
 



 
 

 

Με επιτυχία η  “Κίνηση «μαστ»… για τον καρκίνο του μαστού”,  
στην Αλεξανδρούπολη 

 
Πολύτιμες η ενημέρωση και η πρόληψη και απαραίτητος ο μαστογραφικός έλεγχος για γυναίκες 

άνω των 40 ετών 
 

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι δυνατή στα αρχικά στάδια, γι' αυτό έχει μεγάλη 
σημασία η έγκαιρη διάγνωση  

 
 
Με μεγάλη επιτυχία συνεχίστηκε στην Αλεξανδρούπολη, το ταξίδι ζωής της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας, «Κίνηση Μαστ». Πρόκειται για μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης 
και πρόληψης για τον καρκίνο του Μαστού, στην ελληνική περιφέρεια με στόχο κάθε γυναίκα, 
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να ενημερωθεί, να προλάβει και να θεραπευτεί από τον καρκίνο του 
μαστού. 
 
Η «Κίνηση Μαστ» τελεί υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ, την υποστήριξη του ΕΔΔΥΠΠΥ και την ευγενική 
χορηγία της ELPEN,για την οποία αποτελεί μια δράση ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς, καθώς 
η ELPEN δεν παράγει, ούτε εμπορεύεται ογκολογικά φάρμακα. 
 
Την Τετάρτη 29 Ιουνίου, στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, ξεκίνησαν οι δωρεάν μαστογραφίες 
σε  100 γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, άνεργες και ανασφάλιστες 
γυναίκες, από την Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 
(Ε.Α.Ε.), οι οποίες θα συνεχιστούν την Πέμπτη 30 Ιουνίου και την Παρασκευή 1 Ιουλίου. 
 
Στο ίδιο πλαίσιο, το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Δήμο Αλεξανδρούπολης, την Ε.Α.Ε., την ΚΕΔΕ, το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και την ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία ELPEN, σχετική ενημερωτική εκδήλωση προς την ιατρική κοινότητα της 
πόλης.  
 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, και ομιλητές 
ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Διευθυντής Κλινικής Μαστού 
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος και ο κ. Θεόδωρος 
Τρύφων, Αντιπρόεδρος ELPEN, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. 

 
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης, μετέφερε χαιρετισμό του κ. Γεώργιου Πατούλη, 
Προέδρου ΚΕΔΕ και ΕΔΔΥΠΠΥ, Δημάρχου Αμαρουσίου, και σημείωσε ότι «Στις συνθήκες κρίσης 
που βιώνουμε, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως η πραγματοποίηση δωρεάν μαστογραφιών σε 
γυναίκες που το έχουν ανάγκη, αποτελούν θεάρεστο έργο το οποίο πραγματικά μπορεί να σώσει 
ζωές. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει η ελπίδα η κοινωνία να ορθοποδήσει, αφού άλλωστε η ελληνική 
κοινωνία έχει μάθει να πέφτει και να σηκώνεται. Η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
προσπάθεια να παραμείνουν οι πολίτες υγιείς, είναι θεμελιώδης και αδιαμφισβήτητα είναι αυτός 
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ο πυλώνας που έχει μείνει δυνατός και ενεργός ώστε συνέργιες όπως στη συγκεκριμένη 
περίπτωση με την Αντικαρκινική Εταιρεία και την ELPEN,να προσφέρουν ουσιαστικό έργο για την 
υγεία των πολιτών». 
 
Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις Ελληνίδες 
σήμερα, με τον αριθμό των νέων περιστατικών να υπολογίζεται στις 5.000 ετησίως.  
 
Για να διαγνωστεί έγκαιρα ο καρκίνος του μαστού υπάρχουν τρεις δυνατότητες: 1. Η αυτοεξέταση 
των γυναικών, 2. Η κλινική εξέταση από γιατρό και 3. Η  μαστογραφία όμως αποτελεί την πιο 
συχνή εξέταση για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και η διαγνωστική ικανότητα της είναι 
πολύ σημαντική. Μπορεί δε να ανακαλύψει μία κακοήθεια πριν αυτή εντοπιστεί με την κλινική 
εξέταση. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις δυνατότητες του υγειονομικού συστήματος της χώρας μας και 
τις ιδιαιτερότητες της παρουσίας της νόσου στην Ελλάδα, η Ε.Α.Ε. συστήνει την τακτική 
προληπτική μαστογραφία κάθε δύο χρόνια σε γυναίκες άνω των 40 ετών. 

 
Σ΄ αυτό το πλαίσιο ο κ. Φιλόπουλος, αναφέρθηκε στην πολυετή και πολύπλευρη προσφορά της 
Ε.Α.Ε στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού ο οποίος παρουσιάζει υψηλή θνησιμότητα και 
σημείωσε ότι «στα 58 χρόνια της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο δωρεάν έλεγχος 
μαστογραφιών είναι το μακροβιότερο και αποδοτικότερο πρόγραμμα και μάλιστα είναι ένα 
πρόγραμμα που στηρίζεται από ελληνικές εταιρείες, όπως η ELPEN, και όχι σε ευρωπαϊκά 
κονδύλια. Ο κ. Φιλόπουλος τόνισε ότι «Η δευτερογενής πρόληψη δηλαδή η έγκαιρη διάγνωση 
αποτελεί βασική συνιστώσα μίας αποτελεσματικής πολιτικής για τη μείωση των οδυνηρών 
επιπτώσεων του καρκίνου του μαστού που σήμερα προσβάλλει 1 στις 10 γυναίκες κάποια στιγμή 
στη ζωή της, καθώς σ’ ένα ποσοστό 70% δεν βρίσκεται πρωτογενώς η αιτία που τον προκάλεσε. 
Μέσω αυτής της συνεργασίας θέλουμε να προσφέρουμε στις γυναίκες το καλύτερο και να 
πείσουμε ακόμα και αυτές που φοβούνται, να κινητοποιηθούν, να κάνουν μαστογραφία ώστε μαζί 
να κάνουμε τον καρκίνο παρελθόν. Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει 52.000 μαστογραφίες και έχουμε 
επισκεφθεί 400 περιοχές της Ελλάδας και με την παρούσα συνεργασία συνεχίζουμε το ίδιο 
δυναμικά και ακόμα πιο οργανωμένα». 

 
Ιδιαίτερης σημασίας για την ELPEN αποτελεί η επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη, καθώς ο Έβρος 
είναι η γενέτειρα του Ιδρυτή και Προέδρου της, κ. Δημήτριου Πενταφράγκα, ο οποίος με 
έμπνευση τον τόπο του δημιούργησε πριν 50 χρόνια την πρωτοπόρο Ελληνική φαρμακευτική 
βιομηχανία. Ο κ. Τρύφων με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων προσφοράς και προσήλωσης 
τηςELPENστην υγεία, την έρευνα και τον συνάνθρωπο αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή 
πρωτοβουλία επισημαίνοντας ότι «Η ELPEN σηματοδοτεί τη συμπλήρωση των 50 χρόνων 
λειτουργίας της με μια δράση ουσιαστικής κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς που στόχο έχει 
την ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που το έχουν πραγματικά 
ανάγκη. Η συμβολή της ΚΕΔΕ και του ΕΔΔΥΠΠΥ, είναι πολύτιμη για την επιτυχή υλοποίηση του 
σπουδαίου αυτού έργου». Συνεχίζοντας ο κ. Τρύφων τόνισε ότι «Όλοι μαζί πρέπει να 
οργανωθούμε κόντρα στις δυσκολίες, να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα 
μέσα από συνεργασίες που προσφέρουν εγχώρια προστιθέμενη αξία. Η σύμπραξη με την Ε.Α.Ε 
αποτελεί για την ELPEN έναν ξεχωριστό σταθμό που αντικατοπτρίζει το όραμα του ιδρυτή της, την 
ουσιαστική προσφορά στο συνάνθρωπο. Εκπροσωπώντας μια αμιγώς ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία, κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, ώστε η οικονομική κρίση να μην επηρεάσει τη 
δράση μας. Γι’ αυτό επιμένουμε να επενδύουμε, να ερευνούμε, να παράγουμε και να 



συνεισφέρουμε στην Ελλάδα στηρίζοντας τόσο τη Δημόσια Υγεία όσο και την Ελληνική Κοινωνία. 
Το ταξίδι μας θα συνεχιστεί δυναμικά γιατί γνωρίζουμε ότι οι λύσεις έρχονται μέσα από συνέργιες 
και η ανταποδοτικότητα στην ελληνική κοινωνία αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο». 
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