
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Σάμοσ, 25 Ιουλίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ενημερωτικζσ εςπερίδεσ για τον καρκίνο του μαςτοφ από το Περιφερειακό Σμήμα Ε.Ε.. άμου 

Πραγματοποιικθκαν με επιτυχία οι τρεισ (3) εςπερίδεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτών τθσ Σάμου με 
κζμα  «Μια μζρα… χωρίσ καρκίνο του μαςτοφ», ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ δράςεων Αγωγισ και Προαγωγισ τθσ 
Υγείασ, από το Περιφερειακό Τμιμα του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ Σάμου, ςε ςυνεργαςία με το Διμο 
Ανατολικισ Σάμου.  

Με ενδιαφζρον, οι ςυμμετζχοντεσ παρακολοφκθςαν ςτισ: 

 τισ 18 Ιουλίου 2022, ςτο αίκριο του Ιςτορικοφ Αρχείου Σάμου  

 τισ 19 Ιουλίου 2022,  ςτο Δθμαρχιακό Μζγαρο Πυκαγορείου και  

 τισ 20 Ιουλίου 2022, ςτθν αίκουςα του Δθμαρχείου Καρλοβάςου   

Οι ςεβαςτοί ειςθγθτζσ, με τισ ομιλίεσ  τουσ, πρόςφεραν ςε όλουσ γνώςεισ, εμπειρίεσ, ελπίδα, αιςιοδοξία και 
δφναμθ ηωισ και πζραςαν το μινυμα ότι «Η ςωςτι ενθμζρωςθ και ο  προλθπτικόσ ζλεγχοσ, με τα ςωςτά 
εργαλεία, κακιςτοφν τον καρκίνο του μαςτοφ ςιμερα μια ιάςιμθ νόςο». 

Τα κζματα των ομιλιών αφοροφςαν: 

 «Η εμπειρία μου με τον καρκίνο του μαςτοφ»  Χατηθμανώλθ Αγγελικι, επιηιςαςα του καρκίνου  

  «Ξεπερνϊντασ την αντίςταςη να εξεταςτϊ…» Μιχαθλίδθσ Ιςαάκ, Ψυχίατροσ   

 «ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ: Πρόληψη-διάγνωςη-θεραπεία ςτο πιο μεγάλο πρόβλημα υγείασ των γυναικϊν 
ςήμερα» Κατςοφλθσ Ιωάννθσ, Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ  

Χαιρετιςμοφσ ςτισ εςπερίδεσ απθφκυναν, οι αντιδιμαρχοι ςε κζματα υγείασ Αν. και Δυτικισ Σάμου, κ. Κιάςςοσ 
Εμ. και κ. Διακοςταμάτθσ  Γ., κακώσ και θ πρόεδροσ του Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Σάμου, κα Σίδερθ.  

Τισ ακόλουκεσ μζρεσ θ κινθτι μονάδα μαςτογράφου τθσ Ελλθνικισ Aντικαρκινικισ Eταιρίασ κα πραγματοποιεί 
μαςτογραφίεσ ςτθν Πλατεία Δθμαρχείου Διμου Ανατολικισ Σάμου τθν Τρίτθ 26 και Τετάρτθ 27 Ιουλίου 2022  και 
ςτθν Πλατεία Ειρινθσ ςτο Πυκαγόρειο, τθν Πζμπτθ 28 Ιουλίου 2022. 

Εκελοντζσ του τομζα υγείασ και ςτισ τρεισ εκδθλώςεισ μερίμνθςαν ςτθν τιρθςθ των πρωτοκόλλων κατά του 
Covid-19. Το Περιφερειακό Συμβοφλιο του Τμιματοσ ευχαριςτεί τουσ εκελοντζσ, τα μζλθ και όλουσ τουσ 
υποςτθρικτζσ του Ερυκροςταυρικοφ ζργου, προσ όφελοσ των ευάλωτων ομάδων ςτο νθςί, τουσ εξαίρετουσ 
ειςθγθτζσ, τθν προϊςταμζνθ του Ιςτορικοφ Αρχείου Σάμου, κα Χατηθμιχάλθ, το Διμο Ανατ. Σάμου, για τθν 
υποςτιριξθ και  ςυνεργαςία και το Διμο Δυτικισ Σάμου, για τθ φιλοξενία. 

*** 


