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Ξ εκινούν με 38 εκατομμύρια ευρώ για να 
λειτουργήσουν ένα Κέντρο Αριστείας, με 
σκοπό την εντατικοποίηση της δραστη-
ριότητας της   βιοτράπεζας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου και την εγκαινίαση της 
βιοϊατρικής έρευνας επόμενης γενιάς 

στην Κύπρο και όπως μας εξηγεί ο καθηγητής Γενετι-
κής Δρ Κωνσταντίνος Δέλτας, διευθυντής του Κέντρου 
Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κύπρου, 
στόχος είναι η μελέτη του DNA όλων των Κυπρίων.

-Με τι σκέψεις ξεκινάτε αύριο Δευτέρα 11 Νο-
εμβρίου το έργο CY-BIOBANK; 
-Νιώθω πολύ ευτυχής, διότι μιλούμε για μια εξέ-

λιξη που είναι σε μέγεθος και ποιό-
τητα μεγαλύτερη από οποιοδήποτε 
άλλο έργο έγινε στο παρελθόν στην 
Κύπρο, σε ό,τι αφορά στην έρευ-
να στον τομέα της υγείας. Τολμώ 
να πω ότι ξεκινούμε τη βιοϊατρική 
έρευνα της επόμενης γενιάς. Εγκαι-
νιάζουμε αυτή τη νέα εποχή με μια 
προίκα 38 εκατομμυρίων ευρώ, 15 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 15 από 
την Κυπριακή Δημοκρατία και 8 
εκατομμύρια από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, για να εντατικοποιήσουμε 
τη δημιουργία της βιοτράπεζας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

-Μα έχετε ήδη δημιουργήσει Βιοτράπεζα. 
-Ναι, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργήσαμε 

πριν από 8 χρόνια, την πρώτη Βιοτράπεζα με χρημα-
τοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και 
με κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης. Εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή 
Βιοηθικής Κύπρου την 1η Νοεμβρίου 2011. Η Βιοτρά-
πεζα είναι μια ιατρική ερευνητική υποδομή, η οποία 
μπορεί να ενισχύσει και να προάγει την έρευνα στον 
τομέα των ιατρικών επιστημών. Πρόκειται βασικά 
για μια οργανωμένη συλλογή ιατρικών αρχείων και 
βιολογικών δειγμάτων, τα οποία μαζεύονται μέσα 
από τη συμμετοχή εθελοντών, υγιών και ασθενών, 
με απόλυτα αλτρουιστική διάθεση, οι οποίοι υπογρά-
φουν ένα έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο έχει εγκρι-
θεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. 
Συνήθως φυλάσσουμε DNA και RNA ως γενετικό 
υλικό, πλάσμα και ορό, ούρα ή και σάλιο, τρίχες, 
βιοψίες, όλα όσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
μελλοντικούς ερευνητές. Τα αρχειοθετούμε με ένα 
οργανωμένο τρόπο ώστε να μπορούμε στο μέλλον να 
απαντήσουμε σε ερωτήματα που δεν τα σκεφτήκαμε 
σήμερα. Αυτή είναι η αξία των Βιοτραπεζών. 

-Βασικά πρώτα παίρνετε γενετικό υλικό και 
μετά κάνετε έρευνα πάνω σ’ αυτό; 
-Ναι, η Βιοτράπεζα υπάρχει ως ανεξάρτητη ξε-

χωριστή ερευνητική υποδομή και μπορεί να παίρνει 
δείγματα από οποιονδήποτε επιθυμεί για να εξυ-
πηρετεί καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα του 
παρόντος και του μέλλοντος. Αν ο εθελοντής επιλέ-
ξει στο έντυπο συγκατάθεσης να ενημερώνεται για 
πιθανά χρήσιμα αποτελέσματα που θα προκύψουν 
από τη χρήση του φακέλου και του υλικού του σε 
ερευνητικά προγράμματα, τότε θα επικοινωνήσουμε 
μαζί του για να του το αναφέρουμε ώστε να λάβει 
κάποια προληπτικά μέτρα. 

-Η πρόληψη περνά μέσα από τη γνώση του 
DNA; 
-Ναι, αλλά όχι για όλες τις ασθένειες, για πα-

ράδειγμα στο Αλτσχάιμερ πολυπαραγοντικής αιτι-
ολογίας, δεν υπάρχει ακόμη ριζική παρέμβαση ή 
πρόληψη. Υπάρχουν όμως άλλες ασθένειες όπως 

κληρονομικός καρκίνος του μαστού, του παχέος 
εντέρου, κληρονομικές νεφροπάθειες και άλλα που 
αν γνωρίζεις έγκαιρα το υπεύθυνο γενετικό λάθος, 
ενδεχομένως να μπορείς να το προλάβεις ή να πα-
ρατείνεις σημαντικά την έλευση της νόσου. 

-Ο Κύπριος δίνει εύκολα γενετικό υλικό ή είναι 
καχύποπτος; 
-Η εμπειρία μας μέχρι τώρα, σχεδόν 30 χρόνια 

που ασχολούμαστε με την έρευνα, δείχνει ότι ο Κύ-
πριος δίνει σχετικά εύκολα υλικό και συμμετέχει, πο-
λύ λίγοι είναι οι καχύποπτοι. Εγώ γύρισα στην Κύπρο 
το 1991, μόλις ξεκινούσε το Ινστιτούτο Νευρολογίας 
και Γενετικής, είμαι ένα από τα πρώτα στελέχη που 
δημιούργησε ερευνητικές ομάδες στον τομέα της 
γενετικής. Η εμπειρία μας είναι άριστη.

-Η Βιοτράπεζα τι περισσότερο έρχεται να προ-
σφέρει από ό,τι το Ινστιτούτο Γενετικής ή και 
άλλοι οργανισμοί; 
-Η Βιοτράπεζα έρχεται να προσφέρει κάτι μο-

ναδικό και θεμελιώδες που μας έλειπε. Στην Κύπρο 
υπάρχουν δυο μεγάλοι οργανισμοί που ασχολούνται 
με γενετικές ασθένειες, το Ινστιτούτο Νευρολογίας 
και Γενετικής και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εμείς στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη δημιουργία του Κέντρου 
Ερευνών Μοριακής Ιατρικής ως Κέντρο Αριστείας 
και με την ενίσχυση της υποδομής της βιοτράπεζας 
δημιουργούμε νέες προοπτικές για φιλόδοξη και 
πρωτοποριακή έρευνα μεγάλης κλίμακας, που στο-
χεύει σε νέες θεραπείες και εξατομικευμένη ιατρική 
ακριβείας. Αυτό αναμένει από εμάς η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και γι’ αυτό την πείσαμε να μας χρηματοδο-
τήσει τόσο γενναιόδωρα. 

-Μέχρι τώρα μόνο όσοι ήταν ασθενείς έρχο-
νταν στη Βιοτράπεζα; 
-Είχαμε και υγιείς αλλά όχι σε ευρεία κλίμακα. 

Θέλουμε να μελετήσουμε το γενετικό υλικό και των 
υγιών, διότι χωρίς να έχουμε ένα DNA αναφοράς, δυ-
σκολευόμαστε στην προσπάθειά μας να καταλάβου-
με τι κληρονόμησε ο κάθε ασθενής για να έχει τη 
συγκεκριμένη παθολογία. Εδώ στην Κύπρο έχουμε 
ανακαλύψει και περιγράψαμε πολλές ιδιαιτερότητες 
τις οποίες αναφέρω σε βιβλίο μου που εξέδωσα πριν 
από 5 χρόνια και θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη 
περισσότερο, να απαντήσουμε σε περισσότερα ερω-
τήματα και να βοηθήσουμε τους ασθενείς.

-Τι χαρακτηρίζει το DNA των Κυπρίων; 
-Κάποια ευρήματα είναι μοναδικά αλλά κάποια 

άλλα είναι παρόμοια με αυτά που συμβαίνουν και 
σε πολλές άλλες χώρες. Για παράδειγμα, έχουμε 
εντοπίσει περιοχές στην Κύπρο που έχουν συγκεκρι-
μένα γενετικά νοσήματα, τα οποία σε άλλες χώρες 
είναι πολύ σπάνια, όπως και το ανάποδο. Πολύ χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα μεταξύ άλλων είναι μια 
νεφροπάθεια που έχουμε στην Πάφο, ονομάζεται 
κυστική μυελική νόσος των νεφρών, όπου τα άτομα 
καταλήγουν στον τεχνητό νεφρό και έχουν ανάγκη 
από νεφρικό μόσχευμα συνήθως μετά τα 40 χρόνια. 
Εντοπίσαμε 200 ασθενείς, από σχεδόν 20 οικογένει-
ες και το εκπληκτικό είναι ότι η συχνότητα αυτής της 
πάθησης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της 
Πάφου είναι 1 στους 600, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο 
υπολογίζεται 1 στις 10 χιλιάδες. Άλλο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η νεφροπάθεια του Τροόδους, που 
υπάρχει αποκλειστικά στην Κύπρο, αλλά φυσικά και 
σε Κύπριους της διασποράς, όπως του Λονδίνου και 
της Αυστραλίας. Όλη αυτή η πληροφορία είναι χρή-
σιμη για τους γενετιστές για ερευνητικούς σκοπούς, 
για τους γιατρούς, για τους συγγενείς των ασθενών 
κ.λπ, επειδή συνεισφέρει στην καλύτερη διάγνωση, 
πρόγνωση και θεραπεία.

-Πώς είναι να ανακαλύπτεις τον ανθρώπινο 
οργανισμό; 
-Συνηθίζω να λέω ότι η γενετική είναι ένα από τα 

πιο συναρπαστικά πεδία έρευνας διότι σου επιτρέπει 
να ασχολείσαι με την πεμπτουσία του Είναι και του 
γίγνεσθαι από κάθε βιολογική άποψη, μια που μέσα 
στο DNA εμπεριέχεται με ένα εξαιρετικά πολύπλο-

κο τρόπο όλη η πληροφορία που χρειάζεται για να 
δημιουργηθεί ένας ζωντανός οργανισμός, είτε είναι 
άνθρωπος είτε ζώο είτε φυτό κ.λπ. Οι ανακαλύψεις 
που κάνουμε χαρακτηρίζονται από μια ποίηση και 
μεγάλη ικανοποίηση και βοηθούν τους συνανθρώ-
πους μας. 

-Παλεύεις με το χρόνο και το θάνατο; 
-Βεβαίως και μας λυπεί όταν ανακαλύπτουμε 

περιπτώσεις ατόμων που θα μπορούσαμε να τους 
είχαμε γλυτώσει αν μας είχαν επισκεφτεί έγκαιρα, 
ειδικά σε ό,τι αφορά πολλές νεφροπάθειες.

-Πόσα άτομα χρειάζεστε στη βιοτράπεζα; 
-Στο πρόγραμμα Μίτος-1 μας ενδιαφέρει να εγ-

γράψουμε και να μελετήσουμε 1000 υγιή άτομα 
πάνω από 18 χρονών. Θέλουμε να μάθουμε πώς 
ξεκινά κάποιος υγιής και αποκτά σε δέκα χρόνια 
για παράδειγμα μια καρδιοπάθεια. Στο δεύτερο 
πρόγραμμα Μίτος-2 θα ασχοληθούμε με τριάδες, 
θέλουμε να πάρουμε 500 τριάδες, δυο σύζυγοι και 
ένα παιδί για να κάνουμε συσχετισμούς  με κληρο-
νομικά χαρακτηριστικά.

-Πού μπορεί να αποταθεί κάποιος που θέλει 
να δώσει γενετικό υλικό; 
-Στις 18 Νοεμβρίου που θα ξεκινήσουμε το Μί-

τος-1 θα μπορούν να τηλεφωνήσουν στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, στη Βιοτράπεζα μας 22-892815 για να 
κλείσουμε ραντεβού. Στις 26 Νοεμβρίου θα γίνει η 
εναρκτήρια εκδήλωση που θα έλθουν οι συνεργάτες 
μας, η ώρα 9:30 π.μ, στο Αμφιθέατρο «Νίκος Σιακό-
λας» στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ποιοι είναι οι συνεργάτες σας; 
-Αυτά τα προγράμματα του Ορίζοντα 

2020, Η2020/ΤΕΑMING, τα εξήγγειλε η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ειδικά για χώρες σχετικά 
αδύναμες στην έρευνα. Ο σκοπός είναι να 
δημιουργηθούν Κέντρα Αριστείας, αυτό απαι-
τεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνοντάς μας τα 15 
εκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια, η Κυπριακή 
Δημοκρατία άλλα 15 και το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου 8 εκατομμύρια. Έτσι ξεκινούμε με 38 
εκατομμύρια ευρώ για να αναβαθμίσουμε το 
Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής σε Κέ-
ντρο Αριστείας, με σκοπό τη βιοτράπεζα και 
τη βιοϊατρική έρευνα. Για να διεκδικήσουμε το 
πρόγραμμα αυτό έπρεπε να κάνουμε μια ομά-
δα με ένα ή περισσότερους συνεργάτες από 
το εξωτερικό με μεγάλο εκτόπισμα και γνώση 
στον τομέα που ασχολούμαστε. Αυτοί ονομά-
ζονται Advanced Partners. Οι δικοί μας είναι 
οι BBMRI-ΕRIC (Biobanking and BioMolecular 
Resources Research Infrastructure-European 
Research Infrastructure Consortium), η με-
γαλύτερη κοινοπραξία βιοτραπεζών στην ΕΕ 
που προσπαθούν να λύσουν προβλήματα και 
να εναρμονίσουν τις δραστηριότητες των βι-
οτραπεζών στην Ευρώπη και όχι μόνον, για 
να διασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή ποι-
ότητα. Οι άλλοι Advanced Partners μας είναι 
το πανεπιστήμιο Γκρατς στην Αυστρία, με τη 
μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Βιοτράπεζα. 

-Από την Κύπρο; 
-Έχουμε συνεργάτες μια πετυχημένη μι-

κρομεσαία επιχείρηση, ονομάζεται ΤΑΛΩΣ. 
Συνεργαζόμαστε επίσης με ομάδα του ΤΕΠΑΚ, 
το Ινστιτούτο Κύπρου, το Κέντρο Προληπτικής 
Παιδιατρικής στη Λεμεσό, το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα, το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας 
Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Έρευνας και 
Εκπαίδευσης για καρδιαγγειακά Νοσήματα, 
την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, 
τη Συμμαχία Ασθενών για Σπάνια Νοσήματα, 
είναι πάρα πολλοί. Όποιος επιθυμεί να συ-
νεργαστεί μαζί μας μπορεί να το κάνει. Μια 
απαίτηση της ΕΕ είναι αυτά τα Κέντρα Αρι-
στείας να έχουν μια αυτονομία και κάποια 
στιγμή να γίνουν βιώσιμα από μόνα τους. Ετοι-
μάσαμε ένα επιχειρησιακό πλάνο για το πώς 
θα το πετύχουμε. Την περασμένη βδομάδα 
κερδίσαμε ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα ένα 
εκατομμύριο ευρώ που αφορά αποκλειστικά 
στις νεφροπάθειες.

Στη βιοϊατρική έρευνα 
της επόμενης γενιάς

`̀Εντοπίσαμε μια νε-
φροπάθεια που έχουμε 
στην Πάφο που ονομά-
ζεται κυστική μυελική 
νόσος των νεφρών

-Ποιος ο δικός σας στόχος ως άν-
θρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του 
στη γενετική; 
-Ο στόχος μου είναι αφυπηρετώντας 

σε κάποια χρόνια να παραδώσω μια υπο-
δομή και μια ομάδα με εμπειρογνωμο-
σύνη και εργαλεία που θα μπορούν να 
αξιοποιήσουν οι νεότεροι ερευνητές του 
μέλλοντος, γιατροί, επιστήμονες, φοιτη-
τές για το καλό της ανθρωπότητας. 
Μαζί με την υγεία έρχονται 
και πολλά άλλα πράγματα 
όπως νέες θεραπείες, νέα 
φάρμακα, νέες προσεγγί-
σεις για ασθένειες ώστε 
η ποιότητα ζωής να βελ-
τιώνεται. Τις μέρες μας 
υπάρχει ένας καινούργιος 
όρος, το healthy ageing, δη-
λαδή να μεγαλώνουμε και να 
πεθαίνουμε υγιείς, να μην ταλα-
νιζόμαστε με ένα σωρό ασθένειες και ο 
μόνος τρόπος είναι μέσα από την έρευνα.

-Κάποια στιγμή με το πιστοποιητικό 
γέννησης κάθε παιδιού θα δίνεται 
και τεστ DNA; 
-Ναι, δεν είμαστε ακόμα εκεί αλλά θα 

είμαστε σύντομα. Λέω στους φοιτητές μου 
ότι όταν εγώ ήμουν φοιτητής διδακτορι-
κού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλη μου η 
διδακτορική διατριβή όπως και πολλών 

άλλων συμφοιτητών μου και φοιτητών πα-
γκόσμια, στηριζόταν στο να βρούμε ένα 
γενετικό λάθος σε κάποιο ασθενή. Μου 
πήρε τρία χρόνια. Στο τέλος της διατριβής 
μου νέες τεχνολογίες μου επέτρεψαν μέ-
σα σε 6 μήνες να βρω το γενετικό λάθος 
σε 3 άλλους ασθενείς. Σήμερα οι δικοί 
μου φοιτητές μπορούν να αναλύουν το 
DNA δεκάδων γονιδίων μέσα σε μερικές 

μέρες και η τεχνολογία επιτρέπει 
με πολύ μικρότερο κόστος 

να αναλύεται ολόκληρο το 
DNA του ανθρώπου και να 
λέει τι προδιάθεση έχει 
για διάφορες ασθένειες. 
Όμως, για την ολοκληρω-
μένη ερμηνεία των αποτε-

λεσμάτων, έχουμε ακόμα 
πολύ δρόμο. 

-Ποιοι οι στόχοι της παγκό-
σμιας ερευνητικής κοινότητας; 

-Σε ό,τι αφορά στα κληρονομικά νο-
σήματα, όπου είναι εφικτό, ένας αποτε-
λεσματικός αλλά όχι πάντα επιθυμητός 
τρόπος αποτροπής είναι η αποφυγή γέν-
νησης ενός παιδιού με σοβαρό νόσημα, 
μέσω προγεννητικής διάγνωσης, με όλα 
τα βιοηθικά ζητήματα που τη συνοδεύ-
ουν. Μετά από αυτό, επιδιώκουμε δύο 
κύριους στόχους. Ο ένας είναι να βρούμε 
τρόπους να αποτρέψουμε την εκδήλωση 

μιας νόσου ή να μειώσουμε τη σοβαρότη-
τα των συμπτωμάτων με κλασικούς έμμε-
σους τρόπους, όπως για παράδειγμα μια 
κατάλληλη θεραπεία, με το να προσέχεις 
τη διατροφή σου, να ασκείσαι κ.λπ. Ο 
δεύτερος τρόπος που είναι πιο ριζικός θα 
γίνεται με ασφαλή παρέμβαση στο γε-
νετικό υλικό, δηλαδή θα πηγαίνουμε να 
διορθώνουμε το λάθος στο DNA. Όλοι 
μας έχουμε στο DNA μεταλλάξεις, λάθη 
τα οποία μας προδιαθέτουν για διάφορες 
ασθένειες, κάποια τα ξέρουμε αλλά τα 
περισσότερα δεν τα ξέρουμε. Μόνο με 
τις έρευνες θα μπορέσουμε να βρούμε 
όλα εκείνα που ευθύνονται για τις διά-
φορες νόσους. Σήμερα υπάρχει μια φα-
νταστική τεχνολογία σε εξέλιξη, η οποία 
ελπίζουμε ότι όταν σε μερικά χρόνια θα 
γίνει ασφαλής και απόλυτα ακριβής θα 
μας επιτρέπει να επεμβαίνουμε στο DNA 
και να διορθώνουμε το γενετικό λάθος 
στοχευόμενα. 

-Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια 
βιοηθικά ζητήματα; 
-Ναι, ζητήματα ηθικής και δεοντολο-

γίας στα οποία εμείς είμαστε ιδιαίτερα 
ευαίσθητοι διότι σκοπός μας είναι να 
κάνουμε πράγματα που θα βοηθήσουν 
τον άνθρωπο χωρίς να περιπέσουμε στον 
κίνδυνο της ύβρεως. Θέλουμε να επέμ-
βουμε να διορθώσουμε αυτό που χρειά-

ζεται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και την προαγωγή του πνεύματος και όχι 
για να κάνουμε το επόμενο παιδί που θα 
γεννηθεί πιο όμορφο ή πιο δυνατό ή για 
να πηδά πιο γρήγορα τα εμπόδια των 
110 μέτρων. 

-Τώρα ξεκινάτε να προσελκύετε ερευνητικά 
προγράμματα; 
Όχι, παρόλο που η βιοτράπεζά μας ήταν μι-

κρή, έχει προσελκύσει 2 σημαντικούς παίκτες. 
Ο ένας είναι μια μεγάλη ομάδα στο Ερευνητικό 
Ινστιτούτο Broad των Πανεπιστημίων Harvard και 
ΜΙΤ στις ΗΠΑ, οι οποίοι μας χρηματοδοτούν για 
κάποιες κοινές προοπτικές μελέτες και κλινική 
δοκιμή, επειδή διατηρούμε και παρακολουθούμε 
μια μοναδική ομάδα ασθενών με νεφροπάθεια 

στην Πάφο, με τη συμμετοχή γιατρών και γενετι-
στών του Κέντρου μας. Ο άλλος παίκτης είναι μια 
φαρμακευτική εταιρεία στις ΗΠΑ που μας υποσχέ-
θηκε να μας δώσει πέραν του ενός εκατομμυρίου 
ευρώ για να μελετήσουμε το DNA των Κυπρίων. 
Αυτά τα προγράμματα έχουν ήδη πάρει έγκριση 
από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και 
βρίσκονται σε στάδιο  υλοποίησης. 

-Συνεργάζεστε με το υπουργείο Υγείας για 
προγράμματα δημόσιας υγείας; 
-Βεβαίως, συνεργάτης μας σε αυτό το έργο 

είναι το υπουργείο Υγείας, ελπίζουμε ότι μέσα 
από τις έρευνες που θα κάνουμε σε συνεργασία 
με όλους τους γιατρούς να παράγουμε γνώση και 
πληροφορία, η οποία θα βοηθήσει τους λειτουρ-
γούς υγείας στο υπουργείο να τροποποιήσουν 
υφιστάμενες πολιτικές υγείας ή να δημιουργή-
σουν νέες πολιτικές.

-Πότε θα ολοκληρωθεί η βιοτράπεζα; 
-Η βιοτράπεζα δεν έχει ολοκλήρωση και ημε-

ρομηνία λήξης, είναι μια υποδομή η οποία ωρι-
μάζει και γίνεται καλύτερη κάθε μέρα, όσο περισ-
σότερα δείγματα έρχονται μέσα, τόσο πιο χρήσιμη 
θα είναι. Θα αποτελεί έναν εθνικό πλούτο στον 
οποίο θα έχει πρόσβαση ο κάθε ερευνητής ένα-
ντι μικρού κόστους. Το ένα ορόσημο είναι στα 7 
χρόνια να έχουμε πάνω από 16 χιλιάδες εθελοντές 
και στα 15 χρόνια να είμαστε πάνω από 25 χιλιά-
δες. Σκοπός μας είναι να κάνουμε ανάλυση του 
DNA όλων των κατοίκων της Κύπρου. Όλα αυτά 
στα οποία αναφέρθηκα είναι εργασία και όραμα 
δεκάδων γιατρών και ερευνητών συνεργατών μου 
στο Κέντρο Αριστείας που δημιουργούμε μαζί. 
Τους ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη και 
τη στήριξη που μου δείχνουν.

Θα επεμβαίνουμε στο DNA 
για να διορθώνουμε το γενετικό λάθος

Στόχος οι 16 χιλ. εθελοντές σε 7 χρόνια

Οι συνεργάτες εντός 
και εκτός Κύπρου

Μόνο με τις 
έρευνες θα μπορέ-

σουμε να βρούμε όλα 
εκείνα που ευθύνο-
νται για τις διάφο-

ρες νόσους


