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ΜΙΛΑ ΑΝΟΙΦΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΟΥ 
Καμπάνια ενημέρωζης και εσαιζθηηοποίηζης  για ηον Σακταρώδη 

Γιαβήηη. 
Προβολι Ταινίασ – Ανοιχτόσ Video Διαγωνιςμόσ – Δθμιουργία Διαδραςτικοφ Ελλθνικοφ Ντοκιμαντζρ 

 



 

Τν Glykouli.Gr powered by Bayer, ε πξώηε online θνηλόηεηα γηα άηνκα κε 

δηαβήηε, μεθηλάεη εθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ηνλ Σαθραξώδε Δηαβήηε κε ηελ 

πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ «Sweet 16», έλαλ κεγάιν online διαγωνιζμό 

βίνηεο ζην Facebook θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πρώηοσ Δλληνικού 

διαδραζηικού νηοκιμανηέρ γηα ηε δσή κε ηνλ Σαθραξώδε Δηαβήηε. 

Σθνπόο ηεο εθζηξαηείαο είλαη λα ππνζηεξίμεη θαη λα ελδπλακώζεη ηελ 

θνηλόηεηα ησλ αηόκσλ κε δηαβήηε, αιιά θπξίσο λα αθππλίζεη ηνπο 

αλζξώπνπο ρσξίο δηαβήηε θαη λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνύλ λα γίλνπλ αξσγνί ζηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ 



θαηαβάιινπλ νη δηαβεηηθνί γηα έλα ηζνξξνπεκέλν θαζεκεξηλό ζάθραξν πνπ 

ζα ηνπο επηηξέςεη λα απνθύγνπλ ηηο επηπινθέο ηεο πάζεζεο. 

Είμαςτε πάνω από 1.000.000 άνκρωποι με διαβιτθ ςτθν Ελλάδα του 

ςιμερα και αυτόσ ο αρικμόσ δεν είναι τόςο μεγάλοσ όςο κα γίνει ςτο 

άμεςο μζλλον.  Δυςτυχώσ όμωσ για πάρα πολλοφσ ανκρώπουσ, ο 

διαβιτθσ παραμζνει προςωπικό μυςτικό. Ζρευνεσ επιβεβαιώνουν ότι 

πολφ μεγάλο ποςοςτό ακόμα και γονζων παιδιών με διαβιτθ, τα 

μεγαλώνουν και τα προτρζπουν να κρατιςουν τον διαβιτθ τουσ κρυφό. 

Ενιλικοι με διαβιτθ εμπιςτεφονται το μυςτικό τουσ ςε ελάχιςτο αρικμό 

εξαιρετικά κοντινών τουσ ανκρώπων, ενώ αντίκετα επιμελώσ το 

κρφβουν από τθν κοινωνικι τουσ ηωι, από τον χώρο εργαςίασ τουσ 

ακόμα και από τουσ ςυντρόφουσ τουσ. 
 

Οι δράζεις ηης εκζηραηείας ενημέρωζης περιλαμβάνοσν: 

 

Α. Προβολή Νηοκιμανηέρ |Γεσηέρα 13 Μαΐοσ | Ινζηιηούηο Θερβάνηες 

Τελ Δεπηέξα 13 Μαΐνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ  

“Sweet 16” (Montreal World Film Festival 2012, Palm Beach International 

Film Festival 2013), παξνπζία ηεο αθηηβίζηξηαο  Καλαδέδαο πξσηαγσλίζηξηαο 

Katia Shannon. Τν ληνθηκαληέξ δηάξθεηαο 72 ιεπηώλ ζα πξνβιεζεί ζηηο 

20.30 ζην Ινζηιηούηο Θερβάνηες (Μεηξνπόιεσο 23, Σύληαγκα). 

Όηαλ ε Katia έγηλε 16 ρξνλώλ αλαθάιπςε όηη έρεη δηαβήηε ηνπ, ηύπνπ 1, ν 

παηέξαο ηεο ζθελνζέηεο, πεξηέγξαςε κε ηελ θάκεξα ηνπ απηήλ ηελ δηαδξνκή 

από ηελ δηάγλσζε ζηελ ελειηθίσζε ηεο κέζα από απηό ην ληνθηκαληέξ πνπ 

κνηάδεη πνιύ κε road movie.  Η είζνδνο είλαη ειεύζεξε, αιιά ιόγν 

πεξηνξηζκέλσλ αξηζκό θαζηζκάησλ, παξαθαινύκε ζεξκά λα επηβεβαηώζεηε 

ηελ πξνζέιεπζε ζαο κε έλα ηειεθώλεκα ζην 210.9234420 από Τεηάξηε 8 

Μαΐνπ – Παξαζθεπή 10 Μαΐνπ θαη ώξεο 13.00 – 18.00 

Β. Online video διαγωνιζμός ζηο Facebook | 13 Μαΐοσ – 11 Σεπηεμβρίοσ 

Αλέβαζε ην δηθό ζνπ home made video, πάξε «ζπλέληεπμε» από θίινπο ή 

ζπγγελείο, κνηξάζνπ ηελ εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζνπ κε ηνλ δηαβήηε θαη 

θέξδηζε έλαλ κεηξεηή ζαθράξνπ αίκαηνο επόκελεο γεληάο ηεο Bayer. 

Δεκηνύξγεζε έλα από ηα 5 θαιύηεξα βίληεν θαη θέξδηζε ηα αλαιώζηκα ηεο 

κέηξεζεο γηα δπν κήλεο. Ψήθηζε ην θαιύηεξν βίληεν θαη δώζε εζύ ην βξαβείν 

θνηλνύ. Τν θαιύηεξν βίληεν πνπ ζα ςεθηζηεί από ην θνηλό θαη ην θαιύηεξν 

βίληεν πνπ ζα ςεθίζεη ε  5κειήο θξηηηθή επηηξνπή ζα ζπκκεηέρεη ζην πξώην 

Ειιεληθό δηαδξαζηηθό ληνθηκαληέξ γηα ηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε. 



Γ. Γημιοσργία Δλληνικού διαδραζηικού νηοκιμανηέρ για ηον Σακταρώδη 

Γιαβήηη 

Ήδε έρνπλ μεθηλήζεη ηα γπξίζκαηα θαη ε ζπιινγή πιηθνύ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξώηνπ Ειιεληθνύ δηαδξαζηηθνύ ληνθηκαληέξ γηα ηε δσή κε ηνλ Σαθραξώδε 

Δηαβήηε. Σηελ ηαηλία ζα ζπκκεηέρνπλ, κεηαμύ άιισλ, θαη ηα δύν θαιύηεξα 

βίληεν ηνπ online δηαγσληζκνύ.  

H Κακπάληα θέξεη ηελ αηγίδα ησλ δπν κεγαιύηεξσλ  

Οκνζπνλδηώλ γηα ηνλ Δηαβήηε: 

 

ΔΛΟΓΗ: Ειιεληθή Οκνζπνλδία γηα ηνλ Δηαβήηε 

ΠΟΣΣΑΓΙΑ: Παλειιήληα Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ-Σπιινγσλ Αηόκσλ κε 

Σαθραξώδε Δηαβήηε 

 

Μέγαο Χνξεγόο: Bayer 

Χνξεγόο: Medtronic 

 

Με Γιπθνύο Χαηξεηηζκνύο 

Μαξία Καηζηθαδάθνπ 

info@glykouli.gr 

 

 

 


