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Greece Race for the Cure® 
Τρέχουμε για να τιμήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για να συμβάλλουμε στην παγκόσμια μάχη ενάντια στον 
καρκίνο του μαστού,  γιατί ο καρκίνος του μαστού αποτελεί πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως ανάμεσα στις 

γυναίκες, ενώ κάθε 68 δευτερόλεπτα πεθαίνει κάπου στον κόσμο μια γυναίκα με καρκίνο μαστού.  
Θέλουμε να βρεθούν ακόμη καλύτερες θεραπείες,  κάποια μέρα να μην υπάρχει καρκίνος μαστού!  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνεργασία με 
την Οργάνωση Susan G. Komen for the Cure® διοργανώνουν για 2η συνεχή χρονιά, 
τον Αγώνα Δρόμου Greece Race for the Cure®, στις 26 Σεπτεμβρίου 2010, στις 11.00π.μ., 
στο Ζάππειο. Το Greece Race for the Cure® συμπεριλαμβάνει έναν Αγώνα δρόμου 
4χλμ. και έναν περίπατο 2 χλμ., και υποδέχεται άτομα όλων των ηλικιών και αθλητικών 
ικανοτήτων, για να ενωθούν με άλλους στον Αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Το 
σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Αγώνας αποτελεί μια γιορτή για τις γυναίκες που έχουν 
περάσει την εμπειρία του καρκίνου μαστού. Το Greece Race for the Cure® συγκεντρώνει 
επίσης οικονομικούς πόρους για τη στήριξη της έρευνας για τον καρκίνο του μαστού, για 
την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης για την πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση 
της νόσου, καθώς και προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης των γυναικών που νοσούν. 

H Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010, στις 
11.00μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αθηνάς 63, Πλ. Κοτζιά), στην Αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ο κος Γιαννουκάκος, Γενετιστής & Διευθυντής Ερευνών στο «ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος» θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα Γενετικής Συμβουλευτικής που υλοποιείται με τα 
χρήματα που προέκυψαν από τον Αγώνα του 2009. Θα είναι μαζί μας επίσης η κα 
Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου Πρόεδρος Αγώνα & Πανελληνίου Συλλόγου «Άλμα Ζωής», η κα 
Φώφη Γεννηματά, Επίτιμη Πρόεδρος του Αγώνα, o κος Dai – Yung Kim, General Manager 
της Samsung και ο κος Νικήτας Κακλαμάνης, Δήμαρχος Αθηναίων. 
Η εγγραφή κοστίζει 5€, γίνεται μέσω ιστοσελίδας, στα γραφεία του Συλλόγου & σε 
επιλεγμένα σημεία στην Αθήνα. 
 
Φέτος, πάνω από 1,6 εκατομμύριο άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας, σε περισσότερες από 140 
πόλεις του κόσμου, θα δώσουν με τη συμμετοχή τους στον Αγώνα, μια κοινή υπόσχεση: 
ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί! 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τον Αγώνα και το Πρόγραμμα της Ημέρας  
θα βρείτε στην Επίσημη Ιστοσελίδα του Αγώνα: www.almazois.gr/race 

 
Περισσότερες Πληροφορίες:  
Μαριλού Χρυσοχοϊδου,  
Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων «Άλμα Ζωής» 
t. 697 02 85 558 / 210 41 800 06 (ext. 15), f. 210 41 800 16, m. marilou@almazois.gr  
Αριστοτέλους 79-81, 10434, Αθήνα 


