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Επιστήμη και εθελοντισμός ενώνουν τις δυνάμεις τους 

 

Η ΑΚΟΣ τίμησε γυναίκες-σύμβολα  

στον αγώνα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας   

 

 

 

Ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση με πρωταγωνίστριες την αλήθεια, την 

αγάπη και τη διάθεση προσφοράς στο συνάνθρωπο. 

 

Στην πρώτη εκδήλωση της η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΑΚΟΣ 

«Καρκίνος: Θεραπεία Σώματος και Ψυχής» τίμησε Γυναίκες σύμβολα, 

πρωταγωνίστριες, σε πολλούς τομείς της ζωής, που ένωσαν τις δυνάμεις τους 

και, για πάνω από 30 χρόνια, λειτουργούν υποδειγματικά στον ευαίσθητο χώρο 

της παιδιατρικής ογκολογίας καταγράφοντας νίκες στη βελτίωση των συνθηκών 

και της ποιότητας των θεραπευτικών μεθόδων, δημιουργώντας συνθήκες 

εφάμιλλες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών κέντρων.  

 

Περιγράφοντας τους στόχους της ΑΚΟΣ, η Πρόεδρος του, ογκολόγος-

ακτινοθεραπευτής κα Δέσποινα Κατσώχη έκανε λόγο για ένα νέο όχημα που 

ενώνει τον εθελοντισμό με την επιστήμη υπογραμμίζοντας: «Αγωνιζόμαστε για 

την εκρίζωση προκαταλήψεων και στιγμάτων, ώστε να επαναπροσδιοριστεί η 

νόσος ως μία βιολογική πάθηση που θεραπεύεται και όχι ως μια κοινωνική 

κατάσταση. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε για τον εκσυγχρονισμό 

των νοσοκομειακών και άλλων δομών, να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωή των καρκινοπαθών. Θα προσφέρουμε εθελοντικά τις υπηρεσίες 

μας  όπου το απαιτούν εθνικές και κοινωνικές ανάγκες. Και βέβαια θα 

υποστηρίξουμε ολόθερμα τη δυνατότητα  πρόσβασης όλων στην πληροφόρηση, 

σε ότι αφορά στον καρκίνο, στην πρόληψη, στη διάγνωση, στη θεραπεία, στην 

ανακουφιστική φροντίδα αλλά και στην ψυχολογική, συναισθηματική και 

πρακτική τους υποστήριξη.» 

 

Η κα Κατσώχη ανακοίνωσε ότι η ΑΚΟΣ προχωρά στη δημιουργία ενός δικτύου 

παρακολούθησης αποθεραπευμένων ενηλίκων, απευθύνοντας ανοιχτή 

πρόσκληση σε κάθε επιστήμονα που θέλει να συμβάλει με τις δυνάμεις του. 

Στόχος του δικτύου η εξειδικευμένη και στοχευμένη παρακολούθηση των 

παιδιών που αποθεραπευτήκαν και προχώρησαν στη ζωή. Θα λειτουργήσει στο 



πλαίσιο του Συλλόγου «Κύτταρο», που διαθέτει, ήδη, ένα δίκτυο εθελοντών 

γιατρών της «ΑΚΟΣ», που πλαισιώνεται από ακόμη 20 εθελοντές γιατρούς.  

Η πορεία της προσπάθειας θα αποτυπώνεται στο «Ημερολόγιο 

Αποθεραπείας», ένα συνοδευτικό βιβλιάριο μεταθεραπευτικής 

παρακολούθησης του ατόμου που ασθένησε στο παρελθόν.  

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη 

τιμήθηκαν:  

 

 Η κα Ελένη Βασιλάτου Κοσμίδη, Παιδίατρος Ογκολόγος, με 

περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην υπηρεσία της παιδιατρικής 

ογκολογίας, Διευθύντρια του Παιδιατρικού Ογκολογικού Τμήματος και 

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παίδων 

«Αγλαΐα Κυριακού». Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο κ. 

Κωνσταντίνος Φρουζής, Αντιπρόεδρος της Novartis Hellas και 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας,  

 Η κα Μαρία Συνοδινού Μενεγάκη, ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, 

ειδικευμένη στην ακτινοθεραπεία των παιδιατρικών νεοπλασιών, με 

αποκλειστική ενασχόληση την παιδιατρική ακτινοθεραπευτική 

ογκολογία, Διευθύντρια του Πρότυπου Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου 

Παιδιών και Εφήβων. Την τιμητική πλακέτα απένειμε  ο κ. Γιάννης 

Σπανουδάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων  Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε.,  

 Η κα Μαρία Τριφωνίδου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Γονέων Παιδιών που έτυχε να νοσήσουν από νεοπλασματική ασθένεια, 

«Φλόγα».  Την τιμητική πλακέτα απένειμε  ο σημαντικός εικαστικός 

καλλιτέχνης κ. Χρήστος Καρράς, αναδρομική έκθεση του οποίου 

φιλοξενείται αυτήν την περίοδο στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. 

 Η κα Αιμιλία Τσίρου, Πρόεδρος του συλλόγου Νέων που έχουν 

αποθεραπευτεί από νεοπλασματική ασθένεια, «Κύτταρο». Την τιμητική 

πλακέτα απένειμε ο δημοσιογράφος κ. Αντώνης Δελλατόλας.  

 

 

Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα συγκίνησης με τους αποθεραπευμένους νέους του 

«Κύτταρου» να σχηματίζουν αλυσίδα ζωής, φορώντας στα χέρια τους το 

βραχιόλι- προσφορά  της εταιρίας «Βαβυλωνία».  

Η ασημένια πλακέτα του συμβολίζει τη γέφυρα που ενώνει τους εθελοντές 

γιατρούς με τους αποθεραπευμένους νέους ενώ το πορτοκαλί χρώμα του και τα 

ανάγλυφα ανθρωπάκια του παραπέμπουν στο σήμα- σύμβολο του «Κύτταρου». 

Η «Βαβυλωνία» θα διαθέσει στο «Κύτταρο» μέρος των εσόδων από την 

πώληση των βραχιολιών στα καταστήματα της.      

 



Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος κ. Ρίτσα Μπιζόγλη και 

ομόρφυναν μουσικά η σολίστ  Ναταλία Κάντζια  και ο  Θεόδωρος Οικονόμου 

ο οποίος τη συνόδευσε στο πιάνο.  

  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Novartis 

 

Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Θεοχαράκη  το οποίο παραχώρησε ευγενώς τις 

εγκαταστάσεις του. 

  

Μάθετε περισσότερα για την ΑΚΟΣ στο www.akoslife.com  

 

 

 

 

  

http://www.akoslife.com/

