ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 30ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Είναι πραγματικά μεγάλη η τιμή, να σας καλωσορίσω εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού, στην αποψινή εκδήλωση
εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου μας.
Παράλληλα σήμερα γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη
στην πολλαπλή σκλήρυνση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είσαστε
απόψε εδώ. Η παρουσία σας επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις στενές
και στέρεες σχέσεις που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι η παρουσία σας τιμά το έργο του Συνδέσμου και
πιστοποιεί την ολόπλευρη και έμπρακτη στήριξή σας σε αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Λευκωσίας που έθεσε αυτή την
εκδήλωσή μας, υπό την αιγίδα του και λυπούμαστε που λόγω απρόοπτου
κωλύματος δεν είναι απόψε μαζί μας. Η Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, τον
εκπροσωπεί επάξια και την ευχαριστούμε πολύ που είναι απόψε μαζί
μας.
Η τελευταία Τετάρτη του Μαΐου θεσπίστηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Πολλαπλής Σκλήρυνσης ως η Παγκόσμια Ημέρα για τη Πολλαπλή
Σκλήρυνση και από το 2009 γιορτάζεται με εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.
Θεωρήσαμε ότι αυτή η μέρα είναι η πιο κατάλληλη για να γιορτάσουμε
παράλληλα και τ α 30χρονα του Συνδέσμου μας. Έτσι, με ιδιαίτερη χαρά
και ευχαρίστηση αποφασίσαμε την διοργάνωση

της αποψινής

εκδήλωσης, για να τιμήσουμε την Παγκόσμια Μέρα Πολλαπλής
Σκλήρυνσης, να γιορτάσουμε τα 30χρονα του Συνδέσμου μας και να
τιμήσουμε όλους όσους εθελοντικά δούλεψαν και πρόσφεραν για τον
Σύνδεσμο.
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Ο Σύνδεσμος μας πάει 30 χρόνια πίσω, στις 6 Μαρτίου 1986, με
πρωτοπόρο την αείμνηστη Θέα Κυπριανού, ιδρύθηκε και ξεκίνησε δειλάδειλά τη δράση του. Είναι εγγεγραμμένος στην Κύπρο και υπόκειται στον
περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972. Βασικός σκοπός μας,
είναι να βοηθούμε τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση καθώς και τις
οικογένειές τους, με την παροχή των υπηρεσιών

μας που είναι:

Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας, Πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας,
Πρόγραμμα Ψυχολογικής Στήριξης και Κατοίκον Φροντίδα.

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης, είναι εθελοντική
οργάνωση και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται
από φίλους και ασθενείς μέλη του Συνδέσμου, οι οποίοι προσφέρουν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, για την προώθηση των σκοπών του
Συνδέσμου.
Στην 30χρονη πορεία του, υπήρξαν καλές και δύσκολες στιγμές. Σε όλη
αυτή την μακρόχρονη πορεία ο Σύνδεσμος στάθηκε πάντα όρθιος, πάντα
δίπλα στα μέλη του. Ποτέ δεν εγκατέλειψε το σύνθημα του Συνδέσμου
μας «Δικαίωμα στο Όνειρο, Δικαίωμα στη Ζωή».
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης, όπως ήδη έχω
αναφέρει, λειτουργεί σε καθαρά εθελοντική βάση και πιστεύω είναι ένας
άξιος πρεσβευτής του εθελοντισμού. Στα 30 χρόνια της εθελοντικής
προσφοράς του στον τόπο μας, ο Σύνδεσμος, μέσω ποικίλων δράσεων
και δραστηριοτήτων, έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικής
προσφοράς και στήριξης των μελών του, διαμορφώνοντας μια στάση
ζωής που συμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικής αλληλεγγύης.
Επιπρόσθετα, η ποικιλόμορφη δράση του Συνδέσμου, συμβάλλει
ουσιαστικά στην άμβλυνση των προβλημάτων, που τα άτομα με
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πολλαπλή σκλήρυνση και οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν, εμποδίζει
την περιθωριοποίησή τους και βοηθά στην ενεργό συμμετοχή τους, στα
κοινωνικά δρώμενα του τόπου.
Ο ρόλος μας σαν Σύνδεσμος όμως, δεν σταματά μέχρι εδώ. Διεκδικούμε
με σθένος τα δικαιώματα των μελών μας. Σ΄αυτό το θέμα ειδικότερα, θα
ήθελα να αναφέρω ότι τους τελευταίους μήνες που πέρασαν,
διαδραματίσαμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Συνεχής προσπάθεια μας
είναι, όπως ο κάθε ασθενής με πολλαπλή σκλήρυνση, να έχει πρόσβαση
στην θεραπευτική αγωγή που ο θεράπων ιατρός του προτείνει ότι είναι
η πιο κατάλληλη για την περίπτωσή του. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το
καταφέραμε ακόμη και οι προσπάθειες μας συνεχίζονται. Θεωρούμε ότι
οι Κύπριοι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση πρέπει να έχουν τα ίδια
δικαιώματα με τους Ευρωπαίους πολίτες.
Σ΄αυτό το σημείο θα ήθελα να

ευχαριστήσω όλου εσάς, τόσο

προσωπικά όσο και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, για την
συνεχή στήριξη σας και που αφιερώσατε το αποψινό σας βράδυ, για να
παρευρεθείτε στη σημερινή εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντικό για μας και
περιμένουμε την στήριξη σας και στις επόμενες εκδηλώσεις μας.
Θεωρώ υποχρέωση μου, να εκφράσω τις ευχαριστίες και την εκτίμηση
μας, στις προηγούμενες Προέδρους του Συνδέσμου, κα Μαριάννα
Παπαδοπούλου και κα Λένια Τακούσιη – Χριστοφόρου και σε όλα τα
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που υπηρέτησαν εθελοντικά από τότε
που ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος και μέχρι σήμερα. Όλοι, σε εθελοντική
πάντοτε βάση, με το δικό τους τρόπο, συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία
του Συνδέσμου, κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι .
Θέλω επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και τη βαθιά μου εκτίμηση
προς το προσωπικό και τους συνεργάτες του Συνδέσμου, για το ζήλο και
την αφοσίωση με την οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους.
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Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας, σε όλους τους χορηγούς μας, στην
οικονομική συνδρομή των οποίων στηριζόμαστε και προσδοκούμε,
καθώς και σε όλες τις εταιρείες και πρόσωπα που με τις εισφορές τους
μας βοηθούν να υλοποιήσουμε το έργο μας. Χωρίς τη συνεισφορά τους,
ο Σύνδεσμος μας δεν θα μπορούσε να επιβιώσει και κατ΄ επέκταση θα
ήταν αδύνατη η στήριξη των μελών μας
Ιδιαίτερες ευχαριστίες, θα ήθελα να εκφράσω στους μεγάλους
υποστηρικτές μας, ΟΠΑΠ Κύπρου και Genesis, καθώς και στους
ετήσιους χορηγούς μας, Novartis, ΑΗΚ Κύπρου, Russian Commercial
Bank, Remedica και Fileminders. Επίσης στους χορηγούς των φετινών
εκδηλώσεων μας που είναι ο Eλεγκτικός Oίκος Ernst & Young,

τα

Ελληνικά Πετρέλαια, τα MC’ Donalds και το Fresco Coffee & Kitchen,
καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας που είναι το ΡΙΚ και η Vouli.TV.
Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, στους καλλιτέχνες μας, κα Χαρίκλεια
Στρούθου στο τραγούδι και κο Χρήστο Λυμπερόπουλο στο πιάνο, που
θα μας προσφέρουν εντελώς αφιλοκερδώς τις μουσικές στιγμές που θα
ακολουθήσουν και θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στην όλη μας
εκδήλωσή.
Ευχαριστούμε πολύ επίσης

το Fresco Coffee and Kitchen, για την

ευγενή χορηγία των εδεσμάτων, που θα προσφερθούν στο τέλος της
εκδήλωσης.
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Ο εθελοντισμός είναι κατάθεση ψυχής. Εμπεριέχει αγάπη, τρυφερότητα
και κυρίως στοργή. Η κοινωνική προσφορά στη χώρα μας ευτυχώς είναι
σε πολύ υψηλά επίπεδα, και απολύτως απαραίτητη τώρα με τις
δύσκολες συνθήκες που ακόμη περνά ο τόπος μας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω ένα κάλεσμα. Όλοι μαζί, ας
προσπαθήσουμε να προσφέρουμε, να στηρίξουμε τον εθελοντισμό
ακόμα περισσότερο, για να γίνει η χώρα μας πιο αισιόδοξη, πιο φιλική
και πιο ανθρώπινη.
Σας ευχαριστώ
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