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ΚΟΙΝΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Ενωµένοι, είµαστε πιο ισχυροί”
Με το σύνθηµα «ενωµένοι, είµαστε πιο ισχυροί», η Hermes Airports, η CTCARI Duty Free Shops και η Cyprus Airports F&B, ένωσαν τον Οκτώβριο τις
δυνάµεις τους µε στόχο την ενεργό συµµετοχή τους στην εκστρατεία
ενηµέρωσης του κοινού για τον καρκίνο του µαστού.

Η εκστρατεία των τριών εταιρειών συνέβαλε σηµαντικά στην ευαισθητοποίηση
του επιβατικού κοινού σχετικά µε τον καρκίνο του µαστού και ενεθάρρυνε την
οικονοµική ενίσχυση της προσπάθειας καταπολέµησης της ασθένειας, µε
δωρεές που γίνονταν δεκτές, σ’ όλα τα καταστήµατα των αεροδροµίων. Οι
εκδηλώσεις του µήνα, κορυφώθηκαν µε το σχηµατισµό µιας «ανθρώπινης ροζ
κορδέλας» -σήµα κατατεθέν της εκστρατείας κατά του καρκίνου του µαστού. Η
εκδήλωση έλαβε χώρα στα καταστήµατα αναχωρήσεων του ∆ιεθνούς
Αεροδροµίου Λάρνακας.
Ο κύριος Wes Porter, Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της Hermes
Airports, δήλωσε: «Μαζί µε όλη την κοινότητα του αεροδροµίου, η Hermes
Airports,

είχε

τη

χαρά

να

συµµετάσχει

στις

φετινές

εκδηλώσεις

ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου του µαστού. Στεκόµαστε µαζί µε όλους
τους ασθενείς και τους αγαπηµένους τους, σε µια παγκόσµια αποστολή που
έχει ως στόχο της, την παροχή υποστήριξης, φροντίδας και την καλύτερη
δυνατή θεραπεία σε όλους τους ασθενείς. Μια αποστολή που στοχεύει επίσης
στην ενηµέρωση του κοινού για τις πολυδιάστατες µορφές παρεχόµενης
ιατροφαρµακευτικής

περίθαλψης,

τις

εξατοµικευµένες

περιπτώσεις

προσφοράς προσωπικής φροντίδας στους ασθενείς αλλά και την υποστήριξη
τους στη προσπάθεια τους να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις για τη ζωή
τους».
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Ο κύριος Garrett Coogan, Γενικός ∆ιευθυντής της CTC-ARI Duty Free Shops,
ανέφερε: «Με ιδιαίτερο ενθουσιασµό, τα µέλη της CTC-ARI συµµετείχαν στη
φετινή «ροζ εκστρατεία» µαζί µε τους συναδέλφους τους στην εταιρεία Cyprus
Airports F&B. Ξεχωριστή µνεία, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει στη Hermes
Airports, η οποία βοήθησε σηµαντικά στην οργάνωση αυτής της εκστρατείας».
Ο κύριος Οδυσσέας Γεωργίου, Γενικός ∆ιευθυντής της Cyprus Airports F&B,
δήλωσε από την πλευρά του ότι «µε µεγάλη µας χαρά, συµβάλαµε και εµείς,
υπέρ της προσπάθειας ευαισθητοποίησης και σωστής ενηµέρωσης για τον
καρκίνο του µαστού που καταβάλλει εδώ και χρόνια η Europa Donna
Κύπρου».
Ο καθηµερινός αγώνας που δίδει η Europa Donna, σηµείωσε, είναι πολύ
σηµαντικός, γι’ αυτό και εµείς πάντοτε, είµαστε ευαισθητοποιηµένοι και
ενεργοί για να βοηθήσουµε και να ενισχύσουµε το έργο της.

Στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στην εκστρατεία ενηµέρωσης για τον
καρκίνο του µαστού, οι τρεις εταιρείες αλλά και το προσωπικό του
αεροδρόµιου, προσέφεραν ένα συµβολικό ποσό στην Europa Donna Κύπρου,
µε στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλει ο οργανισµός για
παροχή υποστήριξης στους ασθενείς.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται επίσης και προς τον «Όµιλο Estee
Lauder» για την ενίσχυση της εκστρατείας κατά του καρκίνου του µαστού, που
πραγµατοποιήθηκε στα δύο διεθνή αεροδρόµια της χώρας.
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