
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ!!! 

Με σύνθημα «Χιλιάδες βήματα, ένα Άλμα», πραγματοποιήθηκε, στις 20 

Οκτωβρίου 2019, το 7ο Pink the City. Ο συμβολικός περίπατος 1,5 χλμ. ενάντια 

στον καρκίνο του μαστού, ή, όπως χαρακτηρίστηκε, «το κίνημα με τις ροζ 

μπλούζες», κατέκλυσε, για ακόμα μία χρονιά, κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, 

ξεκινώντας από τα Υψηλά Αλώνια και καταλήγοντας στο Μόλο της Αγίου 

Νικολάου. 

Η συμμετοχή του κόσμου στην καθιερωμένη αυτή εκδήλωση ενημέρωσης, 
απομυθοποίησης και ευαισθητοποίησης, που έχει γίνει θεσμός, ξεπέρασε και 
πάλι τις προσδοκίες του διοργανωτή Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού – 

«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, με παραπάνω από 11.000 άτομα να περπατούν για τη 
ζωή, σαν ένα συντονισμένο «ροζ ποτάμι».   

Κατά την τελετή έναρξης της εκδήλωσης, την οποία παρουσίασε, για τρίτη 
χρονιά, η δημοσιογράφος – παρουσιάστρια Χριστίνα Λαμπίρη, η Πρόεδρος του 

Συλλόγου, κ. Λιολιώ Κολυπέρα προέτρεψε τους συμμετέχοντες να μεταδώσουν 
και να διαδώσουν το μήνυμα της ελπίδας, υπογραμμίζοντας: «Σήμερα, είμαστε 
εδώ για όλες τις γυναίκες που δεν ξεχνάμε, όπως και για όλες τις γυναίκες, ώστε 
να μην ξεχνάνε... να μην αμελούν τις προληπτικές τους εξετάσεις, τον διαγνωστικό 
τους έλεγχο, την ψηλάφηση, τον υπέρηχο και τη μαστογραφία τους».   

Έμφαση στη σημασία της πρόληψης έδωσαν με τις τοποθετήσεις τους, 
απευθύνοντας χαιρετισμούς, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος 
Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Πατρέων, κ. Κώστας Πελετίδης, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ, 

κ. Ιωάννης Καρβέλης, η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, κ. 
Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου και η Πρόεδρος του «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Θεσσαλονίκης, 
κ. Κούλα Δερεκενάρη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για δεύτερη χρονιά, κατά την διάρκεια της τελετής 

έναρξης υπήρχε ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα για 
άτομα με προβλήματα ακοής, από το Ελληνικό Κέντρο Νοηματικής «Talking 

Hands» και τον κ. Γιώργο Αρτεμιάδη. 

Το σύνθημα της έναρξης του περιπάτου από την πλατεία Υψηλών Αλωνίων προς 
το Μόλο έδωσε η κ. Κολυπέρα, με τη συνοδεία των Κρουστών της Πολυφωνικής 
Χορωδίας Πάτρας, ενώ είχε προηγηθεί «ζέσταμα» με χορογραφία zumba από το 

DFF Studio, το οποίο ακολούθησε το βιωματικό δρώμενο συγγενών του 
Συλλόγου, με θέμα «Ήμουν κι εγώ εκεί, κρατώντας το χέρι της».  

Ο περίπατος ξεκίνησε από την πλατεία Υψηλών Αλωνίων, διέσχισε τη λεωφόρο 

Γούναρη και συνεχίστηκε στη Ρήγα Φεραίου, για να καταλήξει στο Μόλο της 
Αγίου Νικολάου. Στη λεωφόρο Γούναρη, στο ύψος των Δικαστηρίων της Πάτρας, 

έγινε μία ευχάριστη «μουσική» στάση, κατά την οποία η Φιλαρμονική Ορχήστρα 
της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών διασκέδασε τους περιπατητές με σύγχρονες, 
δημοφιλείς μελωδίες.  



Από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης ήταν τα χορευτικά της ομάδας των μαζορετών 
Rising Flames, τα οποία προηγήθηκαν τόσο της παρουσίας της κ. Λαμπίρη στη 

σκηνή, όσο και του πλήθους που συμμετείχε στον περίπατο, ανοίγοντας, ακόμα, 
την τελετή λήξης με ελεύθερο χορευτικό πρόγραμμα, πάντα υπό τη μουσική 

επιμέλεια του αναγνωρισμένου επαγγελματία DJ Τάκη Νιάρου. Εντυπωσιακή 
ήταν και η συναυλία του συγκροτήματος των 15 50, οι οποίοι διασκέδασαν τον 
κόσμο με δυναμικά κομμάτια, κατά την τελετή λήξης στο Μόλο της Αγίου 

Νικολάου, μετά την απονομή βραβείων στις πολυπληθέστερες ομάδες 
συμμετεχόντων στο Pink the City 2019.  

Το 7ο Pink the City ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Μέρος των εσόδων του 
θα διατεθούν για την ενίσχυση της ογκολογικής κλινικής του ΠΓΝΠ «Παναγία τη 

Βοήθεια».  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της φετινής 
διοργάνωσης 

 
Σε συνεργασία με: Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
  
Με την υποστήριξη: Του ΟΛΠΑ 
  
Χρυσός χορηγός: ΤΕΜΑΚ Α.Ε. 
  
Επίσημος χορηγός: Novartis 
  
Χορηγός On stage: Westenergy 
  
Χορηγός των μικρών μας φίλων: Koralia Hair & Beauty 
  
Xορηγός εθελοντών: DUR 
  
Μεγάλοι υποστηρικτές: Γέφυρα ΑΕ, Abbey, Intrasoft 
  
Υποστηρικτές: S/M Ανδρικόπουλος, Λούξ Μαρλαφέκας, Lilly Φάρμασερβ, 

Paxman. 
  
Αρωγοί: S/M 3A Αράπης, Αχαϊκό Χωριάτικο, Βιανέξ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, 

Μαυρογένης ΑΕ, Ολυμπία Οδός, Bergmann Kord. 
  
Χορηγοί ειδών και υπηρεσιών: Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών, Bιενέζικο, Βυζαντινό 
Boutique Hotel, Custom Prints, Dff Studio, Δίηχο, Diamond Events, DJ Takis 

Niaros, Ελληνικό Κέντρο Νοηματικής Talking Hands, Εμφιαλωτική Α.Ε. – 
Νερά ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, Fairy Nails, Floratos Cargo, ΙΕΚ Δέλτα, Καθημερινό- 

Αρτοποιήματα,  Pixeldraw, Patras Catering, Πολυχώρος εκδηλώσεων «Εις το 
ΕΠΑΚΡΟΝ», Rising Flames, Σκλαβενίτης σούπερ μάρκετ, Taxi Express Patras, 
Zany Tattoo 
  
Μεγάλος χορηγός επικοινωνίας: THE BEST 
  
Χορηγοί επικοινωνίας: Λύχνος, Ionian TV, Lepanto TV, Super B, Η Γνώμη, 

Πελοπόννησος, www.kalavrytanews.gr, Flashstars.gr, kirix.gr, Patras 

http://www.kalavrytanews.gr/


Events.gr, Tempo24, Άνοιξη fm, ΕΡΤ Πάτρας, Ράδιο Πάτρα , Ράδιο Αίγιο, ΣΚΑΙ 
Πάτρας 89,4, Alpha 94,4 , ANT1 RADIO Max fm, Up fm 
  
Για τα πόστα των εγγραφών: Στη Διοίκηση του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», στη Διοίκηση του Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», στον ΑΒ Βασιλόπουλο κατάστημα 
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών και Αμερικής και στο κατάστημα Koralia Hair & 
Beauty. 
  
Για τα δώρα των ομάδων: Στη δημιουργό κοσμημάτων Άννα Βόντα και το 
διαδικτυακό κατάστημα www.pretty-woman.gr, στο Filoxenia Hotel Spa 

Kalavrita και τον ιδιοκτήτη, κ. Κωνσταντίνο Δαφαλιά, στο Κέντρο Αισθητικής 
Bebeautiful, στο Κέντρο Αισθητικής Nefertiti Beauty Pleasures και στον 
εκπαιδευτικό – συγγραφέα κ. Χρήστο Μοσχονά. 
  

-          Στα Κρουστά και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής 
Χορωδίας Πάτρας 
-          Τον παιδικό σταθμό “ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ”, για την απασχόληση των 

μικρών μας φίλων 
-          Το συγκρότημα 15 50, για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους με 

συναυλία στην τελετή λήξης 
-          Την εταιρεία 30Fillis Sound για την ηχητική και μουσική κάλυψη της 
αλυσίδας ζωής στην πλατεία Γεωργίου και της ευχαριστήριας βραδιάς στο 

Δασύλλιο By Vouz 
-          Στο Λιμεναρχείο Πατρών και τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πατρών, 

Πλοίαρχο Λ.Σ., κ. Τρύφωνα Κοροντζή 
-          Στην εταιρεία Ferry Center και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. 
Γιώργο Τελώνη 

-          Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους Εθελοντές Σαμαρείτες 
-          Την εταιρεία ανυψωτικών, μεταφορικών, μηχανολογικών εργασιών και 
σιδηρών κατασκευών, Χρυσανθόπουλος Α.Ε. 

-          Την εθελόντριά μας κ. Αδαμαντία Μπαξιβάνη, για τα γλυκά που 
προσέφερε απλόχερα στους εθελοντές μας στα πόστα εγγραφών, αλλά και 

την ημέρα του Pink the City, στα Υψηλά Αλώνια. 
-          Την παρουσιάστρια, κ. Χριστίνα Λαμπίρη, που, για τρίτη χρονιά, ήταν 
δίπλα μας 

-          Τους 207 εθελοντές μας 
  

Όλους τους συμμετέχοντες που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο! 
  

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 25 Οκτωβρίου 2020!! 
 
 

 

http://www.pretty-woman.gr/


 

 
 
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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