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Κυρίες και Κύριοι, αγαπητά μέλη,  
 
Σας καλωσορίζω στη σημερινή Γενική Συνέλευση της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου που έχει 
ως κύριο στόχο ένα νέο ξεκίνημα για την Εταιρεία σε ένα καινούργιο περιβάλλον που είναι 
πολύ διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εργάστηκαν οι πρωτοπόροι Βιολόγοι -
Φυσιογνώστες το 1983 όταν έθεσαν το θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία της Εταιρείας. Ένα 
νέο περιβάλλον, πολύπλοκο μεν, αλλά με πολλές ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας 
ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών 
και κονδυλίων που διαθέτει η ΕΕ για ένα αντικείμενο όπως το δικός μας που βρίσκεται στην 
πρωτοπορία με πολλά ερευνητικά προγράμματα να τρέχουν και να προγραμματίζονται 
συνεχώς.  
 
Στην περίοδο που ανασκοπούμε (2019), πέραν των μεγάλων βημάτων που έγιναν στην 
οργάνωση των Παγκυπρίων Ολυμπιάδων που γνώρισαν ένα πραγματικό άνθισμα, η 
Εταιρεία κατάφερε σε ένα πιο μαζικό επίπεδο να καλύψει και ένα πλατύτερο φάσμα από 
δραστηριότητες. Κανείς θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η Εταιρεία μπορούσε να κάνει 
περισσότερα. Να θυμίσω όμως ότι η εταιρεία αποτελείται από άτομα με ήδη βεβαρυμμένο 
πρόγραμμα. Αναφέρομαι στην ρουτίνα της καθημερινότητας που βαραίνει τους 
συναδέλφους κατά τη σχολική χρονιά. Την  ύλη που πρέπει να καλυφθεί, τη πίεση για καλά 
αποτελέσματα, τις δουλειές και δραστηριότητες στα πλαίσια των σχολικών μονάδων που 
δεν έχουν τελειωμό. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. 
 
Εδώ και μερικά χρόνια, η Εταιρεία διοργανώνει 6 Παγκύπριες Ολυμπιάδες ανά έτος. Οι 4 
από αυτές γίνονται σε δύο γύρους και η μία σε 3 γύρους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο 
πρέπει να ετοιμάζονται 9 δοκίμια. Τα 5 από αυτά σε δύο γλώσσες αφού απευθύνονται και 
σε μαθητές αγγλόφωνων σχολείων. Πρόκειται για μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα αλλά 
και ψυχοφθόρο στην οποία εμπλέκονται τα ίδια άτομα κάθε χρόνο. Ακολουθεί μετά η 
διόρθωση των δοκιμίων. Πρόκειται για ακόμη ένα Γολγοθά που μόνο όσοι τον έχουν ανεβεί 
μπορούν πραγματικά να αντιληφθούν το μέγεθος του έργου που επιτελείται. Πρόκειται 
όμως για μια εργασία που ανταμείβει απλόχερα όλους όσους συμμετέχουν. Αυτό γίνεται 
καλύτερα αντιληπτό κατά την τελετή βράβευσης των αριστούχων κατά τον Ιούνιο κάθε 
χρόνο. 
 
Ταυτόχρονα, υπάρχουν και άλλες εργασίες, παρεμφερή με τις Ολυμπιάδες. Τα δοκίμια 
πρέπει να ετοιμαστούν έγκαιρα να και εκτυπωθούν. Πρέπει να κλείσουν οι αίθουσες 
διεξαγωγής των διαγωνισμών. Να βρεθούν καθαριστές για τις αίθουσες και άτομα να 
επιδώσουν και να επιβλέπουν τις εξετάσεις. Μετά, πρέπει να ετοιμαστούν διπλώματα, 
βραβεία και μια τελική γιορτή για την οποία η αίθουσα τελετών του Υπουργείου Παιδείας 
αποδεικνύεται πλέον αρκετά μικρή. Με τη ευκαιρία, αναφέρω ότι κατά τα τελευταία 
χρόνια η Εταιρεία προσφέρει πλέον χρηματικά έπαθλα στους αριστεύσαντες μαθητές μας 
ενώ αρχικά προσφέραμε βιβλία. 
 
Δεν αναφέρω όλα τα πιο πάνω για να αποθαρρύνω τη συμμετοχή στην Εταιρεία. Νομίζω το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με ένα σωστό 



καταμερισμό δουλειάς και με τη βοήθεια όπως πάντα της Επιθεώρησης της οποίας ο ρόλος 
στην διεκπεραίωση των Ολυμπιάδων είναι καταλυτικός.  
 
Στην IUBMB μας αντιπροσωπεύει η Ανδριανή Οδυσσέως. Η Εταιρεία συμμετέχει ανελλιπώς 
στο ετήσιο Συνέδριο της FEBS. Μπορούμε να εξετάσουμε ακόμη και περιπτώσεις 
συμμετοχής και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.   
Φέτος, στα πλαίσια της FEBS οργανώσαμε ένα πολύ πετυχημένο Συνέδριο στη Λευκωσία με 
τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από αρκετές χώρες της Ευρώπης. Θέμα του 
Συνεδρίου ήταν το Ανθρώπινο Μικροβίωμα. Με την ευκαιρία θέλω να συγχαρώ το Δρ 
Παύλο Νεοφύτου που ήταν η ψυχή του Συνεδρίου και τους πολλούς εθελοντές που 
βοήθησαν στην επιτυχή διεκπεραίωσή του. Αυτή τη στιγμή, η Εταιρεία βρίσκεται σε 
επικοινωνία με άλλες ανάλογες εταιρείες σε άλλες χώρες για τη διοργάνωση ενός μεγάλου 
επιστημονικού συνεδρίου 3+ με τέσσερις ή και περισσότερες χώρες. 
 
Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω επίσης το Δρα Ανδρέα Χατζηχαμπή για τη 
δημιουργία ομάδων ενημέρωσης μέσον του Facebook. Πρόκειται για ένα καθιερωμένο και 
σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας των μελών. Λειτουργεί τώρα μια Ομάδα στην οποία 
συμμετέχουν μέλη και επίσης μια ανοικτή σελίδα στην οποία όλοι έχουν πρόσβαση. 
Επίσης, αναφέρω ότι ο Ανδρέας έχει εισαγάγει ένα πρωτοποριακό τρόπο βαθμολογίας των 
γραπτών των Ολυμπιάδων με τη χρήση υπολογιστή και σχετικού λογισμικού. Στη φετινή 
χρονιά ο Ανδρέας διόρθωσε περί τις 4000 γραπτά αλλά η εργασία του δεν τελειώνει με το 
διόρθωμα. Για κάθε γραπτό ετοιμάζονται στατιστικά στοιχεία που βοηθούν τους 
θεματοθέτες να αξιολογούν την κάθε ερώτηση ξεχωριστά και να ξεχωρίζουν τις καλές από 
τις πιο αδύνατες ερωτήσεις, έτσι που τα γραπτά να γίνονται χρόνο με το χρόνο όλο και πιο 
σωστά και σταθμισμένα. Οι θεματοθέτες είναι:   
 
Ανδρέας Χατζηχαμπής 
Ανδρεανή Μπάιτελμάν 
Χριστίνα Σιδερά 
Κωνσταντίνος Φάνης 
Δήμητρα Χατζηχαμπή 
Προκόπης Καλλή 
Γιώργος Λάζος 
Μιχάλης Χριστοδουλίδης 
π. Δημήτριος Μαππούρας (θεματοθέτηση και εποπτεία)  
 
Αξίζει να αναφέρω ότι Η ΒΕΚ συμμετείχε επίσης σε μια σειρά από επικοινωνίες 
εκπροσωπώντας τους Βιολόγους της Κύπρου όπως στη Βουλή για το θέμα των Διευθυντών 
Βιοϊατρικών Εργαστηρίων και είναι σε επικοινωνία και διαβούλευση με το Υπουργείο 
Υγείας. Της ΒΕΚ, στην τελευταία συνεδρία της σχετικής επιτροπής της Βουλής, 
εκπροσώπησαν οι Ανδρέας Χατζηχαμπής και Μίκης Χατζηνεοφύτου. Επαφές είχαμε επίσης 
με διάφορες υπηρεσίες και τμήματα όπως είναι τα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, 
Περιβάλλοντος και Εξωτερικών και η Επίτροπος Περιβάλλοντος. Έγινε και γίνεται πολύ έργο 
σε διαφορετικούς τομείς που ίσως δεν είναι εύκολα αντιληπτό ή γνωστό, αλλά σίγουρα δεν 
είμαστε τέλειοι. 
Σε σχέση με τα οικονομικά τώρα της Εταιρείας. Η τελευταία έκθεση είναι του Ελεγκτικού 
Γραφείου (Ioannou Theodoulou Ltd – Certified Public Accountants). Στα τελευταία 9-10 



χρόνια η Εταιρεία έχει χορηγήσει με ένα ποσό που ξεπερνά τις 5 000 το Σύνδεσμο 
Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τη σοβαρή δουλειά που κάνει ιδιαίτερα 
στην οργάνωση και διεκπεραίωση Επιστημονικών Ημερίδων και Σεμιναρίων. Σε αυτό το 
σημείο να τονίσω ότι η Εταιρεία δεν λαμβάνει κρατική ή άλλη χορηγία. Ενδεικτικά 
αναφέρω επίσης ότι τον Ιούλιο 2018 συμμετείχαμε στο Ετήσιο Συνέδριο της FEBS που έγινε 
στην Πράγα ενώ φέτος συμμετείχαμε στο Συνέδριο που έγινε στην Κρακοβία. Ευχαριστώ 
θερμά το Δρα Παύλο Νεοφύτου για την επάξια αντιπροσώπευση της Εταιρείας στα δύο 
αυτά Συνέδρια. Συμμετείχαμε επίσης στο FEBS Education Committee με τη Δρα Μυρτάνη 
Πιερή, που έγινε τον Απρίλη στην Τιφλίδα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ενδεικτικά ότι για 
κάθε δοκίμιο Παγκύπριας Ολυμπιάδας που ετοιμάζουμε, πληρώνουμε για τις εκτυπώσεις 
των αντιγράφων. Η τελική γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στοιχίζει περίπου 800 ευρώ συν 
τα χρηματικά έπαθλα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια άκρως επαγγελματική διαχείριση των 
δοκιμίων όλων των Ολυμπιάδων, τολμώ να πω, ισάξια καταξιωμένων διεθνών εξετάσεων 
όπως είναι τα GCE.   
 
Τώρα που παραδίδω τη σκυτάλη, θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους τους Βιολόγους της 
Κύπρου να ενταχθούν στην Εταιρεία. Υπάρχει πεδίον δόξας λαμπρό για όλους που μπορούν 
να συνεισφέρουν, είτε λίγο είτε πολύ. Είτε ως μέλη του Συμβουλίου είτε ως απλά μέλη της 
Εταιρείας. 
 
Μίκης Χατζηνεοφύτου 
Πρόεδρος ΒΕΚ 
 


