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Ήρθε η άνοιξη και το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ συνεχίζει τη δράση του με την ενεργή συμπαράσταση των ειδικών και του προσωπικού 
του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς (ΓΟΝΚ) Άγιοι Ανάργυροι. Στο σημερινό μας newsletter διαβάστε για τις 
δραστηριότητές μας και για τις σκέψεις που μοιράζονται μαζί μας  ασθενείς και συνοδοί καθώς και το προσωπικό του 
νοσοκομείου. 

Η ομάδα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 

 

Μιλήσαμε σήμερα με την κ. Δήμητρα Βλαχογεώργου, 

κοινωνική λειτουργό στο ΓΟΝΚ, που μας είπε: «Η παροχή 
υπηρεσιών Δημιουργικής Απασχόλησης σε ασθενείς με 
χρόνιες παθήσεις εντός του χώρου του νοσοκομείου 
εντάσσεται απόλυτα στο πλαίσιο των υποστηρικτικών 
υπηρεσιών που πρέπει να πλαισιώνουν έναν χρόνιο ασθενή 
κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο». Η εμπειρία της 
κ. Βλαχογεώργου σε δύο δραστηριότητες (χοροέκφραση 

και γιόγκα) «υπήρξε θετική και λειτούργησε 
αποσυμπιεστικά μέσα στο τεταμένο εργασιακό περιβάλλον 
του νοσοκομείου», και πιστεύει ότι η δραστηριότητές μας 
προσφέρουν στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών. 
 

Η συνεργασία των ειδικών του νοσοκομείου μας είναι 
απαραίτητο στοιχείο στην επιτυχία του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ! 

 

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ φιλοξένησε σήμερα την ομάδα της 
Avène στο ΓΟΝΚ και προσέφερε μια νότα ομορφιάς σε 
νοσηλευόμενους αλλά και νοσηλευτές στην Μονάδα 
Βραχείας Νοσήλειας.  

Με προϊόντα για διορθωτικό και καλυπτικό μακιγιάζ 

προσώπου χάρισαν στις συμμετέχουσες όχι μόνο 
εξαιρετικά αποτελέσματα αλλά και λίγες  ευχάριστες ώρες 

Στη φωτογραφία δύο μέλη της ομάδα της Avène μετά τη 
δραστηριότητα στην αίθουσα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 
πλαισιώνουν τις εθελόντριες Βάνια Μουντάνου-

Κουρουνιώτη, Τέσσυ Κατσάμπα, Ελένη Τζαβάρα και 
Αφροδίτη Λάφη-Μαντζουράνη. Ευχαριστούμε τον 

Κωνσταντίνο Μωϋσιάδη για την πρωτοβουλία καθώς και 
την κ. Ντόρα Γκρίτζαλη. 

 

 

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018 

Η γωνιά μας 

Διορθωτικό μακιγιάζ  
από την Avène 

Μιλούν οι ειδικοί του 
νοσοκομείου για μας 
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Στις 22 Φεβρουαρίου και στις 15 Μαρτίου το 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ και η Oriflame χάρισαν στους ασθενείς 
και στις συνοδούς στιγμές χαλάρωσης με την εξαιρετική 
περιποίηση και το μασάζ  προσώπου. Στη συνέχεια 
ακολούθησε και το μακιγιάζ. Ευχαριστούμε την Αργυρώ 
Καναβού για την αμέριστη στήριξη. 

Στη φωτογραφία οι φίλοι της Oriflame εν δράσει. 

 

 

 

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ πιστεύει στη διαφάνεια, το διάλογο 
και τη συνεργασία. Από την αρχή της δράσης του μοιράζει 
αξιολογήσεις στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων 
του και λαμβάνει υπόψη του τις εισηγήσεις τους σε κάθε 
βήμα. 500 άτομα έχουν λάβει μέρος στις δραστηριότητες 
του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ από το Νοέμβριο 2017 μέχρι το 
Φεβρουάριο 2018.  

Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν 

ερωτηματολόγιο μετά το τέλος της δραστηριότητας. 158 

άτομα ανταποκρίθηκαν  στο ερωτηματολόγιό μας 
(31.4%). 

Αναλύοντας τα δεδομένα μας, 

 

τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

1. Ολες οι δραστηριότητες αξιολογήθηκαν ως «Μου 
αρέσει πάρα πολύ / πολύ». 

 

2. Οι ασθενείς είπαν ότι πέρασαν όμορφα και βελτιώθηκε 
η ψυχολογική τους κατάσταση.  

Μας είπαν:  

Ομόρφυνε η δύσκολη διαμονή μου  

Eκτονώθηκα  

Πάρα πολλά και η χαρά μου είναι μεγάλη γιατί σε ένα 
νοσοκομείο που θα μιλούσαμε συνέχεια για αρρώστειες 
ξεφύγαμε λιγο, ενημερωθήκαμε, γίναμε όλοι μια 
παρέα. Τι να σας πω. Ευχαριστούμε πολύ. 

 

3. Οι ασθενείς είπαν ότι καλυτέρεψε η εικόνα του 
νοσοκομείου γι’ αυτούς. 

Μας είπαν: 

Και μόνο που μπαίνεις σε ένα χώρο με χρώμα αλλάζει η 
διάθεσή σου. 

Eίμαι ενθουσιασμένη με αυτό που κάνετε, περνάει 
ευχάριστα η ώρα μου και μου αρέσει που είμαι στο 
νοσoκομείο ακόμα και χειρουργημένη. Με κάθε τρόπο 
συνεχίστε το. 

Αξιολόγηση από 
ασθενείς και συνοδούς 

Περιποίηση προσώπου 
από την Oriflame 
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Ομόρφυνε η δύσκολη διαμονή μου. 

 

4. Οι ασθενείς επικροτούν τη δράση μας και θέλουν να 
συνεχίσει. 

Μας είπαν: 

Είναι εξαιρετική δράση, σας βάζω άριστα 10΄, είναι 
καινοτόμο, δεν το έχω ξαναδεί πουθενά αλλού να 
συμβαίνει. 

Πολύ όμορφη πρωτοβουλία, όλα ήταν τέλεια, συνεχίστε 
έτσι και μακάρι να γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία κάτι 
ανάλογο. 

Πάρα πολλά και η χαρά μου είναι μεγάλη γιατί σε ένα 
νοσοκομείο που θα μιλούσαμε συνέχεια για αρρώστειες 
ξεφύγαμε λιγο, ενημερωθήκαμε, γίναμε όλοι μια 
παρέα. Τι να σας πω. Ευχαριστούμε πολύ. 

 

5. Οι ασθενείς βρίσκουν τις δραστηριότητες του 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ κατάλληλες. 

Μας είπαν: 

Οι δραστηριότητες που επιλέξατε είναι πλέον κατάλληλες.  

Ευχαριστώ πολύ για την ευχάριστη ώρα που περάσαμε 
μαζί σας και ταυτόχρονα και πολύ δημιουργική. 

Συγχαρητήρια! 

 

6. Οι ασθενείς θέλουν δημιουργικές εργασίες και οι 
συνοδοί θέλουν ενημέρωση. 

Μας είπαν: 

 

 

Στις 24 Μαρτίου το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ φιλοξενήθηκε από 
το TEDxNTUA,του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου 

που είχε τίτλο το «ΧΑΟΣ» στο Ίδρυμα Ευγενίδου-

Πλανητάριο. Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ είχε stand και 
ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τις δράσεις του.

 

 

 

 

 

Είναι θαυμαστό πως μια απλή χαρτοπετσέτα μεταβάλλει 
ένα μονόχρωμο κερί σε όμορφη 
λαμπάδα. Τέτοιες λαμπάδες 
έφτιαξαν στις χειροτεχνίες οι 
συμμετέχοντες όταν επισκέφτηκαν 
αυτό το μήνα το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 
στο ΓΟΝΚ. 

Στη φωτογραφία μια από τις 
λαμπάδες μας. Καλό Πάσχα σε 
όλους! 

 

  

 

 

ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στο 
TEDxNTUA 24-3-2018 

Έρχεται το Πάσχα   
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