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ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΔΚΑ: «Κήνσμα Δλπίδας και Εωής κατά τοσ Θαρκίνοσ τοσ Καστού» 
 

Τν Σάββαην 14 Οθησβξίνπ ην απόγεπκα, ν Γήκαξρνο Ταλάγξαο θ. Βαζίιεο Πεξγάιηαο, 

ππνδέρηεθε ζην Γεκαξρείν ηελ Κα Βαζηιηθή Καινύηζα. Η Βαζηιηθή Καινύηζα είλαη κηα ζύγρξνλε 

εξσίδα ηεο δσήο. Πάιεςε ηνλ θαξθίλν ηνπ Μαζηνύ, ηνλ λίθεζε θαη ζήκεξα κε Πνδειαηηθό 

καξαζώλην από ην Βόιν ζηελ Αζήλα, ζηέιλεη ην κήλπκα ηεο ειπίδαο ζε όιεο ηηο γπλαίθεο.  

Η θα Καινύηζα, ζπλνδεπόκελε από ην ζύδπγν ηεο, παζρίδεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ 

θνηλσλία ζηέιλνληαο ην κήλπκα όηη ν θαξθίλνο δελ είλαη αλίθεηνο. Ο Γήκαξρνο ηελ ππνδέρηεθε 

κε κηα αλζνδέζκε θαη κηα δεζηή αγθαιηά, ζεβόκελνο ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ 

ηόζν απηή, όζν θαη ν ζύδπγόο ηεο, θαζώο θαη ην ζεκαληηθό θνηλσληθό κήλπκα πνπ ζέινπλ 

πεξάζνπλ. 

Αθνινύζεζε κηα κηθξή θαη ζεκλή ηειεηή ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, όπνπ  

ν Γήκαξρνο Ταλάγξαο ζηε ζύληνκε νκηιία ηνπ, αθνύ θαισζόξηζε ηελ θα Καινύηζα, εμέθξαζε 

ηε ραξά ηνπ πνπ επέιεμε ηελ πόιε ηνπ  Σρεκαηαξίνπ γηα  ζηάζε ηνπ καξαζσλίνπ ηεο, ηελ 

ραξαθηήξηζε «Αγσλίζηξηα ηεο δσήο» θαη πξόζζεζε: «Η δύλακε ηεο ςπρήο είλαη ην όπιν καο 

απέλαληη ζε θάζε πξόβιεκά θαη ζε θάζε ερζξό πνπ νξζώλεηαη κπξνζηά καο. Η θα Καινύηζα 

κεηαθέξεη καδί ηεο από ην Βόιν έλα κήλπκα, δώξν γηα όινπο εκάο. Τν κήλπκα ηεο ειπίδαο, ηεο 

αηζηνδνμίαο θαη ηεο δύλακεο. Ήξζε αληηκέησπε κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη βγήθε ληθήηξηα. 

Πάιεςε καδί ηνπ. Η ίδηα μέξεη αλ θνβήζεθε, αλ πόλεζε, αλ ιύγηζε, αλ θνπξάζηεθε. Αιιά δελ 

παξέδσζε πνηέ ηα όπια. Βξήθε ηε δύλακε λα βγεη ζην θσο ηεο δσήο θαη λίθεζε». 

Δπεζήκαλε δε όηη: «Οη άλζξσπνη πνπ αληηκεηώπηζαλ ή αληηκεησπίδνπλ ηνλ θαξθίλν δελ 

ρξεηάδνληαη ηε ιύπε νύηε ηε ζιίςε, νύηε ηε ζπκπόληα. Έρνπλ αλάγθε ηελ ειπίδα, ηελ θαηαλόεζε 

ηελ ζηήξημή θαη ηε ζπκπαξάζηαζή καο». 



Καη θαηέιεμε ιέγνληαο όηη ν Γήκνο Ταλάγξαο ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο θαο Καινύηζα, 

ζηέιλεη ηε ζεηηθή ζθέςε ηνπ θαη ειπίδεη όηη ε πξνζπάζεηά ηεο απηή ζα απνηειέζεη κηα θιόγα 

ειπίδαο ζε όζεο θαη όζνπο έρνπλ έξζεη αληηκέησπνη κε ηνλ θαξθίλν. 

Η θα Διέλε Γηαλλαθνύ, ππεύζπλε Πνιηηηζκνύ θαη Κνηλσληθώλ Γνκώλ ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο, αλαθέξζεθε ζην ρξνληθό ηεο επηθνηλσλίαο θαη γλσξηκίαο κε ηελ θα Καινύηζα, ηελ 

θαισζόξηζε ζην Γήκν καο θαη έθαλε κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ ίδηα θαη ην έξγν ηεο. 

Η Κα Καινύηζα από ηελ πιεπξά ηεο, εκθαλώο ζπγθηλεκέλε, δάθξπζε. «Γελ είκαη ήξσαο» 

είπε. Καη πξόζζεζε: «Γελ αμίδσ ηα ιόγηα πνπ κνπ απνδίδεηε. Δπραξηζηώ ην ζύδπγό κνπ, απνηειεί 

ην ζηήξηγκα κνπ. Δίκαη έλαο άλζξσπνο όπσο εζείο ηίπνηα ην μερσξηζηό. Τν πνδήιαην είλαη έλαο 

ηξόπνο δσήο γηα κέλα ζηε δσή κνπ.». Σηε ζπλέρεηα ηόληζε: «Όηαλ θάπνηνο πάζεη θαξθίλν 

αληηκεησπίδεη πνιιέο δπζθνιίεο. Γλσξίδσ γπλαίθεο πνπ ηα εγθαηέιεηςαλ.  Γηα ηξία ρξόληα όηαλ 

έθαλα ρεκεηνζεξαπείεο δελ κπνξνύζα λα αλέβσ ζην πνδήιαην κνπ. Τόηε είλαη πνπ είπα όηη αλ ηα 

θαηαθέξσ θαη ληθήζσ ηνλ θαξθίλν ζα θάλσ θάηη. Καη λα ζήκεξα είκαη εδώ θνληά ζαο. Τα 

θαηάθεξα. Κάζε κέξα πξέπεη λα δίλνπκε έλαλ αγώλα κε ηε ςπρή καο. Να νξζώζνπκε ην 

αλάζηεκα ηεο ςπρήο θαη λα πνύκε όηη ηίπνηα δελ ζα καο ληθήζεη. Να κάζνπκε λα ζπγρσξνύκε 

αιιά θαη λα αγαπάκε. Να ζεβόκαζηε ηνλ εαπηό καο. Να κάζνπκε λα ζεβόκαζηε θάζε ζηηγκή. 

Μεηά ηελ πεξηπέηεηα κνπ, έκαζα λα αθνύσ πεξηζζόηεξν ηνπο αλζξώπνπο, λα αηζζάλνκαη ην 

θύζεκα ηνπ αέξα, ην θειάεδεκα ησλ πνπιηώλ. Πξέπεη λα απνδερηνύκε ηνλ εαπηό καο. Έρνπκε 

κέζα καο έλα κεγαιείν. Δγώ αγάπεζα ηνλ εαπηό κνπ θαη ρσξίο καιιηά θαη ρσξίο ζηήζνο. Σήκεξα 

ζηέιλσ έλα κήλπκα. Οξζώλσ ην αλάζηεκά θαη δελ αθήλσ ην ζηόρν κνπ πνπ είλαη ε δσή. Έλα 

κήλπκα πνπ είλαη έλλνηα ηεο δύλακεο ηεο ςπρήο πνπ έρνπκε κέζα καο, ηε δύλακε ηεο ςπρήο καο 

γηα λα γίλνπκε θαιύηεξνη άλζξσπνη». 

Αθνινύζσο ην ιόγν έιαβε ε θα Φξηζηίλα Πέππα, Μαία ζην Κ.Υ. Σρεκαηαξίνπ, ε νπνία 

αλαθέξζεθε ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ, ζηηο κνξθέο ηνπ, ζηελ πξόιεςε αιιά θαη ζηελ 

αληηκεηώπηζή ηνπ, επηζεκαίλνληαο όηη ν Οθηώβξεο είλαη κήλαο αθηεξσκέλνο ζηνλ θαξθίλν θαη 

εηδηθά ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. Δηδηθόηεξα εμήγεζε ηη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ καζηνύ, ηα αίηηα, 

πόζν ζπρλόο είλαη, πνηνη είλαη νη παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη πσο αληηκεησπίδεηαη. 

Μεηά ηελ νκηιία ηεο θαο Πέππα, ν Γήκαξρνο δώξηζε ζηελ θα Καινύηζα κηα καξκειάδα 

από θαξόην, ε νπνία είλαη ην ηνπηθό πξντόλ θαη έλα αγαικάηηλν αληίγξαθν ηεο αξραίαο 

Ταλαγξαίαο. Η θα Καινύηζα από ηελ πιεπξά ηεο, δώξηζε ζην Γήκαξρν Ταλάγξαο έλα ιεύθσκα 

ηνπ Βόινπ θαη ην ζύκβνιν ηνπ σλλόγοσ Θαρκινοπαθών Καγνησίας «Τποστηρίζω», πνπ 

δίλεη κάρε ελεκέξσζεο  ησλ γπλαηθώλ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ  αιιά θαη ζηήξημεο ησλ 

αζζελώλ. 


