
 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

υνέντευξη τύπου για την Έγκαιρη διάγνωςη του Καρκίνου του 

Προςτάτη με αφορμή το 45ο Ράλι τησ Δ.Ε.Θ. 

 

Αθήνα, 11 επηεμβρίοσ 2012. Ο επηέμβπιορ είναι διεθνώρ ο μήναρ για ηον καπκίνο ηος 

πποζηάηη, για ηον λόγο αςηό η Εθνική Επικοινυνιακή Εκζηπαηεία Ππόλητηρ για ηον 

Καπκίνο 2011-2015, ηος Τποςπγείος Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ και ηος 

ΚΕΕΛΠΝΟ, επέλεξε για ηη ζςγκεκπιμένη μοπθή καπκίνος να ζςμμεηάζσει ζηο 45ο Ράλι 

ηης Διεθνούς Έκθεζης Θεζζαλονίκης, ζηις 15-16 επηεμβρίοσ, ηο οποίο αποηελεί 

εςκαιπία για να ακοςζηούν ηα ζυζηά μηνύμαηα.  

 

Σο Ππόγπαμμα με ζκοπό ηην εςαιζθηηοποίηζη και ενημέπυζη ηος κοινού για ηον καπκίνο 

ηος πποζηάηη δηλώνει ηην παποςζία ηος ζηον πιο ζημανηικό αγώνα ηος Πανελλήνιος 

Ππυηαθλήμαηορ Αγώνυν Ράλι με αγυνιζηικό αςηοκίνηηο ηο οποίο θα θέπει ηα λογόηςπα ηος 

ππογπάμμαηορ και ηα μηνύμαηα ηηρ εκζηπαηείαρ «ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ».  

Επίζηρ ζηη διάπκεια ηος Ράλι θα μοιπαζηούν ζσεηικά ένηςπα ηηρ επικοινυνιακήρ 

εκζηπαηείαρ. Σο Ράλι επιλέσθηκε με ηο ζκεπηικό όηι έσει μεγάλη απήσηζη ζηο κοινό και 

ειδικόηεπα ζηοςρ άνδπερ. Ο καπκίνορ ηος πποζηάηη αποηελεί ηη δεύηεπη αιηία θανάηος ηυν 

ανδπών από καπκίνο, μεηά ηον καπκίνο ηος πνεύμονα, όμυρ, ο καπκίνορ ηος πποζηάηη, αν 

διαγνυζηεί έγκαιπα, μποπεί να θεπαπεςηεί. 

 

ηο πλαίζιο ηυν δπάζευν ενημέπυζηρ για ηον καπκίνο, ζαρ πποζκαλούμε ζε ςνένηεςξη 

Σύπος πος θα ππαγμαηοποιηθεί ηην Πέμπηη 13 επηεμβρίοσ, ώρα 12:00, ζηο σνεδριακό 

κένηρο «Νικόλαος Γερμανός», Πεπίπηεπο 8, 2ορ όποθορ (είζοδορ από Εγναηία Οδό, 

απένανηι από ηο Πανεπιζηήμιο), Δ.Ε.Θ.  

  

Ειζηγηηήρ θα είναι ο κ. Νικόλαορ Δημάζηρ, Οςπολόγορ, Διεςθςνηήρ ζηο «Θεαγένειο» 

Ανηικαπκινικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ, ο οποίορ θα αναθεπθεί ζηα ηελεςηαία 

επιδημιολογικά ζηοισεία για ηη ζςσνόηηηα ηος καπκίνος ηος πποζηάηη, ηιρ εξελίξειρ ζηην 

ανηιμεηώπιζή ηος και βέβαια ζηην έγκαιπη διάγνυζη. Επίζηρ, θα ζςμμεηάζσοςν εκππόζυποι 

από ηην 1η ΤΠε, η οποία είναι η απμόδια για ηα ογκολογικά νοζοκομεία πανελλαδικά, καθώρ  



 

 

 

 

και από ηην 4η ΤΠε Μακεδονίαρ και Θπάκηρ. Ππόζκληζη έσει ζηαλεί και ζηιρ απμόδιερ 

Κοινυνικέρ Τπηπεζίερ ηος Δήμος Θεζζαλονίκηρ 

 

Η εκκίνηζη ηος 45ος Ράλι Δ.Ε.Θ., ηο οποίο διοπγανώνει κάθε σπόνο ο Αςηοκινηηιζηικόρ 

Όμιλορ Θεζζαλονίκηρ, θα γίνει από ηη Νόηια Πύλη ηηρ Διεθνούρ Έκθεζηρ Θεζζαλονίκηρ ηο 

άββαηο 15 επηεμβπίος. Σα αγυνιζηικά θα βπεθούν για ηην ππώηη ούπεπ Ειδική 

Διαδπομή ζηην πίζηα καπη «Drive Park» εςπυπαφκών πποδιαγπαθών ζηο Νέο Ρύζιο 

Θεζζαλονίκηρ. Σην Κςπιακή, πληπώμαηα και θεαηέρ θα βπίζκονηαι ζηα οπεινά ηηρ 

Υαλκιδικήρ για ηιρ πένηε ειδικέρ διαδπομέρ ηος αγώνα, οι οποίερ πεπιέσοςν ηπειρ θοπέρ ηην 

Ε.Δ. Πολύγςπορ και δύο θοπέρ ηην Ε.Δ. Υολομώνηαρ. Σα ζέπβιρ, ο ηεπμαηιζμόρ και η 

απονομή ηυν κςπέλλυν θα ππαγμαηοποιηθούν ζηην πόλη ηος Πολςγύπος. 

 

Η HELEXPO πποσυέπει την εςγενική τηρ ςποστήπιξη στην Εθνική Επικοινωνιακή Εκστπατεία 

Ππόληψηρ για τον Καπκίνο. 

 

Αν θέλεηε να μάθεηε πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ για ηο ππόγπαμμα, επιζκεθθείηε ηον ιζηόηοπο ηος 

Εθνικού τεδίοσ Δράζης για ηον Καρκίνο ζηη διεύθςνζη: http://www.anticancer.gov.gr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνοσ Επικοινωνίασ:  

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS, Μ. Μπότςαρη 15, 14561, Κηφιςιά 

Email: info@mind-work.gr – Τηλ.: 210 6231305 – Fax: 210 6233809 
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