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• Εγκαίνια Οικήµατος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου
•
• Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
• Αξιότιµε κύριε Υπουργέ
• Αξιότιµες /οι  κυρίες και κύριοι Βουλευτές
• Σεβαστό Ιερατείο
• Εκλεκτοί προσκεκληµένοι και φίλοι
• Αγαπητοί συνάδελφοι
•
• Με µεγάλη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω στα εγκαίνια του οικήµατος της 

Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΚΕΚ). 
• Ένα όνειρο γίνεται σήµερα πραγµατικότητα.  Μετά από 38 χρόνια από την ίδρυσή της 

ΚΕΚ  τα µέλη της ευτύχισαν  να δουν  το όραµα και τον διαχρονικό στόχο  όλων των  
∆ιοικητικών Συµβουλίων  της Εταιρείας  να πραγµατοποιείται.  Οι καρδιολόγοι της 
Κύπρου  έχουν πλέον  το δικό του οίκηµα.  

• Το  όµορφο  αυτό ιστορικό νεοκλασικό  διώροφο  κτίριο  κτίστηκε  το 1949 και  
αποτελείται από οκτώ δωµάτια. ∆ιαθέτει αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 

• Το  όµορφο  αυτό ιστορικό νεοκλασικό  διώροφο  κτίριο  κτίστηκε  το 1949 και  
αποτελείται από οκτώ δωµάτια. ∆ιαθέτει αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας,  αίθουσα επιστηµονικών εκδηλώσεων, γραφείο της 
Γραµµατείας και γραφεία των Επιτροπών και Οµάδων εργασίας της ΚΕΚ.  Θα 
δηµιουργηθεί Ιατρική βιβλιοθήκη καρδιολογικών βιβλίων και περιοδικών  όπου εκτός 
των άλλων  θα περιλαµβάνει όλες τις ιατρικές εργασίες και δηµοσιεύσεις σε τοπικά και 
διεθνή περιοδικά των Κυπρίων καρδιολόγων. Θα δηµιουργηθεί επίσης   Μουσείο 
Ιατρικών Καρδιολογικών Μηχανηµάτων.

• Η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου δηµιουργήθηκε το 1977 από τους πρώτους επτά 
πεφωτισµένους , οραµατιστές και καταξιωµένους καρδιολόγους της Κύπρου. Σήµερα η 
ΚΕΚ αριθµεί  160 µέλη, όλοι καρδιολόγοι ανεγνωρισµένου κύρους µε σπουδές και 
εξειδικεύσεις σε µεγάλα πανεπιστήµια,  σε διεθνή ιατρικά κέντρα του εξωτερικού και 
καταξιωµένοι στον τόπο τους και στον τοµέα που ασχολούνται.

• Η ΚΕΚ διοικείται από εννεαµελές διοικητικό Συµβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο 
χρόνια.  ∆ιαθέτει οκτώ Οµάδες Εργασίας  που ασχολούνται µε εξειδικευµένους τοµείς 
της καρδιολογίας.  Η ΚΕΚ εκδίδει επίσης ιατρικό περιοδικό στο οποίο δηµοσιεύονται 
επιστηµονικά άρθρα και επιστηµονικές µελέτες των µελών της.



•
• Η ΚΕΚ είναι το ανεγνωρισµένο επίσηµο  επιστηµονικό σώµα στον τοµέα της 

Καρδιολογίας στη Κύπρο. Είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας από το 
1980 και µέλος της ∆ιεθνούς Καρδιολογικής Εταιρείας από το 1981. 

•
• Η ΚΕΚ διοργανώνει κάθε χρόνο πληθώρα επιστηµονικών εκδηλώσεων. 
• Κορυφαίες διοργανώσεις είναι η  οργάνωση  του ∆ιεθνούς Κυπριακού Καρδιολογικού 

Συνεδρίου µε συµµετοχή κορυφαίων καρδιολόγων από την Ευρώπη και Αµερική  και του  
Κυπρο- Ελλαδικού  Καρδιολογικού  Συνεδρίου σε συνεργασία µε την Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία. 

• Σηµαντικές επιστηµονικές διοργανώσεις είναι η οργάνωση  του  Σεµιναρίου 
Καρδιοαγγειακών Παθήσεων σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το  
Institute of Cardiovascular Research καθώς και η οργάνωση του  Cyprus Echo Summit
σε συνεργασία µε την Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιοαγγειακής Απεικόνισης  ( Εuropean
Association of Cardiovascular Imaging)   

•
• Η ΚΕΚ διοργανώνει επίσης  κάθε χρόνο την Εβδοµάδα Καρδίας που στόχο έχει την • Η ΚΕΚ διοργανώνει επίσης  κάθε χρόνο την Εβδοµάδα Καρδίας που στόχο έχει την 

ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση  του κοινού  ότι τα καρδιοαγγειακά νοσήµατα 
αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου στις ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου και ότι µε 
την κατάλληλη διαφώτιση και απλά προληπτικά µέτρα στην καθηµερινή µας ζωή 
µπορούν να προληφθούν. Οι φετινές εκδηλώσεις της Εβδοµάδας Καρδίας θα ξεκινήσουν 
στις 15 Σεπτεµβρίου µε δηµοσιογραφική διάσκεψη στο ∆ηµαρχείο Λευκωσίας.  Το θέµα 
των  φετινών εκδηλώσεων είναι η ενηµέρωση του κοινού, των νέων, των αθλητών, των 
παραγόντων που ασχολούνται µε τους αθλητές και τον αθλητισµό, των ιατρών που 
εξετάζουν νέους αθλούµενους και αθλητές για τον σωστό προ-αθλητικό καρδιολογικό 
έλεγχο µε στόχο την πρόληψη των καρδιοαγγειακών συµβάντων  και του αιφνίδιου 
θανάτου στους χώρους των αθλοπαιδιών και τα γήπεδα.  Μέσα στα πλαίσια της 
Εβδοµάδας Καρδίας  η ΚΕΚ  διοργανώνει  στις 18 και 19 Σεπτεµβρίου 2015  διήµερο 
Σεµινάριο Προ-αθλητικό Καρδιολογικού Ελέγχου το οποίο είναι ανοικτό για όλους. Οι 
εκδηλώσεις για την εβδοµάδα καρδίας θα κορυφωθούν µε ενηµερωτικές εκδηλώσεις και 
περίπτερα  το Σάββατο 26 Σεπτεµβρίου σε όλα τα  Mall της Κύπρου.  

•



• Σε µια χώρα µε λιγότερο από  ένα εκατοµµύριο κατοίκους υπάρχει αξιοζήλευτη νοσοκοµειακή 
υποδοµή, υπερσύγχρονος ιατρικός εξοπλισµός και υψηλού επιπέδου ιατρικό προσωπικό.  Για 
την εξυπηρέτηση των καρδιοπαθών λειτουργούν σε παγκύπριο επίπεδο οκτώ µεγάλες 
Καρδιολογικές Νοσοκοµειακές Μονάδες, τέσσερα  υπερσύγχρονα τµήµατα καθετηριασµών 
καρδίας µε  οκτώ αγγειογράφους και τρία καρδιοχειρουργικά τµήµατα.  Έχουν σηµειωθεί τόσο 
σηµαντικά άλµατα στην καρδιολογία και καρδιοχειρουργική που προσφέρεται πλέον η 
δυνατότητα αντιµετώπισης των περισσότερων καρδιολογικών και καρδιοχειρουργικών 
προβληµάτων στον τόπο µας.

• Για όσα  έχουν επιτευχθεί µέχρι τώρα, η καρδιολογική κοινότητα αισθάνεται πάρα πολύ 
περήφανη. Σήµερα οι καρδιοαγγειακές παθήσεις είναι από τις λίγες παθήσεις που έχουν τύχει 
τόσο αποτελεσµατικής αντιµετώπισης. Εκεί που άλλες ειδικότητες µέσα από τεράστιες 
επενδύσεις κατάφεραν να προσφέρουν µόνο µερικούς µήνες  παράτασης στην επιβίωση των 
ασθενών τους, οι καρδιολόγοι κατάφεραν να επιµηκύνουν την ζωή των καρδιοπαθών κατά µέσο 
όρο 10 χρόνια.

•
• Τελειώνοντας  θεωρώ µεγάλη υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ.Νίκο

Αναστασιάδη και το προσωπικό της Προεδρίας για την καθοριστική συµβολή τους στην  
παραχώρηση του οικήµατος αυτού στην ΚΕΚ.  Θερµές ευχαριστίες στον Γενικό ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων κο Αλέκο Μιχαηλίδη και την Λειτουργό του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων κο Αλέκο Μιχαηλίδη και την Λειτουργό του 
Υπουργείου κα Ελένη Κασκίρη για την µεγάλη βοήθεια στην υλοποίηση αυτού του 
επιτεύγµατος. Τέλος το πιο µεγάλο ευχαριστώ ανήκει στον προηγούµενο  Πρόεδρο της ΚΕΚ και 
νύν Πρόεδρο του  ΠΙΣ που κυριολεκτικά έδωσε όλες τις σωµατικές και πνευµατικές του 
δυνάµεις, ξεπέρασε όλα τα εµπόδια και κατάφερε να πραγµατοποιήσει το όραµά του να δώσει 
στην καρδιολογική κοινότητα  και στην επιστηµονική µας  εταιρεία  το όµορφο αυτό οίκηµα για 
να στεγάσει τις  επιστηµονικές και διοικητικές µας  δραστηριότητες.

• Σας ευχαριστώ    

• Λοΐζος Αντωνιάδης  MD PhD FESC FACC
• Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου
• ∆ιευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Λευκωσίας
• Email : lantonio@cytanet.com.cy 
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