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Οδηγός επιβίωσης ασθενώ
Ένας οδηγός ασθενών των

εταιρειών ESMO-ECPC

esmo.οgr
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Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛ.Ο.Κ.
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άριστη περίθαλψη, φροντίδα,
ψυχο-κοινωνική υποστήριξη
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H θεραπευτική δύναμη
της μουσικής στον καρκίνο
Οι Fortissimo είναι το πρώτο ελληνικό γυναικείο electric
string quartet με συμμετοχές σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις
σε πολλά μέρη του κόσμου όπως Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία,
Ιταλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Ινδία και πολλές άλλες..
Τα μέλη του κουαρτέτου, τέσσερις ταλαντούχες κοπέλες,
αφού ολοκλήρωσαν τις μουσικές τους σπουδές σε
αξιόλογες σχολές της Ελλάδας, Βρετανίας και Γερμανίας
δημιούργησαν το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό κουαρτέτο
εγχόρδων το οποίο απέκτησε
παγκόσμια αποδοχή.
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Πέντε γυναίκες ζωγραφίζουν τα
συναισθήματα που τους προκάλεσε
ο καρκίνος και ευγενικά μας τα
παραχώρησαν για την έκθεση

«Τα χρώματα και τα
σχήματα στον καρκίνο»
στο πλαίσιο της Ημερίδας

«Γνωρίζουμε για τον
Αιματολογικό Καρκίνο»
Kωνσταντίνα Γαζέτη, Χαράκτρια
Γεσθημανή Καβαρδίνα, Ζωγράφος
Σόνια Μαχαιρίδου
Χρυσούλα Σιρλώπη
Μαρία Σιωπίδου
Ξενοδοχείο Καψής, Θεσσαλονίκη

