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Δελτίο Τύπου 
 
Θέµα: «Συµµετοχή της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο GREECE RACE FOR THE 

CURE® 2022» 
 
Την Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 θα πραγµατοποιηθεί από τον Πανελλήνιο 

Σύλλογο Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής», το µεγαλύτερο αθλητικό γεγονός µε 
κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα: «Greece Race for the Cure®». 

 
Το Race for the Cure® είναι ο µεγαλύτερος θεσµός µε στόχο την ευαισθητοποίηση 

του κοινού για τον καρκίνο του µαστού στον κόσµο. Φέτος οι Νοσηλευτές θα ενωθούν µε 
όλους τους συµµετέχοντες στον αγώνα κατά του καρκίνου του µαστού, συµµετέχοντας σε 
µία µεγάλη γιορτή. 

 
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης, 

θα συµµετέχει στο φετινό αγώνα των πέντε (5) χιλιοµέτρων και για το σκοπό αυτό, καλεί τα 
µέλη της απ’ όλους τους ΣΥ.ΝΟ., να δηλώσουν συµµετοχή, στέλνοντας ενηµερωτικό e – 
mail: info@pasyno.gr , το οποίο θα έχει θέµα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο «GREECE RACE FOR 
THE CURE® 2022», αναγράφοντας ονοµατεπώνυµο, κινητό τηλέφωνο, ηλικία, µέγεθος t-
shirt, µέχρι την Παρασκευή 09 Σεπτεµβρίου 2022.  

 
Το κόστος εγγραφής - συµµετοχής στον αγώνα θα καλυφθεί από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 

Ε.Σ.Υ. και για το σκοπό αυτό, παρακαλούµε τα µέλη µας, όπως µεριµνήσουν για την 
ενεργή συµµετοχή τους στον αγώνα. Επιπλέον, καθώς οι εγγραφές για τον συγκεκριµένο 
αγώνα έχουν όριο τους 7.000 συµµετέχοντες και έχουν ήδη καλυφθεί 1181 θέσεις, 
παρακαλούµε για την όσο πιο άµεση εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

 
Οι Νοσηλευτές µαζί µε όλους τους συµµετέχοντες, διαδίδουν ΜΑΖΙ δυνατά, σε κάθε 

γωνιά της Ελλάδας, το µήνυµα πως µαζί είµαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του µαστού. 
 



Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραµµατέας 

Γεώργιος Αβραµίδης                                    Τζαννής Πολυκανδριώτης 

 


