ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου και Τράπεζα
Κύπρου μαζί στη μάχη ενάντια στον καρκίνο
Με την υποστήριξη του #SupportCY και του Σχεδίου Επιβράβευσης Καρτών «ανταμοιβή»

Ξεκινά σήμερα η εκστρατεία «Στη Μάχη Ενάντια στον Καρκίνο» που διοργανώνει ο Αντικαρκινικός
Σύνδεσμος Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου. Η εκστρατεία θα έχει διάρκεια μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και σε
αυτή συμμετέχει το δίκτυο #SupportCY, το Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών «ανταμοιβή» της Τράπεζας
Κύπρου, καθώς και πολλές άλλες επιχειρήσεις και οργανισμοί που φέτος ενώνουν τις δυνάμεις τους για να
στηρίξουν το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.
Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου, ο Πρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, Δρ Αδάμος Αδάμου,
ανέφερε: «Φέτος ήρθαμε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η πανδημία του COVID-19 μας
επηρέασε όλους. Παρά τις προκλήσεις, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, πιστός στο όραμα και την
αποστολή του, συνεχίζει να εξυπηρετεί τους ασθενείς με καρκίνο σε όλη την Κύπρο προσαρμόζοντας τις
υπηρεσίες του στα νέα δεδομένα. Τα περιοριστικά μέτρα, όμως, μας ανάγκασαν να ακυρώσουμε την
Πορεία Χριστοδούλας και τις ενέργειες γύρω από αυτή, γεγονός που έπληξε σημαντικά τους οικονομικούς
πόρους του Συνδέσμου, που είναι αναγκαίοι για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του.
Φέτος, αντί της Πορείας και του Οδικού Εράνου, ο Σύνδεσμος, μαζί με τον διαχρονικό μας σύμμαχο, την
Τράπεζα Κύπρου, καλεί το κοινό να τον στηρίξει μέσω εισφορών σε διάφορες επιχειρήσεις και σημεία της
Κύπρου που συμμετέχουν στην εκστρατεία μας».
Σημειώνεται ότι #stiMaxi ενάντια στο καρκίνο, συμμετέχουν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, με
περισσότερα από 250 σημεία εισφοράς.
Όπως επεσήμανε ο Δρ. Αδάμου, στο πλαίσιο της εκστρατείας έχουν ενεργοποιηθεί πολλές επιχειρήσεις και
οργανισμοί, δήμοι και κοινότητες ώστε ο έρανος για τη στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου να
πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους στο χώρο της κάθε επιχείρησης. «Καλούμε τους συμπολίτες μας
που πάντα αγκαλιάζουν το έργο του Συνδέσμου μας να βρουν τα σημεία που συμμετέχουν στην εκστρατεία
και να δείξουν για ακόμα μια φορά τη συμπαράστασή τους προς τους ασθενείς με εμπειρία καρκίνου»
πρόσθεσε ο Δρ. Αδάμου εξηγώντας ότι «οι πόροι που συλλέγονται, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, μας
επιτρέπουν να λειτουργούμε, αλλά και να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας, οι οποίες προσφέρονται
δωρεάν στους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους».

Αντί των καθιερωμένων πορειών που πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της «Πορείας Χριστοδούλας» σε
όλες τις πόλεις, διοργανώθηκε από τα μέλη του προσωπικού του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου μια
διαφορετική πορεία έξω από το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα. «Οι πορείες δεν
διοργανώθηκαν για σκοπούς ασφαλείας του κοινού, ωστόσο, το προσωπικό του Συνδέσμου μας κάνει
σήμερα μια συμβολική πράξη και στέκεται έξω από την Αροδαφνούσα για να τιμήσει όλους τους ασθενείς
με εμπειρία καρκίνου και να δείξει ότι παρά τις προκλήσεις θα είναι πάντα δίπλα τους», εξήγησε ο Δρ.
Αδάμου.
Σε χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Δρ
Χριστάκης Πατσαλίδης, τόνισε ότι «Η ακύρωση της φετινής Πορείας Χριστοδούλας, του Οδικού Εράνου και
των επιμέρους φιλανθρωπικών εκδηλώσεων για την οικονομική ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου
Κύπρου, λόγω της πανδημίας του COVID-19, ώθησαν την Τράπεζα Κύπρου να αναλάβει δράση και να
εντοπίσει, μαζί με τον Σύνδεσμο, άλλους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης, προσαρμοσμένους στα νέα
δεδομένα.
Με στόχο λοιπόν τη δημιουργία εσόδων για τον Σύνδεσμο, φέτος έχουμε «συμμαχήσει» με εταιρείες/μέλη
του #SupportCY, του δικτύου που δημιουργήσαμε κατά τους μήνες της πανδημίας για υποστήριξη των
ανθρώπων της πρώτης γραμμής, σε μια άλλη μάχη, αυτής έναντι του COVID-19. Επίσης, «σύμμαχος» μας
στην μάχη ενάντια στον καρκίνο, είναι φέτος το Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών «ανταμοιβή» της Τράπεζας
Κύπρου, αφού για κάθε συναλλαγή στις επιχειρήσεις του Σχεδίου η Τράπεζα θα προσφέρει 5 σεντ στον
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου. Καλούμε λοιπόν και εμείς το κοινό, να ενημερωθεί μέσα από τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να κάνει τις αγορές του εκεί, κάνοντας
“CHECK-IN στη Μάχη” και κάνοντας την εισφορά του στους κουμπαράδες που θα βρίσκονται εντός των
καταστημάτων», συμπλήρωσε ο Δρ.Πατσαλίδης
Για περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία που συμμετέχουν στην εκστρατεία μπορείτε να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα www.stimaxi.com.cy ενώ μπορείτε να κάνετε την εισφορά σας στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο
Κύπρου με τους πιο κάτω τρόπους:
• Ηλεκτρονικές εισφορές στο www.stimaxi.com.cy
• Μέσω SMS στο 7060: CAS 5 για εισφορές €5, CAS 3 για εισφορές €3, CAS 1 για εισφορές €1

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

