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Ολοκληρώθηκε η 1η φάση του 49ου Ράλι Αιγαίου 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012. Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
διοργανώνει κάθε χρόνο τους αγώνες του Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Ράλι Αιγαίου. Είναι ένα 
γεγονός που ελκύει την προσοχή του κόσμου και τα φώτα της δημοσιότητας και γι’ αυτόν το 
λόγο η Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία Πρόληψης για τον Καρκίνο επέλεξε τη συμμετοχή 
στο Ράλι Αιγαίου 2012 για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους 
κινδύνους από τον καρκίνο του δέρματος. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν τη 
βάση της προστασίας της υγείας από τον καρκίνο του δέρματος. «Πάρε τη ζωή σου στα 
χέρια σου και απόλαυσε τον ήλιο με προστασία» είναι τα μηνύματα της εκστρατείας η 
οποία συμμετείχε με το αγωνιστικό σκάφος BLUE SEAL - ΚΕΕΛΠΝΟ που απέπλευσε από 
το Παλαιό Φάληρο, το Σάββατο 14 Ιουλίου 2012, στις 11.00 το πρωί.  

Το Ράλι επιλέχθηκε λόγω της μεγάλης δημοσιότητας για να ακουστούν τα σωστά μηνύματα 
και παρουσιάστηκε ως ευκαιρία για να μοιραστεί έντυπο ενημερωτικό υλικό σε ανθρώπους 
όλων των ηλικιών και κάθε κοινωνικής προέλευσης.  

Η πρόληψη εξασφαλίζεται μόνο με αντηλιακή προστασία 

Το μελάνωμα είναι η πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος και η πρόγνωσή του 
καθορίζεται από την έγκαιρη αναγνώρισή του. Η αυτοεξέταση του δέρματος, ο περιοδικός 
έλεγχος του δέρματος από ειδικό και η άμεση εξέταση από ειδικό οποιασδήποτε ύποπτης 
βλάβης, καθώς και η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους από 
την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της Εθνικής 
Πολιτικής της Δημόσιας Υγείας.  

Οι ιστιοδρομίες 

Η ιστιοδρομία χωρίστηκε σε 4 επιμέρους αγώνες, αλλά το σκάφος που μετέφερε το μήνυμα 
κατά του καρκίνου του δέρματος, πήρε μέρος στους 3 λόγω του ότι ανήκε σε συγκεκριμένη 
κατηγορία: 1η OFFSHORE ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΦΑΛΗΡΟ - ΧΑΝΙΑ - 16-07-2012 (το BLUE 
SEAL-ΚΕΕΛΠΝΟ τερμάτισε μετά από 28 ώρες), COASTAL ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ - 17-07-2012 
(το σκάφος κατέλαβε την 10η θέση), ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΟΡΤΣΑ ΠΡΙΜΑ - 18-07-2012 (το 
σκάφος κατέκτησε την 6η θέση) και COASTAL ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ CLUB - 18-07-2012 (όπου 
πήραν μέρος σκάφη που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία). 
Στις εννέα το βράδυ οι τοπικοί παράγοντες έχουν οργανώσει εκδήλωση προς τιμή των 
πληρωμάτων στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει και η απονομή για αυτές τις ιστιοδρομίες που 
έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα.  
 
Στις 19 Ιουλίου το πρωί τα πληρώματα των σκαφών θα ξεκινήσουν από τα Χανιά προς την 
Μήλο, για την 2η φάση, και σύμφωνα με την μετεωρολογική πρόβλεψη, η διαδρομή θα είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα.  
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Η πρόληψη σώζει ζωές 
Η «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μελανώματος» (ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ.) στηρίζει τις προσπάθειες 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου και συμμετέχει στην Εθνική Επικοινωνιακή 
Εκστρατεία Πρόληψης του Καρκίνου για την καταπολέμηση του μελανώματος. 
Ο αγώνας για την πρόληψη του καρκίνου είναι μακρύς. Οι δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού ξεκίνησαν από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, 
συνεχίστηκαν με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ακολουθούν οι δράσεις για τον καρκίνο 
του δέρματος. Το φθινόπωρο θα συνεχιστεί «ο αγώνας ενημέρωσης» με δράσεις για τον 
καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού. 
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