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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ, ςυγχαίρει την Ελληνίδα 

Γιατρό Ογκολόγο οφία Ζαφειροποφλου, που διαπρζπει ςτην Ιταλία. 

 

Ρίηεσ Μεγαρίτικεσ ζχει θ διακεκριμζνθ Γιατρόσ Ογκολόγοσ ΟΦΙΑ 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΤΛΟΤ,  θ ο ποία διαπρζπει ςτθν Ιταλία διατθρϊντασ Ιατρείο 

ςτο Μιλάνο. 

τθν τθλεοπτικι εκπομπι “Αλήθειεσ με τη Ζήνα” του STAR TV  

προβλικθκε  το μεςθμζρι τθσ Παραςκευισ 11 Οκτωβρίου 2019, 

δθμοςιογράφοσ ςυνεργάτθσ τθσ εκπομπισ επιςκζφκθκε τθν Κα 

Ζαφειροποφλου, ςτο Ιατρείο τθσ ςτθν πόλθ του Μιλάνου και 

ςυνομίλθςε μαηί τθσ ςχετικά με τθν ανακάλυψθ νζου κατάλλθλου 

φαρμάκου από ομάδα Ιατρϊν, το οποίο βρίςκεται ςε πειραματικό 

ςτάδιο εδϊ και δφο χρόνια, για τθν καταπολζμθςθ και τθν ίαςθ 

καρκινικϊν όγκων ιδιαίτερα ςε γυναίκεσ. 

Επίςθσ θ Κα Ζαφειροποφλου είναι “Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ 

Κοινότθτασ του Μιλάνου” με ςπουδαία κοινωνικι και φιλανκρωπικι 

δράςθ. 

 

 



Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ δήλωςε: 

« Με πολφ χαρά κι ενκουςιαςμό είδα το κζμα, που αναφζρεται 

ςτθν εντυπωςιακι   πορεία τθσ ΟΦΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΤΛΟΤ, θ οποία για 

πολλά χρόνια ζηθςε οικογενειακϊσ ςτθν πόλθ μασ ςτα  χρόνια τθσ 

νιότθσ,  ωσ μακιτρια του Γυμναςίου και Λυκείου Μεγάρων,  πρίν να 

φφγει για ςπουδζσ ςτθν Ιταλία,  όπου ζκτοτε και διακρίνεται  τόςο με 

τθν Κοινωνικι τθσ δράςθ ωσ Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ ςτο 

Μιλάνο, όςο και  με τθν επιςτθμονικι τθσ επάρκεια, που διαπρζπει ωσ 

Ογκολόγοσ, ςυμμετζχοντασ ςτθν ανακάλυψθ νζου κατάλλθλου 

φαρμάκου, που βρίςκεται  ςε πειραματικό ςτάδιο,  για τθ κεραπεία  

πολλϊν περιπτϊςεων όγκων Καρκίνου. 

Είναι πολφ τιμθτικό για τθν χϊρα μασ, που μία Ελλθνίδα ςτθν 

γειτονικι Ιταλία ζχει αυτιν τθν εκπλθκτικι επιςτθμονικι καριζρα με 

διεκνι ακτινοβολία και φυςικά είναι εξίςου τιμθτικό για τθν πόλθ μασ 

και τον Διμο Μεγαρζων,  από όπου ξεκίνθςε. 

Ωσ Διμαρχοσ εκφράηω τα κερμά μου ςυγχαρθτιρια από καρδιάσ  

ςτθν ΟΦΙΑ και τθσ εφχομαι αφ’ ενόσ καλι επιτυχία ςε ότι κάνει για τθν 

καταπολζμθςθ του Καρκίνου και αφ’ ετζρου να είναι υγιισ, δυνατι και 

δυναμικι να ςυνεχίςει το δθμιουργικό και φιλανκρωπικό τθσ ζργο.» 
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