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στο Τµήµα Βιολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κύπρου.
Το 2008 τιµήθηκε ως Διακεκριµένος Επιστήµονας από το Διεθνές
Συµβούλιο Προώθησης Έρευνας για τις έρευνές του στον τοµέα
της Ανθρώπινης Γενετικής.

Η Άνοιξη της ερευνητικής δραστηριότητας στην Κύπρο, στους τοµείς των
βιολογικών επιστηµών και της υγείας, επήλθε µε την δηµιουργία κυρίως του
Πανεπιστηµίου Κύπρου και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
αρχικά, και στη συνέχεια µε τη δηµιουργία και αναβάθµιση επιπρόσθετων
ακαδηµαϊκών-ερευνητικών ιδρυµάτων. Με το 0.46% του Ακαθάριστού Εθνικού
Προϊόντος (ΑΕΠ) να διοχετεύεται στην έρευνα, κυρίως µέσω του Ιδρύµατος
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), δεν µπορούµε να είµαστε ικανοποιηµένοι, αν
συγκριθούµε µε τον αντίστοιχο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1.84%. Τα
πράγµατα καταντούν απογοητευτικά αν συγκρίνουµε την ανθούσα οικονοµία της
Κύπρου µε χώρες όπως η Φινλανδία 3.48%, Σουηδία 3.8%), ΗΠΑ 2.6% και
Ιαπωνία 3.3%.
Κατά τις δύο προηγούµενες δεκαετίες έγινε σοβαρή πρόοδος στον τοµέα της έρευνας και φυσικά στον
στενά σχετιζόµενο τοµέα της Παιδείας, όπου ξαφνικά αποκτήσαµε επτά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τρία
κρατικά και τέσσερα ιδιωτικά. Με τη λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων αναγεννήθηκε η επιστηµονική
ενασχόληση στην Κύπρο, µια χώρα µε υψηλούς οικονοµικούς δείκτες, όπου µέχρι πριν µερικά χρόνια,
σχεδόν η µοναδική επαγγελµατική απασχόληση των νέων αποφοίτων ήταν ο διορισµός στο δηµόσιο
σχολείο. Είναι παροιµιώδες δε, το ότι οι γονείς µας συνήθιζαν να ρωτούν τι σπουδάζει η κόρη ή ο γιος
της γειτόνισσας για να πάρουν την περήφανη απάντηση ότι σπουδάζει Καθηγητής, εννοώντας βεβαίως
ότι σπούδαζε ελληνική ή αγγλική φιλολογία, βιολογία ή χηµεία, κ.τ.λ.
Ένα θέµα συναφές µε το καθεστώς λειτουργίας των πανεπιστηµίων αφορά στο πώς τεκµηριώνουν την
επιτυχία τους ως τέτοια ιδρύµατα. Συνήθως, τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα που φέρουν τον τίτλο του
Πανεπιστηµίου, πρέπει να προσφέρουν αντικείµενα σπουδής στις «Πανεπιστήµες» κατά ένα συλλογικό
και συµπαντικό τρόπο. Στην αγγλική και άλλες συγγενείς γλώσσες, το Πανεπιστήµιο αποδίδεται ως
University, υποδηλώνοντας ακριβώς την Universal (συµπαντική) προσέγγιση της γνώσης των
επιστηµονικών αντικειµένων. Πολύ συχνά µου απευθύνεται η ερώτηση για το τι διδάσκω στο
Πανεπιστήµιο, όµως ελάχιστοι µε ερωτούν µε τι ασχολούµαι ερευνητικά. Αυτό συµβαίνει διότι λίγοι
γνωρίζουν ή αναµένουν ότι κάθε πανεπιστηµιακός δάσκαλος που σέβεται τον εαυτό του και τους
φοιτητές του πρέπει να ερευνά κάποιο επιστηµονικό αντικείµενο, όπου δικαιολογηµένα θα είναι πιο
ειδικός/εµπειρογνώµων και θα είναι σε θέση να συµβάλει στην επίλυση προβληµάτων της κοινωνίας και
της επιστήµης, προάγοντας ταυτόχρονα την εκπαίδευση και µόρφωση των φοιτητών του. Η επιτυχής
πορεία ενός πανεπιστηµιακού ιδρύµατος κρίνεται από:
1. Τον αριθµό και την ποιότητα των πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών που δηµοσιεύονται σε
εγκεκριµένα διεθνή περιοδικά (journals) από το ίδρυµα αυτό, ως αποτέλεσµα ερευνητικής διεργασίας, µε
τη µέθοδο των ανεξαρτήτων κριτών που είναι γνωστή σε κάθε ερευνητή. Η ποιότητα αξιολογείται από
την υπόληψη του περιοδικού στο οποίο δηµοσιεύεται και από τη συχνότητα αναφοράς του σε εργασίες
άλλων ερευνητών παγκοσµίως.
2. Τον αριθµό των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που εξασφαλίζουν οι ερευνητές-καθηγητές, µέσω της
ανακάλυψης ή εφεύρεσης νέων µεθόδων ή εργαλείων που θα προάγουν την πρόοδο και το καλό της
ανθρωπότητας.
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3. Τον αριθµό των προβληµάτων που επιλύουν στην καθηµερινή ζωή ή την ποιότητα των υπηρεσιών
που προσφέρουν στην κοινωνία και τον πολιτισµό µας, προάγοντας την ποιότητα ζωής των
συνανθρώπων µας.
Το τρίτο πιο πάνω κριτήριο, δεν µπορεί να υπάρξει και να σταθεί από µόνο του, χωρίς τα προηγούµενα
δύο.
Σχεδόν κανένα πανεπιστήµιο δεν απέκτησε φήµη ανά το παγκόσµιο επειδή έχει καλούς διδάσκοντες,
αλλά επειδή οι Καθηγητές του έχουν συνεισφέρει µε καθοριστικό τρόπο στην παραγωγή νέας γνώσης
και έχουν προάγει την επιστήµη σε διάφορους τοµείς µε την ερευνητική διαδικασία. Όλα τα φηµισµένα
πανεπιστήµια που έρχονται στο µυαλό µας π.χ. το Harvard, το Yale, το Johns Hopkins των ΗΠΑ, το
University of Heidelberg της Γερµανίας, το Imperial του Λονδίνου, τα πανεπιστήµια Cambridge και
Oxford της Αγγλίας, κ.τ.λ., έγιναν γνωστά δια µέσου των δεκαετιών διότι έχουν συσχετισθεί τα ονόµατά
τους µε ονόµατα διάσηµων Καθηγητών-ερευνητών οι οποίοι έλυσαν σοβαρά προβλήµατα της
ανθρωπότητας, ανακάλυψαν καινούργια γνώση η οποία αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο για περαιτέρω
πρόοδο και προαγωγή του πολιτισµού µας.
Η οποιαδήποτε µείωση κονδυλίων έρευνας, ακόµη και παροδική, θα αποτελέσει σοβαρό πισωγύρισµα
τη στιγµή που οι αρµόδιοι ενδιαφέρονται να µετατρέψουν την Κύπρο σε Περιφερειακό Κέντρο
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Άραγε ποιους θα προσελκύσουν και πώς θα τους προσελκύσουν; Όπως
ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού σε συνέντευξή του (Πολίτης, 25 Οκτωβρίου 2009), είναι
µάταιο να προσπαθούµε να προσελκύσουµε προπτυχιακούς φοιτητές όταν η γλώσσα διδασκαλίας των
δηµοσίων πανεπιστηµίων είναι τα ελληνικά, ενώ ταυτόχρονα, η κάθε χώρα κάνει ό,τι µπορεί για να
ικανοποιήσει τις ανάγκες της σε προπτυχιακές σπουδές. Εξάλλου, η Κύπρος δεν µπορεί να
εξυπηρετήσει τις δικές της ανάγκες εφόσον 55% των φοιτητών σπουδάζουν στο εξωτερικό. Το παιγνίδι
λοιπόν θα παιχθεί µε τους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Όµως, εξ ορισµού, µεταπτυχιακές σπουδές και
ειδικά διδακτορικές σπουδές, σηµαίνει έρευνα. Πώς λοιπόν θα προσελκύσουµε νέους ερευνητές αν, αντί
να αυξηθούν τα κονδύλια για την έρευνα, και µάλιστα σηµαντικά και όχι συµβολικά, εµείς προχωρήσουµε
σε παγοποίηση/µείωση σχετικών κονδυλίων;
Η ανεπιθύµητη µείωση θα επιφέρει ζηµιά που δύσκολα θα διορθωθεί, στην εργοδότηση νέων
επιστηµόνων στην έρευνα ως εναλλακτικής επιλογής στην ανακύκλωση της γνώσης στα γυµνάσια και
στα λύκεια. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι, ορθά θα στελεχώσουν την µέση εκπαίδευση. Όµως, αν στις
εκατοντάδες νέων επιστηµόνων που επιθυµούν να µείνουν στην έρευνα δεν δοθεί η ευκαιρία ή τους
αφαιρεθεί η ευκαιρία που τους χαµογέλασε τα προηγούµενα λίγα χρόνια, τότε δυστυχώς ή θα µείνουν
άνεργοι, ή θα υποαπασχοληθούν ή θα φύγουν εκτός Κύπρου, προσφέροντας τη γνώση τους προς
όφελος του ερευνητικού κέντρου που θα τους υποδεχθεί. Στην Κοινωνία της Γνώσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση του 21ου αιώνα, όπου η Γνώση είναι Ισχύς και Παραγωγική Δύναµη, η οποιαδήποτε αιµορραγία
εγκεφάλων προς το εξωτερικό και η µη προσέλκυση προσοντούχων Κυπρίων που επιθυµούν να
επιστρέψουν στην Κύπρο, θα είναι αποτέλεσµα λανθασµένης πολιτικής. Το Πανεπιστήµιο Κύπρου,
σύµφωνα µε συνέντευξη του Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων Καθηγητή Κ. Χριστοφίδη
(Φιλελεύθερος, 24 Οκτωβρίου), φιλοδοξεί να γίνει ο µεγαλύτερος εργοδότης στην Κύπρο, δίνοντας
εργασία και ευκαιρίες για πρωτοποριακή έρευνα σε εκατοντάδες νέους. Όλες αυτές οι παραγωγικές
θέσεις βασίζονται σε ερευνητικά προγράµµατα.
Με αυτά τα λίγα φιλοδοξώ να πείσω την κοινωνία και να µεταφέρω στους αρµοδίους ότι κάθε περικοπή
στον τοµέα της έρευνας, όπου ήδη υπάρχει πρόβληµα λόγω των χαµηλών ποσοστών που διοχετεύονται,
θα δηµιουργήσει σοβαρότατο πισωγύρισµα στην ανοδική πορεία που επετεύχθη τα προηγούµενα
χρόνια. Εξάλλου, η έρευνα είναι πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία και προοδευτική πολιτική και όχι
χόµπι το οποίο µπορεί να ανασταλεί για ένα διάστηµα και να αρχίσει ξανά στο µέλλον. Ας
διαφυλάξουµε λοιπόν την Παιδεία του τόπου, επενδύοντας στην Έρευνα.
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