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Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή σας στη μεγαλύτερη ενημερωτική εκστρατεία για την 
πρόληψη του καρκίνο του μαστού
Κυριακή 9 Οκτωβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης,  στις 10 π.μ. στο Άγαλμα Μ. 
Αλεξάνδρου

Αγαπητοί/Αγαπητές 

Η καρδιά της μεγαλύτερης ενημερωτικής εκστρατείας στη Β. Ελλάδα για την πρόληψη και 
έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού θα χτυπήσει για 10η συνεχή χρονιά στη 
Θεσσαλονίκη! Σας προσκαλούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τη δική μας ομάδα, την ομάδα του 
δήμου Νεάπολης-Συκεών, και όλοι μαζί ενωμένοι να στείλουμε το δικό μας μήνυμα πως «Ο 
Καρκίνος του Μαστού μπορεί να νικηθεί αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα». 

Ο Οκτώβριος είναι ένας ιδιαίτερος μήνας για όλες τις γυναίκες καθώς είναι ο μήνας 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Πολλές είναι οι γυναίκες που 
ήρθαν αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού και βγήκαν νικήτριες. Οι εμπειρίες που 
μοιράζονται μαζί μας είναι πολύτιμες και αποτελούν πηγή αισιοδοξίας, ελπίδας και γνώσης ότι 
καμία δεν είναι μόνη σε αυτή την περιπέτεια. Ο καρκίνος του μαστού, παρ' όλο που είναι η 
πρώτη σε συχνότητα μορφή καρκίνου στον γυναικείο πληθυσμό, έχει πολύ υψηλά ποσοστά 
επιβίωσης, ειδικά αν γίνει έγκαιρη πρόληψη. Σκοπός λοιπόν της μεγάλης αυτής εκστρατείας είναι 
να ενημερωθούν οι γυναίκες για το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. 

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» μας καλεί να συμμετέχουμε σε 
αυτή τη συλλογική προσπάθεια κι εμείς με τη σειρά μας σας καλούμε να το κάνουμε ομαδικά! 
Γνωρίζοντας τη δύναμη των πολλών και ξέροντας πόσο ευαισθητοποιημένοι είστε σε τόσο 
σημαντικές δράσεις, θέλουμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη ομάδα για τη 
φετινή εκστρατεία ενημέρωσης! Σας καλούμε λοιπόν να δηλώσετε τη συμμετοχή σας είτε 
στέλνοντας email στο symbouleutikos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας 2313 131 151. Ο/Η κάθε συμμετέχοντας/-ουσα λαμβάνει μία 
συλλεκτική μπλούζα ή ένα συλλεκτικό βραχιόλι, κάνοντας τη συμβολική δωρεά των 6 ευρώ στο 
Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ». 

Δίνουμε ραντεβού την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ., στη Νέα Παραλία 
Θεσσαλονίκης (μπροστά στο άγαλμα του Μεγ. Αλεξάνδρου), σε έναν περίπατο ζωής,  για να 
γιορτάσουμε όλοι μαζί τη σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης! 
Περιμένουμε τις συμμετοχές σας!

Με εκτίμηση,
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Ιωάννα Αλεξιάδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νση: Στρ. Σαράφη 1,  Συκιές 56625
Τηλ: 2313 313 151
Fax: 2313 313 152 
E-mail: vassara.maro@n3.syzefxis.gov.gr 
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Συκεών
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