
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 

(εν μέσω πανδημίας του Covid-19) 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Η Βιολογία αποτελεί σήμερα μια ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστήμη με τεράστια οφέλη 
ιδιαίτερα για την υγεία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πανδημία του Covid 19, η οποία ακόμη 
συνεχίζεται, έχει σίγουρα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό όλους μας, την υγεία, την εκπαίδευση, την 
επιστημονική έρευνα και ασφαλώς και τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ). Παρόλα αυτά το 2020 και 
το πρώτο εξάμηνο του 2021 αποτέλεσαν μια σημαντική και παραγωγική περίοδο. 

Η βιολογική επιστημονική έρευνα έχει συνεχίσει να μας εκπλήσσει με τις ολοένα και 
σημαντικότερες ανακαλύψεις της. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 10 σημαντικότερες επιστημονικές 
ανακαλύψεις του 2020 με βάση το επιστημονικό περιοδικό Science, οι 5 σχετίζονται με τη Βιολογία και 
αυτό μας κάνει περήφανους ως βιολόγους. (1) Η πρώτη κλινική δοικιμή του CRISPR's, (2) Η έρευνα για 
τη δύναμη του εγκεφάλου των πουλιών, (3) Πώς οι Elite Controllers "νικούν" τον ιό του AIDS, HIV, (4) Η 
πρόβλεψη της ακριβούς τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών. Σίγουρα όμως (5) το μεγαλύτερο 
επιστημονικό επίτευγμα δεν είναι άλλο από την ανακάλυψη όχι ενός αλλά αρκετών εμβολίων για τον 
κορωνοϊό SARSCoV2 με την τεράστια συμβολή της βιολογικής έρευνας στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Ευχόμαστε τα εμβόλια αυτά να βοηθήσουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Είμαστε σίγουροι ότι η επιστήμη μας, η Βιολογία, θα συνεχίσει να έχει μια ραγδαία ανάπτυξη και τα 
επόμενα χρόνια. 

Ως Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ), αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο έχουμε θέσει ως 
προτεραιότητά μας την ενίσχυση της Βιολογίας και της ΒΕΚ στο δημόσιο γίγνεσθαι. Όλοι μαζί, 
Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη και φίλοι της ΒΕΚ έχουμε επιτύχει τις πιο κάτω νέες δράσεις το 2020: 
(Αναφέρω τις 10 σημαντικότερες) 

1. Ενίσχυση της συμμετοχής της ΒΕΚ στο εξωτερικό, δικτύωση και συνεργασία. IUBMB, FEBS, ECBA, 
IBO, EOES, IJSO. 

2. Δημιουργία νέας σύγχρονης ιστοσελίδας της ΒΕΚ. https://www.cbs.cy/  

3. Αύξηση των μελών και φίλων της ΒΕΚ. Εντατικοποίηση των προσπαθειών αύξησης των μελών της ΒΕΚ. 
Έχουμε πετύχει μια αύξηση 11% των μελών της ΒΕΚ τα τελευταία χρόνια.  

4. Καθιέρωση και έναρξη λειτουργίας Επιτροπών της ΒΕΚ. Δημιουργήσαμε την Επιτροπή Υγείας, 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Επιτροπή Έρευνας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ολυμπιάδων. 

5. Η καθιέρωση και προκήρυξη των Βραβείων ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος 
Γεωργιάδης» και Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Ουράνιος Ιωαννίδης» που ανακοινώθηκαν σε όλα 
τα Τμήματα Βιολογίας Κύπρου και Ελλάδας. 

https://www.cbs.cy/


6. Η ανακήρυξη 5 Επίτιμων Μελών με εξέχουσες προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους. Τα νέα Επίτιμα 
Μέλη μας είναι έμπνευση για τους νέους μας. Είναι πηγή ελπίδας και περηφάνειας για τον τόπο μας. 
Μέχρι σήμερα η ΒΕΚ έχει ανακηρύξει μόνο ένα Επίτιμο Μέλος, τον Ομ. Καθ. Βιοχημείας Εμμανουήλ 
Φραγκούλη, Εκλεγμένο μέλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της FEBS. 

7. Η ενίσχυση του δημόσιου λόγου της ΒΕΚ με επιστολές, ανακοινώσεις, συμμετοχή στις Επιτροπές 
Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναρτήσεις στα ΜΚΔ, κ.ά. 

8. Η κοινοποίηση θέσεων εργασίας για βιολόγους και ευκαιριών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

9. Η γνωστοποίηση και κοινοποίηση του άρθρου του μήνα σε συνεργασία με την Ισπανική αντίστοιχη 
Βιολογική Εταιρεία SEBBM. 

10. Η παροχή υποτροφιών μικρής, μεγάλης διάρκειας και καλοκαιρινών σε συνεργασία με τη FEBS καθώς 
και άλλων υποτροφιών με άλλους επιστημονικούς φορείς. 

Είναι πολλά άλλα τα οποία έχουν υλοποιηθεί όπως είναι ο ορισμός Συμβουλευτικής/Συντονιστικής 
Επιτροπής για κάθε Ολυμπιάδα, η καθιέρωση και η έναρξη της Σειράς Διαλέξεων «Αριστεία στη Βιολογία» 
μέσω του Zoom, η δημιουργία καναλιού της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου στο YouTube. Παρείχαμε 
επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης της Σειράς Διαλέξεων Life Science Tuesdays από τη 
συνεργαζόμενη με τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου Αυστριακή αντίστοιχη Βιολογική Εταιρεία ÖGMBT.  

Προσωπικά, ως Πρόεδρος της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου, είμαι ευγνώμων για τη συνεργασία, τη 
συμμετοχή, την αλληλεπίδραση που είχαμε εν καιρώ πανδημίας τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και 
με όλα τα μέλη και τους φίλους της ΒΕΚ. Να είστε σίγουροι ότι οι εισηγήσεις, οι ιδέες και οι προτάσεις σας 
εισακούονται και εργαζόμαστε σκληρά και με συνέπεια για να τα κάνουμε πραγματικότητα. 

Είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για να επιτύχουμε μαζί περισσότερα πράγματα.  

 

 

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής  

Πρόεδρος Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου  

 


