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Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

28ης Οκτωβρίου 62 191 00 Μέγαρα τηλ. επικοινωνίας 2296022161 Φαξ 2296022161
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : irodorosmeg@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ύστερα από
πρόσκληση του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού "ΗΡΟΔΩΡΟΣ" φιλοξενήθηκε
στο «Στρατουδάκειο» πολιτιστικό κέντρο το τριήμερο 8-10 Δεκεμβρίου και εξέτασε
συνολικά 102 γυναίκες από τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο.
Συμμετείχαν γυναίκες οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την
εξέταση σε νοσοκομεία ή διαγνωστικά κέντρα του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα είχαν
την ευκαιρία να κάνουν ΔΩΡΕΑΝ τις σχετικές εξετάσεις.

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ "ΗΡΟΔΩΡΟΣ" Γιάννα Ρήγα μεταξύ άλλων δήλωσε:

"Θέλω να ευχαριστήσω την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου και την υπεύθυνη
προγραμματισμού, οργάνωσης της κινητής μονάδας μαστού της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας κα Θεώνη Κωστοπούλου που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκλησή μας.
Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω την προϊσταμένη κ. Χαρά Ρέτσα και τη χειρίστρια κ.
Δωροθέα Κακκαβά για την άριστη συνεργασία όπως επίσης και τις υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ηρόδωρος», κυρίες Λίνα Καστρινάκη και Μαρία Γκίνη, γιατί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια
τους θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση των μαστογραφιών.
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Κυρίως, όμως, θέλω να ευχαριστήσω τις 102 γυναίκες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας και ήρθαν για την εξέταση αλλά και όλες τις άλλες γυναίκες που τηλεφώνησαν και δεν
ήταν δυνατόν να εξυπηρετηθούν. Είναι ιερή υποχρέωση της κάθε γυναίκας να φροντίζει και
να προστατεύει τον εαυτό της, αλλά πιο σημαντική υποχρέωση είναι η πρόληψη".
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα σταλούν στον δήμο εντός δύο μηνών περίπου για να
παραδοθούν στη συνέχεια στις γυναίκες που υπεβλήθησαν στον σχετικό έλεγχο.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά:

1. Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελο Φιλόπουλο,
2. Το παράρτημα Μεγάρων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας,
3. Τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου «Κοκκίνης» κ. Νικόλαο Κοκκίνη για την ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενία
των τεχνολόγων,
4. Τον Αντιδήμαρχο Μεγαρέων κ. Σταύρο Φωτίου για την τεχνική υποστήριξη,
5. Τον Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. κ. Σπυρίδωνα Κορώση για την παραχώρηση του
πολιτιστικού κέντρου.

Η Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και το προσωπικό
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων
σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος.
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