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>> σελ. 2

Αντιμετωπίζοντας το φαινομενικά αδύνατο.  
Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα για 

τον Καρκίνο του Παγκρέατος

«Σχολή Δύναμης»
Δωρεάν  

βιωματικά 
σεμινάρια           

>> σελ. 3

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος στις 13 Νοεμβρίου και σε μια προσπάθεια ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο, διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα την Τετάρτη 11 
Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 – 20:00, στον Πολυχώρο IANOS, με είσοδο ελεύθερη για 
το κοινό.
Τα στατιστικά στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο που μιλούν για τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου δεν 
είναι καθόλου αισιόδοξα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου, το 80% όσων έχουν δι-
αγνωσθεί με καρκίνο του παγκρέατος έχουν προσδόκιμο ζωής μόλις 4-6 μήνες.Οι αριθμοί σίγουρα 
είναι μια πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα είναι και τα συμπτώματα, τα μηνύματα που στέλ-
νει το σώμα μας και τα οποία δυστυχώς τα αγνοούμε για πολύ καιρό. Για παράδειγμα, ένας πόνος 
στην κοιλιακή χώρα, που παραμένει χωρίς να του δίνουμε την πρέπουσα σημασία, χρειάζεται να 
μας κινητοποιήσει άμεσα.
Για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος ισχύει ο ίδιος κανόνας που αφορά όλες τις κακοή-
θεις παθήσεις: όσο πιο πρώιμη η διάγνωση, τόσο καλύτερη η έκβαση. Αν καταφέρουμε να αυξή-
σουμε το ποσοστό ενημέρωσης, όπως έγινε αντίστοιχα με τον καρκίνο του μαστού, τότε θα έχουμε 
κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την πιο έγκαιρη διάγνωση, που ειδικά σε αυτή τη μορφή καρκίνου 
είναι εξαιρετικά σημαντική. Παράλληλα, η δημιουργία Μητρώου Ασθενών είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιστημονική κοινότητα, καθώς θα μας βοηθήσει να συλλέξουμε αξιόπιστα δεδομένα για τη 
νόσο και την εφαρμογή των διάφορων θεραπευτικών μεθόδων.

Θα μιλήσουν οι:
 Ζωή Γραμματόγλου 

Πρόεδρος ΔΣ του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών

 Χρήστος Δερβένης 
Χειρουργός – συντονιστής διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Κωνσταντοπούλειο ΝΣΚ Νέας Ιωνί-
ας «η Αγία Όλγα»

 Επαμεινώνδας Σαμαντάς 
Ογκολόγος συντονιστής Διευθυντής Γ’ Ογκολογικής Κλινικής, Γενικό Ογκολογικό ΝΣΚ Κηφισιάς «οι 
Άγιοι Ανάργυροι».

 Αθηνά Βαδαλούκα 
Αν. καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής, ΕΚΠΑ,

 Καίτη Αποστολίδου 
Πρόεδρος Διασωματειακής Επιτροπής για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων των Ασθενών με καρ-
κίνο (ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ.)

 Κώστας Γ. Χούμας 
Ασθενής, ο οποίος θα μοιραστεί την προσωπική του εμπειρία.

 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ «Κ.Ε.Φ.Ι.» ΑΘΗΝΩΝ
Αιτωλίας 33-35, τ.κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ
 Τηλ.: 210 6468222, 210 3244390

www.anticancerath.gr    info@anticancerath.gr
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Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2015
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

POINT O.E.: Σιβιτανίδου 6, 176 76 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9595683, 210 9589775, 

Fax.: 210 9589536
e-mail: point@point.com.gr

Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν 
τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 – Πολυχώρος IANOS 
(Σταδίου 24, Αθήνα), 17:00 – 20:00

Αγαπητά Μέλη
Το φθινόπωρο διαβαίνει γοργά, ενώ παράλληλα ο χώρος του Συλλό-
γου σφύζει από δράσεις και  νέα προγράμματα. Στόχος μας είναι η όσο 
το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και πολύπλευρη στήριξη των ασθενών 
με καρκίνο.
Ο Σύλλογός μας με μια σειρά από εκδηλώσεις και προγράμματα μας πα-
ρακινεί όλους, μέλη και εθελοντές, για ενεργή συμμετοχή και εθελοντι-
κή δράση. Μάχιμοι και δυνατοί στον κοινό μας αγώνα, έχουμε προγραμ-
ματίσει τα παρακάτω:

1. Κάθε Δευτέρα: 18.00-19.30 
Ομάδα στήριξης ασθενών και φροντιστών, 
στα γραφεία του Συλλόγου. 
Συντονίστριες: 
Χριστοδήμου Έφη, Σωματική ψυχοθεραπεύτρια. Απόφοιτος του Ε.Ι.Ν.Α.
Ροβόλα Γεωργία, Σωματική ψυχοθεραπεύτρια. Από-
φοιτος του Ε.Ι.Ν.Α.- Κοινωνιολόγος MSc

2. Εκπαίδευση εθελοντών 
μονοετούς φοιτήσεως 
Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. με την εθελοντική 
υποστήριξη  του κέντρου Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης  Βίλχελμ Ράιχ.
Υπεύθυνη προγράμματος Μαριλένα  Κόμη.
Συντονίστριες: 
Μαρινάκου  Εύη, Σωματική ψυχοθεραπεύτρια. Απόφοιτος του Ε.Ι.Ν.Α.

3.Κάθε Δεύτερη & Τετάρτη 
Εποπτεία εθελοντών.
Επόπτριες:
Κυριακοπούλου Μαρία, Σωματική ψυχοθε-
ραπεύτρια. Απόφοιτος του Ε.Ι.Ν.Α.

4. Έναρξη ομάδας ψυχοθεραπείας 
που απευθύνεται σε ασθενείς και συγγενείς ασθε-
νών διάρκειας 8 μηνών (Οκτώβριος – Μάιος).
Συντονιστής: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ψυχο-
θεραπευτής και Σύμβουλος Εξαρτήσεων.

5.  Νέος  κύκλος  Ομάδας Δεκτικής Μουσικοθεραπείας (GIM) για 
τα μέλη μας. 
Μπορούν να συμμετάσχουν ασθενείς με καρκίνο σε οποιαδήποτε φάση 
της διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης βρίσκονται.

6. Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 – Πολυχώρος IANOS (Σταδίου 24, 
Αθήνα), 17:00 – 20:00 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος στις 13 
Νοεμβρίου και σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για τη νόσο, διοργανώνει 
Επιστημονική Ημερίδα, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε από κοντά και  θέλουμε να γνωρί-
ζετε πάντα ότι, η παρουσία σας στις εκδηλώσεις είναι η κινητήρια δύναμη 
για τον καθημερινό αγώνα, που δίνει ο Σύλλογός μας για την διασφάλιση 
καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο,  για την πρόληψη – 
έγκαιρη διάγνωση της νόσου. 

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα!!!
Με φιλικούς χαιρετισμούς για το ΔΣ

                  Η πρόεδρος  Η Γενική Γραμματέας
                Ζωή Γραμματόγλου  Γεωργία  Δρούτσα

Είσοδος ελεύθερη

ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ  ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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5 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2015
Όλες οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού έχουμε ζήσει τον 
πόνο, σωματικό και ψυχικό, που άρχισε τη στιγμή της διά-
γνωσης και νιώσαμε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. 
Όμως, κάποιες από εμάς έχουμε ζήσει και μια άλλη εμπει-
ρία, τη στιγμή που παρά τη δοκιμασία, αποφασίσαμε να ξα-
ναρχίσουμε τη ζωή μας και να χαρούμε κάθε τι που μπο-
ρεί να μας προσφέρει.  Τη στιγμή που σταθήκαμε στα πό-
δια μας ξανά.
Γι αυτή τη στιγμή, που μπορεί να γίνει πραγματικότητα για 
κάθε μία από εμάς, για την καθημερινή προσπάθειά μας να 
ξαναβρούμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας, σήμε-
ρα οι γυναίκες έχουμε ακόμα μία βοήθεια! Πρόκειται για 
τη Σχολή Δύναμης, μια σειρά Δωρεάν Βιωματικά Σεμινά-
ρια, που υλοποιούνται μέσα από το Πρόγραμμα Ενημέρω-
σης «Είσαι Γυναίκα. Είσαι δύναμη!», μία πρωτοβουλία της 
Novartis Oncology υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ και με την υπο-
στήριξη του Συλλόγου μας. 
Το Πρόγραμμα αυτό, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει 
όλους, αναφορικά με τις ανάγκες μας, μέσα από μια σειρά 
εξειδικευμένων ενεργειών.
Από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου, θα πραγματο-
ποιηθούν πέντε διαδοχικοί κύκλοι σεμιναρίων που απευ-
θύνονται σε γυναίκες που νοσούν ή έχουν νοσήσει από 
καρκίνο του μαστού ή κάποια άλλη μορφή καρκίνου, κα-
θώς και τους φροντιστές τους.  
Η Σχολή Δύναμης απευθύνεται στη γυναίκα με ολιστικό 
τρόπο, παρέχοντάς της απαραίτητα εργαλεία που θα τη βο-
ηθήσουν να ανακαλύψει την εσωτερική της δύναμη και να 
ανταπεξέλθει με σθένος και αυτοπεποίθηση στον αγώνα 
της. 
Μέσα από μια σειρά διαδραστικών σεμιναρίων, κάθε συμ-
μετέχουσα θα έχει την δυνατότητα να εξερευνήσει τον εαυ-
τό της και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της, ανακτώντας 
παράλληλα την αυτοπεποίθησή της. Κάθε κύκλος σεμινα-
ρίων στόχο έχει να προσεγγίσει δημιουργικά μια διαφορε-
τική πτυχή της φύσης της γυναίκας.

Τα σεμινάρια θα διεξάγονται από τις 5 Οκτωβρίου έως 
τις 12 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα  17:00-20:30, Τετάρτη και 
Πέμπτη,  από  τις 17:30-20:30, και τις Παρασκευές 18:30 – 
20:30. Κάθε σεμινάριο διαρκεί κατά μέσο όρο 1,5 ώρα.
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι ΔΩΡΕ-
ΑΝ, αλλά απαιτείται η ηλεκτρονική εγγραφή στο: www.
eventora.com/el/Events/eisaigynaika-eisaidynami

Η κάθε γυναίκα έχει τη δυνατότητα 
να συμμετέχει σε όσα σεμινάρια 
ή ενότητες επιθυμεί.
Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίων: 

Δευτέρα, 5/10, 12/10, 19/10, 2/11, 9/11
•Μυστικά για τη φροντίδα του 
δέρματος και των μαλλιών 
από την Άννα Παγούνη [Δερματολόγος–
Αφροδισιολόγος]
• Σεμινάριο Δραματοθεραπείας 
με την Ευαγγελία Παπαθέου 
[Δραματοθεραπεύτρια, οικογενειακή θεραπεύτρια]
• Σεμινάριο μόδας & styling 
με την Αννούσα Μελά [Συντάκτρια ομορφιάς / μόδας]
• Συμβουλές για Make-up 
από την Χαρά Παπανικολάου [Make-up artist]

Τετάρτη, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11, 11/11
• Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία 
με την Ευαγγελία Παπανικολάου 
[Μουσικοθεραπεύτρια, θεραπεύτρια GIM]
• Συζήτηση και συμβουλές για 
τον Νευροπαθητικό Πόνο 
με την Αθηνά Βαδαλούκα [Αν. Καθηγήτρια 
Αναισθησιολογίας, Θεραπείας Πόνου 
και Παρηγορικής Αγωγής]
•“Positive thinking” 
με τον Άγγελο Δερλώπα [επαγγελματίας Coach]

Πέμπτη, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11
•Εικαστική Ψυχοθεραπεία 
με την Νιόβη Σταυροπούλου 
[Εικαστική ψυχοθεραπεύτρια]
•Ασκήσεις για την καταπολέμηση 
του Λεμφοιδήματος, 
από την Αθηνά  Τιγγινάγκα [Φυσικοθεραπεύτρια]
•Προσαρμοσμένο Pilates/Yoga session 
με την Αϊνόλα Τερζοπούλου [δασκάλα Pilates]

Πού:
Όλα τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στον πολυχώ-
ρο «7ος», Καραγεώργη Σερβίας 4 (Στοά Καλλιγά), Πλατεία 
Συντάγματος.

Παρασκευή, 16/10 & 6/11
•Συμβουλές για υγιεινή διατροφή 
από τον ογκολογικό ασθενή από τον Ευάγγελο Ζουμπα-
νέα [Διατροφολόγος] και την ομάδα του 
•Μαγειρεύοντας νόστιμα και υγιεινά 
με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο [Σεφ]

Πού:
Τα σεμινάρια μαγειρικής και Διατροφής θα πραγμα-
τοποιηθούν στο «Driskas Test Kitchen», Λάμψα 19 στους 
Αμπελόκηπους (Σταθμός Πανόρμου-έξοδος προς οδό Χα-
τζηκωνσταντή)

Το πρόγραμμα αυτό προορίζεται για τη γενική πληροφόρηση, 
ενημέρωση και υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο του μα-
στού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη 
συμβουλή του θεράποντα ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελ-
ματία υγείας.

«Σχολή Δύναμης»: 
Δωρεάν  βιωματικά σεμινάρια
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 Τέλος Ιουλίου 2004 και ενώ βρισκόμασταν σε διακοπές, παρατήρη-
σα ότι ο 12χρόνος τότε γιός μου είχε ένα εξόγκωμα στη μασχάλη, που τον δυ-
σκόλευε να κλείσει καλά το χέρι του. Από την ψηλάφηση του γιατρού καταλάβα-
με ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μας το επιβεβαίωσε η αξονική, που έγινε επειγό-
ντως και έδειξε ότι υπήρχαν διογκωμένοι λεμφαδένες διάσπαρτοι σε όλο το σώ-
μα. Άρχισαν εξετάσεις, παρακεντήσεις, χειρουργεία και μεγάλη αγωνία για το κά-
θε αποτέλεσμα. Η βιοψία έδειξε ότι το παιδί είχε non Hodgkin λέμφωμα με οζώ-
δη λεμφοκυτταρική επικράτηση, κάτι πολύ σπάνιο στα παιδιά. Ένιωσα την ψυχή 
μου να ξεριζώνεται και είχα παγώσει από το φόβο μου για το άγνωστο. Πώς να 
το έκρυβα όλο αυτό από το παιδί, που με κοιτούσε συνέχεια μες στα μάτια και 
έκανε συνέχεια ερωτήσεις στους γιατρούς; Από την αρχή ήξερε τί συμβαίνει και 
θαύμασα τη δύναμη και την αισιοδοξία του! Πέρασαν τρεις δύσκολοι μήνες μέ-
σα στο νοσοκομείο με χημειοθεραπείες, παρενέργειες, αγωνία και θλίψη, καθώς 
όπου γύριζα το βλέμμα μου, έβλεπα μικρά παιδιά που υπέ-
φεραν και άλλα που “ έφευγαν “ νικημένα από τον καρκί-
νο. Τις ατελείωτες ώρες μέσα στο νοσοκομείο, όλοι οι γο-
νείς είχαμε γίνει ένα και ήταν αδύνατο να μην συναισθανθεί 
ο ένας τον πόνο του άλλου. Και επιτέλους γυρίσαμε σπίτι 
μας, όμως τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο. Ο φόβος είχε φωλιά-
σει μέσα μας, το σπίτι έπρεπε να είναι αποστειρωμένο και οι 
επισκέψεις απαγορεύονταν. Επιπλέον έπρεπε να αντιμετω-
πίσω τον θυμό του μεγαλύτερου γιού μου, που ήταν τότε 14 
χρονών, περνούσε μια δύσκολη εφηβεία και δεν μπορού-
σε να δεχτεί αυτό που συνέβαινε στον αδερφό του και το 
γεγονός ότι εγώ έπρεπε να είμαι συνέχεια δίπλα του. Εκεί-
νη την πολύ δύσκολη περίοδο της απόγνωσης και της μο-
ναξιάς γνώρισα τη δύναμη της προσευχής, που μου έδωσε 
παρηγοριά και δύναμη.
 Και μου χρειάστηκε, γιατί μετά από πέντε χρό-
νια (2009) ο γιός μου υποτροπίασε και διαβήκαμε ξανά τον 
ίδιο δύσκολο δρόμο της θεραπείας. Μόνο που αυτή τη φο-
ρά όλοι ήμασταν πιο δυνατοί και πιο ψύχραιμοι, τα παιδιά 
μου είχαν ωριμάσει απότομα και είχαμε μάθει να αντιμετω-
πίζουμε τα δύσκολα με χαμόγελο και αισιοδοξία. Μετά από 
και αυτή την εμπειρία είχαμε την ανάγκη να ασχοληθού-
με με τον εθελοντισμό, γιατί πλέον γνωρίζαμε τί νιώθει ένα 

παιδί που απειλείται η ζωή του και πώς το βιώνει η οικογένειά του. Έτσι γίναμε 
εθελοντές στον οργανισμό που εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυμίες των άρρω-
στων παιδιών και ζούμε από τότε μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες.
 Μετά από δύο χρόνια (2011) έκανε πάλι την εμφάνισή του ο καρκί-
νος, αλλά αυτή τη φορά στο δικό μου σώμα, στην ουροδόχο κύστη. Και ενώ πί-
στευα ότι έχω εξοικειωθεί και δεν φοβάμαι, πέρασα πάλι τα στάδια της άρνησης, 
του θυμού και της θλίψης. Έκανα χημειοθεραπεία με ενδοκυστικές εγχύσεις επί 
τέσσερις μήνες και μετά άρχισα να τακτοποιώ τη ζωή μου. Ήθελα να ξεμπερδέ-
ψω με τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, άρχισα να ζω την κάθε στιγμή και να 
νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε άνθρωπο και ευκαιρία που ερχόταν στη ζωή μου, 
επειδή μου έδινε τη δυνατότητα να αλλάξω αρνητικές καταστάσεις του παρελθό-
ντος. Τότε ήταν η περίοδος που γνώρισα το ΚΕΦΙ και ξεκίνησα να παρακολουθώ 

την Ανοιχτή Ομάδα Στήριξης. Παρ’ όλη την αγάπη και στή-
ριξη των παιδιών μου, είχα αποφασίσει να μην τα βαρύνω 
με τον δικό μου καρκίνο. Συνεπώς μέσα στην ομάδα του ΚΕ-
ΦΙ ένιωσα ότι δεν είμαι μόνη και βίωσα την αλληλεπίδραση 
πολύ έντονων συναισθημάτων. 
 Αυτή την περίοδο βρίσκομαι ξανά κάτω από την 
απειλή εμφάνισης ενός νέου καρκίνου. Η βιοψία ενός διο-
γκωμένου λεμφαδένα στη μασχάλη έδειξε ότι έχω την προ-
διάθεση για λέμφωμα  Hodgkin. Δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί 
κάποτε η νόσος, αλλά είναι φανερό πλέον ότι το σώμα μου 
κάτι θέλει να μου πει και αυτή τη φορά πρέπει να το ακού-
σω. Πιστεύω ότι υπάρχουν κρυμμένες ευλογίες σε καθε-
τί που πρέπει να αντιμετωπίσω, αρκεί να τις δω με ανοιχτή 
καρδιά και νου. Τί πιο σπουδαίο, από το να περνάει ο πόνος 
από μέσα σου και αντί αυτός να σε διαλύει, εσύ να καταφέρ-
νεις να δυναμώνεις, να αλλάζεις, να εξελίσσεσαι! Επιπλέον 
νιώθω ότι σε αυτό το ταξίδι δεν είμαι μόνη μου. Με συντρο-
φεύουν οι άνθρωποι από το ΚΕΦΙ και τα χαμόγελα των παι-
διών που εκπληρώνεται η ευχή τους. 

Τους ευχαριστώ πολύ 
για τη δύναμη και την ελπίδα που μου δίνουν!

                          Με εκτίμηση
  Παναγιώτα Ν.
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Σύμφωνα με στοιχεία  των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 
από τις γυναίκες που γεννιούνται σήμερα 
μία στις 10, κάποια στιγμή στη ζωή της, 
θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Στις 
αναπτυγμένες χώρες αυτή η νόσος αποτελεί 
την πρώτη αιτία θανάτου σε γυναίκες ηλικίας 
40-45 ετών. Ο σημαντικότερος παράγοντας 
αποφυγής της νόσου και ταυτόχρονος 
της αποτελεσματικής θεραπείας, είναι η 
πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση.
Ο καρκίνος του μαστού οφείλεται σε 
πολλά αίτια, δύο από τα βασικότερα 
είναι το φύλο και η ηλικία. 

Πλήθος ερευνών έχει δείξει πως η συντριπτική 
πλειοψηφία των καρκίνων, σε ποσοστό 80%, θα 
μπορούσε να αποφευχθεί εάν η ασθενής άλλαζε 
το μοντέλο της ζωής της.

Η μείωση του κινδύνου ανάπτυξης του 
καρκίνου έχει επιστημονικά αποδειχθεί 
πως μπορεί να αποφευχθεί εάν:

  Ασκήστε 40 λεπτά την ημέρα για 
τουλάχιστον 4-5 φορές την εβδομάδα

  Πίνετε 6 με 8 ποτήρια νερό την ημέρα.
  Καταναλώνετε 5 μερίδες φρέσκων 

φρούτων και λαχανικών την ημέρα.
  Δεν αφήνετε το σώμα σας να 

αποκτήσει επιπλέον βάρος. 
  Θυμηθείτε να χαλαρώνετε και να 

ξεκουράζεστε αρκετά μέσα στο 24ωρο.
  Διακοπή καπνίσματος και αποφυγή 

του παθητικού καπνίσματος.
  Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο 

κατά τη διάρκεια υψηλής ακτινοβολίας.
  Αποφεύγετε το αλκοόλ και 

τροφές με υψηλή περιεκτικότητα 
λιπαρών και φυτοφαρμάκων 

  Αποφεύγετε τη διαμονή σε 
περιβάλλον με υψηλή ρύπανση

  Αποφεύγετε χρήση καλλυντικών που 
περιέχουν parabens ή άλλες τοξικές ουσίες  

  Κάνετε τακτικούς προληπτικούς 
ελέγχους για τις μορφές καρκίνου 
που μπορούν να προληφθούν.

Μητρικός  Θηλασμός
Ο θηλασμός μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκί-
νου του μαστού. Οι έρευνες της τελευταίας 10ετιας 
έχουν αποδείξει ότι οι γυναίκες με οικογενειακό ιστο-
ρικό καρκίνου του μαστού είχαν σημαντικά χαμηλότε-
ρο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου πριν από την εμμηνό-
παυση αν είχαν θηλάσει τα μωρά τους σε σχέση με γυ-
ναίκες που δεν θήλασαν. 
Αναλυτικότερα, οι γυναίκες που θήλασαν τα παιδιά 
τους για 6 με 12 μήνες έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμ-
φανίσουν καρκίνο του μαστού κατά 5 με 7%. 

Διατροφή
Για τη σωματική υγεία είναι απαραίτητη η υιοθέτηση 
συγκεκριμένων διατροφικών αρχών μαζί με την δια-
τήρηση του σωματικού βάρους σε φυσιολογικά όρια:

  Υψηλή καθημερινή κατανάλω-
ση φρούτων και λαχανικών 

  Προτίμηση  της μεσογειακής κουζί-
νας πλούσια σε  όσπρια, ψαριά, ελαιόλα-
δο μη επεξεργασμένα δημητριακά.

  Μείωση κατανάλωσης κόκκι-
νου κρέατος και αλλαντικών.

  Δραστική μείωση έως και αποφυγή τροφών 
που εμπεριέχουν trans λιπαρά οξέα, τοξικές ου-
σίες όπως φυτοφάρμακα ή τοξικά μέταλλα.

  Μύωση της κατανάλωση αλκοόλ.
  Ένταξη προβιοτικών στην καθημερινή διατροφή.

Φυσική  άσκηση
Το περπάτημα, το τρέ-
ξιμο, η κολύμβηση μα-
ζί με ήπια γυμναστική 
όπως Yoga και Pilates εί-
ναι ιδανικός τρόπος άσκησης 
ειδικά όταν ενσωματώνονται στην 
καθημερινότητα ώστε να αποτελούν τρό-
πος ζωής.
Η συχνή, μέτρια άσκηση φαίνεται πως ενδυναμώνει 
το μυϊκό σύστημα και μειώνει το κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού, καρδιαγγειακών νόσων, πονο-
κεφάλων, στρες και κατάθλιψης.
Η συστηματική φυσική άσκηση συνδυασμένη με την 
σωστή διατροφή μας βοηθάνε ποικιλοτρόπως, όπως:
•Βελτιώνουν γενικά το μεταβολισμό και ειδικά μει-
ώνουν το βάρος μας, τη χοληστερίνη και την αρτηρι-
ακή πίεση
•Βοηθάνε στην καύση θερμίδων
•Βελτιώνουν τη διάθεση και την κοινωνικότητα μας
•Μειώνουν το άγχος και διοχετεύουν το stress

Παχυσαρκία
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των ερευνών, η πα-
χυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης των πιο συνη-
θισμένων μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέ-
ρου, του ενδομητρίου και του τραχήλου της μήτρας.
Η παχυσαρκία στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, 
αυξάνει τον κίνδυνο για επιθετικό καρκίνο του μαστού, 
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη δείχνει ότι οι υπέρβαρες και παχύσαρκες γυ-
ναίκες μέσης ηλικίας ανήκουν σε ομάδα υψηλότερου 
κινδύνου σε σχέση με τις συνομήλικές τους με κανο-
νικό βάρος.

Κάπνισμα
Οι ερευνητές από της ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι οι γυναί-
κες 20-44 ετών, που καπνίζουν ένα πακέτο τσιγάρα την 
ημέρα για τουλάχιστον μια δεκαετία, έχουν 60% πε-
ρισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν καρκίνο του 
μαστού θετικό στους υποδοχείς οιστρογόνων, συγκρι-
τικά με συνομήλικές τους που καπνίζουν λιγότερο.                          
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ενδεχομένως ορισμέ-
νες από τις ουσίες που περιέχουν τα τσιγάρα, δρουν 
όπως τα οιστρογόνα, προάγοντας τον καρκίνο του μα-
στού που είναι θετικός στους υποδοχείς οιστρογόνων.

Το αλκοόλ
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει, μέσω αρ-
κετών επιστημονικών ερευνών, ταυτιστεί με την αύξη-
ση του κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου του μαστού 
στις γυναίκες.
Τα αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων στις γυναίκες με 
υψηλή κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών ενδέχε-
ται να οφείλεται στη μείωση του μεταβολισμού των οι-
στρογόνων ή σε αυξημένη έκκριση.
Το αλκοόλ μπορεί επίσης να συσχετίζεται με τον καρ-
κίνο του μαστού, λειτουργώντας σαν καρκινογόνος 
παράγοντας, είτε αυξάνοντας την διαπερατότητα των 
μεμβρανών σε καρκινογόνες ουσίες, είτε αναστέλλο-
ντας τους μηχανισμούς αποτοξίνωσης των κυττάρων 
από αυτές.
Περιορίστε λοιπόν την κατανάλωση του αλκοόλ 
σε μία το πολύ μερίδα καθημερινά.

Οι επιστήμονες εκτίμησαν επίσης ότι στο 
εγγύς μέλλον η υγιεινή διατροφή και η 
συστηματική γυμναστική θα αποτελούν 
τμήμα της ολιστικής αντιμετώπισης του 
καρκίνου, μαζί με την χημειοθεραπεία, 

την ακτινοθεραπεία και την χειρουργική.

Ξενοφών Ξενάκης MD PhD
Χειρουργός Μαστού -Ειδικός Μαστολόγος 

www.mastologikocentro.gr

  Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού   ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ  ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Καλημέρα σας. Είμαι η Μαρία Κυριακοπούλου και είμαι με 
το ΚΕΦΙ από τον Σεπτέμβριο του 2014. Δικό μου έργο στην 
ομάδα του ΚΕΦΙ είναι,σε συνεργασία με την συνάδελφο  Εύη 
Μαρινάκη να εκπαιδεύσουμε τους καινούργιους εθελοντές 
στο έργο και στις δεξιότητες ενός εθελοντή. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να  κάνω μια επισήμανση και να 
αναδιατυπώσω  τον σκοπό της ομάδας αυτής. Για λόγους κα-
τανόησης  και επικοινωνίας όλοι μιλάμε πολύ εύκολα για 
εκπαίδευση των νέων εθελοντών. Κατά την άποψή μου βά-
σει όλων αυτών που έχω αποκομίσει  στο διάστημα αυτό, 
θα πρέπει να μιλάμε για ευαισθητοποίηση των ατόμων αυ-
τών στο έργο του εθελοντή. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μι-
λούμε για την έννοια της εκπαίδευσης στα άτομα αυτά όταν 
έχουν έρθει από μόνοι τους  σε ένα χώρο που δεν είναι σχε-
τικός με χώρους χαράς και αισιοδοξίας όπως π.χ. θα ήταν 
ένα μαιευτήριο ή ένα σχολείο  αλλά  έρχονται  σε χώρους  
με θέματα αρρώστιας, επίπονων διαδικασιών και με το φά-
ντασμα μιας πιθανής απώλειας να κινείται από πάνω. Άσχε-
τα του πόσο συνειδητοποιημένοι ή μη είναι για το έργο αυ-
τό, σίγουρα το να δηλώνει κανείς την πρόθεσή του να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του σε καρκινοπαθείς και τις οικογένει-
ες αυτών δεν μπορεί να δηλώνει τίποτα άλλο από διάθεση 
ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης, δοτικότητας και προσφοράς. 
Σε τί λοιπόν  εμείς να τους εκπαιδεύσουμε ; Κατά την άπο-
ψή μου όσοι δηλώνουν εθελοντές έχουν κάνει ήδη την μι-
σή διαδρομή. Δικό μας έργο  στην υπόλοιπη διαδρομή που 
μας απομένει είναι να τους ευαισθητοποιήσουμε όχι στο τί 
θα κάνουν αλλά στο πώς μπορούν να το κάνουν καλύτε-
ρα  και για τον ασθενή ή τον συγγενή τους αλλά και για τον 
εαυτό τους. Ο εθελοντισμός  αποτελεί μια έκφανση δραστη-
ριότητας  ενός ανθρώπου. Πέραν του εθελοντισμού το άτο-
μο ίσως να  έχει οικογένεια, δουλειά, φίλους  και έναν κοι-
νωνικό περίγυρο με τον οποίο συναλλάσσεται καθημερινά 
και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο  εντάσσει και τις εθελο-
ντικές του δραστηριότητες. Κύριος στόχος της ομάδας αυ-
τής είναι  να χαράξουμε διαδρομές  στο μυαλό μας  για το 
πώς «μπαίνουμε και  βγαίνουμε» από την ιδιότητα του εθε-
λοντή. Μας ενδιαφέρει ο εθελοντής να μπορεί να είναι απο-
δοτικός στο έργο του αλλά να μην συνθλίβεται από τα περι-
στατικά που ίσως αντιμετωπίσει και αυτό γιατί  μας ενδιαφέ-
ρει ο εθελοντής να νοιώθει καλά με τον εαυτό του, με το έρ-
γο του και να είναι ικανός και την επόμενη ημέρα να προσφέ-
ρει στους γύρω του.
Με το σκεπτικό αυτό ξεκίνησε  η ομάδα αυτή να εκπαιδεύε-
ται – να ευαισθητοποιείται. Μέλη της ομάδας αυτής είναι άν-
δρες και γυναίκες από 27 έως 60 χρονών, απόφοιτοι λυκεί-
ου αλλά και με μεταπτυχιακές σπουδές, άλλοι συνταξιούχοι 
και άλλοι ενεργοί επαγγελματικά στο δημόσιο και στον ιδι-
ωτικό τομέα. Η χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης αυτής εί-
ναι 8 μήνες έχοντας σαν δεδομένα ότι μετά τα Χριστούγεν-
να οι νέοι αυτοί εθελοντές μαζί με  πιο έμπειρους στο αντι-
κείμενο εθελοντές θα έκαναν τις πρώτες τους επισκέψεις σε 
νοσοκομεία. Αυτό για μας τις συντονίστριες σήμαινε ότι εί-
χαμε ένα τετράμηνο να τους προετοιμάσουμε θεωρητικά και 
βιωματικά για το έργο αυτό και στο υπόλοιπο διάστημα συ-
ζητώντας μαζί τους τα περιστατικά  που συναντούν να  βλέ-
πουμε πρακτικά παραδείγματα. Βασικές ενότητες στις οποίες 
εστιάστηκε και εστιάζεται ακόμα η προσοχή μας είναι τρόποι 
και πρακτικές επικοινωνίας λεκτικής και μη, θέματα ενσυναί-
σθησης, πιθανή συναισθηματική εμπλοκή με το περιστατι-
κό, όρια του εαυτού μας, η έννοια και οι πρακτικές του προ-
σφέρω και μοιράζομαι.Ο βασικός κορμός της κατάρτισης αυ-
τής είναι να δώσουμε σε πολύ γενικές γραμμές θεωρητικές 
κατευθύνσεις αλλά κυρίως μέ-
σω βιώματος  και της  προσωπι-
κής εμπειρίας να βοηθήσουμε 
τον εθελοντή να δει παρακά-
τω. Μιλάμε κυρίως για βιω-
ματική προσέγγιση γιατί οι 
εθελοντές δεν χρειάζονται 
να  αποστηθίσουν κείμε-
να ή θεωρίες αλλά χρει-
άζεται να αισθανθούν και 
να αντιληφθούν πρακτι-
κά οτιδήποτε λέμε θεω-
ρητικά. Και αυτό γιατί η 
γνώση των εθελοντών 

συνέχεια στη σελίδα 4.
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Μάριος Φραγκούλης 
« Αθήνα – Μπουένος Άιρες»
Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών πραγμα-
τοποίησε με μεγάλη επιτυχία δύο μονα-
δικές συναυλίες με σολίστ τον Μάριο 
Φραγκούλη στους 
ρυθμούς του τάν-
γκο, με σκοπό την 
ενίσχυση των δρά-
σεών του, την Τε-
τάρτη 2 Σεπτεμβρί-
ου 2015, στο Ζηρί-
νειο Στάδιο Κηφι-
σιάς και τη Δευτέ-
ρα 7 Σεπτεμβρίου 
2015, στο Κηποθέ-
ατρο Αλκαζάρ στη 
Λάρισα.
Σ υ ν τ α ξ ι δ ι ώ τ ε ς 
του το quinteto 
TANGartO, το μου-
σικό σύνολο που 
έχει ήδη βρει τη 
θέση του στον μουσικό χάρτη, μια θέ-
ση που την κρατάει είκοσι χρόνια τώρα, 
αποδίδοντας με γνήσιο αίσθημα τα Αρ-
γεντίνικα Tangos.

Επιστημονική Ημερίδα «Κ.Ε.Φ.Ι.»
Συλλόγου Καρκινοπαθών – Εθελοντών 

– Φίλων – Ιατρών Αθηνών 

Η Παγκόσμια Ημέρα για τη Χρόνια Μυελογενή 
Λευχαιμία (ΧΜΛ),  Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, 
ήταν το θέμα της Επιστημονικής Ημερίδας που 
πραγματοποίησε το «Κ.Ε.Φ.Ι.», Σύλλογος 
Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών 
Αθηνών, στον Πολυχώρο IANOS με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού 
Ασθενών με Καρκίνο (ECPC-European Cancer 
Patient Coalition).

Λειτουργοί από το χώρο της υγείας, ασθενείς με ΧΜΛ, 
μέλη, εθελοντές και φίλοι του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της Ημερίδας, δί-
νοντας όχι μόνο το προσωπικό τους στίγμα σε θέμα-
τα που απασχολούν τον ασθενή, αλλά και το έναυσμα 
για προβληματισμό και δράσεις, που θα ενδυναμώσουν 
τη θέση του ασθενούς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία 
(ΧΜΛ) και  γενικότερα των ασθενών με καρκίνο, καθώς 
και των φροντιστών τους στην καθημερινή ελληνική 
πραγματικότητα.
Η κα Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρος του Συλλόγου 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών χαιρέτισε την προσπάθεια αυτή, ανα-
φέροντας ενδεικτικά: «η εξέλιξη για την πορεία των ασθε-
νών με ΧΜΛ δίνει την ελπίδα στους ασθενείς με άλλες 
μορφές καρκίνου υπό μακροχρόνια αγωγή, να μπορέ-
σουν να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς φάρμακα».
Τρείς θεματικές ενότητες απετέλεσαν τον κορμό των ερ-
γασιών της Επιστημονικής Ημερίδας, η πρώτη με θέμα το 
ρόλο των συλλόγων ασθενών και τις ανάγκες των ασθε-
νών για έγκυρη ενημέρωση και υποστήριξη σε εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Η κα Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της Διασωματεια-
κής Επιτροπής για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων των 
Ασθενών με καρκίνο (ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ.), Αντιπρόεδρος ECPC 
(European Cancer Patient Coalition) στην παρουσίασή 
της τόνισε τη σημασία των Συλλόγων Ασθενών, ως πηγή 
πληροφόρησης,  και διάδοσης καλών πρακτικών για τη 
στήριξη και ενημέρωση των ασθενών, ως συνηγόρου κα-
τά των ανισοτήτων στην ογκολογική περίθαλψη, ως μο-
χλού ενθάρρυνσης για συμμετοχή και εκπαίδευσης των 
ασθενών για τη κατανόηση της σημασίας των κλινικών 
μελετών, της βιο-ιατρικής έρευνας και της καινοτομίας, 
καθώς και για την ενίσχυση της επηρροής των ογκολογι-
κών ασθενών στις εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές υγεί-
ας και έρευνας.
Η κα Jana Pelouchova, Γραμματέας της ECPC-Εuropean 
Cancer Patient Coalition, συνιδρύτρια του Δικτύου Συ-
νηγόρων Ασθενών με ΧΜΛ, (CML Advocates Network), 
πρόεδρος του ιδρύματος Leukaemia Patient Advocates 
Foundation κατέθεσε τη προσωπική της εμπειρία ως 
ασθενούς με ΧΜΛ και ως συνηγόρου ασθενών. Τόνισε τη 
σημασία της τακτικής εργαστηριακής παρακολούθησης 
των ασθενών από διαπιστευμένα εργαστήρια νοσοκομεί-

ων, τη σημασία και τις επιπτώσεις των κλινικών δοκιμών 
για ΧΜΛ, για τις οποίες οι ασθενείς οφείλουν να γνωρί-
ζουν με τη βοήθεια του γιατρού τους, καθώς και της συμ-
μόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία, πάντοτε σύμφω-
να με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού.

Στη δεύτερη ενότητα με θέμα τις ιατρικές εξελίξεις στη 
ΧΜΛ και τη ψυχοθεραπεία στη ποιότητα ζωής των ασθε-
νών,  ο κος Γεράσιμος Πάγκαλης, Καθηγητής Αιματολογί-
ας, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείο 
«Ιατρικό Αθηνών – Ψυχικού» ανέφερε ότι η Χρονία Μυε-
λογενής Λευχαιμία αποτελεί ένα πρότυπο νόσημα της ια-
τρικής, το οποίο ο ίδιος δε θεωρεί ώς καρκίνο, δεδομέ-
νου ότι γενετικές βλάβες σε χρωμοσώματα δυνατόν να 
συμβαίνουν, αλλά να μη προκαλούν νόσο. Τόνισε ότι σή-
μερα η ΧΜΛ είναι ιάσιμη νόσος διότι η ανακάλυψη της γε-
νετικής βλάβης του χρωματοσώματος Φιλαδέλφεια οδή-
γησε στην ανακάλυψη της πρώτης στοχευμένης θεραπεί-
ας με την χρήση των αναστολέων της Τυροσινικής Κινά-
σης (Ιματινίμπη, Νιλοτινίμπη, Ντασατινίμπη). Μετά από 
περίπου μία δεκαετία εφαρμογής της νέας αυτής θερα-
πείας διαπιστώνεται η πρακτικά 100% ανταπόκριση των 
ασθενών, με επίτευξη πλήρους υφέσεως μακράς διαρκεί-
ας, η οποία ισοδυναμεί με ίαση. 
Η κα ‘Έφη Χριστοδήμου, Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια, 
επεσήμανε ότι θεωρεί σημαντικό να ενημερωθεί κάθε εν-
διαφερόμενος σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας στή-
ριξης ασθενών με καρκίνο στο Σύλλογο «Κ.Ε.Φ.Ι.» που 
επιδιώκει να φέρει τους ασθενείς σε μεγαλύτερη επα-
φή με τη ποιότητα και την αξία των συναισθημάτων τους, 
έτσι ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της ζωής τους.  
Στη τρίτη συνεδρία ασθενείς μοιράστηκαν με το ακροα-
τήριο την εμπειρία τους από την ασθένεια και τόνισαν την 
ανάγκη δημιουργίας ομάδας ασθενών XMΛ για ανταλλα-
γή εμπειριών, αλληλο-υποστήριξη αλλά και υποστήρι-
ξη των δικαιωμάτων τους ως ασθενών. Το ότι μεταξύ των 
ασθενών που συμμετείχαν στη συνεδρία ήταν και γιατροί 
που βρέθηκαν «να κάθονται στην άλλη πλευρά του γρα-
φείου» προσέδωσε ιδιαίτερο βάρος στη συνεδρία διότι ως 
ασθενείς οι γιατροί είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν 
προσωπικά όσα είχαν ακούσει από τους ασθενείς τους.
Η κα Παναγιώτα Καραμπάτου, Καθηγήτρια Φιλόλογος 
Γερμανικής Γλώσσας, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,  ο κος 
Επαμεινώνδας Λέκκας, Ιατρός – Χειρουργός, Διευθυντής 
Χειρουργικής Κλινικής, ΝΣΚ Πρέβεζας, η κα Μαριάνθη 
Βαφειάδου, Ιατρός και η κα Αθανασία Σαμαρά, Εκπαιδευ-
τικός, Μέλος & Εθελόντρια του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών, η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά μέσα από την 
προσωπική τους διαδρομή, με συγκίνηση και λόγια δύ-
ναμης & ελπίδας, έστειλαν τα μηνύματά τους, αναγνωρί-
ζοντας τη δυσκολία αυτής της διαδρομής, αλλά και ταυ-
τόχρονα την αξία και τη σημασία της ίδιας της ζωής.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι, ο Σύλλογος Καρκινοπα-
θών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών εί-
ναι μέλος του CML ADVOCATES NETWORK (Παγκόσμιο 
Δίκτυο Ασθενών ΧΜΛ) και έχει ξεκινήσει στοχευμένες 
ενημερωτικές δράσεις με τη διανομή έντυπου υλικού σε 
αιματολογικές κλινικές σε όλη τη χώρα και της ιστοσελί-
δας cmlpath.gr.  

H Παγκόσμια Ημέρα για τη 

Χρόνια Μυελογενή 
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στην Ελλάδα

στηρίζεται  κυρίως στο συναίσθημα  και στα στοιχεία του 
χαρακτήρα τους με τα οποία μπαίνουν θα λέγαμε στο πε-
ριστατικό. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την 
ομάδα αυτή δεν είναι η θέληση, όπως είπαμε η θέληση είναι 
δεδομένη αλλά το πώς μπαίνουν στη σχέση με τον ασθενή 
ή τον συγγενή του. Σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως για 
τους αρχάριους εθελοντές  είναι έντονη η τάση να τους σώ-
σουν  (που αυτό είναι το έργο του νοσηλευτικού προσωπι-
κού). Άρα υπάρχει η τάση  του να υιοθετήσουν τον ρόλο του 
σωτήρα. Αυτό κατά την γνώμη μου δεν είναι το έργο ενός 
εθελοντή. Δικό του έργο είναι να υποστηρίξει όσο μπορεί 
και αντέχει τον άλλο δεχόμενος τα όρια που του θέτει είτε 
η νόσος είτε ο εαυτός του. Είναι κατανοητό ότι αυτού του εί-
δους η εκπαίδευση ή ευαισθητοποίηση στηρίζεται αλλά τε-
λικά και εκεί στοχεύει, στο ότι εάν ο εθελοντής γνωρίσει και 
αποδεχτεί τον εαυτό του και τα όρια ως είναι θα μπορέσει να 
σταθεί πιο θετικά στον άλλο, στον τρίτο και να του παράσχει 
βοήθεια ικανοποιώντας κυρίως τις ανάγκες του άλλου και 
όχι τελικά τις δικές του.
Η ομάδα αυτή είναι τώρα σε εξέλιξη, πάει ο καθένας σε ατο-
μική βάση σε περιστατικά και όλοι τους έρχονται στην ομά-
δα με την διάθεση να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τα 
συναισθήματά τους. Στην φάση αυτή δικό μας έργο δεν εί-
ναι να τους δείξουμε τί κάνουν καλά ή μη, αυτό δεν ισχύ-
ει γιατί σίγουρα κάτι κάνουν καλά, αλλά τί και πώς ίσως θα 
μπορούσαν να κάνουν καλύτερα και πιο ανάλαφρα για αυ-
τούς. Άρα εδώ εστιαζόμαστε σε θέματα ταυτίσεων, διαχεί-
ρισης φόβων και τι είδους απαντήσεις μπορούμε να δίνου-
με σε σοκαριστικές  ερωτήσεις που θέτουν οι ασθενείς όπως 
«τί λές εσύ, θα ζήσω;»
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι εγώ είμαι ένα μέλος της 
ομάδας αυτής έστω και από την θέση της συντονίστριας. 
Έχω από την μια,την εμπειρία του καρκίνου στο σπίτι μου 
αλλά και από την άλλη προτείνοντας τρόπους διαχείρισης 
ασθενών  και συγγενών  έμαθα και εγώ τί μπορώ  να πω κα-
λύτερα, μέχρι πού να δράσω σε ατομική βάση ακόμα και για 
το οικογενειακό μου περιβάλλον. Όλη αυτή η διαδικασία σί-
γουρα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, σου διευρύνει τους 
ορίζοντες σκέψης  και σε ευαισθητοποιεί περισσότερο, κάτι 
που νομίζω σαν αίσθηση όλοι μας έχουμε σήμερα ανάγκη.
Και αυτό το θεωρώ μάθημα ζωής που ίσως ξεπερνά οποια-
δήποτε πανεπιστημιακή και θεωρητική κατάρτιση. Για  τον 
λόγο δε αυτό ευχαριστώ την ομάδα μου, την Ζωή Γραμμα-
τόγλου και το ΚΕΦΙ για την εμπειρία αυτή.

Συνέχεια από τη σελίδα 3.


