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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΦΩΛΙΑ» 

6 Ιουλίου 2017 

 

Ομιλία Δρος Ανδρούλλας Ελευθερίου 
 

 

 

Έντιμε κύριε Υπουργέ - Εκπρόσωπε σήμερα του Εξοχότατου Προέδρου 

της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη 

Πανοσιολογιότατε, 

Κύριοι Βουλευτές, 

Κύριοι Επίτροποι,  

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της Τράπεζας Κύπρου 

Κύριε Εκπρόσωπε της Eurordis, 

Κυρία Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι και φίλοι 

 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση εκ μέρους της 

Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων σας χαιρετώ και σας 

καλωσορίζω στα δικό μας πια «Σπίτι», στη δική μας «Φωλιά». Αυτό το 

αίσθημα της θαλπωρής και της ασφάλειας θέλαμε να αντικατοπτρίζεται 

στο όνομα του Κέντρου μας για τους σπάνιους ασθενείς και τις 

οικογένειές τους. 

 

Aς μου επιτραπεί να καλωσορίσω ιδιαίτερα τον εκπρόσωπο του 

Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Σπανίων Νοσήματων - EURORDIS κ. 

Δημήτριο Συνοδινό, την κα Μαριάννα Λάμπρου- Αβδελοπούλου, 

Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων και τον ειδικό 

Σύμβουλο Παιδονευρολόγο, Δρ Σωτήριο Γιουρούκο, οι οποίοι βρίσκονται 

σήμερα μαζί μας, σε αναγνώριση της αξίας αλλά και της καινοτομίας του 

Κέντρου προς όφελος των ασθενών με Σπάνια Νοσήματα στην Κυπρο.   

 

Κυρίες και κύριες, αφουγκραζόμαστε για χρόνια τις ανάγκες, τις 

ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις, τις αδυναμίες και τις 

ελλείψεις σε σχέση με την ολιστική διαχείριση των Σπάνιων Νοσημάτων, 

του συστήματος κυρίως της υγείας αλλά και των υπηρεσιών άλλων 

Υπουργείων - του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα οποία 
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εντάσσονται οι πολλές, πολύμορφες και διαφορετικών διαστάσεων 

προεκτάσεις των Σπάνιων Νοσημάτων. 

 

Προσθέσαμε σε αυτές μας τις διαπιστώσεις και ένα εξαιρετικά σημαντικό 

συστατικό, αυτό της δικής μας, δηλαδή εμάς των οργανωμένων 

συνόλων ασθενών, τεράστιας εμπειρίας και γνώσης που αποκτήθηκαν 

μέσα από δεκαετίες εργασίας, δράσης και προσφοράς τους. Πειστήκαμε 

ότι η δημιουργία ενός Κέντρου που να εξυπηρετεί τις ανάγκες, εκτός 

ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, των ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ μας θα ήταν 

ίσως η μεγαλύτερη προσφορά που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στους 

στόχους, στην αποστολή και στους λόγους ύπαρξης της Παγκύπριας 

Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων που ιδρύθηκε δειλά δειλά το 2011 

αντιμετωπίζοντας πολλές προκλήσεις σε ένα περιβάλλον όπου δεν 

υπήρχαν ευαισθητοποίηση και ενημέρωση γύρω από αυτά τα νοσήματα 

τόσο από πλευράς πολιτείας αλλά και κοινωνίας.  

 

Σήμερα αποτελείται από 11 οργανωμένα σύνολα ασθενών και 120 

μεμονωμένα άτομα με Σπάνια Νοσήματα ο αριθμός των οποίων όσο 

γίνεται γνωστό το έργο και οι υπηρεσίες που προσφέρει η Παγκύπρια 

Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων αυξάνεται ραγδαία και επι καθημερινής 

βάσης υπογραμμίζοντας ακριβώς το κενό που υπάρχει στη εξυπηρέτηση 

των ασθενών.  

 

Η ιδέα και η φιλοσοφία του Κέντρου αγκαλιάστηκε από την αρχή αφενός 

από τον ανώτατο και αφετέρου από τον αρχαιότερο θεσμό του κράτους 

– την εκτελεστική και τη θρησκευτική μας ηγεσία και συγκεκριμένα από 

τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο 

Αναστασιάδη και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. 

Χρυσόστομο Β΄ που έθεσαν τις εργασίες της Παγκύπριας Συμμαχίας 

Σπάνιων Παθήσεων και του Κέντρου «Φωλιά» υπό την υψηλή τους 

αιγίδα, με απόλυτη δέσμευση και προσήλωση στη στήριξη των 

δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που το Κέντρο θα αναπτύξει και θα 

προσφέρει στους ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ μας.  

 

Αμφότεροι, λόγω πολύ σημαντικών υποχρεώσεων, δεν μπορούν να 

βρίσκονται δυστυχώς σήμερα μαζί μας αλλά τους εκφράζουμε την 

μεγάλη μας ευγνωμοσύνη . 
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Ο Εξοχότατος Πρόεδρος, ο οποίος και θα τελούσε τα εγκαίνια, βρίσκεται 

στο εξωτερικό υπηρετώντας το εθνικό καθήκον. Του ευχόμαστε ολόψυχα 

καλή δύναμη, υγεία και κάθε επιτυχία στο πραγματικά δύσκολο έργο 

που επιτελεί αυτές τις μέρες στη Γενεύη. 

 

Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εκπροσωπείται σήμερα από 

τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Γρηγόριο Μουσουρούλη, τον 

οποίο καλωσορίζω και ευχαριστώ θερμά, ο οποίος θα τελέσει τον 

καθιερωμένο αγιασμό για να ευλογήσει τις εργασίες του Κέντρου μας. 

 

Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον άλλο πολύ 

ουσιαστικό πυλώνα της όλης προσπάθειας, που απετέλεσε και  τον 

καταλυτικό παράγοντα στην πραγματοποίηση του οράματος για 

δημιουργία ενός κέντρου στήριξης των ασθενών και αναφέρομαι βέβαια 

στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία μελέτησε, διαβουλεύτηκε ευρέως μαζί 

μας και αναγνώρισε την καινοτομία, την αξία, τη χρησιμότητα και την 

προσφορά του Κέντρου αυτού προς τον πάσχοντα με σπάνιο νόσημα 

συνάνθρωπό μας.  

 

Ακολούθως θέσαμε από κοινού με την Τράπεζα Κύπρου ένα τριετές 

πλαίσιο συνεργασίας που θα διέπεται από διαφανείς διαδικασίες και που 

θα ελέγχεται και θα καθοδηγείται από πολυθεματικό συμβούλιο δίνοντας 

τη δυνατότητα ανάπτυξης της κατάλληλης υποδομής και των αναγκαίων 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Κέντρου, ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχει θέσει η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων με την 

ίδρυση της. 

 

Εκ μέρους των Σπάνιων ασθενών παγκύπρια, θα ήθελα να εκφράσω τις 

πιο θερμές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς την Τράπεζα Κύπρου και 

προς όλα τα μέλη της ομάδας της που συνέβαλαν στην αναγνώριση της 

αναγκαιότητας και στήριξαν την δημιουργία ενός τέτοιου πρότυπου 

Κέντρου. 

 

Στο σημείο αυτό, αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω την τεράστια, 

χωρίς προηγούμενο, στήριξη και συνεργασία που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 

τα 2 τελευταία χρόνια μεταξύ των οργανωμένων συνόλων ασθενών αλλά 

και των μεμονωμένων ασθενών – της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων 
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Παθήσεων, με το Υπουργείο Υγείας, τον ίδιο τον Υπουργό της Υγείας και 

τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας.  

 

Ναι, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, βρήκαμε πόρτες ανοικτές για τα 

αιτήματα και τους προβληματισμούς μας, μας αντιμετώπισαν με την 

κατάλληλη ευαισθησία, βρήκαμε ώτα να μας ακούσουν, καρδιά να μας 

νιώσει, δυνατά μυαλά, ανθρώπους με δυνατότητες, προσηλωμένους στο 

όφελος των ασθενών και δεσμευμένους να προχωρήσουν σε πράξεις. 

 

Ναι, νιώσαμε την πρόοδο, διαπιστώσαμε τις καλές και θετικές προθέσεις 

και ναι, μας δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουμε, να έχουμε φωνή, να 

εκφράζουμε τις θέσεις μας – κάτι που θα συνεχίσουμε να 

διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού, διεκδικώντας το αναφαίρετο 

δικαίωμα της ενεργούς εμπλοκής των ίδιων των ασθενών σε κάθε τι που 

τους αφορά, με σύμμαχο πλέον το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του 

Απρίλη του 2016, μια άλλη καινοτόμα πρωτοβουλία και πρωτοποριακή 

νομοθεσία σε πανευρωπαϊκό και τολμώντας να πω σε διεθνές επίπεδο 

που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών στις διαβουλεύσεις 

των κέντρων λήψης αποφάσεων. 

 

Ευχαριστούμε επίσης θερμά για την ίδια ευαισθησία και την Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού με τους οποίους συνεργαζόμαστε προβάλλοντας τα πολλά 

και πολύμορφα προβλήματα των Σπάνιων στους τομείς που καλύπτουν. 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που θέσαμε γερές βάσεις για περαιτέρω 

συνεργασία και κάλυψη των αναγκών μας και για βελτίωση της 

υφιστάμενης κατάστασης μέσα από μεθόδους διατομεακής συνεργασίας 

για παροχή ολιστικής φροντίδας προς τους Σπάνιους ασθενείς με την 

ενεργό εμπλοκή και των ίδιων των ασθενών.  

 

Ευχόμαστε ότι τα Σπάνια Νοσήματα που καταγράφονται στα ευρωπαϊκά 

αρχεία να είναι πέραν των 6.000 και οι Σπάνιοι Ασθενείς μας που 

απαριθμούν σήμερα περισσότερους από 60.000 στην Κύπρο, θα βρουν 

την κατάλληλη ανταπόκριση στην ανάγκη τους για ολιστική, ποιοτική και 

εξειδικευμένη διαχείριση.  

 

Παράλληλα, δηλώνουμε σαν Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων  

ότι θα συνεχίσουμε να εμπλεκόμαστε ενεργά και θα συνεργαζόμαστε 
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εποικοδομητικά σε κάθε προσπάθεια που εντάσσεται στα πλαίσια της 

μεταρρύθμισης του τομέα της Υγείας διεκδικώντας και διασφαλίζοντάς 

την σωστή θέση των Σπάνιων Νοσημάτων σε αυτή αλλά και άλλων 

ενεργειών και προσπαθειών που άπτονται των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων των ατόμων με κάθε μορφή αναπηρίας, αφού τα σπάνια 

νοσήματα είναι σοβαρά, προοδευτικά, εκφυλιστικά και οδηγούν στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία σε διάφορες μορφές και επιπέδου 

αναπηρίες – και δυστυχώς στις πιο παραγωγικές φάσεις της ζωής τους.  

 

Ναι, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, χρειάζεται σκληρή, επίπονη, 

συστηματική, συντονισμένη εργασία, επαγρύπνηση, τόλμη και 

αταλάντευτη προσήλωση στους στόχους μας.  

 

Το μέλλον σε αυτό το σκληρό, δύσκολο ανταγωνιστικό κόσμο που ζούμε 

σήμερα ανήκει στους τολμηρούς, στους καινοτόμους και τους 

οραματιστές.  

 

Ναι, υπάρχει Εθνική Στρατηγική από το 2012 που χρήζει όμως 

επικαιροποίησης και ενίσχυσης του ρόλου της Εθνικής της Επιτροπής. Η 

Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων χρειάζεται να αναπτύξει και 

να ενισχύσει τις δραστηριότητές της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο και να επενδύσει σε μια στενή συνεργασία με τον 

Πανευρωπαϊκό πανίσχυρο Οργανισμό για τις Σπάνιες Παθήσεις που με 

τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία του αποτελεί φάρο για όλους 

εμάς τους εθνικούς οργανισμούς. 

 

Θα επενδύσουμε επίσης στη στενή συνεργασία με οργανισμούς που 

έχουν διαγράψει λαμπρή πορεία στον χώρο των σπάνιων νοσημάτων, 

που έχουν περπατήσει  σε δύσκολους δρόμους και έχουν αφήσει τα ίχνη 

τους όπως είναι η Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων, με την οποία 

θα συζητηθεί σύντομα η σύναψη επίσημης συνεργασίας. 

 

Επιτρέψτε μου, φίλοι και φίλες, να εκφράσω στο σημείο αυτό τις θερμές 

και ειλικρινείς μου ευχαριστίες, εκ μέρους της Παγκύπριας Συμμαχίας 

Σπανίων Παθήσεων, σε προσωπικότητες και οργανισμούς που μας 

στήριξαν διαχρονικά,  ουσιαστικά και έμπρακτα και συνέβαλαν 

πρόσφατα τα μέγιστα ώστε οι σπάνιοι ασθενείς να αποκτήσουν τη 

«φωλιά» τους.  
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Καταρχάς, ευχαριστούμε θερμά τον κ. Πάνο Εγγλέζο, έναν εκ των 

πρωτεργατών και ιδρυτών της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων 

Παθήσεων και πολύτιμο και διαχρονικό σύμβουλο, υποστηρικτή και 

άοκνο συνεργάτη.  

 

Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου που 

επέδειξε μεγάλη ευαισθησία και μας ενίσχυσε με πολλούς και διάφορους 

τρόπους στην υλοποίηση του οράματός μας, τη Grant Thornton Cyprus 

Ltd που μετέτρεψε ένα απλό δωμάτιο του Κέντρου σε ένα ζωντανό έργο 

τέχνης για παιδιά και που θα υποδέχεται τους μικρούς μας ΣΠΑΝΙΟΥΣ 

φίλους.  

 

Ευχαριστούμε τους αγαπητούς συνεργάτες των εταιρειών Hotel Express, 

Design for Life το Δημοκρατικό Κόμμα, που εκπροσωπείται σήμερα από 

τον Δρα Λευτέρη Ελευθερίου, για την εισφορά του και πολλούς άλλους 

συνεργάτες που θέλησαν να παραμείνουν ανώνυμοι και που συνέβαλαν 

στην μεγάλη αυτή προσπάθεια 

 

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω επίσης την αγαπημένη μας κα 

Λένια Γεωργιάδου, Πρέσβειρα του έργου της Συμμαχίας και κάθε μέλος 

ξεχωριστά της υπέροχης, εκλεκτής ομάδας του δικτύου εθελοντών, 

φίλων και κυριών της Συμμαχίας μας. 

 

Τέλος, να ευχαριστήσω τον κάθε ένα από εσάς εδώ τους εκλεκτούς 

φίλους και προσκεκλημένους και να σας προσκαλέσω να ενταχθείτε 

στην μεγάλη ομάδα εθελοντών μας που θα στηρίξει ο καθένας με τον 

δικό του τρόπο και στο δικό του μέγεθος τη μεγάλη αυτή καινοτόμα 

πρωτοποριακή προσπάθεια.  

 

Σήμερα όσο ποτέ χρειαζόμαστε φωτεινά παραδείγματα που βάζουν πιο 

πάνω από τις δικές τους επιθυμίες και όφελος και τα λόγια τα ωραία και 

τα αρεστά την αγάπη τους και την ευαισθησία τους για τον πάσχοντα 

συνάνθρωπο τους.  

 

…………………………………………………. 
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Επιτρέψετε μου τώρα στην παρουσία του εκπροσώπου του Εξοχότατου 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Γιώργου Παμπορίδη 

Υπουργού Υγείας, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας 

Δρος Χριστίνας Γιαννάκη, του Επίτιμου Προέδρο μας κ. Πάνου 

Εγγλέζου, της Πρέσβειρας μας κ. Λένιας Γεωργιάδου και του πρώτου 

συνεργάτη  του Κέντρου εκπροσώπου της Τράπεζας Κύπρου κ. 

Χούριγκαν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και από καρδιάς το κάθε μέλος 

ξεχωριστά και το κάθε Σύνδεσμο Ασθενών με σπάνιες παθήσεις που 

μέσα από τη στενή μας συνεργασία και κοινή επιθυμία για πρόοδο της 

διαχείρισης των αναγκών των ασθενών που εκπροσωπούμε, δίνουμε 

όλοι μαζί ενωμένοι, σαν μια γροθιά, καθημερινά έναν δύσκολο αλλά 

υπέροχο αγώνα διεκδίκησης.  

 

Διεκδίκησης μιας καλύτερης καθημερινότητας και μιας καλύτερης 

ποιότητας ζωής για όλους τους ασθενείς και είμαστε σίγουροι ότι οι 

υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν και θα προσφέρει το Κέντρου θα 

συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτών των στόχων.  

 

Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να παραδώσω, με πραγματικά 

μεγάλη συγκίνηση, το κλειδί του Κέντρου στους πραγματικούς ιδιοκτήτες 

του, στους ίδιους τους ασθενείς:  

 

1. κ. Πάμπο Παπαδόπουλο,  Πρόεδρος Συνδέσμου Μυοπαθών 

Κύπρου 

 

2. κα Άννα Ζαννέτου, Πρόεδρος Συνδέσμου Ασθενών με Μυασθένεια 

Gravis 

 

3. κα Μαρία Χαραλάμπους, Πρόεδρος, Συνδέσμου Ατόμων με 

Συγγενή Ανοσοανεπάρκεια και Φίλων  

 

4. κα Τώνια Χατζηγεωργίου, Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπος Δημοσίων 

Σχέσεων της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων  

 

5. κος Μάριος Βακανάς Πρόεδρος Συνδέσμου Κληρονομικών 

Μεταβολικών  Νοσημάτων ‘Ασπίδα Ζωής’  
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6. κος Δημήτρης Γενεθλή, Γραμματέας, Συνδέσμου Αμυλοειδικής 

Πολυνευροπάθειας  

 

7. κος Μάριος Παπαντωνίου, Γραμματέας, Κυπριακού Σύνδεσμου για 

τη Νόσο του Huntington 

 

8. κος Χαράλαμπος Ευαγγέλου, Πρόεδρος Συνδέσμου Ασθενών με 

Ηπατικά Νοσήματα ‘Προμηθέας’  

 

9. κα Μαρία Ιωάννου, Πρόεδρος Συνδέσεμου Παιδιά με Ηπατικές 

Παθήσεις. Το κλειδί παραλαμβάνει ο Κος Χαράλαμπος Ευαγγέλου 

 

Τέλος, ας μου επιτραπεί να παραδώσω συμβολικά το κλειδί  του 

Κέντρου σε τρείς εκλεκτές προσωπικότητες:  στον Έντιμο Υπουργό της 

Υγείας, ο οποίος πρωτοστάτησε στον ιστορικό αγώνα για την ψήφιση 

των νομοσχεδίων που έχουν θέσει τα θεμέλια για την ανέγερση του νέου 

εθνικού οικοδομήματος της Υγείας κατατάσσοντας την Κύπρο μας 

ανάμεσα στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Έχοντας γράψει τις δικές του 

σελίδες στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, είμαστε σίγουροι ότι ο 

Υπουργός Υγείας μεγάλη αξία του Κέντρου και ότι θα στηρίξει απόλυτα 

με κάθε δυνατό τρόπο τη λειτουργία του ο στόχος του οποίου είναι να 

στηρίζει το έργο του Υπουργείου Υγείας επικεντρώνοντας τη προσοχή 

του και επενδύοντας κυρίως στην έγκαιρη και έγκυρη και συνεχή 

ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων με Σπάνια Νοσήματα και των 

οικογενειών τους.  

 

Το δεύτερο κλειδί παραδίδουμε στην αγαπητή μας Γενική Διευθύντρια 

Δρα Χριστίνα Γιαννάκη η οποία στηρίζει έμπρακτα, καθημερινά και 

ανελλιπώς τον αγώνα μας.  

 

 

Και το τρίτο στον κ. Πάνο Εγγλέζο τον Επίτιμο Πρόεδρο μας για να τον 

δεσμεύσουμε δημόσιο και επίσημα να παραμείνει στενός πολύτιμος 

συνεργάτη μας και ταυτόχρονα αποδεικνύοντας την ευγνωμοσύνη μας 

για το λιθαράκι όπως ο ίδιος ονόμασε αλλά όπως εμείς θεωρούμε 

ουσιαστικό και καθοριστικό βήμα, που έβαλε στην δημιουργία και 

λειτουργία της Συμμαχίας.  
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Τέλος επιτρέψετε μου να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες στον 

εκπρόσωπο της Τράπεζας Κύπρου κ. Χούριγκαν με μερικά λουλούδια 

και να παραδώσω τρία αναμνηστικά δώρα εκ μέρους του Κέντρου και το 

Δ. Σ. της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων στους εκλεκτούς 

προσκεκλημένους μας από το εξωτερικό  

 

κος Δημήτριο  Συνοδινό 

κα Μαριάννα Λάμπρου Αβδελοπούλου 

Δρ Σωτήριο Γιουρούκος 


