
Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΆΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας για δέκατη συνεχή 

χρονιά διοργανώνει τη δράση: Δωρεάν Κλινική Εξέταση (ψηλάφηση) Μαστού πάντα σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη 

συμβολή του Δήμου της Πάτρας. 

Οι εξειδικευμένοι γιατροί της περιοχής μας, θα εξετάζουν δωρεάν τις γυναίκες στην Κινητή 

Μονάδα Υγείας. Οι εθελόντριες του Συλλόγου μας θα διανείμουν έντυπο πληροφοριακό υλικό 

προς ενημέρωση και κινητοποίηση κάθε γυναίκας της πόλης μας, για την πρόληψη και έγκαιρη 

διάγνωση του καρκίνου του μαστού. 

Η δράση πραγματοποιείται στο κάτω μέρος της Πλατείας Γεωργίου από : 

 
-          Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 από τις 10:00 ως τις 14:00 και από τις 17:00 ως τις 21:00 

 
-           Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 από τις 10:00 ως τις 14:00 και από τις 17:00 ως τις 

21:00 
 
-          Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 από τις 10:00 ως τις 14:00 

 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η δράση θα κορυφωθεί με την 

καθιερωμένη και συμβολική «ΑΛΥΣΙΔΑ ΖΩΗΣ» το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 13:00. 

 

Φωταγώγηση  Κυματοθραύστη 

Φωτίζουμε ροζ τον κυματοθραύστη της Πάτρας !!! 

Σας προσκαλούμε όλες και όλους, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00 

στον Μόλο της Αγ. Νικολάου στην τελετή φωταγώγησης του κυματοθραύστη της Πάτρας! 

Θα μας συνοδεύσει μελωδικά ο κ. Νίκος Βεντούρας με το Σαξόφωνο του. 
  
  
Pink the City  2019 

 
Βάφουμε την πόλη Ροζ!!! 
 
Ελάτε μαζί μας στην μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη διοργάνωση 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στη 
Δυτική Ελλάδα.“Χιλιάδες Βήματα, ένα Άλμα” 
 

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας, απευθύνει κάλεσμα 
για ένα συμβολικό περίπατο από την Πλατεία Υψηλών Αλωνίων ως τoν  Μόλο της Αγ. 
Νικολάου:  

-      Στις γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο, να διατρανώσουν την πίστη 
και την ελπίδα τους στην ζωή και την δύναμη της. 



-      Στο γενικό πληθυσμό, να έλθει και να περπατήσει μαζί με τις γυναίκες που 
έχουν βιώσει την εμπειρία του καρκίνου του μαστού, συμβολίζοντας τη διαδρομή 
από το σκοτάδι, την κατάθλιψη και την αρρώστια, στη ζωή, την ελπίδα και το 
φως. 

Ο περίπατος αυτός προωθεί: 

-      Tην αλληλεγγύη απέναντι στη γυναίκα που νοσεί ή έχει νοσήσει. 

-      Την αξία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης  του καρκίνου του μαστού. 

-      Την ευαισθητοποίηση των νέων. 

-      Τον εθελοντισμό. 

Ποιός είναι o σκοπός: 

-      Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τον καρκίνο του 
μαστού. 

-      Απομυθοποίηση της ασθένειας. 

-      Συγκέντρωση πόρων για διεξαγωγή προγραμμάτων από το Άλμα Ζωής Ν. 
Αχαΐας. 

-      Αγορά και παροχή χρηστικών ειδών στην ανασφάλιστη-άπορη γυναίκα. 

  

Κυριακή 20 Οκτωβρίου ώρα 10:00  έναρξης εκδήλωσης  Pink  the  City, Πλατεία 

Υψηλών Αλωνίων. Εκκίνηση Περιπάτου 11:30 

  

Η εκδήλωση θα κλείσει με τη συναυλία του συγκροτήματος 15 50 στον Μόλο 

της Αγ. Νικολάου!  

  

Σημεία Εγγραφών 

 
  Γραφεία Συλλόγου  30 Σεπτεμβρίου - 19 Οκτωβρίου Καθημερινές: 9.00-16.00  
  

  Πλατεία Γεωργίου 

-      3–4 Οκτωβρίου: 10.00-14.00 / 17.00 - 21.00 

-      5 – 6 Οκτωβρίου: 10.00-14.00  

-      7 – 11 Οκτωβρίου: 10.00 - 21.00  

-      12 – 13 Οκτωβρίου: 10.00 - 14.00  

-      14 – 18 Οκτωβρίου: 10.00 - 21.00  

-  19  Οκτωβρίου: 10.00 - 17.00   
  

  Koralia Hair and beauty (Αγ. Ανδρέου 119) 2 - 19 Οκτωβρίου  



    Τρίτη - Πέμπτη: 9.00 - 19.00 / Τετάρτη: 9.00 - 14.00 / Παρασκευή  9.00 - 20.00 / Σάββατο 

9.00 - 16.00 
  
  ΑΒ Βασιλόπουλος (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών)  11, 12, 18, 19 Οκτωβρίου  

      Ωράριο: 9.00 - 21.00 

 

 
ALMA ZOIS N.ACHAIAS 

Gounari 37, 26221 Patras 

Tel/Fax: 2610.222274 

Email: breastcapatras@yahoo.com 

https://pinkthecity.gr 

http://www.almazoispatras.gr  
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