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Ήρθε η άνοιξη, και μαζί της το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 
συνεχίζει να φέρνει χαρά σε ασθενείς, και να 
προετοιμάζεται για την Ημερίδα του 2018 που θα 
γίνει στις 20 Οκτωβρίου. Σας ετοιμάζουμε πολλές 
όμορφες συζητήσεις και διαδραστικά workshops! 

Αλλά διαβάστε τα τελευταία νέα μας. 

 

 

Η κ. Δήμητρα Διαμαντοπούλου, MSc, Κλινική 
Ψυχολόγος στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική 
Κλινική του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου 
«Άγιοι Ανάργυροι» μας είπε: Ευχάριστη «έκπληξη» 
ήταν αρχικά η πρωτοβουλία του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ για 
ένα χώρο δημιουργικής απασχόλησης ασθενών με 
καρκίνο μέσα στο νοσοκομείο. Μοιάζει να ήρθε να 
καλύψει μια σημαντική ανάγκη που υπήρχε κι όσο 
περνά ο καιρός φαίνεται όλο και περισσότερο πόσο 
σημαντικό είναι η παραμονή στο νοσοκομείο να μην 
σημαίνει μόνο συμπτώματα και ιατρικές πράξεις 
αλλά και δυνατότητα για χαρά, μοίρασμα, ακόμα και 
καινούριες γνώσεις μέσα από ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες. Παρόλο που αρχικά απευθυνόταν 
μόνο σε ασθενείς με καρκίνο, είδαμε ότι είναι 
ευχάριστο και βοηθητικό και για ασθενείς μας με 

προβλήματα ψυχικής υγείας και τους συνοδούς τους, 
όποτε το προτείναμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μιχάλης, κοινωνικός λειτουργός από την Μ.Κ.Ο. 
ΜΕΤΑδραση, ήρθε στην αίθουσα του 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ για να μας συστήσει ένα παιδί 16 
ετών από το Αφγανιστάν που θα νοσηλευόταν στο 
νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» για τρεις εβδομάδες.  

Ο Jouad έφτιαξε πολλές χειροτεχνίες και έκανε 
μαθήματα αγγλικών.  Ομόρφυνε ο χρόνος της 
νοσηλείας του και μας το έδειχνε σε κάθε στιγμή. 

 

 

 

 

      Απρίλιος-Μάιος 2018 

Η γωνιά μας 

Oι ειδικοί του 
νοσοκομείου μιλούν για 
την οργάνωσή μας. 

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 
προσφέρει σε όλους 
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Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ ανέστειλε τις δραστηριότητές του για 
τον Μάιο μήνα για να προετοιμάσει την νέα του αίθουσα.  

 

 

 

 

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και την Ταμία της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Παράρτημα 
Αχαρνών-Φυλής, κ. Καζανά και κ. Γιαννουσάκη,  που 
τον Απρίλιο 2018 επισκέφθηκαν την αίθουσά μας στο 
Γ.Ο.Ν.Κ. και  μας σύστησαν την εικαστικό, κ.Μαρία 
Δαμιανού, η οποία θα ενταχθεί, τον Ιούνιο μήνα, στο 
μηνιαίο πρόγραμμα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ ως εισηγήτρια 
–εθελόντρια της χειροτεχνίας. Επίσης θα υποστηρίξουν 

το πρόγραμμα αυτό, με χορηγία υλικών. 

 

 

 

Στις 5 Απριλίου 2018 η κ. Κατερίνα Καραλή, Δημοτική 
Συμβούλος και  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας του Δήμου Κηφισιάς, επισκέφθηκε την αίθουσα 
του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ και προσέφερε υλικά για τις 
χειροτεχνίες, το πλέξιμο, την ζωγραφική καθώς και 
γραφική ύλη που συγκεντρώθηκαν από το ΚΑΠΗ 
Ν.Ερυθραίας. Η κ. Καραλή θα συμμετέχει στο μηνιαίο 
πρόγραμμα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ ως εισηγήτρια-

εθελόντρια της δημιουργικής γραφής. 

 

 

 Όταν έρχεσαι στην αίθουσα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ νοιώθεις 
«σαν το σπίτι σου» και γίνεσαι «θαμώνας» όπως πολλοί 
έχουν πει και γράψει.   

Μετά από τις λαμπάδες και τα κεριά, όσοι νοσηλεύονταν 
την Μεγάλη Εβδομάδα, με την βοήθεια των εθελοντών 

του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ,  έφτιαξαν τα αγαπημένα 

 Τα έθιμα του Πάσχα   
στην αίθουσά μας  

Η Αντικαρκινική Εταιρεία 
παράρτημα Αχαρνών-

Φυλής     
ΦυλήςΦΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 

O Δήμος Κηφισιάς 
συμμετέχει στην δράση 
του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 

Μεταφερθήκαμε σε νέα 
αίθουσα στον Γ.Ο.Ν.Κ. 
και σας περιμένουμε!! 
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σοκολατάκια της Ειρήνης και την Μεγάλη Πέμπτη 
έβαψαν όλοι μαζί τα πασχαλινά αυγά. Αξέχαστες στιγμές.  
Η ζωή συνεχίζεται και το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ την κάνει  
δημιουργική και όμορφη.   

 

 

  

 

 

     

Η Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή γιορτάστηκε 
πανηγυρικά στις 31 Μαΐου στο Αμφιθέατρο του Γ.Ο.Ν.Κ. 
και με την συμμετοχή του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ που ανάρτησε 

στον χώρο της γιορτής έργα ασθενών και οικογενειών από 
την δραστηριότητα της Ζωγραφικής με εισηγητή-

εθελοντή τον νοσηλευτή κ. Ευστράτιο Τσελά. Η 
εθελόντριά μας, Αφροδίτη Λάφη, τόνισε τον εξαιρετικά 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο νοσηλευτής στο 
νοσοκομειακό περιβάλλον και δήλωσε την συνεχή 

υποστήριξη του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ.. Ευχαριστούμε τις 
εθελόντριες  Χαρούλα Ρουμελιώτη και  Σοφία Κουκούλη 

που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και βοήθησαν με την 
καρδιά τους.    

                  

        

 

 

                                          

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ  
γιορτάζει τους  
Νοσηλευτές 
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