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Εργαζόμενοι και εθελοντές της GENESIS Pharma συμμετείχαν δυναμικά  

για 6η χρονιά στο Greece Race for the Cure® 
 

280 δρομείς, εργαζόμενοι και φίλοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της GENESIS Pharma  
για στήριξη του «Άλμα Ζωής», ενισχύοντας την επίσημη χορηγία της εταιρείας στη διοργάνωση 

 
ΑΘΗΝΑ, 30 Σεπτεμβρίου 2019 -  Για 2η συνεχή χρονιά η GENESIS Pharma στήριξε ως επίσημος χορηγός τον  

Συμβολικό Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure® της περασμένης Κυριακής (29.09), 

που συγκέντρωσε και πάλι χιλιάδες συμμετοχές και αποτελεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση με κοινωνικό 

σκοπό στη χώρα μας. Στον Αγώνα συμμετείχαν 280 δρομείς – εργαζόμενοι, συγγενείς και φίλοι- οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της εταιρείας για τη δημιουργία μίας ακόμη GENESIS running team, η 

οποία συμμετέχει ενεργά στη συγκεκριμένη διοργάνωση έξι χρόνια τώρα.  

Ο Γενικός Διευθυντής Αιματολογίας-Oγκολογίας & Φλεγμονωδών Νόσων της GENESIS Pharma, κος 

Νίκος Γκολφάκης τόνισε ότι: «To Greece Race for the Cure® δεν αποτελεί μόνο ένα ισχυρό συμβολικό 

δρώμενο για τον καρκίνο του μαστού, την πρόληψη και τη νίκη ενάντια στην ασθένεια, αλλά και έναν 

θεσμό μέσω του οποίου το «Άλμα Ζωής» προσφέρει ουσιαστικό έργο στις γυναίκες που νοσούν και στη 

συνολική προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Τόσο σε εταιρικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, όλοι μας στην 

GENESIS Pharma συμμετέχουμε για να τιμήσουμε τις γυναίκες που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται και να 

ενισχύσουμε τις δράσεις που υλοποιούνται μέσω του Αγώνα, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη αξία και 

αποτέλεσμα. Κάθε μέρα που περνά, η επιστήμη ανοίγει νέους σημαντικούς θεραπευτικούς δρόμους για 

τον καρκίνο, όμως εξίσου σημαντική είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση που αφορά όλους μας».  

Η υποστήριξη του πολύτιμου έργου του «Άλμα Ζωής» από την GENESIS Pharma εντάσσεται στη 

μακροχρόνια και πολύπλευρη κοινωνική δράση της, η οποία εστιάζει στην ευαισθητοποίηση σε θέματα 

υγείας και την ενίσχυση συλλόγων ασθενών και φορέων που προσφέρουν έργο σε πάσχοντες, σε ενέργειες 

υποστήριξης παιδιών και νέων που αφορούν κυρίως θέματα εκπαίδευσης και ίσων ευκαιριών, καθώς και 

σε ευρύτερες δράσεις αλληλεγγύης προς ευάλωτες ομάδες, με συνολικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής.  

-------ΤΕΛΟΣ------- 

Για τα ΜΜΕ:  

Ναταλία Καραχάλιου | Communications & Patient Advocacy Manager, GENESIS Pharma  
210 87 71 605 | 6942 55 66 19 | nkarahaliou@genesispharma.com  
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Σχετικά με τη GENESIS Pharma: Η GENESIS Pharma υπήρξε μια από τις πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξειδίκευση σε προϊόντα φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας και είναι σήμερα η 
μεγαλύτερη μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύονται σε καινοτόμα φάρμακα. Διαθέτει ένα 
εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για σοβαρές και σπάνιες παθήσεις, 
λειτουργώντας ως εμπορικός συνεργάτης κορυφαίων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών έρευνας και 
ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η GENESIS Pharma δραστηριοποιείται σε 
διάφορους θεραπευτικούς τομείς. Διαθέτει σημαντικό εύρος καινοτόμων θεραπειών για σπάνιες 
αιματολογικές κακοήθειες και απειλητικές μορφές καρκίνου, όπως το πολλαπλό μυέλωμα, μορφές 
λευχαιμίας, ο μεταστατικός καρκίνος του παγκρέατος, ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού κ.α. Μπορεί, 
επίσης, να χαρακτηριστεί ως μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της 
πολλαπλής σκλήρυνσης. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στους τομείς της δερματολογίας, ρευματολογίας 
και της νεφρολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το website της εταιρείας 
www.genesispharma.com.   

 

Σχετικά με το «Άλμα Ζωής» 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «'Αλμα Ζωής» είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
που ιδρύθηκε το 1988 και το Διοικητικό του Συμβούλιο και τα μέλη του είναι γυναίκες που έχουν βιώσει 
προσωπική εμπειρία καρκίνου μαστού. Όλα αυτά τα χρόνια το «'Αλμα Ζωής» παρέχει δωρεάν 
πολυεπίπεδη στήριξη προς τη γυναίκα που νοσεί, φροντίζοντας για την ποιότητα ζωής της, ενώ επίσης 
μεριμνά, έτσι ώστε οποιαδήποτε γυναίκα να είναι ενημερωμένη για τον καρκίνο του μαστού και τις 
μεθόδους πρόληψης, με στόχο τη μείωση των θανάτων από τη νόσο. Περισσότερα για τον Σύλλογό μας 
μπορείτε να βρείτε εδώ: www.almazois.gr.  

 
 

http://secure-web.cisco.com/1EleYEeJLz19vDrwNIBw8eH6BSEQhFEfzMQeH5ffL5sp18Z4mLTy9g4K7LdUgCOWrwDmA-Pmdeq-CtERU72QbuLczqe6a-oGRRfrqBihHKpHXSD9um0oA94LZLdJ2GCw8PYuuDwnQzUc9UTu86kxNnNXEPRaxYFr40MNFYlGBAw45e5hxu2cu0Md94SHewvyHf0kQmP33GddO7-FD-WsJzh84mLCKzybfZJH6m0we2bFFTUIjeSKggsMicFLsoPElEE1x-79TMHIam275JIO-eoL0U9BYwUwAr9Qzywg55whaC8Din7f1Cjqk-LKaCTRoPiQaMwxCMusu62yI3T4t_g/http%3A%2F%2Fwww.almazois.gr

