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∆ελτίο Τύπου  
Το “ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ” και οι δράσεις του 

 
Καταγράφοντας αλλά και βιώνοντας καθηµερινά την επιτακτική ανάγκη για 
δράση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ασθενείς καρκίνου και το 
οικείο περιβάλλον τους, δηµιουργήθηκε το 2013 το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ.  
 
Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ, είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής 
Φροντίδας, εγγεγραµµένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα µη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Αρ. Μητρώου 09121ΑΕΕ11056Ο14Ν -1484) και 
στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
 
Μήνυµα και όραµά µας είναι "Αγαπώ τη Ζωή! Ενηµερώνοµαι & Προλαµβάνω!” 
και στόχος µας είναι να διαδώσουµε το µήνυµά µας αυτό µέσα από τις 
δράσεις µας. 
 
Ένα ενδεικτικό αποτύπωµα των δράσεών µας σε αριθµούς:   

• 420 οικογένεις µε ασθενείς έχουν λάβει υποστήριξη  
• 39 ασθενείς που λαµβάνουν υποστήριξη κατοικούν σε αποµακρυσµένες 

περιοχές 
• 49 ενηµερωτικές οµιλίες σε ΚΑΠΗ για την Πρόληψη & αντιµετώπηση 

της νόσου 
• 231 δωρεάν µαστογραφίες  
• 4 Θεατρικές παραστάσεις σε σταθµούς νοσηλείας µικρών ογκολογικών 

ασθενών 
• 12 εκδηλώσεις µε την παροχή δωρεάν προληπτικών ελέγχων  
• 5 συµµετοχές ως οµιλητές σε συνέδρια 
• 14 συµµετοχές σε open events 
• περισσότεροι από 43.000 έχουν λάβει το µήνυµά µάς (µέσα από τις 

δράσεις µας, τις ενηµερωτικές µας οµιλίες, τις συµµετοχές µας σε 
ενηµερωτικά events) 

 
 
Καινοτοµία µας η παροχή 2ης γνωµάτευσης και η εξασφάλιση 2ης γνώµης και 
στο κοµµάτι των βιοψιών, εντελώς δωρεάν, ενώ ταυτόχρονα έµφαση δίνουµε 
και στην εξατοµικευµένη κοινωνική υποστήριξη των ασθενών. 
 
Tο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ έχει βραβευθεί για το έργο του στο Voluntary Action 
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(Φεστιβάλ Εθελοντισµού), καθώς και από τον ∆ήµο Κηφισιάς ενώ διακρίθηκε 
στα Βραβεία Prix Galien 2017 και 
στα Social Business Excellence Awards (finalists) που διοργανώθηκε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του British Council,  και από τον ∆ήµο 
Αθηναίων ως υπόδειγµα "Best Practice" κοινωνικής επιχείρησης 
(πρόγραµµα: ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ). 
 
Το 2016 – 2017 εκτός από τις ποικίλες δράσεις µας, έτρεξαν και δύο (2) 
εξειδικευµένα προγράµµατα. 
 
•   Το πρόγραµµά µας  "Καρκίνος & 3η Ηλικία"  µε δωρεά από το ΤΙΜΑ 

Κοινωφελές Ίδρυµα και 
•   Το πιλοτικό µας πρόγραµµα "∆ηµιουργία διαδικτυακής πλατφόρµας µε 

σκοπό την υποστήριξη ασθενών που έχουν διαγνωστεί µε καρκίνο σε 
αποµακρυσµένες περιοχές”,  στο πλαίσιο του προγράµµατος «Σηµεία 
Στήριξης» που υλοποιήθηκε από το  Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. 
Λάτση. 

 
Το έργο µας έχει αγκαλιαστεί και έχουµε πολύτιµους υποστηρικτές και 
συνεργάτες που συµβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων µας 
όπως:  
• η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία,  
• το Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο ∆ΕΣΜΟΣ,  
• η Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολή του ∆ήµου Αθηναίων 

(ΕΑΤΕ),  
• η Blue Star Ferries,  
• η Microsoft,   
• οι εκδόσεις BOUSSIAS Communications,  
• οι εκδόσεις Ψυχογιός,   
• η ORIFLAME Ελλάς,  
• τα Super Market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, 
• τα Super Markets ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  κα. 
 
Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ στελεχώνουν 7 εξειδικευµένοι επαγγελµατίες και 35 

εθελοντές και η υλοποίηση των δράσεων µας πραγµατοποιείται µε την 

υποστήριξη  δωρεών, χορηγιών και ανάπτυξη συνεργασιών µε ιδιωτικούς και 

δηµόσιους φορείς.  

 
“Η ενηµέρωση για την έγκαιρη πρόληψη και την σηµασία της στην 

αποτελεσµατικότητα των θεραπειών αποτελεί κοµβικό σηµείο της 
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καθηµερινότητάς µας στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ, µαζί µε την εξατοµικευµένη 

κοινωνική υποστήριξη και την υποστήριξη ογκολογικών ασθενών που 

βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

 

Η επόµενη µέρα έπεται και ... δεν θ΄αργήσει... γιατί αγάπη για τον άνθρωπο, 

σηµαίνει είµαι εκεί, δίπλα σου, στα δύσκολα και µπορεί οι µέρες που ζούµε να 

είναι δύσκολες, ειδικά για όσους δοκιµάζονται…,αλλά … όλοι µαζί µπορούµε 

καλύτερα”   Χριστίνα Νοµικού 

 

Την Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2017, σας περιµένουµε στο 7ο Ετήσιο Capital Link 
CSR Forum “Επενδύοντας στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ” 
στο Hilton, για να γνωριστούµε από κοντά, να σας παρουσιάσουµε το έργο 
µας και να συζητήσουµε, γιατί “όλοι µαζί µπορούµε καλύτερα”. 
 
 
 

Σας ευχαριστούµε για την δηµοσίευση 
 
 
 
Για πληροφορίες 
 
ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ  
Ιατρική - Κοινωνική - Ψυχολογική υποστήριξη καρκινοπαθών 
Μ. Μπότσαρη 20Γ - 14561 Κηφισιά 
Τηλ. 215 5353 577 
Email: info@agigmazois.gr  
www.agigmazois.gr  
fb: www.facebook.com/agigma.zois 
 
Η υποστήριξή σας είναι πολύτιµη για εµάς.  
Σας ευχαριστούµε! 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Αρ. Λογαριασµού: 6599137546061 
ΙΒΑΝ: GR75 0171 5990 00 65 9913 7546 061 
 

 


