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Το Όραμα και η 
Αποστολή της ΑΕΛΙΑ

Μήνυμα της Προέδρου

Οι Δράσεις μας το 2017

Η ΑΕΛΙΑ Στηρίζει

Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΑΕΛΙΑ Ενημερώνει και Εκπαιδεύει

Επιστημονική Επιτροπή

Η ΑΕΛΙΑ Συνεργάζεται

Παρουσία στο Διαδίκτυο και στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η ΑΕΛΙΑ Συγκεντρώνει Πόρους

Συμμετοχή και Συνδρομή στο 
Έργο της ΑΕΛΙΑ: Πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε;

Η ΑΕΛΙΑ Ευαισθητοποιεί

Οικονομικός Απολογισμός

Εταιρική Ευθύνη & Διαχείριση

Παρουσίαση Χορηγών 2017

Περιεχόμενα
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Αγαπητοί φίλοι της ΑΕΛΙΑ,

Στα χέρια σας κρατάτε μια σύντομη 
αναδρομή στην πορεία της ΑΕΛΙΑ το 
2017. 

Ο σύλλογός μας, που συμπλήρωσε λίγο 
παραπάνω από 3 χρόνια ζωής, μεγαλώνει 
και εξελίσσεται με μοναδική κινητήρια 
δύναμη, την αγάπη και τη στήριξή σας! 

Το 2017 υπήρξε η πιο δραστήρια και 
αποδοτική χρονιά μας μέχρι τώρα, με 
νέα πρόσωπα, καινούριο Διοικητικό 
Συμβούλιο και ένα κοινό, ζωντανό και 
ισχυρό όραμα: να στηρίζει με συνέπεια, 
υπευθυνότητα και σοβαρότητα τη 
γυναίκα με καρκίνο του μαστού και να 

Η ΑΕΛΙΑ, μια αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση 
δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει 
στην εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού και 
τους νοσούντες κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την 
νόσο.  

Η αποστολή της ΑΕΛΙΑ είναι :

• Η υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού για τη δύναμη 
της πρόληψης και τη σπουδαιότητα της έγκαιρης 
διάγνωσης στον καρκίνο του μαστού. 

• Η εμπεριστατωμένη  πληροφόρηση για τον 
καρκίνο του μαστού, τις δυνατότητες θεραπείας 
και αποκατάστασης, τα επιτεύγματα των ιατρικών 
ερευνών και την πρόοδο που επιτελείται σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

• Η οικονομική κάλυψη θεραπειών, νοσηλείας 
και αποκατάστασης γυναικών που ανήκουν σε 
οικονομικά ευπαθείς ομάδες και νοσούν από 
καρκίνο του μαστού.

μεταφέρει το μήνυμα της σπουδαιότητας 
της πρόληψης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τους βασικούς 
άξονες των δράσεων που υλοποιήσαμε το 
2017.

Ελπίζουμε, και δεσμευόμαστε ότι με 
τη δική σας υποστήριξη, το 2018 θα 
προσφέρουμε σε ακόμη περισσότερες 
γυναίκες ίσες ευκαιρίες σε θεραπείες αλλά 
και φυσιολογική και ολοκληρωμένη ζωή 
μετά τον καρκίνο του μαστού.

Σε αυτή την προσπάθεια θα ήταν τιμή μας 
να συνεχίσουμε να σας έχουμε δίπλα μας, 
ενεργούς συνοδοιπόρους σε έναν αγώνα 
που μας αφορά όλους!

Με εκτίμηση 
Αθηνά Γιαννοπούλου,  ΜD

Πρόεδρος 

• Η μετεκπαίδευση νέων επιστημόνων σε 
ειδικότητες σχετικές με τον καρκίνο του μαστού σε 
αναγνωρισμένα κέντρα μαστού στην Ευρώπη και 
στις Η.Π.Α., με στόχο την σύγχρονη αντιμετώπιση  
της νόσου στην Ελλάδα.

Οραματιστήκαμε μια εποχή που δε θα χάνονται 
ασθενείς από τον καρκίνο του μαστού και που όλοι 
μας θα έχουμε ίσες ευκαιρίες στις πιο σύγχρονες 
θεραπείες. 

ΑΕΛΙΑ, σημαίνει πηγή ζωής από το φως, μια και 
«αήλιος» ήταν η αρχαία ελληνική λέξη για τον Ήλιο. 
Για μας όμως εκφράζει κάτι περισσότερο… τους 
στόχους και τις ελπίδες μας.

Αγάπη, Ελπίδα, Λύσεις για lαση και Αποκατάσταση!

1. Μήνυμα
της 
Προέδρου

2. Το όραμα και η αποστολή της ΑΕΛΙΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ένας από τους πιο βασικούς άξονες 
δράσης της ΑΕΛΙΑ είναι η οικονομική 
υποστήριξη σε θεραπείες, νοσηλεία και 
αποκατάσταση γυναικών με Καρκίνο 
του Μαστού που ανήκουν σε οικονομικά 
ευπαθείς ομάδες. Η επιλογή των ασθενών 
γίνεται μετά από λεπτομερή εξέταση 
των δικαιολογητικών απορίας που προ
σκομίζουν και με ομόφωνη απόφαση 
του Δ.Σ. της ΑΕΛΙΑ. Στην προσπάθεια 
αυτή, είναι πολύτιμη η συνεισφορά των 
γιατρών της Επιστημονικής Επιτροπής 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
αφιλοκερδώς. Ενδεικτικά ακολουθούν 
μερικά περιστατικά της οικονομικής μας  
υποστήριξης:

Επέμβαση αποκατάστασης 48χρονης από 
τη Χαλκίδα

Η 48χρονη γυναίκα διαγνώστηκε με 
καρκίνο του μαστού, το Δεκέμβριο 
του 2012 όπου και υποβλήθηκε σε 
μαστεκτομή. Τον Ιούνιο του 2017 
πραγματοποιήθηκε αφιλοκερδώς από 
γιατρό της επιστημονικής επιτροπής 
η επέμβαση αποκατάστασης η οποία 
καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου οικονομικά 
(έξοδα νοσηλείας και υλικών) από την  
ΑΕΛΙΑ.

Κάλυψη θεραπειών 48χρονης από τη 
Θεσσαλονίκη  

Η γυναίκα διαγνώσθηκε το Φεβρουάριο 
του 2017 με καρκίνο του μαστού 

(διηθητικό πορογενές Grade 3). O όγκος αφαιρέθηκε και 
ακολούθησαν χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες. Η ΑΕΛΙΑ 
κάλυψε την επέμβαση ογκεκτομής και μέρος των θεραπειών.

Κάλυψη θεραπειών 45χρονης από τη Θεσσαλονίκη 

Η ασθενής δίνει τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού από το 2007. 
Υποβλήθηκε σε μαστεκτομή και ακολούθησαν χημειοθεραπείες, 
ακτινοθεραπείες και ορμονοθεραπεία. Στη διάρκεια των ετών 
20102011 πραγματοποιήθηκαν τρία αποτυχημένα χειρουργεία 
αποκατάστασης. Το Δεκέμβριο του 2011 διαγνώστηκε μετάσταση 
στους λεμφαδένες και το Δεκέμβριο του 2015 μετάσταση στο 
συκώτι. Η ασθενής έχει ενταχθεί σε πειραματική θεραπεία. Η 
ΑΕΛΙΑ καλύπτει από τον Ιούλιο του 2017 όλα  τα έξοδα νοσηλείας, 
φαρμάκων και εξετάσεων. 

Κάλυψη θεραπειών 45χρονης από την Αθήνα 

Η γυναίκα από το 2011 πάσχει από πολλαπλή σκλήρυνση κατά 
πλάκας. Τον Ιούλιο του 2017 διαγνώστηκε με καρκίνο του 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΜΑΣ ΤΟ 2017

3.1 Η ΑΕΛΙΑ στηρίζει

Μ α ς  γ ε μ ί ζ ε ι  ι κ α ν ο π ο ί η σ η 

ν α  β λ έ π ο υ μ ε  ό τ ι  ο ι 

π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  τ η ς  Α Ε Λ Ι Α 

έ χ ο υ ν  α ν τ ί κ τ υ π ο  σ τ η  ζ ω ή 

κ α ι  σ τ η ν  π ο ι ό τ η τ α  τ η ς 

κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α ς  τ ω ν 

γ υ ν α ι κ ώ ν .

μαστού. Υποβλήθηκε σε ογκεκτομή και 
ακολούθησαν χημειοθεραπείες, και σε 
δεύτερο χρόνο ακτινοθεραπείες και 
ορμονοθεραπεία. Η ΑΕΛΙΑ καλύπτει από 
τον Σεπτέμβριο του 2017  όλα τα έξοδα 
νοσηλείας, φαρμάκων και εξετάσεων. 
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Επέμβαση αποκατάστασης 36χρονης από 
τη Θεσσαλονίκη 

Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού 
έγινε τον Οκτώβριο του 2014. Η 
ασθενής υποβλήθηκε σε μαστεκτομή 
και ακολούθησαν χημειοθεραπείες και 
ορμονοθεραπεία. Το Νοέμβριο του 2017 
πραγματοποιήθηκε αφιλοκερδώς από 
γιατρό της επιστημονικής επιτροπής 
η επέμβαση αποκατάστασης η οποία 
καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου οικονομικά  
(έξοδα νοσηλείας και υλικών) από την 
ΑΕΛΙΑ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΟΥΚΑΣ

Η ΑΕΛΙΑ δημιούργησε και λειτουργεί την 
πρώτη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΟΥΚΑΣ πανελλαδικά 
για γυναίκες με καρκίνο του μαστού, που 
κατά τη διάρκεια των θεραπειών τους 
έχουν απώλεια μαλλιών και ανήκουν σε 
οικονομικά ευπαθείς ομάδες. 

Η λειτουργία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΡΟΥΚΑΣ 
στηρίζεται στην ευαισθησία πολλών 
εθελοντών, οι οποίοι δωρίζουν περούκες 
που δε χρειάζονται.

Η ΑΕΛΙΑ συλλέγει περούκες από κάθε 
σημείο της Ελλάδας, καλύπτοντας εξ 
ολοκλήρου τα έξοδα courier (δηλ. χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση του 
εθελοντή που κάνει τη δωρεά).

Αντίστοιχα, οι περούκες αποστέλλονται 
με courier σε οποιαδήποτε περιοχή 
της Ελλάδας, χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση για την παραλήπτρια.

Η κάθε περούκα αποστέλλεται ύστερα 
από συνεννόηση με την ενδιαφερόμενη 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
περούκας που της ταιριάζει (χρώμα, 
ύψος κούρεμα μαλλιών).

Η αποστολή της περούκας συνεδεύεται 
από ενημερωτικό υλικό και οδηγίες 
περιποίησης της περούκας.

Το 2017 διατέθηκαν 32 περούκες σε όλη 
την Ελλάδα.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η ΑΕΛΙΑ στοχεύοντας στην σπουδαιότητα 
της πρόληψης και της έγκαιρης 
διάγνωσης σε συνεργασία με την AFFIDEA 
ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ προσέφερε το 2017,  
εξήντα (60) μαστογραφίες σε γυναίκες με 
οικονομικές δυσκολίες. 

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Τα  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ Ι.Α.Ε 
προσέφεραν σε άτομα που έχουν έρθει σε 
επαφή με την ΑΕΛΙΑ και αντιμετωπίζουν 
σοβαρή οικονομική δυσχέρεια, ιατρικές 
υπηρεσίες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Επιπλέον 
προσέφεραν στα μέλη της ΑΕΛΙΑ τη 
δυνατότητα ιατρικών εξετάσεων και 
συνταγογράφησης από γιατρούς της 
“ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ Ι.Α.Ε” με ειδικές 
τιμές. 

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

H ΑΕΛΙΑ σε συνεργασία με τη 
EUROGENETICA Ι.Α.Ε. προσέφερε στα 
μέλη της και ενδιαφερόμενες γυναίκες 
που ήρθαν σε επαφή με το Σύλλογο, 
πλήρη γενετικό έλεγχο στα γονίδια 
BRCA1 και BRCA2 με τη Νέας Γενιάς 
Αλληλουχία  του DNA (NGS) + MLPA σε 
προνομιακή τιμή. 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

H ΑΕΛΙΑ συγκρότησε Νομική Επιτροπή 
που αποσκοπεί, με την κατάλληλη 
συμβουλευτική παραίνεση, στην 
επιτυχή αντιμετώπιση προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουν νοσούντα μέλη 
της ΑΕΛΙΑ  σε μία από τις δυσκολότερες 
περιόδους της ζωής τους. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται στις υποθέσεις άπορων 
νοσούντων γυναικών. 

Ο Ι  Δ ΡΑ Σ Ε Ι Σ  Μ Α Σ  Τ Ο  2 0 1 7

Η ΑΕΛΙΑ δίνει έμφαση στην ενημέρωση 
του κοινού για όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού 
και στη σπουδαιότητα της πρόληψης 
μέσω της έγκαιρης διάγνωσης. Ο 
καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος αν 
διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο. Στόχος 
μας είναι η μετάδοση αυτού του 
μηνύματος σε όσο το δυνατον ευρύτερο 
μέρος του πληθυσμού υλοποιώντας μια 
σειρά διαδραστικών ενεργειών. 

ΗΜΕΡΙΔΑ «Γνώρισε, Πρόλαβε, Αντιμε
τώπισε τον Καρκίνο του Μαστού» 
Διοργάνωση  Δήμος Νεάπολης Συκεών – 
Τοπικό Συμβούλιο Πεύκων

Ενημερωτική ομιλία της Αθηνάς 
Γιαννοπούλου (Πλαστικός Χειρουργός 
ΜD  Πρόεδρος της ΑΕΛΙΑ). Η ΑΕΛΙΑ είχε 
stand όπου διανέμονταν πληροφοριακό 
υλικό (4.2.2017).

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ «Mommy’s world» 

Ομιλία του Κλέαρχου Δεσίρη (Χειρουργός 
Μαστού – Γυναικολόγος, μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής της ΑΕΛΙΑ) 
με θέμα “Καρκίνος του Μαστού στην 
Περιγεννητική περίοδο  Πρωτοποριακές 
μέθοδοι αντιμετώπισης”. Η ΑΕΛΙΑ είχε 
stand όπου διανέμονταν πληροφοριακό 
υλικό (22.4.2017).

Ο Ι  Δ ΡΑ Σ Ε Ι Σ  Μ Α Σ  Τ Ο  2 0 1 7

3.2 Η ΑΕΛΙΑ ενημερώνει 

και εκπαιδεύει
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ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Υπερθερμία: 
Ατοξική θεραπεία κατά του καρκίνου»

Ο δρ. Andras Szasz, Φυσικός και 
βραβευμένος ερευνητής και καθηγητής 
του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης, 
και ο Χειρούργος Ογκολόγος και 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας 
Εξατομικευμένης Ογκολογίας (ΕΛ.
ΕΤ.ΕΞ.Ο), Alfred Barich, παρουσίασαν 
τη συμβολή, τις δυνατότητες και τις 
προοπτικές που προσφέρει στον αγώνα 
κατά του καρκίνου η Υπερθερμία, 
που χαρακτηρίζεται και ως «τέταρτος 
θεραπευτικός πυλώνας της ογκολογίας». 
Η ΑΕΛΙΑ είχε stand όπου διανέμονταν 
πληροφοριακό υλικό (20.6.2017).

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΛΙΑ 
«Καρκίνος του Μαστού: Κάθε λεπτό 
μετράει  Η Δύναμη της Πρόληψης, Νίκη 
της Ζωής» Ιούνιος 2017Δεκέμβριος 2017

Το δεύτερο εξάμηνο του 2017, η ΑΕΛΙΑ 
διοργάνωσε μια καμπάνια ενημέρωσης 
για τη σπουδαιότητα της πρόληψης και 
της έγκαιρης διάγνωσης  στον καρκίνο 
του μαστού. 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης 
η επιστημονική επιτροπή της ΑΕΛΙΑ 
εξέδωσε το 6σέλιδο έντυπο «Καρκίνος 
του Μαστού: Κάθε λεπτό μετράει» που 
παρουσίαζε με λεπτομερείς οδηγίες τον 
τρόπο αυτοεξέτασης, τις προληπτικές 

εξετάσεις καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές ενός υγιεινού τρόπου 
ζωής. Μέχρι το τέλος του έτους το έντυπο διανέμονταν σε κεντρικά 
σημεία και στις εκδηλώσεις της ΑΕΛΙΑ (συνεχής δράση από το Μάιο 
2017) .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Η Επιστημονική Ομάδα της ΑΕΛΙΑ σε συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης
Συκεών, παρουσίασε στο περιοδικό «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» που διανέμεται 
σε 40.000 οικογένειες του Δήμου, τις οδηγίες για την πρόληψη στον 
καρκίνο του μαστού (Ιούνιος 2017).  

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΣΥΡΟ  «Καρκίνος του Μαστού: Η Δύναμη της Πρόληψης, Νίκη 
της Ζωής» 
Διοργάνωση: ΑΕΛΙΑ σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου –Ερμούπολης και 
τον  Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων

Ενημερωτική ομιλία της Αθηνάς Γιαννοπούλου (Πλαστικός Χειρουργός, 
ΜD – Πρόεδρος της ΑΕΛΙΑ) και βιωματική αφήγηση της Ροδούλας 
Τσαλουχίδου (μέλους της ΑΕΛΙΑ, πρώην ασθενούς από καρκίνο του 
μαστού) στις 7.10.2017 στην αίθουσα «Γιάννης Ρίτσος» του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Σύρου–Ερμούπολης. Η ΑΕΛΙΑ είχε stand όπου 
διανέμονταν πληροφοριακό υλικό (Οκτώβριος 2017).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ 
Διοργάνωση: ΑΕΛΙΑ  σε συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης – Συκεών

Η ΑΕΛΙΑ διοργάνωσε δύο σεμινάρια αυτοεξέτασης στις 25.10.2017 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών και στην Αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου Πεύκων. Τα σεμινάρια, που απευθύνονταν σε γυναίκες, 
πραγματοποιήθηκαν από τους διακεκριμένους γιατρούς της 
Επιστημονικής Επιτροπής της ΑΕΛΙΑ Κλέαρχο Δεσίρη (γυναικολόγο) και 
Χρήστο Κανιστρά (χειρούργο μαστολόγο), και περιελάμβαναν αναλυτική 
παρουσίαση με τη βοήθεια μοντέλων  εθελοντριών του τρόπου 
αυτοεξέτασης και ψηλάφησης του μαστού,  αλλά και τους βασικούς 
κανόνες για αποτελεσματική πρόληψη από τον καρκίνο του μαστού. Η 
ΑΕΛΙΑ είχε stand όπου διανέμονταν πληροφοριακό υλικό (Οκτώβριος 
2017).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΔΡΟΜΕΑΣ 
Α.Ε.» 

Ενημερωτική ομιλία της Αθηνάς Γιαννοπούλου (Πλαστικός Χειρουργός 
ΜD – Πρόεδρος της ΑΕΛΙΑ) για τον καρκίνο του μαστού και τους τρόπους 
πρόληψης στις γυναίκες εργαζόμενες της βιομηχανίας κατασκευής 
επίπλων ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε. στις ΣΕΡΡΕΣ στις 11.12.2017. Η ΑΕΛΙΑ είχε stand 
ενημέρωσης όπου διανέμονταν πληροφοριακό υλικό (Νοέμβριος 2017).
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Η ΑΕΛΙΑ ενημερώνει και εκπαιδεύει
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3.3 Η ΑΕΛΙΑ συνεργάζεται

Δήμος Νεάπολης-Συκεών

Τ.Ε.Ι .  Πατρών

“Κέντρο Στήριξης”

Γιατροί του Κόσμου

LIONS CLUB

Κοινωνικό Ιατρείο

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Χαμόγελο του Παιδιού

“CORA’S CAPS”

Η ΑΕΛΙΑ προσέφερε δωρεάν 
μαστογραφίες στο Κοινωνικό 
Φαρμακείο του Δήμου Νεάπολης 
Συκεών προκειμένου να εξετα
στούν γυναίκες που ανήκουν σε 
ασθενείς οικονομικά ομάδες.

Έρευνα με θέμα “Λεμφοίδημα 
και Καρκίνος του Μαστού” 
πραγματοποίησε η ΑΕΛΙΑ σε 
συνεργασία με ομάδα φοιτητών του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας του 
ΤΕΙ Πατρών. Το ερωτηματολόγιο 
ήταν διαθέσιμο στο website 
της ΑΕΛΙΑ και απευθύνονταν σε 
γυναίκες που έχουν νοσήσει.

Μέλη της ΑΕΛΙΑ συγκέντρωσαν 
ενδύματα και τα παρέδωσαν στο 
Κέντρο Στήριξης που διατηρεί 
το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στη 
Θεσσαλονίκη.

Η ΑΕΛΙΑ προσέφερε δωρεάν σε 
γυναίκες με καρκίνο του μαστού 
μια καταπληκτική συλλογή από 
σκουφάκια, της Αμερικανίδας 
ELISABETH BEJARANO, η οποία στη 
μνήμη της φίλης της CORA, δωρίζει 
τις δημιουργίες της, “CORA’S 
CAPS”, σε γυναίκες που νοσούν και 
σε οργανισμούς που ασχολούνται 
με τον καρκίνο του μαστού σε όλο 
τον κόσμο.

Η ΑΕΛΙΑ προσέφερε δωρεάν 
μαστογραφίες στον οργανισμό 
«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» προκει
μένου να εξεταστούν γυναίκες που 
ανήκουν σε ασθενείς οικονομικά 
ομάδες.

H ΑΕΛΙΑ προσέφερε τα έντυπα 
ενημέρωσης που έχει εκδώσει 
«ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: Η 
Δύνα μη της Πρόληψης, Νίκη της 
Ζωής» στην Επιτροπή Γυναικών 
της Λέσχης LIONS, παράρτημα  
LION Θ117Β Β. Ελλάδος, για να 
στηρίξει τη δράση των γυναικών 
του Συλλόγου που τα προσέφεραν 
σε ειδική εκδήλωση στην Πλατεία 
Αριστοτέλους (Οκτώβριος 2017).

Άλμα Ζωής

Sail for Pink

Η ΑΕΛΙΑ συμμετείχε στη 
διοργάνωση «SAIL FOR PINK» 
με ομάδα μελών που έλαβαν 
μέρος στην Πορεία Ελπίδας 
και με πλήρωμα μελών σε 
ι στι οπλοϊκό σκάφος το οποίο 
συμμετείχει στον αγώνα ιστιο
δρομίας στα πλαίσια της 
διοργάνωσης (Μάιος 2017).

Το 2017 η ΑΕΛΙΑ συνεργάστηκε με διάφορους φορείς με σκοπό την 

ευρύτερη διάδοση του μηνύματος στο κοινό για τον καρκίνο του μαστού 

και την εν γένει προώθηση του οράματος και της αποστολής της ΑΕΛΙΑ.
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3.4 Η ΑΕΛΙΑ συγκεντρώνει πόρους

Η καθηγήτρια yoga – pilates Αλεξάνδρα Ρωσσοπούλου, ιδρύτρια του ANIMA 
STUDIO YOGA PILATES DANCE, προσέφερε μέρος των εσόδων στην ΑΕΛΙΑ από 
τα σεμινάρια που πραγματοποίησε. Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε εκπαιδευτές  
yoga/pilates και είχαν ως αντικείμενο το προσαρμοσμένο ασκησιολόγιο σε 
γυναίκες που έχουν κάνει αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή (Απρίλιος 2017).

ANIMA STUDIO YOGA PILATES DANCE  

Η εταιρία Γατίδης Fresh διάθεσε στις 24.10.2017, για δεύτερη συνεχή χρονιά  
μέσα από επιλεγμένα καταστήματά της  όλα τα ρόδια που συγκόμισε από τις 
υιοθετημένες ροδιές στα πλαίσια του «Growdia Project»,  συγκεντρώνοντας 
χρήματα για λογαριασμό της ΑΕΛΙΑ (Οκτώβριος 2017).

ΓΑΤΙΔΗΣ FRESH 

Την Κυριακή 7.5.2017 τα  PINEWOOD SCHOOLS διοργάνωσαν Flea market 
στους χώρους του σχολείου, με τη συμμετοχή γονέων και παιδιών και διέθεσαν 
τα έσοδα στην ΑΕΛΙΑ. Στην εκδήλωση η ΑΕΛΙΑ είχε stand ενημέρωσης όπου 
διανέμονταν πληροφοριακό υλικό (Μάιος 2017).

PINEWOOD SCHOOLS – FLEA MARKET  

Στις 22.10.2017 πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά η εκδήλωση ομογενών και 
φίλων της ΑΕΛΙΑ  στη Β. Καρολίνα στο “Bleu Olive” Bistro για τη στήριξη των 
σκοπών του Συλλόγου.  Η σιωπηρή δημοπρασία της εκδήλωσης περιελάμβανε 
κοσμήματα, έργα τέχνης, χειροποίητες κατασκευές και επιλεγμένα κρασιά. 
Παρέστησαν ιατροί και φορείς που ασχολούνται με τον καρκίνο του μαστού 
(Οκτώβριος 2017).

Η food blogger Μελίνα Χατζηπαντελή του food blog «MeliSoula» διοργάνωσε 
το event «PINK RIBBONS AND COFFEE: Μια ροζ κορδέλα στον καφέ σας» στο 
café TOM’S FLAGSTORE στις 27.10.2017. Στο event διέθεσε προς πώληση τα 
μοναδικά μπισκότα της, «στολισμένα» με το ροζ κορδελάκι για την περίσταση,  
και προσέφερε τα έσοδα στην ΑΕΛΙΑ (Οκτώβριος 2017).

BLEU OLIVE BISTRO  -  FUNDRAISING DINNER  

TOMS FLAGSTORE «PINK RIBBONS AND COFFEE» 

H AEΛΙΑ διοργάνωσε στις 24.10.2017 στο εστιατόριο “B” του Βυζαντινού 
Μουσείου μια βραδιά με σκοπό τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων για τη 
στήριξη του έργου της. Στην εκδήλωση παρέστησαν φίλοι και χορηγοί του 
Συλλόγου καθώς και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της ΑΕΛΙΑ (Οκτώβριος 
2017).

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «Β» -  FUNDRAISING DINNER   

Οι πόροι της ΑΕΛΙΑ προέρχονται από τις συνδρομές των μελών της, δωρεές 
και χορηγίες. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους η ΑΕΛΙΑ διοργανώνει 
εκδηλώσεις με ιδιαίτερη αισθητική και ξεχωριστό πολιτιστικό στίγμα, που 
σκοπό έχουν την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.
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Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για  τη σπουδαιότητα της πρόληψης, η ΑΕΛΙΑ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την 

ευαισθητοποίηση του κοινού.  Επιτομή των δράσεων αποτελεί η φωταγώγηση σε χρώμα ροζ, εμβληματικών κτιρίων σε 

διάφορες πόλεις, σύμφωνα με την παγκόσμια καμπάνια που υλοποιείται κάθε Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης κατά 

του καρκίνου του μαστού.

Διαγωνισμός-Έκθεση Φωτογραφίας 

«Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΠΡΕΛΑ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ» 
Δημαρχικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (9.10-24.10.2017)   

Η ΑΕΛΙΑ διοργάνωσε την Έκθεση Φωτογραφίας 
στο φουαγιέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, 
με θέμα «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: Η ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΠΡΕΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ». Η Έκθεση έγινε 
υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, είχε επετειακό χαρακτήρα 
καθώς αντικείμενο των έργων ήταν το εικαστικό 
«ΟΜΠΡΕΛΕΣ» του Γ. Ζογγολόπουλου, το οποίο το 
2017 συμπληρώσε 20 χρόνια εγκατάστασης στην 
παραλία Θεσσαλονίκης. Δικαίωμα συμμετοχής 
στην Έκθεση είχαν επαγγελματίες και ερασιτέχνες 
φωτογράφοι. Η επιλογή των έργων, αλλά και η 
βράβευση των 3 καλύτερων έργων έγινε από κριτική 
επιτροπή που απαρτίζονταν από τους: 

Δημήτρη Ανδρίτσο (φωτογράφο), Πρόεδρο της 
Επιτροπής 

Τατιάνα Καραπαναγιώτη (δημιουργό Inside story 
πρώην Υπ. Πολιτισμού)

Γιώργο Τούλα (Εκδότη του Parallaxi Mag)

Ugur Oral (ΔημοσιογράφοΦωτογράφο)

Αθηνά Γιαννοπούλου (Πλαστικό Χειρουργό MD, 
Πρόεδρο της ΑΕΛΙΑ)

Το πρώτο βραβείο του Διαγωνισμού κέρδισε η 
Νικολέττα Μηνάογλου, το δεύτερο βραβείο ο 
Γιώργος Τσελεπίδης, και το τρίτο Βραβείο η Εύη 
Νταρίλη. 

Η Εκθεση είχε διάρκεια έως τις 16.10, αλλά ύστερα 
από αιτήματα πολλών φίλων της ΑΕΛΙΑ πήρε 
παράταση έως τις 24.10.17.
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3.5 Η ΑΕΛΙΑ ευαισθητοποιεί

Η ΑΕΛΙΑ σε συνεργασία με την Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργάνωσε 
στις 16.11.2017 μια βραδιά στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης αφιερωμένη 
στις γυναίκες. Τέσσερις γυναίκες, η 
αρχιμουσικός Ζωή Τσόκανου, η σοπράνο 
Eleni Calenos, η μέτζο σοπράνο Αντιγόνη 
Παπούλκα και η ηθοποιός Κατερίνα Λέχου 
ένωσαν το ταλέντο  και την ευαισθησία 
τους και χάρισαν στο κοινό της πόλης μια 
μαγευτική βραδιά με αγαπημένες άριες 
και ντουέτα από το λυρικό ρεπερτόριο. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και η 
βράβευση των τριών καλύτερων έργων 
του Διαγωνισμού Φωτογραφίας της ΑΕΛΙΑ 
«Καρκίνος του Μαστού: Η Πρόληψη είναι 
η Ομπρέλα της Ζωής» (Νοέμβριος 2017).

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΕΛΙΑ»
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Φωταγώγηση 
Δημαρχείου Σύρου - 
Ερμούπολης 

Φωταγώγηση 
του Τείχους της 
Πολιτιστικής Γειτονιάς

Φωταγώγηση 
του Εικαστικού 
“ΟΜΠΡΕΛΕΣ” του 
Γ. Ζογγολόπουλου

Η ΑΕΛΙΑ υπό την αιγίδα του 
Δήμου ΣύρουΕρμούπολης και 
σε συνεργασία με τον Ιατρικό 
Σύλλογο Κυκλάδων φωταγώγησε 
ροζ, χρώμασύμβολο στον 
αγώνα ενάντια στον Καρκίνο 
του Μαστού, το εμβληματικό 
Δημαρχείο Σύρου – Ερμούπολης 
(7.10.2017) . 

Η ΑΕΛΙΑ σε συνεργασία με 
το Δήμο Νεάπολης – Συκεών 
φωταγώγησε ροζ το τείχος 
της Πολιτιστικής Γειτονιάς 
στις 20.10.2017, ως σύμβολο 
αφύπνισης για την πρόληψη 
και την έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου του μαστού.

Με πρωτοβουλία της ΑΕΛΙΑ 
φωταγωγήθηκε ροζ το περί
φημο εικαστικό  «Ομπ ρέλες» 
του Γ. Ζογ γολόπουλου, σήμα 
κατατεθέν της Νέας Παραλίας 
στη Θεσσαλονίκη. Η δράση 
διοργανώθηκε στις 15.10.2017 
για τέταρτη συνεχή χρονιά 
από την ΑΕΛΙΑ υπό την αιγίδα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
εντάχθηκε στο πλαίσιο των 
δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τον 
αγώνα κατά του καρκίνου του 
μαστού. 

Αποφοίτησε με άριστα από την Ιατρική Σχολή 
του Α.Π.Θ. και ολοκλήρωσε την πρακτική της 
στη «Γενική Χειρουργική» του Θεαγένειου 
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το 
1990 μετέβη στην Αμερική, όπου εργάστηκε ως 
ερευνήτρια στα εργαστήρια «Χειρουργικής του 
Μελανώματος» στο Τμήμα Γενικής Χειρουργικής 
στο Duke University. Πέρασε με επιτυχία τις 
εξετάσεις ECFMG και FLEX και έγινε δεκτή στην 
«Γενική Χειρουργική» του Univestity of North 
Carolina at Chapel Hill, το πρώτο ιδρυθέν 
δημόσιο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Το 1996, 
συνέχισε την εκπαίδευσή  της στην «Πλαστική 
και Επανορθωτική Χειρουργική» στο Univestity of 
North Carolina με συνδυασμένη εκπαίδευση στη 
«Μικροχειρουργική» στο Duke University και στο 
«Τραύμα και Κρανιοπροσωπικές Χειρουργικές 
Επεμβάσεις» στο Carolinas Medical Center, 
Charlotte NC. Απέκτησε πιστοποίηση ειδικότητας 
του American Board of Plastic Surgery, και 
συνεργάστηκε με το τμήμα   «Αισθητικής Βλεφα
ροπλαστικής Χειρουργικής» και «Χειρουργικής 
Μαστού» στο Κέντρο Paces Plastic Surgery  του 
Emory University στην Ατλάντα. Επέστρεψε στην 
Ελλάδα το 2009 και ξεκίνησε το δικό της ιατρικό 
κέντρο στη Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα 
πραγματοποιεί επεμβάσεις στην Κλινική Άγιος 
Λουκάς, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Είναι 
παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πτολεμαΐδα. Το έτος 1997 
εισήχθη στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ., από όπου και 
αποφοίτησε το 2002, ενώ αμέσως μετά ολοκλήρωσε τις 
μεταπτυχιακές της σπουδές στον Τομέα Διεθνών Σπουδών, 
με κατεύθυνση Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου. Δικηγορεί στη 
Θεσσαλονίκη από το έτος 2004, ενώ ασχολείται ενεργά με 
θέματα ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι παντρεμένη 
και μητέρα ενός πεντάχρονου αγοριού. 

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η  Ε Υ Θ Υ Ν Η  ΚΑ Ι  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η

4.1 Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Νομική & Εταιρική Ευθύνη

Αθηνά Γιαννοπούλου, MD
Πλαστικός Επανορθωτικός 
Χειρουργός

Αλεξάνδρα Λιάγκα

Ο Νίκος Κανόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας 
Brite Solar Technologies, με πολυετή πείρα στην δημιουργία 
και διαχείριση οργανώσεων και εταιριών υψηλής τεχνολογίας. 
Κατά την διάρκεια της τριαντακονταετούς  του παραμονής στις 
ΗΠΑ έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Duke  και έχει εργαστεί 
σε διάφορες θέσεις ευθύνης σε ερευνητικά ιδρύματα, start 
up εταιρίες και μεγάλες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας. Έχει 
προσφέρει εθελοντικά ως μέλος σε διάφορες οργανώσεις 
που προάγουν την επιστήμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
όπως η Διεθνής Αμνηστία, το American Association for the 
Advancement of Science, το NY Academy of Science και το 
Ronald McDonald Cancer Society. O Νίκος Κανόπουλος είναι 
πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδάκτωρ  του 
Πανεπιστημίου Duke της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Κανόπουλος, PhD
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛΙΑ εξέλεξε καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν άτομα 
εξειδικευμένα σε διάφορους τομείς, τα οποία έχουν αναλάβει τη διαχείριση δράσεων που είναι στενά 
συνδεδεμένες με τους στόχους της. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αισιόδοξο για την πορεία της ΑΕΛΙΑ 
και σχεδιάζει την εξέλιξη του οράματος, την αύξηση της επιρροής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
του Συλλόγου μας, τόσο στην πόλη μας, όσο και πανελλαδικά.
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4.2 Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή της ΑΕΛΙΑ απαρτίζεται από μία ομάδα 

επιφανών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με εκτενή προσφορά στην 

θεραπεία ασθενών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού. 

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ο Χειρουργός Μαστού 

Αριστείδης Τσιφτσόγλου.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΜΑΣΤΟΥ

Αμανατίδου Αναστασία

Ανανιάδης Ανανίας

Δεσίρης Κλέαρχος

Ζαραμπούκας Κωνσταντίνος

Κανιστράς Χρήστος

Κοντούλης Θεόδωρος

Κουκουριδάκη Ζαμπία

Λιάππης Τριαντάφυλλο

Μπίμπα Κανελίνα

Νατσιόπουλος Ιωάννης

Σαββίδου Κατερίνα

Τσιφτσόγλου Αριστείδης

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

ΜΑΣΤΟΥ

Ανδρονικίδης Ιωάννης

Ηλιάδης Γεώργιος

ΟΓΚΟΛΟΓΟΙ ΜΑΣΤΟΥ

Βούλγαρης Ευάγγελος

Καρανικιώτης Χαρίσιος

Κεσίσης Γεώργιος

Κοραντζής Ιπποκράτης

Μπουκοβίνας Ιωάννης

Ξανθάκης Ιωάννης

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ ΜΑΣΤΟΥ

Αφθονίδου Αννα

Βακάλη Κατερίνα

Καλλιφατίδης Αλέξανδρος

Μαλανδρή Μαρία

Μπλάντζας Ιωάννης

Ορδούδης Τριαντάφυλλος

Προύσαλης Αναστάσιος

Παπαζήση Κατερίνα

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ

Καπανίδης Νικόλαος 

Κατσάρκα Ουρανία

Κολλέτας Αλέξανδρος

Κοπατζίδης Ηλίας

Κτενιαδάκης Νεκτάριος

Μυλωνάς Αθανάσιος

Τζαμτζής Ευστράτιος

Φανουλάς Γεώργιος

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Τοσουνίδης Ισαάκ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Γιαννοπούλου Αθηνά

Σαπουντζής Σταμάτης

Οικονομική Διαχείριση

Οργάνωση Εκδηλώσεων

Οικονομική Διαχείριση

Χορηγίες

Μάρθα Ζαννή

Χριστίνα - Αλεξάνδρα Μιχελή
Νομικός

Άντα Ζαχαριάδου

Εύη Σιδηροπούλου

Είναι τελειόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου 
Σχολής. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο 
Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. και είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στον 
τομέα «Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου». 
Έχει πτυχίο παιδαγωγικής επάρκειας και γνω
ρίζει άριστα την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα 
κατέχοντας τους αντίστοιχους τίτλους. Εργάστηκε 
ως δικηγόρος για επτά χρόνια και στη συνέχεια 
διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ ως δικαστική γραμματέας. 
Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών. Γράφει χρονογραφήματα σε 
ηλεκτρονικό περιοδικό. Είναι παντρεμένη και 
μητέρα δύο παιδιών.

Έτος γέννησης 1974. Γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος του 14ου Γενικού 
Λυκείου Θεσσαλονίκης,1992. Σπούδασε Business 
Administration στο Bryant University Rhode 
Island, Η.Π.Α., 1998.  Εργάστηκε σε εταιρεία 
συμβούλων, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, 
στη Γκαλερί Αθανασιάδου και στον τομέα του 
τουρισμού. Έχει συνεργαστεί και προσφέρει 
εθελοντική βοήθεια σε διάφορες ομάδες / 
οργανισμούς. Ζει στη Θεσσαλονίκη απο το 1998 
με την οικογένεια της. 

Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Birmingham Αγγλίας (BSc Money, 
Banking & Finance with German). Διπλωματούχος 
του Richmond College στην Αγγλία με ειδίκευση 
στον τομέα Business Studies. Αποφοίτησε από 
τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης και είναι 
κάτοχος του Γερμανικού Απολυτηρίου Abitur. 
Είναι επίσης πιστοποιημένη μεταφράστρια 
της αγγλικής γλώσσας. Εργάστηκε 13 χρόνια 
σε πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον χώρο των χημικών και φαρμακευτικών 
προϊόντων.  Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται 
στην εταιρεία καινοτόμου τεχνολογίας BRITE 
ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο 
παιδιών. Στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται με 
τον χορό.

Απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου 
«ΑΝΑΤΟΛΙΑ».  Πτυχιούχος  του Τμήματος  
Οικονομικών της σχολής Νομικών και 
Οικονομικών Επιστημών (Ν.Ο.Ε.) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) και του τμήματος ΔιατροφήςΔιαιτολογίας 
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ).  Γνωρίζει 
άριστα Αγγλικά και Γαλλικά. Εργάστηκε στο 
χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης 
για 15 χρόνια και παράλληλα αρθρογραφούσε 
στα περιοδικά του ομίλου ΙΜΑΚΟ. Σήμερα 
εργάζεται ως διαιτολόγος και συμμετέχει  σε 
διάφορες ομάδες και συλλόγους κοινωφελούς 
ενδιαφέροντος. Είναι παντρεμένη και μητέρα 
ενός παιδιού.
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Προσφορά

Γίνετε Μέλος

...με ετήσια συνδρομή €20. Τώρα μπορείτε να 
κάνετε τη συνδρομή σας ηλεκτρονικά στο website 
της ΑΕΛΙΑ.

Πες το στο φίλο σου

Προσκαλέστε ένα νέο μέλος που πιστεύετε ότι θα 
βοηθήσει στη διάδοση του μηνύματος της ΑΕΛΙΑ 
και θα στηρίξει το έργο της.

Χορηγία

Γίνετε χορηγός μας μέσα από την επαγγελματική 
και επιχειρηματική σας ιδιότητα.

Δωρεά

Κάντε μια δωρεά στην ΑΕΛΙΑ... κάθε βοήθεια είναι 
πολύτιμη! Η δωρεά μπορεί να είναι οικονομική 
ή εναλλακτικά υλική, όπως μία περούκα για την 
Τράπεζα Περούκας της ΑΕΛΙΑ.

Προσφέρετε τις υπηρεσίες σας και (λίγο) από το 
χρόνο σας!

Η ΑΕΛΙΑ λειτουργεί μόνο με εθελοντές και στηρί
ζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η 
ΑΕΛΙΑ είστε εσείς… και έχετε πολλούς τρόπους να 
βοηθήσετε: 

Η ΑΕΛΙΑ, τον Οκτώβριο του 2017, ανέπτυξε και ενεργοποίησε το καινούριο  ανανεωμένο site της με ειδήσεις, ανακοινώσεις, 

τα νέα του Συλλόγου  και όλες τις ιατρικές πληροφορίες για τον καρκίνο του μαστού, την πρόληψη στη νόσο και τις οδηγίες 

αυτοεξέτασης.
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4.3 Παρουσία στο Διαδίκτυο & 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εκτός από το website, η ΑΕΛΙΑ συμμετέχει σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ώστε να επικοινωνεί με τα 
μέλη της και να γνωστοποιεί στο κοινό τις δράσεις 
της. Σας προσκαλούμε να μας επισκεφτείτε, να 
συνδεθείτε μαζί μας και να μας ακολουθείτε.

Στατιστικά ανάρτησης 

στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.

Tο νέο website δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους φίλους της ΑΕΛΙΑ, να ανανεώσουν τη 
συνδρομή τους, να κάνουν δωρεά ηλεκτρονικά ή να εγγραφούν στο newsletter.

FACEBOOK

https://www.facebook.com/www.aelia.org.gr

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/aelia.org.gr/

TWITTER

https://twitter.com/AeliaOrgGr?lang=el

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCujs-VijpkJ7fUGhQgJ8Grw

WEBSITE

https://aelia.org.gr/
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4.4 Συμμετοχή & Συνδρομή 

στο έργο της ΑΕΛΙΑ

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Έ ν α  l i k e ,  s h a r e  ή  f o l l o w 
σ τ α  s o c i a l  m e d i a  τ η ς  Α Ε Λ Ι Α  ε ί ν α ι  δ ύ ν α μ η ! !
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Η ΑΕΛΙΑ έχει εγκαταστήσει και χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης 

συναλλαγών που είναι συμβατό με τα λογιστικά πρότυπα που πρέπει να ακολουθεί, βάσει της 

νομικής της μορφής. Αυτό το σύστημα επιτρέπει τη δυνατότητα διαμόρφωσης προϋπολογισμού 

και την εύκολη και διαφανή διαχείριση των οικονομικών πράξεων της ΑΕΛΙΑ. Στο τέλος κάθε 

χρόνου η οικονομική δραστηριότητα της ΑΕΛΙΑ πιστοποιείται λογιστικά από εξωτερικό λογιστή.  
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4.5 Οικονομικός Απολογισμός

Οι βασικοί άξονες του οικονομικού 

απολογισμού του 2017 είναι οι ακόλουθοι:

• Η ΑΕΛΙΑ συγκέντρωσε στη διάρκεια του 

έτους, ποσό συνολικού ύψους 44.810 

ευρώ. Τα έσοδα προέρχονται από 

συνδρομές μελών, δωρεές, χορηγίες 

και εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση 

οικονομικών πόρων.

• Στο ίδιο διάστημα, δαπανήθηκαν 

30.439,16 ευρώ για  την κάλυψη 

θεραπειών γυναικών που ανήκουν 

σε οικονομικά ευπαθείς ομάδες, την 

υλοποίηση των δράσεων του συλλόγου 

(ενημερώσεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις 

ευαισθητοποίησης) και τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του Συλλόγου. 

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά την οικονομική 

στήριξη των γυναικών, οι επεμβάσεις 

πραγματοποιούνται από γιατρούς της 

Επιστημονικής Επιτροπής της ΑΕΛΙΑ, οι οποίοι 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Τα 

ιατρικά έξοδα που καλύπτει η ΑΕΛΙΑ αφορούν 

σε έξοδα νοσηλείας και φαρμάκων.

Τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία του 2017 είναι διαθέσιμα σε 

κάθε ενδιαφερόμενο χορηγό, δωρητή ή ταμειακά ενήμερο μέλος 

που θα τα ζητήσει (τηλέφωνο επικοινωνίας ΑΕΛΙΑ 2310 471090). 

5. Παρουσίαση Χορηγών 2017
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Μια εταιρία γυναικείων ρούχων, που 
συνεχώς δημιουργεί και εξελίσσεται, η Forel 
έχει πάντα σαν στόχο να συνεχίζει με την 
ίδια δύναμη που της δίνει η αναζήτηση του 
ωραίου, η αγάπη για την Ελληνίδα και το 
πάθος για δημιουργία, ακριβώς όπως την 
πρώτη μέρα πριν 31 χρόνια.
 
www.forel.gr

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998, είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα και 
ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους στην ΝΑ Ευρώπη με παρουσία σε 6 χώρες. Διαθέτει ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων:

• Διύλιση & Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Παραγωγή & Εμπορία πετροχημικών / χημικών
• Έρευνα & Παραγωγή υδρογονανθράκων 
• Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Παραγωγή & Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας 
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Τεχνικές Μελέτες
• Δίκτυα Αγωγών/Μεταφορές

Ο Όμιλος διαθέτει τρία διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα και τις Εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στα Σκόπια, 1700 
πρατήρια στην Ελλάδα και 300 στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Απασχολεί συνολικά 3300 εργαζόμενους. Οι μετοχές του 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Λονδίνου. 
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, με έμφαση στην 
κοινωνία και το περιβάλλον. 

http://www.helpe.gr

Η οικογένεια Μοσχούς δραστηριοποιείται στον χώρο του μαρμάρου από το 1894. Συμμετείχε στην ανακατασκευή του 
Καλλιμάρμαρου Σταδίου και στην αναστήλωση του Παρθενώνα.

Σήμερα η Ιωάννης Μοσχούς ΑΕ εξορύσσει το περιζήτητο χιονόλευκο μάρμαρο Θάσου από το λατομείο της και το 
επεξεργάζεται στα εργοστάσια της στην Αθήνα. Η  εταιρεία εξάγει το μάρμαρό της σε όλες τις γωνιές του κόσμου, 
συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα έργα διεθνώς. 

www.moschous.com

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» φέτος έκλεισε 42 χρόνια παρουσίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έχοντας χαράξει μια 
ιδιαίτερα επιτυχή πορεία στον τομέα της υγείας. Επιθυμία μας είναι να στεκόμαστε σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται 
αρωγοί σε φορείς όπως η ΑΕΛΙΑ, η οποία με τη δράση της στόχο έχει να βοηθήσει και να ευαισθητοποιήσει γύρω από τον 
καρκίνο του στήθους, ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. 

http://www.klinikiagiosloukas.gr

S I L V E R  S P O N S O R S
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Η Φαρμακαποθήκη MARVIFARM A.E. είναι ο αποκλειστικός 
διανομέας / αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο των 
παρακάτω brands:

Η Allergan είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής των 
ενθεμάτων σιλικόνης μαστού Natrelle, με πάνω από 40 
χρόνια εμπειρίας, με παρουσία σε 100 χώρες παγκοσμίως 
και με τις πιο υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και 
ασφάλειας – CE marked and FDA approved. 

www.natrelle.com

Η MACOM είναι εταιρεία  ηγέτης στην κατασκευή ειδικά 
σχεδιασμένων ενδυμάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης 
για χρήση μετά από μια αισθητική επέμβαση ή κατά την 
περίοδο της εγκυμοσύνη και μετά τα οποία παρέχει σε 
κορυφαίους πλαστικούς χειρούργους και στις μεγαλύτερες 
μαιευτικές κλινικές σε Αγλλία και ολόκληρο τον κόσμο.

Με δεκαεννέα χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό εκδηλώσεων και ένα έμφυτο ταλέντο 
στην αισθητική και το στυλ, ο Μάρκος Μαχαιρόπουλος είναι η δημιουργική ιδιοφυΐα 
πίσω από την επωνυμία MR.CO, μια εταιρία που επικεντρώνεται σε κορυφαίες 
ιδιωτικές, δημόσιες και εταιρικές εκδηλώσεις, οι οποίες διεξάγονται με μεγάλη 
επιτυχία και έχουν κερδίσει ευρεία αναγνώριση από μια ελίτ πελατεία που τον 
εμπιστεύεται πιστά και αποκλειστικά για τις εκδηλώσεις της. Η εταιρεία στοχεύει στο 
να σχεδιάζει και να διακοσμεί εκδηλώσεις που οτιδήποτε άλλο εκτός από συνήθεις 
είναι, σε έναν κλάδο όπου τα πράγματα μοιάζουν σχεδόν παντού τα ίδια. Οργανώνει, 
διακοσμεί και συντονίζει εκδηλώσεις που γιορτάζουν την ίδια τη ζωή, από γάμους, 
βαπτίσεις και baby showers, μέχρι πάρτι και εταιρικές εκδηλώσεις, ενώ ασχολείται 
επίσης με έργα εσωτερικού σχεδιασμού και διακόσμησης.

http://mrco.gr/

Το BLEU OLIVE BISTRO είναι ένα μεσογειακό εστιατόριο, επιχείρηση της οικογένειας 
Παπα νίκα,  στο Durham της Βόρειας Καρολίνας.

Η εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα του BLEU OLIVE BISTRO, αποτελεί την αγαπημένη επιλογή 
της πόλης καθώς βασίζεται σε υψηλής ποιότητας υλικά, στην προσεγμένη εκτέλεση κάθε 
πιάτου και στην εγκάρδια φιλοξενία της οικογένειας Παπανίκα που φροντίζει με μεράκι 
την κάθε λεπτομέρεια. 

1821 Hillandale Rd, Durham, NC 27705, 
Ηνωμένες Πολιτείες

http://bleuolivebistro.com/
https://www.facebook.com/bleuolivebistro/

S I L V E R  S P O N S O R S
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Το Κτήμα Κυρ-Γιάννη συνεχίζει μια μακρά οικογενειακή παράδοση εστιάζοντας στην παραγωγή κρασιών υψηλής 
ποιότητας, που συνδυάζουν το στυλ με την αυθεντικότητα και προσφέρουν πραγματική απόλαυση, από σταφύλια 
που παράγονται στους αμπελώνες του Κτήματος σε Νάουσα και Αμύνταιο, στις δύο πλευρές του όρους Βερμίου στη 
Βορειοδυτική Ελλάδα. Σήμερα, ο Στέλλιος Μπουτάρης, οινοποιός πέμπτης γενιάς, καθοδηγεί την ομάδα της Κυρ
Γιάννη στην επόμενη φάση της εξελικτικής πορείας του Κτήματος, αξιοποιώντας δυναμικά τους βασικούς πυλώνες της 
φιλοσοφίας ΚυρΓιάννη: καινοτομία, σεβασμός στην παράδοση και εξειδικευμένη γνώση για το κρασί, από το αμπέλι ως 
τον τελικό καταναλωτή. 

www.kiryianni.gr

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. 
Μετρώντας 54 χρόνια αυθεντικής 
παράδοσης και ιστορίας, η εταιρεία με έδρα 
τα Ιωάννινα, παράγει αυθεντικά, αμιγώς 
ελληνικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά 
προϊόντα, χρησιμοποιώντας 100% ελληνικό 
αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο γάλα που 
συλλέγεται καθημερινά από ένα διευρυμένο 
δίκτυο 5.500 Ελλήνων παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή 
της Ηπείρου. Με περισσότερα από 10.000 
σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά  και 
εξαγωγική δραστηριότητα σε 45 χώρες του 
κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ είναι η νο1 εταιρία στην 
παραγωγή φέτας ΠΟΠ στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Τα προϊόντα της ξεχωρίζουν 
για τη γεύση, την ποιότητα και την 100% 
ελληνική τους ταυτότητα.

https://www.dodoni.eu

S P O N S O R S

Η Θεσσαλονικιώτικη εταιρεία καλλυντικών Tzimas Cosmetics δημιουργεί προϊόντα περιποίησης δέρματος, ομορφιάς 
και ευεξίας από το 1957. Με κύριο μέλημα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, η εταιρεία παράγει καλλυντικά 
πρόσφατης και ελεγχόμενης παραγωγής βασισμένα σε φυσικά και πολυλειτουργικά συστατικά, σε τιμές που τα κάνουν 
πολύ ελκυστικά σε ευρύ κοινό. Η μοναδικότητα των συνταγών της Tzimas Cosmetics προκύπτει από ειδικό σχεδιασμό 
και έρευνα, προκειμένου τα προϊόντα της να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε δέρματος. Η 
Tzimas Cosmetics κλείνει φέτος τα εξήντα της χρόνια, με τη δεύτερη γενιά χημικών – κοσμετολόγων της οικογενειακής 
επιχείρησης, το Γιώργο και τη Λίλα Τζίμα, να συνεχίζουν απρόσκοπτα και με συνέπεια το έργο του πατέρα τους.

www.tzimas-cosmetics.gr

Η ARISTI Jewels συμβάλλει, με 
δημιουργικά στοιχεία ομορφιάς 
μέσω των κοσμημάτων της, 
στην ανάδειξη της γυναικείας 
προσωπικότητας. 

Υποστηρίζει το έργο ζωής της 
ΑΕΛΙΑ με ένα κόσμημα αγάπης, 
συμπαράστασης και αμέριστου 
ενδιαφέροντος για όλες τις γυναίκες, 
από ροζ κοράλι, αντιπροσωπευτικό 
της γυναικείας φύσης.

www.aristijewels.com
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Θεϊκή απόλαυση στον υπέροχο κόσμο της σοκολάτας. Ένα κόσμο με άπειρες 
διαδρομές γεύσεων. Η πολυετής εμπειρία στην παραγωγή σοκολατοειδών 
προϊόντων, σε συνδυασμό με την επιλογή άριστων πρώτων υλών καθώς και του 
εμπείρου προσωπικού υπογράφουν ένα άψογο αποτέλεσμα.

http://www.chezchocolat.gr/

Η εταιρία Γατίδης Fresh είναι μια σύγχρονη 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής από 
το 1978, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων αξεπέραστης ποιότητας και 
νοστιμιάς. Περισσότερα από 50 είδη ψωμιού, 
αρτοπαρασκευάσματα, πίτες, σφολιατοειδή, 
βουτήματα γλυκά, τούρτες, κέικ και 
κεράσματα παρασκευάζονται καθημερινά 
με όρεξη, μεράκι και τα πιο αγνά υλικά στις 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας που πληρούν 
όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγιεινής. 

Με σεβασμό στην παράδοση, προσήλωση 
στην ποιότητα και στόχο τη δική σας καλύτερη 
εξυπηρέτηση δημιουργούμε καθημερινά 
φρέσκιες, λαχταριστές γεύσεις για εσάς και 
για αυτούς που αγαπάτε. η εταιρεία μας 
διατηρεί καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, 
Σέρρες, Δράμα και Κιλκίς.

www.gatidis.gr

H MED είναι το Luxurious Label, που 
διακρίνεται για τον σύγχρονο και 
πρωτοποριακό σχεδιασμό του, σε 
συνδυασμό με την εξαιρετική εφαρμογή 
και ποιότητα των δημιουργιών του.

Το ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο στυλ, με 
τις πολυτελείς  και sexy λεπτομέρειες, 
προσδίδει στην MED την ταυτότητα 
της εναλλακτικής πολυτέλειας, που την 
κάνει τόσο μοναδική.

Η πορεία της MED, λαμπερή και δυναμική, εξελίσσεται με τον σχεδιασμό και την παρουσίαση ολοκαίνουριων προϊόντων 
κάθε σεζόν.

Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές εσωρούχων, μαγιό, ρούχων και γυαλιών ηλίου στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα εδώ: 

https://shop.med.com.gr/el/.

Η ΟΙΝΩΨ ιδρύθηκε στα τέλη του 2015 από τον Νίκο Καρατζά και φίλους και 
αποτελεί το νεότερο οινοποιείο της περιοχής της Δράμας. Ο βασικός μας σκοπός 
είναι η παραγωγή ποιοτικών οίνων με ελάχιστες παρεμβάσεις, όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στο σταφύλι. Τα σταφύλια προέρχονται κυρίως από αμπελώνες της 
Μακεδονίας, από παραγωγούς με βιολογική συνείδηση.

https://www.facebook.com/oenopswines/

S P O N S O R S
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Η εταιρία Mavrogenis συμπληρώνει 23 χρόνια ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων του οίκου Amoena. Η 
Amoena εξειδικεύεται στην ανάπτυξη μοναδικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και καινοτόμου σχεδιασμού όπως εξωτερικές 
προθέσεις σιλικόνης μερικής ή ολικής μαστεκτομής, ειδικούς στηθόδεσμους, μαγιώ καθώς και προϊόντων μετά από χειρουργική 
αποκατάσταση μαστού, έχοντας στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή.
 
http://www.amoena.gr

S U P P O R T E R S

Το Papillon Coloré αποτελεί τον 
απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της 
σοκολάτας,καθώς η τέχνη της σοκολατοποιίας 
του γυρίζει πίσω 3 γενιές.

Σε ένα κουκλίστικο περιβάλλον θα βρείτε 
πάνω από 150 είδη σε σοκολατάκια,πραλίνες 
Βελγίου,macarons αλλά και προϊόντα χωρίς 
ζάχαρη,ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα 
φρούτα.

Επίσης στο κατάστημα θα ανακαλύψετε 
πολλές προτάσεις για τις μοναδικές στιγμές 
της ζωή σας. Γλυκάκια γάμου και βάπτισης, 
μπομπονιέρες,κουφέτα αλλά και τούρτες 
ζαχαρόπαστας.

Την περίοδο των εορτών ξεχωρίζουν τα 
αντικείμενα συνδυασμένα πάντα με γλυκούς 
πειρασμούς για τα δώρα σας καθώς και τα all 
time classic μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Facebook page: PapillonColore38
Instagram: papilloncolore

Τα εργαστήρια της TEOXANE, ειδικεύονται στο σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων για το δέρμα με βάση το Υαλουρονικό 
Οξύ. Σαν αναγνωρισμένη πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της ιατρικής αισθητικής, η TEOXANE προσαρμόζει τα οφέλη 
της μοναδικής αποκλειστικής της τεχνολογίας στο Υαλουρονικό Οξύ, RHA resilient hyaluronic acid, σε προϊόντα προσιτά 
για όλους. Τα προϊόντα TEOXANE cosmeceuticals, συνδυάζουν την τεχνολογία RHA resilient hyaluronic acid, με ισχυρά 
εννεργά συστατική για στοχευμένη αντιμετώπιση της γήρανσης.

Αποκλειστική διάθεση DESAMED Εθνικής Αντιστάσεως 37 Χαλάνδρι, Τηλ: 210 68 20 555, www.desamed.gr
email: info@desamed.gr

https://www.facebook.com/teoxane.gr/

S U P P O R T E R S
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H Βεζυργιάννης Α.Ε. εξειδικεύεται στο χώρο των ανταλλακτικών φορτηγών λεωφορείων  van και συνεργείο φορτηγών. 
Έχει σαν στόχο την άριστη εξυπηρέτησή σας, για αυτό και κινείτε προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και 35 χρόνια. 

Με συνεργασίες κορυφαίων κατασκευαστών όπως η MAN Και η Mercedes Benz σας προσφέρουμε γνήσια ανταλλακτικά 
για τα φορτηγά,  λεωφορεία, van σας. Με δικές της εισαγωγές after market ανταλλακτικών από τους κορυφαίους οίκους 
του χώρου φέρνει κοντά σας ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές. 

Το  εξειδικευμένο συνεργείο μας σας λύσει κάθε πρόβλημα στο όχημά σας και θα βελτιώσει την απόδοσή του. Οι τεχνίτες 
μας εκπαιδεύονται από τους κατασκευαστές ώστε να σας προσφέρουν πρώτοι την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση.

www.vezirgiannis.gr

Με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή φωτεινών 
επιγραφών για καταστήματα κι επαγγελματικούς 
χώρους, η THE LETTER CO., με καινοτόμες ιδέες και 
τεχνικές, είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που 
συνέστησε τα προϊόντα της στο κομμάτι του γαμήλιου 
στολισμού αλλά και στη διακόσμηση εσωτερικών 
χώρων.

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αποκλειστικά 
στην Ελλάδα, όλες οι δημιουργίες της THE LETTER CO., 
παρέχονται προς πώληση αλλά και προς ενοικίαση 
για γάμους, βαπτίσεις, πάρτυ, συναυλίες, τηλεοπτικές 
εκπομπές, εταιρικές εκδηλώσεις, συνέδρια, video clip, 
για να κάνουν μοναδική την κάθε περίσταση.

Dj Set ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ | Performer ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Στη Θεσσαλονίκη της ιστορίας και του πολιτισμού, μητρόπολη και αιώνιο οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής των 
Βαλκανίων, δημιουργήθηκε το Grand Hotel Palace, το μεγαλύτερο συνεδριακό ξενοδοχείο 5 αστέρων.

Στο Grand Hotel Palace είναι συνυφασμένα τα χαρακτηριστικά και οι δημιουργικές αντιθέσεις της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Η κοσμοπολίτικη αύρα και η πολύτιμη αίσθηση γαλήνης, η παραδοσιακή ζεστή φιλοξενία και η αριστοκρατική ατμόσφαιρα 
συνθέτουν ένα μοναδικό καμβά μιας εμπειρίας που αξίζει να ζήσει κανείς.

https://www.facebook.com/GrandHotelPalace/

Mια εξειδικευμένη ακαδημία κατάρτισης του μακιγιάζ, που δημιουργήθηκε και διευθύνεται από μια αναγνωρισμένη make 
up artist , την Μαριάννα Βλασίδου και την ομάδα των συνεργατών της. 

http://www.makeupconcepts.gr/

Συνδυάζοντας τη Βρετανική ακρίβεια και την Ιταλική φινέτσα το κομμωτήριο 
Can I Kiss προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών του 
προσφέροντας high standards, services και αισθητική προσαρμόζοντας τις νέες 
τάσεις στο προσωπικό τους στιλ.

http://www.can-i-kiss.com/labelm.html
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https://www.facebook.com/diapason.gr/

Καταρτισμένοι δάσκαλοι με εμπειρία σε αυτό που 
διδάσκουν αλλά και προσωπική φιλοσοφία που ταιριάζει 
στον πυρήνα σκέψης του anima υποστηρίζουν τα 
μαθήματα που προσφέρονται.

Για εμάς το anima δεν είναι απλά ένα studio, είναι ο χώρος 
που φιλοξενεί την ανάγκη και την επιθυμία να γίνουμε πιο 
δυνατοί, αληθινοί και χαρούμενοι. Όλα αυτά τα συστατικά 
«δένουν» την παρέα μας και καθημερινά κάνουν τη σχέση 
μας πιο ανθεκτική και σταθερή.

http://animastudio.gr/

Event Planning

Media Sponsors

Η εταιρεία TSAKALOU  PR εφαρμόζει μία σύγχρονη αντίληψη 
στην ποιότητα υπηρεσιών που παρέχει καθώς συνδυάζει την 
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη επικοινωνιακή κάλυψη των 
διοργανώσεων αλλά και το σχεδιασμό και ανάπτυξη στρατηγικής 
επικοινωνίας του πελάτη. Συνεργάζεται με υπουργεία, εμπορικές 
επιχειρήσεις, τράπεζες, μη κερδοσκοπικά σωματεία, φορείς και 
οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης 
εξειδικεύεται στην διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, επιδείξεων 
μόδας και μεγάλων events.

https://www.facebook.com/TsakalouPr/

S U P P O R T E R S
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Κτίριο ΘΕΡΜΗ αρ. 2
9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης

ΤΘ: Δ8129, ΤΚ: 57001
Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471090
Φαξ: 2310 552265

email: contact@aelia.org.gr


