
 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΘΕΜΑ:     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ 

ΕΠΙΒΙΩΣΑΝ ΑΠΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Το ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο της Ε.Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ομάδας 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μέσω της διοργάνωσης ενός εργαστηρίου φωτογραφίας 

για νέους ενήλικες που επιβίωσαν από νεοπλασματικές ασθένειες.  

Οι νέοι ενήλικες  που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους και επιβίωσαν της 

ασθένειάς τους, συχνά βιώνουν αισθήματα αβεβαιότητας, φόβους επανεμφάνισης της 

νόσου, αλλαγές στο σώμα τους, στην εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή τους πορεία, 

επιδράσεις στην προσωπική και κοινωνική ζωή, τη σεξουαλικότητα και τις ερωτικές 

σχέσεις. Η εμπειρία της ασθένειας είναι κατανοητό ότι συνεχίζει να απασχολεί τους 

επιβιώσαντες είτε σε επίπεδο προσωπικής διερώτησης της εμφάνισής της και της 

επίδρασής της στην κατασκευή της ταυτότητάς τους. Σε αυτή την αναζήτηση 

καταλήγουν με την επιθυμία να παρουσιάζονται ως «φέροντες την εμπειρία της 

ασθένειας», αλλά ταυτόχρονα «φέρουν και πολλά άλλα στοιχεία και εμπειρίες» που 

τους προσδιορίζουν. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις υπογραμμίζουν τη 

βοηθητική λειτουργία της ασθένειας στη διαδικασία αναζήτησης ενός «ιδανικού» και 

«ενδυναμωμένου» εαυτού. 

Η λειτουργία της ομάδας στοχεύει -μέσα από τη χρήση της φωτογραφίας ως 

διαμεσολαβητικού αντικειμένου- να προσφέρει ένα πλαίσιο αναζήτησης, 

προσδιορισμού, αναστοχασμού και επεξεργασίας των ατομικών και ομαδικών 

δυνατοτήτων, προκλήσεων και ζητημάτων που αφορούν τόσο τις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις όσο και τα μελλοντικά τους σχέδια.  

Η φωτογραφία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα που ευοδώνει τη μεταφορά της 

συναισθηματικής επικοινωνίας εντός της ομάδας. Δύναται να λειτουργήσει σαν ένα 



διαμεσολαβητικό αντικείμενο, που θα διακινήσει συναισθήματα και θα βοηθήσει τα 

μέλη της ομάδας να τα διεργαστούν, να τα συγκρατήσουν και να τα αφομοιώσουν.  

 

Οι ομάδες απευθύνονται σε νέους ενήλικες – άνδρες - γυναίκες ηλικίας 18-32 ετών 

- που στην εφηβική ηλικία ασθένησαν από νεοπλασματική νόσο.  

 

Η συμμετοχή θα είναι οικειοθελής και θα διέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας 

των ομάδων ασθενών και επιβιωσάντων. 
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