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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Γρηγόρης Σταμούλης, Δήμαρτος Μεγαρέων: 
“Ολοι μαζί μπορούμε να νικήσοσμε τον Καρκίνο” 

 

 

Η  4θ  Φεβρουαρίου κάκε χρόνο, είναι αφιερωμζνθ παγκοςμίωσ ςτισ 

πρωτοβουλίεσ κατά του Καρκίνου. 

Σκοπόσ τθσ είναι να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διαπίςτωςθ ότι μεγάλο μζροσ των 

περιςτατικϊν Καρκίνου μποροφν να αποφευχκοφν μζςω τθσ πρόλθψθσ και ότι 

επίςθσ μεγάλο μζροσ των κανάτων από καρκίνο μποροφν να αποφευχκοφν μζςω 

τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και τθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ. Αποτελεί δε 

μοναδικι πρωτοβουλία βάςει τθσ οποίασ όλοσ ο κόςμοσ μπορεί να ενϊςει τισ 

δυνάμεισ του για τθν καταπολζμθςθ τθσ παγκόςμιασ επιδθμίασ του Καρκίνου. 

Ο Διμοσ με το ΚΕΠ υγείασ προςφζρει πολλζσ ευκαιρίεσ ςτουσ πολίτεσ να 

κάνουν δωρεάν προλθπτικζσ εξετάςεισ για τον Καρκίνο Τραχιλου τθσ μιτρασ, του 

μαςτοφ, του προςτάτθ και του παχζοσ εντζρου. 

Στθν πατρίδα μασ ςπουδαίο είναι το ζργο τθσ Ελλθνικισ Αντικαρκινικισ 

Εταιρείασ και ςε ςυνεννόθςθ με το Τοπικό Παράρτθμα των Μεγάρων το βράδυ τθσ 

Πζμπτθσ 4 Φεβρουαρίου, θα φωταγωγηθοφν όλα τα Δημοτικά Κτίρια ςτα 

Μέγαρα, ςτη Νέα Πέραμο και ςτην Κινέτα και θα τοποθετηθεί και πανώ ςτην 

Κεντρική Πλατεία των Μεγάρων με το κεντρικό μήνυμα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΤΜΕ 

ΝΑ ΝΙΚΗΟΤΜΕ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ. 
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Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ, διλωςε ςχετικά: 

« Ενϊνουμε τθ φωνι μασ με όλουσ εκείνουσ,  που υποςτθρίηουν ότι βριςκόμαςτε 

ςτο κατϊφλι μεγάλων ανακαλφψεων, που κα φζρουν  τθν ίαςθ όλων των μορφϊν 

του Καρκίνου. 

Ο Καρκίνοσ δεν είναι ταμποφ, δυςτυχϊσ ακόμα υπάρχει γφρω μασ,  ασ μθν 

κλείνουμε τα μάτια κι ασ ζχουμε μία μεγάλθ αγκαλιά για αυτοφσ, που νοςοφν 

εξαιτίασ του. 

Ευχι μασ είναι ο Καρκίνοσ να κεραπευτεί και να μθν ξανακλάψουμε, για το 

κάνατο ενόσ προςφιλοφσ μασ προςϊπου και κανείσ γονιόσ να μθν ηιςει να νοςιςει 

το παιδί του και να μθν δεί τθν απϊλειά του. 

Οςοι νοςοφν ςιμερα μθν πάψουν ποτζ να ελπίηουν και να μάχονται. Να 

μείνουν δυνατοί για να αντιμετωπίςουν τον γολγοκά τουσ. Οςοι αμφνονται και 

χαμογελοφν είναι άξιοι ςυγχαρθτθρίων και προςωπικά υποκλίνομαι ςτθ δφναμθ τθσ 

ψυχισ τουσ. 

Η επιςτιμθ ζχει αποδείξει ότι κάνει καφματα ιδιαίτερα τϊρα εν μζςω τθσ 

πανδθμίασ του Κορωνοϊοφ. Ελπίηουμε ότι δεν είναι μακριά θ θμζρα, που ο Καρκίνοσ 

απλά κα είναι ζνα ηϊδιο.» 
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