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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ ιδρύθηκε το 1976.  
Είναι ΜΚΟ πιστοποιημένη στα μητρώα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου 
Εξωτερικών. Έχει δύο παραρτήματα που λειτουργούν στην Πάτρα από το 2001 και στο 
Ηράκλειο Κρήτης από το 2007. Έχει περίπου 2000 μέλη και 500 εκπαιδευμένους 
εθελοντές και εθελόντριες. Φιλοξενεί και στηρίζει τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Λαρυγγεκτομηθέντων ΠΑΝ.ΣΥ.ΛΑ.,  από το 1989.   
 
Στόχος του ΑγκαλιάΖΩ είναι να συμβάλλει στην σφαιρική αντιμετώπιση του καρκίνου 
με οργανωμένα προγράμματα που υλοποιούνται από έμπειρους επαγγελματίες και 
εκπαιδευμένους εθελοντές όπως :  
 

 Πρόγραμμα Ενημέρωσης των πολιτών για Πρόληψη – Έγκαιρη Διάγνωση για 
όλους τους καρκίνους πραγματοποιώντας καμπάνιες, ομιλίες, διανέμοντας 
έντυπο ενημερωτικό υλικό μεταφρασμένο σε τρείς γλώσσες (Αγγλικά, 
Αλβανικά Ρώσικα) για τους μετανάστες που ζουν στην πατρίδα μας, προβολή 
ραδιοτηλεοπτικών ενημερωτικών spots, καθώς επίσης και εκπαίδευση των 
πολιτών για αλλαγή στάσης ζωής και συμπεριφοράς στην Πρόληψη 
(πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αυτοεξέταση μαστού).  

 Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής και Οικονομικής Στήριξης των ογκολογικών 
ασθενών και των οικογενειών τους, από την ώρα της διάγνωσης και για όσο 
καιρό το έχουν ανάγκη, με εθελοντές, κοινωνικούς λειτουργούς και 
ψυχολόγους (με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες), προκειμένου να τους 
στηρίξουν να διαχειριστούν τα συναισθήματα και τα προβλήματα που 
ανακύπτουν από την ασθένεια και τους θεραπευτικούς χειρισμούς. Η 
οικονομική στήριξη γίνεται με χρήματα και τρόφιμα κάθε μήνα. 

 Ενδονοσοκομειακά προγράμματα, όπου εκπαιδευμένες εθελόντριες 
βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς και στις οικογένειές τους κατά 
την αναμονή για χημειοθεραπεία στην Κλινική μιας Ημέρας και στην αναμονή 
για Ακτινοθεραπεία. Επίσης με το πρόγραμμα της τροχήλατης δανειστικής 
βιβλιοθήκης, είναι κοντά σε όλους τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας τους, όπου το βιβλίο λειτουργεί ως μέσον προκειμένου να 
εντοπιστούν οι μοναχικοί και οι στερούμενοι επισκεπτηρίου ασθενείς.  

 Πρόγραμμα Συνηγορίας και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων των ογκολογικών 
ασθενών από το 2007, σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), με το οποίο έχουμε υπογράψει μνημόνιο 
συνεργασίας.  
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Είναι Μέλος της ECPC (European Cancer Patient Coalition / Ευρωπαϊκός συνασπισμός 
των ασθενών με καρκίνο), της WACC (Women Against Cervical Cancer/Γυναίκες Κατά 
του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας), της IAPO (International Alliance of Patients 
Organization), καθώς και της Europacolon, της οποίας είναι και επίσημος εκπρόσωπος 
στην Ελλάδα.  

Μέσω της ιστοσελίδας του www.oekk.gr, ο ΑγκαλιάΖΩ παρέχει πληροφορίες και σε 
συνεργασία με επίσημους ιατρικούς φορείς δίνει την δυνατότητα στους 
ενδιαφερόμενους να πάρουν έγκυρες απαντήσεις στα ερωτήματά τους.  
 
Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ έχει λάβει για το έργο του 
πολλές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, με σημαντικότερο το διεθνές Βραβείο Patient 
Initiative Award των βραβείων Prix Galien, το οποίο είναι εφάμιλλο των «Νόμπελ» της 
φαρμακοβιομηχανίας. 
 
Το βραβείο Patient Initiative Award μας τιμά και μας εμψυχώνει να συνεχίσουμε με το 
ίδιο σθένος και αγάπη το έργο του ΑγκαλιάΖΩ σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση όλων των καρκίνων. 
 
Από την ίδρυση του έως σήμερα, ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ 
μετρά 41 χρόνια ενεργής παρουσίας και στόχος μας παραμένει πάντα ένας:  
ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ. 
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