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Ομιλία Πάνου Εγγλέζου 

 

Έντιμε κύριε Υπουργέ, Εκπρόσωπε σήμερα του εξοχότατου πρόεδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Πανοσιολογιότατε, 

Έντιμοι Επίτροποι, 

Αγαπητοί εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, 

Κύριε Χούριγκαν, Διευθύνοντα Σύμβουλε της Τράπεζας Κύπρου, 

Κυρίες και κύριοι,  

Φίλοι και φίλες των Οργανωμένων συνόλων Συνδέσμων Ασθενών, 

 

Σήμερα είναι πανηγύρι χαράς, συγκίνησης, ευγνωμοσύνης και προσδοκίας για 

όλα τα άτομα με Σπάνιες Παθήσεις, όπου και αν αυτά βρίσκονται στην Κύπρο. 

 

Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα με πολλών χρόνων αγώνες και προσπάθειες 

διεκδίκησης. Ένα ταξίδι δύσκολο με πολλές προκλήσεις φτάνει στον πρώτο του 

αλλά σημαντικό σταθμό: Στη δημιουργία και λειτουργία του πρώτου καινοτόμου 

κέντρου εξυπηρέτησης των ασθενών. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και χαρά, 

γιατί μπόρεσα κι εγώ να προσθέσω έστω και ένα λιθαράκι σε αυτή την 

προσπάθεια. 

 

Θυμάμαι σαν χθες ότι το 2009 προσκλήθηκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

Βρυξέλλες σε έναν δημόσιο διάλογο για τα Σπάνια Νοσήματα. Εκεί αντιλήφθηκα 

το μέγεθος και τη σοβαρότητα του προβλήματος των ΣΝ και τις τεράστιες ανάγκες 

για ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας, ώστε να ανταποκριθούν στις 

πολλές, ποικίλες και πολύ ιδιαίτερες ανάγκες των Σπάνιων ατόμων, η συντριπτική 

πλειοψηφία των οποίων χρήζει πολυθεματικής και άκρως εξειδικευμένης 

διαχείρισης.  

 

Επιστρέφοντας στην Κύπρο, πήρα την απόφαση να αξιοποιήσω την μεγάλη μου 

εμπειρία, πείρα και γνώση που απέκτησα μέσα από 40 και πλέον χρόνια 

ευεργετικής εμπλοκής μου στη Θαλασσαιμία στην Κύπρο αρχικά και έπειτα 

διεθνώς μέσα από τις δραστηριότητες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας. 

Μίλησα με ασθενείς και τις οικογένειές τους και με εκπροσώπους συνδέσμων 

ασθενών με σπάνια νοσήματα. Ένιωσα τον πόνο, αναγνώρισα την ταλαιπωρία, 

την απελπισία, τον φόβο για το αύριο, συναισθήματα που ένιωσα και εγώ ως 

πατέρας ενός παιδιού με θαλασσαιμία τη δεκαετία του ‘60. Έχασα δυστυχώς το 

δικό μου παιδί το 1993, αλλά αυτό δεν με αποθάρρυνε. Αντίθετα, μου έδωσε 

περισσότερη δύναμη να συνεχίσω να προσφέρω, να συνεχίσω να θεωρώ τον 

κάθε πάσχοντα δικό μου πρόβλημα.  



 

Τα ΣΝ στην Κύπρο θα έλεγα ότι το 2009 βρίσκονταν στο στάδιο σχεδόν εκεί που 

βρισκόταν η θαλασσαιμία το 1970, τουλάχιστον σε ό,τι αφορούσε τη γνώση, την 

εμπειρία, την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας, της πολιτείας και της 

ευρύτερης κοινωνίας. Βρήκα στην πορεία πολλούς αξιέπαινους και 

στοχοπροσηλωμένους συνεργάτες σε αυτή μου την προσπάθεια. Πολλούς 

επώνυμους και ανώνυμους εθελοντές, αλλά κυρίως τους ίδιους τους ασθενείς με 

ΣΝ με τους οποίους μαζί προχωρήσαμε και ιδρύσαμε την ΠαΣΣΠ το 2011 και μαζί 

αρχίσαμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.  

 

Η δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής το 2012 κατέδειξε την πρώτη επίσημη 

κρατική αναγνώριση της σοβαρότητας του θέματος και της αναγκαιότητας για 

λήψη περαιτέρω δράσεων και αποφάσεων για τα Σπάνια Νοσήματα. Με πολλά 

και σταθερά βήματα, η ΠαΣΣΠ κατάφερε να περπατήσει σε δύσκολα μονοπάτια, 

πολλές φορές άβατα, αλλά με σταθερούς πυλώνες των ενεργειών της την 

υπομονή, την επιμονή και την αταλάντευτη πίστη και προσδοκία των ασθενών και 

των οικογενειών τους για ένα καλύτερο αύριο. 

 

Σήμερα νιώθω απόλυτα δικαιωμένος, συγκινημένος, και ευγνώμων προς όλους 

όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης προσπάθειας, του πρώτου 

μεγάλου σταθμού που αφορά την ίδρυση του Κέντρου. Είμαι πρωτίστως 

ευγνώμων προς τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και την Τράπεζα Κύπρου και το 

Υπουργείο Υγείας, χωρίς την πολύπλευρη στήριξη του οποίου δεν θα ήταν ποτέ 

εφικτό ένα τέτοιο εγχείρημα. Και βέβαια, από δικής μου πλευράς, δεσμεύομαι και 

επαναλαμβάνω την αγάπη και το ενδιαφέρον μου να συνεχίσω να στηρίζω την 

ΠαΣΣΠ με κάθε δυνατό τρόπο και σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και 

που πιστέψατε στο όραμα αυτό. 

 

Αγαπητοί ασθενείς, Αγαπητοί και αγαπημένοι μου φίλοι,  

 

Σήμερα είστε όλοι οπλισμένοι με μια νομοθεσία που σας επιτρέπει και σας δίνει 

τη δυνατότητα της επίσημης συμμετοχής στα Κέντρα Λήψεως Αποφάσεων. 

Θερμότατή μου παράκληση είναι να συνεχίσουμε μαζί ΟΛΑ τα οργανωμένα 

σύνολα ασθενών σαν ένα σώμα, σαν μια γροθιά, σαν μια φωνή, πλαισιωμένα από 

ολόκληρη την κοινωνία που σήμερα είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη και 

κινητοποιημένη από ποτέ, να στηρίξουμε με πάθος και επιμονή την επίτευξη της 

ριζικής μεταρρύθμισης του τομέα της Υγείας για ένα καθολικό, αξιοπρεπές και 

αλληλέγγυο σύστημα υγείας - ένα αναφαίρετο δικαίωμα κατοχυρωμένο από 

πληθώρα νομοθεσιών. Ένα δικαίωμα που καταδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία 

ενός κράτους προς τους πολίτες της. 

 

Σας εύχομαι ολόψυχα ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ και κάθε επιτυχία στο έργο σας. 

 


