
 
 

 

 

Όλοι εμείς  που αφιερώσαμε τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μας στην ιατρική 
επιστήμη και τη Βιοιατρική έρευνα, διαπιστώνουμε καθημερινά ότι ο σεβασμός στο 
αγαθό της ζωής μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε πολύπλευρα ιατρικά ζητήματα με 
σύνεση και ωριμότητα, εξασφαλίζοντας τις περισσότερες φορές τα καλύτερα 
αποτελέσματα στη φροντίδα των ασθενών. 

Η κατάλληλη και σωστή παρέμβαση της διεπιστημονικής ψυχιατρικής στη 
σύγχρονη ογκολογική φροντίδα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των κατάλληλων 
εκπαιδευτικών στρατηγικών και παρεμβάσεων στην ογκολογική πρακτική, έχει 
συμβάλλει θετικά τόσο στη βελτίωση της συναισθηματικά φορτισμένης κατάστασης 
των ασθενών, όσο και στη βελτίωση της σχέσης του αρρώστου με το περιβάλλον 
του. 

Αναμφισβήτητα η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη. Για το λόγο αυτό, η 
συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων από κοινού είναι απαραίτητη, ώστε να 
διασφαλισθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως ακριβώς γίνεται στα περισσότερα 
κράτη του κόσμου και μας παρουσιάζει χαρακτηριστικά και η διεθνής βιβλιογραφία, 
η συνεργασία του θεσμού της Εκκλησίας με την ιατρική επιστήμη φαίνεται να 
βοηθά ουσιαστικά την ανάλογη θεραπευτική, ανακουφιστική και παρηγορητική 
φροντίδα που παρέχεται στον ογκολογικό άρρωστο. 

Η ενίσχυση και προώθηση των σύγχρονων ειδικοτήτων της Ποιμαντικής 
Ψυχολογίας, της Ποιμαντικής της υγείας και της Βιοηθικής, σε συνεργασία με τη 
σύγχρονη ιατρική επιστημονική παρουσία, ενθαρρύνει τον ογκολογικό άρρωστο να 
αντιμετωπίσει τον καρκινικό βιολογικό και ψυχικό πόνο ως πράξη ελευθερίας, που 
γεννά και καλλιεργεί την ελπίδα. 

Αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις απαιτήσεις της 
κοινωνίας μας, η Ι.Μ. Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως με την στήριξη και την 
ευλογία του Σεβασμιότατου Ποιμενάρχη μας κ. κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ, ξεκίνησε πέρυσι 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εθελοντική Διακονία Ογκολογικών 
ασθενών», που στόχο έχει  την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση του 
σύγχρονου ανθρώπου στην ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση του καρκίνου.  

 
 
 



 
 

 
Η προσπάθειά  μας αυτή αγκαλιάστηκε και υποστηρίχθηκε θερμά από τον 

κόσμο, αλλά και από το καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό του Γ.Ο.Ν.Κ. «οι Άγιοι 
Ανάργυροι», καθώς επίσης και από επιπλέον εξειδικευμένους επιστήμονες και 
ειδικούς άλλων νοσοκομείων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκλησή 
μας, προσφέροντας με αγάπη την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους στους 
εκπαιδευόμενους εθελοντές μας. 

 
Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά, το πόσο σημαντικό 

είναι για την αναβάθμιση της ποιότητας της ογκολογικής φροντίδας η δημιουργία 
τέτοιων πρωτοβουλιών, οι οποίες μέσα από το πνεύμα της υπέρβασης, οδηγούν 
στη ρήξη όλων αυτών των παρωχημένων και αναχρονιστικών συμπεριφορών, η 
διατήρηση  των οποίων υποβαθμίζει την αξιοπρέπεια του αρρώστου και τον 
μετατρέπει δυστυχώς από άνθρωπο σε άτομο. 

Η διοργάνωση της συγκεκριμένης Ημερίδας είναι η συνέχεια της 
προσπάθειας αυτής, που καλλιεργεί την υπέρβαση και προάγει τη συνεργασία. Ο 
συνδυασμός της εξειδικευμένης γνώσης της ιατρικής επιστήμης, σε συνδυασμό με 
την εμπειρία και την αλήθεια της εκκλησιαστικής μας διδασκαλίας, μπορούν να 
λειτουργήσουν ως αφετηρία για να ξεφύγουμε από τον οίστρο της 
καθημερινότητας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, και να αντικρύσουμε τον 
ογκολογικό άρρωστο ως αλήθεια, δια της οποίας, ως πολιτισμένοι άνθρωποι, θα 
μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην υπαρξιακή μας υπέρβαση και αναγέννηση. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Αρχιμανδρίτης Δρ. Θεοδόσιος Μανώλης (BSC,MA,PgD,PhD)  

Κλινικός Βιοϊατρικής Έρευνας και Βιοηθικής Ογκολογίας.  

Εντεταλμένος κληρικός Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Έργου στο Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι 

Ανάργυροι». 

Τακτικό Μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και 

Καταστάσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Επισκέπτης Καθηγητής Κλινικής Βιοηθικής. 


