
Τα Coffee Berry χορηγός στη δράση "Ζω τη ζωή, 
μ’ ένα τραγούδι!" για την αντιμετώπιση του 
σακχαρώδους διαβήτη στους νέους 

Με μεγάλη χαρά, αλλά και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης τα Coffee Berry 

γίνονται χορηγός στην δράση για την καμπάνια "Ζω τη ζωή, μ’ ένα τραγούδι!", 

η οποία είναι αφιερωμένη στην έρευνα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. 

Συνεχίζοντας τη φιλανθρωπική τους δράση και έχοντας στο επίκεντρο την υγεία 

των νέων ανθρώπων, τα Coffee Berry στηρίζουν έμπρακτα τη σημαντική αυτή 

πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη 

(Π.Ε.Α.Ν.Δ.) και της Panik Records, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από 

την ανακάλυψη της ινσουλίνης. H δράση αυτή έχει ως στόχο τη συγκέντρωση 

πόρων για την επιχορήγηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τον 

Σακχαρώδη Διαβήτη στα παιδιά και στους εφήβους.  

 

"Η  άμεση ανταπόκρισή του κ. Γρυπάρη  στην πρόσκλησή μας για χορηγία της 

Coffee Berry στην καμπάνιας "Ζω τη ζωή, μ’ ένα τραγούδι!” ήταν τουλάχιστον 

συγκινητική. Ακαριαία η απάντηση του με δυνατά το ΝΑΙ. Απερίγραπτη η  θέρμη 

με την οποία αγκάλιασε το σκοπό, αξίζει δε, να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια 



εταιρεία που δραστηριοποιείται εκτός του χώρου υγείας. Η εμπιστοσύνη σας 

στο όραμά μας δεν ενισχύει μόνο το σημαντικό σκοπό της καμπάνιας και της 

Π.Ε.Α.Ν.Δ. αλλά μας προσφέρει νέα δύναμη για να συνεχίζουμε. Σας 

ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή σας, την πολύτιμη συμμετοχή σας στην 

υλοποίηση της καμπάνιας  αλλά πάνω απ’ όλα για την ευαισθησία και την 

αγάπη σας στα παιδιά με ΣΔτ1" δήλωσε η υπεύθυνη διοργάνωση της 

καμπάνιας και Σύμβουλος Marketing & Επικοινωνίας Π.Ε.Α.Ν.Δ., Λίτσα 

Ματθαίου. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως στη χώρα μας ο αριθμός των παιδιών που 

διαγιγνώσκονται με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 αυξάνεται διαρκώς, έχοντας 

ήδη ξεπεράσει τα 150 ετησίως ενώ ο αντίστοιχος αριθμός παιδιών και εφήβων 

παγκοσμίως υπερβαίνει το 1,1 εκατομμύριο. 

Για τις ανάγκες της καμπάνιας, ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Θεοφάνους, η 

ερμηνεύτρια Μελίνα Ασλανίδου και ο στιχουργός Θάνος Παπανικολάου ένωσαν 

τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν αφιλοκερδώς το τραγούδι "Ζω τη ζωή", 

ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου 

ερευνητικού προγράμματος. Το "Ζω τη ζωή" κυκλοφορεί από την Panik 

Records σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής και συνοδεύεται από music 

video στο YouTube. 

"Η εταιρεία Coffee Berry υποστήριξε γενναία την απόφασή μας να 

προχωρήσουμε φέτος στη χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος για το 

Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. Μέσω της οικονομικής τους συμβολής, βάλαμε 

τα θεμέλια για την έναρξη του εγχειρήματός μας και αυτό μας έδωσε θάρρος να 

συνεχίσουμε αδιάκοπα τις προσπάθειές μας, τις οποίες είμαστε σίγουροι θα 

υποστηρίξει και το κοινό, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Τους 

ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό και ευχόμαστε να είναι πάντα ευεργέτες 

σημαντικών εγχειρημάτων, που αγγίζουν ευαίσθητα κομμάτια της κοινωνίας 

μας, όπως είναι τα παιδιά" σημείωσε η κα. Σοφία Μανέα, Πρόεδρος Π.Ε.Α.Ν.Δ. 

Τα Coffee Berry στέκονται με υπερηφάνεια στο πλευρό της Πανελλήνιας 

Ένωσης Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη, με την ελπίδα να συμβάλουν στη 



δημιουργία μιας καλύτερης ζωής για τους νέους με Διαβήτη τύπου 1. Ο κ. 

Χάρης Γρυπάρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coffee Berry δήλωσε: "Είναι 

μεγάλη μας χαρά και τιμή ως Coffee Berry αλλά και για εμένα προσωπικά να 

συμβάλλουμε σε δράσεις που στόχο έχουν μια καλύτερη και πιο υγιή ζωή για 

τα παιδιά. Είναι χρέος όλων μας να επικροτούμε, να βοηθάμε και να είμαστε 

δίπλα σε τόσο αξιόλογες και ζωτικής σημασίας προσπάθειες".  
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