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Απονομή Βραβείου του Πανεπιστημίου Κύπρου
για την Προσφορά στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013
Ομιλία Δρ Παύλου Κωστέα
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που θα παραλάβω απόψε εκ μέρους του
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος το βραβείο του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Προσφορά
στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό.
«Εδώ και πολλές ημέρες προσπαθώ να γράψω αυτό το μήνυμα, προσπαθώ και
προσπαθώ αλλά δεν μου βγαίνει να γράψω ούτε μια λέξη» είναι τα λόγια μιας
ασθενούς προς τον εθελοντή δότη που της έσωσε τη ζωή. «Τι να γράψω, συνεχίζει,
ποιες λέξεις να διαλέξω, που μπορώ να βρω τις λέξεις και τα λόγια που μπορούν να
εκφράσουν τα συναισθήματα και την εκτίμηση μου για εσένα. Αλλά παρόλα αυτά
θέλω να σου γράψω και να σε ευχαριστήσω για αυτό που μου έδωσες και για τη
ζωή που μου χάρισες.»
Αφορμή της ίδρυσης του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, ήταν η μάχη που έδωσαν ο
Γιάννης Τριταίος, η Άννα Γεωργίου από το Λονδίνο και ο πεντάχρονος Ανδρέας
Καραϊσκάκης από την Κύπρο, οι οποίοι ύστερα από απεγνωσμένες προσπάθειες για
εξεύρεση συμβατού δότη έχασαν τελικά τη μάχη με τη Λευχαιμία.
Οι πρωτεργάτες για τη δημιουργία του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, Χρίστος Ανδρέου
Πρόεδρος του Συνδέσμου Προσφοράς Αιματοπεταλίων και Ευάνθης Θεοδωρίδης
πρόεδρος του Συνδέσμου Λευχαιμίας Ηνωμένου Βασιλείου, δεν άφησαν τη μάχη που
έδωσαν οι ασθενείς αυτοί να πάει χαμένη.
Ονομάστηκε «Καραϊσκάκειο Ίδρυμα» στη μνήμη του Ανδρέα Καραϊσκάκη όταν μετά το
θάνατό του, η οικογένεια του, δώρισε το ποσό που είχε μαζέψει με έρανο για τη
μεταμόσχευση μυελού των οστών του παιδιού τους. Έτσι, η σύσταση του Ιδρύματος
εξαγγέλθηκε στις 28 Αυγούστου του 1996 από τον τότε Υπουργό Υγείας αείμνηστο
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Μανώλη Χριστοφίδη με σκοπό την οργάνωση μιας τράπεζας δοτών μυελού των
οστών που να προσφέρει ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους μας που πάσχουν από
λευχαιμία και άλλες αιματολογικές παθήσεις.
Υπό την καθοδήγηση όλων όσων υπηρέτησαν διαχρονικά στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος και ιδιαίτερα του πρώτου και σήμερα επίτιμου προέδρου του
Ιδρύματος κύριου Ευστάθιου Ευσταθίου και του πρώτου Ιατρικού Διευθυντή
αείμνηστου Δρ. Νίκανδρου Παπαμηνά, το Ίδρυμα κατάφερε να μεγαλώσει και να
καταξιωθεί για τα επιτεύγματά του, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Καταρρίπτοντας όλα τα γεωγραφικά και πολιτικά σύνορα, το Ίδρυμα κατάφερε να
αναπτύξει ένα από τα σημαντικότερα αρχεία εθελοντών δοτών μυελού των οστών
στον κόσμο. Οι εικόνες από τους 57000 εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του μικρού Ανδρέα Βασιλείου και του Kemal Saracoglu το έτος 2000 και η εγγραφή
15,000 Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δοτών για την μικρή Jale Sakaoglou το
2002 όταν τα οδοφράγματα ήταν ακόμη κλειστά, έκαναν το γύρο ολόκληρου του
κόσμου.
Μέχρι σήμερα καταγράφηκαν στο αρχείο δοτών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος
128,520 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εθελοντές, καθιστώντας την «Κυπριακή
Τράπεζα Δοτών Μυελού των Οστών» το μεγαλύτερο, σε αναλογία πληθυσμού, αρχείο
δοτών στον κόσμο.
Οι δότες του αρχείου δοτών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος είναι καταχωρημένοι στη
Διεθνή Τράπεζα Δοτών Μυελού των Οστών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ασθενείς
από όλο τον κόσμο να ψάξουν ανάμεσά τους για εξεύρεση ιστοσυμβατού δότη. Η
Διεθνής Τράπεζα περιλαμβάνει πέραν των 20 εκατομμυρίων εθελοντών από 50
διαφορετικές χώρες. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, 320 Κύπριοι εθελοντές
έδωσαν μόσχευμα σε αντίστοιχο αριθμό ασθενών από 23 διαφορετικές χώρες όπως
είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Νότιος
Αφρική, ο Καναδάς οι ΗΠΑ και πολλές άλλες. Ταυτόχρονα όμως, η Διεθνής Τράπεζα
Δοτών Μυελού των Οστών έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς Κύπριους ασθενείς να
βρουν δότη από ξένα αρχεία.
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Εκτός από το Αρχείο Δοτών Mυελού των Οστών, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τα
παιδιά που δεν μπορούν να βρουν συμβατό δότη, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την αρχική χρηματοδότηση 10 Ροταριανών
ομίλων προχώρησε το 2005 στη δημιουργία του Δημόσιου Αρχείου Αίματος Ομφάλιου
Λώρου. Από τα 2265 μοσχεύματα που καταχωρήθηκαν στο αρχείο μέχρι σήμερα, τρία
χρησιμοποιήθηκαν ήδη για σκοπούς μεταμόσχευσης σε τρεις νεαρούς ασθενείς.
Και ενώ ο αρχικός στόχος του Καραϊσκάκειο Ιδρύματος ήταν απλά η οργάνωση και
λειτουργία ενός Αρχείου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, σήμερα το όραμα του
είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου περιφερειακού παραϊατρικού κέντρου το οποίο
θα προσφέρει πλήρη εξειδικευμένη εργαστηριακή υποστήριξη στους ασθενείς που
πάσχουν από λευχαιμία.
Το 2010, με συγχρηματοδότηση από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα
προχώρησε στη δημιουργία του «Κέντρου Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών».
Ο κύριος στόχος του Κέντρου Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών είναι η δημιουργία
ενός νέου, σύγχρονου, βιοϊατρικού ερευνητικού κέντρου, το οποίο θα εστιάζει τις
δραστηριότητες του στη μελέτη των αιματολογικών κακοηθειών, τη συνεχή
επιστημονική ανάπτυξη του τομέα της εργαστηριακής αίματο-ογκολογίας στην Κύπρο
και την αποτελεσματική υποστήριξη των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες.
Το Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών συστεγάζεται σήμερα μαζί με το
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα σε νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν
ανεγερθεί σε ένα κρατικό τεμάχιο γης δίπλα από το Νέο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας. Το κτίριο, το οποίο σχεδιάστηκε αφιλοκερδώς από το αρχιτεκτονικό
γραφείο του κ. Μίλτου Παπαδόπουλου, είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα με
δυνατότητες και προοπτική επέκτασης σε ένα μεγαλύτερο επιστημονικό κέντρο. Η
ολοκλήρωση το έργου δεν θα γινόταν πραγματικότητα χωρίς την οικονομική στήριξη
της Τράπεζας Κύπρου και του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου “Ένα όνειρο μια ευχή” τους
οποίους ευχαριστούμε θερμά.
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Η προσήλωση των στόχων του ιδρύματος στις αρχές και τα ιδεώδη του εθελοντισμού,
καταξίωσε τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόλογου
επιστημονικού κέντρου που χαρίζει ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους μας σε ολόκληρο
τον πλανήτη, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας ή κοινωνικής τάξης.
Μια πληθώρα εθελοντών φίλων και συνεργατών έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα τη
βοήθειά τους στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για να λειτουργήσει ως ένα κέντρο υψηλών
προδιαγραφών, με ουσιαστική προσφορά στον ασθενή, στην κοινωνία, στην πολιτεία,
στην ανθρωπότητα.
Χωρίς όμως τη συνεισφορά των χιλιάδων εθελοντών δοτών μυελού των οστών,
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, που με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής
αλληλεγγύης και την ανιδιοτελή προσφοράς τους προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο
τους, τίποτε από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό.
Η ασθενής, με της οποίας τα λόγια έχω αρχίσει την σημερινή μου ομιλία, κλείνοντας
την επιστολή της λέει: «Ο Θεός ανταποκρίθηκε στις προσευχές μου, άκουσε και είδε
τον πόνο και τις δυσκολίες που περνούσα. Έτσι αποφάσισε να μου στείλει τον
άγγελο από τον ουρανό για να με σώσει και να μου χαρίσει μια καινούρια ζωή.
Είμαι σίγουρη ότι είσαι άνθρωπος μοναδικός και πολύ σπάνιος»
Κύριε Πρύτανη, όπως αναφέρατε σε μια πρόσφατη ομιλία σας, το μέγεθος μιας
χώρας δεν κρίνεται από τις πληθυσμιακές και γεωγραφικές της διαστάσεις αλλά από
τα μυαλά που διαθέτει. Το μέλλον όμως μιας χώρας κρίνεται πρωτίστως από το ήθος
και την κοινωνική ευαισθησία που διαθέτουν οι νέοι της. Με περισσότερους από
42,000 εθελοντές δότες κάτω των 35 ετών, είμαι σίγουρος ότι η Κύπρος διαθέτει
νέους με αρχές και κοινωνική ευαισθησία που θα της διασφαλίσουν ένα λαμπρό
μέλλον.
Ο αποψινός έπαινος δεν ανήκει στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα αλλά σε αυτούς τους
μοναδικούς και πολύ σπάνιους ανθρώπους, στους εθελοντές δότες μυελού των οστών
της Κύπρου.

