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Η ομάδα “Run to Change Diabetes” της Novo Nordisk Hellas στον
Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2019
Αγία Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2019 – Ο κλασσικός Μαραθώνιος αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα αθλητικά, πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα που φιλοξενούνται στην
Αθήνα. Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, ως μαζικό και λαϊκό γεγονός, με τα δρομικά
αγωνίσματα των 5χλμ, 10χλμ, αλλά πρωτίστως με την αυθεντική μαραθώνια διαδρομή των
42 χλμ, κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων δρομέων.
Δρομείς όλων των ηλικιών και σε όλες τις αποστάσεις, σε μια μοναδική γιορτή από τον
Μαραθώνα μέχρι το εμβληματικό Παναθηναϊκό Στάδιο, συμμετέχουν μαζικά στο κορυφαίο
αθλητικό γεγονός.
Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, συνήθως λίγες
ημέρες μετά το Μαραθώνιο της Αθήνας, φέτος μόλις 4 ημέρες μετά. Η Παγκόσμια Ημέρα
Διαβήτη είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το Σακχαρώδη
Διαβήτη και στοχεύει να προσελκύσει την προσοχή του κοινού αλλά και των φορέων στην
πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή φροντίδα του.
Σε αυτή την ιδανική χρονική συγκυρία που φέρνει δίπλα δίπλα αυτά τα δύο ιδιαίτερα
σημαντικά γεγονότα η Novo Nordisk Ηellas κορυφώνει τη δράση της στο πλαίσιο της
καμπάνιας ενημέρωσης «Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη», που στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση του κοινού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το Σακχαρώδη
Διαβήτη, και προβάλλει την ανάγκη για σωματική άσκηση, μέσα από το κορυφαίο δρομικό
γεγονός της χώρας, τον κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
Η ομάδα “Run to Change Diabetes” της Novo Nordisk Hellas, έχοντας ολοκληρώσει το
ταξίδι της στην Ελλάδα με τους αγώνες του ΣΕΓΑΣ - Run Greece, και με δεκάδες
παράλληλα δρομικά γεγονότα, συμμετείχε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2019, με
σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ατόμων για τη νόσο του Σακχαρώδη
Διαβήτη, μεταφέροντας το μήνυμα «ναι στην άσκηση, όχι στην καθιστική ζωή».
Με την ομάδα της Novo Nordisk Hellas να απαριθμεί περισσότερες από 850 συμμετοχές στις
διαδρομές των 5 χλμ και 10 χλμ, αλλά και στην κλασσική διαδρομή των 42χλμ, με πολλά
χαμόγελα και διάθεση μεταφέραμε το μήνυμα «ναι στην πρόληψη», «ναι στην άσκηση» και
«όχι στην καθιστική ζωή» γνωρίζοντας ότι η καθιστική ζωή και η κακή διατροφή αποτελούν
παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.
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Με επικεφαλής της ομάδας “Run to Change Diabetes” το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ.
Ολύμπιο Παπαδημητρίου και το Running team της Novo Nordisk Hellas, τρέξαμε μαζί με το
Running team της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen), τον αθλητή –
πρεσβευτή της Novo Nordisk Αλέξανδρο Χριστοδούλου στα 42χλμ, την Πανελλήνια Ένωση
Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ) με περισσότερους από 150 συμμετέχοντες, το
Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ελευσίνας (ΣΔΥΕ), δημοσιογράφους του χώρου της υγείας,
πολλούς φίλους και υποστηρικτές της ομάδας μας.
Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου δήλωσε:
«Αποτελεί διαχρονικό μας στόχο η συνεχής προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
του γενικού πληθυσμού για το Σακχαρώδη Διαβήτη. Το μήνυμα που μεταφέραμε σε όλη την
Ελλάδα με τη συμμετοχή της ομάδας της Novo Nordisk Hellas στα δρομικά γεγονότα, με
κορυφαίο το Μαραθώνιο, είναι απλό, αλλά σημαντικό και έχει δύο κατευθύνσεις:
1.Η σωματική δραστηριότητα συμβάλλει
σχετιζόμενου Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.

στην πρόληψη

της

παχυσαρκίας και

του

2.Η καλή ρύθμιση του Διαβήτη είναι απαραίτητη για μια καλή ποιότητα ζωής.
Η συμμετοχή μας στον Μαραθώνιο της Αθήνας είναι μια ιδανική ευκαιρία να γιορτάσουμε
την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, όπως αξίζει: Γυρίζοντας την πλάτη στην καθιστική ζωή!»
Η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk Hellas κα Μαίρη Καραγεώργου
δήλωσε:
«Εταιρική κοινωνική ευθύνη σημαίνει ένας συνεχής αγώνας προσφοράς στο κοινωνικό
σύνολο με συμμετοχή και κυρίως με δράσεις που αποσκοπούν σε αυτό που όλοι μας
ονομάζουμε “γενικότερο καλό”. Ο φιλόδοξος στόχος μας είναι να εμπεδώσουμε την αξία της
πρόληψης για την καλή υγεία και να προάγουμε την έγκαιρη διάγνωση για το Σακχαρώδη
Διαβήτη. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια και θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας τόσο στο ευρύ
κοινό, όσο και τους θεσμούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί και στην Ελλάδα, προληπτικά
και αποτελεσματικά η πανδημία της εποχής μας που ονομάζεται Σακχαρώδης Διαβήτης».
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Σχετικά με τη Novo Nordisk στην Ελλάδα
Για πρώτη φορά το 1979, η Novo Nordisk δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα με την διακριτική
επωνυμία «Νόβο Ελλάς Φαρμακευτική Ε.Π.Ε.», εισάγοντας προϊόντα για το σακχαρώδη διαβήτη. Από
τότε έως και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική Φαρμακευτική Αγορά, αυξάνοντας διαρκώς
το portfolio της και επενδύοντας στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου του σακχαρώδη
διαβήτη, στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, της αιμορροφιλίας και των διαταραχών ανάπτυξης. Η
εταιρεία φέρει την ονομασία Νόβο Νόρντισκ Ελλάς Ε.Π.Ε. από το 1991. Τα τελευταία χρόνια, εκτός
από το συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, η εταιρεία έχει έντονη δραστηριότητα στον
τομέα των κλινικών μελετών στην Ελλάδα, υλοποιώντας κατά βάση κλινικά προγράμματα για
λογαριασμό της μητρικής εταιρείας.
Σχετικά με τη Novo Nordisk
Η Novo Nordisk είναι μια εταιρεία με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της υγείας και με περισσότερα
από 95 χρόνια καινοτομίας και πρωτοπορίας στη θεραπεία του διαβήτη. Με βάση αυτήν την
κληρονομιά, αποκτήσαμε την εμπειρία αλλά και την ικανότητα να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση
και άλλων σοβαρών χρόνιων παθήσεων, όπως είναι η αιμορροφιλία, οι διαταραχές ανάπτυξης και η
παχυσαρκία. Με έδρα τη Δανία, απασχολεί περίπου 41.600 εργαζόμενους σε 80 χώρες ενώ τα
προϊόντα της κυκλοφορούν σε περισσότερες από 170 χώρες.
Επισκεφθείτε μας: www.novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ή
www.novonordisk.gr

Για περισσότερες πληροφορίες :
Μαίρη Καραγεώργου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων:
(00 30) 6943 902204, (00 30)210-6071628, mykr@novonordisk.com
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