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ΤΑ ΝΕΑ τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Ενημερωτικό Δελτίο τησ Ελληνικήσ Ομοςπονδίασ Καρκίνου 

ΙΟΤΛΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ – ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2019 

ΜΘΝΥΜΑ ΤΘΣ ΡΟΕΔΟΥ 

Δεν πρόκειται να προχωρθςουμε ςτην ζωθ μασ,  

αν αρκοφμαςτε ςτισ καλέσ προιέςεισ μασ…Ξεκινθςτε από κάπου!  

 

Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι, 

 

Τo προθγοφμενο διάςτθμα ςκεπτόμουν, ότι ενϊ οι περιςςότεροι από εμάσ, καταγράφουμε τουσ 

ςτόχουσ μασ, ςτθ ςυνζχεια, πολλζσ φορζσ  μζνουμε μόνο ςε αυτό και δεν προχωροφμε ςτθ 

φάςθ τθσ εφαρμογισ, όπωσ τθν ζχουμε ςχεδιάςει, ενϊ οι ςτόχοι μπαίνουν και πάλι ςτον κφκλο 

τθσ κφμθςθσ όταν θ πίεςθ του χρόνου, το ςτρεσ και θ αγωνία τθσ υλοποίθςθσ κάνουν τθν 

εμφάνιςι τουσ.  Κάνοντασ αυτοφσ τουσ ςυλλογιςμοφσ, κυμικθκα μια γνωςτι κεωρία των Locke 

& Latham που υποςτθρίηει ότι οι ςτόχοι: 

 

- Μασ βοθκοφν να εςτιάςουμε τθν προςοχι μασ και να εντείνουμε τισ προςπάκειζσ μασ 

- Μασ κάνουν να κζλουμε να μάκουμε περιςςότερα και να γίνουμε καλφτεροι ςτο 

αντικείμενό μασ 

- Μασ παρακινοφν ςε δράςθ 

 

Ραίρνοντασ μια βακιά ανάςα, κατζλθξα πωσ θ φπαρξθ ςτόχων μασ βοθκάει να πετυχαίνουμε 

περιςςότερα πράγματα ςτθ ηωι μασ. Θ επιτυχία κζλει δουλειά και προςπάκεια. Επιτυχθμζνοι 

είναι αυτοί που δουλεφουν με ςτόχουσ και ςφςτθμα. Οι υπόλοιποι απλϊσ αδρανοφν και 

γκρινιάηουν...! 

 

Στθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου, προςπακοφμε να κζτουμε ςτόχουσ, να 

προγραμματίηουμε και να προχωροφμε ςτθν υλοποίθςθ και εφαρμογι, με ςτακερά βιματα και 

δυνατζσ ςυνεργαςίεσ. Ζτςι, ςτο πλαίςιο αυτό, μεταξφ άλλων, αναπτφξαμε ενθμερωτικζσ 

δράςεισ ςτθν Ακινα, αλλά και άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ, οι οποίεσ εςτίαςαν ςτθν παρουςίαςθ 

τθσ Ελληνικθσ Πλατφόρμασ All.Can, προκειμζνου να δϊςουμε τθν ευκαιρία και ςε άλλουσ 

εταίρουσ από το χϊρο τθσ Ογκολογίασ να ενθμερωκοφν και να ςυμμετάςχουν.Θ πορεία αυτι κα 

ολοκλθρωκεί για φζτοσ εντόσ του μινα, ενϊ και νζεσ δράςεισ κα αναπτυχκοφν τθ νζα χρονιά. 

 

Ο καρκίνοσ του Ρνεφμονα, μαηί με τον καρκίνο του Ραγκρζατοσ, είναι ςτο επίκεντρο αυτι τθν 

περίοδο. Ζτςι, ςε ςυνζχεια των Αιγίδων που χορθγιςαμε ςε δφο εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ & 

ευαιςκθτοποίθςθσ για τον καρκίνο του πνεφμονα, προχωροφμε, για πρϊτθ φορά φζτοσ, ςτθ 

διοργάνωςθ επιςτθμονικισ διθμερίδασ ςτισ 29-30 Νοεμβρίου 2019, κζλοντασ να αναδείξουμε 

τθν αξία τθσ πρόλθψθσ και ζγκαιρθσ διάγνωςθσ του καρκίνου του πνεφμονα, τουσ 

επιβαρυντικοφσ περιβαλλοντικοφσ και άλλουσ παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
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νόςου, τισ προςδοκίεσ για τθ βελτίωςθ των εκβάςεων για τουσ αςκενείσ από τισ νζεσ 

κεραπευτικζσ επιλογζσ και να παρουςιάςουμε τισ κοινωνικζσ και εργαςιακζσ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουν οι αςκενείσ με καρκίνο του πνεφμονα κακϊσ και τισ ιδιαίτερεσ προκλιςεισ που 

αντιμετωπίηουν οι οικογζνειζσ τουσ. 

 

Επιπλζον, ςε ςυνζχεια των δράςεων που αναπτφχκθκαν τισ προθγοφμενεσ χρονιζσ, φζτοσ 

επιχειροφμε τθν ςυμμετοχι ακόμθ περιςςότερων Συλλόγων ςτθν ανάπτυξθ τοπικϊν δράςεων 

ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τον καρκίνο του παγκρζατοσ, ςε όλθ τθ χϊρα, με τθ δικι 

μασ υποςτιριξθ και ςυνδρομι όπου μασ ηθτθκεί. Για το λόγο αυτό ζχει ιδθ αποςταλεί ζνασ 

οδθγόσ ενεργειϊν (toolbox), με βάςθ τον οποίο κα μπορζςετε να ςυμμετάςχετε ακόμθ και με 

μικρζσ δράςεισ, αναρτιςεισ ι ότι εςείσ κα επικυμοφςατε.   

 

Οι ςτόχοι μασ είναι ηωντανοί και φωτεινοί κακϊσ προζρχονται από τθν πθγαία “δίψα”, να 

δϊςουμε ςε όλουσ να καταλάβουν ότι θ πρόλθψθ, θ ενθμζρωςθ, θ αλλαγι ςτον τρόπο ηωισ, 

είναι θ αςπίδα που εμείσ οι ίδιοι κα πρζπει να προτάξουμε, για να προςτατεφςουμε τον εαυτό 

μασ, αυτοφσ που αγαπάμε και το μζλλον των παιδιϊν μασ. 

 

Με τισ ςκζψεισ αυτζσ, κζλω να ςασ ευχθκϊ να ζχετε ζνα υπόλοιπο φκινοπϊρου με ςτόχουσ και 

κα αναμζνω τα νζα ςασ και τισ ιδζεσ ςασ. 

 

Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ 

Καίτθ Αποςτολίδου 

Ρρόεδροσ 
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ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΗ ΕΛΛΟΚ 

1. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ 

 

Θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου – 

ΕΛΛΟΚ, ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ δράςθσ του 2019 

διοργανϊνει επιςτθμονικι 

διθμερίδα για τον καρκίνο του 

πνεφμονα, που κα πραγματοποιθκεί 

τθν Παραςκευθ 29 και άββατο 

30Νοεμβρίου 2019, ςτο ξενοδοχείο 

Amalia, ςτθν Ακινα. 

 

Στόχοσ τθσ διθμερίδασ είναι θ ανάδειξθ τθσ αξίασ τθσ πρόλθψθσ και ζγκαιρθσ διάγνωςθσ του 

καρκίνου του πνεφμονα, τουσ επιβαρυντικοφσ περιβαλλοντικοφσ και παράγοντεσ που ςυντελοφν 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ νόςου, τισ προςδοκίεσ για τθ βελτίωςθ των εκβάςεων για τουσ αςκενείσ από 

τισ νζεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ και να παρουςιάςει τισ κοινωνικζσ και εργαςιακζσ δυςκολίεσ 

που αντιμετωπίηουν οι αςκενείσ με καρκίνο του πνεφμονα κακϊσ και τισ ιδιαίτερεσ προκλιςεισ 

που αντιμετωπίηουν οι οικογζνειζσ τουσ. 

 

2. ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ MAKESENSE 

Με μεγάλθ μασ χαρά, για τρίτθ χρονιά, θ Ελλθνικι Ομοςπονδία 

Καρκίνου, ςυμμετείχε ςτθν Ευρωπαϊκι Εκςτρατεία 

#MakeSenseCampaign κατά του Καρκίνου Κεφαλισ & Τραχιλου 

(ΚΚ&Τ), ο οποίοσ είναι ο 7οσ ςυνθκζςτεροσ ςτθν Ευρϊπθ και 

αποτελεί μια αςκζνεια με πολλζσ μορφζσ για τθν οποία δεν 

υπάρχει μεγάλθ δθμοςιότθτα και ωσ εκ τοφτου, δεν υπάρχει 

επαρκισ ενθμζρωςθ μεταξφ των πολιτϊν, των αςκενϊν και των 

οργανϊςεων τουσ. 

 

 

 

Σε ςυνζχεια των προθγοφμενων δράςεων μασ 

και φζτοσ ςυμμετείχαμε ςε εκδθλϊςεισ, 

ενθμερωτικά events και θμερίδεσ 

προκειμζνου να ζχουμε μεγαλφτερθ απιχθςθ 

και αποτελεςματικότθτα ςτθν ενθμζρωςθ 

του κοινοφ, οι οποίεσ ςτζφκθκαν με μεγάλθ 

επιτυχία.  

https://makesensecampaign.eu/el/
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Επίςθσ ο Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Ριερίασ, διοργάνωςε 

Επιςτθμονικι Θμερίδα για τον Καρκίνο Κεφαλισ & 

Τραχιλου με εξαίρετουσ ομιλθτζσ – ιατροφσ και 

εφχομαςτε του χρόνου να διοργανωκοφν περιςςότερεσ 

εκδθλϊςεισ.  

Επιπλζον ςτισ 05 

Οκτωβρίου, 

ςυμμετείχμεςτθν 

Επιςτθμονικι Θμερίδα τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ 

Ογκολογίασ Στόματοσ που πραγματοποιικθκε ςτο 

Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, ςτθν Ακινα όπου 

αναπτφξαμε το καίριο κζμα τθσ διατροφισ ςτον Καρκίνο 

Κεφαλισ & Τραχιλου 

 

 

3. ΔΡΑΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑALL.CANGREECE 

 

Θ ΕΛΛ.Ο.Κ ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του 

χρόνου τθν προςπάκεια 

δθμιουργίασ Ελλθνικισ 

πλατφόρμασ Αll.Can, θ οποία 

ςυνάντθςε ευρεία αποδοχι τόςο 

από τουσ φορείσ που 

εκπροςωποφν τουσ βαςικοφσ 

εταίρουσ τθσ ογκολογίασ (ΕΟΡΕ, ΕΕΧΟ, ΕΕΡΑ, ΕΑΕ, ΕΕΑΟ, ΟΝΕΟ, ΕΣΝΕ/ΤΟΝ) όςο και από άλλουσ 

εμπλεκόμενουσ ςτθν ογκολογικι περίκαλψθ και φροντίδα (ερευνθτζσ, φαρμακευτικζσ 

εταιρείεσ, ακαδθμαϊκοφσ, οικονομολόγουσ υγείασ, ογκολογικά νοςοκομεία, κλινικζσ, κ.α.). 

Στθ ςυνζχεια και με βάςθ του πρόγραμμα δράςθσ τθσ All.CanGreece, κατά το δεφτερο εξάμθνο 

του 2019, προγραμματίςτθκαν δράςεισ ενθμζρωςθσ τθσ ογκολογικισ κοινότθτασ ςε διάφορεσ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ (Λωάννινα, Ακινα, Τρίπολθ, Κριτθ) προκειμζνου να ενθμερωκεί για τουσ 

ςτόχουσ και τισ 

επιδιϊξεισ τθσ, 

θ επιςτθμονικι 

ογκολογικι 

κοινότθτα και 

ταυτόχρονα να 

ανιχνεφςουμε 

τθν  φπαρξθ 

καλϊν 

πρακτικϊν οι 

οποίεσ 

επιφζρουν κετικά αποτελζςματα για τουσ αςκενείσ, μειϊνοντασ τισ ανεπάρκειεσ και 
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εξαςφαλίηοντασ τθν μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα των υφιςτάμενων πόρων με ςτόχο τθν 

επίτευξθ καλφτερων εκβάςεων για τουσ αςκενείσ.Οι δράςεισ ενθμζρωςθσ κα ςυνεχιςκοφν και 

το 2020, οπότε και κα περάςουμε ςτθ φάςθ τθσ διαμόρφωςθσ των τεκμθριωμζνων προτάςεων 

και τθσ ςυμμετοχισ και τθσ Ρολιτείασ, με ςτόχο τθν εφαρμογι τουσ.    

    

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ: “ΣΟ ΔΕΡΜΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ” 

 

Με τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου – 

ΕΛΛΟΚ και τθσ Εταιρείασ Ογκολόγων Ρακολόγων Ελλάδοσ 

– ΕΟΡΕ, διεξιχκθ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ θ 

ενθμερωτικι εκςτρατεία τθσ εταιρείασ Bristol-

MyersSquibb για τθν προφφλαξθ από τθν υπερβολικι 

ζκκεςθ ςτον ιλιο και τθ φροντίδα του δζρματοσ.  Με 

κεντρικό μινυμα Το δζρμα δεν ξεχνά θ καμπάνια είχε 

ςτόχο να υπενκυμίςει ςτο κοινό τόςο τουσ κινδφνουσ όςο 

και τα μζςα προφφλαξθσ που πρζπει να λαμβάνονται 

ϊςτε να απολαμβάνουμε όλοι μασ με αςφάλεια τισ 

καλοκαιρινζσ μασ δραςτθριότθτεσ. 

 

 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΣΡΑΣΕΙAΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ 

 

«Γεμίζουμε φφλλα ζωθσ…πολεμάμε τον 

καρκίνο του Πνεφμονα!» είναι το μινυμα 

τθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ που 

διοργανϊνει θ AstraZeneca, υπό τθν αιγίδα 

τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ογκολόγων 

Ρακολόγων Ελλάδασ (Ε.Ο.Ρ.Ε.) και τθσ 

Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ). 

Στόχοσ τθσ εκςτρατείασ είναι θ 

ευαιςκθτοποίθςθ και θ ενθμζρωςθ του κοινοφ αναφορικά με τον καρκίνο του Ρνεφμονα, τθ 

φφςθ τθσ νόςου και τισ εξελίξεισ ςτθν αντιμετϊπιςι του.   

Θ Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ 

Καρκίνου - ΕΛΛ.Ο.Κ. κα. Καίτθ 

Αποςτολίδου, επιςιμανε:  «Μια από τισ 

Αξίεσ μασ ωσ Ομοςπονδία είναι ότι ο 

ενθμερωμζνοσ αςκενισ είναι δυνατόν να 

ζχει καλφτερα αποτελζςματα κεραπείασ. 

Στο πλαίςιο αυτό ςτθρίηουμε τθν 

πρωτοβουλία τθσ AstraZeneca για 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του 

κοινοφ αναφορικά με τον Καρκίνο του Ρνεφμονα.  

https://www.todermadenxehna.gr/
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Ριςτεφουμε ότι θ εκπαίδευςθ των αςκενϊν με καρκίνο του Ρνεφμονα είναι απαραίτθτθ και 

προάγει τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςωςτι διάγνωςθ και κεραπεία τθσ νόςου.  

Οι ρυκμιςτικζσ αρχζσ οφείλουν να ενθμερϊνονται για τα νεότερα δεδομζνα του καρκίνου του 

Ρνεφμονα και αναγνωρίηοντασ τθν ιατρικι ανάγκθ, να εξαςφαλίηουν τθν ζγκαιρθ πρόςβαςθ των 

αςκενϊν ςε καινοτόμεσ διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ. Ιδθ ζχει αναγγελκεί από 

τισ αρχζσ Λουλίου, θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ των αςκενϊν ςτα νζα διαγνωςτικά πάνελ 

βιοδεικτϊν και περιμζνουμε τθν ζνταξθ τουσ ςτθν κακθμερινι κλινικι πράξθ μαηί με τθν 

ζγκριςθ και αποηθμίωςθ νζων φαρμάκων». 

 

 

6. ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤ – ΕΛΛ.Ο.Κ. 

Μια από τισ κεμελιϊδεισ αξίεσ τθσ Ελλθνικισ 

Ομοςπονδίασ Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ. 

είναι θ πίςτθ μασ ςτθν ςυλλογικι 

δράςθ που μπορεί ν’ αλλάξει τον κόςμο προσ το καλφτερο! 

Με ιδιαίτερθ χαρά, καλωςορίηουμε τουσ: Σφλλογοσ Ατόμων με Εμπειρία 

Καρκίνου Καλαμάτασ "Ξαναρχί-ΗΩ" και τθν Ελλθνικι Ομάδα Αςκενϊν 

με Χρόνια Λεμφοκυτταρικι Λευχαιμία και πλζον θ ΕΛΛ.Ο.Κ. αρικμεί 38 

μζλθ, γεγονόσ που μασ δίνει μεγαλφτερθ δφναμθ και ευκφνθ ταυτόχρονα.  

 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑ 

7. ΝΕΟ ΟΔΗΓΟ ΣΗ ESMO–ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ 

 

Θ πρόεδροσ τθσ EΛΛ.Ο.Κ 

και τθσ ECPC κα Καίτθ 

Αποςτολίδου παρουςίαςε 

ςτο ετιςιο ςυνζδριο τθσ 

ESMOςτθν Βαρκελϊνθ, 

ςτισ 29 Σεπτεμβρίου 2019, 

το νζο οδθγό τθσ ESMO 

για τουσ αςκενείσ που 

αφορά τθ διαχείριςθ του Καρκινικοφ πόνου. Σε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα, ο νζοσ οδθγόσ κα κυκλοφοριςει και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι αςκενείσ ςτθν πρϊτθ γραμμι παρόντεσ για ότι τουσ αφορά. 
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ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΣΗ ΧΩΡΑ ΜΑ 

8. ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Τθν Ρζμπτθ 31 Οκτωβρίου 2019 ςτο Ρροεδρικό 

Μζγαρο, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ελλθνικισ 

Ομοςπονδίασ Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ και οι Ρρόεδροι των 

38 μελϊν τθσ, Οργανϊςεων Αςκενϊν με Καρκίνο απ’ 

όλθ τθ χϊρα, ςυναντικθκε με τον  Ρρόεδρο τθσ 

Δθμοκρατίασ κφριο Ρροκόπιο Ραυλόπουλο. 

Στθ ςυνάντθςθ, θ οποία πραγματοποιικθκε ςε 

ιδιαίτερα κερμό κλίμα, ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ 

εξιρε το ζργο των εκπροςϊπων των Ογκολογικϊν 

Αςκενϊν, τονίηοντασ ότι θ αποτελεςματικι περίκαλψθ και φροντίδα των αςκενϊν με καρκίνο 

ςυνιςτά ςυνταγματικι επιταγι που πθγάηει από τo άρκρο 2 του Συντάγματοσ, ςφμφωνα με 

τoοποίo «ο ςεβαςμόσ και θ προςταςία τθσ αξίασ του ανκρϊπου αποτελοφν πρωταρχικι 

υποχρζωςθ τθσ Ρολιτείασ». 

Διαβάςτε περιςςότερα, εδϊ.  

 

9. ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ 

 

Συνάντθςθ με τον Υπουργό Υγείασ κ. Βαςίλθ 

Κικίλια, είχε τθν Δευτζρα 7 Οκτωβρίου 2019, το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΕΛΛ.Ο.Κ, ςτθν οποία 

ςυηθτικθκαν κζματα που αφοροφν τουσ 

ογκολογικοφσ αςκενείσ, όπωσ θ νοςοκομειακι 

περίκαλψθ και οι ελλείψεισ φαρμάκων, το 

Εκνικό Μθτρϊο Νεοπλαςιϊν, τθν Κεςμικι 

εκπροςϊπθςθ των αςκενϊν με καρκίνο και για 

αλλά ςθμαντικά κζματα. Θ ςυνάντθςθ ζγινε ςε 

πολφ καλό και αιςιόδοξο κλίμα και αναμζνουμε 

να δοφμε κετικζσ εξελίξεισ προσ όφελοσ των ογκολογικϊν αςκενϊν. 

 

ΕΚΔΗΛΩΕΙ  

 
10.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΣΑΜΩΜΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΑΘΕΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ 

 
Ρραγματοποιικθκε με επιτυχία άλλο ζνα Ρανελλινιο Αντάμωμα Συλλόγων Αςκενϊν και Φίλων 

με Νεοπλαςματικι Νόςο ςτα Λωάννινα από 13- 16 Σεπτεμβρίου 2019 

https://ellok.org/synatisi-me-proedro-tis-dimokratias/
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Θ ΕΛΛ.Ο.Κ εκπροςωπικθκε από τθν Αντιπρόεδρο κυρία 

Ελζνθ Ντελιοποφλου. Στο πλαίςιο του γιορτινοφ τριθμζρου, 

τα μζλθ ςυμμετείχαν ςε Workshop ςτθ Βιωματικι- 

Κεραπευτικι Φωτογραφία «eyes of light” και 

παρακολοφκθςαν και τθν Ζκκεςθ Φωτογραφίασ αςκενϊν με 

καρκίνο. 

Τα μζλθ των Συλλογϊν ακολοφκθςαν όμορφεσ εκδρομικζσ 

διαδρομζσ ςτθν περιοχι των Λωαννίνων.Ευχαριςτοφμε τον 

Σφλλογο των Λωαννίνων “ΕΛΜΑΣΤΕ ΜΑΗΛ”, τα μζλθ του ΔΣ και ιδιαιτζρωσ τθν πρόεδρο κυρία 

Αφροδίτθ Κατςαράκθ που διοργάνωςε με πολφ αγάπθ το φετινό «Αντάμωμα». Και του χρόνου 

με υγεία αγάπθ και ςυμμετοχι όλων των Συλλόγων ςτο Αντάμωμα του 2020! 

 

 

11. ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΜΕΛΩΝ  - ΕΚΣΡΑΣΕΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ 

 

Και φζτοσ, απ’ άκρθ ςε άκρθ, από τθν όδο και τθν Κριτθ ωσ και ςτον Βόρειο Ζβρο, όλοι οι 

ςφλλογοι - μζλθ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καρκίνου, διοργανϊςαν ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ 

και δωρεάν εξετάςεισ γφρω από τθν πρόλθψθ για τον καρκίνο του μαςτοφ! 

Συγχαρθτιρια ςε όλουσ! Στο Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε Συλλόγου, ςτα μζλθ και τουσ εκελοντζσ 

που ςυνδράμαν ςτθν επιτυχία τθσ κάκε δράςθσ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφλλογοσ Γυναικϊν με Καρκίνο Μαςτοφ  

    «Άλμα Ζωθσ» Νομοφ Αχαΐασ 

 

 

Ζνα μινυμα δφναμθσ ςε κάκε γυναίκα με καρκίνο 

του μαςτοφ αλλά και ςε όλουσ, ότι ςυνεχίηουμε 

ανεξάρτθτα από τισ ςυνκικεσ. 11 χρόνια τϊρα και 

μζςα από το GreeceRace for the Cure® το ΑΛΜΑ 

ΖΩΗυλοποιεί προγράμματα που αυξάνουν τθν 

ζγκαιρθ διάγνωςθ, βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ 

των αςκενϊν και ςτθρίηουν τθν επιςτθμονικι 

ζρευνα ςτθν Ελλάδα. Ο ςτόχοσ τουσ: ζνασ κόςμοσ 

χωρίσ κανάτουσ από καρκίνο του μαςτοφ!   

Χιλιάδεσ ιταν ο κόςμοσ που πλθμμφριςε, τθν 

Κυριακι 20 Οκτϊβρθ 2019, τουσ δρόμουσ τθσ 

Ράτρασ, «βάφοντασ» τθν, για μια ακόμθ φορά, 

ροη.Το #PinkΣheCity, πραγματοποιικθκε για 7θ 

ςυνεχι φορά, εκδιλωςθ ενθμζρωςθσ, 

απομυκοποίθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ενάντια 

ςτον καρκίνο του μαςτοφ, είναι πλζον κεςμόσ για 

τθν Ράτρα. Θ ςυμμετοχι του κόςμου και φζτοσ, 

πραγματικά, ξεπζραςε κάκε προθγοφμενο, ακόμα 

και τισ προςδοκίεσ του διοργανωτι Συλλόγου 

Γυναικϊν με καρκίνο του Μαςτοφ – «ΑΛΜΑ ΖΩΗ 

Ν.ΑΧΑΙΑ». 

Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Γυναικϊν με Καρκίνο 
Μαςτοφ «Άλμα Ζωθσ» 
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Σφλλογοσ Γυναικϊν με καρκίνο του μαςτοφ 

Άλμα Ζωθσ Ν.Θεςςαλονίκησ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Λάριςασ 

 

Στισ 03 – 04 Οκτωβρίου το Άλμα Ηωισ Ν. 

Κεςςαλονίκθσ, διοργάνωςε μία μοναδικι 

διθμερίδα, όπου παρουςιάςτθκε ο Καρκίνοσ του 

Μαςτοφ... όπωσ πραγματικά είναι! 

Ρροςεγγίηοντασ τθν ανκρϊπινθ πλευρά τθσ νόςου, 

ογκολογικοί αςκενείσ, ανεξαρτιτωσ φφλου, 

μοιράςτθκαν τθν εμπειρία τουσ μζςα από 

βιωματικοφσ διαλόγουσ που είχαν με 

διακεκριμζνουσ ιατροφσ. Θ απιχθςθ ιταν 

μοναδικι! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕπιΣτικιοι Φίλοι - Εκελοντζσ κατά του καρκίνου 

του μαςτοφ 

 

 

 

 

Ευ Ηω με τον καρκίνο–Θράκλειο, Κριτθσ  

 

 

 

 

 

ΣυνεχίΗΩ Σφλλογοσ καρκινοπακϊν και φίλων 

Ν.Εβρου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σφλλογοσ γονζων, παιδιϊν και ενθλίκων 
με νεοπλαςματικι αςκζνεια και φίλων 

αυτϊν “Μαηί Σου” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   “Αλζξανδροσ Συμεωνίδθσ” 

Σφλλογοσ Φίλων ΑΝΚ 
Κεαγζνειο 
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Σφλλογοσ ςτιριξθσ Καρκινοπακϊν 

Δωδ/νθςου“Μαηί με Δφναμθ για τθ Ηωι” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

"ΑγκαλιάΗΩ" - Πμιλοσ Εκελοντϊν 
κατά του Καρκίνου 

Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν και Φίλων Στιριξθσ 
Μυκόνου "Δφναμθ Ψυχισ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Δφναμθ Ψυχισ” Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν 
οδόπθσ 

 

 
Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν & Φίλων Κυκλάδων 
 

 

Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν και Φίλων Νομοφ Ξάνκθσ  
“παραΜΕΝΟΝΤΑΣ ΗΩΘΟΛ” 
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Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Βορείου Ζβρου  
"ΜΑΗΛ ΓΛΑ ΗΩΘ" 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σφλλογοσ καρκινοπακϊν και φίλων Ν. Αργολίδασ 
"Θ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ" 

 

Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Κοηάνθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Σφλλογοσ Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου 

Καλαμάτασ Ξαναρχί-ΗΩ 

 

 

 

 

 

 


