
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος σε άνεργες και ανασφάλιστες γυναίκες, από την Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία με πρωτοβουλία του Δήμου Λάρισας, την αιγίδα της ΚΕΔΕ, την υποστήριξη 
του ΕΔΔΥΠΥΥ και την ευγενική χορηγία της ELPEN 

 
5.000 νέα περιστατικά καρκίνου του Μαστού υπολογίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα 

 
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  

 
 
Παρασκευή 27 Μαΐου 2016. Με πρώτο σταθμό τη Λάρισα, ξεκίνησε το ταξίδι πρόληψης και 
ενημέρωσης «Κίνηση Μαστ… για τον καρκίνο του Μαστού» με στόχο κάθε γυναίκα, σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας να ενημερωθεί, να προλάβει και να θεραπευτεί από τον καρκίνο του 
μαστού. Την Πέμπτη 26 Μαΐου, η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας (ΕΑΕ) βρέθηκε στην Πλατεία Ταχυδρομείου, όπου πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη 
επιτυχία δωρεάν μαστογραφίες σε 100 γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 
και οι οποίες συνεχίζονται την Παρασκευή 27 Μαΐου. 
 
Στο ίδιο πλαίσιο, το απόγευμα της 26ης Μαΐου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο 
Λαρισαίων, την Ε.Α.Ε., την ΚΕΔΕ, το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN, 
σχετική ενημερωτική εκδήλωση προς την ιατροφαρμακευτική κοινότητα της πόλης. Την 
εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης, και ομιλητές ήταν ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Διευθυντής Κλινικής Μαστού Αντικαρκινικού 
Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, 
Αντιπρόεδρος ELPEN, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και ο κ. Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. Την παρουσίαση της εκδήλωσης 
επιμελήθηκε η δημοσιογράφος Κλέλια Χαρίση. 
 
Η εκστρατεία «Κίνηση Μαστ…για τον καρκίνο του Μαστού» αποτελεί ένα πολύτιμο ταξίδι 
πρόληψης στην ελληνική περιφέρεια, καθώς 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. Όμως, η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση στα αρχικά 
στάδια της νόσου μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική θεραπεία. Η εκστρατεία «Κίνηση Μαστ… 
για τον καρκίνο του μαστού» γίνεται ακόμα πιο σημαντική, στη συγκεκριμένη δύσκολη 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



οικονομική συγκυρία, καθώς αυτή έχει δυσχεράνει την πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε 
προληπτικές εξετάσεις, και δη στις μαστογραφίες. 
 
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 που αποτελεί την πιο 
συχνή εξέταση για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και η διαγνωστική ικανότητα της είναι 
πολύ μεγάλη. 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. 

 
Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Καλογιάννης, 
καλωσόρισε όλους τους φορείς και τόνισε ότι «υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε όλοι μαζί τον κόσμο 
για να βρει λύσεις για την υγεία του, ειδικά σ’ αυτές τις συνθήκες της κρίσης που βιώνουμε. Ο 
Δήμος Λαρισαίων έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του σε τέτοιου είδους ενέργειες που εστιάζουν σε 
θέματα υγείας και πρόληψης, όπως η πραγματοποίηση μαστογραφιών, και που συμπληρώνουν 
τις ενέργειες που ήδη υλοποιεί ο Δήμος μας και το Τμήμα Υγείας. Ο Δήμος Λαρισαίων πιστεύει 
στις συνέργιες, και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να στηρίζουμε δράσεις που 
προάγουν την υγεία των πολιτών». 
 
O Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων, αναφερόμενος στη συμμετοχή της ΚΕΔΕ σημειώνει ότι ««Ξεκινώντας σήμερα στη Λάρισα, 
το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφιών για τις ευπαθείς ομάδες των δημοτισσών μας με την κινητή 
μονάδα της Ε.Α.Ε., αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Στόχος παραμένει η 
πρόληψη μέσα από την έγκαιρη διάγνωση  για όλες τις γυναίκες οπουδήποτε κι αν κατοικούν στη 
χώρα μας. Ως ΚΕΔΕ αλλά και με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων στηρίζουμε το επιστημονικό 
αυτό πρόγραμμα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και αναγνωρίζουμε τη δέσμευση της 
Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ELPEN, ώστε σήμερα να δίνουμε καταρχήν τη δυνατότητα στις 
γυναίκες της Λάρισας να προβούν σε μια πολύ χρήσιμη εξέταση για την υγεία τους, αλλά και ο 
Δήμος της Λάρισας να συμμετάσχει στην ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών για την αξία που 
έχουν, ιδιαίτερα στις μέρες μας, οι προληπτικές εξετάσεις. Αξίζουν γι’ αυτό πολλά συγχαρητήρια 
στο Δήμαρχο της πόλης κ. Απόστολο Καλογιάννη, που στήριξε ολόπλευρα την προσπάθεια αυτή». 

 
Ο κ. Παπασπυρόπουλος από την πλευρά του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ χαιρέτισε την προσπάθεια και 
σημείωσε ότι «η συνεργασία αυτή με όλους τους συντελεστές της προσπάθειας, είναι εξαιρετικής 
σημασίας και αντιπροσωπεύει πλήρως τη δραστηριότητα του ΕΔΔΥΠΠΥ  που εστιάζει στην 
προαγωγή της υγείας και σε προγράμματα προσυμπτωματικών ελέγχων του πληθυσμού. Το 
μήνυμα είναι η πρόληψη για τις γυναίκες που το έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σ’ αυτές τις υπηρεσίες. Η πρόληψη είναι απολύτως απαραίτητη για σοβαρές ασθένειες 
όπως ο καρκίνος του μαστού, και η οποία χάρη στις δυνατότητες της επιστήμης μπορεί να 
συμβάλλει στο να εκλείψουν τέτοιου είδους ασθένειες. Η συμβολή των Δήμων στην προσπάθεια 
να παραμείνουν οι πολίτες υγιείς, είναι θεμελιώδης. Το ΕΔΔΥΠΠΥ στηρίζει προγράμματα υγείας 
που παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα και θέτουν τις βάσεις για τον μακροχρόνιο 
προγραμματισμό ουσιαστικών δράσεων πρόληψης σε κάθε περιοχή της Ελλάδας». 
 



Στην ομιλία του ο κ. Φιλόπουλος, αναφερόμενος στην έναρξη της εκστρατείας και στην 
προσφορά της Ε.Α.Ε στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού σημείωσε ότι «στα 58 χρόνια της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο δωρεάν έλεγχος μαστογραφιών είναι το μακροβιότερο και 
το αποδοτικότερο πρόγραμμα που υλοποιεί και μάλιστα είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται από 
ελληνικές εταιρείες, όπως η ELPEN, και όχι σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Τέτοιες πράξεις αποτελούν 
δείγμα ευαισθησίας για τις Ελληνίδες και τους συμπολίτες μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι 
πολίτες να ενημερώνονται και να απολαμβάνουν υπηρεσίες που μπορεί να τους σώσουν τη ζωή. 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. Όλοι μαζί οι φορείς μέσα απ’ αυτή τη συνεργασία θέλουμε να 
δώσουμε στον κόσμο το καλύτερο και να πείσουμε ακόμα και τις γυναίκες που φοβόντουσαν στο 
παρελθόν, να κινητοποιηθούν, να κάνουν μαστογραφία ώστε να κάνουμε τον καρκίνο παρελθόν. 
Είναι καθήκον όλων μας η υγεία των συμπολιτών μας. 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». 
 
Ο κ. Τρύφων με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων προσφοράς της ELPEN στην 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 που στόχο έχει την ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του 
μαστού σε γυναίκες που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Αρωγός στην προσπάθειά μας είναι η ΚΕΔΕ 
και το ΕΔΔΥΠΠΥ, η συμβολή των οποίων είναι πολύτιμη για την επιτυχή υλοποίηση του σπουδαίου 
αυτού έργου, αφού όλοι μαζί πρέπει να οργανωθούμε κόντρα στις δυσκολίες της εποχής μας, να 
προχωρήσουμε μπροστά και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μέσα από συνεργασίες. Η 
σύμπραξη με την Ε.Α.Ε αποτελεί για την ELPEN έναν ξεχωριστό σταθμό που αντικατοπτρίζει το 
όραμα του ιδρυτή της κ. Πενταφράγκα, την ουσιαστική προσφορά στον συνάνθρωπο. Εμείς, 
εκπροσωπώντας μια αμιγώς ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, ώστε  η 
οικονομική κρίση να μην επηρεάσει τη δράση μας και επιμένουμε να επενδύουμε, να ερευνούμε, 
να παράγουμε και να συνεισφέρουμε στην Ελλάδα στηρίζοντας τόσο τη Δημόσια Υγεία όσο και την 
Ελληνική Κοινωνία. Το ταξίδι ξεκίνησε και θα συνεχιστεί γιατί γνωρίζουμε ότι οι λύσεις έρχονται 
μέσα από συνέργιες». 
 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της ELPEN, η οποία χορηγεί την επισκευή και 
επαναλειτουργία της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου, στηρίζοντας την εκστρατεία «Κίνηση 
‘Μαστ’ για τον καρκίνο του Μαστού!», η οποία αποτελεί μια δράση ουσιαστικής κοινωνικής 
προσφοράς, καθώς η ELPEN δεν παράγει, ούτε εμπορεύεται ογκολογικά φάρμακα. 
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