά μου χαρτομάντι-

λα. Ευγνωμοσύνη γιατί ένιωσα να πάω στο γραφείο 
μου εκείνη τη μέρα, γιατί  ήθελα να κατέβω στο κέ-
ντρο με το metro, γιατί επέλεξα να σταθώ μπροστά 
στο συγκεκριμένο βαγόνι, γιατί μέσα στην οχλαγω-
γία του κόσμου άκουσα το κλάμα της, γιατί η μονα-
δική άδεια θέση σε ένα τρένο με τον ένα επιβάτη πά-
νω στον άλλο ήταν εκείνη δίπλα της, και γιατί μαζί με 
όλα αυτά βρήκα ένα ξεχασμένο πακέτο χαρτομάντι-
λα στη μεγάλη, χαοτική μου τσάντα.. 
Σήμερα με τις πρώτες ακτίνες του ηλίου, μία σκέψη 
έκανε αισθητή την παρουσία της στο μυαλό μου. Πώς  
θα μπορούσε να βοηθήσει στο πένθος μιας γυναίκας 
στη Δάφνη, η στεναχώρια μιας άγνωστης γυναίκας 
στο Μαρούσι; Παρατηρώντας τον ήλιο να πέφτει, η 
καρδιά μου έδωσε την απάντηση. 

Αν δεχτούμε πως όλοι είμαστε ένα και πως 
ό,τι αυθεντικό γεννιέται μέσα μας και εξωτε-
ρικεύεται, ομορφαίνει τους πάντες και τα πά-
ντα γύρω μας, ναι, η «βοήθεια» έλαβε χώρα, 
υπήρξε και θα υπάρχει κάθε φορά που όπως 
έλεγε ο Λειβαδίτης «πεθαίνουμε ο ένας για 
τον άλλο». Ήρεμη και αποφορτισμένη πια, 
την αναγνώρισα - την είδα συγκινητικά όμορ-
φη, γήινη, καθάρια, στρογγυλή σαν σφαίρα, 
συμπαγής από συναισθήματα, λόγια, πράξεις 
και τελικά… ήταν με έναν πολύπλοκο αλλά 
συνάμα απλό τρόπο ΑΡΚΕΤΗ. 

Άνθρωποι στον κόσμο τον Μικρό, τον Μέγα
(η συνάντησή μου με τη Μαρία Μ. και μετά … το Κ.Ε.Φ.Ι)
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Γεωργία Μπουρτζάλα


