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«Ένα μοναδικό ποδήλατο… αγώνων ζωής» 
Μία πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 

Sanofi Ελλάδας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση 

 Το «ποδήλατο αγώνων ζωής» μοιάζει σαν οποιοδήποτε άλλο, όμως στην 
πραγματικότητα αναπαριστά κάποια από τα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης 

 Πρεσβευτής της  καμπάνιας ευαισθητοποίησης είναι ο διακεκριμένος καλλιτέχνης Κωστής 
Μαραβέγιας 

 Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας 

Αθήνα 3 Απριλίου, 2019 – Πώς είναι ένα ταξίδι με ένα ποδήλατο που έχει Πολλαπλή Σκλήρυνση; 
Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να δώσει η Sanofi Ελλάδας μέσα από τη νέα, πρωτότυπη 
καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, με τίτλο «Ένα μοναδικό 
ποδήλατο… αγώνων ζωής». Η πρωτοβουλία αναδεικνύει με έναν διαφορετικό τρόπο κάποια από τα 
συμπτώματα και την επίδρασή τους στους ασθενείς που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση και έχει 
πρεσβευτή τον Κωστή Μαραβέγια.

Για την κατασκευή του «Ποδηλάτου αγώνων ζωής» συνεργάστηκαν ασθενείς, νευρολόγοι, 
φυσικοθεραπευτές και μηχανικοί: αφαιρέθηκαν κομμάτια από τον δίσκο, δυσκολεύοντας τη χρήση 
των ταχυτήτων, τροποποιήθηκε η σέλα ώστε να προκαλεί αίσθηση μουδιάσματος, προστέθηκαν στο 
τιμόνι μεταλλικά σφαιρίδια που προεξέχουν, κάνοντας τις λαβές  δυσλειτουργικές και την οδήγηση 
δύσκολη. Αυτό το ποδήλατο έχει Πολλαπλή Σκλήρυνση. 

Ο καλλιτέχνης Κωστής Μαραβέγιας δήλωσε: «Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Όταν ανεβαίνεις στο 
ποδήλατο δυσκολεύεσαι να βρεις ισορροπία, αισθάνεσαι μούδιασμα και όταν αλλάζεις ταχύτητα δεν 
αντιδρά όπως αναμένεται. Κάποιος που δεν έχει τη νόσο, με αυτό το ποδήλατο μπορεί να βιώσει 
κάποια από τα συμπτώματα».

Ο κύριος Didier Cochet, Country Chair της Sanofi για Ελλάδα και Κύπρο, και General Manager, Sanofi 
Genzyme για Ελλάδα και Κύπρο,  τόνισε: «Χιλιάδες ασθενείς στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο και 
αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις. Σήμερα, η αντιμετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης έχει 
αλλάξει και έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Με το «Ποδήλατο αγώνων ζωής» 
πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε σημαντικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την Πολλαπλή 
Σκλήρυνση ώστε όλο και περισσότεροι ασθενείς  να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία τις προκλήσεις 
υγείας και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη ζωή τους καθημερινά.» 

Η καμπάνια υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ, 
www.helani.gr). «Η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας υποστηρίζει την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο, καθώς η έγκαιρη διάγνωση, η ολιστική αντιμετώπιση και η 
συμμόρφωση στη θεραπεία συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Όσο 
καλύτερα είναι ενημερωμένοι οι ασθενείς και οι φροντιστές τους, τόσο καλύτερα μπορούν να 
διαχειριστούν τη νόσο και να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους» δήλωσε ο Πρόεδρος της 
ΕΛΛ.Α.ΝΑ, Ιωάννης Ηλιόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ. 
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Παράλληλα, θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός «Ένα μοναδικό ποδήλατο… αγώνων ζωής» για το ευρύ 
κοινό, με δώρο 4 ποδήλατα. H κλήρωση θα γίνει στις 30 Μαΐου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Sanofi 
Ελλάδας.  
Για περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια και για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.sanofi.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 

Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως και 10.000 στην Ελλάδα πάσχουν από τη 
συγκεκριμένη νόσο η οποία επιτίθεται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα καταστρέφοντας έτσι το 
περίβλημα μυελίνης – το προστατευτικό στρώμα που καλύπτει τα νεύρα που μεταφέρουν σήματα 
από και προς το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η Πολλαπλή Σκλήρυνση επηρεάζει κάθε άτομο 
διαφορετικά, με συμπτώματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από μούδιασμα στα άκρα ή απώλεια 
μνήμης έως και παράλυση ή απώλεια όρασης. 
Η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 

Τμήμα Επικοινωνίας  

Sanofi Ελλάδας 

Χριστίνα Βεϊοπούλου  
Τηλ: 210 9001600 
info.greece@sanofi.com

Σχετικά με τη Sanofi 

Η Sanofi έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
υγείας. Είμαστε μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην ανθρώπινη υγεία. 
Προλαμβάνουμε τις ασθένειες με εμβόλια και καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αμβλύνουν τον πόνο 
και βελτιώνουν τη διαχείριση της εκάστοτε νόσου. Στεκόμαστε δίπλα τόσο στους λίγους που 
πάσχουν από σπάνιες παθήσεις, όσο και στα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν με χρόνιες 
παθήσεις ανά την υφήλιο. 

Με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους σε 100 χώρες, η Sanofi μετατρέπει την 
επιστημονική καινοτομία σε λύσεις υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Sanofi, Empowering Life, ενδυναμώνοντας τη ζωή 

www.sanofi.com

www.sanofi.gr


