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Από τον Μάιο του 2019, το Πάμεμμαζί δημιούργησε 
δανειστική βιβλιοθήκη σε μια δεύτερη αίθουσα που 
μας παραχωρήθηκε από την Διοίκηση του 
νοσοκομείου. Διαθέτει ποικιλία βιβλίων 
λογοτεχνικού, ιστορικού, ψυχολογικού και 
κοινωνικού ενδιαφέροντος που ανέρχονται σε χίλια 
τριακόσια μέχρι σήμερα. Μπορεί κανείς είτε να 
καθίσει στην αίθουσα και να διαβάσει είτε στο 
δωμάτιό του/ της, αλλά και στο σπίτι. Το 2019 είχαν 

δανειστεί 225 βιβλία.  

Η αίθουσα εξοπλίστηκε με την ευγενή χορηγία της 
AENORASIS-ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. Τα βιβλία είναι δωρεά 
εκδοτικών οίκων, οργανώσεων και ιδιωτών.                         

βλία είναι 

 

Στις 21 Οκτωβρίου 2019, οι υπέροχοι μαθητές του 
προγράμματος FAWCO YOUTH CULTURAL 

VOLUNTEERS γέμισαν την αίθουσα του 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στο Γ.Ο.Ν.Κ. “οι Άγιοι Ανάργυροι”, με 
πολύχρωμες ζωγραφιές, με χαμόγελα, με τραγούδια 
και με ευχές για τους ογκολογικούς ασθενείς, 
γεμάτες δύναμη, ελπίδα, ενθάρρυνση κι αγάπη. 
Ευχαριστούμε τα μέλη του American Women's 

Organization of Greece - AWOG,  Bessie Sioutas-

Vasilopoulou, Stacey Harris-Papaioannou, Georgia 

Kallis, Georgia Marketos , γιατί αφήσατε πίσω σας 
χρώματα, αγάπη και προσφορά όπως το 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ καθημερινά δίνει στους ασθενείς και 
τις οικογένειές τους. 

 
      Μάιος 2019- Ιανουάριος 2020 

Η γωνιά μας 

Η δανειστική λογοτεχνική 
βιβλιοθήκη του Πάμεμμαζί 

Οι ευχές των μαθητών του 
FAWCO Youth Cultural 

Volunteers για τους ασθενείς  

https://www.fawco.org/glo%E2%80%A6/youth-program/cultural-volunteers
https://www.fawco.org/glo%E2%80%A6/youth-program/cultural-volunteers
http://awogreece.org/
http://awogreece.org/


 

2             

 

Όταν δε μπορούμε εμείς να πάμε στο μουσείο, το 
μουσείο έρχεται σε μας! Τη Δευτέρα 15 Απριλίου, 
ασθενείς, συνοδοί, γιατροί, νοσηλευτές και 
εθελοντές “μεταφερθήκαμε” όλοι μαζί στο Μουσείο 

της Πόλεως των Αθηνών.  Μέσω μιας ειδικά 
διαμορφωμένης ψηφιακής περιήγησης (VR tour) και 
με τη χρήση Γυαλιών Εικονικής Πραγματικότητας, οι 
ενδιαφερόμενοι  «επισκέφθηκαν» το Μουσείο και 
τις συλλογές του, περιηγήθηκαν εικονικά στους 

χώρους του και είδαν «από κοντά» έργα τέχνης και 
εκθέματα από την μόνιμη έκθεση.  Η 
δράση «Εικονικό Μουσείο» πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και εξωστρέφειας 
του Μουσείου και υλοποιήθηκε στο Γενικό 
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι 
Ανάργυροι» σε συνεργασία με το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 
προκειμένου να προσφέρουν από κοινού σε όσους 
δεν έχουν την ευκαιρία να έχουν φυσική παρουσία 
στο Μουσείο λόγω της παραμονής τους στο 
Νοσοκομείο, μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία, 
χωρίς όρια και κοινωνικούς περιορισμούς.  

 

Η δράση συμπληρώθηκε από παρουσίαση 
της Ιστορικού Τέχνης, Ευαγγελίας Νάκα, με 
θέμα «Μόδα και Τέχνη», με ενεργή συμμετοχή του 
κοινού.  
 

 
 

 

Για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 
συνεργαστήκαμε με την ομάδα εθελοντών του Win 

Cancer για να διαβάσουμε σε ασθενείς και συνοδούς 
τον «Μικρό Πρίγκιπα». Ευχαριστούμε τους 
εθελοντές Jerome Kaluta και Μάγδα Κομότογλου 
που αφηγήθηκαν σε όσους βρίσκονταν στην 
αίθουσα αναμονής της Βραχείας Νοσηλείας καθώς 
και σε ορισμένα δωμάτια κλινικών αποσπάσματα 
από το παραμύθι του Antoine de Saint-Exupéry 
«Μικρό Πρίγκιπα». Οι ασθενείς και οι συνοδοί 
έλαβαν ως δώρο το βιβλίο με τις αφιερώσεις και τις 

ευχές μας! 
 

Ευχαριστούμε επίσης τις Εκδόσεις Διόπτρα – Dioptra 

Publications, οι οποίες προσέφεραν τα βιβλία στην 
νέα έκδοσή τους. 

 

Στις 30 Ιανουαρίου, η μουσικοθεραπεύτρια Κάνδια 
Μπουζιώτη και άλλοι εθελοντές του Πάμεμμαζί 
είπαν τα κάλαντα στους (και μαζί με!) ασθενείς, 
οικογένειες, και προσωπικό του Γ.Ο.Ν.Κ. Γενικό 
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Άγιοι Ανάργυροι. 
Μοιράσαμε δώρα (καφέ dimelllo & muesli Kölln), μια 
χορηγία από την εταιρεία Kafea Terra S.A. την οποία 
ευχαριστούμε από καρδιάς!  

Περιήγηση στο Μουσείο της 
Πόλεως των Αθηνών από το 
ΓΟΝΚ 

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 
Ανάγνωση παραμυθιού σε 
ασθενείς από τη Win Cancer  

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
στις κλινικές του ΓΟΝΚ  

https://www.athenscitymuseum.gr/
https://www.athenscitymuseum.gr/
http://wincancer.gr/2019/04/%CF%84%CE%BF-wincancer-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1-%CF%83%CE%B5/?fbclid=IwAR3kVHuozCWfaXohFrlpcbGwz9UiGDBhr5dv-9pLYneyR8ObXmBTZOeYBVk
http://wincancer.gr/2019/04/%CF%84%CE%BF-wincancer-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1-%CF%83%CE%B5/?fbclid=IwAR3kVHuozCWfaXohFrlpcbGwz9UiGDBhr5dv-9pLYneyR8ObXmBTZOeYBVk
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Συγκίνηση, Αγάπη, Ζεστασιά, Συντροφικότητα, 
Επικοινωνία ... αυτή ήταν η "ανταμοιβή" των 
εθελοντών, κάτι που δεν περιγράφεται εύκολα αλλά 
που ελπίζουμε να νιώσετε και εσείς κάθε μέρα του 
καινούργιου χρόνου. 

 

Εκδήλωση με φιλανθρωπικό σκοπό 

Το Σάββατο 16 Νοέμβριου ήμασταν στο Mandarin 

στη Κηφισιά στη φιλανθρωπική εκδήλωση που 
διοργάνωσε η κα Σταυρούλα Τριανταφύλλου- 

Μαυροπούλου. Η εκδήλωση ήταν προς τιμήν της 
ιατρικής της ομάδας και για να στηρίξει το 
Πάμεμμαζί που της προσέφερε συνεδρίες εικαστικής 
ψυχοθεραπείας. Παρακολουθήσαμε μικρές 
εισηγήσεις από τους ειδικούς, απολαύσαμε επίδειξη 
μόδας και ψωνίσαμε μικρές δημιουργίες από το mini 

bazaar. Τίμησε την όμορφη και σημαντική αυτή 
εκδήλωση και ο δήμαρχος Κηφισιάς κ. Γιώργος  
Θωμάκος. 

 

Ένα σχολείο γέμισε μαντήλια ! 

Στις 4 Φεβρουαρίου, τη Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καρκίνου, οι μαθητές/ τριες του Αμερικάνικου 

Κολλεγίου Ελλάδος, Pierce College, φόρεσαν 
μαντήλια και έδωσαν το δικό τους σύνθημα κατά του 

καρκίνου! Με το σύνθημα “I am more than a 

scarf”/”Είμαι πολλά περισσότερα από ένα μαντήλι” 
οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου εξαλείφουν το 
κοινωνικό στίγμα που περιβάλλει τον καρκίνο, 
διαδίδουν το μήνυμα ότι ο καρκίνος δεν ορίζει το 
άτομο που νοσεί και δείχνουν ότι το μαντήλι που 
πολλοί ασθενείς φορούν είναι σύμβολο δύναμης, όχι 
αδυναμίας! Οι μαθητές των ομίλων εθελοντισμού 
του Λυκείου και του Γυμνασίου, υπό την 
καθοδήγηση των καθηγητριών τους, Δάφνης 
Βλαχαντώνη και Χάρις Λοΐζου, με μπογιές, 
μαρκαδόρους και νεανική δημιουργικότητα 
ζωγράφισαν 400 μαντήλια. Στόχος των μαθητών 
ένας… να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές 
τους για ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα που μας 
αφορά όλους, τον καρκίνο! Οι δυνατότητες τρεις… 1) 
αγόρασε, 2) φτιάξε το δικό σου ή 3) φέρε από το 
σπίτι…αρκεί τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου να φοράς 
μαντήλι στο κεφάλι! Έτσι ακριβώς και έγινε! Δεμένα 
σαν μπαντάνα, στο μέτωπο, σαν φιόγκος γύρω από 
αλογοουρές κοριτσιών, τυλιγμένα γύρω από το 
κεφάλι, τα μαντήλια φορέθηκαν με κάθε λογής 
τρόπο από κορίτσια και αγόρια! 

 

Η συμμετοχή των Untouchables by 

Pamemmazi και στον Κλασσικό 
Μαραθώνιο του ΣΕΓΑΣ 

Η ομάδα μαραθωνίων του Πάμεμμαζί, οι 
Untouchables, συμμετείχε για 6η φορά στο Race for 

the Cure, Alma Zois και κατέλαβε, μετά από 3 
συνεχόμενες πρωτιές 2016-2017-2018,  την δεύτερη 

θέση το 2019. Όμως το 2019 συμμετείχε και στο 
Κλασσικό Μαραθώνιο του ΣΕΓΑΣ με 20 συμμετοχές.  
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Η απόφαση της Έμμας να οργανώσει την ομάδα το 
2014 με 15 φίλες, καθιερώθηκε και συνεχίζει 
δυναμικά να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση για 
τον καρκίνο, στην καταπολέμηση του στιγματισμού 
στην κοινωνία και στην διάδοση του μηνύματος ότι 
πρόκειται για 

 « μια 
χρόνια 

ασθένεια 
που 

νικιέται και 
δεν σε 

καθορίζει.» 

Συμμετοχή στην ημερίδα ‘Η Τέχνη 
στο καρκίνο, ο καρκίνος στη Τέχνη’ 

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 το 
(ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο) της Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρείας 
διοργάνωσε την 2η Ημερίδα Ψυχοκοινωνικής 
Ογκολογίας με θέμα: ‘Η Τέχνη στον Καρκίνο, ο 
Καρκίνος στην Τέχνη’.  Η ημερίδα απευθύνθηκε 
στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με 
ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο, στους ίδιους 
τους ασθενείς και τις οικογένειές τους αλλά και στο 

ευρύτερο κοινό (καλλιτέχνες, φοιτητές κτλ.). Το 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ συμμετείχε στην συζήτηση με την 
παρουσίαση «Η συμβολή της εικαστικής 
ψυχοθεραπείας», case study εικαστικής 
ψυχοθεραπείας της Εύας Γρηγοριάδου. 
 

Θερμά συγχαρητήρια στον κ.Γιάννη Ντίνο, ψυχολόγο 
του Γ.Α.Ο.Ν.Α “Άγιος Σάββας” και υπεύθυνο του 
ΚΕ.Υ. Ε.Ε.Ψ.Ο για την εξαιρετική πρωτοβουλία. 

 

Συμμετοχή στην Ημερίδα ‘Δική μου 
φροντίδα- Δικό μου δικαίωμα’ 

O Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής 
της Ε.Ν.Ε. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», 
πραγματοποίησαν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ανακουφιστικής Φροντίδας, Διεπιστημονική 
Ημερίδα με θέμα: «Δική μου Φροντίδα – Δικό μου 
Δικαίωμα», στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, στις 
14 Οκτωβρίου 2019. 
 

Η Κάνδια Μπουζιώτη,  μουσικοθεραπεύτρια – 

φωνητική ψυχοθεραπεύτρια και εθελόντρια στο 
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ, παρουσίασε το θέμα «Δημιουργικά 
και θεραπευτικά μέσω τέχνης προγράμματα στο 
πλαίσιο της Ανακουφιστικής Φροντίδας» και μίλησε 
για τον τρόπο που η μουσικοθεραπεία συμβάλλει 
συμπληρωματικά και ανακουφιστικά στην 
διαχείριση της ασθένειας Καρκίνος. Η κυρία 
Μπουζιώτη μας εισήγαγε στον κόσμο της 
μουσικοθεραπείας, πάντα μέσα στο πνεύμα και τις 
αξίες του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ. Συγχαρητήρια  στον κ. 
Τζαννή  Πολυκανδριώτη, στην κ. Αθηνά Δεληδάκη 
και στους λοιπούς διοργανωτές της Ημερίδας. 

 

https://cancerhellas.org/
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Μέρα πρόληψης για το καρκίνο 
του μαστού 

Τον Οκτώβριο το Πάμεμμαζι προσέφερε ένα 
βιωματικό δείγμα θεραπευτικής γιόγκα σε μαθητές 
από τη Κατερίνα Λυγγερίδου (Yoga therapist) με 
στόχο την ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση 
του στιγματισμού. Πρωτοβουλία του Κέντρου Υγείας 
Θήβας. Ευχαριστούμε την κ. Χριστίνα Πέππα και την 
Αθηνά Αρβανίτη για την πρόσκληση. 
 

 

Αποτελέσματα Αξιολογήσεων των 
δραστηριοτήτων (2017-2019) 

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ από την αρχή της δράσης του 
μοιράζει αξιολογήσεις στους συμμετέχοντες των 
προγραμμάτων του και λαμβάνει υπόψη του τις 
εισηγήσεις τους σε κάθε βήμα. Μέσα σε 18 μήνες 
περίπου οργανώσαμε 515 συνεδρίες και στο μηνιαίο 
πρόγραμμα προσφέραμε δραστηριότητες 10 με 12 
ώρες εβδομαδιαία. Ο συνολικός αριθμός των 
συμμετεχόντων στα προγράμματα του Παμεμμαζί 
από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2019 είναι περίπου 2099 άτομα. Το 97% επιθυμεί να 
συνεχίσουμε.  Οπότε, συνεχίζουμε δυναμικά και σας 
περιμένουμε!

  

 Hill Dickinson International και 
κοινωνική προσφορά 

Τις θερμές μας ευχαριστίες στην αγγλική δικηγορική 
εταιρεία Hill Dickinson International που αυτή τη φορά 
στήριξε το Πάμεμμαζί στα πλαίσια των δύο 
φιλανθρωπικών εκδηλώσεων που κάθε χρόνο 
πραγματοποιεί για να στηρίζει μη κερδοσκοπικούς 
συλλόγους, οργανώσεις και σωματεία : Rowing Event και 
Charity Concert,Opera Night. 

15 Σεπτεμβριου 2019  

 

15 Ιανουαρίου 2020  
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Σας προσκαλούμε στην 3η Ημερίδα μας!  Για 
περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ  

Ακολουθήστε μας στο facebook, 

Instagram, twitter, & youtube! 

http://www.pamemmazi.org/ημερίδα2020
https://www.facebook.com/pamemmazi/
https://www.instagram.com/pamemmazi/
https://twitter.com/pamemmazi
https://www.youtube.com/channel/UCfsFVz2l4WPcGtFjfRIemPg
http://www.pamemmazi.org/ημερίδα2020

