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Δελτίο Τύπου 

 
H AstraZeneca για 5η συνεχή χρονιά επίσημος χορηγός του Greece Race for the Cure® 

 
 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 –  Η AstraZeneca για 5η συνεχή χρονιά στηρίζει τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και τη διοργάνωση Greece Race for the Cure® ως επίσημος 

χορηγός.  

Η διοργάνωση είναι φέτος προσαρμοσμένη στις συνθήκες και ο συμβολικός αγώνας ενάντια στον καρκίνο 

του μαστού θα υλοποιηθεί υβριδικά το τριήμερο 1-3 Οκτωβρίου 2021. Οι εργαζόμενοι της AstraZeneca μαζί 

με τις οικογένειες τους συμμετέχουν στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Παράλληλα, την 

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου  2021 και ώρα 18:50-19:15, ημέρα έναρξης του αγώνα, η AstraZeneca 

υποστηρίζει την υλοποίηση διαδικτυακής συζήτησης με θέμα «μΑΖί ενημερωνόμαστε για τον καρκίνο 

του μαστού - Γονιδιακός  έλεγχος: μια εξέταση-πολλαπλές προεκτάσεις» με στόχο την έγκυρη 

ενημέρωση του κοινού  για τη σημασία του γονιδιακού ελέγχου ως μέτρο πρόληψης και αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. 

Η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού 

«Άλμα Ζωής» ανέφερε: «Το Greece Race for the Cure® για 13η χρονιά θα είναι εδώ, προσαρμοσμένo στις 

ειδικές συνθήκες, χωρίς εκκίνηση και τερματισμό, αλλά με διαδικτυακή παρουσία. Μπορεί η μορφή της 

διοργάνωσης να είναι διαφορετική, όμως η ουσία της παραμένει η ίδια: ο αγώνας μας είναι η κινητήριος 

δύναμη για την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών, 

ενημέρωσης του κοινού και προαγωγής της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. 

Προσκαλούμε, λοιπόν, όλους να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικτυακή γιορτή για τη ζωή, ο καθένας με το 

δικό του τρόπο, και να γεμίσουν το διαδίκτυο με μηνύματα υποστήριξης. 1, 2 και 3 Οκτωβρίου, παίρνουμε 

μέρος, όπου κι αν είμαστε, για την ευαισθητοποίηση, την αλληλεγγύη, την ενδυνάμωση. Είναι πολύ 

σημαντικό για εμάς ο αγώνας μας να αναγνωρίζεται και να υποστηρίζεται από μία εταιρεία όπως η 

AstraZeneca, για 5η συνεχή χρονιά. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού». 

«Η AstraZeneca στηρίζει για 5η συνεχή χρονιά τη διοργάνωση στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και 

ελπίδας κατά του καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών με την ενημέρωση για την αξία του γονιδιακού 

ελέγχου. Η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα είναι κοινωνικό ζητούμενο και 

πρέπει να εξασφαλίζεται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Η εξέταση του γονιδιακού ελέγχου 

προσφέρει όφελος τόσο για τον ασθενή και όσο και για το εθνικό σύστημα υγείας» δήλωσε η κυρία Γιώτα 

Κοτσεκίδου, External Affairs Director της AstraZeneca Ελλάδας. 

Ο κύριος Χρήστος Αντωνόπουλος MD, PhD, EMBA, Διευθυντής Τμήματος Ογκολογίας - Αιματολογίας, 

μέλος Δ.Σ. AstraZeneca Ελλάδας τόνισε «Με αίσθημα ευθύνης για 5η χρονιά δίνουμε το παρόν σε μία 

διοργάνωση που αποτελεί ορόσημο στη μάχη ενάντια στον καρκίνο. Συνοδοιπόροι με το "'Αλμα Ζωής" αλλά 

και όλους τους συμμετέχοντες στο Greece Race for the Cure®, η AstraZeneca συμβάλλει στην ενημέρωση 

του κοινού για το πώς ο γονιδιακός έλεγχος αποτελεί μέτρο πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των 

γυναικολογικών κακοηθειών».  

 
Σχετικά με την AstraZeneca  
 
Η AstraZeneca είναι μια διεθνής, βασισμένη στην επιστήμη, βιο-φαρμακευτική εταιρεία, η οποία εστιάζεται στην 
ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κυρίως για τη θεραπεία νόσων σε τρεις 
θεραπευτικές κατηγορίες – Ογκολογικές παθήσεις, Καρδιαγγειακές, Νεφρικές και Μεταβολικές παθήσεις και 
Αναπνευστικές παθήσεις. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης επιλεκτικά στους τομείς αυτοάνοσων νοσημάτων, των 
νευροεπιστημών και των λοιμωδών νοσημάτων. Η AstraZeneca ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα σε 
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περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόμα της φάρμακα χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς 
παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.astrazeneca.gr 

 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Χριστίνα Γιόγιακα, Corporate Communications Manager AstraZeneca : 210 68 71 500, 
Christina.Giogiaka@astrazeneca.com  
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