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Χαρούμενη και Δημιουργική Χρονιά από το 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ! Η κοπή της βασιλόπιττας του 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2018 έγινε 

σε «στενό οικογενειακό κύκλο» στην αίθουσά μας στο 
ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι. 
 

 

Οι συνεντεύξεις συνεχίζονται και αυτή την φορά θα 
μιλήσουν μερικοί από τους εισηγητές των 
δραστηριοτήτων. Παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα 
και ολόκληρες τις συνεντεύξεις θα τις δείτε εδώ. Η 
Σοφία Κόρδιτς, Ψυχολόγος-Χοροθεραπεύτρια που 
διευθύνει στο μηνιαίο πρόγραμμά μας την 
«Χοροέκφραση», στην ερώτηση: Τί σε γεμίζει 
περισσότερο στην εθελοντική σου δράση, είπε: 
‘Με αγγίζει κάθε χαμόγελο που βλέπω στο πρόσωπο των 
ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα μου της 
χοροθεραπείας, κάθε αναστεναγμός ανακούφισης και 
κάθε βλέμμα ευγνωμοσύνης που αντικρίζει το δικό μου. 

Κάθε σχόλιο που μου δείχνει πως, έστω και με μια  φορά, 
τα ευεργετικά αποτελέσματα της δραστηριότητας που 
προσφέρω είναι εμφανή.’ Πώς θα παροτρύνατε έναν 
υποψήφιο εθελοντή να συμμετέχει και να 
προσφέρει στο ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ? Τί είναι αυτό που θα 
του προσφέρει η εθελοντική του δράση? ‘Είναι μια 
πρωτοπόρα οργάνωση στην Ελλάδα που προσφέρει 
σημαντικά στους ασθενείς. Ο εθελοντής μέσα από την 
δράση του έχει να μάθει πολλά και να εμπλουτίσει τον 
ψυχικό του κόσμο από γνώσεις και εμπειρίες. Τα μέλη της 
οργάνωσης είναι πολύ φιλικά και ανοιχτά σε ιδέες και 
καινούργιες εμπειρίες.’ Η Κατεριάννα Γεωργίου που 

διευθύνει το πρόγραμμά μας «Δημιουργώντας 
Ιστορίες» μαζί με την Κονδηλία Γάβρη στην ερώτηση: 
Τί σε γεμίζει περισσότερο στην εθελοντική σου 
δράση; είπε: ‘Η σκέψη ότι μπορεί να βοηθήσω κάποιον 
να γεμίσει το χρόνο του ξεχνώντας πού βρίσκεται.’ Πες 
μου μια εμπειρία που σε άγγιξε περισσότερο 
μέσα από την εθελοντική συμμετοχή σου στο 

ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ? ‘Κάποιος μας ευχαρίστησε που του 
φτιάξαμε το Σάββατο. Μας είπε ότι φοβόταν το 
νοσοκομείο αλλά ότι τελικά με αυτές τις δραστηριότητες 
νοιώθει σαν να κάνει διακοπές.’ Η Λίλιαν Τσιαβού, 

Coach και Θεωρητικός της Ψυχαναλυτικής 
Προσέγγισης της Λογοτεχνίας και του 
Κινηματογράφου, που διευθύνει το πρόγραμμα 

 

                                                   

Ιανουάριος 2018 

Η γωνιά μας 

Η Φωνή των Εθελοντών 
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«Κινηματογράφος και Συζήτηση» στην ερώτηση Κάνε 
μια ευχή για το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ,  είπε: ‘Να γίνει θεσμός!’  

 

Κάθε χρόνο το γαλλικό τμήμα του ΙΒ της σχολής 
Μωραϊτη, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα 
υγείας και ψυχικής στήριξης, διοργανώνει το «Bake 

Event» και άλλες συναφείς εκδηλώσεις με 
φιλανθρωπικό σκοπό. Φέτος οι μαθητές αποφάσισαν 
να στηρίξουν το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ προσφέροντας υλικά 
για τις χειροτεχνίες και την ζωγραφική.  Τους 
υποδεχθήκαμε στην αίθουσα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στο 
Γ.Ο.Ν.Κ. Κηφισιάς, μιλήσαμε για τις δραστηριότητες 
και όταν ρωτήθηκαν γιατί αποφάσισαν να στηρίξουν  

το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ είπαν:  

‘...με ενέπνευσε η ιστορία της οργάνωσης, η 
προσπάθεια των μελών της και η αισιοδοξία που στο 
τέλος γίνεται πραγματικότητα’ - Ηλέκτρα 

‘...η αγάπη των ανθρώπων που δουλεύουν όλοι μαζί 
αρμονικά για ένα εξαιρετικά αξιοθαύμαστο έργο και 
σκοπό...’ - Αμαλία  

‘Ο καρκίνος είναι μία μάστιγα... και αναγνωρίζω ότι 
το ψυχολογικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ 
ότι το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ συνεισφέρει με ένα πολύ 
ιδιαίτερο και αποδοτικό τρόπο....’ - Άρης  

‘....πρέπει τέτοιοι οργανισμοί να στηρίζονται 
περισσότερο...’ - Κρις 

‘...είναι σημαντικό να βοηθάμε τους ανθρώπους που 
μας έχουν ανάγκη...για να περάσουν την διαδικασία 
αυτή όσο καλύτερα γίνεται’ - Φανή 

 

‘....είναι εντυπωσιακό πόσο εύκολο μπορεί να είναι το 
να βοηθήσει κανείς μια τέτοια οργάνωση και το πόσα 
πολλά μπορεί να σημαίνει μια τέτοια πράξη’ - Ειρήνη 

‘κάνουμε μια πράξη που θα αποδειχθεί καλή για τους 
γύρω μας αλλά θα κάνει καλό και σε εμάς τους ίδιους 
να νοιώσουμε καλύτερα συνεισφέροντας σε ένα 
ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία’.  

Η επίσκεψή τους ολοκληρώθηκε με την θερμή 
υποδοχή τους από την διοικήτρια του Γ.Ο.Ν.Κ., κα. 

Μαρία Χαρίτου στο γραφείο της. 

Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς ήταν τα λόγια της 
καθηγήτριάς τους, κας. Ψαρουδάκη: ‘Μέσα σε μια ώρα 
απομυθοποίηθηκαν όλα τα βαρειά στερεότυπα για τις 
έννοιες νοσοκομείο & ασθένεια. Το χαμόγελο και η 
ζεστασιά σας φώτισαν όλες αυτές τις ευαίσθητες 
έννοιες με άπλετο φως και γλυκύτητα.’ 

 

 

Αισιόδοξα μηνύματα από 
υπέροχους μαθητές με 
ενσυναίσθηση και χωρίς 
προκαταλήψεις 
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Η πρώτη πρωτοβουλία της Έμμας για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο, για την 
ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και της έρευνας 
καθώς και για την καταπολέμηση του στιγματισμού, 
ήταν η δημιουργία της ομάδας Untouchables που 
συμμετείχε για πρώτη φορά το 2014 στο Μαραθώνιο 
του Άλμα Ζωής. Οι Untouchables είναι η ομάδα 
Μαραθωνίων του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ που έκτοτε συνεχίζει 
να τρέχει για την Έμμα και στις 21-1-2018 

βραβεύτηκαν από την οργάνωση «Άλμα Ζωης» στα 
πλαίσια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης 
βασιλόπιττας. Λόγια συγκινητικά ακούστηκαν την 
ημέρα της γιορτής αυτής από όλους όσους την 
γνώρισαν και θαύμασαν το θάρρος της, την επιθυμία 
της για προσφορά στον άνθρωπο και την κοινωνία. 
Ένα βραβείο για την Έμμα και για όλους όσους 
ενέπνευσε και θα συνεχίσει να εμπνέει ώστε να 
τρέχουν κάθε χρόνο με τους Untouchables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδόν καθημερινή η επικοινωνία του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 
με το τμήμα της Βραχείας Νοσηλείας. Μέσα στην 
υπεύθυνη και απαιτητική εργασία τους, οι 
νοσηλεύτριες πάντα  βρίσκουν ένα γλυκό χαμόγελο 
και για τους εθελοντές μας, ενθαρρύνοντας ασθενείς 
και συνοδούς να γνωρίσουν τα προγράμματά μας. 
Τελευταία μάλιστα αποφασίσαμε να οργανώσουμε 
κάποιες από τις δραστηριότητές μας στο χώρο της 
Βραχείας Νοσηλείας, με προτροπή της Προϊσταμένης 
κ. Χρουσούλας Κουλουκούρα, μια «ήρεμης δύναμης» 

που δίνει άμεσες και πρακτικές λύσεις στα ζητήματα 

που ανακύπτουν. Όταν την ρωτήσαμε για το 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ είπε: «Μια πολύτιμη προσφορά γνώσεων, 
ικανοτήτων, εμπειριών με ταυτόχρονη ψυχολογική 
ενίσχυση των ασθενών και των οικογενειών τους.» 

Περιγράφοντας την εμπειρία της με έναν ασθενή που 
επισκέφθηκε την αίθουσα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στο 
νοσοκομείο: ‘Με βοηθά να μην ξεχάσω την δύναμη που 
κρύβω μέσα μου...και την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε 
καλά’. Θεωρεί θετική την ύπαρξη τέτοιων 
προγραμμάτων ‘γιατί εμψυχώνουν τους ασθενείς που 
δίνουν την μάχη τους για την ζωή. Η συμβολή σας 

ανεκτίμητη. Να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και 
ενθουσιασμό για πολλά πολλά χρόνια!’ 

 

Βράβευση των 
Untouchables από το 
Άλμα Ζωής 

Ιατρικό και 
Νοσηλευτικό 
προσωπικό είπαν 

Συμβουλές 

υγιεινής 
διατροφής δίνει ο 
Δημήτρης 
Αθανασιάδης, 
διατροφολόγος 
εθελοντής του 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ, στο 
χώρο βραχείας 
θεραπείας. 

 
Η ομάδα του Πάμεμμαζί παραλαμβάνει το βραβείο  

των Untouchables από την Πρόεδρο του Συλλόγου 

Άλμα Ζωής, κα. Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου (δεξιά) και 
την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κα. Παρασκευή 

Μιχαλοπούλου (αριστερά). 
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Η μεγάλη κολυμβητική γιορτή, το 2ο Τρόπαιο 

Παναθηναϊκού και το 1ο Τρόπαιο Αθηνών, που 
πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Ιανουαρίου στο ΟΑΚΑ 
συγκεντρώνοντας 10.000 θεατές και 2.000 αθλητές, 
μας φιλοξένησε  με στόχο να ενημερωθούν όλο και 
περισσότεροι μικροί και μεγάλοι για τη δράση μας 
και να έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν με όποιο 
τρόπο επιθυμούν. Στην παρακάτω φωτογραφία 
απεικονίζονται οι νεαρές κολυμβήτριες και 
Πρωταθλήτριες Ελλάδος της ομάδας κολύμβησης του 
Παναθηναϊκού, Υρώ Παπαδοπούλου και Μαρίλεια 
Δρασίδου, δηλώνοντας την υποστήριξή τους στο 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ. 

  

                 

  

2ο Τρόπαιο 
Παναθηναϊκού 
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