
 
     Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2009 ξεκινάει με την κοπή βασιλόπιτας στην 
αίθουσα ψυχαγωγίας μας στις 27-1-2009. Ακολούθησε συνεστίαση σε οικογενειακή 
ταβέρνα με μέλη και φίλους του Συλλόγου μας. 
      Στις 24-1-2009 το Δ.Σ. Του Συλλόγου συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα και 2 
Σύνοδο της Ελληνικής Εταιρείας έρευνας και αντιμετώπισης του ιού των θηλωμάτων 
(ΗPV) στο ELECTRA  PALACE HOTEL  Θεσ/νικης, μετά από πρόσκληση του 
επιστημονικού συνεργάτη ιατρού Κ. Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνου. 
     Στα τέλη του Φεβρουαρίου μετά από πολύ αγώνα καταφέραμε να έχουμε όλα τα 
ψηφίσματα. Αρωγοί και συμπαραστάτες στο δίκαιο αίτημα μας (την στελέχωση του 
τμήματος χημειοθεραπείας με Ογκολόγο  Παθολόγο στο Γ.Ν.Ν.Σ.) το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο, όλοι οι Δήμοι, οι Μητροπόλεις, Σύλλογοι και φορείς του Νομού Σερρών, 
όλος ο Σερραικός λαός. 
Τα ψηφίσματα κοινοποιήθηκαν στον τέως Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, στον τέως 
Υπουργό Υγείας Κ.Αβραμόπουλο, στην ΕΟΠΕ, στον τοπικό και πανελλήνιο τύπο. 
    Στις 26-29 Μαρτίου 2009 ο Σύλλογος μας συμμετείχε στο 15 Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ογκολογίας στο ATHENS HILTON HOTEL. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μέρμηγκα 
Έφη ομιλήτρια στο Σεμινάριο Ασθενών, τοποθετήθηκε στους στόχους εθελοντικών 
οργανώσεων και τα κοινά σημεία συνεργασίας τους. Εντός του Συνεδρίου το Δ.Σ. 
Του Συλλόγου είχε προσωπική συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Κ. Αβραμόπουλο 
όπου συζητήθηκε το θέμα που απασχολεί τον Σύλλογο. Σε ερώτηση που του έγινε... 
ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ?? Η 
άπαντησή του ήταν.. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρχει επικουρικός 
γιατρος.Δυστυχώς μπήκαμε στο 2010 ακόμα περιμένουμε τις υποσχέσεις. Εμείς 
συνεχίζουμε των αγώνα μας για την σωστή στελέχωση του τμήματος. 
    Ημέρες εορτών, Ανάσταση Κυρίου. Ευγενική χορηγία κρεάτων στο Γηροκομείο 
Σερρών για ένα γεμάτο και χαρούμενο τραπέζι. 
    Στις 28-4-2009 ημέρα γιορτής της προστάτιδας του Συλλόγου μας (Ζωοδόχου 
Πηγής) έγινε εκκλησιασμός, αρτοκλασία και επίσκεψη στο Γηροκομείο ( 
Κωστοπουλείου Στέγη) όπου έγινε συζήτηση με τους γέροντες και δόθηκαν διάφορα 
εδέσματα. 
    Στις 10-5-2009 μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εδέσσης και 
Περιχώρων διοργανώσαμε εκδρομή με προορισμό ΕΔΕΣΣΑ-ΑΡΙΔΑΙΑ. 
Συναντηθήκαμε με τον Σύλλογο της Εδέσσης όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα των 
Συλλόγων και ανταλλάξαμε απόψεις. 
    Στις 23-5-2009 ο Σύλλογος διοργανώνει ημερίδα στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Σερρών με θέμα..ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ..... 
    Συμπτώματα-Διάγνωση-Θεραπεία-Ψυχολογία με διακεκριμένους επιστήμονες. 
  Με ενέργειες του Συλλόγου μας εξασφαλίσαμε για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 
του 2009 για τα μέλη μας εκτός από τις 20 θέσεις που μας πρόσφερε η Ομοσπονδία 
Καρκινοπαθών Ελλάδος στην Λεπτοκαρυά της Κατερίνης και...... 
                         15 θέσεις στα Καμένα Βούρλα 
                         15 θέσεις στο Στόμιο Λάρισας 
                         15 θέσεις στην Κέρκυρα. 
   Στις 6 -8 Σεπτεμβρίου 2009 μετά από αίτημα των μελών μας αποφασίσαμε να 
διοργανώσουμε εκδρομή για προσκύνημα στην Μεγαλόχαρη της Τήνου. 
   Ο Μήνας Οκτώβρης είναι αφιερωμένος στον ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Ο 
Σύλλογος διοργάνωσε ενημερωτική καμπάνια από τις 15 έως 31 Οκτωβρίου στην 
Πλατεία Ελευθερίας διανέμοντας έντυπο ενημερωτικό υλικό σε περίπτερο που μας 
παραχώρησε ο Δήμος Σερρών. 
Στις 23-10-2009 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με την 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τον Δήμο Σερρών, και ομιλητή τον διακεκριμένο 
επιστήμονα ιατρό Κ. Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνο. Μετά την ομιλία ακολούθησαν 
χορευτικά , από την σχολή χορού  FOUETE τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Σουλίου και 
τον Σύλλογο Γυναικών Ν. Σουλίου. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Εμμ. 



Παππά και το Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α  για την συμμετοχή τους στην διοργάνωση της 
εκδήλωσης. Οι εκδηλώσεις είχαν μεγάλη επιτυχία και ο Σύλλογος δέχτηκε την 
επιβράβευση όλων των φορέων και πολιτών. 
   Στις 2-5 Νοεμβρίου συμμετείχε στην διανομή κουπονιών για  αρτοσκευάσματα στο 
πρόγραμμα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης <ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ> με τις εθελόντριες, 
Μούλιαρα Αγγελική, Κατσαμπέρη Θεοδοσία, Βασιλειάδου Ευθυμία. 
   Από τις 1 έως 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η διανομή τροφίμων ( μακαρόνια-
τυρί-ρύζι-πορτοκάλια) τα οποία μας τα δίνει το Υπουργείο Γεωργίας δωρεάν στα μέλη 
μας. 
   Στις 15 Νοεμβρίου παραλάβαμε τα ημερολόγια του έτους 2010 τα οποία και 
δόθηκαν για ενίσχυση του Συλλόγου. 
   Στις 21-11-2009 σύσσωμο το Δ.Σ. Του Συλλόγου υπογράφει υπόμνημα για το 
πάγιο αίτημα τους που το θεωρούν αναγκαίο (στελέχωση του τμήματος με ειδικό 
Ογκολόγο Παθολόγο) και το καταθέτουν στον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ  Κ. Κουτμερίδη 
Ευστάθιο. Κοινοποιήται στον Νομάρχη Σερρών κ. Φωτιάδη Στέφανο και προς την 
Διοικητή του Γ.Ν.Ν.Σ. Κα Ευαγγελία Κουρτέλη-Ξουρή. 
   Στις  24-11-2009 πραγματοποιήθηκε η Γενική  Συνέλευση στην αίθουσα της 
Πλατείας Εμπορίου και ώρα 5.30. Θέματα συζητήσεων....Απολογισμός-Ισολογισμός-
Δραστηριότητες για το 2010. 
   Στις 25-11-2009 δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο και από το γραφείο τύπου του Κ. 
Κουτμερίδη η ερώτηση που έγινε από τον ίδιο στην Βουλή και στην Υπουργό Υγείας 
σχετικά με την έλλειψη Ογκολόγου-Παθολόγου στο Γ.Ν.Ν.Σ. 
   Στις 29-11-2009 ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών  Ν. 
Σερρών διοργάνωσε εκδήλωση  στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ. 
   ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. 
  Ομιλητής της εκδήλωσης ο Κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . 
   Ο Σύλλογος συμμετείχε στον τηλεμαραθώνιο αγάπης που διοργανώνει η 
Μητρόπολη Σερρών, και στο Δέντρο της αγάπης που διοργανώνει το Λύκειο 
Ελληνίδων με τον τηλεοπτικό σταθμό ΔΙΚΤΥΟ T.V. 
   Στις 22-12-2009 μετά από πρόσκληση της δημοσιογράφου Κ. Νικολοπούλου Λίνας, 
η Πρόεδρος του Συλλόγου Μέρμηγκα Έφη και η Γραμματέας  Μούλιαρα Αγγελική 
πήραν μέρος στην συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο 
Ξενοδοχείο Πλάζα, με Θέμα ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ. 
   Η τοποθέτηση της Κ. Μέρμηγκα ήταν στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
τα ογκολογικά τμήματα στην επαρχία, στα Νοσοκομεία που λειτουργούν τμήματα 
δίχως ειδικούς ιατρούς εις βάρος των ασθενών, και τις σοβαρες παρενέργειες που 
είναι γνωστές από τα φάρμακα, όπως και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της 
χημειοθεραπείας τις οποίες μόνο ο ογκολόγος μπορεί να διαχειριστεί. 
   Ενόψει της γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων ο Σύλλογος πρόσφερε στο 
Γηροκομείο Σερρών κρέατα -μακαρόνια-τυρί. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μία φορά 
το Δ.Σ. Της Κωστοπουλείου Στέγης για την προσφορά στα άπορα μέλη του 
συλλόγου μας που βρίσκονται στο τελικό στάδιο.Οι Καρκινοπαθείς τελικού σταδίου 
δεν πεθαίνουν στα σπίτια τους αβοήθητοι και με φρικτούς πόνους, φιλοξενούνται στο 
Γηροκομείο Σερρών όπου τους παρέχεται παρηγορητική φροντίδα μέχρι να έρθει το 
τέλος. 
   Εκτός από το Γηροκομείο δόθηκαν δύο δέματα με τρόφιμα σε δυο οικογένειες 
απόρων. 
   Ο Σύλλογος είναι κοντά στα μέλη του, στον συνάνθρωπό του, και στόχος του είναι 
η επίλυση προβλημάτων, η ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών. Μέσα από την 
συλλογική δράση προσπαθεί να στηρίζει, να ενημερώνει, να αποδέχεται, να αγαπά. 
Η υποστήριξη πρέπει να προέρχεται από όλους εμάς, από την ίδια την κοινωνία, την 
οποία κανένας Νόμος, Κανένα  Διάταγμα, καμία Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει!!!!!!Η Δυναμική της Κοινωνίας μας κάνει πάντα Νικητές!!! 


