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ΧΑίρετίσμοσ - Προσκληση ΠροεΔροΥ εΠίστημονίκησ εΠίτροΠησΧΑίρετίσμοσ - Προσκληση ΠροεΔροΥ ορΓΑνώτίκησ εΠίτροΠησ

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι, 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί ένα σύγχρονο και ραγδαία εξελισσόμενο νόσημα με αναμφίβολα τεράστι-
ες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο και τα συστήματα υγείας. Η δραματική αύξηση 
της επίπτωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη φέρνει την ιατρική κοινότητα αντιμέτωπη με την μεγάλη ευθύνη της 
αποτελεσματικής πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης του και των επιπλοκών του. Ευθύνη μας επίσης 
αποτελεί η σωστή ενημέρωση για τις νέες αντιλήψεις και τις σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές τόσο των 
ιατρικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη όσο και των ατόμων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Παγκοσμίως, όλα τα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η πρόληψη, η ενημέρωση και η εκπαίδευση 
αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Για το λόγο αυτό η εκδήλωση «Διαβητικό» Χωριό που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων 
– Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) στη Θεσσαλονίκη (πλατεία Αριστοτέλους) 
στις 15-17 Νοεμβρίου 2013 υπό την αιγίδα επιστημονικών εταιριών, αποτελεί μια καινοτόμο πρόκληση τόσο 
για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη και το γενικό πληθυσμό, όσο και για την ιατρική κοινότητα. 

 Tο «Διαβητικό» Χωριό, μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως χώρος έκφρασης και εκπαίδευσης των ατόμων 
με Σακχαρώδη Διαβήτη, ως χώρος πρόληψης και ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού  ανεξαρτήτως ηλικίας 
καθώς και ως μια νέα αφετηρία στις σχέσεις των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη με την ιατρική κοινότητα 
υπό το πρίσμα της σύγχρονης εποχής και του νέου  πολυπαραγοντικού συστήματος υγείας. 

Φίλες και φίλοι,

Η  Επιστημονική  Επιτροπή της εκδήλωσης υπόσχεται ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για ένα επιστημο-
νικά γόνιμο, εποικοδομητικό αλλά και ευχάριστο τριήμερο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Dr. Ζαδάλλα Μούσλεχ
Ενδοκρινολόγος
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας- 
Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων  

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι, 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), 
ύστερα από την πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η περσινή εκδήλωση «Διαβητικό Χωριό» 
στην Πλατεία Κοραή στον Πειραιά αλλά και η προπέρσινη στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα, διοργανώνει 
και φέτος, την εκδήλωση που γίνεται πλέον θεσμός, αυτή τη φορά στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσα-
λονίκη, στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2013, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (14η Νοεμβρίου). 

Πριν την έναρξη του διαβητικού χωριού και συγκεκριμένα στις 15 Νοεμβρίου,  θα πραγματοποιηθούν σε 
αίθουσες του Ξενοδοχείου “Μακεδονία Παλλάς”, συζητήσεις σε στυλ workshop, από επαγγελματίες υγείας 
και άτομα με διαβήτη, με θέματα που θα καθορίσει από κοινού η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή.

Μέσα σε συνθήκες ομολογουμένως αντίξοες, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ τολμά και πάλι να δώσει συνέχεια στην 
πρωτοποριακή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ιδέα της και να χτίσει και πάλι ένα όμορφο σκηνικό μέσα στο οποίο 
το κοινό θα έχει τη δυνατότητα, όχι μόνο να γνωρίσει καλύτερα τη μάστιγα που λέγεται Διαβήτης, αλλά και 
να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να εκπαιδευτεί γύρω από θέματα που αφορούν την πρόληψη αλλά και τη 
σωστή διαχείρισή του.      

Πρόκειται για μία γιορτή που και πάλι στο επίκεντρό της θα έχει τις θεματικές «γειτονιές», που θα στεγά-
ζονται στις τέντες που θα στηθούν στην Πλατεία Αριστοτέλους, στην καθεμία από τις οποίες θα πραγμα-
τοποιούνται εκδηλώσεις με εκπαιδευτικό, διαδραστικό περιεχόμενο αλλά και happenings και  θα υπάρξει 
διαφήμιση στα ΜΜΕ, ζωντανές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνδέσεις και συνεντεύξεις τύπου.

Επιθυμία μας είναι, όλοι οι εμπλεκόμενοι με το Σακχαρώδη Διαβήτη φορείς, (πάσχοντες, πολιτεία, επιστη-
μονική κοινότητα, φαρμακευτικές εταιρείες), να εργασθούμε από κοινού και πάλι, προκειμένου να παρουσι-
άσουμε, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη,  ένα ολοκληρωμένο event, ξεχωριστό, δημιουργικό, 
ελκυστικό, που σκοπό θα έχει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες αυτής της χώρας και να εκπαιδεύσει τους 
πάσχοντες με ένα διαφορετικό τρόπο.

Η Ομοσπονδία μας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικοινωνιακή προβολή της εκδήλωσής 
μας, έτσι ώστε να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν, όσο το δυνατόν περισσότεροι πάσχοντες απ’ 
όλη την Ελλάδα και κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες 
της Πολιτείας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ, εσάς και τα παιδιά σας, που θέλετε να ενημερωθείτε, να εκπαιδευτείτε και να ζήσετε 
στιγμές ευχάριστες, ξεφεύγοντας από την αυστηρή καθημερινότητα που βιώνει ο καθένας μας, να επισκε-
φθείτε το «Χωριό» μας και να περάσετε όμορφα. Εξάλλου η μεγάλη ανταπόκριση όλων
σας και η συμμετοχή σας στις δράσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, μας δίνει δύναμη να θέτουμε υψηλότερους  στόχους 
και διεκδικήσεις και σας ευχαριστούμε θερμά γι’αυτό.

ΘΑ είμΑστε ολοί εκεί!
σας περιμένουμε…. και να είστε σίγουροι ότι η εμπειρία αυτή θα σας μείνει αξέχαστη!

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής             
  
Αθανασία Καρούνου 
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Δίοίκητίκο σΥμβοΥλίο Π.ο.σ.σ.Α.σ.ΔίΑ.

Πρόεδρος     Καρούνου Αθανασία 
Α’ Αντιπρόεδρος     Γεμιστού Γκόλφω 
Β’ Αντιπρόεδρος      Σγουρού Μαρία
Γενικός Γραμματέας    Τσούτσας Γεώργιος 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας   Αριστείδου Αρίστη
Ταμίας      Δαραμήλας Χρήστος 
Α’ Οργανωτική Γραμματέας   Δόνη Λίνα 
Β’ Οργανωτικός Γραμματέας    Παπαδόπουλος Κυριάκος
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων   Τριανταφύλλου Μαρία 
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ιορδανίδης Λεωνίδας
Μέλος     Λάγιου Σπυριδούλα

ορΓΑνώτίκη εΠίτροΠη

Πρόεδρος Καρούνου Αθανασία 
Αντιπρόεδρος    Δαραμήλας Χρήστος 

Μέλη                 Γεμιστού Γκόλφω
  Δερδεράκης Χρήστος
  Δόνη Λίνα 
  Τριανταφύλλου Μαρία 
  Τσούτσας Γεώργιος

εΠίστημονίκη εΠίτροΠη

Πρόεδρος  Μούσλεχ Ζαδάλλα
Αντιπρόεδρος  Καζάκος Κυριάκος

Μέλη Ηρακλειανού Στυλιανή
 Μανές Χρήστος
 Παπαγιάννη Μαρία
 Χασαπίδου Μαρία
 Χατζητόλιος Απόστολος

Α) 1. ημερομηνίΑ& τοΠοσ ΔίεΞΑΓώΓησ εΠίστημονίκοΥ ΠροΓρΑμμΑτοσ

15 νοεμβρίου 2013
Makedonia Palace
Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 2310 897197

2. ΘεμΑτΑ σΥΖητησησ εΠίστημονίκοΥ ΠροΓρΑμμΑτοσ
• «Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης ;» - Αυτοέλεγχος 
• Αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη
• Επιπλοκές στο Σακχαρώδη Διαβήτη
• Ειδικές Καταστάσεις στο Σακχαρώδη Διαβήτη

β) 1.ημερομηνίΑ& τοΠοΘεσίΑ ΔίεΞΑΓώΓησ ΔίΑβητίκοΥ ΧώρίοΥ

16 & 17 νοεμβρίου 2013
Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη
             
2.ΘεμΑτίκεσ Γείτονίεσ ΔίΑβητίκοΥ ΧώρίοΥ

• Αυτοέλεγχος
• Παιδότοπος
• Άσκηση
• Ενημέρωση – Πρόληψη – Εκπαίδευση
• Διατροφή

www.diavitiko-xorio.gr
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ΔίΑμονη

Για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων έχει κρατηθεί επαρκής αριθμός 
δωματίων στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Makedonia Palace καθώς και σε άλλα 
ξενοδοχεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται οι φόροι και το πρωινό

Ξενοδοχείο   κατηγορία τύπος Δωματίου €

Makedonia Palace  *****  Μονόκλινο  90
   Δίκλινο 100

Mediterranean ***** Μονόκλινο  95
Palace  Δίκλινο 105

City Hotel  **** Μονόκλινο  78
  Δίκλινο 90 

Luxembourg Hotel  *** Μονόκλινο  60
   Δίκλινο 75

Astoria Hotel *** Μονόκλινο  50
   Δίκλινο 70

Tourist Hotel ** Μονόκλινο  45
   Δίκλινο 55

ορΓΑνώση ΔίΑβητίκοΥ ΧώρίοΥ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)
Ελευθερίου Βενιζέλου 236
Ηλιούπολη, 16341
Τηλ. & fax 2105201474 
email: possasdia@yahoo.gr

ΓρΑμμΑτείΑ ορΓΑνώσησ ΔίΑβητίκοΥ ΧώρίοΥ
Premium Congress & Social Events Solutions
Βασ. Ηρακλείου 47, 54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2310 226250
Τηλ. 2310 219407
E-mail: premium.conf@gmail.com
Web Site: www.premium-events.gr
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