
    
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Βραβεία θάρρους και αγώνα από την ΑΚΟΣ 

 

«Η γνώση είναι δύναμη και η νίκη ελπίδα» 

 

Στον αγώνα κατά του καρκίνου επιστήμονες και κοινωνία ενώνουν τις 

δυνάμεις τους για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και 

αισιοδοξίας. 

 

Εκλεκτούς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που άοκνα εδώ και 

χρόνια εργάζονται για την στήριξη των καρκινοπαθών και των 

οικογενειών τους, βράβευσε η μη κερδοσκοπική εταιρία ΑΚΟΣ, στο 

πλαίσιο διεπιστημονικής εκδήλωσης που διοργάνωσε στην Αθηναϊδα, 

την Κυριακή 11 Νοεμβρίου.  

 

Με την παρουσία τους λάμπρυναν την εκδήλωση εκλεκτοί υπηρέτες της 

υποκριτικής και του θεάτρου όπως η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ο 

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης που επεσήμαναν την ανάγκη ενίσχυσης του 

αγώνα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα 

που αφορούν τον καρκίνο καθώς η πρόληψη είναι καθοριστικός 

παράγοντας στον περιορισμό της νόσου που αποτελεί την μάστιγα της 

εποχής μας. 

 

H Πρόεδρος της ΑΚΟΣ ογκολόγος-ακτινοθεραπευτής κ. Δέσποινα 

Κατσώχη επισήμανε: «Όλες οι επιστημονικές ειδικότητες που 

εμπλεκόμαστε στη μάχη με τον καρκίνο έχουμε ως μοναδικό στόχο την 

πλήρη αποθεραπεία των ασθενών μας. Το αγαθό της ζωής είναι πολύτιμο 

και η αξία του καθίσταται πολλαπλάσια αν αυτήν τη ζωή δεν την 

συντροφεύει ο πόνος και ο φόβος του άγνωστου.  Σύνθημα μας στην 

ΑΚΟΣ είναι “Η γνώση είναι δύναμη και η νίκη ελπίδα”. Αυτό το μήνυμα 

ελπίδας για πλήρη αποθεραπεία θέλουμε να στείλουμε  μέσα από την 

διεπιστημονική εκδήλωση μας.”  

 



Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος κ. Αντριάνα 

Παρασκευοπούλου.  

 

 

Οι βραβεύσεις 

 

• Η Πρόεδρος του Κ.Ε.Φ.Ι  κα Θεανώ Γραμματόγλου παρέλαβε 

την τιμητική διάκριση της από την κα Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. 

Ο Κ.Ε.Φ.Ι (Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων- Ιατρών)  

ιδρύθηκε την άνοιξη του 2004 στην Αθήνα, με στόχο να προσφέρει 

συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους 

ογκολογικούς ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς 

και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με 

τον καρκίνο. 

• Η  Πρόεδρος του Δ.Σ του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου 

«ΑγκαλιάΖΩ» κ. Ολυμπία Χαλδαίου Μπίτρου παρέλαβε την 

τιμητική πλακέτα της από  τον κ. Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Εδώ 

και τριάντα έξι ολόκληρα χρόνια, οι εθελοντές του ομίλου 

«ΑγκαλιάΖΩ» έχουν σχηματίσει μια τεράστια αγκαλιά που μέσα 

της χωρούν οι ογκολογικά ασθενείς και οι οικογένειες τους   

• Το επόμενο τιμώμενο πρόσωπο αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η 

μάχη κατά του καρκίνου μπορεί να είναι νικηφόρα. Ο Παναγιώτης 

Μιχαήλ έδωσε τον αγώνα του, τον κέρδισε  και αισθάνθηκε την 

ανάγκη να φωνάξει «Μείνε δυνατός»,  μέσα από τη Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση “Be strong” την οποία και ίδρυσε. 

Παρέλαβε την τιμητική του πλακέτα από τον Διευθυντή της 

Ουρολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν κ. Σπύρο 

Γκούβαλη. 

• Γυναίκες που έζησαν την εμπειρία, έδωσαν τη μάχη και νίκησαν, 

αποφάσισαν να κάνουν ένα «Άλμα Ζωής» για να μας 

ενημερώσουν και να μας ευαισθητοποιήσουν. Η Πρόεδρος της 

ΑΚΟΣ κ. Δέσποινα Κατσώχη βράβευσε την Πρόεδρο του «Άλμα 

Ζωής» (Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του 

Μαστού) κα Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου.   

 

Η διεπιστημονική εκδήλωση 

 

Η διεπιστημονική εκδήλωση της ΑΚΟΣ εστίασε στη σημασία της 

ακτινοθεραπείας που είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της 

ογκολογίας και σε νοσήματα όπως ο καρκίνος του ρινοφάρυγγα, του 

λάρυγγα, του προστάτη και ενίοτε ο καρκίνος του πνεύμονα, είναι ικανή 

να επιφέρει την εξάλειψη του όγκου, διατηρώντας τη λειτουργικότητα 

και την ακεραιότητα του οργάνου που έχει πληγεί. 



 

 «Η γνώση είναι δύναμη και η νίκη ελπίδα» ήταν το κεντρικό σύνθημα 

της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της οποίας επισημάνθηκε η σημαντικότητα 

την αγαστής συνεργασίας όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων για την 

καταπολέμηση του καρκίνου με στόχο να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας 

στους πολίτες για την πλήρη αποθεραπεία της νόσου.   

 

 

 

      

 


