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Καλημέρα σας!  
 
 

Γειά σας και πάλι. Η οικογένεια του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 
συνεχίζει να ανθίζει εφόσον οι εθελοντές μας συνεχίζουν 
τις ακούραστες προσπάθειές τους στο ογκολογικό 
νοσοκομείο Άγιοι Αναργυροι. Ο αριθμός των 
συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του νοσοκομείου 
έχει υπερβεί τους 110 και πολλοί από τους επί μακρόν 
νοσηλευομένους έχουν γίνει σταθεροί φίλοι των 
προγραμμάτων μας. Ήδη διανέμουμε έντυπα αξιολόγησης 
σε μια προσπάθεια βελτίωσης και διαπίστωσης της 
επίδρασής των δραστηριοτήτων στους συμμετέχοντες. 
Ευχαριστούμε όλους σας που μας βοηθάτε να 
μοιραζόμαστε την ενσυναίσθηση με εκείνους που ζουν με 
τον καρκίνο (ασθενείς κι οικογένειες), αλλά και με όσους 
χρειάζονται τη βοήθειά μας. 

 

  

Ένα από τα πιό επιτυχημένα προγράμματά μας στο 
νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι ήταν η κατασκευή 
αρωματικών σαπουνιών. Μερικοί ασθενείς έφτιαξαν 
σαπούνια που προσέφεραν σε άλλους ασθενείς οι οποίοι 
δεν ένοιωθαν αρκετά καλά για να λάβουν μέρος. Ήταν 
τόσο όμορφη αυτή η πράξη προσφοράς. Με αυτές τις 
πράξεις φτιάχνουμε την κοινότητα της 
αλληλοϋποστήριξης και κανονικότητας της ζωής στην 
οποία θέλουμε να ζούμε.  

 

 

Στο τελευταίο μας τεύχος σας ανακοινώσαμε ότι θα 
φιλοξενηθούμε στο ΣΚΑΙ ΤV. Έτσι κι έγινε. Την 1η 

Νοεμβρίου το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ φιλοξενήθηκε στην 
εκπομπή «Τώρα με την Άννα Μπουσδούκου» στην 
τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Μας αντιπροσώπευσαν η νόμιμη 
εκπρόσωπος κα Ελένη Τζάβαρα κι η κα Σοφία Κόρδιτς, 
ψυχολόγος-χοροθεραπεύτρια και εθέλοντρια του 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ. Μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=y4T7hh3LaR4&t=15s 

 

Νοέμβριος 2017 

Η γωνιά μας 
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Μία γεύση από τις 
δραστηριότητές μας 

http://www.pamemmazi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=y4T7hh3LaR4&t=15s


2            www.pamemmazi.org  
 

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάλυψε πολλά θέματα. Η Κα 
Τζαβάρα μίλησε για τους στόχους και τα προγράμματά 
μας και κάλεσε τους τηλεθεατές να γίνουν φίλοι και 
εθελοντές του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ  και να μας παρέχουν υλική 
ή οικονομική υποστήριξη. Η κα Κόρδιτς εξήγησε πως 
όταν πρωτομπαίνουν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους στην 
αίθουσα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στο νοσοκομείο, είναι 
φοβισμένοι και μαγκωμένοι και μέσα από την εμπειρία 
τους μαζί μας, φεύγουν ανανεωμένοι και χαρούμενοι.  

 Η κα Τζαβάρα μίλησε κατόπιν για τη Διημερίδα που 
παρουσιάσαμε και υπογράμμισε τη σημασία της 
ψυχολογικής στήριξης όχι μόνο για τους ασθενείς και τις 
οικογένειες αλλά και για το ιατρικό  και νοσηλευτικό  
προσωπικό, που νοιώθουν κι εκείνοι την ανάγκη να  
διαχειριστούν καλύτερα την ψυχολογική πίεση που 
υφίστανται. 

 

Ο φίλος κι εθελοντής του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ Νίκος Στάθης 
μας γράφει για τη συμμετοχή του στην καμπάνια 
«Rhodes for Life» (Ρόδος για τη Ζωή) που ενημερώνει 
τον κόσμο για τον καρκίνο και τις αρνητικές επιπτώσεις 
του καπνίσματος. Κάθε χρόνο οι οργανωτές αγοράζουν 
για το τοπικό νοσοκομείο μηχανήματα για τη θεραπεία 
του καρκίνου. Μας γράφει ο Νίκος: 

«Η μητέρα μου είναι αρκετά χρόνια εθελόντρια  γιατί 
ξεκίνησε να τρέχει για την καλύτερή της φίλη που είχε 
καρκίνο του μαστού και τώρα είναι καλά. Εγώ ξεκίνησα 
να πουλάω μπλούζες στην ξενοδοχειακή επιχείρηση όπου 
εργάζομαι, κι έτσι πέρυσι και φέτο πουλήσαμε περίπου 
950 μπλούζες σε υπαλλήλους, θαμώνες κι ντόπιους. 

Άρχισα να το κάνω για να βοηθήσω τη μητέρα μου, αλλά 
μετα ανακατεύθηκα περισσότερο, και αυτή τη χρονιά 
έβαλα τα δυνατά μου για τη μνήμη της Έμμας. 

Σχεδόν ο μισός πληθυσμός του νησιού λαμβάνει μέρος σε 
αυτή την εκδήλωση. Ένας λόγος που ενθουσιάζονται όλοι 
είναι γιατί βλέπουν την οργάνωση να αγοράζει τα 
μηχανήματα που υποσχέθηκαν μόλις τελειώσει ο 
μαραθώνιος. Αυτό που με συγκινεί είναι ότι  βλέπω ξένους 
να τρέχουν μαζί μας. Κανονίζουν τις διακοπές τους για να 
είναι κοντά μας την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου μόνο 
και μόνο για να λάβουν μέρος στο μαραθώνιο.» 

Νίκο, μας εμπνέεις με τις προσπάθειες και την προσφορά 
σου #γιατηνΕμμα. 

 

 

Τέλη Οκτωβρίου και μόλις 
μετά τη Διημερίδα μας το 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ είχε 
παρουσία στο Τρίαθλο του 

Transition Sports. Βλέπετε 
εδώ τα ιδρυτικά μέλη 
Αναστασία Βερνίκου και 
Γιώργο Ανδρεάκο στο 
τραπέζι μας. Πουλήσαμε τα 
βραχιολάκια μας με το 
ελπιδοφόρο μήνυμα που 
έλεγε η Έμμα: 

«Στις πιό σκοτεινές στιγμές σου, προσανατολίσου προς 
το φως.» 

Φωνή νέων ενηλίκων Στο δρόμο 

http://www.pamemmazi.org/
https://www.facebook.com/TransitionTri/

