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Πώς να δημιουργήσεις την Ομάδα σου 

3 

 
 Βρες το όνομα της ομάδας σου! 

 

 

 Ενημέρωσε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και γνωστούς για την πρωτοβουλία σου 

να έχεις τη δική σου ομάδα στον περίπατο και προσκάλεσέ τους να εγγραφούν. 

 

 Συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία των μελών της ομάδας σου και επικοινώνησε με την 

Υπεύθυνη των Εγγραφών στο 2610 222274. 

 

 Αναζήτησε στην ιστοσελίδα www.pinkthecity.gr το πεδίο ομαδικές εγγραφές,  

ακολούθησε τις οδηγίες, συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία των μελών της  ομάδας σου 

και στείλε τη λίστα στο email: pinkthecity@gmail.com. Για  περισσότερη βοήθεια 

επικοινώνησε με την υπεύθυνη των ομαδικών εγγραφών κα Κρίστη Τσαντιώτη στο 

2610 222274. 
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Κατηγορίες Ομάδων 

  ΜΚΟ/Σύλλογοι/Σύλλογοι Γονέων 

 

 Αθλητικά Σωματεία/ Γυμναστήρια 

 

 Εταιρείες 

 

 Γυναίκες με εμπειρία Καρκίνου Μαστού 

 

 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Δημόσια/ Ιδιωτικά) 

 

 Ατομική Πρωτοβουλία 
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Κανόνες Ομάδων 
 Ο ελάχιστος αριθμός μελών σε μια Ομάδα είναι τα 10 μέλη! 

 

Το κόστος συμμετοχής στον Περίπατο είναι 5€/άτομο. 

 

 Η ημερομηνία λήξης των ομαδικών εγγραφών είναι την Παρασκευή 19 

Οκτωβρίου 2018 έως τις 21:00. 

 

 Μπορούν να γραφτούν ως μέλη στην Ομάδα και άτομα που δε θα 

παρευρεθούν στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων την ημέρα της δράσης. 

 

 Η παραλαβή των T-shirts των μελών για τη συμμετοχή τους στον 

Περίπατο θα γίνει αποκλειστικά από την Υπεύθυνη Εγγραφών στα 

γραφεία του Συλλόγου, μετά τις 5 Οκτωβρίου, Δευτέρα-Παρασκευή από τις 

10:00 έως τις 15:00 π.μ.  
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Πώς να προσκαλέσεις άτομα  

στην Ομάδα σου 

  Ζήτα τη στήριξη των φίλων σου μέσω των social media που χρησιμοποιείς. 

 

  Ζήτα τη στήριξη των φίλων, συγγενών, συναδέλφων και γνωστών σου 

στέλνοντας ενημερωτικά e-mail στη λίστα επαφών σου. 

 

 Ζήτα τη στήριξη των συναδέλφων σου στο χώρο που εργάζεσαι.  

 

 Ζήτα από το «ΆΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας να στείλει ενημερωτικό υλικό για τον 

Καρκίνο του Μαστού και τον Περίπατο 1,5 Χλμ στο Σύλλογο, το Σωματείο, την 

Εταιρεία, το Σχολείο σου κ.α… 
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Ξεχώρισε με ένα διαφορετικό τρόπο 

στον Περίπατο κι εμείς θα σε 

επιβραβεύσουμε! 

  Φτιάξε το δικό σου πανό ή πλακάτ με την 

ονομασία της Ομάδας σου. 

 Φτιάξε μπαλόνια με την ονομασία του Συλλόγου, 

του Σωματείου, της Εταιρείας, του Σχολείου σου. 

 Το λογότυπο του Συλλόγου, του Σωματείου, της 

Εταιρείας, του Σχολείου σου κ.α… θα διαφημίζεται  

στα social media του Συλλόγου μας. 
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Ιδρύθηκε το 2011 

 

 Σκοπός του: 

 η οργανωμένη αλληλοβοήθεια  

 η ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση στις γυναίκες 

που νοσούν από καρκίνο μαστού και τις οικογένειές τους 

 η συμβολή στην απομυθοποίηση του καρκίνου του μαστού  

 η ενημέρωση κάθε γυναίκας για έγκαιρη διάγνωση του 

καρκίνου του μαστού  

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο 

Μαστού «ΆΛΜΑ ΖΩΗΣ»  

Νομού Αχαΐας.. 
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Τι είναι το Pink the City;  

 

Ένας συμβολικός περίπατος 1,5χλμ ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού 

που θα ξεκινήσει από τα Ψηλά Αλώνια θα κατηφορίσει την οδό Δημ. 

Γούναρη θα διανύσει τον Πεζόδρομο Ρήγα Φεραίου και από την Αγίου 

Νικολάου θα καταλήξει στον Μόλο της Πάτρας! 

 

 

ΏΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 11:30 πμ, Πλατεία Υψηλών Αλωνίων 
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Με το πέρασμα αυτό προωθείται: 

  η συλλογικότητα, η συντροφικότητα απέναντι στη γυναίκα που 

νοσεί ή έχει νοσήσει  

 

  η αλληλεγγύη  για κάθε άνθρωπο που θέλει να δώσει σε αυτό το 

πέρασμα τον δικό του συμβολισμό (σωματική ή ψυχική υγεία, 

εξάρτηση κ.α.)  

 

  η αξία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης  του καρκίνου του 

μαστού 

 

  η ευαισθητοποίηση των νέων 

 

  η προώθηση του εθελοντισμού 
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 να συνεχίσουμε τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης των γυναικών με 

καρκίνο μαστού  

  να ευαισθητοποιούμε την κλειστή τοπική κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας στο 

ζήτημα του καρκίνου του μαστού  

  να ενημερώνουμε τις γυναίκες και να τις κινητοποιούμε για τον προληπτικό 

έλεγχο  

  να πραγματοποιούμε προγράμματα δωρεάν κλινικής εξέτασης μαστού στον 

γυναικείο πληθυσμό της περιοχής μας  

  να συνεχίσουμε τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου Μαστού που γίνεται 

κάθε μήνα στα γραφεία μας για τις ανασφάλιστες γυναίκες  

  να μειώσουμε τους θανάτους από καρκίνο του μαστού  

Η στήριξή σας βοηθά: 
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Συμβουλές για να μειώσεις τους 

παράγοντες κινδύνου: 
 

 

 Να ακολουθείς υγιεινή διατροφή καθημερινά 

 Να βάλεις την άσκηση στην ζωή σου 

 Να διακόψεις το κάπνισμα 

 Να μειώσεις την κατανάλωση αλκοόλ 

 

Διαγνωστικές εξετάσεις για τον μαστό: 

 Κλινική εξέταση μαστών από την ηλικία των 20 ετών 

 Κάθε χρόνο μαστογραφία και κλινική εξέταση μαστών μετά τα 40 

 Πρώτη Μαστογραφία αναφοράς μεταξύ 35 και 40 ετών 

 Αυτοεξέταση μαστών μια φορά τον μήνα. Σε βοηθάει να γνωρίζεις το 

στήθος σου. 

 Επισκέψου τον γιατρό σου, αμέσως μόλις δεις κάποια αλλαγή στο στήθος 

σου. Ενημέρωσε τον αν υπάρχει ιστορικό καρκίνου μαστού στην 

οικογένεια σου. 
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Επιβράβευση Ομάδων  

Φτιάξε την ομάδα σου, ελάτε να συγχρονίσουμε 
τα βήματα μας και  κερδίστε μοναδικά δώρα.  

 

Δώρα θα κερδίσουν : 

Οι 3 πρώτες σε αριθμό μελών ομάδες. 

Με κλήρωση 3 ομάδες με μικρότερο αριθμό μελών.  

 

Σας περιμένουμε!  
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Στοιχεία Επικοινωνίας 

www.facebook.com/ALMA-ZOIS-Patras 

https://twitter.com/ALMAZOISPATRAS 

Υπεύθυνη Ομαδικών Εγγραφών 

Υπεύθυνη Εγγραφών Κρίστη Τσαντιώτη pinkthecity@gmail.com   

pinkthecity@gmail.com  

www.pinthecity.gr  

https://www.instagram.com/almazoispatras/  
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