ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΝΑΤΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
Ιστοσελίδα: http://www.diagorasac.gr / E-mail: diagorasac@gmail.com

Αρ. Φύλλου: 3, Οκτώβριος 2017

ΧΧΙ Παγκόσμιοι Αγώνες
Μεταμοσχευμένων
Μάλαγα
25 Ιουνίου
2 Ιουλίου 2017

Ο

ι παγκόσμιοι Αγώνες Μεταμοσχευμένων είναι ένα διεθνές αθλητικό γεγονός για μεταμοσχευμένους αθλητές. Διεξάγονται κάθε δύο χρόνια
και στοχεύουν στην ενίσχυση της διάδοσης
της δωρεάς οργάνων.
Η Παγκόσμια Αθλητική Ομοσπονδία
ιδρύθηκε το 1978. Έχει αναγνωρισθεί από
τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και προωθεί
ενεργά τα οφέλη του αθλητισμού για
όλους τους μεταμόσχευμένους. Οι μεταμοσχευμένοι αθλητές είναι οι πρεσβευτές
της αξίας της δωρεάς οργάνων.

Νέα εποχή!
Αναγνώριση της Αθλητικής
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών
και Μεταμοσχευμένων
από την Πολιτεία
Γράφει ο Γιάννης Αρκάς
σελ. 3

Διακήρυξη

Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας
Μεταμοσχευμένων (WTGF)
Η WTFG υποστηρίζει τη δωρεά οργάνων για μεταμόσχευση με τη συναίνεση
των ατόμων ή των οικογενειών τους. Θεωρεί ότι ο μεταμοσχευτικός τουρισμός
είναι ηθικά λάθος και αντιτίθεται στην
εμπορία οργάνων με οποιαδήποτε μορφή.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ιωάννης Παπαπέτρου
Δύο φορές χρυσός
στους Παγκόσμιους Αγώνες
Μεταμοσχευμένων
στη Μάλαγα
σελ. 3

Τα ψυχολογικά οφέλη
που αποκομίζουμε
από την άσκηση
σελ. 4

Βράβευση της
Αθανασίας Μπότσα
σελ. 4

Ο βασικός στόχος της WTGF είναι να
ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα
οφέλη της δωρεάς οργάνων αναδεικνύοντας
τα οφέλη για την υγεία που μπορούν να
επιτευχθούν μέσω των σωματικών δραστηριοτήτων και της άθλησης μετά την
μεταμόσχευση. Σκοπός της WTFG είναι
να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις
αρχές της δωρεάς οργάνων και να επισημάνει την παγκόσμια έλλειψη δωρητών
οργάνων για μεταμόσχευση.
Η WTFG συμβάλλει στην πλήρη αποκατάσταση των μεταμοσχευθέντων προσφέροντας δυνατότητες για να βελτιώσουν
την σωματική τους κατάσταση μέσω της
αναψυχής και του αθλητισμού. Η WTFG
προωθεί την ανάρρωση μετά από τη χει-

ρουργική επέμβαση, την επιστροφή σε ένα
ικανοποιητικό επίπεδο ζωής και την διεθνή
συνεργασία και φιλία των μετεμοσχευθέντων μέσω των αθλητικών διοργανώσεων.
Η WTFG στηρίζει την δημιουργία
ενός «περιβάλλοντος απαλλαγμένου από
παράνομα και μη-συνταγογραφούμενα
φάρμακα» για όλους τους αθλητές σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Αντιντόπινγκ (WADA).

H WTFG υποστηρίζει πως όλοι οι άνθρωποι αλλά ιδιαίτερα οι μεταμοσχευθέντες
θα έπρεπε να έχουν την δυνατότητα να
εξασκούν το άθλημα της αρεσκείας τους
δίκαια, χωρίς διακρίσεις και με αξιοπρέπεια
χωρίς αναφορά στη φυλή, το χρώμα του
δέρματος, τη θρησκεία,το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές
πεποιθήσεις ή την ηλικία.
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Η Ελληνική αποστολή στους
21ους Παγκόσμιους Αγώνες
Μεταμοσχευμένων
Στούς 21ους Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμόσχευμένων 2017, η ελληνική αποστολή αποτελούνταν από 25 αθλητές και
αθλήτριες, τον συνοδευόντα ιατρό και
την εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Παγκόσμια Αθλητική Ομοσπονδία Μεταμοσχευμένων κ. Ρούλα Τσάμη
Αρκάς Γιάννης, αρχηγός αποστολής.
Αναρχουλής Σάκης, υπαρχηγός
Αρβανίτης Δημήτρης , ιατρός
Ανδρεάδης Δημήτρης
Αφεντούλης Δημήτρης
Γαλατιανός Στέλιος
Γούλιου Ντίνα
Δερμιτζάκης Στέλιος
Διακουμάκος Αλέξανδρος

Ζαχαριάδης Κυριάκος
Καλός Κώστας
Καμαράτος Νίκος
Κοντονίνας Δημήτρης
Κορωνάς Βασίλης
Κοτζαπαναγιώτης Γιώργος
Λεοντόπουλος Ηλιας
Μανίκας Γιάννης
Μανουλάκης Μάνος
Ματσκίδης Ισίδωρος
Μόκκας Κώστας
Μπότσα Αθανασία
Ξένος Χρήστος
Παπαπέτρου Γιάννης
Παρασκευάς Γιάννης
Πολυδώρου Χριστόφορος
Χαριτωνίδης Απόστολος

Απονομή μεταλλίων στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Χρ. Ξένος, Χρυσό)

Βάδην Γυναικών 3km

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΣ
Επιτραπέζια αντισφαίριση
Μονό
Διακουμάκος Αλέξανδρος, Χρυσό
Ξένος Χρήστος, Χρυσό
Διπλό
Αρκάς Γιάννης - Ξένος Χρήστος, Χάλκινο
Διακουμάκος Αλέξανδρος - Παρασκευάς Γιάννης, Χάλκινο
Bowling μονό
Μόκκας Κώστας, Χρυσό
Παπαπέτρου Γιάννης, Χρυσό
Αρκάς Γιάννης, Αργυρό
Καμαράτος Νίκος, Αργυρό

Μανίκας Γιάννης, Αργυρό
Bowling διπλό
Παπαπέτρου Γιάννης – Δερμιτζάκης
Στέλιος, Χρυσό
Αφεντούλης Δημήτρης – Ζαχαριάδης
Κυριάκος, Χάλκινο
ΣΤΙΒΟΣ
Δισκοβολία
Χαριτωνίδης Απόστολος, Χρυσό
Σφαίρα
Χαριτωνίδης Απόστολος, Αργυρό

Για πρώτη φορά η Ελλάδα
συμμετείχε στους Παγκόσμιους
αγώνες και στο άθλημα της
Ποδηλασίας 5 χλμ.

Άλμα εις Ύψος
Ματσκίδης Ισίδωρος, Αργυρό

Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ, ο οποίος έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση από την Γ. Γραμματεία
Αθλητισμού τον Μάιο 2016, συμμετέχει πρώτη φορά στους Παγκόσμιους αγώνες Μεταμοσχευμένων. Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ εκπροσωπήθηκε από τους αθλητές που προκρίθηκαν
στους Πανελλήνιους αγώνες, τη Γούλιου Ντίνα (στα αγωνίσματα Βάδην 3χιλ., bοwling
μονό και bowling μικτό με τον Γ. Αρκά, η οποία κατέλαβε και στα τρία αγωνίσματα την
6η θέση) και τον Πολυδώρου Χριστόφορο (στα αγωνίσματα 400μ και κατέλαβε την 7η
θέση και στα 100μ.που λόγω τραυματισμού δεν κατέστη δυνατό να αγωνιστεί) .

Η ελληνική αποστολή στην τελετή λήξης

Στιγμιότυπο από το γκαλά της τελετής λήξης

Η εντυπωσιακή τελετή έναρξης!
Με την ευγενική χορηγία
του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ, οι
αθλητές του ΔΙΑΓΟΡΑ και οι
συνοδοί τους συμμετείχαν στους
Παγκόσμιους Αγώνες
Μεταμοσχευμένων στη Μάλαγα
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Νέα εποχή!

Αναγνώριση της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών
και Μεταμοσχευμένων από την Πολιτεία
Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων, η αρχική μας
σκέψη για τη δημιουργία Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων έγινε πραγματικότητα.
Στις 29-06-17 στη Βουλή των Ελλήνων,
ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα η αναγνώριση της Αθλητικής μας Ομοσπονδίας με
διακριτικό τίτλο Α.Ο.Ν.Μ.
Σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα,
κομβικό θα έλεγα, δύο άνθρωποι με όραμα
στον αγωνιστικό αθλητισμό Νεφροπαθών
και Μεταμοσχευμένων Αθλητών, ένας
Υπουργός νέος, άξιος, με βλέμμα στραμμένο
στο μέλλον, ο κος Γεώργιος Βασιλειάδης
και τρεις άξιοι επαίνου συνεργάτες του, η
κυρία Σεραφείμ και οι κύριοι Συκάς και
Φελέκης έκαναν το όραμά μας πραγματικότητα και πέταξαν στους αιθέρες τους
αθλητές μας με άριστες επιδόσεις σε Παγ-

κόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων.
Με την αναγνώριση της Αθλητικής μας
Ομοσπονδίας – για την οποία στις 08-1017 αναδεικνύεται νέο Δ.Σ. – είμαστε αναγκασμένοι να γίνουμε εξωστρεφείς, να μάθει
ο κόσμος τα περί ημών γύρω από τον αθλητισμό που υπηρετούμε, έχοντας σαν σύνθημα
των επιτυχιών μας την Ευγενή Ιδέα της
Δωρεάς Οργάνων και της Μεταμόσχευσης.
Επίσης, για τις παγκόσμιες επιδόσεις
μας στον στίβο, στα 100μ. στο άλμα εις
ύψος, στην κολύμβηση, στην σφαίρα, στο
ακόντιο, στα 5.000μ., στην Dream Team
της Ελλάδας στην επιτραπέζια αντισφαίριση,
στο bowling κτλ.
Στις ανωτέρω φωτογραφίες φαίνεται το
ιδιόκτητο ακίνητο του Πανελληνίου Αθλη-

τικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων ΔΡΟΜΕΑΣ, εμβαδού 180τ.μ. που αποκτήθηκε
πριν ένα χρόνο και στεγάζει τα γραφεία
του ΔΡΟΜΕΑ.
Στον χώρο αυτόν, ο ΔΡΟΜΕΑΣ θα φιλοξενήσει τα γραφεία της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων που βρίσκεται στο κεντρικότατο σημείο των Αθηνών επί της οδού Τριπόλεως
19Α και Λένορμαν, έμπροσθεν του αρχαίου
θεάτρου του Κολωνού.
Όλα τώρα έγιναν όπως τα σκεφτήκαμε,
όπως τα οραματιστήκαμε και έπεται η συνέχεια που θα έχει μεγάλη ένταση και προοπτική, με στόχο τη μεγάλη ανάπτυξη του
αθλητισμού των Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων Αθλητών.
Καλούμε λοιπόν να επισκεφτούν τα
γραφεία μας όλοι οι μεταμοσχευμένοι και
αιμοκαθαρόμενοι αθλητές που αγαπούν τον

Γράφει ο Γιάννης Αρκάς
Πρόεδρος της Διοικούσας της Αθλητικής
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων και Πρόεδρος του ΔΡΟΜΕΑ.
αθλητισμό, να ενταχθούν στους αθλητικούς
μας συλλόγους και να μοιραστούν μαζί
μας την ευγενή άμυλα, την καλυτέρευση
της υγείας τους, την ευφορία της νίκης για
την κατάκτηση ενός μεταλλίου ή μίας θέσης
σε Πανελλήνιους, Πανευρωπαϊκούς και
Παγκόσμιους Αγώνες για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι σε μία κοινωνία που πρέπει
αναγκαστικά να πάει μπροστά και με μεγάλη
ταχύτητα και όχι να μείνει στάσιμη ή να
πάει πίσω στο διεθνές γίγνεσθαι.
Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας
ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, είναι
πρόοδος για την πατρίδα και τον λαό μας.

Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Ά 121) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 2
Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων
(ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής
Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28.».
ΦΕΚ Δημοσίευση 27 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ιωάννης Παπαπέτρου δύο φορές χρυσός στους
Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων στη Μάλαγα
Ο Ι. Παπαπέτρου είναι αθλητής του Bowling και μέλος της Διοίκησης του Συλλόγου
Αθλούμενων Νεφροπαθών. Διεγνώσθη με
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου το
1998 και έχει μεταμοσχευθεί τρεις φορές.
Γιάννη συγχαρητήρια για τη διάκρισή
σου στους Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων στη Μάλαγα της Ισπανίας.
Τίμησες την ελληνική αποστολή με δύο
χρυσά μετάλλια. Ένα στο μονό Bowling
και ένα στο διπλό Bowling με το συναθλητή σου Στέλιο Δερμιτζάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα μετάλλια
είναι για μένα μια ηθική δικαίωση για τις
πάμπολλες ώρες προπόνησης αλλά και για
το αρκετά μεγάλο οικονομικό κόστος που
απαιτείται για το άθλημα του Bowling.
Όπως γνωρίζετε, εμείς που ασχολούμαστε
με τον αθλητισμό, δεν είχαμε καμία συνδρομή, τουλάχιστον έως τώρα, από την πολιτεία για τις προπονήσεις και την απαιτητική
προετοιμασια για να συμμετέχεις σε Παγκόσμιους Αγώνες. Και θα ήθελα με έμφαση

να πω ότι εμείς πηγαίνουμε για να τιμήσουμε
τη χώρα μας και να διαδώσουμε την παναθρώπινη ιδέα της Δωρέας οργάνων.

Θεωρείς ότι η ενασχόλησή σου με τον
αθλητισμό σε έχει βοηθήσει σαν άνθρωπο;

Ο αθλητισμός είναι μια αξία. Ο αθλητισμός γίνεται τρόπος ζωής. Ο αθλητής ενδυναμώνεται σωματικά αλλά και ψυχικά.
Μαθαίνει τις δυνατότητές του, μαθαίνει να
αγωνίζεται, μαθαίνει να κερδίζει αλλά και
να χάνει, αλλά το πιο σημαντικό, να σέβαται
όλους τους συναθλητές του.
Θεωρείς ότι ο αθλητισμός έχει βοηθήσει τη φυσική σου κατάσταση;
Αυτό είναι βέβαιο. Με βοήθησε στη φυσική μου κατάσταση, στη θετική έκβαση
της υγείας μου και στην ψυχική μου ηρεμία.
Πάντα όμως όταν προπονούμε και όταν
αγωνίζομαι έχω στο μυαλό μου ότι δεν
πρέπει να υπερβάλλω εαυτόν και βέβαια
πάντα προσέχω να έχω μια ισορρόπημένη
διατροφή . Άλλωστε ο αθλητισμός σε βοηθά
να είσαι εγκρατής και να έχεις το μέτρο
στη ζωή σου.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου (τέταρτος από αριστερά)
κατά την απονομή του χρυσού μεταλλίου στο διπλό bowling μαζί με τον Σ. Δερμιτζάκη.

Γιάννη σε ευχαριστούμε πολύ, σου ευχόμαστε να είσαι πάντα πρωταθλητής της ζωής
και των αθλητικών αγώνων.
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Από την
εξέδρα

ΕΡΤ 4

επιμέλεια:
Δημήτρης
Καφατάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης
η ΕΡΤ σχεδιάζει να δημιουργήσει στο
προσεχές διάστημα κανάλι αθλητικού
περιεχομένου με βασική επιδίωξη την
στήριξη του ελληνικού αθλητισμού. Η
επωαζόμενη ΕΡΤ 4 θα εκπέμπει αποκλειστικά αθλητικά γεγονότα, αθλητικές
εκπομπές, παρουσιάσεις κ.λ.π.
Στο σχεδιασμό αυτόν εντάσσονται
και οι σκέψεις των υπευθύνων για αγορά
δικαιωμάτων από αγώνες ποδοσφαίρου,
μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο κ.ά. μέχρι αθλητικά
τουρνουά και κορυφαίες διοργανώσεις
‘όπως το Μουντιάλ του 2018, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020 , οι Παρολυμπιακοί, οι Πανευρωπαϊκοί για ΑμεΑ κ.λ.π.
Η ΕΡΤ 4 θα εκπέμπει ελεύθερα ψηφιακά μέσα από μία συχνότητα από τις
έξτρα που βρίσκονται στον πολυπλέκτη
της ΕΡΤ . Σκοπός του νέου αθλητικού
καναλιού να αποτελέσει το πρώτο βήμα
προς την υβριδική τηλεόραση όπου θα

ενοποιηθεί το διαδίκτυο με την τηλεόραση
και δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη
πληκτρολογώντας τη σχετική διεύθυνση
σε συσκευή SMART TV να συνδέεται
με το κανάλι, να έχει διάδραση κ.λ.π.

ΣΠΑ στα ιαματικά λουτρά των Καμένων
Βούρλων και των Θερμοπυλών που είναι
προσβάσιμα όλο το 24ωρο και ελεύθερα
(χωρίς τιμή) για το κοινό. Για τους αιμο-

συνάντησε, κατάφερε να γίνει ο «δίαυλος»
ενημέρωσης και επικοινωνίας των νεφροπαθών, μεταμοσχευμένων και όχι μόνο…

καθαρόμενους εάν επιθυμούν διαμονή άνω
του τριημέρου έχουν την δυνατότητα να
«εξυπηρετηθούν» από το Δημόσιο Νοσοκομείο και την Κλινική Λαμίας.

Η ζωή όμως προχωράει οι ανάγκες των
Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες για αθλητισμό
άρα καλύτερη ποιότητα ζωής αυξάνουν, με
αποτέλεσμα ο ένας αθλητικός σύλλογος να
γίνουν δύο, τρεις, τέσσερις πανελλαδικά με
τελική κατάληξη αναπόφευκτα την δημιουργία
Αθλητικής Ομοσπονδίας!
Στην 3η λοιπόν έκδοση του «ΔΙΑΓΟΡΑ»
που κρατάτε στα χέρια σας ο Σύλλογος μας
εκτίμησε ότι η επικοινωνία μας έκλεισε και
ένας καινούργιος πιο εύρωστος και δυναμικός
κύκλος ενημέρωσης, μέσα από το κύρος της
Αθλητικής Ομοσπονδίας, μαζί σας αρχίζει...
Εμείς σαν «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» ευχαριστούμε
θερμά όσους μας συμπαραστάθηκαν και μας
βοήθησαν σε αυτή μας την προσπάθεια και
τους διαβεβαιώνουμε ότι και το «αύριο» μαζί
θα το πορευθούμε.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Καμένα Βούρλα. Μια ανάσα απόσταση από την Αθήνα με τον καιρό σύμμαχο μια και το φετινό φθινόπωρο θυμίζει
καλοκαίρι και η περιοχή ενδείκνυται για
χαλάρωση και ταυτόχρονα ευχάριστη
εκγύμναση του σώματος όπως, κολύμβηση,
βάδην, ποδηλασία κ.λ.π. Αυτή την εποχή
οι τιμές των ενοικιαζόμενων δωματίων
και της διατροφής είναι χαμηλές, το οδικό
δίκτυο (δρόμοι χωρίς κίνηση και επίπεδοι)
βοηθάει τους περιπάτους στις ατελείωτες
παραλίες με το ποδήλατο η την πεζοπορία.
Το καλύτερο βέβαια «επιδόρπιο» μετά την
άσκηση της ημέρας είναι το απαραίτητο

Τα ψυχολογικά οφέλη που
αποκομίζουμε από την άσκηση

ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ…
Σχεδόν ταυτόχρονα με την δημιουργία
του αθλητικού μας συλλόγου «ΔΙΑΓΟΡΑ»
ξεκίνησε και η κυκλοφορία της ομώνυμης
εφημερίδας του συλλόγου. Με συνεντεύξεις
επιστημόνων του ιατρικού χώρου, ρεπορτάζ,
αφιερώματα και ειδήσεις του αθλητικού
γίγνεσθαι και τις δραστηριότητες και αθλητικές επιτυχίες των μελών – αθλητών μας
σε αγώνες όπως οι Πανελλήνιοι, οι Πανευρωπαϊκοί κ.ά. το έντυπο αυτό με όλες
τις οικονομικές και τεχνικές δυσκολίες που

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΜΠΟΤΣΑ

Η άσκηση, είναι κοινώς παραδεκτό, είτε ως
αναψυχή είτε ως αγωνιστικός αθλητισμός επιδρά
ευεργετικά στο σώμα μας. Όμως εκτός από σωματικά οφέλη έχει και ψυχολογικά οφέλη:
- ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης
- επαναπόκτηση του αυτοσεβασμού
- κοινωνική αποδοχή
- πρόληψη ή μείωση της απομόνωσης,
της απόγνωσης ή της κατάθλιψης
- ευκαιρία για ικανοποίηση, χαρά και διασκέδαση
Τα ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη από την
άσκηση δεν αφορούν μόνο τον αθλητή, επεκτείνονται και στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του.

Ευχαριστούμε τα Οπτικά Μακρυπόδη
για την συμβολή τους
στην έκδοση του παρόντος εντύπου

Δήλωση Αθανασίας Μπότσα
Η αθλήτρια του βάδην Αθανασία
Μπότσα βραβεύτηκε κατά την τελετή
έναρξης των ΧΧΙ Παγκόσμιων Αγώνων
Μεταμοσχευμένων που πραγματοποιήθηκαν στη Μάλαγα για το ρεκόρ συμμετοχών σε Παγκόσμιους Αγώνες.
Η Αθανασία έχει ψυχή, θέληση και
πείσμα. Είναι μεταμοσχευμένη 40 χρόνια
και έχει 17 συμμετοχές σε αγώνες που
διοργάνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Μεταμοσχευμένων και έχει κερδίσει 5
μετάλλια.

Το 1978 υποβλήθηκα σε επιτυχημένη
μεταμόσχευση νεφρού. Την ίδια χρονιά
έγινα ιδρυτικό μέλος της Αθλητικής Ομάδας Μεταμοσχευμένων. Ο ενθουσιασμός
κατανίκησε τους φόβους μου και έκτοτε
ο αθλητισμός αποτελεί για μένα τρόπος
ζωής. Μέσα από τον αθλητισμό βίωσα
χαρές και τη ζεστασιά της φιλίας και της
συνύπαρξης με αθλητές απ΄όλο τον κόσμο.
Έχω βραβευθεί με πολλές τιμητικές διακρίσεις, όμως αυτή η βράβευση που με
κατάτασσει στο Hall Of Fame παγκοσμίως,
θεωρώ ότι είναι η κορυφαία διάκριση
για όλες τις προσπάθειες της αθλητικής
μου ζωής. Και το αφιερώνω σε όλες και
όλους που στάθηκαν δίπλα μου και πίστεψαν στις δυνατότητες μου.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΑΝΑΤΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
Διευθύντρια Σύνταξης: Γούλιου Κωνσταντίνα
Υπεύθυνος Έκδοσης: Καφατάκης Δημήτρης
Ιστοσελίδα: http://www.diagorasac.gr E-mail: diagorasac@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/diagoras.panattikos.athlitikos.syllogos

