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Αγαπητή Επίτροπε, Στέλλα Κυριακίδη, Αγαπητή Γενική Διευθύντρια Σάντρα Γκαλλίνα, 

 

Απευθυνόμαστε σε εσάς ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες αρχές και ερευνητές που εργάζονται 

για να τερματιστεί η έλλειψη στέγης και να εξαλειφθούν οι ανισότητες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν στο 

περιθώριο, συμπεριλαμβανομένων των αστέγων, κατά την προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημόσιες 

υπηρεσίες, στην προκειμένη περίπτωση σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης. 

 

Η FEANTSA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με άστεγους. Με πάνω από 

120 μέλη σε όλη την ΕΕ, είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή ΜΚΟ που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αντιμετώπιση 

των αστέγων. Στο πλαίσιο του έργου μας για τη βελτίωση της πρόσβασης των αστέγων σε υπηρεσίες υγείας και 

περίθαλψης, η FEANTSA έχει ενταχθεί στο έργο CANCERLESS που συντονίζεται από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο 

της Βιέννης (MUW) και υποστηρίζεται οικονομικά από το πρόγραμμα "Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το εταιρικό σχήμα του CANCERLESS αποτελείται από 11 εταίρους (μεταξύ άλλων, ερευνητές, δημόσιες αρχές, 

ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικά διεθνή δίκτυα) από 6 διαφορετικές χώρες που έχουν έρθει σε επαφή από το 2021 και 

εργάζονται για να συγκεντρώσουν τις προοπτικές και τις εμπειρίες διαφορετικών επαγγελματιών για την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένης έρευνας, νέων προσεγγίσεων και καινοτόμων πρωτοκόλλων που σχετίζονται με την παροχή 

υπηρεσιών πρόληψης του καρκίνου και τη χάραξη πολιτικής για τον πληθυσμό αυτό.  

 

Από την άποψη αυτή, το όραμα του CANCERLESS είναι να προλάβει τον καρκίνο και να επιτρέψει την έγκαιρη 

διάγνωση στον άστεγο πληθυσμό, παρέχοντας το μοντέλο Health Navigator, μια ανθρωποκεντρική παρέμβαση για 

την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία και τη διευκόλυνση της έγκαιρης πρόσβασης των αστέγων σε 

ποιοτικές υπηρεσίες πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, με στόχο να μην μένει πίσω κανείς 

και καμία στην Ευρώπη. Έτσι, το έργο μας αποσκοπεί στην υπέρβαση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και 

στην περαιτέρω κάλυψη του χάσματος στα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον καρκίνο για τους άστεγους, 

εφαρμόζοντας μια προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω" και "σχεδιασμού από κοινού". Για περισσότερες 

πληροφορίες και πρόσβαση στις δημοσιεύσεις που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης, 

σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του έργου CANCERLESS. Φυσικά θα σας ενημερώνουμε για 

την πρόοδό μας και ελπίζουμε ότι θα ενδιαφερθείτε να συμμετάσχετε στις επερχόμενες δραστηριότητες. 

 

Η FEANTSA και το εταιρικό σχήμα του έργου CANCERLESS θέλουμε να σας συγχαρούμε για το έργο που 

επιτελείτε για την ανάπτυξη του σχεδίου της ΕΕ για τον καρκίνο. Με την ευκαιρία αυτή χαιρετίζουμε τις νέες 

πρωτοβουλίες που δρομολόγησε η Επιτροπή στις αρχές Φεβρουαρίου για την προώθηση της καταπολέμησης του 

καρκίνου. Θεωρούμε ότι το Μητρώο Καρκίνου και οι διαστάσεις της ανισότητας που αναδεικνύει, δηλαδή οι 

ανισότητες μεταξύ χωρών, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και το επίπεδο εισοδήματος, καθώς και οι ανισότητες 

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και οι ηλικιακές διαφορές, θα συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή του 

σχεδίου της ΕΕ για τον καρκίνο. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε επίσης σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τους 

πολίτες σχετικά με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι συνθήκες διαβίωσης στα άτομα που βιώνουν κακή 

ποιότητα υγείας, εν ολίγοις σχετικά με τη σημασία της στέγασης ως καθοριστικού παράγοντα της υγείας.  

 

Τα άτομα που ζουν στο περιθώριο, συμπεριλαμβανομένων των αστέγων, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να βιώσουν 

κακή ποιότητα υγείας και δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και υποστήριξης (Nobody Left 
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Outside Thematic Network, 2019). Επιπλέον, είναι ευρύτερα γνωστό ότι το να είσαι άστεγος έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων. Οι τεράστιοι φραγμοί και τα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη έχουν ως αποτέλεσμα η μέση ηλικία θανάτου να είναι 43 έτη για τις γυναίκες και 47 έτη για τους άνδρες 

που ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των αστέγων είναι i) 

η κακή σωματική υγεία, ii) η κακή ψυχική υγεία και iii) η προβληματική χρήση ουσιών. Αυτοί οι τρεις παράγοντες 

συννοσηρότητας προκύπτουν από την κακή ποιότητα ζωής από τη διαβίωση στο δρόμο ή σε καταφύγια και από 

την ψυχική πίεση και το άγχος που προκύπτουν από τον ύπνο κακής ποιότητας. 

 

Η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν ένας στους τρεις θανάτους αστέγων οφείλεται σε αιτίες που επιδέχονται έγκαιρη και 

αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη και διαπιστώνει ότι ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο κοινή αιτία θανάτου 

μεταξύ του άστεγου πληθυσμού (Aldridge, 2019). Η θνησιμότητα από καρκίνο είναι δύο φορές υψηλότερη μεταξύ 

των αστέγων, σε σύγκριση με τον γενικό ενήλικο πληθυσμό σε χώρες υψηλού εισοδήματος (Asgary, 2018). Τα 

άτομα που βιώνουν την έλλειψη στέγης διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο και συχνά στερούνται 

πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης του καρκίνου, σε συνδυασμό με δυσκολίες στην πρόσβαση στα 

πολύπλοκα και συχνά κατακερματισμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης (Lawrie et al., 2020- Luchenski et 

al., 2018). Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι άστεγοι, οι πολιτικές υγείας 

της ΕΕ θα πρέπει να συμπεριλάβουν το στοιχείο της στέγασης ως σημαντικό παράγοντα υγείας. 
 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ζητάμε να συμπεριληφθεί η "κατάσταση στέγασης" 

ως μία από τις διαστάσεις του Μητρώου Καρκίνου. Αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου νούμερο 1 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου, δηλαδή «Όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

θα πρέπει να λαμβάνουν τη θεραπεία για τον καρκίνο που χρειάζονται». Θα διασφαλίσει ότι τα άτομα που 

βιώνουν έλλειψη στέγης δεν αποκλείονται από τη διαδικασία εντοπισμού των ανισοτήτων στην πορεία 

περίθαλψης του καρκίνου από την πρόληψη έως τη φροντίδα μέχρι το τέλος της ζωής τους. Πιστεύουμε ότι η 

δράση αυτή είναι επιπλέον αναγκαία, δεδομένου ότι το Μητρώο χρησιμοποιεί πηγές δεδομένων που υποβάλλονται 

από τις χώρες στη Eurostat, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες 

σχετικά με τις στεγαστικές δυσκολίες και την έλλειψη στέγης. Η FEANTSA έχει προηγουμένως συστήσει να 

καταστούν υποχρεωτικές οι προαιρετικές ερωτήσεις της ad-hoc ενότητας της Eurostat για το 2018 σχετικά με τις 

στεγαστικές δυσκολίες και τις εμπειρίες έλλειψης στέγης και να επεκταθούν σε όλα τα κράτη μέλη με την ένταξή 

τους στην ετήσια έρευνα EU-SILC για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης.1 

 

Επιπλέον, ελπίζουμε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κονδυλίων για την έρευνα με επίκεντρο τα άτομα που ζουν στο 

περιθώριο. Το εταιρικό μας σχήμα προσπάθησε πρόσφατα να επεκτείνει το μοντέλο CANCERLESS σε ολόκληρη 

την πορεία φροντίδας του καρκίνου, ώστε να συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της θεραπείας και την πρώιμη 

παρηγορητική φροντίδα για τους άστεγους. Η νέα πρόταση έργου, που οραματίστηκε ως συνέχεια του έργου 

CANCERLESS, με την ονομασία NAVIGATE-IN CARE, όχι μόνο επέκτεινε το βασικό θέμα ενδιαφέροντος, αλλά 

συμπεριέλαβε επίσης αρκετές νέες συμμετέχουσες χώρες και πιλοτικές εφαρμογές σε περιοχές, συμβάλλοντας 

περαιτέρω στην κάλυψη του σημαντικού κενού στην έρευνα και τη γνώση σχετικά με τα πολύπλοκα ζητήματα που 

βιώνουν οι άστεγοι. Δυστυχώς, ακόμη και όταν η πρόταση έδειξε ότι πολλοί άστεγοι πεθαίνουν σε μη 

υποστηριζόμενες, απαράδεκτες καταστάσεις και η ιδέα έλαβε υψηλή βαθμολογία στην πρόσφατη πρόσκληση του 

Horizon Europe "HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-01 - Improved supportive, palliative, survivorship, and 

end-of-life care of cancer patients", αξιολογήθηκε ότι η συνεργασία με τις κοινότητες των αστέγων ήταν "πολύ 

επικίνδυνη", ακόμη και όταν οι πλοηγοί έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της ένταξης στη φροντίδα του 

καρκίνου, τη μεταβατική φροντίδα και τη φροντίδα πολλών ευάλωτων ομάδων, παρουσιάζοντας ελπιδοφόρα 

αποτελέσματα. Η πρόταση τερμάτισε στον "εφεδρικό κατάλογο", καθώς δεν κρίθηκε ότι είχε αρκετά υψηλή 

προτεραιότητα για χρηματοδότηση στον πρώτο γύρο. Λυπούμαστε για αυτή την απόφαση να μην χρηματοδοτηθεί 

αυτό που, απ' όσο γνωρίζουμε, θα ήταν το πρώτο έργο μεγάλης κλίμακας που θα επικεντρωνόταν στην 

παρηγορητική φροντίδα για τον άστεγο πληθυσμό και ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει στο μέλλον. 

 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την ανάπτυξη μηχανισμών και μοντέλων που θα 

                                                 
1 Sixth Overview of Housing Exclusion in Europe, Abbé Pierre Foundation and FEANTSA, 2021, available at 

https://www.feantsa.org/public/user/Resources/reports/2021/6th_Overview_of_Housing_Exclusion_in_Europe_2021_EN.pdf 
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αντιμετωπίσουν τον βαθύ αποκλεισμό των αστέγων και με τη σειρά τους θα αυξήσουν την πρόσβασή τους στη 

φροντίδα του καρκίνου. Με την εισαγωγή της διάστασης της στέγασης (συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας από 

την έλλειψη στέγης) στο νέο Μητρώο Καρκίνου, θα γίνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τη διαθεσιμότητά μας για συνεργασία και παραμένουμε ανοιχτοί στην από 

κοινού εργασία με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στον ευρωπαϊκό αγώνα κατά του 

καρκίνου, ιδίως εκείνοι που ήδη βιώνουν την περιθωριοποίηση στις κοινωνίες μας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Freek Spinnewijn    Dr. Igor Grabovac 

Διευθυντής      Συντονιστής του εταιρικού σχήματος 

FEANTSA     του έργου CANCERLESS 

 

 


