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Εκδήλωση Εορτασμού των 2 επαναστάσεων που άλλαξαν την 
ιστορία της Ελλάδος και του Κόσμου – 100 Χρόνια Ινσουλίνης & 
200 χρόνια Ελληνικής Επανάστασης 

 

 

 

Αγία Παρασκευή, Ελλάδα, Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 – Η Novo Nordisk Hellas στα 
πλαίσια του εορτασμού της 100ης επετείου από την ανακάλυψη της ινσουλίνης (100 Insulin), 
καθώς και της Παγκόσμια Ημέρας Διαβήτη (World Diabetes Day – WDD), συνέδεσε  δύο ιστορικά 
γεγονότα, σε έναν διπλό εορτασμό στην πόλη του Ναυπλίου (1η πρωτεύουσα της Ελλάδας).  

Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, η Novo Nordisk Hellas διοργάνωσε την εκδήλωση εορτασμού 
δύο ιστορικών επετείων, των 100 χρόνων από την ανακάλυψη της Ινσουλίνης και των 200 ετών 

http://www.novonordisk.gr/
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από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Δύο επαναστάσεων που άλλαξαν την ιστορία της 
Ελλάδος και του Κόσμου. 

Η εκδήλωση εορτασμού των δύο εμβληματικών επετείων, πραγματοποιήθηκε στην Α’ Βουλή των 
Ελλήνων – Βουλευτικό, στην πόλη του Ναυπλίου, ενώ παράλληλα το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 
Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard φιλοξένησε το κέντρο εγγραφών για τους 
προσκεκλημένους της εκδήλωσης. 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης, είχε η κα Μαίρη Καραγεώργου – Διευθύντρια Εταιρικών 
Υποθέσεων Novo Nordisk Hellas, ενώ την εκδήλωση προλόγισαν, απευθύνοντας χαιρετισμό, ο 
Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημήτρης Κωστούρος και ο Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk Hellas & 
Πρόεδρος του Σ.Φ.Ε.Ε. κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου. 

Ομιλητές της εκδήλωσης, ήταν ο Δρ. Στέφανος Καβαλλιεράκης – Ιστορικός , όπου παρουσίασε 
στο κοινό την ιστορία της προετοιμασίας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και ο Καθηγητής 
Χρήστος Μαντζώρος, MD DSc PhD hc mult, Διευθυντής Ενδοκρινολογικής Κλινικής & Τακτικός 
Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, με εντοπιότητα από την 
πόλη του Ναυπλίου, όπου σε μία εξαιρετική διάλεξη αποτύπωσε την ιστορία των 100 ετών και 
του μέλλοντος της Ινσουλίνης και των σύγχρονων αντιδιαβητικών θεραπειών, συνδυάζοντας 
γνώσεις και πληροφορίες σχετικά και με την Ελληνική Επανάσταση. 

Η εκδήλωση εορτασμού των 2 επαναστάσεων που άλλαξαν την ιστορία της Ελλάδος και του 
Κόσμου, είχε υβριδικό χαρακτήρα, καθώς δια ζώσης, στην Α’ Βουλή των Ελλήνων – Βουλευτικό, 
παρακολούθησαν την εκδήλωση 75 προσκεκλημένοι (δεδομένων των συνθηκών για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19), ενώ οι διαδικτυακές εγγραφές ξεπέρασαν τις 
1000, με την πληθώρα αυτών να παρακολουθεί την εκδήλωση σε live streaming. 

Προσκεκλημένοι ήταν, στελέχη από το χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και της υγείας, θεσμικοί 
φορείς, επαγγελματίες υγείας, εκπρόσωποι ομοσπονδιών – ενώσεων και συλλόγων ασθενών με 
σακχαρώδη διαβήτη, δημοσιογράφοι του χώρους της υγείας, καθώς και έγκριτοι καθηγητές 
ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

Το παρών έδωσαν, απευθύνοντας χαιρετισμό, η κα Βασιλική Καραούλη, Γενική Διευθύντρια 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και ο κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης, Θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Πρόνοιας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η εκδήλωση, ολοκληρώθηκε με την προβολή σύντομων φιλμ με την ιστορία των 100 ετών από 
την ανακάλυψη της ινσουλίνης καθώς και αφιερωμάτων για την επέτειο των 200 ετών από την 
έναρξη της Ελληνικής επανάστασης. 
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«Οδηγούμε την αλλαγή για να νικήσουμε το διαβήτη και άλλα σοβαρά χρόνια νοσήματα.» 

 

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 
χαρτοφυλάκιό 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. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: www.novonordisk.gr  

Σχετικά με τη Novo Nordisk 

Η Novo Nordisk είναι μία εταιρεία με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της υγείας, που ιδρύθηκε το 
1923 και εδρεύει στη Δανία. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε την αλλαγή για να νικήσουμε το 
σακχαρώδη διαβήτη και άλλες σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως είναι η παχυσαρκία, η αιμορροφιλία 
και οι διαταραχές ανάπτυξης. Υλοποιούμε τη δέσμευση μας, μέσω των πρωτοποριακών επιστημονικών 
ανακαλύψεών μας, της επέκτασης της πρόσβασης στα φάρμακά μας και της προσπάθειάς μας να 
αποτρέψουμε και, τελικά, να θεραπεύσουμε τις χρόνιες ασθένειες. Η Novo Nordisk απασχολεί περίπου 
47.000 εργαζόμενους σε 80 χώρες, ενώ τα προϊόντα της κυκλοφορούν σε περισσότερες από 170 
χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube. 

Για περισσότερες πληροφορίες :  

Μαίρη Καραγεώργου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων 

(00 30) 6943-902204, (00 30) 210-6071628, mykr@novonordisk.com 
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