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Άνοιξη 2015,

Αγαπητά Μέλη, Εθελοντές και Φίλοι του Συλ-
λόγου, λίγες μέρες πριν το Πάσχα σας στέλνου-
με τις θερμότερες ευχές μας για Καλές Γιορτές 
με Υγεία και Θετική Σκέψη και σας περιμένουμε 
κοντά μας στις παρακάτω δράσεις για το προ-
σεχές τρίμηνο.

Η Ανοιχτή Ομάδα Υποστήριξης Ασθενών 
και Φροντιστών των Ασθενών του Συλλό-
γου συνεχίζει τις συναντήσεις της κάθε Δευτέρα, 
18:00-19:30. Η ομάδα είναι ανοιχτή και δίνει τη 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες, ασθενείς ή/και 
τους δικούς τους ανθρώπους, να συμμετέχουν 
όποτε εκείνοι θελήσουν, χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση.
Συντονίστριες οι Ψυχοθεραπεύτριες: Χριστοδήμου 
Έφη και Ροβόλα Γεωργία

Κυριακή 5 Απριλίου (των Βαΐων), στις 12:00, 
μέλη, εθελοντές και φίλοι του Συλλόγου 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» πηγαίνουμε θέατρο! Στηρίζουμε τη 
θεατρική μουσική παράσταση «η άμυαλη βιο-
λέτα» για μεγάλους και μικρούς, στο Θέατρο Αλ-
κμήνη (Αλκμήνης 8, Γκάζι, πλησίον Μετρό Κερα-
μεικού), με διπλό φιλανθρωπικό σκοπό: 
Tην ευαισθητοποίηση γυναικών και ανδρών για 
την πρόληψη καρκίνου του μαστού και την απο-
κατάσταση γυναικών με μαστεκτομή με ασφαλι-
στικά και οικονομικά προβλήματα.
Το έργο με τα πανανθρώπινα μηνύματά του απευ-
θύνεται σε μικρούς και μεγάλους.
Διάρκεια παράστασης: 60’. 
Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση 
με τους συντελεστές της και το κοινό.
Για λόγους οργάνωσης παρακαλούμε δηλώστε 
εγκαίρως τη συμμετοχή σας στη γραμματεία του 
Συλλόγου: τηλ 210 6468222.
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ για τους μεγάλους και 5 
ευρώ για τα παιδιά 
Αυτό το θέμα μας αφορά ΟΛΟΥΣ!! Θα είμαστε 
ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ εκεί!!!

Σεμινάριο Ανακουφιστικής Φροντίδας, Κυ-
ριακή 26 Απριλίου 2015, 12:00-15:00.   Τι 
μπορεί να προσφέρει ο εθελοντής στον ασθενή 
με προχωρημένη νόσο; Ανακούφιση, Αξιοπρέ-
πεια, Αγάπη. Τα νέα δεδομένα στη φροντίδα των 
ασθενών με προχωρημένη νόσο μας φέρνουν 
μπροστά στην αδιαμφισβήτητη ανάγκη για μια 
ποιότητα ζωής, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από 

τις αρχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας και των 
δομών Hospices. Κάτω από αυτή την ομοθυμία, 
ο όρος ποιότητα ζωής σε ασθενείς με προχωρη-
μένη νόσο, αποτελεί δέσμευση για συνεχή βελ-
τίωση κάθε διαδικασίας σε κάθε τομέα με στόχο 
να υπερβαίνει τις προσδοκίες των αρρώστων και 
των μελών της οικογένειας. Τι είναι Ανακουφιστι-
κή Φροντίδα; Ποιες οι απαραίτητες δεξιότητες για 
έναν εθελοντή και φροντιστή στην παροχή αυτής; 
Εισηγήτρια: Θεοδοσοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια 
Τμήματος Νοσηλευτικής, Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δηλώστε τη συμμετοχή σας εγκαίρως, μέχρι 
και την Τετάρτη 22 Απριλίου, στη γραμματεία 
του Συλλόγου, ( 210 6468222, 10:00 - 15:00).

Ημερίδα Ψυχο-Ογκολογίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Αεροπορίας, Τρίτη 29 Απριλί-
ου  2015, 09:00-15:00 στο πλαίσιο της άρι-
στης συνεργασίας του ΓΝΑ με το «Κ.Ε.Φ.Ι.».
Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» μετέχει στην ημερίδα με δι-
κή του στρογγυλή τράπεζα και βασικές ενότητες 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την απο-
στολή και τις δράσεις του, όπως «Τι είναι ψυχοκοι-
νωνική στήριξη;», «Εκπαιδεύοντας τον εθελοντή: 
ένα μάθημα ζωής», «Καρκίνος & Μουσικοθερα-
πεία», «Η πίστη ως θεμέλιο» κ.α. Είσοδος ελεύ-
θερη.

Επίσκεψη και ξενάγηση στην Έκθεση «ΊΑ-
ΣΙΣ-Υγεία, Νόσος, Θεραπεία. Από τον Όμη-
ρο στον Γαληνό» του Μουσείου Κυκλαδι-
κής Τέχνης, Κυριακή 10 Μαΐου 2015,  στις 
13:00.  Μέλη, εθελοντές και φίλοι του Συλλό-
γου πηγαίνουμε στην έκθεση ΊΑΣΙΣ και παρακο-
λουθούμε την δωρεάν ξενάγηση που έχει προ-
γραμματισθεί τη συγκεκριμένη μέρα ειδικά για το 
«Κ.Ε.Φ.Ι.». Ξενάγηση Δωρεάν. Συμβολική είσο-
δος/άτομο: 3,5€.
Περιορισμένες θέσεις. Δηλώστε τη συμμετοχή 
σας εγκαίρως στη γραμματεία του Συλλόγου 
(210 6468222, 10:00-15:00)

Αντικαπνιστική εκστρατεία: Λέμε ΌΧΙ στο 
κάπνισμα και ΝΑΙ σε μια καθημερινότη-
τα χωρίς τσιγάρο.    Παρασκευή στις 5 Ιουνί-
ου 2015, στον Πολυχώρο Ιανό, στην Πλ. Κοραή 
και σε κεντρικά σημεία του κέντρου της Αθήνας, 
από τις 12:00 έως τις 18:00, θα πραγματοποιη-
θούν εκδηλώσεις, ομιλίες ενώ θα υπάρχει δωρε-
άν σπιρομέτρηση για το κοινό που θα ακολουθεί-

ται από γνωμάτευση ιατρού. Η στήριξη των εθε-
λοντών μας είναι σημαντική!

Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 σαλπάρουμε για 
Αργοσαρωνικό!!! Δηλώστε από τώρα τη συμμε-
τοχή σας στη μονοήμερη εκδρομή του «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Συμμετοχές έως 
την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σας περιμένουμε!!!

Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» χρειάζεται καθημερινά να 
ενδυναμώνει, να ενημερώνει τους ασθενείς, τα 
μέλη και τους εθελοντές του και να ευαισθητοποι-
εί την κοινωνία, ώστε να ανταποκρίνεται με συνέ-
πεια στην αποστολή του: την ψυχολογική και κοι-
νωνική στήριξη του ασθενή και των οικείων του, 
τη διαρκή ενημέρωση αυτών για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων τους.

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται ζωτικής σημα-
σίας η έγκαιρη τακτοποίηση της ετήσιας συν-
δρομής σας με το συμβολικό ποσό των 10 ευρώ 
ως μια ένδειξη στήριξης του έργου μας, λαμβά-
νοντας πάντα υπόψη ότι η συνδρομή σας είναι 
το μοναδικό έσοδο του Συλλόγου.

Περιμένουμε να σας δούμε από κοντά 
στις παραπάνω εκδηλώσεις.

Η συμμετοχή σας ενδυναμώνει 
το έργο μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.
 Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 Ζωή Γραμματόγλου Γεωργία  Δρούτσα

Ο ασθενής μπροστά στην 
αλήθεια της διάγνωσης

Μεγάλη συμμετοχή στο  Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα 

«Το τραύμα του εθελοντή»
Εθελόντριες και εθελοντές μας,  
σας ευχαριστούμε!!!γράφει η Έφη Χριστοδήμου,

Συντονίστρια Ανοχτής Ομάδας Ασθενών Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.»



Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών

Κ
Ε
Φ
Ι

2
ΤΕΥΧΟΣ 24 ■ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ■ www.anticancerath.gr

Η κατάποση είναι μια καθημερινή διαδικασία. 
Ένα υγιές παιδί καταπίνει περίπου 1000 φορές 
την ημέρα ενώ ένας υγιής ενήλικας περίπου 
600-2000 φορές. Ως εκ τούτου, η κατάποση 
συγκαταλέγεται  στις  συχνότερες κινητικές 
λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. 

Συνεχίζεται από το προηγούμενο τεύχος

Δυσφαγία σε άλλα είδη καρκίνου
Οξεία και χρόνια δυσφαγία μπορεί να παρουσιαστεί 
μετά από ακτινοθεραπεία για καρκίνο του οισοφάγου 
ή του πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να 
προκαλέσει δυσφαγία όταν  εντοπίζεται  στο μεσοθω-
ράκιο. Κάποιες κακοήθειες του μαστού μπορούν να 
δημιουργήσουν μεταστάσεις στον στοματοφάρυγ-
γα και στον οισοφάγο και να προκαλέσουν διαταρα-
χές κατάποσης. Επίσης πιεστικά φαινόμενα απο καρκί-
νο στον θυροειδή μπορούν να προκαλέσουν δυσφα-
γία. Στις περιπτώσεις όπου έχουμε τοποθέτηση ρινο-
γαστρικού σωλήνα ( Levin), η χρόνια παραμονή του 
μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία των μυών που συμμε-
τέχουν στην κατάποση και σε δημιουργία ουλώδους 
ιστού. Η χρήση αναλγητικών όπως τα οποιοειδή οδη-
γούν σε ξηροστομία. ΣυμπτωματολογίαΤα γενικά χα-
ρακτηριστικά των διαταραχών περιλαμβάνουν έμμε-
σες και άμεσες ενδείξεις. Έμμεσες ενδείξεις  (όχι εμφα-
νιζόμενες με την λήψη τροφής) είναι η απώλεια σωμα-
τικού βάρους, ο συχνός και αδιευκρίνιστος πυρετός, ο 
αυξανόμενος βήχας, οι επαναλαμβανόμενες βρογχίτι-
δες  ή πνευμονίες, οι μεταβολές  της φωνής ή της ομι-
λίας κατά την σίτιση,  το αίσθηση κόμβου ή ξένου σώ-
ματος στον λαιμό και οι  αυξανόμενες ερυγές . Άμεσες 
ενδείξεις (εμφανιζόμενες με την λήψη τροφής) είναι η 
χρονικά παρατεινόμενη διάρκεια λήψη τροφής, ο φό-
βος προ της κατάποσης,  η αλλαγή της στάσης σώμα-
τος κατά την λήψη τροφής, η δυσχέρεια  στην λήψη 
ορισμένων ουσιών, η παραμένουσα τροφή στο στό-
μα ή στον φάρυγγα  και ο βήχας κατά ή μετά την λήψη 
τροφΕπιπτώσεις των διαταραχών κατάποσης  Σε αυτες 
συγκαταλλέγονται η  εισρόφηση και η πνευμονία από 
εισρόφηση, η χρόνια αφυδάτωση, οι διαταραχές θρέ-
ψης και καχεξία,  ο κοινωνικός αποκλεισμός η κατά-
θλιψη,  η αύξηση του κόστους περίθαλψης ( συμπλη-

ρώματα διατροφής, παρεντερική σίτιση.. ) και οι κα-
τακλίσεις . ΔιάγνωσηΟι διαταραχές κατάποσης  δια-
γιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται απο  ειδική ομά-
δα δυσφαγίας που αποτελείται από ωτορινολαριγγο-
λόγο  εξειδικευμένο στις διαταραχές κατάποσης,γερο-
ντολόγο  και λογοθεραπευτή δυσφαγιολόγο με πο-
λυετή εμπειρία . Μετά απο πλήρη ωτορινολαρυγγο-
λογική εξέταση μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 
λειτουργικό ενδοσκοπικό έλεγχο κατάποσης ( FEES)  
ή βιντεοακτινοσκόπηση  κατάποσης (VFS). Η FEES πε-
ριλαμβάνει τον ενδοσκοπικό έλεγχο των δομών και 
λειτουργιών του ανώτερου αναπνευστικού και πεπτι-
κού συστήματος και την ενδοσκόπηση κατά την κα-
τάποση χρωματισμένων τροφών ποικίλης σύστασης 
(υγρά, κρεμμώδη, στερεά). Με την βοήθεια εξειδικευ-
μένου λογοθεραπευτή εφαρμόζονται αντιρροπιστι-
κοί χειρισμοί. H θεραπευτική αποτελεσματικότητα των 
χειρισμών και  η δυνατότητα εκτέλεσής τους από τον 
ασθενή αξιολογείται άμεσα. Ηβιντεοακτινοσκόπηση 
(VFSS) είναι μια  δυναμική απεικονιστική εξέταση κα-
τά την διάρκεια της οποίας μελετάται η κατάποση του 
ασθενή με την χρήση ακτινοσκιερών ουσιων. Η πα-
ραπάνω εξέταση γίνεται σε οργανωμένο ακτινολογι-
κό εργαστήριο, παρουσία εξειδικευμένου ωτορινολα-
ρυγγολόγου και λογοθεραπευτή. Θεραπευτική αντι-
μετώπισηΟ λογοθεραπευτής θα πρέπει να λαμβά-
νει υπόψη κάθε δομή που δυσλειτουργεί . Με σκο-
πό τη θεραπευτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
δυσφαγίας, πραγματοποιούνται κινητικές ασκήσεις, 
δηλαδή ασκήσεις αντίστασης για τις παρειές, τα χεί-
λη, τη γλώσσα, τη γνάθο και το λάρυγγα. Οι εν λό-
γω ασκήσεις, στοχεύουν στην ενδυνάμωση των δο-
μών που πάσχουν και καθιστούν την κατάποση δυ-
σλειτουργική. Παράλληλα, χρήσιμη θεωρείται και η 
αισθητικοκινητική μέθοδος, η οποία έγκειται στη θερ-
μική και απτική διέγερση. Παράλληλα, η αλλαγή στη 
στάση του σώματος του ασθενή, αποτελεί μια αντι-
σταθμιστική τεχνική η οποία αλλάζει την κινητικότη-
τα των δομών, αποτρέπει πιθανή εισρόφηση και ενι-
σχύει την ασφαλή και λειτουργική κατάποση. Τέλος, 
αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας, θεωρούνται και 
οι τεχνικές κατάποσης, οι οποίες προσαρμόζονται σε 
κάθε ασθενή ξεχωριστά, ανάλογα από τις ανάγκες κα-
τάποσης του αφενός και αφετέρου στοχεύουν σε κάθε 
περίπτωση στην ασφαλή κατάποση. Βιβλιογραφικά,α-
ναφέρονται πολλές τεχνικές κατάποσης. Αναλυτικότε-

ρα, η υπερ-υπεργλωττιδική κατάποση, χρησιμοποιεί-
ται σε περιπτώσεις ανεπαρκούς σύγκλεισης του λά-
ρυγγα κυρίως μετά από λαρυγγεκτομή.  Η κοπιώδης 
κατάποση βοηθά στην εξάλειψη των υπολλειμμάτων 
που προκαλούν διείσδυση καθώς  προκαλεί έντονη 
κινητικότητα στις δομές της κατάποσης και ανύψωση 
του λάρυγγα, ενώ η  υπεργλωττιδική κατάποση εν-
δείκνυται σε ατελή σύγκλειση τουλάρυγγα. Ανάμε-
σα στις προαναφερθείσες τεχνικές,  ιδιαίτερα χρήσι-
μη θεωρείται η τεχνική Mendelsohn καθώς επαναφέ-
ρει πιο γρήγορα τον ασθενή στη στοματική σίτιση.Εν 
κατακλείδι, η λογοθεραπευτική παρέμβαση, δύνα-
ται να επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στη σίτιση 
του ασθενούς. Βασιζόμενος σε αυτό, ο λογοθεραπευ-
τής πρέπει να διαμορφώσει το θεραπευτικό πλάνο το 
οποίο θα αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του ασθε-
νούς ξεχωριστά, να παρακολουθεί την έκβαση της θε-
ραπείας και να αναπροσαρμόζει το θεραπευτικο πλά-
νο, ανάλογα με τις ανάγκεsπου προκύπτουν.  Η ψυχο-
κοινωνική στήριξη  κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο πριν 
αλλά και μετά τη θεραπεία με σκοπό τη προετοιμασία 
του ασθενούς αλλά και την καθοδήγηση του. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, η ψυχοκοινωνική παρέμβαση στοχεύ-
ει στο να  αναγνωριστούν οι εξατομικευμένες ανάγκες 
του ασθενούς, να ανιχνευθούν και να ενδυναμωθούν 
οι διαθέσιμοι μηχανισμοί αντιμετώπισης του  και να 
ενεργοποιηθούν τα πιθανά  συστήματα υποστήριξης 
(συγγενικό-φιλικό περιβάλλον). Με άλλα λόγια το ο 
ασθενής οφείλει να ενημερώνεται για την πιθανότητα 
εμφάνισης δυσκαταποσίας ανεξάρτητα από το στάδιο 
της θεραπείας στο οποίο βρίσκεται, για τις διαθέσιμες 
θεραπευτικές λύσεις και τέλος να στηρίζεται καθ΄ όλη 
την διάρκεια της αποκατάστασης του. 

Βαλέρια Αγγέλου  MD, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος,
Καρβουνοπούλου Ευθυμία  M.A.,  Ψυχολόγος-Γεροντολόγος
Ελένη Ευθυμίου, πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια.
 
Κέντρο Φωνιατρικής και Εφαρμοσμένης Λαρυγγολογίας, 
Λεωφόρος Αμαλίας 42, Τηλ: ΤΗΛ: 210 3230062, 210 3210383
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Νεοπλάσματα και διαταραχές κατάποσης                                                   
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Η ιστορία  με τον καρκίνο μου, είναι λίγο πολύ ίδια με τόσες άλλες.
Είμαι 69 χρονών. Το 1992 σε ηλικία 46 χρονών, έκανα ολική υστερεκτο-
μή, μετά των εξαρτημάτων.
7 χρόνια αργότερα διαγνώστηκε καρκίνος στο δεξί μαστό. Έκανα μια μικρή 
επέμβαση και η βιοψία έδειξε ότι έπρεπε να χειρουργηθώ επειγόντως. Στο 
νοσοκομείο "Αγ. Σάββας", ο χειρούργος κ. Πατέρας, μου έκανε ολική μα-
στεκτομή και αφαίρεση 35 λεμφαδένων. Η βιοψία αυτή έδει-
ξε κάτι τρομερό!!! Βλεννώδης καρκίνος, διάσπαρτος σε όλο 
το μαστό, σε 16 λεμφαδένες και στα τοιχώματα των αγγείων.
Παρά το μικρό προσδόκιμο ζωής ,που μου είπαν ότι είχα, 
έκανα χημειοθεραπείες με τον κ. Ρηγάτο. Αυτό ήταν κόλα-
ση. Μετά έκανα ακτινοβολίες... Μετά πάλι ακτινοβολίες στη 
δεξιά πλευρά μέχρι τον αυχένα- κεφάλι. Μετά φαρμακευτική 
αγωγή, στη συνέχεια εξετάσεις κάθε τρεις μήνες, έπειτα 6 μή-
νες, κάθε χρόνο...
Πέρασε κιόλας 1 χρόνος, 2 χρόνια, 3 χρόνια και εγώ είμαι εδώ!!! 
Όχι εύκολα, πολύ δύσκολα. Ήμουν καλή ασθενής, υπάκουη, 
έκανα αρκετές επεμβάσεις, κάποιες απλές, κάποιες δύσκολες 
και επώδυνες. Είχα όμως το φόβο μου για τις 2 κόρες μου, μή-
πως βιώσουν και αυτές παρόμοιες καταστάσεις και τότε είπα 
"Ελένη πάρ΄το αλλιώς" !!! 
Σταμάτησα τη δουλειά. Χαιρόμουν το σπίτι, την οικογένεια, 

τους φίλους, τη θάλασσα, τα ταξίδια και ζούσα.
Έβρισκα χαρά σε απλά, ταπεινά, καθημερινά πράγματα. Πέταξα ότι με 
βάραινε. Ψεύτικες σχέσεις, ψεύτικες αξίες, υποχρεώσεις, υποκρισίες και 
το κυριότερο... αγάπησα τον εαυτό μου. Αυτό το τραυματισμένο σώμα, 
που είχε όμως γερή ψυχή.
Τώρα νοιάζομαι περισσότερο τους ανθρώπους και χαίρομαι, εάν μπο-

ρώ να βοηθήσω.
Έγινα και  ερασιτέχνης ηθοποιός!!! Αυτό πάλι... τι μεγά-
λη χαρά.
Αν με ρωτήσετε, αν φοβάμαι; Ναι φοβάμαι, για τα παιδιά 

μου, τους πολέμους, τους σεισμούς, τις πυρκαγιές, τον καρ-
κίνο, τις πλημμύρες, τη φτώχεια , το AIDS, δεν ξέρω όμως με 

ποια σειρά. Ίσως γι΄ αυτό, 23 χρόνια μετά, κέρδισα κάτι από τον 
καρκίνο. Η ψυχή και το σώμα μου είναι καλά παρόλα τα προ-
βλήματα τους και γι αυτό ευχαριστώ το Θεό και τους γιατρούς 
μου, ειδικά τον κ. Ρηγάτο, τον υπέροχο άνθρωπο τον γυναικο-
λόγο μου, Θεόφιλο Κιακίδη, που με πρόσεχε, με παρηγόρησε, 
ήταν πάντα δίπλα μου, αδερφός, γιατρός και φίλος. Ελαφρύ το 
χώμα που τον σκεπάζει και τέλος όλες και όλους στο «Κ.Ε.Φ.Ι.» 

που με βοήθησαν και με ανέχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ελένη Κονδυλίδη
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Έχοντας τη τιμή και την ευθύνη να οδηγώ την ομάδα 
στήριξης ασθενών και φροντιστών κάθε Δευτέρα στο 
“Κ.Ε.Φ.Ι.”, επιθυμώ ξεκινώντας αυτό το κείμενο να ανα-
φερθώ σε μία έννοια που είναι πρωταρχικής σημασί-
ας για τη πορεία της ζωής όλων μας αδιακρίτως. Αυτήν 
της προσωπικής ευθύνης. Της αναγκαιότητας διαρκούς 
και αδιάλειπτης ανάληψης της ευθύνης για κάθε κατά-
σταση που αφορά τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Πρό-
κειται για μία στάση μας πάντα προς διερεύνηση, που 
όμως αποκτά τη χροιά του επείγοντος όταν μία σοβα-
ρή ασθένεια χτυπήσει τη πόρτα μας.
Ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια που έχουμε τη 
τάση να παίζουμε εμείς οι άνθρωποι, άλλος λιγότερο 
και άλλος περισσότερο, όσον αφορά στην ευθύνη μας 
απέναντι στις καταστάσεις, είναι το κρυφτούλι. Παίζε-
ται άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα, σε κάθε 
περίπτωση όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και λυπη-
ρό. Η ζωή μας χωρίς προσωπική ευθύνη καθορίζεται 
και χρωματίζεται όχι από τα δικά μας χρώματα, όχι από 
τα δικά μας σχέδια, αλλά από τα σχέδια και τα χρώμα-
τα τρίτων. Εμείς χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε τους 
παραχωρούμε τη δύναμή μας, τη ζωτική ενέργεια που 
όλοι ανεξαιρέτως διαθέτουμε και γινόμαστε παρατη-
ρητές της ίδιας μας της ζωής.  Μπορεί αυτοί οι τρίτοι να 
είναι σημαντικοί, αλλά η ζωή με όλα τα πάνω και τα κά-
τω, τα πίσω και τα εμπρός δε παύει να είναι δική μας και 
να απαιτεί μέχρι τέλους της τα δικά μας πινέλα και χρώ-
ματα ακόμη και αν αυτά καμμιά φορά δεν είναι  και τό-
σο ταιριαστά και συμβατά με το περιβάλλον μας  ή και 
φαινομενικά με εμάς τους ίδιους όπως έχουμε συνηθί-
σει τον εαυτό μας.  
Η ζωή μας προσκαλεί και μας προκαλεί καθημερινά. 
Με ποικίλα ερεθίσματα. Απλά, ευχάριστα, δύσκολα, 
στενάχωρα ή ακόμη και αδιάφορα. Διαρκώς γύρω μας 
συμβαίνουν πράγματα. Καταστάσεις που μας κινούν 
συναισθηματικά και μας προσκαλούν να δράσουμε. 
Για να αποφασίσουμε όμως και άρα να αναλάβου-
με την ευθύνη της όποιας δράσης μας – συμπεριλαμ-
βανομένης και της μη δράσης - είναι σημαντικό πριν 
απ’ όλα να γνωρίζουμε. Τι να γνωρίζουμε; Μα ασφα-
λώς το συναίσθημα ή τα συναισθήματα, αν είναι πολ-
λά, που κινητοποιούνται από το ερέθισμα. Αναγνωρί-
ζοντας τα συναισθήματά μας είμαστε σε θέση να αξιο-
λογήσουμε το πόσο ανταποκρίνονται στο εδώ και τώ-
ρα της όποιας κατάστασης και να αποφασίσουμε για 
το τι θα πράξουμε με κέντρο πάντα το ενήλικο  συμ-
φέρον το δικό μας, πρωτίστως, καθώς και των σημα-
ντικών ανθρώπων της ζωής μας. Δεν είναι όμως λίγες 
οι φορές που αρνούμαστε – συνειδητά ή ασυνείδητα 
(ακόμη χειρότερα) - να πάρουμε επαφή με τα συναι-
σθήματά μας, ιδιαίτερα εάν αυτά δεν μας είναι και τό-
σο ευχάριστα.
Η στιγμή της διάγνωσης μιας σοβαρής νόσου, όπως 
ο καρκίνος, είναι ανθρώπινο και φυσικό να κινητοποι-
εί ιδιαίτερα δύσκολα και επώδυνα συναισθήματα. Φό-
βος, θυμός και στη συνέχεια θλίψη και πόνος βρίσκο-
νται εκεί στους περισσότερους ασθενείς και εναλλάσ-
σονται στη πορεία. Τα συναισθήματα είναι ίδια οι λόγοι 
όμως που αναδύονται διαφέρουν από άτομο σε άτο-
μο.  Άλλος φοβάται το θάνατο, άλλος το πόνο, άλλος 
το άγνωστο της εξέλιξης, άλλος το πως θα δεχθούν το 
γεγονός τα οικεία και φιλικά πρόσωπα, άλλος το πό-
σο λειτουργικός θα συνεχίσει να είναι και ο κατάλο-
γος δεν τελειώνει. 
Αντίστοιχα ο θυμός αποτελεί ένα συναίσθημα, που 
ελάχιστοι θα αποφύγουν συνειδητά ή ασυνείδητα με-
τά το πρώτο σοκ, όπου συνήθως κυριαρχεί ο φόβος 
που προαναφέραμε. Ο θυμός από μόνος του έχει τε-
ράστια δύναμη και ενέργεια. Μπορεί να καταστρέψει 
αλλά μπορεί και να σώσει. Το τι θα συμβεί εναπόκει-
ται στο τρόπο διαχείρισής του. Ο ασθενής θυμώνει αρ-
χικά από το γεγονός και μόνο ότι η ασθένεια τον επέ-

λεξε σαν θύμα της. Σταδιακά μπορεί να στραφεί προς 
όλα τα οικεία πρόσωπα, που πιθανό να θεωρηθούν 
υπεύθυνα για το ότι έφθασε εκεί που έφθασε. Σε ένα 
πιο ασυνείδητο επίπεδο στρέφεται και προς κάθε άλ-
λο άτομο που είναι υγειές. Το άτομο σε αυτή τη φά-
ση έχει τρεις  επιλογές. Η πρώτη είναι να αγκιστρωθεί 
στο θυμό με το να διαμαρτύρεται, να αποδίδει ευθύ-
νες, να ζηλεύει και να αποσύρεται κάθε φορά που εξα-
ντλείται. Η δεύτερη είναι να προσπαθήσει να τον πνίξει 
μέσα του προσποιούμενο ότι όλα είναι μια χαρά, ενι-
σχύοντας έτσι τη δύναμη της ασθένειας. Τέλος, η τρίτη 
επιλογή είναι να μπει στη διαδικασία να γνωρίσει λίγο 
καλύτερα τον εαυτό του, ώστε να χρησιμοποιήσει την 
ενέργεια του θυμού του με σκοπό να αλλάξει αυτές τις 
καταστάσεις της ζωής του που μπορεί να αλλάξει ή να 
αποδεχθεί αυτές που δε μπορεί προσπαθώντας να αξι-
οποιήσει αυτά που έχει στο εδώ και τώρα.  Αναμφίβο-
λα η τρίτη επιλογή είναι η δυσκολότερη αλλά και η 
πλέον απειλητική για την ασθένεια που βρίσκεται ξαφ-
νικά σε έδαφος συνήθως μη γνώριμο.
Η θλίψη και ο πόνος με τη σειρά τους μπορεί να γίνουν 
χείμαρροι που θα παρασύρουν. Αν όμως βιωθούν με 
επίγνωση – δηλαδή αν τους αποδοθεί νόημα – μπορεί 
να βγάλουν σε όχθες πρωτόγνωρες. Οι σχέσεις, οι φιλί-
ες, η εργασία, ο ελεύθερος χρόνος, πολλές από τις αξί-
ες της ζωής ανακατατάσσονται και αναπλαισιώνονται. 
Μέσα από αυτά τα δύσκολα συναισθήματα η ζωή μπο-
ρεί να αποκτήσει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα και 
η συνειδητότητά μας να διευρυνθεί.     
Οι λόγοι και οι λεπτές αποχρώσεις στη ποιότητα και 
την ένταση του κάθε συναισθήματος είναι τόσες όσοι 
και οι ασθενείς. Γιατί κάθε ασθενής αποτελεί μία μονα-
δική ύπαρξη και βιώνει με το δικό του μοναδικό τρό-
πο τα όποια συναισθήματα. Ο τρόπος δε αυτός απορ-
ρέει από τη προσωπική του ιστορία, τα βιώματά του κι 
ασφαλώς τη στιγμή στη ζωή του που ο καρκίνος εμ-
φανίζεται. Και είναι αυτή η μοναδικότητα του κάθε ατό-
μου που απαιτεί σεβασμό. Σεβασμό προς το τρόπο 
που δέχεται το απρόοπτο και προς την όποια ενδεχό-
μενη δυσκολία του να το αποδεχθεί.  Στόχος όμως του 
κάθε ασθενούς οφείλει να είναι το να επιτρέψει σταδι-
ακά στον εαυτό του να νοιώσει αυτό που πραγματικά 
κινητοποιείται και όχι αυτό που θα κάνει τα πράγματα 
πρόσκαιρα πιο ανώδυνα για τον ίδιο και τους οικείους 
του. Η αναγνώριση και αποδοχή από τον ίδιο ακόμη 
και των πιο δύσκολων συναισθημάτων σε όλο τους το 
βάθος είναι μακροπρόθεσμα ευεργετική. Δίνει τη δυ-
νατότητα να παρθούν οι καλύτερες - για τη περίσταση 
πάντα - αποφάσεις, την καλύτερη δυνατή στιγμή. 
Ο σεβασμός από τον ίδιο τον ασθενή των συναισθημά-
των του και των αναγκών του, εγείρει και το σεβασμό 
από πλευράς των όποιων τρίτων με ένα ξεκάθαρο τρό-
πο. Είναι ο σεβασμός από εμάς τους ίδιους του εαυτού 
μας και των ξεκάθαρων επιλογών μας, που βάζει όρια 
στο περίγυρό μας με στόχο πάντα τη δική μας προστα-
σία. Οι σχέσεις και οι καταστάσεις της ζωής που έχουν 
υπόβαθρο δυναμώνουν και εξελίσσονται, ενώ εκεί-
νες που έχουν χτιστεί στην άμμο χάνονται. Επώδυνη 
εμπειρία, αλλά τελικά αποκαλυπτική και λυτρωτική.
Για να έχουν όμως υπόσταση τα όσα μέχρι τώρα ανα-
φέρονται, το απαραίτητο συστατικό σε όλα τα επίπεδα 
διάδρασης είναι η ειλικρίνεια.
Ξεκινώντας από το δικαίωμα του ασθενούς να γνωρί-
ζει όλη την αλήθεια για την υγεία του. Συνεχίζοντας με 
το δικαίωμά του να πάρει το χρόνο του, ώστε να δεχθεί 
τη νέα πραγματικότητα και τέλος να αποφασίσει για το 
δρόμο που ο ίδιος επιθυμεί να ακολουθήσει. 
Η πορεία προς την ίαση και τη ζωή ή ακόμη και προς το 
θάνατο, προς τον οποίο όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρω-
ποι θα οδεύσουμε κάποια στιγμή, είναι θέματα αδιαμ-
φισβήτητα προσωπικά και αποτελεί δικαίωμα του κάθε 
ανθρώπου να γνωρίζει όλη την αλήθεια για την υγεία 

του καθώς επίσης και να διαχειρίζεται την αλήθεια αυ-
τή κατά βούληση. Κανείς τρίτος δε μπορεί να γνωρίζει 
εκ προοιμίου το τρόπο με τον οποίο ένα άτομο θα δι-
αχειριστεί την εισβολή του καρκίνου ή και της όποιας 
άλλης ασθένειας στη ζωή του. Κανείς δε μπορεί να 
γνωρίζει εκ προοιμίου τα συναισθηματικά του αποθέ-
ματα και την ενέργεια που θα αποδεσμευτεί μπροστά 
σε μία τέτοια απειλή. Ουδείς μπορεί να προβλέψει και 
να αποφασίσει για λογαριασμό κάποιου τρίτου που 
νοσεί, παρά μόνο μέσα από τα δικά του συναισθήματα 
και το δικό του τρόπο να αντιλαμβάνεται και να αντιμε-
τωπίζει τις καταστάσεις. Η υποτιθέμενη «προστασία», 
που πολλές φορές «παρέχεται» στον ασθενή από συγ-
γενικά και φιλικά πρόσωπα δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
μία ασυνείδητη εγωιστική προστασία του εαυτού τους 
από συναισθήματα που οι ίδιοι δεν αντέχουν.
Ο ασθενής χρειάζεται την απόλυτη αλήθεια και ενημέ-
ρωση σε σχέση με τη θέση στην οποία βρίσκεται κα-
θώς και με τις επιλογές που υπάρχουν στον τρόπο 
αντιμετώπισης της συγκεκριμένης συνθήκης. Μέσα δε 
σε αυτή τη πραγματικότητα έχει ανάγκη από κατανό-
ηση, αποδοχή, στήριξη και αγάπη. Αν όλα αυτά απο-
τελούν μία ιδανική κατάσταση και είναι δύσκολο να 
του δοθούν, ένα είναι βέβαιο: Το ειλικρινές συναισθη-
ματικό μοίρασμα, αν και επώδυνο πολλές φορές, δε 
παύει να δίνει δυνατότητες. Κανένα πρόβλημα δε μπο-
ρεί να λυθεί αν τα δεδομένα δεν είναι ορθά και αν δε 
συνεκτιμηθούν όλες οι παράμετροι. Όταν τα δεδομέ-
να διαστρεβλώνονται και παραποιούνται – ακόμη και 
με τα ευγενέστερα προσχήματα – τα αποτελέσματα εί-
ναι λανθασμένα. Είναι ο κανόνας στα μαθηματικά, εί-
ναι ο κανόνας στη ζωή. Αν γνωρίζω ότι ο φίλος μου ή 
ο κοντινότερος δικός μου άνθρωπος, για τους δικούς 
του λόγους, δε μπορεί να μου συμπαρασταθεί και να 
με στηρίξει, τότε μου δίνεται η δυνατότητα να στρα-
φώ αλλού για να πάρω την ενέργεια που μου χρειάζε-
ται. Θλίβομαι, αλλά έχω την επιλογή της ανασυγκρό-
τησης. Ουδείς έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από τον 
ασθενή αυτή την επιλογή. 
Το σύμπαν είναι άπειρο, χωρίς όρια και περιορισμούς. 
Διέπεται από νόμους που σαν στόχο έχουν τη διατή-
ρηση της ισορροπίας και της αρμονίας. Εμείς είμαστε 
μέρη αυτού του άπειρου σύμπαντος και ζούμε σε ένα 
κόσμο φαινομενικά πεπερασμένο, άπειρων όμως δυ-
νατοτήτων. Οι δυνατότητες και οι επιλογές που υπάρ-
χουν απέναντι στις καταστάσεις της ζωής είναι συνή-
θως πολλές. Ακόμη και όταν μία κατάσταση χαρακτη-
ρίζεται ως μονόδρομος, ακόμη και τότε υπάρχουν επι-
λογές. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε κατά βούληση 
και με ολοκληρωτικά προσωπική ευθύνη μόνο όταν 
γνωρίζουμε και αντικρύζουμε κατάματα την αλήθεια. 
Μόνο η πραγματικότητα και αντιμετώπιση της αλή-
θειας μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για αυτο-
γνωσία, μεγαλύτερη συνειδητότητα και άρα καλύτερη 
ποιότητα ζωής.

Εύχομαι καλή συνέχεια με ειλικρινείς σχέσεις 
και ουσιαστική φροντίδα προς τον εαυτό μας 
και τους γύρω μας.

Έφη Χριστοδήμου,
Συντονίστρια Ανοχτής Ομάδας 
Ασθενών Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.»

Η Ανοιχτή Ομάδα Υποστήριξης Ασθενών και Φροντιστών των Ασθενών πραγματοποιεί τις συναντήσεις της κάθε 
Δευτέρα, 18:00-19:30, στα γραφεία του Συλλόγου. Μία από τις δύο συντονίστριες ψυχοθεραπεύτριες της ομάδας, 
η Έφη Χριστοδήμου, μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις της γύρω από ένα σημαντικό θέμα με πολλές προεκτάσεις: 

Ο ασθενής μπροστά στην αλήθεια της διάγνωσης



Μια συνάντηση εθελοντώνμια γνωριμία ανθρώπων με κοινό σκοπό: 

Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα «Το τραύμα του εθελοντή»
Εθελόντριες και εθελοντές μας, σας ευχαριστούμε!!!
Με επίκεντρο τη φροντίδα για τους εθελοντές μας 
και τη συνεχή τροφοδότηση αυτών στην παροχή 
βοήθειας στους ασθενείς πραγματοποιήθηκε το βι-
ωματικό σεμινάριο «Το τραύμα του εθελοντή», το 
οποίο συντόνισε η Μαριλένα Κόμη, Ψυχοπαιδα-
γωγός-Ψυχοθεραπεύτρια και Διευθύντρια του Κέ-
ντρου Ψυχοθεραπείας ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ.
Η μεγάλη συμμετοχή των εθελοντών μας, οι δυνα-
τές βιωματικές τους στιγμές και η εικόνα μιας ομάδας-
αγκαλιάς, από εκπαιδευόμενους και εκπαιδευμένους 
εθελοντές, μας συγκινεί και μας δίνει το κίνητρο να 
συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε δημιουργώντας τις 
καλύτερες συνθήκες προστασίας και έμπνευσης στην 
πολύτιμη εθελοντική τους προσφορά!!

Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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Mια ξεχωριστή βραδιά για 
τους Συλλόγους Ασθενών, 
όπως ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.»
Σε μία εκδήλωση με κέντρο τη φαρμακευτική 
έρευνα και την καινοτομία και τελικούς ωφε-
λούμενους τους ίδιους τους ασθενείς ο Σύλ-
λογός μας έδωσε το παρόν του, προσκεκλη-
μένος στα Διεθνή Βραβεία Prix Galien Greece, 
στις 7 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής.   

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ: Μπορείτε να συμβάλλετε στις δράσεις ενδυνάμωσης και στήριξης των ασθενών καθώς και 
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού με την οικονομική συμβολή που επιθυμείτε. 

Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας.
Αρ. Λογαριασμών   Alpha Bank: 216-002101-087644     Eurobank: 0026.0305.02.0200251004

Ετήσια Εκδήλωση Κοπής 
Πίτας του «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών έκοψε την πίτα του την 
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, σε 
κλίμα γιορτινό και με την ελ-
πίδα και αισιοδοξία για μια 
χρονιά καλύτερη από τις 
προηγούμενες στο χώρο της 
υγείας. 
Ευχαριστούμε θερμά τα Μέλη 
μας, τις Εθελόντριες και τους 
Εθελοντές μας, τους Επιστημονικούς συνεργάτες και τους Φί-
λους του Συλλόγου που πάνω από 10 χρόνια στηρίζουν το 
έργο μας με την ευγενική προσφορά και συμμετοχή τους στις 
δράσεις μας, την παρουσία και ευαισθησία τους δίπλα στον 
ασθενή και την οικογένειά του.

Ασθενείς και Μουσικοθεραπεία: 
Για 2η χρονιά η Sonora κοντά στο Σύλλογο «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης συνεργασίας του με τη «Sonora: 
Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας και 
Έρευνας» και κατόπιν πολλαπλών αιτημάτων των 
μελών του, ξεκίνησε ένα νέο κύκλο 10 θεραπευ-
τικών συναντήσεων δεκτικής μουσικοθεραπεί-
ας (μέθοδος Guided Imagery & Music-GIM) για 
τα μέλη του, ασθενείς με καρκίνο, σε οποιαδή-
ποτε φάση της διάγνωσης, θεραπείας και αποκα-
τάστασης. 
Η ομάδα πραγματοποιεί τις 10 θεραπευτικές συ-
ναντήσεις της, κάθε Πέμπτη, 17:30-19:30. 
Κλινική υπεύθυνη της ομάδας μουσικοθεραπεί-
ας GIM και συντονίστρια του συγκεκριμένου κύ-
κλου συναντήσεων είναι η Ζωή Κώττα, ψυχολό-
γος, μουσικός, ειδικευόμενη μεθόδου μουσικοθεραπείας GIM.
Επιστημονική υπεύθυνη του τομέα μουσικοθεραπείας: Ευαγγελία Παπανικολάου, ΜΑ, 
Μsc, FAMI, μουσικοθεραπεύτρια-εκπαιδεύτρια μεθόδου GIM και επιστημονική υπεύ-
θυνη της «SONORA: Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας και Έρευνας».

 Ξεκίνησε η Κλειστή Ομάδα Στήριξης Ασθενών 
Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών ξεκίνησε τον Ιανουάριο την Κλειστή Ομάδα Ασθε-
νών για τους ασθενείς που νοσούν και επιθυμούν να μοιραστούν την εμπειρία τους, 
να εκφράσουν το συναίσθημά τους και να λάβουν την απαραίτητη ανθρώπινη ψυ-
χολογική στήριξη.  Η ομάδα θα ολοκληρώσει τον κύκλο της τον Ιούνιο του 2015.

Με επιτυχία και ενδιαφέρον κύλησε 
το εκπαιδευτικό Σεμινάριο με 
θέμα «Δευτεροπαθές λεμφοίδημα 
ογκολογικών ασθενών»
Ο Σύλλογος  «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών με απώτερο σκοπό την 
ενημέρωση και εκπαίδευ-
ση των μελών του, ασθενών, 
συγγενών και κάθε ενδιαφε-
ρόμενου στα θέματα καρκί-
νου διοργάνωσε την Κυριακή 
22 Μαρτίου εκπαιδευτικό σε-
μινάριο με θέμα: «Δευτερο-
παθές λεμφοίδημα ογκολογι-
κών ασθενών» με εισηγητές 
την ομάδα του Φυσικοθερα-
πευτή Χαράλαμπου Τιγγινά-
γκα, Προϊσταμένου Τμ. Φυσ/
πειας  Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάβ-
βας» (www.physio.gr):
Αθηνά Κατσιμήτρου, MLD/CDT, Κατερίνα Γκάζα, MLD/CDT, Ιωάν-
νης Μαλαμάκης, Φυσικοθεραπευτής, Λυδία Λέντζαρη, Φυσικοθε-
ραπεύτρια, Έλλη Τιγγινάγκα, MSc Ψυχολόγος.

Τα επιμέρους θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στην Ανατο-
μία-Φυσιολογία του λεμφικού συστήματος, θεραπευτική προσέγ-
γιση δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος ογκολογικών ασθενών, αυ-
τοδιαχείριση της νόσου και μέτρα πρόληψης. 
Ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Τιγγινάγκα, την κ. Κατσιμήτρου και την 
ομάδα τους για την παρουσία και προσφορά τους!! 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Σύλλογο «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών στο Σύλλογο εργαζόμενων της ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την 

ευαισθησία και την ευγενική οικονομική τους στήριξη στο έργο μας. 


