
 
 

3ης Σεπτεμβρίου 59, 104 33 Αθήνα, Τηλ: 210 4180006, 210 8815444, Fax: 210 4180016, Τηλεφωνική Γραμμή 
Στήριξης: 210 8 253 253 / e-mail: breastca@otenet.gr -  www.almazois.gr -  www.greecerace.gr 

 

 

        

   

 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018 

Αρ. Πρωτ.: 18118 

Προς:  

MEGA GROUP SECURITY  

Υ/Ο Προέδρου κυρίου Τσαπάρα 

 

Αγαπητοί,  

Χαράξαμε δρόμο μαζί! 

 

Η φετινή διοργάνωση του Greece Race for the Cure® υπήρξε επετειακή, μιας και 10 χρόνια Χαράζουμε 

Δρόμο ενάντια στον καρκίνο του μαστού.  

 

Γιορτάσαμε τα 10 χρόνια που αγωνιζόμαστε για την ενημέρωση του κοινού. 

Γιορτάσαμε τα 10 χρόνια που  αγωνιζόμαστε για την απομυθοποίηση της νόσου και την παύση των 

προκαταλήψεων. 

Γιορτάσαμε τα 10 χρόνια που υλοποιούμε προγράμματα για ασθενείς αλλά και για τον γενικό πληθυσμό. 

 

Η χαρά μας είναι απεριόριστη, καθώς το κοινό ανταποκρίνεται με ολοένα και περισσότερο ενθουσιασμό 

στο κάλεσμα μας και η διοργάνωση μας έχει πλέον χαραχτεί στη συνείδηση του ως μια από τις πλέον 

αγαπημένες διοργανώσεις με κοινωνικό χαρακτήρα στη χώρα μας, κάνοντας την τη 2η μεγαλύτερη 

διοργάνωση Race for the Cure® σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 

Ο τελικός μας στόχος ένας: Να μειώσουμε τα ποσοστά θανάτων από τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. 

Αυτή η διοργάνωση δε θα μπορούσε να είναι επιτυχημένη, εάν δεν είχαμε τη δική σας πολύτιμη βοήθεια.  

 

Ο επαγγελματισμός σας, η συνέπειά σας και η ευαισθητοποίησή σας οδήγησαν στην επιτυχία της φετινής 

διοργάνωσης. Χωρίς εσάς δε θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και το ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον 

αγώνα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να παλεύουμε καθημερινά, καταφέρνοντας περισσότερα! 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και η 

Οργανωτική Επιτροπή του Συμβολικού Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου Greece Race for the Cure® σας 

ευχαριστούν από καρδιάς που φέτος σας είχαν δίπλα τους στον αγώνα τους και, κατά συνέπεια, δίπλα στο 

έργο του Συλλόγου «Άλμα Ζωής». 

 

Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας και μαζί Χαρά-Ζουμε Δρόμο ενάντια στον καρκίνο του μαστού! 

Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία.  
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Ευελπιστούμε να είστε δίπλα μας και στον επόμενο Αγώνα! 

 

Με εκτίμηση,           

Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου      Χριστιάνα Μήτση 
 

Με εκτίμηση,        

    

Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου     Χριστιάνα Μήτση 

                                               

Πρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών                                     Υπεύθυνη Διοργάνωσης 

με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»                                                    Greece Race for the Cure® 

Πρόεδρος Greece Race for the Cure® Τηλ. 210 4180006(εσωτ.18)                                                                                                                                  

Κιν. 6977406735 

e-mail: chmitsi@almazois.gr 
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