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     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
            30 Μαΐου 2021- Παγκόσμια ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης 

           Παγκόσμια εκστρατεία – MSConnections – ΠΣΣυνδέσεις 
 

 

Στις 30 Μαΐου,  Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης τιμώνται όλοι όσοι παλεύουν με την 
ασθένεια. Η ημέρα αυτή αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη της ετήσιας εκστρατείας  του κινήματος των 
ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την 
πάθηση, τη διαχείρισή της καθώς και για τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους ασθενείς.  
 
Θέματα όπως, φαρμακευτική αγωγή, φροντίδα, ψυχολογική στήριξη, επαγγελματική αποκατάσταση,  
παραμονή στο κοινωνικό σύνολο. 
 
Σήμερα, σύμφωνα με την τρίτη αναθεωρημένη έκδοση του παγκόσμιου χάρτη για την Πολλαπλή 
Σκλήρυνση, 2 800 000 άνθρωποι υποφέρουν από την ασθένεια παγκοσμίως, εκ των οποίων το 1 000 
000 στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ο αριθμός των ασθενών υπολογίζεται στις 20.000. Στην Κύπρο 
ανέρχεται γύρω στις 2.500 από τις οποίες οι 1.080 είναι μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης. 
 
Το θέμα της παγκόσμιας εκστρατείας για τα έτη 2020-2022 είναι MS Connections ενώ το σύμβολο 
ευαισθητοποίησης του κοινού MS Connection είναι η καρδιά. 
 
Μια καρδιά η οποία συμβολίζει την ανάγκη των ασθενών για αποδοχή, κοινωνική ένταξη και στήριξη 
ώστε να βλέπουν με άλλο μάτι τη δύσκολη και για κάποιους αβάστακτη καθημερινότητα. 
 
Από την πανδημία με την απότομη αλλά και επιβαλλόμενη απομόνωση,  επιβαρύνθηκε σημαντικά η 
ποιότητα ζωής όλων και πολύ περισσότερο αυτή των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση. Γι αυτό 
εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε την ανάγκη της εκστρατείας ευαισθητοποίησης της διετίας την οποία 
διανύουμε, να στοχεύσει στις «Συνδέσεις της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Γιατί η επαναφορά της 
«σύνδεσης» είναι το ζητούμενο στην πολλαπλή σκλήρυνση. Μια κι έχει να κάνει με την οικοδόμηση της 
κοινοτικής σύνδεσης, της αυτο-σύνδεσης και της σύνδεσης για ποιοτική φροντίδα. 
 
Είναι αρκετά τα κοινωνικά εμπόδια τα οποία αφήνουν τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση να αισθάνονται 
μοναχικά και απομονωμένα. 
 
Γι αυτό και ο ρόλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης είναι πολύ σημαντικός. Μέσω 
των προγραμμάτων και υπηρεσιών του είναι πάντα ακόμη και στις δύσκολες μέρες της πανδημίας κοντά 
στα μέλη του. Συνδεδεμένος μαζί τους, βοηθά στην κοινωνικοποίηση, εμποδίζοντας την απομόνωση, 
παρέχοντας ψυχολογική στήριξη και προσφέροντάς τους, τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα καθημερινά 
τους θέματα. 
 
Ενημερώνει συνεχώς για τα νέα θεραπευτικά δεδομένα παρέχοντας πληροφορίες στους ασθενείς αλλά 
και στο ευρύ κοινό. Συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασθένεια. 
 
Τέλος ενημερώνει την Πολιτεία για τις ανάγκες των ασθενών υποβάλλοντας προτάσεις αφού είναι ο 
κρίκος ο οποίος συνδέει τους Ασθενείς με την Πολιτεία και την Ιατρική Κοινότητα.  
 
Για αυτό όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σάββας Χριστοδούλου «είναι σημαντικό να 
μείνουμε ενωμένοι και συνδεδεμένοι. Συμπαραστέκοντας, Ενημερώνοντας, Διεκδικώντας» 
 
Φέτος μάλιστα είναι μια ξεχωριστή επέτειος για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης, γιατί 
συμπληρώνονται 35 χρόνια εθελοντικής διαδρομής από την ίδρυσή του στις 6 Μαρτίου 1986. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιό του αποτελούν ασθενείς και φίλοι μέλη του, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά 
τις υπηρεσίες τους για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.  
 
Όραμά του παραμένει η απόκτηση κέντρου αποκατάστασης με εξειδικευμένες υπηρεσίες, σύγχρονες και 
άρτιες υποδομές με στόχο την  ολοκληρωμένη υποστήριξη των ασθενών,  ούτως ώστε να έχουν 
καλύτερη ποιότητα ζωής.  
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