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Δελτίο Τύπου 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκστρατεία ενημέρωσης  

της AstraZeneca κατά του Καρκίνου του Πνεύμονα  

«Γεμίζουμε φύλλα ζωής… πολεμάμε τον καρκίνο του Πνεύμονα!»   

 

         Πραγματοποιήθηκε Δενδροφύτευση 2.000 δέντρων στην Πεντέλη 
 
 
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019 – Με μια μεγάλη δράση αναδάσωσης που πραγματοποιήθηκε χθες, 24 

Νοεμβρίου στην Πεντέλη, με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του Πνεύμονα, 

ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη ενημερωτική εκστρατεία που υλοποίησε η AstraZeneca υπό την αιγίδα της 

Ελληνικής Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ). Στο πλαίσιο της δράσης, σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, 

φυτεύτηκαν 2.000 δέντρα, τόσα όσες και οι ευχές του κοινού που συμμετείχε στην εκστρατεία. Με το 

ηχηρό μήνυμα «Γεμίζουμε φύλλα ζωής… πολεμάμε τον καρκίνο του Πνεύμονα!», η εκστρατεία πέτυχε 

τον σκοπό της για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τον καρκίνο του 

Πνεύμονα, τη φύση της νόσου και τις εξελίξεις στην αντιμετώπισή του.    

Με σύμβολο το «Δέντρο Ζωής», παραλληλίζοντας τον Πνεύμονα με τον «Πνεύμονα της πόλης», ένα 

ξύλινο ομοίωμα δέντρου με γυμνά κλαδιά, τοποθετήθηκε από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, σε κεντρικά σημεία 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κοινό συμμετείχε στη δράση και έδωσε ζωή στο δέντρο, γεμίζοντάς το με 

2.000 ευχές αισιοδοξίας και εμψύχωσης στους ασθενείς και τους οικείους τους για την αντιμετώπιση του 

καρκίνου του Πνεύμονα. 

«Η εκστρατεία ενημέρωσης «Γεμίζουμε φύλλα ζωής… πολεμάμε τον καρκίνο του Πνεύμονα!», πέτυχε τον 
στόχο της, ως προς την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου 
του Πνεύμονα, που εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο σοβαρές μορφές καρκίνου.  Παράλληλα, ενημέρωσε 
το κοινό για την πρόοδο στην αντιμετώπισή του και τις ιατρικές εξελίξεις στις εξατομικευμένες θεραπείες. 
Στην AstraZeneca εδώ και 30 χρόνια, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην Υγεία και βρισκόμαστε δίπλα στον 
Έλληνα ασθενή, προσφέροντας καινοτόμες θεραπείες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής χιλιάδων 
ανθρώπων. Προτεραιότητά μας, είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. 
Ευχαριστούμε όλους όσοι «συνόδευσαν» το Δέντρο Ζωής στο ταξίδι του από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα 
και έστειλαν δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα» τόνισε ο Χρήστος 
Αντωνόπουλος MD, PhD, MBA, Διευθυντής του τμήματος Ογκολογίας της AstraZeneca Ελλάδος. 

Αναφερόμενος στον καρκίνο του Πνεύμονα και τις νέες δυνατότητες αντιμετώπισής του, ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), Ιωάννης Μπουκοβίνας, τόνισε «Ο 

παραλληλισμός του Δέντρου Ζωής με τον Πνεύμονα της Πόλης και κατ΄ επέκταση με την Υγεία είχε σαν 

στόχο αφενός να θυμίσει την καταστροφή που επιφέρουμε στις πόλεις μας με την απογύμνωσή τους από το 

πράσινο, αφετέρου την ανάγκη να συστρατευτούμε  όλοι μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Η 

ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ισχυρότερη περιβαλλοντική αιτία νόσησης και πρόωρων θανάτων παγκόσμια. 

Οι ασθένειες που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική μόλυνση ήταν υπεύθυνες για 9.000.000 πρόωρους 

θανάτους το 2015, τρεις φορές περισσότερους από την άθροιση θανάτων από το AIDS, τη φυματίωση και 

την ελονοσία και 15 φορές περισσότερους από όλους τους πολέμους και άλλες μορφές βίας. Αν σε αυτήν, 

προσθέσεις και την επίδραση του καπνίσματος τότε η επιβάρυνση στην εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα 

πολλαπλασιάζεται. Ο σπόρος της δενδροφύτευσης μαζί με την ενεργοποίηση του αντικαπνιστικού νόμου 

αποτελούν συμβολικά και ουσιαστικά μηνύματα προς την κοινωνία για την προσωπική ευθύνη της ανάληψης 

της υγείας στα χέρια μας. Το μέλλον δεν προκαταλαμβάνεται αλλά φτιάχνεται!». 

«Η ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του πνεύμονα, τη συχνότερη μορφή καρκίνου στη χώρα 
μας αλλά και με την μεγαλύτερη θνησιμότητα, είναι εξαιρετικά σημαντική. Στην Ελληνική Ομοσπονδία 
Καρκίνου πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος ασθενής είναι δυνατόν να έχει καλύτερα αποτελέσματα θεραπείας. 
Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι για συμπτώματα που επιμένουν η ιατρική επίσκεψη είναι απαραίτητη. 
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Οι γιατροί, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οφείλουν να παραπέμπουν το ταχύτερο, τους 
ασθενείς με επίμονα συμπτώματα που δεν υποχωρούν, σε εξειδικευμένο ιατρό στα ογκολογικά νοσοκομεία 
και κλινικές. Ο καρκίνος του πνεύμονα σήμερα μπορεί να αντιμετωπισθεί αν εντοπισθεί σε πρώιμο στάδιο». 
επισημαίνει η Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.). 
 
 
Σχετικά με την AstraZeneca  
 
Η AstraZeneca είναι μια διεθνής, βασισμένη στην επιστήμη, βιο-φαρμακευτική εταιρεία, η οποία εστιάζεται 
στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κυρίως για τη θεραπεία νόσων 
σε τρεις θεραπευτικές κατηγορίες – Ογκολογικές παθήσεις, Καρδιαγγειακές, Νεφρικές και Μεταβολικές 
παθήσεις και Αναπνευστικές παθήσεις. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης επιλεκτικά στους τομείς 
αυτοάνοσων νοσημάτων, των νευροεπιστημών και των λοιμωδών νοσημάτων. Η AstraZeneca ασκεί την 
επιχειρηματική της δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόμα της φάρμακα 
χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.astrazeneca.gr 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες:  

 AstraZeneca:  
κα Χριστίνα Γιόγιακα, Corporate Communication Manager: 210 68 71 500, 
Christina.Giogiaka@astrazeneca.com  
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