
 

 
 

ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ 
 

“Το να ζεις δεν είναι αρκετό, είπε η πεταλούδα.  

Πρέπει να έχεις λιακάδα, ελευθερία -αξιοπρέπεια-  

κι ένα μικρό λουλούδι -ένα φίλο!” 

Hans  Christian  Andersen 

 

 

Απολογισμός δράσεων 6μηνου 

 

 

 

 ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ AMKE  

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 20Γ - ΚΗΦΙΣΙΑ - ΤΗΛ.: 215 5353 577 

 



 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ & 3η ΗΛΙΚΙΑ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ολοκληρώθηκε το 1ο εξάμηνο του προγράμματός μας «Καρκίνος & 3η Ηλικία», 

στα πλαίσια του οποίου έγιναν τα ακόλουθα: 

 

 Ενημερωτικές Ομιλίες σε επιλεγμένα ΚΑΠΗ 

 Ψυχαγωγικές δράσεις 

 Αναζήτηση 2ης γνώμης 

 Ψυχολογική Υποστήριξη και 

 Κοινωνική Υποστήριξη 

 

 
 

 Υποστήριξη από το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ ->  9% 

 Καρδιολογικός έλεγχος      ->  30% 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΠΗ 

Το 1ο εξάμηνο διοργανώσαμε ομιλίες σε όλα τα ΚΑΠΗ των δήμων: 

 ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

 ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

 ΦΥΛΗΣ και 

 ΑΜΟΡΓΟΥ 

 

 

 

 

 



 

Η δομή των ομιλιών ήταν σταθερή και περιλάμβανε τα ακόλουθα μέρη: 

 Καρκίνος & τώρα Τι?  

Ενημέρωση για το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ, Χαιρετισμός από την Πρόεδρο   

 Καρκίνος & 3η Ηλικία 

Πρόληψη & Αντιμετώπιση, Ιατρός-Ογκολόγος 

 Θετική Ψυχολογία  

Πρόληψη ψυχικής νόσου, Ψυχολόγος  

 Ανοιχτή συζήτηση με καφέ & τσάι 

 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τις ψυχαγωγικές μας δράσεις καθώς δεν είχαμε σχετική 

εμπειρία, όμως η απήχηση και τα σχόλια που δεχθήκαμε μας έδωσαν ώθηση και 

ιδέες για πολύ περισσότερες δράσεις. 

 

 Σήμερα Περπατάμε 

o Στην Πάρνηθα  

o Στην Αθήνα  

 

 Απόψε πάμε Θέατρο 

o Θέατρο Ιλίσια  

o Θέατρο Ιλίσια  

o Θεάτρο Χυτήριο  

 

 Αφιέρωμα στην Πίστη 

o Μονή Αγίου Κυπριανού  

o Ακάθιστος Ύμνος στην Πλάκα  

o Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου  

 

 Απόψε Χορεύουμε 

o  ΠΕΝΚ  

 

 Σήμερα ασκούμεθα στην Φύση 

 Βιορυθμιστικές ασκήσεις στο άλσος Κηφισιάς  

 

 Σήμερα διασκεδάζουμε  

o Με την Πρωτοψάλτη (τα εισητήρια ήταν δωρεά του Δήμου 

Κηφισιάς)  

 

 

 

 

 



 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δημιουργική απασχόληση  

Με την καθοδήγηση της ψυχολόγου μας και της εθελόντριάς μας κας Μπίζου, 

δημιουργήσαμε ένα τμήμα δημιουργικής απασχόλησης όπου οι ηλικιωμένοι 

ασθενείς έρχονται στο χώρο μας, μιλάνε, παίζουν σκάκι ή τάβλι, διαβάζουν 

βιβλία από την βιβλιοθήκη και δημιουργούν μικροαντικείμενα. Φέτος τα δώρα 

που δόθηκαν στους ασθενείς των Αγίων Αναργύρων κατασκευάστηκαν από τους 

ασθενείς μας, τους φίλους και εθελοντές μας. 

 

Επίσης όσοι το επιθυμούν συμμετέχουν και στην ομάδα διαλογισμού & 

ενδυνάμωσης (ασθενών & φίλων) που γίνεται κάθε Πέμπτη στο χώρο μας. 

 

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 16 ΚΑΠΗ 

 5 Δήμους 

 687 άτομα παρακολούθησαν τις ομιλίες μας  

 7 άτομα έπρεπε άμεσα να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις 

 1 άτομο διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος και  

 1 άτομο διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού 

 162 άτομα συμμετείχαν στον καρδιολογικό έλεγχο 

 12 άτομα συνταγογραφήθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις 

 11 ψυχαγωγικές δράσεις 

 138 άτομα συμμετείχαν (104 ασθενείς + 34 συνοδοί, 59-79 ετών) 

 8 δημιουργικές δράσεις 

 9 άτομα (62 – 71 ετών) 

 9 συνεδρίες διαλογισμού & ενδυνάμωσης 

 4 άτομα (61 – 67 ετών) 

 71 άτομα ζήτησαν την υποστήριξή μας και λαμβάνουν υπηρεσίες από το 

ΑΓΓΙΓΜΑ  

 64 Κοινωνική Υποστήριξη 

 10 Ψυχολογική Υποστήριξη 

 12 Ιατρική Υποστήριξη 

 3 ασθενείς ζήτησαν να τους συνοδεύσουμε στις θεραπείες τους 

 

 

 

 



 

 

 

Συνήθη ερωτήματα που μας τέθηκαν: 

 Μέχρι ποια ηλικία θα πρέπει οι γυναίκες που ανήκουν στην 3η Ηλικία να 

υποβάλλονται σε μαστογραφία? 

 Μέχρι ποια ηλικία γίνεται Test PAP και από ποια ηλικία και μετά θα πρέπει 

να γίνεται κολπικός υπέρηχος? 

 Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τον καρκίνο του προστάτη σε 

ηλικιωμένους? 

 Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει το όριο των 65 ετών να αναθεωρείται για 

προληπτικές εξετάσεις καρκίνου τραχήλου της μήτρας? 

 Που μπορούμε να σας βρούμε? 

 Ο σύζυγός μου νοσεί και θα ήθελα να λάβω ψυχολογική υποστήριξη, τι 

πρέπει να κάνω? 

 Κάνω ο ίδιος χημειοθεραπείες και επειδή τα παιδιά μου δουλεύουν 

πηγαίνω μόνος μου. Μπορεί κάποιος να με συνοδεύει διότι καμιά φορά 

ζαλίζομαι? 

 Μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε για υποβολή φακέλου στο ΚΕΠΑ? 

 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

   
 

 
 

 



 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Υποστήριξη ογκολογικών ααθενών σε απομακρυσμένες περιοχές  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ολοκληρώθηκε το 1ο 6μηνο του προγράμματός μας «Σημεία Στήριξης», στα 

πλαίσια του οποίου έγιναν: 

 

 Ανάλυση αναγκών & χαρακτηριστικών ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

 Σχεδιασμός πλατφόρμας 

 Λανσάρισμα πλατφόρμας – Πιλοτική λειτουργία & ανατροφοδότηση 

 Επαφές με Δημάρχους & Κοινωνικές Υπηρεσίες 

 Σχεδιασμός επισκέψεων στα νησιά  

o Οργανωση θεματικών 

o Επιλογή ιατρών που θα μας συνοδεύουν 

o Ενημέρωση κατοίκων 

 Υποστήριξη ασθενών από Σύρο και Τήνο 

 Έναρξη καταγραφής περιστατικών στην πλατφόρμα 

 Ολοκλήρωση 1ης επίσκεψης στην Αμοργό 

 

 

 

 

 
 



 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

 

Μετά από αναλυτική παρατήρηση της παρούσας κατάστασης & ύστερα από 

feedback που λάβαμε από ογκολόγους συνεργάτες (κυρίως από το εξωτερικό,  

New York Hospital) έγινε το 2015, ο 1ος άτυπος σχεδιασμός για μια ηλεκτρονική 

βάση δεδομένων, όπου θα καταγράφονται τα στοιχεία των ογκολογικών 

ασθενών μαζί με ιατρικό ιστορικό. 

 

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα έπρεπε να εξασφαλίζει και να παρέχει τα 

ακόλουθα: 

 Πλατφόρμα που θα εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο 

 Δυνατότητα πρόσβασης στον φάκελο ασθενών (μετά από έγκριση του 

ασθενή) από ιατρούς που βρίσκονται γεωγραφικά μακριά από τον ασθενή 

 Δυνατότητα αποθήκευσης ιατρικών εξετάσεων 

 Δυνατότητα παροχής στατιστικών στοιχείων (ανά περιοχή, ηλικία, είδος 

νόσου κλπ) 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

 

Με βάση την καταγραφή των αναγκών, όπως αναφέραμε, και γνωρίζοντας τις 

αδυναμίες του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, προχωρήσαμε στον σχεδιασμό, 

εμπλουτίζοντας την βάση και με επιπρόσθετα πεδία, έτσι ώστε να είναι εφικτή και 

αποτελεσματική, η ιατρική παρακολούθηση του ασθενούς αλλά και η δυνατότητα 

«παρακολούθησης» (monitoring) της νόσου και της εξέλιξης αυτής με στόχο την 

αναχαίτησή της. π.χ.: 

 

 Κληρονομικότητα 

 Risk factors 

 Πρωτόκολα θεραπείας 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 

 

Με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικών αλλά δυναμικών επισκέψεων, ο 

σχεδιασμός περιείχε: 

 

 Επαφές με τοπικούς φορείς  

 Επιλογή θεματικής κάθε επίσκεψης 

 Συντονισμός γιατρών που θα μας συνοδεύσουν 

 Συντονισμός με τους τοπικούς γιατρούς (ή αγροτικούς ιατρούς) 

 Ενημέρωση κατοίκων για την επίσκεψη & το πρόγραμμα μας κατά την 

παραμονή στο νησί 

 Αποστολή Δελτίων Τύπου 

 

 



 

 

Ενώ κατά την διάρκεια της παραμονής μας η δομή των δράσεων μας θα 

περιλαμβάνει: 

 

 Ενημερωτικές ομιλίες 

 Προληπτικές εξετάσεις 

 Ιδιωτικές ιατρικές συναντήσεις των ασθενών που το επιθυμούν με τους 

γιατρους μας 

 Καταγραφή των αναγκών του νησιού αναφορικά με τους ογκολογικούς 

ασθενείς 

 Καταγραφή του διαθέσιμου ιατρικού εξοπλισμού 

 

Παράλληλα, εξασφαλίσαμε την υποστήριξη των Blue Star Ferries για μειωμένες 

τιμές. Οι επισκέψεις μας στα νησιά θα είναι σε τακτά διαστήματα. 

 

Ενδεικτικά, παραθέτουμε ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα. 

 

  1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 3η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΑΜΟΡΓΟΣ     ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ   ΙΟΥΛΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

ΔΟΝΟΥΣΑ   ΙΟΥΛΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ   ΙΟΥΛΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

ΣΥΡΟ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

ΤΗΝΟ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΟ, ΤΗΝΟ & ΑΜΟΡΓΟ 

 

Από την έναρξη του πιλοτικού μας προγράμματος και μέχρι σήμερα παρέχουμε 

υποστήριξη στους ακόλουθους ασθενείς: 

 

Σύρος (7 ασθενείς – μέσα από τις επαφές μας με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του 

νησιού): 

 Αποστολή συνταγογραφούμενων ογκολογικών σκευασμάτων από 

φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 

 Υποστήριξη για την συμπλήρωση εγγράφων για κατάθεση αίτησης ΚΕΠΑ 

 Ανανέωση βιβλιαρίων Προνοίας 

 

Τήνος ( 2 ασθενείς – μέσα από τις επαφές μας με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του 

νησιού): 

 Αποστολή συνταγογραφούμενων ογκολογικών σκευασμάτων από 

φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 

 Υποστήριξη για την συμπλήρωση εγγράφων για κατάθεση αίτησης ΚΕΠΑ 

 



 

Αμοργός (7 ασθενείς) 

 Υποστήριξη για την συμπλήρωση εγγράφων για κατάθεση αίτησης στο 

ΚΕΠΑ 

 Παραλαβή γνωματεύσεων και συντονισμός ιατρικών ραντεβού 

 Ψυχολογική υποστήριξη 

 Συντονισμός με τον γενικό ιατρό του νησιού για την διακομιδή ασθενή για 

θεραπεία 

 Αποστολή φαρμακευτικού υλικού στο νησί 

 

1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ 

 

Ο πρώτος μας σταθμός - στην Αμοργό - ολοκληρώθηκε! Είδαμε, μιλήσαμε, 

καταγράψαμε, συμβουλέψαμε, εξετάσαμε... 

Το απέραντο γαλάζιο που "αιχμαλωτίζει" τρυφερά το νησί, αντανακλά στο φως 

και είναι το στολίδι του! Ταυτόχρονα όμως... περιορίζει κι απομονώνει τους 

κατοίκους και καθιστά την μετακίνησή τους δύσκολη, επίπονη αρκετές φορές και 

δαπανηρή... Παράλληλα η άγνοια και ο φόβος για το μη γνωστό... δημιουργούν 

σιωπή κι αμηχανία. 

Μετά την επιστροφή μας, οι γιατροί που μας συνόδευσαν και οι εθελοντές μας, 

μίλησαν, συμβουλεύτηκαν, κίνησαν διαδικασίες και ήδη οι ασθενείς 

ενημερώθηκαν για την πορεία των διαδικασιών... ενώ σήμερα ένας νέος ασθενής 

ήρθε από το νησί και ξεκινά θεραπεία... 

 

Επόμενος σταθμός μας η Δονούσσα, η Σχοινούσα και η Ηρακλειά, ενώ το 

ραντεβού μας με την Αμοργό αναναιώθηκε για τον Σεπτέμβριο! 

 

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
 

 2 ενημερωτικές ομιλίες 

o ΚΑΠΗ 

o Κατοίκους 

 34 επισκέψεις σε ογκολογικούς ασθενείς 

 86 δερματολογικές εξετάσεις για καρκίνο του δέρματος 

 1 ασθενής βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και ξεκίνησε την θεραπεία του 

 7 ασθενείς ζήτησαν την υποστήριξή μας και λαμβάνουν υπηρεσίες από το 

ΑΓΓΙΓΜΑ 

o 7 Κοινωνική υποστήριξη 

o 1 Ψυχολογική υποστήριξη 

o 1 Ιατρική Υποστήριξη 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  

Υποστήριξη ογκολογικών ααθενών  

 

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 67 ασθενείς έλαβαν υποστήριξη από το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ 
o 39 καταθέσεις δικαιολογητικών στο ΚΕΠΑ 
o 19 παραλαβή ογκολογικών σκευασμάτων από φαρμακείο ΕΟΠΥΥ 
o 14 βιβλιάρια αποροίας (έκδοση) 
o 14 καταθέσεις  δικαιολογητικών για προνοιακό επίδομα 
o 12 ασθενείς έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη 
o 9 συνοδείες ασθενών κατά την θεραπεία τους 
o 7 προμήθειες ογκολογικών σκευασμάτων από κοινωνικά φαρμακεία 
o 7 ασθενείς συμμετέχουν στην ανοιχτή μας ομάδα ενδυνάμωσης & 

χαλάρωσης 
o 3 ασθενείς έλαβαν τρόφιμα που συλλέξαμε στο Πασχαλινό μας 

Bazaar 
o 1 ασθενής έλαβε μία κιθάρα δώρο την οποία είχε ζητήσει 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Ένα δώρο ζωής στους συναθρώπους μας αλλά και στον ιδιο μας τον εαυτό....!!! 
Ιανουάριος 2016  

 

 
 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Οι σταθμοί νοσηλείας του ογκολογικού νοσοκομείου των Αγίων Αναργύρων 

γέμισαν με χρώματα! 
Φεβρουάριος 2016  

 
 



 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

Συμμετοχή στην εκστρατεία της Αντικαρκινικής Εταιρείας «Όλοι μαζί μπορούμε» 

για την Ημέρα κατά του Καρκίνου. 
Σύνταγμα, Φεβρουάριος 2016  

 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για την έγκαιρη πρόληψη. 
Κηφισιά, Φεβρουάριος 2016  

 

 
 



 

ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Ελέγχουμε το οικιακό μας φαρμακείο και προσφέρουμε τα φάρμακα που δεν 

χρησιμοποιούμε πριν λήξουν. 
Μάρτιος 2016  

 

 
 

 

Μέσα από την δράση μας αυτή έγιναν 4 παραδόσεις (2-3 κούτες ανά παράδοση) 

φαρμάκων στους Γιατρούς του Κόσμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Την Ημέρα της Γυναίκας την γιορτάσαμε κοντά σε γυναίκες που βρίσκονταν για 

θεραπεία (νοσηλεία & βραχεία νοσηλεία) στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι 

Ανάργυροι, σε συνεργασία με την Oriflame. 
Μάρτιος 2016  

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ BAZAAR 

Βάλαμε το πιο φωτεινό μας χαμόγελο και στήσαμε μια μικρή γιορτή. Όλα μας τα 

είδη ήταν χειροποίητα, προσφορά των εθελοντών μας! 
Απρίλιος 2016  

 

 
 

 



 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Όλοι μαζί, εθελοντές, ασθενείς & φίλοι, μζευτήκαμε για να φτιάξουμε λαμπάδες 

για τους ασθενείς του ογκολογικού νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι! 

Απρίλιος 2016  

 

 
 

62η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Για 2η συνεχή φορά ήμασταν εκεί στην πολύχρωμη γιορτή των λουλουδιών. 
Μάϊος 2016  

 



 

 
 

 Περισσότεροι από 8000 ενημερώθηκαν για το έργο μας 

 Περισσότεροι από 280 παρακολούθησαν τις δράσεις μας 

 2 θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά 

o Ο Κωνσταντίνος & η πολύχρωμη Μαργαρία 

o Μπορείς; – Μπορώ! 

 6 μαθήματα διαλογισμού 

 1 ομιλία με live υγιεινή μαγειρική 

 Λαχειοφόρος αγορά 

 On-line διαγωνισμός 

 

LET’s BE SOCIAL 

Συμμετοχή στην Κοινωνική γιορτή για ενημέρωση & εαισθητοποίηση. 
Ιούνιος 2016  

 

 



 

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

(ΙΟΥΛΙΟΣ) 

 

Μία ευχή γεμάτη νότες 

Το σύμπαν συνωμότησε και η κιθάρα έφτασε στον προορισμό της! 

 
 

Το ΑΓΓΙΓΜΑ εκπαιδεύεται 

 
 

και η εκπαίδευση συνεχίζεται.. στο Higgs Accelarator  

 

 



 

Το ΑΓΓΙΓΜΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Δεσμός για 

Νέους» 
 

 
 

Πήγαμε στην Αμοργό 
 

 
 

 

 



 

Φεστιβάλ εθελοντισμού 
 

 
 

 
 

 



 

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 
Ενδεικτικά 

 

 
 

 
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/2299268/angigma-zois-se-

karkinopathis-nision-ton-kikladon 

 

 

 



 

ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ 

Voluntary Action  
 

 
 

 

Το ΑΓΓΙΓΜΑ βραβεύτηκε για την εθελοντική του προσφορά, στον τομέα "Υγείας 

& Πρόνοιας". 

 

«Σήμερα συνεχίζουμε, σαν να μην πέρασε μια μέρα... με περισσότερη δύναμη 

και μεγαλύτερο πάθος, λόγω τιμής...! 

Το βραβείο αυτό, το αφιερώνουμε στους εθελοντές μας και σε εσάς γιατί η αγάπη 

και το χαμόγελό σας κάνουν τον κόσμο μας πιο όμορφο!!!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ 
Επιπροσθέτως στο διάσημα αυτό: 

 Εγκαινιάσθηκαν οι ιστοσελίδες μας www.agigmazois.gr  

 Συμμετείχαμε στα ογκολογικά συνέδρια που διοργανώθηκαν 

 Cancer Policy & Economics 

 3o Συνέδριο Ογκολογίας 

 Ήλιος: Φίλος ή Εχθρός 

 2ο Συνέδριο διατήρησης Γονιμότητας σε νεοπλασματικούς ασθενείς 

 Μέλος της οργάνωσης “Γυναίκες στην Ογκολογία” (W4O) και μέλος της 

εκτελεστικής επιτροπής των W4O 

 Ενεργή συμμετοχή στην εκστρατεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής 

Εταιρείας «Αποτσίγαρο = Τοξικό Απόβλητο» 

 3 Ομιλίες σε συνέδρια  

 6 δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ 

 4 συνεντεύξεις 

 2 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις 

 800 φίλους στο Facebook 

 Δημιουργία καναλιού στο Youtube 

 3 Υποστηρικτές & 14 Xορηγοί 

 

Μέχρι το τέλος 2015 είχαμε υποστηρίξει περίπου 180 οικογένειες! 

Σήμερα είμαστε στις 330 οικογένειες και συνεχίζουμε... 

 

 

 

http://www.agigmazois.gr/
http://www.agigmazois.gr/

