
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ 

«Ευ Ζω με τον καρκίνο» 

Κυρίλλου Λουκάρεως49 *712 01Ηράκλειο Κρήτης *Τηλ. &Fax: 2810-287895 
E-mail:efzokriti@otenet.gr 

 
 
 

Ηράκλειο 18/10/2016 

Αριθμ. Πρωτ/λου: 494/18-10-2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

1
ος

 ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

 

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016, Ώρα 10.00 π.μ., Λιμενοβραχίονας Ηρακλείου (Κούλε) 

 

 

Ο Σύλλογος «Ευ Ζω με τον καρκίνο», ο οποίος δραστηριοποιείται στη στήριξη και 

ενδυνάμωση των ογκολογικών ασθενών στα δύο δημόσια Νοσοκομεία της πόλης μας, 

διοργανώνει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης και τη στήριξη της 

Περιφέρειας Κρήτης αγώνα δρόμου, την Κυριακή 30 Οκτωβρίου, μήνα αφιερωμένο στην 

πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Με αυτή τη δράση, εμείς, οι γυναίκες του συλλόγου 

«Ευ Ζω με τον καρκίνο», θέλουμε να θυμίσουμε σε όλες τις γυναίκες ότι «η πρόληψη είναι 

στο χέρι τους» και να μην παραμελούν για κανένα λόγο τις προληπτικές εξετάσεις τους, γιατί 

ο καρκίνος του μαστού σε αρχικό στάδιο έχει την καλύτερη πρόβλεψη απ’ όλους τους άλλους 

καρκίνους. 

Ο αγώνας δρόμου θα πραγματοποιηθεί στον Λιμενοβραχίονα Ηρακλείου, στις 10.00π.μ. 

(Έναρξη εγγραφής 9.00 π.μ.). Το κόστος συμμετοχής είναι: 2 ευρώ για κορίτσια και νέες 

έως 18 ετών και 4 ευρώ για γυναίκες άνω των 18 ετών. Η εκδήλωση δεν έχει ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα · συμβολικά θα δοθούν τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία (κάτω των 18, άνω των 

18). Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αποδεικτικά συμμετοχής, ενώ θα υπάρχουν και 

δώρα από χορηγούς (μπλουζάκια, φιογκάκια). Τα έσοδα από τον αγώνα θα ενισχύσουν τους 

σκοπούς του συλλόγου μας.  

Θερμά ευχαριστούμε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων 

Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, τους εθελοντές, καθώς και τους χορηγούς 

της εκδήλωσης, Εταιρεία Ζαρός και  Κρητικό Φούρνο. 

Πληροφορίες συμμετοχής: Στο τηλέφωνο του συλλόγου 2810-287895 & 6955254301 καθώς 

και στον κο Καμπαξή Σπύρο 2810344774 & 6972016000. 

Σας περιμένουμε. 

Με τιμή, 

 

Για το Δ.Σ 

 

ΑΙΚ. ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


