Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών Πανεπιστημίου
Κύπρου «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Ομιλία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έντιμε κ. Πρύτανη,
Φίλες και φίλοι,
Είμαστε πραγματικά πολύ συγκινημένοι που σήμερα βρισκόμαστε
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ανώτατο αυτό Εκπαιδευτικό ίδρυμα
του τόπου, στο οποίο φοίτησε από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και
τον Ιούνιο του 2015 ο γιος μας Νεόφυτος, ο Πρωταθλητής μας.
Συγκλονιστικός και ανεπανάληπτος ο Νεόφυτος, με όγκο στο
στέλεχος του εγκεφάλου και εν μέσω χημειοθεραπειών, αριστεύει στο
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής και
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους τρεις σε επίδοση φοιτητές
του Τμήματος.
Δυστυχώς όμως από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο του
2015 η νόσος υποτροπιάζει. Ο δρόμος της ζωής ολοένα και στενεύει.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται η βιοψία στο
Λονδίνο και η μοριακή βιολογία του όγκου στην Αμερική. Και από
τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 ακολουθεί το Mission
Impossible και η μάχη των μαχών στο ξακουστό Dana – Farber
Cancer Institute, στο Harvard Medical School στη Βοστώνη, και
εισαγωγή του Πρωταθλητή σε Clinical Trial για στοχευμένη πλέον
πειραματική θεραπεία.
Ο Νεόφυτος έπεσε τελικά ως Πρωταθλητής, την 1η Δεκεμβρίου του
2015, στα είκοσι δύο του μόλις χρόνια, στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Brigham του Harvard Medical School, αγωνιζόμενος
ηρωικά για δύο μήνες. Ο γιατρός του Νεόφυτου στην Εντατική, Max
Weinmann, είπε χαρακτηριστικά για τον Νεόφυτο: «Brave Neofytos
was fighting like Spartans. Our «Leonidas» is a hero and role model
for young people everywhere, not just in Cyprus, for his courage and
spirit which will always be an example to all».

Ο Νεόφυτος με τον ηρωικό αγώνα που έδωσε έκανε περήφανους τους
γονείς του, την οικογένειά του, το Πανεπιστήμιό του και όλη την
Κύπρο, που τον τίμησε και εξακολουθεί να τον τιμά με κάθε τρόπο.
Στην πρόσφατη τελετή ονομασίας της Κλειστής αίθουσας
Γυμναστικής του σχολείου του, του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Β΄, σε
αίθουσα «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής τόνισε για τον Νεόφυτο: «Ο Νεόφυτος
Χανδριώτης πάντα στην καρδιά μας θα είναι μαχητής και
Πρωταθλητής και πρότυπο αξιοπρέπειας και περηφάνιας».
Για το Mission Impossible της Βοστώνης η οικογένειά του κλήθηκε
να καταβάλει ένα υπέρογκο ποσό. Ένα δυσβάστακτο οικονομικό
κόστος, το οποίο δε θα μπορούσε να καλυφθεί, αν πλειάδα συγγενών,
φίλων, απλών ανθρώπων αλλά και Οργανισμών, δεν τη στήριζαν
οικονομικά. Γι’ αυτό στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω
από τα βάθη της καρδιάς μου το προσωπικό του Πανεπιστημίου
Κύπρου για την οικονομική στήριξη που μας παρείχε εκείνες τις
κρίσιμες για εμάς στιγμές. Για το δικαίωμα που μας έδωσε, μαζί με
πολλούς άλλους, να διεκδικήσουμε την ελπίδα.
Ο ηρωικός αγώνας του Νεόφυτου συγκλόνισε κάθε Κύπριο και
ταυτόχρονα τον ευαισθητοποίησε για πάρα πολλές πτυχές της ζωής.
Ευαισθητοποίησε, όπως φαίνεται και από τη σημερινή εκδήλωση, και
όλους εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού η Σύγκλητος από τον
Ιούλιο του 2016 προχώρησε στη δημιουργία του Ταμείου
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου
«Νεόφυτος Χανδριώτης». Το ταμείο αυτό φέρει το όνομα του
Πρωταθλητή και ασφαλώς το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε
είναι να ευχαριστήσουμε θερμά τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Κύπρου που τιμά με αυτόν τον τρόπο τον Νεόφυτο.
Το ταμείο αυτό είναι βασικά ένα ταμείο αλληλοβοήθειας από τους
φοιτητές για τους φοιτητές και αφορά στην ιατροφαρμακευτική τους
περίθαλψη για σοβαρά περιστατικά τραυματισμού ή/και ασθένειας.
Θα μπορεί μάλιστα να καλύπτει το οικονομικό κόστος ακόμα και για
πειραματικά στάδια θεραπειών.

Αν ο δίμετρος λεβέντης Νεόφυτος, διεθνής καλαθοσφαιριστής και
νταμπλούχος στα δεκαοχτώ του χρόνια με την ομάδα της ΕΘΑ
Έγκωμης, βρέθηκε στα είκοσι δύο του χρόνια να δίνει μάχη για τη
ζωή του σε trial, τότε κανείς δεν μπορεί να ξέρει από τη μια μέρα
στην άλλη τι μπορεί να συμβεί. Είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο που
θα πρέπει κάθε φοιτητής να συμμετέχει στο συγκεκριμένο ταμείο,
γιατί αυτή του η πράξη είναι αναγκαιότητα και πράξη ευθύνης προς
τον συμφοιτητή του, αλλά και προς τον ίδιο του τον εαυτό. Νοείται
φυσικά ότι οι λήπτες βοηθήματος από το Σωματείο Ευημερίας
Φοιτητών δε θα καταβάλουν το σχετικό ποσό, αλλά θα απολαμβάνουν
εξίσου τα ωφελήματα που θα προσφέρει το εν λόγω ταμείο.
Φίλες και φίλοι,
Η σημερινή μέρα είναι μια μεγάλη μέρα για τον Νεόφυτο, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη φοιτητική κοινότητα και ασφαλώς για εμάς
την οικογένειά του. Ο σκοπός της ίδρυσης ενός τέτοιου ταμείου είναι
ιερός και γι’ αυτό απευθύνουμε έκκληση σε όλους όσους (άτομα και
Οργανισμούς εκτός του Πανεπιστημίου) έχουν την οικονομική
ευχέρεια να αγκαλιάσουν αυτήν την προσπάθεια ενισχύοντας
οικονομικά το ταμείο αυτό. Συμβολικά η οικογένεια του Πρωταθλητή
καταθέτει το ποσό των 1000 ευρώ. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να
ευχαριστήσω, εκ μέρους της οικογένειας, για μιαν ακόμα φορά τη
Σύγκλητο και όλους όσους συνέβαλαν ώστε το ταμείο αυτό να πάρει
σάρκα και οστά…
Δημήτρης Χανδριώτης
Λευκωσία, 6 Σεπτεμβρίου 2016

