
Αγαπητές φίλες και φίλοι εύχομαι σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλή 
Χρονιά! 
 
Όταν έλαβα την τιμητική πρόσκληση για τη σημερινή βράβευση, μου δόθηκε η 
ευκαιρία να αναλογιστώ βαθύτερα τι σημαίνει για εμένα το «Άλμα Ζωής». 
Κατάλαβα πόσο σημαντική θέση έχει διαδραματίσει στη ζωή μου, τόσο σε 
προσωπικό, όσο και σε επιστημονικό επίπεδο, αφού, μέσα από τη συμμετοχή 
μου στα προγράμματα ενημέρωσης των γυναικών, μπόρεσα να καλλιεργήσω 
την ανάγκη της κοινωνικής προσφοράς και παράλληλα να μοιραστώ τα 
συναισθήματα, τους φόβους, τις ανησυχίες, αλλά και τη δύναμη της ελπίδας 
των γυναικών που νοσούν από καρκίνο του μαστού. 
 

Η δραστηριότητά μου στα προγράμματα αυτά μου χάρισε τη δύναμη και το 
κίνητρο να προσπαθώ συνεχώς για να γίνω καλύτερη ως επιστήμων και ως 
άνθρωπος γιατρός, νοιώθοντας ικανοποίηση και εσωτερική πληρότητα μετά 
από κάθε ενημερωτική ομιλία, ούσα βέβαιη ότι η ενημέρωση βοηθά σημαντικά 
ώστε η πρόληψη να γίνει συνείδηση και τρόπος ζωής των γυναικών. 
 
Παράλληλα τα τελευταία είκοσι χρόνια είχα την τύχη και την τιμή να 
παρακολουθώ στενά την ανάπτυξη και την προσφορά του συλλόγου μας, που 
ραγδαία εξελίχθηκε και αναγνωρίστηκε ως το κορυφαίο συμβουλευτικό 
όργανο κοινωνικής αρωγής. Γι αυτό συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο μας, την 
Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, αλλά και τα τωρινά και τα απελθόντα μέλη του ΔΣ 
και τις επαγγελματίες υγείας που με την άοκνη, εγκάρδια προσπάθεια και 
σκληρή δουλειά τους έχουν κατορθώσει ώστε, το Άλμα Ζωής να διαδραματίζει 
πλέον έναν ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό ρόλο, ως μέσο ενημέρωσης των 
γυναικών. Μέσα από την εθελοντική τους προσφορά συνέβαλαν στην 
απομυθοποίηση της νόσου που ουσιαστικά πλέον δε φοβίζει τις γυναίκες που 
νοσούν, αλλά αντίθετα αποτελεί πρόκληση για μια νέα, πιο ρεαλιστική 
αντιμετώπιση της ζωής, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με έσχατο 
συμβολισμό τον καθιερωμένο πλέον θεσμικά «Μαραθώνιο ζωής». 
 

Γι’ αυτήν λοιπόν τη σημαντική προσφορά του Συλλόγου, επιθυμώ και νοιώθω 
ως γιατρός και ως γυναίκα να πω ένα μεγάλο και εγκάρδιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε 
όλους εσάς, με την ευχή η φετινή χρονιά να είναι γεμάτη Υγεία, Δύναμη, 
Ειρήνη και Αγάπη. 
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