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"Στο τώρα η Αγάπη ανασαίνει", σε αυτή τη φράση του Ρούμι συνοψίζεται η

κατεύθυνση των δράσεων του 2022 για τον Σύλλογό μας. Η χρονιά που

πέρασε χαρακτηρίζεται από δυσκολίες και αβεβαιότητα για το μέλλον.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες όπου σχέδια και πλάνα έχουν μείνει μετέωρα,

αναδεικνύεται πιο έντονα η ανάγκη να συγκεντρωθούμε στο παρόν.

Στο παρόν βρίσκεται το έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε το

μέλλον. Μέσα από την αλληλεπίδρασή μας με τους ασθενείς, τους

φροντιστές και το ευρύτερο κοινό εδώ στον Σύλλογο, διαπιστώσαμε ότι η

πίεση και οι περιορισμοί που τέθηκαν εξαιτίας της πανδημίας έχουν

επιφέρει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία και την ποιότητα ζωής τους. 

Συγκεκριμένα, τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης του ιού

είχαν παράλληλα ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση των θεραπειών, των

εξετάσεων και της έγκαιρης αντιμετώπισης της νόσου του καρκίνου. Αυτές

οι συνθήκες έκαναν τους ασθενείς να αναρωτιούνται πιο έντονα για τα

δικαιώματα τους και να αναζητούν υποστήριξη στη διεκδίκησή τους, μέσω

της κοινωνικής υπηρεσίας του Συλλόγου.

Παράλληλα, η αίσθηση απειλής από την πανδημία, η κοινωνική

απομόνωση και η μοναξιά σε συνδυασμό με τις ψυχολογικές συνέπειες

του καρκίνου δημιούργησαν μεγαλύτερες ανάγκες για ψυχολογική

υποστήριξη και διαχείριση του στρες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Σύλλογος για την νέα χρονιά συνεχίζει τις

επιτυχημένες δράσεις του και παράλληλα ενσωματώνει στο δυναμικό του

νέες υπηρεσίες και ημερίδες ανταποκρινόμενος στις ανάγκες και τις

συνθήκες που ζούμε.
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ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση
Ευαισθητοποίηση 

Πρόληψη
Ποιότητα Ζωής

Μεγάλο μέρος της αποτελεσματικής θεραπείας και αντιμετώπισης της νόσου βρίσκεται στην

πρόληψη και την ορθή πληροφόρηση του ασθενούς. Ο ενημερωμένος ασθενής νιώθει

μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια προς τον γιατρό και ακολουθεί με μεγαλύτερη προθυμία

την θεραπευτική του αγωγή. 

Επίσης, πιο αποτελεσματική από τη θεραπεία της ασθένειας καταδεικνύεται η πρόληψη και η

έγκαιρη διάγνωση, όπως συνοψίζεται και στη φράση του Ιππόκρατη ‘’Κάλλιον του

θεραπεύειν το προλαμβάνειν’’.  

Αυτήν την περίοδο οι περιορισμοί στο σύστημα υγείας  έχουν ως παράπλευρη συνέπεια τη

μείωση των προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο. Δηλαδή, η επείγουσα ανάγκη να

αποτραπεί ο ιός Covid-19 έχει επισκιάσει την αξία της πρόληψης. Μακροπρόθεσμα αυτό θα

έχει ως συνέπεια την καθυστερημένη διάγνωση ασθενών με καρκίνο, όταν θα βρίσκονται σε

πιο προχωρημένα στάδια.

Για αυτούς τους λόγους, ο Σύλλογος δίνει ιδιαίτερο βάρος στην οργάνωση και διεξαγωγή

τακτικών επιστημονικών ημερίδων με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση του κοινού για τα

συμπτώματα που δεν θα πρέπει να αγνοούν οι ασθενείς και την έντονη προτροπή για

διαγνωστικό έλεγχο. 
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https://www.anticancerath.gr/ourwork/informativeevents/


ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WEBINARS

Ημερίδα Φαρμακοεπαγρύπνησης 
18 Ιανουαρίου 

Φροντίζοντας τους Φροντιστές - 
Σεμινάριο ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών 

 15 - 22 Φεβρουαρίου

Γυναίκα και Καρκίνος
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια ημερίδα…
γένους θηλυκού!

8 Μαρτίου 
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Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων
Ενημέρωση Ασθενών και Φροντιστών για τα δικαιώματα τους

18 Απριλίου

Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Αφιερωμένη στη Σωματική και Ψυχική Υγεία

7 Απριλίου

Καρκίνος του Πνεύμονα -Αντικαπνιστική Εκστρατεία
H καθιερωμένη ημερίδα του Κ.Ε.Φ.Ι. σε συνεργασία με «Άγιο
Σάββα», W4O και Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος

31 Μαΐου

Δράση 2ου Ποδηλατικού Γύρου 
"Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο"
Virtual & Real edition

5  Ιουνίου

Ημερίδα για την πρόληψη και θεραπεία του Μελανώματος
10  Ιουλίου



ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WEBINARS

Δράση Αγώνα Μπάσκετ 
Παράλληλη εκστρατεία ενημέρωσης για τον γυναικολογικό
καρκίνο στα social media «Τόλμησε να ρωτήσεις»

18 Σεπτεμβρίου 

Ημερίδα για τον Αιματολογικό καρκίνο 
"Κακοήθη αιματολογικά νοσήματα. Ας μιλήσουμε μεταξύ μας"

27  Σεπτεμβρίου 
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Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Παγκρέατος
Μια ημερίδα-θεσμός για το Κ.Ε.Φ.Ι.

19  Νοεμβρίου 

Ημερίδα για την Ημέρα της Θρόμβωσης
13  Οκτωβρίου

Ψυχολογία και καρκίνος
Ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της νόσου

20  Δεκεμβρίου



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι έρευνες γύρω από την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση του καρκίνου έχουν αναδείξει

τη συμβολή και τις ευεργετικές ιδιότητες της φυσικής άσκησης τόσο στη σωματική όσο και

στην ψυχική υγεία. Έτσι, ο Σύλλογος εντάσσει στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης

και ενημέρωσης του κοινού δυο μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις. Απώτερος στόχος είναι να

καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου πόσο σημαντική είναι η άσκηση ως τρόπος ζωής για

την πρόληψη του καρκίνου αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας εν γένει.

Ο 2ος Ποδηλατικός Γύρος Virtual & Real edition  θα λάβει χώρα την πρώτη Κυριακή του

Ιουνίου '22 και αποτελεί την συνέχεια του 1ου Ποδηλατικού Γύρου του Συλλόγου που

πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο με συμμετοχή ομάδων και ατόμων από όλη την

Ελλάδα. Η εκδήλωση αυτή με σύνθημα "Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο" είναι

αφιερωμένη στους επιζώντες της νόσου, σε αυτούς που τώρα την αντιμετωπίζουν και σε

όσους δεν είναι πια μαζί μας. 

Ο Αγώνας Μπάσκετ αποτελεί δράση της ομάδας "Εριφύλη" και πραγματοποιείται κάθε

Σεπτέμβριο. Η 20η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικής

Ογκολογίας (WORLD GO DAY) και η Ομάδα Ασθενών Γυναικολογικού Καρκίνου του

ΚΕΦΙ, «Εριφύλη» συμμετέχει στις δράσεις που γίνονται παγκόσμια για τον σκοπό αυτό.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και μια αθλητική δράση, όπως  ένας αγώνας μπάσκετ κατά τον

οποίο φαίνεται συμβολικά ο «αγώνας» των ασθενών, αλλά και η νίκη. Η νίκη αυτή

υπενθυμίζει ότι υπάρχει ελπίδα και ο γυναικολογικός καρκίνος μπορεί να προληφθεί και

να θεραπευτεί, αν διαγνωστεί έγκαιρα. Επιπλέον, η εκδήλωση εμπλέκει γυναίκες και

άντρες, διότι αν και αφορά μόνο τις γυναίκες, επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας.
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https://www.anticancerath.gr/trexoume-pio-grigora-apo-ton-karkino-2021/virtual-edition/
https://www.anticancerath.gr/erifyle/


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το πρόγραμμα Μαζί και στο Σπίτι, αποτελεί την υλοποίηση του οράματος

για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών και

των οικογενειών τους που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν από το

σπίτι τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται άνευ οικονομικού αντιτίμου σε

ογκολογικούς ασθενείς και τους οικείους τους

Η κοινωνική υποστήριξη γίνεται από κοινωνική λειτουργό που

ενημερώνει, καθοδηγεί και βοηθά στη διεκπεραίωση του αιτήματος

πιστοποίησης αναπηρίας και στις μετέπειτα διαδικασίες για διεκδίκηση

κοινωνικών παροχών και χρήσης δικαιωμάτων. Η ψυχολογική

υποστήριξη παρέχεται από ψυχολόγο στον οικείο χώρο των ασθενών με

στόχο την ψυχολογική ενδυνάμωση, την συναισθηματική αποφόρτιση

και τη διαχείριση του στρες που συνδέονται με την ασθένεια. 

Μέσα από τις παρεμβάσεις των ειδικών του προγράμματος οι άνθρωποι

που νοσούν και οι οικείοι τους βρίσκουν ξανά νόημα και δύναμη για

κινητοποίηση, δεσμεύονται στη θεραπευτική διαδικασία και μαθαίνουν

να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της καθημερινότητας τους. 

Υπεύθυνος προγράμματος: Δημήτρης Μούγιος, Ψυχολόγος BSc. MSc.
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Η "Τηλεφωνική Φιλία" είναι μια νέα υπηρεσία του Συλλόγου που

αναδύθηκε από τις νέες συνθήκες της περιόδου που διανύουμε. Έχει

σκοπό την παροχή παρέας και τηλεφωνικής επικοινωνίας σε ασθενείς

που ζουν απομονωμένοι λόγω της πανδημίας. Στόχος είναι οι

"τηλεφωνικοί φίλοι" να συμβάλλουν στη μείωση του αισθήματος

μοναξιάς και απομόνωσης, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την

ποιότητα ζωής των ασθενών. Εφόσον χρειάζεται, οι τηλεφωνικοί φίλοι

μπορούν να παραπέμψουν στην αρμόδια υπηρεσία τον ασθενή, και σε

καμία περίπτωση δεν παίρνουν το ρόλο ενός επαγγελματία υγείας,

ψυχικής υγείας, κοινωνικής υποστήριξης.

Υπεύθυνος προγράμματος: Δημήτρης Μούγιος, Ψυχολόγος BSc. MSc.

https://www.anticancerath.gr/ourwork/mazikaistospiti/
https://www.facebook.com/skkephi/posts/5960108570681413


Η δράση "Δικαίωμά μου" δημιουργήθηκε από τον σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι.  για

να προσφέρει σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές

τους έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους. 

Η πληροφόρηση αφορά τα ποσοστά αναπηρίας, τους κρατικούς

οργανισμούς περίθαλψης, τα φάρμακα και τις εξετάσεις, τη νομοθεσία,

τα γενικά δικαιώματα των ασθενών, τον κώδικα δεοντολογίας των

γιατρών, καθώς και τη σωστή διαδικασία προσέγγισης και διεκδίκησης

κάθε επιμέρους δικαιώματος. Συγκεκριμένα δίνεται η καθοδήγηση για

θέματα που αφορούν την έκδοση αναπηρικής σύνταξης, αναπηρικών

προνοιακών επιδομάτων, φορολογικών ελαφρύνσεων και άλλων

 εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικών παροχών. 

Η ιστοσελίδα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ" αποτελεί ένα χρήσιμο και πολύτιμο

οδηγό για τους ασθενείς αλλά και τους οικείους τους, που περνούν τα

μονοπάτια αυτών των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η ενημέρωση και

η ενδυνάμωση των ασθενών είναι ο στόχος μας.

Υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας: Φωτεινή Χριστοδούλου 

Κοινωνική Λειτουργός BSc. MSc.

Οι "Οµάδες υποστήριξης Ασθενών και Φροντιστών" των ασθενών του

Συλλόγου µας είναι ανοιχτές καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους

συµµετέχοντες, ασθενείς ή/και τους δικούς τους ανθρώπους, να

συµµετέχουν όποτε εκείνοι θελήσουν, χωρίς καµία οικονοµική

επιβάρυνση. 

Στόχοι των Ανοιχτών Οµάδων Υποστήριξης Ασθενών & Φροντιστών είναι:

• Να µιλήσουν τα µέλη για αυτό που βιώνουν.

• Να λάβουν την απαραίτητη γι’ αυτούς ψυχολογική υποστήριξη.

• Να βρουν χρήσιµους, βοηθητικούς τρόπους διαχείρισης ορισµένων

συµπεριφορών τους και να επιλέξουν αυτούς που τους ταιριάζουν

καλύτερα.

Συντονίστρια Ομάδας Ασθενών: Έφη Χριστοδήμου, 

Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια

Συντονίστρια Ομάδας Φροντιστών: Λήδα Κοφινά, 

Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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https://dikaiomamou.gr/
https://www.anticancerath.gr/ourwork/team/patientscarers/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ψηφιοποίηση των δημόσιων

υπηρεσιών έχει φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη εκπαίδευσης των

μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας στη χρήση αυτών των

συσκευών.

Η δράση "Ψηφιακός Κόσμος & Ευκολίες" υλοποιείται φέτος για 4η

χρονιά και έχει ως στόχο την ίση πρόσβαση στην τεχνολογία για κάθε

ηλικία, για έναν κόσμο καλύτερο για όλους. 

Μέσα από τα δωρεάν μαθήματα, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να

χρησιμοποιούν tablets και συσκευές αφής (smartphones), πλοήγηση στο

Διαδίκτυο (internet/web) και άλλες χρήσιμες εφαρμογές (π.χ. πληρωμές

μέσω web banking, σημειώσεις, email, χάρτες Google, κ.ά.)

Οι δεξιότητες αυτές βοηθούν τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν

πολλές εργασίες εξ αποστάσεως αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις,

συμβάλλουν στη μείωση του ψυχολογικού στρες και στην εξοικονόμηση

ποιοτικού χρόνου μέσα στην καθημερινότητα.

Συντονιστής: Γιώργος Μπούσιας, Μαθηματικός BSc. Msc. 

Ειδικός Digital Business Development & E-Commerse 
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Το "Πρόγραμμα Ενημέρωσης" υπαλλήλων σε εταιρείες και φορείς είναι

μια νέα υπηρεσία του Συλλόγου. Σκοπός, είναι η ενημέρωση για την

πρόληψη της ασθένειας από ομάδα επαγγελματιών υγείας,

διατροφολόγο και ψυχολόγο. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις

στοχεύουμε στην ανάδειξη της ανάγκης για ένα τρόπο ζωής που θα

προάγει την υγεία και παράλληλα στη μείωση της προκατάληψης και

των στερεοτύπων που υπάρχουν προς τον καρκίνο.

Οι συναντήσεις έχουν ενημερωτικό και βιωματικό χαρακτήρα και

αναλόγως με τις εξελίξεις στα μέτρα προστασίας έχουν τη δυνατότητα

να γίνουν είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης.

https://www.anticancerath.gr/ourwork/team/digi/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία του εθελοντή.

Η επαρκής ενημέρωσή του γύρω από τα πρακτικά θέματα της

παροχής βοήθειας.

"Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών"

Στον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. ο εθελοντισμός ξεκινά με την απλή και ανθρώπινη

διάθεση για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη του ασθενή με καρκίνο.

Η γνωριμία, η ενεργητική ακρόαση και η συντροφιά είναι μία

δυνατότητα που ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. προσφέρει σε όσους και όσες

επιθυμούν να συνδράμουν το έργο μας και να προσφέρουν εθελοντικά.

Η ικανοποίηση και η πληρότητα που συνοδεύουν την εθελοντική

προφορά είναι το κοινό δώρο, που προσφέρουμε μεταξύ μας, ασθενείς

και εθελοντές.

Για τους παραπάνω λόγους ο Σύλλογος συντονίζει ετήσιο πρόγραμμα

εκπαίδευσης εθελοντών με σκοπό την εκπαίδευση, την  προετοιμασία

και την παροχή των κατάλληλων δεξιοτήτων στους υποψήφιους

εθελοντές ώστε να παράσχουν υποστήριξη σε ασθενείς και φροντιστές. 

Βασικοί πυλώνες της εκπαίδευσης αποτελούν:

 

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν

να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο,

καθώς και σε επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε

τρόπους στήριξης και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας στην

επαφή τους με άτομα που πάσχουν από καρκίνο καθώς και στο άμεσο

περιβάλλον αυτών.

Συντονιστές εκπαίδευσης: 

Φωτεινή Χριστοδούλου, Κοινωνική Λειτουργός BSc. MSc.

Δημήτρης Μούγιος, Ψυχολόγος BSc. MSc.

Χριστίνα Κορολή, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Πρόγραμμα δράσεων 2022

https://www.anticancerath.gr/support/voluntaryaction/volunteertraining/


ΟΜΑΔΕΣ ΕΥΕΞΙΑΣ 

"Ομάδα Γυμναστικής για ασθενείς με καρκίνο"

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι ο συνδυασμός άσκησης και

θεραπείας βελτιώνει σημαντικά την υγεία των ασθενών και την ποιότητα

ζωής τους. Έχει αποδειχθεί ότι μέσω της άσκησης αυξάνονται τα

ποσοστά ολοκλήρωσης και επιτυχίας της θεραπείας. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των επιπτώσεων της ασθένειας.

Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι.  σε συνεργασία με μία ομάδα γυμναστών συνεχίζει

για 4η χρονιά την  Ομάδα Εκγύμνασης Ασθενών με καρκίνο με σκοπό τη

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι συναντήσεις της ομάδας λόγω των μέτρων προστασίας

πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Συντονιστής: Καραναστάσης Γεώργιος 

Ειδικός Φυσικής Αγωγής BSc. MSc.

Πρόγραμμα δράσεων 2022

H "Ομάδα Διατροφικής Υποστήριξης Ασθενών με Καρκίνο"

δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη των ασθενών για

καθοδήγηση ως προς τις ιδιαίτερες διατροφικές τους ανάγκες. 

Ειδικά κατά την περίοδο των θεραπειών, οι ασθενείς καλούνται να

αντιμετωπίσουν τόσο τις συνέπειες της ασθένειας όσο και τις

παρενέργειες της αγωγής που λαμβάνουν και ταυτόχρονα να

βοηθήσουν μέσω της διατροφής τον οργανισμό τους να δυναμώσει και

να ανταπεξέλθει στην όλη δοκιμασία. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο θεράπων ιατρός δεν έχει τον χρόνο να δώσει

λεπτομερείς οδηγίες και να ακούσει τα προβλήματα του ασθενή, είναι

επομένως εξαιρετικά σημαντικό να έχουν οι ασθενείς τη συμβουλή ενός

διατροφολόγου εξειδικευμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες των

ογκολογικών ασθενών.

Συντονίστρια: Σοφία Βαϊοπούλου, 

Κλινική Διατροφολόγος  BSc, MSc

https://www.anticancerath.gr/ourwork/team/gym-mastos/
https://www.facebook.com/events/812326023042795/


ΟΜΑΔΕΣ ΕΥΕΞΙΑΣ 

"Επαφή με την Τέχνη"

Η τέχνη παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση δύσκολων

καταστάσεων. Λειτουργεί με έναν θεραπευτικό υποσυνείδητο τρόπο

στον ψυχισμό του ασθενή. Ανοίγει νέους δρόμους, βρίσκει διεξόδους,

χαρίζει ικανοποίηση, συντροφικότητα, αλληλεγγύη. Μέσα από ομάδες

χειροτεχνίας, ζωγραφικής, ανάγνωσης, δημιουργικής γραφής και άλλων

μορφών τέχνης προσπαθούμε να ανοίξουμε αυτές τις διεξόδους και να

βοηθήσουμε την επαφή με το μικρό και το χειροπιαστό για να

στηρίξουμε τους ασθενείς στο δύσκολο αυτό ταξίδι τους. Οι ομάδες

συντονίζονται από καταξιωμένους εικαστικούς και καλλιτέχνες.

Υπεύθυνη ομάδων: Μαρία Παπαγεωργίου, Εικαστικός 
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"Εργαστήριο Βιωματικής Φωτογραφίας"

Το εργαστήριο στοχεύει στην αύξηση της αυτογνωσίας, της

δημιουργικότητας και της ευημερίας των συμμετεχόντων, μέσα από

ειδικά σχεδιασμένες φωτογραφικές πρακτικές, που ενθαρρύνουν τον

πειραματισμό, τη φαντασία, την αφήγηση, το χιούμορ και το παιχνίδι.

Διδάσκονται βασικές αρχές τεχνικής και αισθητικής. Εστιάζει στη

φωτογραφία ως μορφή αυτο-έκφρασης, και μορφή επικοινωνίας

σκέψεων και συναισθημάτων με εικόνες. 

Μέσα από τις εργασίες και τις συζητήσεις με την ομάδα, καλλιεργείται η

κατανόηση για τον εαυτό και η ανάπτυξη αισθημάτων αυτοπεποίθησης,

δύναμης, ευγνωμοσύνης και αισιοδοξίας.

Συντονίστρια: Δήμητρα Ερμείδου 

Εικαστικός φωτογράφος 

https://www.anticancerath.gr/ourwork/team/psychodramatherapeutic/
https://www.anticancerath.gr/ourwork/team/readingwritingworkshop/
https://www.anticancerath.gr/ourwork/team/handicrafts/
https://www.anticancerath.gr/ourwork/team/workofart/
https://www.anticancerath.gr/ourwork/team/photo/


ΟΜΑΔΕΣ ΕΥΕΞΙΑΣ 

"Ομάδα Άσκησης Χάθα Γιόγκα"

Το Γιόγκα καλλιεργεί και προστατεύει τις δυνάµεις του ανθρώπου. Η

µεγαλύτερη δύναµη στον ΄Ανθρωπο είναι η Συνείδησή του. Σήµερα

ζούµε σε µία τεχνοκρατική εποχή, όπου η οργανωµένη κοινωνία µε τις

θαυµαστές, τεχνολογικές και επιστηµονικές επιτυχίες της, αντί να µας

ησυχάζει, µας γεµίζει φόβο και αγωνία.

 

Το Γιόγκα είναι αντίθετο του Ανθρώπου-Μηχανή. Αποβλέπει στην

πραγµατική Ατοµικότητα, στην καλλιέργεια και στην διεύρυνση της

συνειδητής προσωπικότητας. Σε βοηθάει να αποφεύγεις την

υπερένταση και τη φθορά που φέρνει ο σηµερινός τρόπος ζωής.

[κείµενο της Τούλας Μαυρίδου, Ιδρύτριας του Ελληνικού Συλλόγου Χά-

θα Γιόγκα] 

 

Συντονίστρια: Έφη Κουτσάκου

∆ασκάλα του Ελληνικού Συλλόγου ΧΑΘΑ – ΓΙΟΓΚΑ
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"Συμβουλευτική Ομάδα Αισθητικής Κοσμητολογίας"

Οι επιπτώσεις της ασθένειας και της θεραπείας στον οργανισμό μπορεί

να επιφέρουν αλλαγές στην εικόνα του σώματος των ασθενών. Οι

αλλαγές αυτές συνδέονται με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητικά

συναισθήματα. Έτσι, η περιποίηση του σώματος και της εξωτερικής

εμφάνισης μπορεί να αναπτερώσει την ελπίδα και την αισιοδοξία. 

 

Το Κ.Ε.Φ.Ι. διοργανώνει συναντήσεις με ασθενείς, όπου  ειδικός δίνει

γενικές και εξατομικευμένες συμβουλές σε θέματα Αισθητικής και

Περιποίησης του Σώματος.

Συντονίστρια: Ειρήνη Σουλιώτη, 

Αισθητικός Κοσµητολόγος, BSc. Τ.Ε.Ι Αθηνών

https://www.anticancerath.gr/ourwork/team/hathayoga/
https://www.anticancerath.gr/ourwork/team/aestheticcosmetology/


Οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με την ασθένεια καλούνται να διαχειριστούν μια

σειρά από αλλαγές και δυσκολίες στο δρόμο προς την ίαση. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας

που ζουν στην επαρχία και για να κάνουν τις θεραπείες τους χρειάζεται να μετακινούνται

τακτικά σε μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής αποτελούν

επιπλέον επιβάρυνση και δημιουργούν στρες. 

Ο Σύλλογος για να συμβάλλει στην ανακούφιση των ανθρώπων που έρχονται στην Αθήνα για  

τις θεραπείες τους προσφέρει ξενώνα φιλοξενίας από τον Απρίλιο αυτής της χρόνιας.

Η δημιουργία του διαμερίσματος φιλοξενίας ασθενών έχει γίνει πραγματικότητα με την

πολύτιμη συνεισφορά του εθελοντή και μέλους του Διοικητικού μας Συμβουλίου κ. Θάνου

Τζώτζου.

 

Το διαμέρισμα προορίζεται για τη φιλοξενία ασθενών που βρίσκονται στην Αθήνα για

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την πραγματοποίηση ακτινοβολιών ή και

χημειοθεραπειών από επαρχιακές ή νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Δίνεται προτεραιότητα

σε οικονομικά ασθενέστερους ασθενείς ώστε να ελαφρυνθούν από τα έξοδα διαμονής.

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Πρόγραμμα δράσεων 2022

https://www.anticancerath.gr/ourwork/1519/


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ '20 - ΙΟΥΝΙΟΥ '21 

"Ο κάθε αριθμός αντιπροσωπεύει έναν άνθρωπο, που με κάποιο τρόπο η
ασθένεια τον έχει αγγίξει. Εδώ στον Σύλλογο ο κάθε άνθρωπος είναι μια
ξεχωριστή, μοναδική περίπτωση και λαμβάνει την υποστήριξη και το
σεβασμό που αξίζει. Εδώ, ο κάθε άνθρωπος μετράει, η κάθε ζωή μετράει."

121 αιτήματα ψυχολογικής

υποστήριξης στο Μαζί και στο Σπίτι

953 ώρες ψυχολογικής υποστήριξης

1714 κλήσεις κοινωνικής

υποστήριξης στο Μαζί και στο Σπίτι

1ος Ξενώνας Φιλοξενίας Ασθενών

18 αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης

ασθενών - ύψους  € 3.200

Δωρεές μηχανημάτων για

ογκολογικούς ασθενείς σε 5

νοσοκομεία - ύψους € 75.310

Πρόγραμμα δράσεων 2022

2430 συμμετέχοντες στον 1ο

Ποδηλατικό Γύρο Virtual Edition

11 Webinars - 3218 θεατές

11.015 Μέλη ομάδας FB

11.483 Ακόλουθοι σελίδας FB



Healthcare Business Awards, χρυσό/πλατινένιο βραβείο για το πρόγραμμα «Δικαίωμά μου!»            

 στην κατηγορία «Δράσεις με στόχο την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση / πρόληψη»

Healthcare Business Awards, χάλκινο βραβείο για το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι»                   

στην κατηγορία «Δράσεις υποστήριξης / εκπαίδευσης μελών»

1ο Βραβείο Patient Partnerships Awards σε συνεργασία με Κ3

Αριστείο Φαρμακευτικής Αγοράς

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ "Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση ΜΚΟ 2020" του Πανεπιστήμιου Πελοπονήσου

σε συνεργασία με το HIGGS, στον τομέα της Υγείας, Άξονες: Αποτελεσματικότητα - Οργάνωση -

Διαφάνεια - Ποιότητα Έργου, Βαθμολογία: 4 αστέρια 

Bραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award» των Prix Galien 2019, στην κατηγορία:

Καλύτερη Καμπάνια Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Κοινού

Βράβευση από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για την σταθερή Προσήλωση και Συμμετοχή

στον Αντικαρκινικό Αγώνα

Heathcare Business Awards: Bronze Βραβείο (σε συνεργασία με την "Νοσηλεία") στη Κατηγορία

"Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ", για το πρόγραμμα Υποστήριξης Ογκολογικών Ασθενών στο

Σπίτι "Στηρίζουμε"

Heathcare Business Awards: Gold βραβείο (σε συνεργασία με τις Γυναίκες στην Ογκολογία - W4O

Hellas) στη κατηγορία: "Ψηφιακές Εφαρμογές για την Ενημέρωση και Ολοκληρωμένη Φροντίδα

Ασθενών", για την ιστοσελίδα www.w4life.gr

Heathcare Business Awards: Silver βραβείο (σε συνεργασία με τις Γυναίκες στην Ογκολογία - W4O

Hellas) για Δράσεις με στόχο την Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση / Πρόληψη

Διεθνής Διαγωνισμός “ImpactPANC”της Celgene για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τον

Καρκίνο του Παγκρέατος: Βραβείο και επιχορήγηση για την ιδέα - ανάπτυξη της εφαρμογής (app)

Pancare από το Κ.Ε.Φ.Ι.

International Council Of Expansion Method: Τιμητική Διάκριση στην Ζωή Γραμματόγλου (Πρόεδρος

Δ.Σ. Κ.Ε.Φ.Ι.) για τη συμβολή στη μελέτη και την έρευνα της Expansion Method και τη διάδοσή της

στην επιστημονική κοινότητα

Prix Galien Athens Greece 2017: Τιμητική διάκριση στην κατηγορία: Patient Initiative Award

2021

2020

2019:

2018: 

2017: 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Πρόγραμμα δράσεων 2022

https://www.anticancerath.gr/profile/awards/


 Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Συμμαχίας για τον HPV

Μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου

Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής "Βίλχελμ Ράιχ"

SONORA-Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας

ENGAGe - ESGO

European Cancer Patient Coalition - ECPC

CML Advocates Network

Digestive Cancers Europe

Lung Cancer Europe

WPCC - World Pancreatic Cancer Coalition

WOCC – World Ovarian Cancer Coalition

EULAP - European League Against Pain

Συνεργασίες στην Ελλάδα

 

Συμμαχίες- Συνεργασίες στο εξωτερικό

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ -  ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

Πρόγραμμα δράσεων 2022

http://www.kentroraix.gr/
http://sonora.gr/
https://engage.esgo.org/
http://www.ecpc.org/
https://www.cmladvocates.net/
https://www.digestivecancers.eu/
https://www.lungcancereurope.eu/
http://www.worldpancreaticcancercoalition.org/
http://www.eulap.org/
https://www.anticancerath.gr/ourwork/hpv/v


 Σας ευχαριστούμε για τη

συνεχή υποστήριξη στα

προγράμματα και τις δράσεις

του Συλλόγου μας

 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ

 

            Πρόεδρος                    Γενική Γραμματέας

Ζωή Γραμματόγλου            Ιωάννα Χρήστου

Πρόγραμμα δράσεων 2022

Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών

Λουίζης Ριανκούρ 29

Αθήνα 115 23

21 0646 8222

www.anticancerath.gr

dikaiomamou.gr

info@anticancerath.gr

Πηγή φωτογραφικού υλικού: pixabay.com

https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B9&oq=&aqs=chrome.1.69i59i450l8.24557625j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.anticancerath.gr/
https://dikaiomamou.gr/
https://www.anticancerath.gr/profile/contact/v

