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~ RESEARCH carboπtechπologiesforthe 
1 PROJECT BEGINS achievementotthe2o2o 
~ Α new project entitled OP'fS objectives.. ~ 
~ (Optimizatioπ of a Thermal 
~ eπergy Storage system with 
~ integrated Steam Generator) 
~ has beeπ started bythe ποπ
~ profit orgaπisatioπ the 

EPEYNHJIKO 
ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ~ Cyprus lπstitute. The project, 

~ which has aπ EC fiπaπcial Ένα νέο ερευνητικό έ(JΥΟ με 
~ coπtήbutioπ of arouπd την ονομασία OPrS 
~ 8.650.000 euros, is coordi- (Oρtimizatioπ of a Thermal Η έρευνα θα μελεrήσει τις 
~ πated by ΕΝΕΑ (ltaly) aπd Energy Storage system with μεθόδους αποθήκευσης 
~ ίπναlνes 10 partπers, respec- integrated Steam Generator) ενέ(JΥειας και νέους. 
~ tivelyfrom Fraπce, Germany, διεξάγει το Ινστιτούrο οικονομικούς τρόπους 
~ Ιsraeι Cyprus, Spaiπ aπd Κύπρου. Το έργο αποθήκευσης ηλιακής 
~ Portugal. Thestudywill χρηματοδοτείται από την ενέργειας. Το έργο ανέλαβε 
~ examiπe eπergy storage Ευρωπαϊκή Ένωση με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
~ methods aπd lookat ίππονa- περίπου 8.650.000 ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
~ tive and ecoπomical ways to συντονίζεται από την ΕΝΕΑ σκοπό την επίτευξη των 
~ store solar energy. The study (Ιταλία) με ανάμιξη 1 Ο φιλόδοξων στόχων της 
~ is beiπg uπdertakeπ as part συνεργασιών από την Γαλλία. αναπτυξιακής στρατηγικής 
~ ofthe EU's Seventh Γερμανία, το Ισραήλ, την 'Ευρώπη 2020' αναφορικά με ~ 
~ Framework Programme aπd Κύπρο,Ιαπανία και την τΕ)(VΟλογία χαμηλών ~ 
· 1e th Ποnτnvαλία. ρύπων με χαμηλό κόστος. ~ ~:. ~ aimsatacce ratiπg e .... -, 
:. ..................................................................................................................................................... : 

Α πew πon-iπvasive test for 
Dowπ syndrome ίπ fetuses, 
based οπ pioπeeήπg 
research by Philippos 
Patsalis, will be ready bythe 
time the πew laboratory 
opeπs this summer at the 
Cyprus lπstitute of 
Neurology aπd Geπetics 
(CING) ίπ Lefkosia. Philippos 
Patsalis, the Chief Medical 
Director at CING, fouπded 
NPID Geπetics last year. The 
πew test aπalyses a small 
blood sample takeπ from the 
mother ίπ her 1Q-14th week 
of pregπaπcy aπd elimiπates 

the risk of miscarήage. 
Patsalis says that. whilst 
beiπg cheaper, simpler 
aπd faster thaπ other 
methods, the test caπ 
ποt oπly accurately 

diagnose Down Syndrome, 
it may also be used to testfor 
other geπetic coπditioπs 
iπcluding diabetes aπd 
caπcer. Dowπ Syndrome is 
the most commoπ form of 
mental impairment ίπ babies 
- about 1:700 births, but 
invasive methods curreπtly 
used for detectioπ, such as 
tests that ίπνοlνe the 
removal of amπiotic fluid 
from the sac surrouπdiπg the 
fetus, do carry a chaπce of 
miscarήage. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ 
ΓΙΑ ΝΕΟJΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΤΑΟΥΝ 
Μια νέα μη- επεμβατική 

διαγνωστική μέθοδο στα 
έμβρυα για το Σύνδρομο 

Ντάουν, βασισμένο στην πρω
τοποριακή έρευνα του Δρος 

Φίλιππου Πατσαλή, θα είναι 
έτοιμη όταν ανοίξει το νέο 
ε(JΥαστήριο στο Ινστιτούrο 

Νευρολογίας και Γενεnκής 

στη Λευκωσία. Ο Φίλιππος 
Πατσαλής. Γενικός Εκτελε

στικός Ιατρικός Διευθυντής 
του Ινστιτούτου, ίδρυσε πέρσι 

το NPID Genetics. Η νέα 
μέθοδος θα παίρνει δείγμα 

αίματος για ανάλυση από την 
έγκυο μητέρα κατό την 1 ο-
14η εβδομάδα κύησης και 
μειώνει τις πιθανότητες 

αποβολής του εμβρύου. Ο Δρ 
Πατσαλήςλέει ότι παρόλο που 

η μέθοδος είναι πιο φτηνή. 
πιο απλή και πιο γρήγορη 

από άλλες μεθόδους. έχει τη 
δυνατότητα όχι μόνο να κόνει 

ακριβή διάγνωση για το 
Σύνδρομο Ντόουν, αλλό και 

για άλλες γενετικές ασθένειες 
όπως διαβήτη και καρκίνο. Το 

Σύνδρομο Ντάουν αποτελεί 
την πιο σιιχνή μορφή νοητικής 

βλάβης σε μωρά περίπου σε 
1 :700 γεννήσεις. Οι επεμβατι
κές μέθοδοι όπως η αμνιοκέν
τηση που χρησιμοποιούνται 

τώρα για την εντόπιση του 
συνδρόμου, μπορεί να προκα

λέσει την αποβολή του 
εμβρύου. ~ 
www.πipd.com 

PRESERVING ΤΗΕ 
ISLAND'S NATURAL 
HERITAGE 
Duriπg 201 Ο a 'Piaπt Micro
Reserve' πetwork was 
established ίπ Cyprus for 
'the conservation of priority 
species and habita~The 
42-moπth bi-commuπal 

project has beeπ uπdertakeπ 
by a coπsortium of iπter
ested orgaπizatioπs with the 
aim of improviπg the coπser
νatioπ status of four plaπt 
species aπd two πatural 
habitats οπ the islaπd. 

At a receπt workshop 
orgaπised by UNDP-Act 
aπd Frederick College, 
50 Turkish-Cypriot aπd 
50 Greek-Cypriot πature 
coπservatioπ specialists 
met to discuss the progress 
of the project that aims to 
protect species threateπed 
by urbaπisatioπ aπd touήsm 
developmeπt. iπcludiπg the 
deνelopmeπt of the road 
system ίπ the mouπtaiπ 
areas. Discussioπs ίπ the 
workshop also highlighted 
the additioπal problems 
caused by the oνer-use of 
pesticides aπd fertilizers 
aπd by overgraziπg. 

As part of the project, 
five 'plaπt micro reserves' 
haνe beeπ established 
which are opeπ to the public 
and have informatioπ boards 
about the various species. 
Pathways haνe beeπ created 
ίπ the reserves to eπsure 
that the habitats aπd plaπts 
are ποt disturbed. Three of 
the four micro-reserves are 
situated aloπg the route of 

. the Ε4 Europeaπ pathway. 
~ Public awareπess is beiπg 
~ raised by workshops, πews
~ letters aπd preseπtatioπs ίπ 
~ local schools aπd officers ίπ 
~ the Forestry Departmeπt 
~ regularty orgaπise 
~ excursioπs. ~ 
~ •For more information about 
~ these excursions. please ca/1 
~ 22-805528. 

ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ 
ΠΟΛΙJΙΣJΙΚΗ ΜΑΙ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Το 201 Ο δημιουργήθηκε 
δίκτυο 'Μικριrαποθεμάτων 
Φυτών για τη Διατήρηση 

Ειδών και Οικοτόπων 
Προτεραιότητας' στην Κύπρο. 
Το έργο είναι αποτέλεσμα 

δικοινοτικής συνεργασίας 
που διήρκησε 42 μήνες και 
οργανώθηκε από μια κοινο
πραξία ενδιαφερομένων 

οργανισμών με σκοπό τη 
βελτίωση της προστασίας 

τεσσάρων ειδών φυτών και 
δύο οικοτόπων του νησιού. 

Σε πρόσφατο εργαστήρι 
που οργόνωσαν το UNDP
Act και το Frederick Uniνersity, 
50 Τουρκοκύπριοι και 
50 ελληνοκύπριοι ειδικοί στη 
διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος συναντήθη
καν για να συζητήσουν την 

πρόοδο του έργου, σκοπός 
του οποίου είναι η προστα

σία ειδών που απειλούνται με 
εξαφόνιση λόγω της aστικο

ποίησης και της τουριστικής 
ανόmυξης καθώς επίσης και 

της ανάmυξης του οδικού 
δικτύου στις ορεινές περιοχές. 

Συζητήσεις στο εργαστήρι 
επεσήμαναν τα επιπρόσθετα 

προβλήματα που δημιουρ
γούνται λόγω της υπερ

χρήσης των λιπασμάτων και 
των παρασιτοκτόνων καθώς 

επίσης και της υπερ
βόσκησηςτουεδόφους. 

Πέντε περιοχές'Μικρο

αποθεμότων Φυτών' έχουν 
δημιουργηθεί ως μέρος του 
έ(Jγου οι οποίες είναι ανοικτές 

για το κοινό και διαθέτουν 
πίνακες με πληροφορίες για 

τα διάφορα είδη που υπάρ
χουν. Μονοπότια οδηγούν 

τον επισκέπτη χωρίς να 
παρεμβαίνει στο φυσικό 

περιβάλλον. Τρείς από τις τέσ
σερεις περιοχές βρίσκονται 

στη διαδρομή του 
Ευρωπαϊκού Μονοπατιού 

της Φύσης Ε4. Η ενημέρωση 
του κοινού γίνεται μέσω 

εργαστηρίων, ενημερωτικών 
δελτίων και παρουσιάσεων 

σε τοπικά σχολεία. Επίσης. 
αξιωματούχοι του Τμήματος 

Δασών οργανώνουν τακτικές 
εκδρομές σ' αυτές τις 

περιοχές. ~ 
•Πα περισσότερες πληραρο
ρίεςγια τις εκδρομές, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με 
το 22 805528. 

CVPRUS'S SATELLITE NAMED ... 
Cyprus's satellite ίπ the EU 
Galileo πavigatioπ system 
has beeπ πamed Aπdriaππa 
after the wiππer of a πatioπal 
children's art competitioπ. 
Wiππer of the competitioπ 
was Aπdriaππa Yiallourou, 
who is 11 years old aπd 
liνes ίπ Larπaka. All the 
satellites ίπ the system 
haνe beeπ πamed after the 
wiππers of similar art 

competitioπs held ίπ each 
of the member couπtries. ~ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 
Ο κυπριακός δορυφόρος 
στο ευρωπαϊκό σύστημα 

εντοπισμού μέσω δορυ
φόρου Galileo (Γαλιλαίος) 
πήρε το όνομα Andrianna 
(Ανδριόνα) μετό από διαγω-

νισμό ζωγραφικής για παιδιά. 
Νικήτρια του διαγωνισμού 

ήταν η εντεκάχρονη Ανδριάνα 
Γιάλλουρου από τη Λόρνακα. 

Όλοι οι δορυφόροι στο 
σύστημα έχουν πόρει την 

ονομασία τους από παρό
μοιους διαγωνισμούς που 

έγιναν σε κάθε μια από τις 
χώρες μέλη της ΕΕ. ~ 

Marios
Highlight


