
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Φιλικός αγώνας υδατοσφαίρισης γυναικών κατά του καρκίνου του 

μαστού 

 

Αθήνα, 1η Οκηωβρίοσ 2012. Με αθνξκή ηνλ δηεζλή κήλα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνύ, ηνλ Οθηώβξην, ε Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Δθζηξαηεία Πξόιεςεο γηα ηνλ 

Καξθίλν 2011-2015, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ, νξγαλώλεη θηιηθό αγώλα πδαηνζθαίξηζεο γπλαηθώλ έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνύ ην άββαην 6 Οθησβξίνπ, ζηηο 6 ην απόγεπκα: νη αζεκέληεο νιπκπηνλίθεο ηνπ 2004 

ζα αγσληζηνύλ κε ηηο παγθόζκηεο πξσηαζιήηξηεο ηνπ 2011. Ο αγώλαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζην Κνιπκβεηήξην ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Βνπιηαγκέλεο (ΝΟΒ), κε ηελ επγεληθή 

παξαρώξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ από ηνλ ΝΟΒ. ηνλ αγώλα ζα δώζνπλ, ην παξώλ πνιιέο 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θαξθίλν.  

ηελ Διιάδα, πεξίπνπ 4.500 γπλαίθεο δηαγηγλώζθνληαη κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ θάζε ρξόλν 

θαη είλαη ε πην ζπρλή αηηία ζαλάηνπ ζηηο γπλαίθεο. Τπνινγίδεηαη όηη 1 ζηηο 9 γπλαίθεο ζηελ 

Δπξώπε ζα λνζήζεη από θαξθίλν ηνπ καζηνύ θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηεο, ελώ ζηελ Διιάδα 

ην πνζνζηό απηό ππνινγίδεηαη όηη είλαη 1 ζηηο 12 γπλαίθεο – παξαηεξείηαη όκσο απμεηηθή 

ηάζε ησλ πεξηζηαηηθώλ. ηελ Δπξώπε, ην 60% ησλ πεξηζηαηηθώλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ 

δηαγηγλώζθεηαη ζε πξώηκν ζηάδην, ελώ ζηελ Διιάδα ην πνζνζηό πξώηκεο δηάγλσζεο είλαη 

πνιύ ρακειόηεξν. Απηό δείρλεη όηη ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ Διιελίδσλ ζε θάζε γσληά ηεο ρώξαο γηα ηε δηαθύιαμε ηεο πγείαο ηνπο.  

Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη εάν η διάγνωζη και θεραπεία γίνοσν ζε πρώιμα ζηάδια 

πάνω από 95% ηων περιζηαηικών καρκίνοσ ηοσ μαζηού είναι δσναηό να 

ανηιμεηωπιζηούν. 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.  

Ο αγώλαο θαηά ηνπ θαξθίλνπ είλαη ζθιεξόο, αιιά ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ 

έρνπκε ηα κέζα γηα λα πνιεκήζνπκε. 

 

 



 

 

 

Οη αζιήηξηεο ηεο Δζληθήο καο νκάδαο πδαηνζθαίξηζεο ηόζν ηνπ 2004 όζν θαη ηνπ 2011 

έρνπλ δείμεη έκπξαθηα πόζν καθξηά κπνξεί λα θζάζεη θαλείο κε ηελ πξνζήισζε ζηνλ ζηόρν 

ηνπ θαη κε ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο. 

 

Οι ομάδες ποσ θα αναμεηρηθούν ζηο θιλικό παιτνίδι και η ζύνθεζή ηοσς 

Α. Η νκάδα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 2004 

1. Διιελάθε Γεσξγία 

2. Μπισλάθε Αλζή 

3. Κνδνκπόιε Βνύια 

4. Λαξά Γηνύιε 

5. Μειηδώλε Άληπ 

6. Αζηιηάλ Γήκεηξα 

7. Ληόζε Κηθή 

8. Μσξαΐηε Σόληα 

9. Ρνπκπέζε Αληηγόλε 

10. Καξαπαηάθε Αγγειηθή  

Προπονήτρια: Καξαγηάλλε Δπηπρία 

Β. Η νκάδα ηνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο 2011 

1. Κνύβδνπ Έιελα 

2. Γνύια Διέλε 

3. Αζεκάθε Αιεμάλδξα 

4. Οηθνλνκνπνύινπ Καηεξίλα 

5. Αλησλάθνπ ηαπξνύια 

6. Γεξνιύκνπ Αγγειηθή 

7. Μαλσιηνπδάθε Φηιηώ 

8. Αβξακίδνπ Άιθεζηε  

9. Σζνπθαιά Υξηζηίλα 

Προπονήτρια: Μσξατηίδνπ Δύε 

 

Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα, επηζθεθζείηε ηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

Εθνικού Στεδίοσ Δράζης για ηον Καρκίνο ζηε δηεύζπλζε: http://www.anticancer.gov.gr/  

 

Υπεύθυνοσ Επικοινωνίασ:  

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS, Μ. Μπότςαρη 15, 14561, Κηφιςιά 

Email: info@mind-work.gr – Τηλ.: 210 6231305 – Fax: 210 6233809 
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