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Aθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 : Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου  θα διεξαχθεί από την   

Ελληνικό Διαβητολογικό Εταιρεύα,  η Ποδηλατοδρομία για το Διαβήτη ςτο πλαύςιο τησ  

εκςτρατεύασ  με ςκοπό την αγωγό και πρόληψη του Σακχαρώδουσ Διαβότη με το ςύνθημα 

«Κάθε φωνή – Ένα μέλλον».   Οι εκδηλώςεισ θα ξεκινήςουν ςτισ 11 το πρωί ςτην 

είςοδο του Ζαππείου Μεγάρου. Η διαδρομό τησ ποδηλατοδρομύασ εύναι η 

ακόλουθη

 



 

 

 

 Παρϊλληλα με την ποδηλατοδρομύα και με ςτόχο να τονιςτεύ η ιδιαύτερη ςημαςύα τησ 

ςωςτόσ διατροφόσ, ο κλινικόσ διατροφολόγοσ κ. Χάρησ Δημοςθενόπουλοσ και ο ςεφ 

Βαγγέλησ Δρίςκασ θα ενημερώςουν τουσ παρευριςκόμενουσ ςτην εκδόλωςη για την 

«ϋξυπνη» διατροφό των ατόμων με διαβότη και θα παρουςιϊςουν απλϋσ, νόςτιμεσ και 

υγιεινϋσ ςυνταγϋσ. 

 

Η ποδηλατοδρομία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθήνασ, με την υποςτήριξη του 

ΟΠΑΝΔΑ,  ενώ οι εκδηλώςεισ διοργανώνονται  με την ευγενική χορηγία τησ 

φαρμακευτικήσ εταιρείασ Sanofi. 

 

Σκοπόσ των εκδηλώςεων  εύναι να διαδοθεύ  το μόνυμα «Κάθε φωνή, ένα μέλλον», με 

ςτόχο να  ευαιςθητοποιηθούν όςο το δυνατόν περιςςότεροι Έλληνεσ πολύτεσ, να 

αναλϊβουν δρϊςη και με τη ςυμμετοχό τουσ ςτισ εκδηλώςεισ, να δεύξουν την υποςτόριξό 

τουσ ςτα ϊτομα με Διαβότη.  

 

Από Σακχαρώδη Διαβότη πϊςχουν περιςςότεροι από 360 εκατομμύρια ϊνθρωποι 

παγκοςμύωσ. Σύμφωνα με τισ τρϋχουςεσ εκτιμόςεισ, ο αριθμόσ αυτόσ ςυνεχύζει να 

αυξϊνεται και εκτιμϊται ότι θα  ξεπερϊςει τα 550 εκατομμύρια ςε όλο τον κόςμο το 2030. 

Τόςο η Ευρωπαώκό Διαβητολογικό Εταιρεύα – EASD, όςο και η Αμερικανικό Διαβητολογικό 

Εταιρεύα – ADA, προτεύνουν ςαν ςτόχουσ τησ γλυκαιμικόσ ρύθμιςησ για κϊθε ϊτομο με 

Διαβότη τη διατόρηςη επιπϋδων ςακχϊρου ςτο αύμα 90–130 mg/dL ςε νηςτεύα και 

λιγότερο από 180 mg/dL ςε διϊςτημα δύο ωρών μετϊ το κύριο γεύμα, ϋτςι ώςτε να 

υπϊρχει επαρκόσ ϋλεγχοσ του Διαβότη και να ελαχιςτοποιεύται ο κύνδυνοσ εμφϊνιςησ των 

επιπλοκών του. Σόμερα, υπϊρχουν αποτελεςματικϊ και αςφαλό φϊρμακα, που βοηθούν τα 

ϊτομα με Διαβότη να ζόςουν μια φυςιολογικό ζωό.  

 

Λαμβϊνοντασ υπόψη τη ραγδαύα αύξηςη τησ επύπτωςησ του Διαβότη ςε όλεσ τισ χώρεσ, 

εύναι προφανϋσ ότι πρϋπει να καταβληθούν  μεγαλύτερεσ προςπϊθειεσ για την εκπαύδευςη 

όλων ςχετικϊ με το Διαβότη Τύπου 2, αλλϊ και τουσ τρόπουσ πρόληψησ και αντιμετώπιςόσ 

του. Η υιοθϋτηςη ενόσ υγιεινού τρόπου ζωόσ, που βαςύζεται ςτη ςωςτό διατροφό και την 



 

 

 

κατϊλληλη ςωματικό ϊςκηςη, ϋχει μεγϊλη ςημαςύα και για το Σακχαρώδη Διαβότη, καθώσ 

ςυμβϊλλει ςτην επύτευξη γλυκαιμικού ελϋγχου. 

«Η Ελληνικό Διαβητολογικό Εταιρεύα – ςτο πλαύςιο τησ ευαιςθητοπούηςησ τησ Ελληνικόσ 

κοινωνύασ–  διοργανώνει  αυτϋσ τισ εκδηλώςεισ, με τισ οπούεσ ςτοχεύει ςτην ενημέρωςη 

όλων μασ ςχετικά με τη ςημαςία τησ  ςωματικήσ άςκηςησ και τησ ιςορροπημένησ 

διατροφήσ, τόςο των ατόμων με διαβήτη όςο και των υπολοίπων. Επιθυμύα μασ εύναι 

να ευαιςθητοποιηθούν όλοι ςχετικϊ με την πρόληψη και τη ςωςτό διαχεύριςη του Διαβότη.  

 

Ακούμε κάθε φωνή, για να διαμορφώςουμε μαζύ ένα μέλλον καλύτερο. 

 

Σκοπόσ τησ εκδόλωςησ εύναι να αναδεύξουμε τη ςυμβολό τησ ςωματικόσ ϊςκηςησ και τησ 

υγιεινόσ διατροφόσ ςτην πρόληψη του Διαβότη και ςτον ϋλεγχο του ςακχϊρου αύματοσ των 

ατόμων με Διαβότη. Με βϊςη τα επιςτημονικϊ δεδομϋνα, η ϊςκηςη για τουλϊχιςτον 30 λεπτϊ 

ημερηςύωσ μπορεύ να μειώςει τον κύνδυνο εμφϊνιςησ Σακχαρώδη Διαβότη τύπου 2 ςε 

ποςοςτό 35-40% ενώ ο ςυνδυαςμόσ μϋτριασ δραςτηριότητασ ϊςκηςησ και ιςορροπημϋνησ 

υγιεινόσ διατροφό μειώνει τον κύνδυνο εμφϊνιςησ του ΣΔ κατϊ 60%.  Για το λόγο αυτό 

παρϊλληλα, επιδιώκουμε να αναδεύξουμε τη μεγϊλη ςημαςύα που ϋχει η διατροφό των 

ατόμων με Διαβότη, καθώσ όλοι μασ θα πρϋπει να ακολουθούμε ϋναν «ϋξυπνο» τρόπο 

διατροφόσ», τονύζει ο Δρ. Ανδρέασ Μελιδώνησ, Πρόεδροσ τησ Ελληνικήσ 

Διαβητολογικήσ Εταιρείασ, Παθολόγοσ–Διαβητολόγοσ, Συντονιςτόσ Διευθυντόσ τησ Α΄ 

Παθολογικόσ Κλινικόσ και του Διαβητολογικού Κϋντρου ςτο «Τζϊνειο» Νοςοκομεύο 

Πειραιϊ. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ  για τισ εκδηλώςεισ μπορείτε να βρείτε ςτο Διαδίκτυο και τα Μέςα 

Κοινωνικήσ Δικτύωςησ : 

 www.podilatodromia.gr  

  Ποδηλατοδρομία για το Διαβήτη 

  Podilatodromia 

http://www.podilatodromia.gr/

