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Φίλες και Φίλοι, 

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου με 

την ευκαιρία της τριακοστής επετείου από την ίδρυσή του. 

 

Τριάντα χρόνια προσφοράς και αφοσίωσης προς την κοινωνία και τους 

συνανθρώπους μας. 

 

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου ξεκίνησε από ένα μικρό δωμάτιο στο 

Μακάρειο Νοσοκομείο το 1990, με ελάχιστο προσωπικό με σκοπό να λύσει τα προβλήματα 

των ασθενών, προσφέροντας για πρώτη φορά στην Κύπρο, ιατρικές υπηρεσίες στον τομέα 

της νευρολογίας και γενετικής. Η έντονη υποστήριξη και η παρότρυνση από τις οικογένειες 

των ασθενών του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου ήταν ιδιαίτερα υποβοηθητική. Αμέσως 

άρχισαν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται τα πρώτα ερευνητικά προγράμματα, που 

σκοπό είχαν να συμβάλουν στη φροντίδα και στη θεραπεία των ασθενών. Πέντε χρόνια 

αργότερα στεγάστηκε σε αυτό το κτίριο, το οποίο ανεγέρθηκε σε κυβερνητική γη με τη 

βοήθεια που παραχώρησε η αμερικανική κυβέρνηση μέσω του γραφείου της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.  

Μέσα σ’ αυτά τα τριάντα χρόνια, το Ινστιτούτο εδραιώθηκε, εξελίχθηκε και 

εξακολουθεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.  

 

Όραμα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου από την ίδρυσή του είναι να 

λειτουργεί ως ακαδημαϊκό, τριτοβάθμιο ιατρικό, ερευνητικό κέντρο αριστείας και αναφοράς 

στους τομείς στους οποίους εξειδικεύεται. Χρόνο με το χρόνο ερχόμαστε πιο κοντά στην 



 

υλοποίηση του οράματος αυτού, γεγονός που μας κάνει περήφανους και μας δίνει δύναμη 

να συνεχίσουμε. 

 

Από ένα κατάλογο υπηρεσιών ο οποίος ξεκίνησε με τις πρώτες εξετάσεις, έφτασε 

τώρα να αριθμεί πάνω από 500 διαφορετικές υπηρεσίες. Μέσα σε αυτά 30 χρόνια 

προσφέραμε πάνω από ενάμιση εκατομμύριο κλινικές και εργαστηριακές υπηρεσίες. Με την 

ένταξη μας στο Γενικό Σύστημα Υγείας από την πρώτη κιόλας μέρα, ο σκοπός μας 

παραμένει ο ίδιος.  

 

Στο ερευνητικό πεδίο, οι επιστήμονές μας δημοσιεύουν κατά μέσο όρο ετησίως πάνω 

από 60 επιστημονικά άρθρα ενώ παράλληλα διεκπεραιώνουν έρευνα που αποκτούν από 

ανταγωνιστικά πρωτοποριακά προγράμματα, 55 κατά μέσο όρο ετησίως, και αφορούν 

ασθένειες του κυπριακού πληθυσμού. 

 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, όντας ένα ακαδημαϊκό κέντρο, όπου φοιτητές, 

επιστήμονες και γιατροί μπορούν να εκπαιδευτούν στις Κλινικές και Εργαστήρια μας, πάνω 

από 60 φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις διδακτορικές τους σπουδές στο Ινστιτούτο, σε 

συνεργασία μα πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, πριν τη δημιουργία της 

Σχολής μας, της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, ενώ εκατοντάδες φοιτητές Μάστερ 

έχουν εκπαιδευτεί στα τμήματα του Ινστιτούτου.  Μετά τη λειτουργία της Σχολής Μοριακής 

Ιατρικής Κύπρου το 2012, μέσα από την οποία παρέχονται 7 προγράμματα Μάστερ και 

Διδακτορικό, μέχρι τώρα έχουν αποφοιτήσει 154 φοιτητές, ενώ φοιτούν σε αυτή ετησίως 50 

φοιτητές. 

 

 

Έγιναν επιτεύγματα από το Ινστιτούτο; Και φυσικά έχουν γίνει. Είναι πολλά τα 

επιτεύγματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και είναι πολύ δύσκολο 

κάποιος να τα απαριθμήσει. Αν όμως έπρεπε να αναφέρω το πιο σημαντικό, αυτό θα ήταν 

πώς κατάφερε το Ινστιτούτο διαχρονικά μέσα από την προσφορά του να βοηθήσει την 

πολιτεία. Μέσα από τις υπηρεσίες του αλλά και τα ερευνητικά προγράμματα του έχουν 

επωφεληθεί χιλιάδες συμπατριώτες μας, οι οικογένειές τους αλλά και η πολιτεία γενικότερα. 

Τα κοινωνικονομικά οφέλη του τόπου μας από την καθημερινή εργασία του Ινστιτούτου είναι 

τεράστια. Η προστιθέμενη αξία που δημιούργησε το Ινστιτούτο στη χώρα μας δεν μπορεί να 



 

μετρηθεί αλλά μπορεί να γίνει πολύ αντιληπτή: Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει 

ωφεληθεί από το έργο του Ινστιτούτου είτε αυτό αφορά την έγκαιρη πρόληψη, την έγκυρη 

διάγνωση αλλά και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών με τεράστια οφέλη για τις ίδιες 

τις οικογένειες αλλά και για το κράτος. Αλλά η προσφορά του Ινστιτούτου δεν περιορίζεται 

μόνο στον τομέα της Ιατρικής, εξαπλώνεται επίσης και στον τομέα της Δικαιοσύνης και στον 

τομέα της Παιδείας.  

 

Σήμερα, λοιπόν, τριάντα χρόνια μετά, υλοποιώντας στο μέγιστο το όραμα του Γιατρού 

Λεύκου Μίττλετον, ιδρυτή και πρώτου γενικού διευθυντή του Ινστιτούτου, είμαστε περήφανοι 

για το γεγονός ότι διανύουμε μια σημαντική περίοδο στην ιστορία του Ινστιτούτου, την 

επέκτασή του με την ανέγερση του νέου κτηρίου του Ινστιτούτου, το οποίο αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια και τον πολλαπλασιασμό των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων προς όφελος της πατρίδας μας. Φιλοδοξούμε το νέο κτήριο να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς για την έρευνα στη χώρα μας.  

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω εκ μέρους όλων μας, σε όλους όσους 

συνέδραμαν στην ίδρυση (και ανάπτυξη) του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 

Κύπρου. Όμως όλα αυτά, καμιά ίδρυση, ανάπτυξη, εξέλιξη δεν θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί χωρίς την καταλυτική στήριξη του κράτους. Η διαχρονική στήριξη που 

λαμβάνουμε από το κράτος μας έχει βοηθήσει να προσφέρουμε και εμείς πίσω στην 

κοινωνία, μέσα από τους τρεις πυλώνες δραστηριοποίησής μας. Θερμές ευχαριστίες 

οφείλουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε όλες τις κυβερνήσεις, τη Βουλή, την πολιτειακή 

και πολιτική ηγεσία, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν εδώ και 30 χρόνια.  

 

Ευχαριστίες θα θέλαμε να εκφράσουμε και στους χορηγούς μας, τους υποστηρικτές μας, 

γνωστούς και άγνωστους, που πιστεύουν στο έργο μας και μας στηρίζουν όλα αυτά τα 

χρόνια αλλά και στους εθελοντές μας που στηρίζουν το φιλανθρωπικό θεσμό του Τέλεθον.  

 

Όμως, το μεγαλύτερο ευχαριστώ το οφείλουμε στην κυπριακή κοινωνία, η οποία μέσα σε 

όλα αυτά τα τριάντα χρόνια μας στηρίζει αδιάλειπτα και με κάθε ευκαιρία εξακολουθεί να 

βρίσκεται δίπλα μας, με αγάπη και με μοναδική αφοσίωση.  

 



 

Εκ μέρους της διεύθυνσης και εμένα προσωπικά θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα 

εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια, το Επιστημονικό Συμβούλιο αλλά κυρίως το προσωπικό 

που με ζήλο, πάθος και αφοσίωση, καταφέραμε όλοι μαζί να αναπτύξουμε το Ινστιτούτο και 

να αφήσει το στίγμα του στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στους τομείς της 

νευρολογίας, της γενετικής και των βιοϊατρικών επιστημών θέτοντας την Κύπρο ψηλά στον 

παγκόσμιο επιστημονικό χάρτη. 

 

 

Πριν κλείσω θα ήθελα να σας ανακοινώσω  ότι τον ερχόμενο μήνα θα φιλοξενήσουμε το 

νομπελίστα Πολ Νερς, πρώην πρόεδρο της Βασιλικής Εταιρείας της Βρετανίας, και νυν 

Εκτελεστικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Κρικ, του μεγαλύτερου Iνστιτούτου βιοιατρικών 

επιστημών στην Ευρώπη, ο οποίος θα είναι ο κύριος ομιλητής στη διάλεξη Ακαδημαϊκής 

Αριστείας που διοργανώνει το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και η Σχολή 

Μοριακής Ιατρικής Κύπρου. 

 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την εδώ παρουσία σας. Εμείς είμαστε 

εδώ για να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, υπηρετώντας πιστά το σκοπό μας με βάση 

τις αξίες μας – τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας και την προσφορά προς 

την πολιτεία  

 

 

Ευχαριστώ 

 


