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Ομιλία του Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης κυρίου Σάββα Χριστοδούλου με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση.  
 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης τιμά φέτος την Παγκόσμια 

Μέρα που είναι αφιερωμένη στην Πολλαπλή Σκλήρυνση με ένα διαφορετικό 

τρόπο. Ενόψει των μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας του Covid-

19, η καθιερωμένη Δημοσιογραφική Διάσκεψη δεν ήταν εφικτό να 

πραγματοποιηθεί και έτσι κοινοποιούμε στα διάφορα ΜΜΕ και μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης τα μηνύματα μας ως οργανωμένο σύνολο που 

εκπροσωπεί ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.  

 

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να συγχαρούμε όλους τους επιστήμονες, ερευνητές, 

γιατρούς, νοσηλευτές και υποστηρικτικό προσωπικό για την 

ανυπολόγιστη προσφορά τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού και για το συνολικό έργο τους.  Νιώθουμε υπερήφανοι και τους 

ευχαριστούμε. 

 

Ο ερχομός του Μαΐου για όλους σηματοδοτεί την άνοιξη. Για εμάς όμως είναι 

ξεχωριστός στο τέλος του, καθώς κάθε χρόνο στις 30 Μαΐου ερχόμαστε ένα 

βήμα πιο κοντά με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Πολλαπλή 

Σκλήρυνση, όπως θεσπίστηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Πολλαπλής 

Σκλήρυνσης (MSIF) το 2009.  
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Αυτή την ημέρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου ενώνονται όλες οι 

φωνές των ασθενών, των φροντιστών, των επαγγελματιών υγείας, των 

ερευνητών και των φίλων, γίνονται δράσεις και εκδηλώσεις για την 

ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση στα θέματα που αφορούν την Πολλαπλή 

Σκλήρυνση. 

 

Φέτος λοιπόν, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας πιο επίκαιρο από ποτέ μας 

φέρνει ξανά κοντά σε καιρούς που κυριάρχησε η κοινωνική αποστασιοποίηση.  

#MSconnections# Διασυνδέσεις λοιπόν για ουσιαστική σύνδεση με την 

κοινότητα, τον εαυτό μας αλλά και τις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και 

έρευνας. 

 

Οι διάφοροι στόχοι αυτής της εκστρατείας είναι: 
 

 Η ουσιαστική επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και με τον εαυτό 

μας νικώντας τη μοναξιά και την απομόνωση. 

 Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη ενημέρωση και στις 

υπηρεσίες που χρειάζονται για να φροντίσουν την υγεία τους και την 

υγεία της οικογένειάς τους. 

 Άσκηση πίεσης στους φορείς για λήψη αποφάσεων για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση και αποτελεσματική θεραπεία για τους ανθρώπους με 

πολλαπλή σκλήρυνση. 

 
Έτσι και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης, παρά τη φετινή, 

ιδιαίτερη συγκυρία με την πανδημία του Covid-19, συμμετέχει στον εορτασμό 

αυτής της σημαντικής ημέρας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. 

 

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης είναι εθελοντική 

οργάνωση και διοικείται από Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από ασθενείς 

μέλη του Συνδέσμου και φίλους οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά τις 

υπηρεσίες τους για την προώθηση των σκοπών του.  
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Ιδρύθηκε στις 6 Μαρτίου 1986, είναι εγγεγραμμένος στην Κύπρο και υπόκειται 

στον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο και άλλα συναφή θέματα Νόμος 

(104(I)/2017).  

 

Ο Σύνδεσμός μας είναι σε θέση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους,  ακόμα 

και τις οικογένειές τους και είμαστε εδώ να προσφέρουμε στήριξη με την 

παροχή των υπηρεσιών μας που είναι: Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας, 

Πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας, Πρόγραμμα Ψυχολογικής Στήριξης και 

Κατοίκον Φροντίδας. 

 

Τελειώνοντας θα πρέπει όμως να ευχαριστήσω θερμά τόσο το Υπουργείο 

Υγείας όσο και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για τις ετήσιες κρατικές χορηγίες που λαμβάνει ο Σύνδεσμος 

μας και που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομική ενίσχυση του, 

καλύπτοντας μέρος των εξόδων των υπηρεσιών και προγραμμάτων.  

 

Ευχαριστούμε επίσης όσους διαχρονικά μας στηρίζουν, Εκ μέρους του 

Διοικητικού Συμβουλίου θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ΟΠΑΠ Κύπρου, 

την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, τις φαρμακευτικές εταιρείες Genesis 

Pharma Cyprus, Νοvartis Pharma Services,  Sanofi Aventis, την  RCB,  

την Εurobank, το Δήμο Στροβόλου, την Ernst & Young, την Alpha Bank  

και το Music Fest. 

 

Επίσης ευχαριστούμε όλες τις εταιρείες, τους φίλους και τα μέλη μας που με 

τις εισφορές τους (μικρές ή μεγάλες) μας στηρίζουν και που μας βοηθούν να 

υλοποιήσουμε το έργο μας. 

 

Ευχή μας, σύντομα η πολλαπλή σκλήρυνση να αποτελεί μια ασθένεια του 

παρελθόντος. 

 

Το να νικηθεί η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι το όνειρό μας…… γιατί 

έχουμε Δικαίωμα στο Όνειρο Δικαίωμα στη Ζωή. 

 

Σας ευχαριστούμε !!! 


