ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένας ξεχωριστός αγώνας γυναικών για την υγεία των γυναικών
Αθήνα, 8 Οκηωβρίοσ 2012. Σν απόγεπκα ηνπ αββάηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο μερσξηζηόο
αγώλαο ζην θνιπκβεηήξην ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Βνπιηαγκέλεο. Οη αξγπξέο Οιπκπηνλίθεο
ηεο Αζήλαο ηνπ 2004 ζπλάληεζαλ ηηο ρξπζέο Παγθόζκηεο πξσηαζιήηξηεο ηεο αγθάεο ηνπ
2011, ζε έλαλ αγώλα κε ηεξό ζθνπό. Οη αζιήηξηεο ησλ δύν ζπνπδαίσλ νκάδσλ πήξαλ ηελ
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξσηνβνπιία λα ζηεξίμνπλ, κέζα από απηό ην καηο, ηελ Δζληθή
Δπηθνηλσληαθή Δθζηξαηεία Πξόιεςεο γηα ηνλ Καξθίλν 2011-2015, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Κιείζηε έλα ξαληεβνύ δσήο: αθηεξώζηε
10 ιεπηά από ηε δσή ζαο θαη θάληε κηα καζηνγξαθία, είλαη ην κήλπκα ησλ αζιεηξηώλ πξνο
όιεο ηηο γπλαίθεο πάλσ από 40 εηώλ.
Πνιύο θόζκνο ζπγθεληξώζεθε ην απόγεπκα ζηνλ Λαηκό ηεο Βνπιηαγκέλεο γεκίδνληαο ηηο
θεξθίδεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ άλζξσπνη ηεο ειιεληθήο πδαηνζθαίξηζεο, γηα λα δεη από θνληά
θαη λα ρεηξνθξνηήζεη ηηο δπν κεγάιεο καο νκάδεο. ηελ εμέδξα ήηαλ θαη νη δπν αξρηηέθηνλεο
ησλ κεγάισλ επηηπρηώλ ηεο Δζληθήο, ν Κνύιεο Ισζεθίδεο (πξνπνλεηήο ην 2004) θαη ν
καζεηήο ηνπ Γηώξγνο Μνξθέζεο (πξνπνλεηήο ην 2011 θαη ησξηλόο νκνζπνλδηαθόο ηερληθόο).
Η πξνπνλήηξηα θ. Μσξατηίδνπ, ηόληζε ζε ζπλέληεπμή ηεο κεηά ηνλ αγώλα ηα θεληξηθά
κελύκαηα ηεο εθζηξαηείαο γηα ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ηαθηηθέο εμεηάζεηο (καζηνγξαθία,
θιηληθή εμέηαζε, ππέξερνο), ε άζιεζε θαη ε πγηεηλή δηαηξνθή.
Η Αιεμάλδξα Αζεκάθε, ε θαιύηεξε πνιίζηξηα ζηνλ θόζκν, έζηεηιε ην κήλπκα ζηηο γπλαίθεο
πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θαξθίλν όηη όηαλ θάπνηνο παιεύεη, έρεη πνιιέο πηζαλόηεηεο λα βγεη
ληθεηήο, ελώ δελ παξέιεηςε λα ηνλίζεη όηη ε πξόιεςε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εκθάληζε
ιηγόηεξσλ θξνπζκάησλ. Σε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο ππνγξάκκηζε θαη ε Γεσξγία
Διιελάθε, βαζηθή ηεξκαηνθύιαθαο ηεο Δζληθήο καο νκάδαο πδαηνζθαίξηζεο γπλαηθώλ ηνπ
2004.
Η πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα λα αλαθαιύςεη κηα γπλαίθα πξώηκα ηνλ θαξθίλν ηνπ
καζηνύ είλαη ε καζηνγξαθία, ν ππέξερνο καζηνύ, ελώ απαξαίηεηε είλαη θαη ε θιηληθή
εμέηαζε από ηνλ εηδηθό. Δμάιινπ, εάν η διάγνωζη και θεραπεία γίνοσν ζε πρώιμα ζηάδια
πάνω από 95% ηων περιζηαηικών καρκίνοσ ηοσ μαζηού είναι δσναηό να
ανηιμεηωπιζηούν.
Η νκάδα ηνπ 2004 καδεύηεθε μαλά έπεηηα από πνιιά ρξόληα θαη νη θνπέιεο είραλ ηελ
επθαηξία λα ζπκεζνύλ ηηο αλεπαλάιεπηεο ζηηγκέο εθείλνπ ηνπ Απγνύζηνπ, ελώ κέζα ζηελ
πηζίλα έδεημαλ όηη δελ έρνπλ μεράζεη ηελ... ηέρλε ηνπ πόιν! Η κεγάιε νκάδα ηεο αγθάεο,
πνπ αλέβαζε ζηελ θνξπθή ηνπ θόζκνπ ηνλ Ινύιην ηνπ 2011 ην ειιεληθό πόιν, έρεη πην
θξέζθηεο κλήκεο θαζώο ν ζξίακβνο ηεο θηλεδηθήο πόιεο είλαη αθόκε έληνλα ζην κπαιό ηνπο.

Καη ην θαινθαίξη ηνπ 2013 πνιιέο από απηέο ζα πάλε ζηε Βαξθειώλε γηα λα ππεξαζπηζηνύλ
ηνλ ζπνπδαίν ηίηιν...
Σελ εθδήισζε άλνημε ε Πξσηαζιήηξηα Οκάδα πγρξνληζκέλεο Κνιύκβεζεο ηνπ Ναπηηθνύ
Οκίινπ Βνπιηαγκέλεο κε ην εμαηξεηηθό νκαδηθό ηεο πξόγξακκα ην νπνίν ζα παξνπζηάζεη ζε
ιίγεο εκέξεο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο Αζηαηηθνύο Κνιπκβεηηθνύο Αγώλεο ζην Dubai
όπνπ είλαη πξνζθεθιεκέλε.
Όζνλ αθνξά ην απνηέιεζκα ηνπ θηιηθνύ αγώλα, απηόο έιεμε κε ληθήηξηα ηελ νκάδα ηνπ
2004 κε ζθνξ 9-8 απέλαληη ζηελ νκάδα ηνπ 2011, αλ θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ην ηειηθό
απνηέιεζκα δελ έρεη ζεκαζία! Με ηελ νκάδα ηνπ 2004 αγσλίζηεθαλ νη: Γεσξγία Διιελάθε,
Αλζή Μπισλάθε, Γήκεηξα Αζηιηάλ, Αγγειηθή Καξαπαηάθε, Βνύια Κνδνκπόιε, Σόληα
Μσξαΐηε, Γηνύιε Λαξά, Αληηγόλε Ρνπκπέζε, Κηθή Ληόζε, Άληπ Μειηδώλε θαη ε κηθξή
Έιελα Ξελάθε ηνπ ΝΟ Βνπιηαγκέλεο. Πξνπνλήηξηα ηεο νκάδαο ήηαλ ε Δπηπρία Καξαγηάλλε.
Με ηελ νκάδα ηνπ 2011 έπαημαλ Έιελα Κνύβδνπ, Διέλε Γνύια, Άιθεζηε Αβξακίδνπ,
Αιεμάλδξα Αζεκάθε, Αγγειηθή Γεξόιπκνπ, ηαπξνύια Αλησλάθνπ θαη ε Καηεξίλα
Οηθνλνκνπνύινπ. Η Δύε Μσξατηίδνπ ήηαλ ε πξνπνλήηξηα ηεο νκάδαο ηνπ 2011.
Σα 9 γκολ ηης ομάδας ηοσ 2004 ζεκείσζαλ νη: Αζηιηάλ 2, Ρνπκπέζε 2, Ληόζε 2, Λαξά 2,
Μειηδώλε 1. Σα 8 γκολ ηης ομάδας ηοσ 2011 πέηπραλ νη: Αβξακίδνπ 4, Αζεκάθε 2,
Αλησλάθνπ 2.
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