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Δελτίο Τύπου  

 
Η Sanofi Ελλάδας παρουσιάζει την εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης για το Πολλαπλό Μυέλωμα «Μαζί στη 
ζωή» 
 
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2022. «Η διάγνωση ήταν Πολλαπλό Μυέλωμα…Πρώτη φορά το 
άκουγα. Ήταν τρομακτικό για εμένα και την οικογένειά μου… Η στήριξη του οικογενειακού μου 
περιβάλλοντος, ήταν πολύ σημαντική.» Σε αυτά τα λόγια μιας ασθενούς με Πολλαπλό Μυέλωμα 
αντανακλάται το κενό πληροφόρησης του κοινού για τη συγκεκριμένη νόσο, αλλά και το βαρύ 
φορτίο της για τους ασθενείς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Επιχειρώντας να συμβάλλει στην 
κάλυψη αυτού του κενού και να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στους ασθενείς, η 
φαρμακευτική εταιρεία Sanofi Ελλάδας υλοποιεί την εκστρατεία ενημέρωσης για το 
Πολλαπλό Μυέλωμα με τίτλο «Μαζί στη ζωή». Η εκστρατεία, την οποία υποστηρίζει ως 
πρεσβευτής ο γνωστός ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών "Κ.Ε.Φ.Ι." Αθηνών. 
 
Όπως αναφέρθηκε στη Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της εκστρατείας, μολονότι το 
Πολλαπλό Μυέλωμα αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα αιματολογική κακοήθεια παγκοσμίως, 
παραμένει μία άγνωστη στο ευρύ κοινό νόσος. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν 
προσβληθεί δεν αναγνωρίζουν εγκαίρως τα συμπτώματα και λαμβάνουν καθυστερημένη 
διάγνωση, μειώνοντας τις πιθανότητες μακροχρόνιας επιβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η εκστρατεία 
στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τη νόσο, αποκαλύπτοντας το «σιωπηλό» προφίλ της και 
τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστική 
υποστήριξη στους ασθενείς και τους φροντιστές τους, ανατρέποντας αποθαρρυντικά στερεότυπα 
γύρω από τη νόσο και τεκμηριώντας τις ελπίδες για ποιοτική ζωή, υπογραμμίζοντας τις θεαματικές 
εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση.  
 
Κύριο όχημα της εκστρατείας είναι το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Πολλαπλό Μυέλωμα – 
Μαζί στη ζωή», το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Sanofi Ελλάδας (www.sanofi.gr) και 
προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Η ταινία αποτυπώνει την πολύπλευρη 
επίπτωση της νόσου μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες τεσσάρων ανθρώπων: μίας ασθενούς, 
της συζύγου/φροντιστή ενός ασθενούς, μίας ιατρού-αιματολόγου και ενός ψυχολόγου. Στο ρόλο 
του αφηγητή είναι ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.  
 

 
Ευγενία Λιονή 
Communication Head Greece & Cyprus & Communication BP Specialty Care Central 
& South Europe 
«Το Πολλαπλό Μυέλωμα είναι μία σύνθετη νόσος, με σημαντικές προκλήσεις στην 
αντιμετώπισή της, γι’ αυτό και η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί μία από τις βασικές 
προτεραιότητές μας στη Sanofi. Ταυτόχρονα επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσω της εκστρατείας “Μαζί στη ζωή”,  
υποστηρίζοντας την έγκαιρη διάγνωση της νόσου» 

 
Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ως πρεσβευτής της εκστρατείας, αναφέρθηκε με 
ευαισθησία στο φορτίο της ασθένειας, αναγνωρίζοντας το σωματικό και ψυχικό σθένος που 
δείχνουν οι ασθενείς και οι φροντιστές τους στην καθημερινή μάχη τους ενάντια στη νόσο.  
 
 
 
 
 

https://players.brightcove.net/5701679697001/lqG2GvNjG_default/index.html?videoId=6301594288001
http://www.sanofi.gr/
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 Γεράσιμος Σκιαδαρέσης 
Πρεσβευτής της εκστρατείας 
«Η συμμετοχή μου στην εκστρατεία με έπεισε για την αδιαμφισβήτητη αξία της 
πληροφόρησης. Αφουγκράστηκα την αγωνία ασθενών και φροντιστών μέσα από τις 
ειλικρινείς αφηγήσεις τους και μοιράστηκα μαζί τους την ελπίδα που δημιουργούν οι 
θεαματικές εξελίξεις της επιστήμης σε αυτό το πεδίο».  
 

 
 
Σχετικά με τη Sanofi  
Είμαστε μία καινοτόμος παγκόσμια εταιρεία Υγείας που καθοδηγείται από έναν σκοπό: να 
αναζητούμε τα θαύματα της επιστήμης προκειμένου να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων. 
Έχοντας παρουσία σε περίπου 100 χώρες, έχουμε αφοσιωθεί στον μετασχηματισμό της ιατρικής 
πρακτικής, επιδιώκοντας να μετατρέψουμε το ανέφικτο σε εφικτό. Προσφέρουμε δυνητικά 
επαναστατικές σωτήριες, θεραπευτικές επιλογές και εμβολιαστική προστασία σε εκατομμύρια 
ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, θέτοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την κοινωνική 
ευθύνη στο επίκεντρο των φιλοδοξιών μας. 
H Sanofi είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού (EURONEXT: SAN) και στο χρηματιστήριο Nasdaq (NASDAQ: 
SNY) 
 
Τμήμα Επικοινωνίας  
Sanofi Ελλάδας 
Ευγενία Λιονή | 210 9001600 | info.greece@sanofi.com 
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