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Εκδήλωση ενίσχυσης για το σωματείο MDA Ελλάς 

με την παρουσία διακεκριμένων ομιλητών 
 

Επίκαιρη ομιλία από τον διακεκριμένο Καθηγητή κ. Χριστόφορο Πισσαρίδη 
και ανοικτή συζήτηση με συντονιστή τον Καθηγητή κ. Λουκά Τσούκαλη 

 

Υπό την αιγίδα του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΣΕΒ σύνδεσμος 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών, και για την ενίσχυση του σωματείου MDA Ελλάς, 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στις 5 Οκτωβρίου 2012, η εκδήλωση με 
θέμα «Δημοσιονομική κρίση & Οικονομική Αναδόμηση: Διδάγματα για την 
αγορά εργασίας», με κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή κ. Χριστόφορο 
Πισσαρίδη, βραβευμένο με το Νόμπελ Οικονομίας το 2010, και με συντονιστή της 
συζήτησης που ακολούθησε τον Καθηγητή κ. Λουκά Τσούκαλη (Πανεπιστήμιο 
Αθηνών) και Πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).  

Με επίκεντρο της βραδιάς τη συζήτηση για θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, που 
συνδέονται με την επιρροή της δημοσιονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας και την 
προσέγγιση νέων μεθόδων αντιμετώπισης της οικονομικής αναδόμησης, η 
εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα των παρευρισκομένων από την κα 
Βάνα Λαβίδα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου MDA Ελλάς, η 
οποία ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της 
συγκεκριμένης βραδιάς καθώς και τους παρευρισκομένους, οι οποίοι μέσω της 
παρουσίας τους τίμησαν τον διακεκριμένο ομιλητή, ενώ έδειξαν έμπρακτα την 
υποστήριξη τους για το έργο του Σωματείου.  Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι 
σύντομοι χαιρετισμοί τόσο του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ 
Ιωσήφ, όσο και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Χάρη Κυριαζή. 

Ακολούθησε η ομιλία του βραβευμένου με Νόμπελ Οικονομίας Καθηγητή κ. 
Χριστόφορου Πισσαρίδη, την οποία διαδέχτηκε ανοικτή συζήτηση με 
συντονιστή τον Καθηγητή κ. Λουκά Τσούκαλη.  
Στην ομιλία του ο κ. Πισσαρίδης ανέλυσε με εμπεριστατωμένο τρόπο τα αίτια της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ενώ ι έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα και την 
Κύπρο.  Στη συνέχεια παρουσίασε σειρά εισηγήσεων, επικεντρωμένη στις σχέσεις 
δημοσιονομικών και αγοράς εργασίας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και 
μεταρρυθμιστικών μέτρων.  Καταλήγοντας, ο κ. Πισσαρίδης τόνισε ότι η Ελλάδα 
μπορεί «να βγει από τον φαύλο κύκλο του χρέους και της υπανάπτυξης, και να 
επιστρέψει στα επίπεδα ανάπτυξης των Ευρωπαίων εταίρων της. Για να το πετύχει 
αυτό χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των διεθνών οργανισμών που μπορούν να 
βοηθήσουν, την τρόικα,  και την ίδια την Ελλάδα. Η τρόικα θα πρέπει να ξανακοιτάξει 
αν αυτό που ζητά από την Ελλάδα είναι δίκαιο και εφικτό, με τη νέα οικονομική 
κατάσταση στην Ευρώπη. Και η Ελλάδα θα πρέπει να ξανακοιτάξει το πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, να διακηρύξει ότι θέλει να τις κάνει, και να ρωτήσει αν προχωρεί 



 
σταθερά σε μια ευέλικτη οικονομία βασισμένη πάνω στον ιδιωτικό τομέα, με 
ασφαλιστικές δικλίδες που να προστατεύουν τον εργοδότη και τον εργαζόμενο και να 
δημιουργούν ένα περιβάλλον που διευκολύνει/ενθαρρύνει επενδύσεις». 
Για την εκδήλωση ο κ. Πισσαρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «είναι τιμή μου να 
παρευρίσκομαι σε παρόμοιες εκδηλώσεις, που έχουν παράπλευρο σκοπό την 
αφιλοκερδή προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Το έργο του Σωματείου MDA Ελλάς 
αξίζει τη στήριξη όλων μας και η παρουσία των προσκεκλημένων, σήμερα, 
αποδεικνύει πως παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα, δεν 
έχει μειωθεί το ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο». 

Με την παρουσία μελών της διπλωματικής κοινότητας, όπως του Πρέσβη της 
Αμερικής κ. Daniel Bennett Smith, του Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας κ. David 
Landsman, του Πρέσβη του Λιβάνου κ. Soufan Jubran, του Πρέσβη της Αιγύπτου κ. 
Tarek Ahmed Ibrahim Adel και του Πρέσβη της Ρουμανίας κ. George Ciamba, καθώς 
και εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, η συζήτηση 
εξελίχθηκε σε ένα εποικοδομητικό forum ανταλλαγής απόψεων.  

Η εκδήλωση ενισχύθηκε με την παρουσία φίλων, υποστηρικτών και μελών του 
Σωματείου, ενώ σημαντική ήταν η παρουσία των χορηγών: Μεγάλοι Χορηγοί ήταν 
η εταιρία Frigoglass και το ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, όπου και 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.  
Χορηγός Επικοινωνίας ήταν η εφημερίδα Η Καθημερινή και ο ιστότοπος 
CSRinGreece και λοιποί Χορηγοί ήταν οι εταιρίες   Coca-Cola Τρία Έψιλον, Genesis 
Pharma, KPMG, PriceWaterhouseCoopers,  Boutaris,  Proevents, ενώ οι εταιρίες UBS 
και Cyta Ελλάδος, θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 
αποτέλεσαν τους Υποστηρικτές της εκδήλωσης. 

Τα έσοδα από τη διάθεση των προσκλήσεων της εκδήλωσης θα διατεθούν 
εξολοκλήρου για την κάλυψη των αναγκών και του έργου που προσφέρει 
το Σωματείο MDA Ελλάς, σε άτομα με Νευρομυϊκές Παθήσεις. 

  

Λίγα λόγια για το Σωματείο MDA Ελλάς 

Το Muscular Dystrophy Association (M.D.A.) Ελλάς είναι ένα Σωματείο για τη Φροντίδα των Ατόμων με 
Νευρομυϊκές Παθήσεις. Ιδρύθηκε το 2000, ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο – μέλος του Διεθνούς 
Οργανισμού "MDA" (μτφ. Οργανισμός για τη Μυϊκή Δυστροφία), με σκοπό την αντιμετώπιση των πολλα-
πλών προβλημάτων, που προκαλούν η μυϊκή δυστροφία και άλλες νευρομυϊκές παθήσεις και τη βελ-
τίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων που πάσχουν από τέτοιες παθήσεις. Το Σωματείο 
υποστηρίζει 3 μονάδες Νευρομυϊκών Παθήσεων, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», στο 
Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ»  και στο Νοσοκομείο Πάτρας.  

Το MDA Ελλάς πρόσφατα απέκτησε το «Σπίτι», με κύριο σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των 
ασθενών με νευρομυϊκές παθήσεις καθώς στους χώρους του κτηρίου θα παρέχονται, όταν ολοκληρωθεί, 
υπηρεσίες που θα στηρίζονται στις αρχές της ανακουφιστικής φροντίδας, όπως ψυχολογική στήριξη 
ασθενών και των οικογενειών τους,  κοινωνική φροντίδα, εκμάθηση ανεξάρτητης διαβίωσης, 
κινησιοθεραπεία, επιμόρφωση, εκπαίδευση και  ψυχαγωγία. 
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