
 

 

 

 

Συνεντεύξεις   

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

Τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υγείας 
 

Σε εγρήγορση βρίσκεται η πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, καθώς και οι φαρμακοβιομηχανίες 
σε ολόκληρο τον κόσμο για αναχαίτιση του νέου κορωνοϊού (SARs-CoV-2).  Στον τόπο μας, δίχως καθόλου 
χρονοτριβή το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία δρώντας άμεσα, συγκροτημένα 
και έγκαιρα.  Όπως μας εξήγησε η Επικεφαλής στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Δόξα Κωμοδρόμου, από τις 10 Μαρτίου 2020, προτού ακόμα παρθούν τα 
περιοριστικά μέτρα της Κυβέρνησης, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής, κατόπιν 
ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας για τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κύπρο, μέχρι την 
εξέταση των μελών της που ενδεχομένως να είχαν έρθει σε επαφή με ένα από τα κρούσματα. 
 
Με αφορμή την αυριανή (Παρασκευή, 3.4.20) εφαρμογή της Εθνικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Υγείας 
από τα Νοσοκομεία Αμμοχώστου και Λευκωσίας και που θα επεκταθεί μέχρι την ερχόμενη βδομάδα σε 
όλα τα νοσηλευτήρια με ασθενείς COVID-19, συνομιλήσαμε εκτενώς με την κα Κωμοδρόμου, η οποία μας 
ανέφερε ότι η Πλατφόρμα αυτή θα είναι το κέντρο δεδομένων για ιατρική νοσηλεία και πληροφόρηση για 
την έκβαση της καταπολέμησης της νόσου από τους ιατρούς και νοσηλευτές. Τον συντονισμό της 
υλοποίησης της Εθνικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Υγείας για ενδονοσοκομειακή και εξ αποστάσεως 
παρακολούθησης περιστατικών COVID-19 ανέλαβε εθελοντικά ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής 
και Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, Χρίστος Ν. Σχίζας. Την υλοποίηση της πλατφόρμας 
έχει αναλάβει το εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου με συνεργάτες εθελοντές 
και λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας και της μονάδας πληροφορικής ως επέκταση της ήδη υπάρχουσας 
συνεργασίας μεταξύ  του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ. Επικεφαλής της 
ομάδας υλοποίησης είναι ο Καθηγητής Πληροφορικής Κωνσταντίνος Παττίχης με ομάδα πέραν των 25 
ατόμων κυρίως από το εργαστήριο ηλεκτρονικής υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλους ιδιωτικούς 
οργανισμούς. Στην Εθνική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υγείας  έχει ενσωματωθεί το πρωτόκολλο που 
πρότεινε ο Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας Γεώργιος Πάνος του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 
οποίο έχει συζητηθεί εκτενώς και εγκριθεί από την συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή επιτήρησης του 
Υπουργείου Υγείας, στην οποία συμμετέχουν μέλη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Παράλληλα, εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, πρόσθεσε η κα Κωμοδρόμου, χρειάστηκε και η 
αγορά/δανεισμός εξοπλισμού που έχει εξασφαλιστεί μέχρι τώρα από την Cyta, την ΕΠΟΕΤ, τον Σύνδεσμο 
Αστυνομίας Κύπρου, και το Κέντρο Αριστείας RISE, εξοπλισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολα 
διαθέσιμος στην αγορά. 
 

Συνεπώς, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν παραμένει καθόλου αδρανές. Αντίθετα σε συνεργασία και 
με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο έχει αναλάβει το 
τεράστιο έργο συντονισμού της ανάπτυξης και εφαρμογής των συστημάτων πληροφορικής και 
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επικοινωνιών, επιδιώκει να υποστηρίξει με κάθε τρόπο την Πολιτεία. Για παράδειγμα, 
ετοιμάστηκε εκ μέρους του Πανεπιστημίου ηλεκτρονική αίτηση με στόχο τη συλλογή δεδομένων 
και εισηγήσεων για να προωθηθούν στην Κυβέρνηση, ώστε να τις αξιοποιήσει. 
 
Ευθύς εξαρχής, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέστησε ψυχραιμία και ανάληψη ατομικής και συλλογικής 
προσωπικής ευθύνης, αναφορικά με την εφαρμογή υφιστάμενων και νέων κανόνων διασφάλισης της 
δημόσιας υγείας. Θέση που εξακολουθεί να εφαρμόζεται πρακτικά μέχρι σήμερα στις εγκαταστάσεις του 

Ιδρύματος μέσω εγκυκλίων και αναφορών στον επίσημο διαδικτυακό του ιστότοπο, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, LinkedIn) όπου διατηρεί λογαριασμούς, είτε με προσωπικά 
ηλεκτρονικά μηνύματα προς την πανεπιστημιακή κοινότητα (π.χ. ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φοιτητές, 
διοικητικό προσωπικό). 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω πλαισίου, οι Πρυτανικές Αρχές έλαβαν προληπτικά και προδραστικά μέτρα για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του υγειονομικού προβλήματος. Με προσωπικό του μήνυμα, ο Πρύτανης, 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανακοίνωσε αναστολή: (α) των μαθημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για περίοδο δύο εβδομάδων, (β) της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και του 
Βρεφοκομικού Σταθμού, (γ) της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης «Στέλιος 
Ιωάννου» και του Αθλητικού Κέντρου, για το κοινό και τους φοιτητές. Η απόφαση είχε αποκλειστικά 
προληπτικό χαρακτήρα, για αποτροπή διασποράς της ιογενούς λοίμωξης. 
  
Παράλληλα όμως, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξακολουθεί να λειτουργεί απρόσκοπτα, μέσω των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας σε αρκετούς τομείς. Για 
παράδειγμα, το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε οι χρήστες να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν καλύτερα, οποιαδήποτε στιγμή. Υπό τις 
περιστάσεις αυτή την περίοδο, συνεχίζει να εξυπηρετεί όσα πρόσωπα αποτείνονται τηλεφωνικώς (Δευτ.-
Παρ., 08:30-18:00), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στιγμιαία ηλεκτρονική συνομιλία (online chat), με 
ενημέρωση μέσω κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά. Παράλληλα, παρέχει αδιάλειπτα πρόσβαση στον πλούτο 
ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτει και παραμένει διαδικτυακά όσο πιο «ανοικτή» μπορεί να είναι. 
Εξακολουθεί επίσης να στηρίζει τον φοιτητή και τον ακαδημαϊκό, εισάγοντας νέα μέθοδο παράδοσης 
σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας, μέσω ειδικής πλατφόρμας διαδικτυακής διδασκαλίας/μάθησης. 
Στόχος πάντοτε, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης της παρεχόμενης πληροφορίας, στη νέα εποχή της 
τεχνολογίας και του αναγκαίου «κοινωνικού περιορισμού». 
  
Επιπρόσθετα, ο Πρύτανης από την πρώτη στιγμή, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ελαχιστοποίηση των 
συναθροίσεων για προστασία της πανεπιστημιακής κοινότητας και εκμηδενισμό της πιθανότητας 
εκδήλωσης κρούσματος κορωνοϊού. Μάλιστα προέτρεψε όσους παρουσίαζαν συμπτώματα 
κρυολογήματος ή γρίπης να εργάζονται εξ αποστάσεως, αλλά και σε όσους θα επέστρεφαν από ταξίδι στο 
εξωτερικό να περιοριστούν στο σπίτι για 14 ημέρες -πρόνοια που συστήθηκε από το Υπουργείο Υγείας- 
όπως και να παρακολουθούν τις εκδιδόμενες ταξιδιωτικές οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνθηκε 
ζητώντας από όλους ανεξαιρέτως  να μεταθέσουν ή να ακυρώσουν όλα τα τυχόν προγραμματιζόμενα 
εργασιακά και άλλα ταξίδια στο εξωτερικό. Προσαρμοζόμενο στις συνθήκες των περιστάσεων, το Γραφείο 
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ακύρωσε όλες τις δημόσιες διαλέξεις, τις εκδηλώσεις και συναθροίσεις που 
ορίστηκαν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι και τις 30 Απριλίου 
2020, ανεξαρτήτως διοργανωτικού φορέα. 

Έπειτα, από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου και εντεύθεν, δεδομένου ότι η διεθνής κατάσταση με το υγειονομικό 
πρόβλημα σε διάφορες χώρες κλιμακώθηκε, επισύροντας ανάλογες επιπτώσεις και στο νησί μας, λήφθηκε 
η απόφαση το Πανεπιστήμιο Κύπρου να λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του μόνο με προσωπικό 
ασφαλείας, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό, όπου είναι δυνατόν χωρίς την προϋπόθεση φυσικής παρουσίας, 
να εργάζεται εξ’ αποστάσεως. Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού εξέδωσε άμεσα ηλεκτρονική 



 

αίτηση/βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου, για το προσωπικό που χρειάζεται να διακινείται για λόγους 
εργασίας, από και προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
  
Πλέον, διαδικτυακά γίνεται και η διδασκαλία μαθημάτων. «Όπως γνωρίζετε», σημείωσε η κα 
Κωμοδρόμου, «το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει τόσο την πληροφορική υποδομή, όσο και τις εφαρμογές 
που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άμεσα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας.  Όλα τα διαδικτυακά μαθήματα, ξεκίνησαν από τις 18 Μαρτίου 2020 και διεξάγονται τις ίδιες 
ημέρες και ώρες όπως παρουσιάζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου».  
 
Στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι η ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς με επιτυχία, παράλληλα 
με  τη διαφύλαξη της υγείας όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Γι’ αυτό η διδασκαλία του 
τρέχοντος εξαμήνου, παρατείνεται μέχρι και τις 8 Μαΐου. Οι τελικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 
μεταξύ 15 Μαΐου 2020 και 5 Ιουνίου 2020. Για το προσεχές θερινό εξάμηνο, η κα Κωμοδρόμου ανέφερε 
ότι θα ξεκινήσει  από τις 15 Ιουνίου και θα λήξει στις 31 Ιουλίου, ενώ οι σχετικές εξετάσεις θα 
πραγματοποιηθούν μεταξύ 1 και 8 Αυγούστου. Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις. Σε 
ερώτηση για τις ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις, μας λέχθηκε ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν χωρίς τη 
φυσική παρουσία των φοιτητών. Σύντομα οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον εναλλακτικό τρόπο 
εξέτασης από τον διδάσκοντα εκάστου μαθήματος. 
  
Μπορεί αυτή την περίοδο το Πανεπιστήμιο Κύπρου που κάποτε έσφυζε από νεανική ζωή, επιστημονικά 
δρώμενα και κοινωνικές δραστηριότητες, να μοιάζει έρημο από την ανθρώπινη παρουσία, όμως ακριβώς 
έτσι αποβλέπει  στην εξάλειψη του υγειονομικού προβλήματος, συντασσόμενο στη συλλογική 
προσπάθεια της υπόλοιπης κυπριακής κοινωνίας , προκειμένου να επανέλθει το συντομότερο στους 
κανονικούς ρυθμούς.  
  
Μάλιστα, μετά και από συνοπτική -δημοσιογραφικού τύπου- έρευνα ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς και 
φοιτητές από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, φαίνεται ότι το μέτρο έκτακτης ανάγκης για 
διαδικτυακή διδασκαλία αποβαίνει άκρως αναγκαίο, για να εξασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί το τρέχον 
εξάμηνο. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν, όλοι αναγνωρίζοντας την 
αδιαμφισβήτητη αξία της «παραδοσιακής» δια ζώσης διδασκαλίας, παρουσιάζονται θετικοί και ευέλικτοι 
στην προσαρμογή των νέων δεδομένων, που έχουν όπως υπογραμμίστηκε, βασικό γνώμονα τη διαφύλαξη 
της υγείας, προστασία της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας της Κύπρου, από 
ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 
  
«Κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσω», ανέφερε η κα Κωμοδρόμου, «είναι η εβδομαδιαία ενημέρωση που 
παρέχει στην Κοινότητα το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, για θέματα ψυχικής υγείας και διαχείρισης της 
κατάστασης που δημιουργεί η «κοινωνική απομόνωση». Όλες οι αναφορές και ανακοινώσεις του Κέντρου, 
αναρτώνται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου. Ο Πρύτανης μάλιστα, 
για ακόμη μια φορά ενεθάρρυνε τους ακαδημαϊκούς και ερευνητές με τη δική τους επιστημονική 
ιδιότητα, να συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνικής 
δικτύωσης και να αρθρογραφούν στον έντυπο τύπο, ώστε η επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη να 
αποκτά φωνή. Όπως έχετε ήδη προσέξει, μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκών και ερευνητών παρεμβαίνει 
επιστημονικά στις τηλεοπτικές οθόνες, σε ραδιοφωνικές εκπομπές ή με αρθρογραφία και παραχώρηση 
συνεντεύξεων στον ημερήσιο τύπο για επιμόρφωση και πληροφόρηση του κοινού για τον κορωνοϊό. 
Καθένας μέσα από το επιστημονικό του πεδίο, προσφέρει τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πείρα του 
για να φωτίσει τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία. Αυτό σίγουρα  εκπέμπει μια ικανοποίηση -ή αν 
θέλετε ακόμα- το Πανεπιστήμιο Κύπρου νιώθει υπερήφανο για τη συμμετοχή της κοινότητάς του με 
οιονδήποτε τρόπο στην απάμβλυνση των κρίσιμων ωρών που διανύουμε.  
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Σε ερώτηση ποια είναι τα άτομα του Πανεπιστημίου Κύπρου που συνεισφέρουν με την 
εμπειρογνωμοσύνη τους και παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην Πολιτεία, αναφέρθηκαν εκ 
μέρους της κας Κωμοδρόμου πλειάδα ονομάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα: 
 

• Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 

• Λεόντιος Κωστρίκης, Καθηγητής Μοριακής Ιολογίας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών  

• Κωνσταντίνος Δέλτας, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, Διευθυντής του Κέντρου 
Αριστείας CY-Biobank 

• Γιώργος Νικολόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή 

• Νικόλας Διέτης, Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή 

• Μαρία Κολιού, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Λοιμωξιολογίας στην Ιατρική Σχολή και Πρόεδρος 
της Ειδικής Επιτροπής του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 

• Κατερίνα Στρατή, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 

• Ειρήνη Χριστάκη, Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή 

• Σταύρος Ζένιος, Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Χρηματοικονομικών 

• Ανδρέας Μιλιδώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

• Άρης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Τμήματος Νομικής 

• Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

• Τιμόθεος Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας και ιδρυτικό μέλος του Κέντρου 
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης 

• Φώφη Κωνσταντινίδου, Kαθηγήτρια Γλωσσικών Διαταραχών και Νευροψυχολογίας στο Τμήμα 
Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης 

• Μαρία Καρεκλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο ΑCThealthy, Τμήμα Ψυχολογίας 

• Μαριάννα Ζαχαρία, Διδακτορική Φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας. 
 

Επίσης ο Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «ΚΟΙΟΣ» και ο Επίκουρος 
Καθηγητής Έρευνας του Κέντρου Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων, Παναγιώτης 
Κολιός, συντονίζουν ομάδα επιστημόνων που προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν στη διαχείριση 
και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών και λήψης αποφάσεων για τον 
κορωνοϊό. Μετά την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος στην τηλεφωνική γραμμή 1420, τους ζητήθηκε 
από το Υπουργείο Υγείας να  συνδράμουν στην ιχνηλάτηση των επαφών των περιστατικών, οπότε εξέλιξαν 
περαιτέρω το σύστημα που δημιούργησαν, ώστε να καταγράφει και τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με 
επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τεχνικός συντονιστής του έργου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Έρευνας στο 
Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ», Δημήτρης Ηλιάδης. 
  
Η κα Κωμοδρόμου, καταληκτικά δεν παρέλειψε να τονίσει την εθελοντική συμμετοχή αριθμού φοιτητών 
της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία προσφέρει ήδη -από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής 
κρίσης- εθελοντική εργασία στη Μονάδα Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας. 
Επίσης, σημαντική είναι και η συμβολή του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής, όπως 
ανέφερε η Επικεφαλής  του Γραφείου Τύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθότι έχει δανείσει σημαντικό 
εξοπλισμό στο Τμήμα Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου Λάρνακας, για την δυνατότητα διενέργειας τεστ 
για τον SARs-CoV-2. Ολοκληρώνοντας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι επιβάλλεται ολοένα 
και περισσότερο στον σύγχρονο κόσμο και τις προκλήσεις που διαμορφώνει ο επιστημονικός και 
αντικειμενικά τεκμηριωμένος λόγος, να έχει προτεραιότητα ώστε να προλαμβάνεται κάθε κακό που ίσως 
προκύπτει, παρά να θεραπεύεται. 
 
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020 
*Τη συνέντευξη της Εκπροσώπου Τύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δόξας Κωμοδρόμου εξασφάλισε για το 
Διαδικτυακό Sigmalive, η Δημοσιογράφος Φρόσω Βιολάρη https://bit.ly/3aFviWa  
 

https://bit.ly/3aFviWa


 

 


