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Αγαπητοί φίλοι,

Όπως θα διαβάσετε και στις σελίδες του περιοδικού μας, 
με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο η 
πρώτη ημέρα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας. 

Δε θα σταθώ εδώ τόσο στις πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν σε όλο τον κόσμο, θα σταθώ όμως στο παράδειγμα της Αμερικανίδας 
που ανέβηκε το Έβερεστ προκειμένου να τιμήσει την ημέρα. 
Το μήνυμα της είναι απλό και ξεκάθαρο, όσον αφορά τις δυνατότητες που 
έχουν οι άνθρωποι με πολλαπλή σκλήρυνση και εκφράζεται εύκολα με τα λόγια 
του Πάολο Κοέλο: «Όταν επιθυμείς κάτι πραγματικά πολύ, το Σύμπαν θα συνο-
μωτήσει να το πετύχεις». Κι εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο: 
Να νικήσουμε τη ΣΚΠ!

Δε μπορώ όμως να μην αναφερθώ στην Εταιρία μας, η οποία είναι από τους 
συνιδρυτές του θεσμού αυτού. Η συναυλία του Μίμη Πλέσσα, για τους εκατο-
ντάδες που την παρακολούθησαν, ήταν μια μαγευτική πανδαισία μουσικών, 
μνήμης και χρωμάτων, όμως και μια καταπληκτική ευκαιρία να ακουστεί δυνα-
τά η φωνή της Εταιρίας μας και των αιτημάτων της. 
Μάλιστα, η συναυλία αυτή απέσπασε λαμπρά σχόλια, όχι μόνο από τους φίλους 
μας, αλλά και από το εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε την επόμενη χρονιά να γιορτάσουμε με πολύ 
πιο ενεργό τρόπο την ημέρα αυτή. Είναι λοιπόν μεγάλη μας χαρά, αλλά και τιμή, 
να σας καλέσουμε στο 8ο Συνέδριο της Εταιρίας μας, το οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, μαζί με την Παγκόσμια Ημέρα για τη ΣΚΠ, από 26 ως 
28 Μαΐου. Εκεί, θα έχετε τη μεγάλη ευκαιρία να μάθετε για πρώτη φορά και από 
τα πιο επίσημα επιστημονικά χείλη, τις νέες, ελπιδοφόρες , εξελίξεις πάνω στην 
αντιμετώπιση της ΣΚΠ. 
Σας περιμένουμε όλους!

Καλό καλοκαίρι.
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 Για τη Συντακτική Επιτροπή
 Αναστάσιος Ωρολογάς
 Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.
 Πρόεδρος ΔΣ, ΕΕΣΚΠ
 Μέλος IMSB της ΜSIF
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