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Το Cyprus Forum είναι ένα νέο, 
ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό 
συνέδριο, το οποίο φιλοδοξεί να 
αποτελέσει κορυφαία ετήσια συνάντηση 
πολιτικών αρχηγών από την Κύπρο αλλά 
και το εξωτερικό, αλλά και σημαντικών 
προσωπικοτήτων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, του επιχειρηματικού 
κόσμου, των ΜΜΕ, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. 



Στόχος του Cyprus Forum να καταστεί 
θεσμός στην κυπριακή δημόσια συζήτηση 
και να ενισχύσει τον επαναπροσδιορισμό 
της χάραξης πολιτικών στην Κύπρο, με 
απώτερο σκοπό τη βελτίωση και την 

προώθηση βιώσιμων και κοινωνικά 
υπεύθυνων πολιτικών στην Κύπρο, αλλά 

και στην ευρύτερη περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου. 

cyprusforum.cy 



Welcome 
Addresses 



Nicolas Kyriakides 
Founder, Cyprus Forum

Στην εισαγωγική το ομιλία, ο επικεφαλής της 
οργανωτικής επιτροπής του Cyprus Forum Δρ. 
Νικόλας Κυριακίδης, ανέφερε ότι με το Cyprus 
Forum θέλησαν να δημιουργήσουν ένα θεσμό ο 
οπο ί ο ς ν α φέρν ε ι κο ν τά πολ ι τ ι κ ο ύ ς , 
επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, ενεργούς πολίτες 
και μέσα μαζικής ενημέρωσης, από όλους τους 
ιδεολογικούς χώρους, σε μία γιορτή παραγωγής 
ιδεών για το κοινό μας μέλλον. 
«Προχθές, 1η Οκτωβρίου 2020, η χώρα μας 
σ υ μ π λ ή ρω σ ε 6 0 χ ρ ό ν ι α ζω ή ς . Όσο 
αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις, κρίσεις, χαρές 
και λύπες ως συμπατριώτες, η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί ως 
κράτος και οι πολίτες να έρθουμε πιο κοντά» 
σημείωσε αρχικά. 
Πρόσθεσε απόμη πως «ίοπως έγραψε ο Μάρτιν 
Βόλφ στους Financial Times πριν λίγους μήνες, 
σε μια δημοκρατία, οι άνθρωποι δεν είναι μόνο 
καταναλωτές , εργαζόμενο ι , ι δ ι οκτήτες 
επιχειρήσεων ή επενδυτές. Είμαστε πολίτες. 
Αυτός είναι ο δεσμός που ενώνει τους 

ανθρώπους σε μία κοινωνία. Στον σημερινό 
κόσμο, η πολιτότητα πρέπει να έχει τρεις πτυχές: 
η πρώτη πτυχή είναι η πίστη στη δημοκρατία, 
τους θεσμούς, τις αξίες της ανοιχτής συζήτησης 
και της αμοιβαίας ανοχής, η δεύτερη είναι η 
επιθυμία να χτίσουμε μια οικονομία που να 
επιτρέπει στους πολίτες να δημιουργούν και η 
τρίτη είναι η ανησυχία για την δυνατότητα όλων 
των συμπολιτών να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή.  
Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε έναν κόσμο 
μαζικής εκβιομηχάνισης που η ανησυχία για το 
περιβάλλον ήταν δευτερεύουσας σημασίας, όπου 
οι περισσότερες μορφωμένες γυναίκες δεν 
εργάζονταν και όπου υπήρχαν σαφείς εθνικές και 
φυλετικές διακρίσεις. Ωστόσο, ορισμένα 
πράγματα παραμένουν τα ίδια. Τα ανθρώπινα 
όντα πρέπει να ενεργούμε τόσο συλλογικά όσο 
και ατομικά. Όπως προκύπτει και από το Nash 
equilibrium, τα πάμε καλύτερα όταν και οι 
συμπολίτες μας τα πηγαίνουν καλύτερα. Το να 
ενεργείς μαζί, μέσα σε μια δημοκρατία, σημαίνει 
να ενεργείς και να σκέφτεσαι ως πολίτης. 
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Εάν δεν το πράξουμε, η δημοκρατία θα αποτύχει». 
«Θέλουμε να ενώσουμε όλες τις μεταρρυθμιστικές φωνές για να μπορέσουν να ακουστούν και να μην 
είναι μόνες τους και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τους αξιωματούχους στο δύσκολο έργο τους», είπε. 
Πρόσθεσε ότι η πανδημία του Covid-19 έδειξε ήδη ότι μία λύση σε δύσκολα πολιτικά προβλήματα η 
οποία έχει και περισσότερη αποδοχή από τους πολίτες, είναι η λήψη πολιτικών αποφάσεων με βάση 
επιστημονικά δεδομένα. Το πρόβλημα, ενδεχομένως, προσθεσε είναι ότι η επιστήμη δεν είναι πάντα 
ξεκάθαρη ούτε πάντα ικανή να απαντά σε όλα τα πολιτικά ερωτήματα. 
«Για αυτό χρειάζεται ο συνεχής διάλογος με όλους τους παίχτες: πολιτικούς, εμπειρογνώμονες και 
πολίτες, για να λαμβάνονται υπόψη όλες οι τεκμηριωμένες ανησυχίες και να οδηγούμαστε στις 
καλύτερες δυνατές αποφάσεις, εκμεταλλευόμενοι τις θετικές ασυμμετρίες», είπε. 
Καταλήγοντας ο Δρ. Κυριακίδης, σημείωσε τόνισε πως στόχος της οργανωτικής επιτροπης είναι να 
προσπαθήσει να καταστήσει το Cyprus Forum ένα χρήσιμο θεσμό για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο 
οποίος όχι μονο θα ενθαρρύνει το διάλογο σε καίρια θέματα δημόσιας πολιτικής αλλά θα οδηγει και σε 
ουσιαστικες μεταρρυθμίσεις και να παρέχει δόσεις οξυγόνου στην πολλές φορές αδιέξοδη συζήτηση. 

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη ομιλία εδώ.
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Yiannis Thomatos 
Vice President, Delphi Economic Forum 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία, το Cyprus Forum πραγματοποιείται με ιδιαίτερη 
επιτυχία, σημείωσε σε διαδικτυακό μήνυμά του, ο Αντιπρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, 
Γιάννης Θωμάτος, κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.  
Υπέδειξε δε, πως σε κάθε αντιξοότητα θα πρέπει να αναζητούμε τα θετικά, σημειώνοντας πως 
«Εμπιστευθήκαμε το Κράτος και εκείνο εμπιστεύθηκε τους πολίτες του: τον κρατικό μηχανισμό, τους 
ειδικούς, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης. 
Η πανδημία απέδειξε, ακόμη μια φορά, ότι χρειάζεται να υπερβούμε την ατομικότητα και τον εγωισμό 
μας, να συσπειρωθούμε και να εργαστούμε για τον κοινό σκοπό και το συλλογικό καλό. 
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα, τελευταία και την επιστήμη 
που συχνά απομυθοποιούνται και γίνονται αντικείμενο άδικης κριτικής. Ιδίως από τους λαϊκιστές και τους 
ακραίους, κάθε πολιτικής κατεύθυνσης». 
Εξέφρασε, μεταξύ άλλων, την ικανοποίηση του για τη συνεργασία του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών 
με την ομάδα του Οxygono για την υλοποίηση της διοργάνωσης του Cyprus Forum, με αποτέλεσμα ένα 
ενδιαφέρον πρόγραμμα με πολύ σημαντικούς ομιλητές.  
Ανέφερε ακόμη, πως οι πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις του Φόρουμ ,σωστά δίνουν έμφαση στη 
σημασία της περιφρούρησης του κράτους δικαίου, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης, της δίκαιης ανάπτυξης, της ενεργειακής ασφάλειας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της καλύτερης προοπτικής ζωής για τους νέους. 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Οικονομικού Φόρουμ των 
Δελφών, o κ. Θωμάτος ευχαρίστησε τον Νικόλα Κυριακίδη με τον οποίο, όπως είπε, μοιράζεται την ίδια 
πίστη στη δημοκρατία των αξιών και συναισθημάτων.  
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Τα εύσημα έδωσε και σε όλη την ομάδα του Cyprus Forum, που εργάστηκε σκληρά και με ενθουσιασμό 
για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αλλά και στους χορηγούς που στήριξαν το εγχείρημα ώστε να 
μπορέσει να σταθεί στα πόδια του.  
Ιδιαίτερη μνεία, στο μήνυμα του ο κ. Θωμάτος έκανε στη συμβολή της Προεδρίας της Δημοκρατίας 
αλλά και στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη ο οποίος τίμησε το Cyprus 
Forum θέτοντας τις εργασίες υπό την αιγίδα του.  

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη ομιλία εδώ.
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Panayiotis Sentonas 
Deputy Government Spokesman on behalf of Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus 

Τους χαιρετισμούς και τα θερμά συγχαρητήρια 
του Προέδρου της Δημοκρατ ίας Νίκου 
Αναστασιάδη για τη διοργάνωση του ετήσιου 
Συνεδρίου Cyprus Forum, μετέφερε ο 
Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Παναγιώτης Σεντώνας κατά την έναρξη του 
Συνεδρίου. 
H διοργάνωση του Cyprus Forum, είπε, η οποία 
πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο 
από τον Οργανισμό Oxygono σε συνεργασία με 
το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αποτελεί μία 
σπουδαία πρωτοβουλία, γιατί στοχεύει στον 
εποικοδομητικό διάλογο, στην ώσμωση ιδεών, 
στη σύνθεση απόψεων, τον προβληματισμό γύρω 
από ουσιώδη θέματα που απασχολούν τους 
πολίτες, τους θεσμούς, την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, τον κόσμο του επιχειρείν. 
Τέτοιες πρωτοβουλίες όπως είναι το Cyprus 
Forum, υπέδειξε, βαθαίνουν τη δημοκρατία μας 
γιατί:  
1. Δημιουργούν τη γέφυρα γ ια ενεργό 
συνεισφορά των πολιτών στη συμμετοχική 
δημοκρατία.  

2. Διαμορφώνουν χώρο στη δημόσια σφαίρα για 
συζήτηση ζητημάτων ουσιαστικών και σημαντικών 
για τον δημόσιο βίο.  
3. Συνεισφέρει στον σχηματισμό μιας δυναμικής 
κοινωνίας των πολιτών.  
Το αξιόλογο της διοργάνωσης, όπως σημειώνει ο 
κ. Σεντόνας, το διαπιστώνει κανείς μέσα από δύο 
σημεία: Πρώτον στην ατζέντα, αφού αυτή 
περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα θεμάτων που 
συνδέονται άρρηκτα με την κοινωνία στο σύνολό 
της και για τα οποία υπάρχει σαφής ανάγκη για 
προβληματισμό , δημιουργ ική σκέψη και 
ευφάνταστες ιδέες. Ανάμεσα σε αυτά είναι η 
οικονομία, η εξωτερική πολιτική, το περιβάλλον, η 
δικαιοσύνη και οι θεσμοί, η έρευνα και η 
καινοτομία και η παιδεία και ο πολιτισμός. 
Δεύτερον, πρόσθεσε, το αξιόλογο αυτού του 
φόρουμ αποκαλύπτει και η ομάδα των ομιλητών 
και των ομιλητριών. Άτομα προερχόμενα από 
ποικίλα υπόβαθρα και επαγγελματικούς χώρους, 
καταξιωμένα στον τομέα τους, με πίστη στις 
ιδέες τους. 
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«Η πρώτη αυτή διοργάνωση του Cyprus Forum εμπεριέχει ένα ειδικό συμβολισμό, αφού συμπίπτει 
χρονικά με τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το γεγονός 
αυτό θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για ένα κριτικό και γόνιμο αναστοχασμό καθώς και για 
εξαγωγή ρεαλιστικών συμπερασμάτων για όλα όσα έχουν παρέλθει, για ό,τι ζούμε σήμερα αλλά και για το 
μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε» 
Τελος, ο κ. Σεντόνας σημείωσε τα λεγόμενα της κ. Ελένης Αρβελέρ στο 4ο φόρουμ των Δελφών, η 
οποία σημείωσε πως «δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες του μέλλοντος» και ότι «αν θέλεις να δαμάσεις το 
μέλλον, πρέπει να το δημιουργήσεις εσύ ο ίδιος». Και αυτό είναι η ευθύνη όλων μας, σήμερα», 
καταλήγοντας πως το Cyprus Forum έρχεται ως προτροπή ή και ενθαρρυνση για αναστοχασμο με την 
συμβολή του καθενός για να γίνουε καλύτεροι, ως δρώντες στην κοινωνία, ως συλλογικός εαυτός ως 
χώρα.  

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη ομιλία εδώ.
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Keynote 
Speeches



Demetris Syllouris 
Former President of the Cyprus Parliament 

Τη συμμετοχικότητα και τη διαδραστικότητα στις 
αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων έθεσε 
ως στόχο θητείας ο Πρόεδρος της Βουλής 
Δημήτρης Συλλούρης, τονίζοντας έγιναν τα 
πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή με την 
καθίδρυση της Παράλληλης Βουλής, ενός νέου 
θεσμού που διένυσε μόλις τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας.  
Η Παράλληλη Βουλή λαμβάνοντας σάρκα και 
οστά αποτελεί σήμερα έναν ισχυρό κρίκο στην 
αλυσίδα της συνεργασίας ανάμεσα στην εξουσία 
και τον λαό, ώστε να σμικρυνθεί και να 
απαλειφθεί η μεταξύ τους απόσταση, ώστε η 
ιδέα της αυτοθέσμισης του λαού να πραγματωθεί 
κατά το δυνατόν με τους πλέον σύγχρονους 
όρους. 
Αυτό δήλωσε o Δημήτρης Συλλούρης στην ομιλία 
του με τίτλο «Η συμμετοχικότητα και η 
διαδραστικότητα στις αποφάσεις της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Παράλληλη Βουλή)» στο «1st 
Cyprus Forum». 

Σημείωσε ακόμη ότι,  σε μια εποχή που τόσο 
πολιτειακοί θεσμοί όσο και δημοκρατικά 
πολ ι τ ε ύ μ α τ α βρ ί σ κ ο ν τ α ι υπό δ ι α ρ κ ή 
αμφισβήτηση , η ενεργοπο ίηση θεσμών 
συμμετοχικής δημοκρατίας θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια απάντηση όχι μόνο για άρση της 
αμφισβήτησης, αλλά και, το σημαντικότερο, για 
διεύρυνση του όρου της δημοκρατίας. 
«Πρόκειται για μια νέα μορφή προωθημένης 
δημοκρατικής διακυβέρνησης, η οποία εμπλέκει 
ενεργά τους πολίτες στη διαμόρφωση και λήψη 
αποφάσεων, που στηρίζεται στη διαβούλευση, 
και για την επίτευξή της χρησιμοποιούνται την 
εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης 
σημαντικά εργαλεία της ραγδαία αναπτυσσόμενης 
τεχνολογίας, μιας τεχνολογίας που μπορεί πολύ 
περισσότερο ακόμα να αξιοποιηθεί», υπέδειξε.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, η Βουλή 
των Αντιπροσώπων προχώρησε στην ίδρυση της 
Παράλληλης Βουλής.  

Participation and Interactivity in the decisions of the  
House Of Representatives (Parallel Parliament) 
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Πρωταρχικός στόχος είπε, είναι η ανάπτυξη μιας 
διαδραστικής σχέσης της Βουλής με την κοινωνία 
και τους πολίτες, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η 
πολιτότητα, η σημαντική ιδιότητα του να είσαι 
πολίτης, που σήμερα δυστυχώς τυγχάνει 
«αποποίησης», με την ολοένα αυξανόμενη 
αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική 
σκέψη και δράση. 
Πρόθεσή μας, ανέφερε, είναι η μετατροπή της 
μεμψιμοιρίας και της άγονης άρνησης και 
διαμαρτυρίας σε ενεργό συμμετοχή και δράση. 
Περαιτέρω, η αξιοποίηση της επιστημονικής 
γνώσης, που παράγεται και αναπτύσσεται τα 
τελευταία χρόνια μέσα από τα ακαδημαϊκά μας 
ιδρύματα, των οποίων τα ορατά επιτεύγματα σε 
όλους τους κλάδους επιστημών θα πρέπει να 
αποτελέσουν όχι απλά μια δεξαμενή άντλησης 
ιδεών και γνώσεων, αλλά και πρότυπα πρακτικής 

εφαρμογής, οδηγός ενός συλλογικού πολιτικού 
πράττειν. 
Η Παράλληλη Βουλή, σημείωσε ο κ. Συλλούρης, 
επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο, 
καθιστώντας τους πολίτες όχι μόνο κοινωνούς, 
αλ λά κα ι συ ν δ ι α μορφωτέ ς πολ ι τ ι κώ ν 
διακυβέρνησης και   κινητήριο μοχλό προώθησης 
και έκφρασης των συμφερόντων της κοινωνίας, 
θεσμοθέτησε τη λειτουργία επτά Παράλληλων 
Βουλών.   Αυτές είναι η Βουλή για την Έρευνα, 
Καινοτομία και Ψηφιακή Διακυβέρνηση, η Βουλή 
για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και 
την Υγεία, η Βουλή για τον Πολιτισμό, η Βουλή για 
την Κοινωνία των Πολιτών, η Βουλή για την 
Επιχειρηματικότητα, η Βουλή των Νέων 
Αντιπροσώπων και η Κυπριακή Παιδοβουλή. 
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Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη ομιλία εδώ. 

https://www.youtube.com/watch?v=ByBqYcq_KNo


Stella Kyriakides 
Commissioner for Health & Food Safety, European Commission 

Τις ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις αλλά και τις 
σημαντικές ευκαιρίες που έφερε στο προσκήνιο η 
πανδημία του Covid-19 σε διεθνές επίπεδο 
ανέλυσε στην διαδικτυακή παρέμβασή της στο 
1st Cyprus Forum, η Ευρωπαία Επίτροπος για την 
Υγε ία κα ι Ασφάλε ια Τροφίμων Στέλλα 
Κυριακίδου.  
Μέσα από την κρίση έρχεται η ευκαιρία για 
αλλαγή, σημείωσε η κ. Κυριακίδου ενώ ανέφερε 
ότι αργότερα φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
υποβάλει προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Ένωση 
Υγείας στο φιλόδοξο πρόγραμμα EU4 Health. 
Εξήγησε ότι αυτό περιλαμβάνει την παροχή 
μεγαλύτερου ρόλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την 
προετοιμασία και τον μετριασμό των απειλών και 
των πανδημιών για την υγεία. 
Τόνισε δε ότι θα υλοποιηθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο 
για την καταπολέμηση του καρκίνου και τη νέα 
φαρμακευτική στρατηγική εώς τα τέλη του 
τρέχοντος έτους. «Χρειαζόμαστε περισσότερη 

Ευρώπη στην υγεία και περισσότερη υγεία σε 
όλες τις πολιτικές», υπέδειξε η Ευρωπαία 
Επίτροπος.  
Αναφερόμενη στ ις δ ιαδ ικασ ίες γ ια την 
εξασφάλιση ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού 
και καθολικά προσβάσιμου εμβολίου κατά του 
κορονοϊού, σημείωσε ότι η στρατηγική της ΕΕ για 
τα εμβόλια στοχεύει στη μεγιστοποίηση της 
πιθανότητας επιτυχίας. Επιτρέπει, σημείωσε, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί εκ των 
προτέρων συμφωνίες αγοράς με κατασκευαστές 
εμβολίων για λογαριασμό των χωρών της ΕΕ. Θα 
επιτρέψει επίσης στα κράτη - μέλη να δωρίσουν 
δεσμευμένες δόσεις σε χώρες με χαμηλότερο και 
μεσαίο εισόδημα αλλού στον κόσμο. 
Tόνισε ακόμη ότι το καλοκαίρι επιτεύθθηκε 
πρόοδος σε σχέση με το εμβόλιο, σημειώνοντας 
ότι η πρώτη συμφωνία προαγοράς υπεγράφη με 
την AstraZeneca και η δεύτερη με τη Sanofi, ενώ 
ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με άλλες 
τέσσερεις εταιρείες.

COVID-19 Pandemic:  
The greatest public health crisis in living memory 
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Στόχος , ανέφερε να δ ιασφαλ ιστε ί ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προκειμένου να 
αυξηθεί η πιθανότητα εξεύρεσης ενός ασφαλούς 
και αποτελεσματικού εμβολίου. 
Εξάλλου, η κ. Κυριακίδου αναφέρθηκε στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε 
από την πανδημία του Covid-19 και άλλαξε τις 
ιστορροποίες οι χώρες διεθνώς καλούνται να 
προστατεύσουν τους πολίτες τους, ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά τη στιγμή που τα ζωτικά φάρμακα και 
ο ιατρικός εξοπλισμός είχαν ήδη τελειώσει, ενώ οι 
αλυσίδες ανεφοδιασμού είχαν ήδη διαλυθεί. 
Υπέδειξε, μεταξύ άλλων, πως η αναγκαιότητα 
συντονισμού εντός της ΕΕ κατά την συγκυρία της 
κρίσης του COVID-19, υπήρξε πιο απαραίτητη 
από ποτέ.  
«Καθόλη τη διάρκεια της κρίσης, η Επιτροπή 
ένωσε τις κυβερνήσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και τη φαρμακευτική βιομηχανία για να βοηθήσει 
τα κράτη - μέλη να προετοιμαστούν και να 
ανταποκριθούν στον ιό», είπε. 
Εξήγησε ακόμη ότι δημιουργήθηκαν «πράσινες 
λωρίδες» προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη διακίνηση εμπορευμάτων κατά τη 
διάρκεια των lockdowns. Ταυτόχρονα, είπε, 
υπήρξε σημαντική συνεργασία με τους μη 
Ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους για την 
αντιμετώπιση των απαγορεύσεων εξαγωγής και τη 
διασφάλιση της ροής ζωτικών φαρμακευτικών 
προϊόντων προς τις χώρες που τα έχουν ανάγκη.  
Πρόσθεσε ακόμη , ότ ι υπήρξαν κο ι νές 
πρωτοβουλίες προμηθειών η οποίες επέτρεψαν 

στα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση σε 
εξοπλισμό ατομικής προστασίας, σε μάσκες, 
αναπνευστήρες εργαστηριακές προμήθειες και 
φάρμακα εντατικής θεραπείας.  
Την ίδια ώρα,είπε,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ 
του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης αγόρασε 
εκατομμύρια μάσκες για εργαζόμενους στον 
τομέα της υγείας και 30.000 σεμινάρια χρήσης 
για το Remdesivir, τα οποία διανεμήθηκαν 
α ν α λ ο γ ι κ ά σ ε ό λ η τ η ν Ε υ ρ ώ π η - 
συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου - για να 
εξασφαλιστεί δίκαιη πρόσβαση και διαθεσιμότητα. 
Υπογράμμησε ακόμη πως το Μέσο Στήριξης 
Έκτακτης Ανάγκης επέτρεψε επίσης τη 
μεταφορά ιατρικών προμηθειών μέσω - SURE - 
για την παροχή προσωρινής στήριξης στα κράτη 
μέλη και για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας 
που συνδέονται με την κρίση. 
Μέσω αυτού, ανέφερε, η Κύπρος θα λάβει 
δάνεια 497 εκατομμυρίων ευρώ γ ια τη 
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ω ν 
προγραμμάτων εργασίας και μέτρων για τον 
μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 
της κρίσης. 
Πρόσθετα, η κ. Κυριακίδου, σημείωσε ότι οι 
Ευρωπαίοι Υπουργοί Υγείας, συναντώνται σε 
τακτική βάση προκειμένου να ανταλλάζουν 
απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες 
τους αλλά και για να θέτουν στόχους και 
προτεραιότητες.  
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Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη ομιλία εδώ. 

https://youtu.be/GImnQerax7w


Michalis Neoptolemou  
Chief Executive Officer, Remedica Group 

Η εξωστρέφεια για τις Κυπριακές επιχειρήσεις 
αποτελεί μονόδρομος για την οικονομική 
ευρωστία και βιωσιμότητα.  Η προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο αναπτυξιακό στόχο 
της πολιτείας και ως εκ τούτου η προσπάθεια 
εξωστρέφειας των Κυπριακών επιχειρήσεων 
αποτελεί μείζονος σημασίας για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. Αναμφίβολα η οικονομική 
κρίση και η ύφεση που βιώνει η χώρα μας τα 
τελευταία έτη έχουν επηρεάσει σχεδόν όλους 
τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 
Παρ' όλα αυτά τα αδιέξοδα της σημερινής 
καταστάσεως, η οικονομική κρίση δύναται να 
αποτελέσει και το εφαλτήριο μιας νέας εποχής 
για την Κυπριακή οικονομία στη βάση της υγιούς 
ανάπτυξης, μέσω της παραγωγής προϊόντων 
υψηλής ποιότητας ικανών να αντιμετωπίσουν και 
να υπερισχύσουν του διεθνούς ανταγωνισμού. Η 
διέξοδος λοιπόν βρίσκεται κατεξοχήν στις ξένες 
α γ ο ρ έ ς κ α ι ε π ο μ έ νω ς η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 
επιχε ιρηματ ικής εξωστρέφειας αποτελε ί 
επιτακτική ανάγκη για τις Κυπριακές επιχειρήσεις. 

Είναι αντιληπτό ότι η οργανωμένη στρατηγική 
επιχειρηματικής εξωστρέφειας δεν αποτελεί 
δραστηριότητα πρόσκαιρων ωφελειών αλλά μία 
σημαντική προοπτική για τη μελλοντική ανάπτυξη 
της βιομηχανίας και την επιβίωσή της στα πλαίσια 
του διεθνούς ανταγωνισμού. Για το σκοπό αυτό, 
απαιτείται μια μεταβολή του παραγωγικού ιστού 
της χώρας και μια διεύρυνση των υπάρχοντών 
δραστηριοτήτων για την καλύτερη εναρμόνιση 
του με την παγκόσμια ζήτηση αγαθών και 
υπηρεσιών. Σίγουρα δεν είναι εύκολη επιλογή και 
προϋποθέτει σημαντική προσπάθεια, αλλά είναι 
μία καλή ευκαιρία για να διαχειριστούν οι 
Κυπριακές επιχειρήσεις την ύφεση και να μπουν 
σε μακροχρόνια τροχιά ανάπτυξης.  
Η Remedica είναι κατεξοχήν ένας εξωστρεφείς 
οργανισμός με εμπορική παρουσία σε 163 χώρες 
ακολουθώντας στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, 
έχει δημιουργήσει και αναπτύξει συνεργασίες με 
αντιπρόσωπους και επιχειρηματίες ανά τον κόσμο 
που προωθούν το εταιρικό και την προϊοντική  
της ετικέτα Brand/s  .	

The importance of extroversion in businesses  
and their impact on the economy of Cyprus
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Η εξωστρέφεια στη βάση της βιώσιμης 
ανάπτυξης επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός 
ελκυστικού επιχειρηματικού μοντέλου που θα 
μπορεί να είναι ανταγωνιστικό και να επιστρέφει 
οικονομική (και όχι μόνο) επιπρόσθετη αξία στην 
Remedica αλλά και στη βιομηχανία μας.  
Στρατηγικές συνεργασίες με οργανισμούς, 
επιλέγοντας τους καλύτερους στον τομέα τους 
α ν ά τ ο π α γ κ ό σ μ ι ο , ε ί τ ε σ ε θ έ μ α τ α 
  φαρμακευτικής καινοτομίας είτε σε θέματα 
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης είναι κάποιες 
από τις δράσεις με τις οποίες η Remedica έχει 
τοποθετήσει την αξιοποίησή του εξωστρεφούς 
επιχειρηματικού της μοντέλου. 
Όσον αφορά στους στρατηγικούς στόχους για 
την ενίσχυση της εξωστρέφειας, πρωτίστως θα 
πρέπει να εκπονηθεί μία στρατηγική μελέτη με 
σκοπό την καταμέτρηση της παρούσας 
κατάστασης σε ότι αφορά  στο σημερινό επίπεδο 
εξωστρέφειας των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Από 
αυτή την μελέτη θα μπορούσαν να εξαχθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα με τα οποία θα 
μπορούσε να δομηθεί η να αναδομηθεί ένα 
επιχειρησιακό σύστημα με στόχο την αναβάθμιση 
ή και ενίσχυση όπως:  
α) των εξαγωγών μέσω αξιολόγησης της 
ανταγωνιστικότητας του εξαγώγιμου προϊόντος 
αλλά και στην οικονομική ενίσχυση μελετών που 
θα υποδείξουν τις ευκαιρίες σε προϊόντα και 
υπηρεσίες που δύναται να αποτελούν σημαντικές 
επενδύσεις εξωστρέφειας.    
β) ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού  που συνδέονται με την εξωστρέφεια 
μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης 
γ) ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων 
μέσω οικονομικών κινήτρων δανεισμού και άλλων 
χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων αλλά και 
επιχορηγήσεις συνδεόμενες με καινοτομία και 
ανάπτυξη εξωστρεφών ενεργειών που αποτελούν 
‘’προϊόν’’ προς πώληση (με επανάληψη).      
δ) ενίσχυση στην πρόσβαση σε αξιοποιήσιμες 
πληροφορίες (γνώσεις) όπως   αγορές και 
επιχειρήσεις του εξωτερικού με σκοπό την 
σύναψη επαφών και επιχειρηματική δικτύωση.  
Αναμφισβήτητα, η φαρμακοβιομηχανία  αποτελεί 
έναν από τους 5 βασικότερους πυλώνες της 
Κυπριακής οικονομίας μεταξύ άλλων αυτών του 
τουρισμού ο οποίος αυτή τη στιγμή περνάει μία 
πρωτοφα νή κ ρ ί σ η κ α ι θα πρέπ ε ι ν α 

επαναπροσδιοριστεί ο τουρισμός με πρωτοτυπία, 
του κατασκευαστικού τομέα, των ναυτιλιακών και 
της εκπαίδευσης. Αυτοί οι πυλώνες κράτησαν την 
Κυπριακή οικονομία ζωντανή και αυτοί οι πυλώνες 
πρέπει να διατηρηθούν ζωντανοί και να 
επεκταθούν. 
Αδιαμφισβήτητα, οι εξαγωγές φαρμάκων 
αποτελούν ένα από τους βασικότερους  πυρήνες 
εσόδων της Κυπριακής οικονομίας και έχοντας 
Οργανισμούς σαν   την Remedica που έχουν 
επενδύσει στην τεχνολογία και την καινοτομία για 
την βιώσιμη ανάπτυξη τους δεν μπορεί παρά 
αυτή η πηγή εσόδων να μεγαλώνει μαζί με τους 
οργανισμούς που την στηρίζουν. Οποιοδήποτε 
προϊόν το οποίο κατέχει ανταγωνιστ ικό 
πλεονέκτημα (στο χώρο που εμπορεύεται) το 
οποίο δεν αντιγράφεται εύκολα, είναι κερδοφόρο 
 αλλά έχει και ένα ικανοποιητικό αγοραστικό κοινό 
(με επανάληψη) που θα μπορούσε να το 
υποστηρίξει θα μπορούσε να έχει θετικό 
αν τ ί κ τ υπο στην Κυπρ ι α κή Ο ι κονομ ί α . 
Παραδείγματα όπως το χαλούμι, η πατάτα  αλλά 
και προϊόντα του κατασκευαστικού/μεταποιητικού 
τομέα  έχουν καθιερώσει τη συμβολή τους στην 
Κυπριακή οικονομία αλλά σίγουρα δεν θα 
μπορούσε να συγκριθεί με την δυνητική συμβολή 
που θα μπορούσε να έχει η αξιοποίηση του 
φυσικού αερίου. Το παραγόμενο προϊόν αλλά και 
ο ι π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς π ο υ 
αναπτύσσονται γύρω από το φυσικό αέριο 
αποτελούν το απόλυτο παράδειγμα ευκαιρίας 
που  μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό να γίνει ο 
τόπος μας , β ιώσ ιμα ανταγων ίσ ιμος με 
 εξωστρέφειά στις επιχειρηματικές του δράσεις. 
Πέραν των υπηρεσιών τουρισμού , οι νεότεροι 
τομείς επαγγελματικών υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις και διεθνείς χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες είναι πιο ανθεκτικοί στην 
πρόσφατη ύφεση και συμβάλουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό στην σταθερή οικονομία. Η θετική 
συμβολή/συνεισφορά των επαγγελματικών 
υπηρεσιών στην απασχόληση, στην εξαγωγή 
υπηρεσιών, στο ΑΕΠ αλλά και στη γενικότερη 
ανάπτυξη,   τις καθιστά σημείο αναφοράς 
στρατηγικού σχεδιασμού που μαζί με τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις 
επιχειρήσεις θα μπορούσε να έχει ακόμα ποιο 
θετικό αντίκτυπο στην Κυπριακή οικονομία. 
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‣ We need the brand “Cyprus” 
Οι αρχές τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά 
ενεργές στο άνοιγμα νέων αγορών αλλά αυτό δεν 
είναι αρκετό μιας και οι εταιρείες πρέπει από 
πλευράς τους  να βρούνε νέα μονοπάτια στις 
καινούριες αγορές με νέα καινοτόμα προϊόντα και 
καινοτόμες ιδέες.  Αν και ως χώρα κάνουμε 
προσπάθειες να προσελκύσουμε επενδύσεις 
στην Κύπρο, πιθανών δεν κάνουμε αρκετές 
ενέργειες ώστε να προωθήσουμε και να 
προβάλουμε τη χώρα στον υπόλοιπο κόσμο. 
Ίσως φταίει το γεγονός ότι είμαστε ένα νησί 
αρκετά μακριά από την Ευρώπη το οποίο δεν 
βοηθάει την κατάσταση. Οι αρχές θα πρέπει να 
είναι πιο ενεργές στο να οργανώνουν μεγάλες 
διεθνείς εκθέσεις  ή πιθανότατα να τις χορηγούν 
ώστε να γίνει η Κύπρος πιο γνωστή και πιο 
ελκυστική, επιπρόσθετα θα μπορούσε να 

επενδύσει περισσότερο στο να χορηγήσει τις 
κυπριακές επιχειρήσεις στο να λαμβάνουν μέρος 
στο εξωτερικό σε διεθνείς εκθέσεις ώστε να 
προωθηθούν τα προϊόντα μας και οι υπηρεσίες 
μας.  Από την άλλη πλευρά, οι πρεσβείες μας θα 
μπορούσαν να έχουν πιο ενεργό ρόλο με τη 
δημιουργία στρατηγικών σχέσεων και να διεξάγει 
έρευνες ώστε να ανακαλύψε ι π ιθανές 
τοποθετήσεις των κυπριακών προϊόντων.  Επίσης 
θα μπορούσαν να διοργανωθούν από τις 
πρεσβείες διάφορες εκδηλώσεις ώστε να φέρουν 
τις κυπριακές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες 
σε σύνδεση με την εκάστοτε χώρα.    

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη ομιλία εδώ. 

https://www.youtube.com/watch?v=NsWLwCumWvg
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Υπό το φόντο της εκκωφαντικής απουσίας γυναικών από την πολιτική ζωή της 
Κύπρου αλλά και την ανάγκη βελτίωσης των προοπτικών της έμφυλης 
ισότητας στην πολιτική ζωή της Κύπρου, άνοιξε ο πρώτος κύκλος συζητήσεων 
του Cyprus Forum, με συμμετέχοντες, τους αρχηγούς των τριών μεγάλων 
κομμάτων, Αβέρωφ Νεοφύτου, Άντρο Κυπριανού και Νικόλα Παπαδόπουλο.  
Τις επιστημονικές τους γνώσεις αλλά και την τεχνογνωσία τους γύρω από 
ζητήματα έμφυλης ισότητας στην πολιτική έδωσαν οι κυρίες, Ιωσηφίνα 
Αντωνίου, Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Μύρια Βασιλειάδου, πρώην 
συντονίστρια δράσεων κατά της Εμπορίας Προσώπων στην ΕΕ και η Εύα 
Καϊλή, ευρωβουλεύτρια. Η συζήτηση διεξήχθη υπό το συντονισμό της δρος 
Αλεξίας Παναγιώτου, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
Κατά την έναρξη της συζήτησης, η δρ. Παναγιώτου, υπέδειξε, μεταξύ άλλων, 
πως η Κύπρος έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής γυναικών 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων από όλες τις χώρες της ΕΕ. Την ίδια ώρα, 
τόνισε, χαμηλό παραμένει και το ποσοστό παρουσίας γυναικών στα έδρανα 
της βουλής, ενώ η Κύπρος διατηρεί το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό 
παρουσίας γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών. Αναφερόμενη στις 
μετρήσεις του European Institute of Gender Equality σε θέματα έμφυλης 
ισότητας, η δρ Παναγιώτου, τόνισε πως η Κύπρος κατατάσσεται 20η  με έναν 
από τους χαμηλότερους δείκτες να είναι η πρόσβαση σε θέσεις εξουσίας που 
έχει στην 24η θέση. Συνάμα, ανέφερε, η Κύπρος έχει μια συνεχή καλυτέρευση 
τα τελευταία 15 χρόνια στους δείκτες μετρήσεων του European Institute of 
Gender Equality με μία αναβάθμιση στη συνολική βαθμολογία να φθάνει το 
56%, 10 βαθμούς πάνω από τη θέση που βρισκόταν το 2005.  

Panel Discussion: 
Prospects for advancing Gender Εquality in politics 
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Από την πλευρά της η Επίτροπος Ισότητας 
Ιωσιφίνα Αντωνίου, κληθείσα να σχολιάσει τις 
δράσεις που έχουν γίνει από το Γραφείο της σε 
ότι αφορά την προώθηση των γυναικών να 
συμμετάσχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
ανέδειξε αρχικά το γεγονός πως η αναμφίβολα η 
γυναίκα σήμερα έχει τη δυνατότητα, την 
ικανότητα και το μορφωτικό επίπεδο να 
συμμετάσχει ενεργά και με επιτυχία στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων.  
Οι κύριοι λόγοι που η γυναίκα δεν συμμετέχει, 
συμφώνα με την κ. Αντωνίου, είναι τα 
στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που την  στην 
ιδιωτική ζωή και τον άνδρα στη δημόσια ζωή, 
αντιλήψεις βαθιά ριζωμένες στο χρόνο που 
χρήζουν καλλιέργειας κουλτούρας ισότητας.  
Η κ. Αντωνίου σημείωσε ότι το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης 2020-2024 περιλαμβάνει το στόχο της 
ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα 
λήψεως αποφάσεων, ως έναν από τους 
κεντρικούς στόχους Ωστόσο, είπε, υπάρχουν 
ενδιάμεσοι στόχοι δράσης, όπως τα σεμινάρια 
ενημέρωσης της κοινωνίας των πολιτών όσον 
αφορά τα ζητήματα της ισότητας των φύλων.  
Ταυτόχρονα, ανέφερε, υπάρχουν δράσεις οι 
οποίες αφορούν την επιμόρφωση των γυναικών- 
στελεχών πολιτικών κομμάτων, όσον αφορά τα 
ζητήματα διεκδίκησης θέσεων στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων.  
Στόχος, υπoστήριξε, είναι και οι διαβουλεύσεις με 
τα ίδια τα πολιτικά κόμματα για την ενδυνάμωση 
των στελεχών τους  στο εσωτερικό τους, ενώ την 
ίδια ώρα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν 
να δ ιαδραματ ί σουν σημα ί νον τα ρόλο , 
διαμορφώνοντας απόψεις και εισηγήσεις.  
Σε ότι αφορά τις επερχόμενες βουλευτικές 
εκλογές αλλά και τις δράσεις που χρειάζεται να 
γίνουν στην κατεύθυνση της έμφυλης ισότητας 
στην πολιτική ζωή του τόπου, η κ. Αντωνίου 
αναφέρθηκε αρχικά στην απόρριψη ως 
αντ ισυνταγματ ι κού του νόμου γ ια την 
ποσόστωση. Παρ’ όλα αυτά, είπε, εντός του 
σχεδίου δράσης 2020-2024 που υλοποιείται από 
το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, 
περιλαμβάνει στη σύσταση ομάδας νομικών η 
οποία θα ασχοληθεί με το ενδεχόμενο της άρσης 
των νομικών κωλυμάτων για την εφαρμογή της 
ποσόστωσης στην Κύπρο. Γι’ αύτη τη δράση οι 
υλοποιώντες φορείς είναι η Επίτροπος Ισότητας 

και ο Εθνικός Μηχανισμός για τα δικαιώματα της 
γυναίκας.  
Ανάμεσα στα θετικά μέτρα που θα μπορούσαν να 
ληφθούν, η κ. Αντωνίου, υπενθύμισε ότι στις 
βουλευτικές εκλογές του 2016, εκδόθηκε έντυπο 
με τη συμμετοχή όλων των γυναικών υποψηφίων 
με το βιογραφικό τους, το οποίο διανεμήθηκε 
μαζικά και ενδεχομένως να συνέβαλε στην 
αύξηση των εννέα ποσοστιαίων μονάδων στην 
παρουσία γυναικών εντός της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.  
Στο ίδιο μήκος κύματος, η κ.Καϊλή, αναφέρθηκε 
στα χαμηλά ποσοστά εκπροσώπησης γυναικών 
τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, αφού και 
οι δύο χώρες βρίσκονται ποσοστιαία κοντά στο 
20%. Τόνισε ακόμη, πως οι δείκτες ισότητας δεν 
βελτιώνονται χωρίς νομοθετικά μέτρα με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαναφέρει και να 
ασκεί πιέσεις για την ισχύ της οδηγίας, να 
υπάρχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 40% 
γυναικών στα ΔΣ ιδιωτικών εταιρειών αλλά και 
δημόσιου τομέα στις χώρες κράτη- μέλη της ΕΕ.  
Πρόκειται για την οδηγία 614/2012 για την 
υποχρεωτική ποσόστωση ανδρών και γυναικών 
στα ΔΣ δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών ως ένα 
«σκληρό» μέτρο το οποίο μπαίνει στο τραπέζι 
ασκώντας πιέσεις αφού η αυτορρύθμιση εντός 
των κρατών σε θέματα ποσόστωσης φαίνεται να 
κυλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Αναφέρθηκε 
ακόμη στην προσωπική της εμπειρία μέσα από 
την οποία τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σε 
ψηφοδέλτιο σε ηλικία 25 ετών εξαιτίας της 
ποσόστωσης.  
Η κ. Καϊλή εξέφρασε την πεποίθηση, πως μέσα 
από την εφαρμογή της οδηγίας, ουσιαστικά 
δημιουργείται η υποχρέωση στα κράτη να 
δημοσιεύουν μέσα από διαφανείς διαδικασίες τα 
ποσοστά συμμετοχής των γυναικών, των αμοιβών 
τους  και εκεί και όπου δεν εφαρμόζεται να 
χρησιμοποιηθεί το εργαλείο των μικρών 
κυρώσεων. Όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός 
από τ ις ευρωπα ϊκές χρηματοδοτήσε ις . 
Καταληκτικά, η κ. Καϊλή σημείωσε πως εάν οι 
γυναίκες δεν αρχίσουν να βοηθούν τις γυναίκες 
στην πραγματικότητα δεν θα αρχίσουν ν’ 
αλλάζουν νοοτροπίες και στερεότυπα.  
Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, κληθείς να σχολιάσει 
από την πλευρά του ως αρχηγός κόμματος , τις 
δράσεις για τη βελτίωση της αντιπροσώπευσης  
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των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, 
τόνισε πως όταν το 52% των εκλογέων στην 
Κύπρο είναι γυναίκες πρέπει να αναζητηθούν οι 
αιτίες γιατί οι γυναίκες δεν ψηφίζουν γυναίκες.  
Σε ότι αφορά το ζήτημα της ποσόστωσης, ο κ. 
Νεοφύτου, υπέδειξε πως ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός, έχει θεσπίσει την ποσόστωση στα 
συλλογικά του όργανα, δεδομένου πάντα του 
ενδιαφέροντος γυναικών, στο 30%, θέση η οποία 
υιοθετήθηκε και από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
στον τελευταίο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης.  
Υποστήριξε ακόμη πως στην νέα βουλή το 2021, 
θα υπάρξει σημαντική παρουσία γυναικών 
βουλευτών κρίνοντας ότι θα πρέπει ως χώρα να 
προχωρήσουμε σε σημαντικές θεσμικές αλλαγές.  
Ο κ. Άντρος Κυπριανού, αναφέρθηκε πρωτίστως, 
στα στερεότυπα που θέλουν τον ρόλο της 
γυναίκας να περιορίζεται στο σπίτι και του άνδρα 
στη δημόσια ζωή, δεδομένα τα οποία πρέπει να 
αλλάξουν με βήματα μπροστά. Τόνισε ακόμη 
πως οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με 
τους άνδρες γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές 
εκείνες που θα επιτρέψουν στη γυναίκα να 
αναπτύξει πρωτοβουλίες και να  διεκδικήσει 
θέσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  
Πρόσθετα, ο κ. Κυπριανού, δεν υποστήριξε τη 
θέση υπέρ της ποσόστωσης, διαχρονική θέση του 
κόμματος το οποίο ηγείται, γιατί θεωρεί πως το 
κριτήριο επιλογής ενός προσώπου μεταφέρεται 
στο φύλο και όχι στην αξία. Σε ότι αφορά τις 
δράσεις του κόμματος προς την κατεύθυνση της 
ισότητας των φύλων, πρόσθεσε πως έχει 
δημιουργηθεί γραφείο ισότητας, ως μια δεξαμενή 
σκέψης η οποία επεξεργάζεται ιδέες και 
προτάσεις ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.  
Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, σημείωσε πως το 
πρόβλημα της έμφυλης ανισότητας που 
υφίσταται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι 
ευρύτερο, υποδεικνύοντας ότι αφορά ζήτημα 
κουλτούρας το οποίο αντιμετωπίζεται με σωστή 
παιδεία και νομοθετική παρέμβαση για την αλλαγή 
της υφιστάμενης νοοτροπίας.  
Σημείωσε ακόμη, πως υπάρχουν πρακτικά 
ζητήματα που εμποδίζουν τη γυναίκα να 
συμφ ιλ ιώσε ι την ο ι κο γενε ι ακή με την 
επαγγελματική ζωή, τα οποία χρήζουν άμεσης 
λήψης μέτρων που θα μπορούν να στηρίξουν 
οικογένειες που θέλουν, από τη μία να 
φροντίζουν τα παιδιά τους και από την άλλη να  

μπορούν να ασχολούνται με τις επαγγελματικές  
τους δραστηρ ιότητες ή με τα κο ι νά . 
Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως 1 στις 3 γυναίκες 
μεταξύ 33 και 55 ετών αναγκάζεται να 
εγκαταλείψει την εργασία της γιατί δεν μπορεί να 
συμφιλιώσει οικογενειακή ζωή και επαγγελματικές 
δραστηριότητες.  
Ο κ. Παπαδόπουλος πρότεινε την ίδρυση Αρχής 
Ισότητας των Φύλων με εκτελεστική εξουσία για 
την επιβολή της νομοθεσίας εκεί και όπου 
διαπιστώνονται διακρίσεις. Περεταίρω, είπε, θα 
πρέπει να δοθούν κίνητρα σε οργανισμούς και 
επιχειρήσεις για τη θέσπιση ευέλικτων ωραρίων 
και να ενθαρρύνουν την εξ αποστάσεως εργασία.  
Σε ότι αφορά τις βουλευτικές εκλογές του 2021, 
ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως, από πλευράς 
ΔΗΚΟ, καταβάλλονται προσπάθειες για τη 
συμπερ ίληψη περ ισσότερων γυνα ι κών - 
υποψηφίων στα ψηφοδέλτια του κόμματος. 
Ωστόσο, σημείωσε πως υπάρχει δυστοκία από 
πλευράς γυναικών να αναμειχθούν με την 
πολιτική.  
Στον τομέα της ισότητας των φύλων έχουν 
σημειωθεί αρκετές βελτιώσεις σημείωσε, μεταξύ 
άλλων η κ. Βασιλειάδου. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι η πρόληψη της βίας κατά των 
γυναικών, η οικονομική ενδυνάμωση αλλά και η 
σταδιακή μείωση του χάσματος των αμοιβών. 
Ένα σημαντικό βήμα για την Κύπρο, είπε, είναι η 
υ π ο γ ρ α φ ή τ η ς Σ ύ μ β α σ η ς τ η ς 
Κωνσταντινούπολης η οποία χρειάζεται να 
εφαρμοστεί άμεσα.  
Σε ότι αφορά την καθιέρωση της ποσόστωσης 
στη συμμετοχή των γυναικών, η κ. Βασιλειάδου, 
τόνισε ότι χρειάζεται πολιτική βούληση για την 
εφαρμογή της, πρωτίστως με νομοθετική 
ρύθμιση.  
Από την άλλη , τόν ισε , υπάρχουν κα ι 
απογοητευτικά σημεία ως προς την διολίσθηση 
των δικαιωμάτων των γυναικών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα οι επανειλημμένες τοποθετήσεις 
Ερντογάν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν 
μπορούν να είναι ίσοι επειδή η φύση τους είναι 
διαφορετική. Παράδειγμα το οποίο ακολουθούν κι 
άλλες χώρες, με ορατό ενδεχόμενο η κατάσταση 
να ομαλοποιείται και να μην προκαλεί αίσθηση. 
Από της θέσεώς της η κ. Βασιλειάδου, 
αναφέρθηκε σε προγράμματα που θεσπίστηκαν 
με όρους ενσωμάτωσης της διάστασης του
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φύλου, σε ζητήματα όπως η εμπορία προσώπων, η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια κ.α 
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Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ. 

Fireside chat discussion:  
Gender Equality in the Turkish Cypriot community 

Mine Atli 
Lawyer and activist, Association 
of Women to Support Living 
(KAYAD) 
Stella Kasdagli 
Co-Founder, Women On Top  

Ζητήματα έμφυλης ισότητας ανέπτυξαν η Τ/κ νομικός και ακτιβίστρια Μινέ 
Αντλί και η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια της γυναικείας οργάνωσης «Women 
on Top».  
Αρχικά στην τοποθέτησή της η Μινέ Ατλί, σημείωσε πως στην Τ/κ κοινότητα, 
το πρόβλημα της έμφυλης ανισότητας δεν πιστεύουν ότι υπάρχει. Μέσα από 
έρευνα που διεξήγαγε τα προηγούμενα χρόνια , το 90% των ερωτηθέντων, 
σημείωσε ότι υπάρχει ισότητα. Οι ίδιοι ερωτηθέντες ωστόσο, σημειώνουν, σε 
ποσοστό 73%, ότι τα καθήκοντα της γυναίκας περιορίζονται στο σπίτι.  
Το ίδιο πρόβλημα, τόνισε, εντοπίζεται σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την 
ισότητα των φύλων. Ακόμη και σε ότι αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Πριν 
από 6 χρόνια διεξήχθη έρευνα εντός της Τ/κ κοινότητας, η οποία κατέδειξε ότι 
1 στις 3 γυναίκες κακοποιείται από το σύζυγο ή τον σύντροφό της 
συστηματικά, γεγονός που το απέδιδαν σε θύτες- μετανάστες οι οποίοι 
προέρχονται κυρίως από την Τουρκία. Την εποχή που διενεργήθηκε η έρευνα 
δεν υπήρχε νομική αρωγή για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, οι 
θύτες, τύγχαναν νομικής εκπροσώπησης. Μέσα από προσπάθειες που έγιναν 
από φορείς και οργανώσεις επιτεύχθηκε και για τα θύματα. Την ίδια ώρα 
λειτούργησε και καταφύγιο.  
Η κ. Ατλί υπέδειξε πως διορθώθηκαν πολλά σε ότι αφορά την 
ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο, υπάρχει μεγάλος δρόμος μέχρι την θέσπιση και 

https://www.youtube.com/watch?v=Ojl8JMyP_WY


την εφαρμογή της νομοθεσίας σε ότι αφορά ιδιαίτερα, τη δράση της Αστυνομίας.  
Μέσα από την κρίση του κορωνοϊού, τόνισε, διαφάνηκε ακόμη περισσότερο, λόγω του εγκλεισμού, το 
πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ καταγράφηκαν και ζητήματα οικονομικής φύσεως. Το βάρος 
της φροντίδας των παιδιών έπεσε στις γυναίκες, ακόμη και στις οικονομικά ανεξάρτητες με αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα επιβίωσης.  
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας, είναι η εμπορία προσώπων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο μεγάλος αριθμός οίκων ανοχής που λειτουργούν στη Μόρφου, τα 
οποία λειτουργούν ως γέφυρες εμπορίας προσώπων.  
Σε ότι αφορά τις δράσεις που χρειάζεται να γίνουν, η κ. Ατλί, υπέδειξε πως με τη χρήση της τεχνολογίας 
και των κοινωνικών δικτύων, θα πρέπει να γίνουν δράσεις προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των 
γυναικών και τη θέσπιση συμμαχιών προς την αλλαγή.  
Η αλλαγή, είπε, θα επέλθει μέσα από την εκπαίδευση αλλά και τις υγειείς και ισορροπημένες σχέσεις. Να 
δουλέψουμε μαζί και να σπάσουμε τα στερεότυπα. Η κρίση του κορωνοϊού ήταν μια διολίσθηση των 
δικαιωμάτων της γυναίκας. Θα πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες δράσεις με τους ρυθμιστές της 
πολιτικής σκηνής αφού αντιληφθούμε πως πρόκειται για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα.  

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ. 
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https://www.youtube.com/watch?v=TowDr6hqJrc


Speakers:  
Fedonas Fedonos 
Mayor, Paphos 
Andreas Vyras 
Mayor, Larnaca & Chairman of 
the Union of Municipalities  
Marianthi Tatari 
Associate, Director, Senior 
Architect, UN Studio 
Charalambos Constantinou 
PhD, Partner, Head of Consulting 
Services , EY Cyprus  
Zoe Lordos 
Architect, City Planner, Friends of 
Nicosia Board Member  
Justin Kliger 
 Senior Urbanist (Architecture), 
Connected Places Catapult  

Chair:  
Byron Ioannou 
Associate Professor of Urban 
Planning and Design, Frederick 
University 

Αρκετά είναι τα θετικά των πόλεων στην Κύπρο, ωστόσο υπάρχει αρκετός 
δρόμος για να επιλυθούν χρόνια προβλήματα που δεν τις κάνουν ελκυστικές, 
ήταν το μήνυμα των ομιλητών του πάνελ με θέμα «Πως να κτιστεί το 
περιβάλλον και οι πόλεις μας έξυπνες και οπτικά ελκυστικές». Η μικρή κλίμακα, 
η παράδοση και τα στοιχεία που προσφέρουν οι πόλεις θα μπορούν να γίνουν 
η βάση για ένα καλύτερο και πιο σωστό στρατηγικά σχεδιασμό των πόλεων του 
μέλλοντος, όπως διαπίστωσαν οι ομιλητές. 
‣ Φαίδωνας Φαίδωνος, Δήμαρχος Πάφου  
Ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος στην δική του τοποθέτηση 
αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους μη πόλη δεν είναι ελκυστική. 
«Χωρίς συζήτηση τα κέντρα των πόλεων είναι μία από τις πιο προβληματικές 
περιοχές. Και οι τέσσερις περιοχές έχουν ένα τεράστιο απόθεμα 
τουρκοκυπριακών περιουσιών. Αυτό το βιώνεις και το αισθάνεσαι στα κέντρα 
των πόλεων. Πολλοί που κατοικούν νιώθουν αυτές τις περιουσίες ξένες. Μόλις 
τώρα καταφέραμε να μπούμε με προγράμματα αναβαθμίσεων».  
Ο κ. Φαίδωνος αναφέρθηκε επίσης και στην έλλειψη αστικής κουλτούρας, κάτι 
το οποίο χρειάζονται αρκετές γενιές για να καλλιεργηθεί. «Δεν είναι εύκολο να 
πείσεις τους κατοίκους για την αισθητική των πόλεων. Αυτά προσπαθούμε και 
μέσα από το παράδειγμα, από τις ρυθμίσεις και κάποια επιβολή, σιγά σιγά να 
δημιουργήσουμε αυτή την κουλτούρα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας 
μπορούμε να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα, με την δημοσιότητα μπορούν 
να αναδειχθούν». 
Σε άλλο σημείο στάθηκε στα θετικά των πόλεων στην Κύπρο, ένα εκ των 
οποίων είναι και το μικρό μέγεθός τους.«Γενικά οι πόλεις στην Κύπρο είναι 
μικρές. Δύσκολα θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έχουν μεγάλες πόλεις. 

Panel Discussion: 
How to make the built environment and our cities smart and 
visually attractive 
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Το γεγονός ότι είναι μικρές οι ιδιοκτησίες στις πόλεις δεν το θεωρώ αρνητικό. Είναι μικρές, έχουν μικρή 
κλίμακα, υπάρχει πράσινο. Στην Κύπρο τα πράγματα είναι πιο απλά». 
Ωστόσο, για τον ίδιο παραμένει το πρόβλημα της οπτικής ρύπανσης, η οποία προκαλείται από την 
ύπαρξη θερμοσίφωνων στις ταράτσες των οικιών.  
«Η μεγαλύτερη οπτική ρύπανση στις πόλεις είναι οι θερμοσίφωνες. Πρέπει να δούμε πως απαλλάσσεται 
η Κύπρος από ένα δάσος από θερμοσίφωνες. Ένα δεύτερο θέμα  που αφορά την οπτική των πόλεων 
μας είναι τα καλώδια. Η ΑΗΚ πρέπει να μπει ένας στόχος να υπογειοποηθούν όλα τα καλώδια. Τρίτο 
θέμα που έχει να κάνει με νομοθετική ρύπανση. Έχουμε τον πιο αδύναμο νόμο που προνοεί για την 
πολυδιαχείριση κτιρίων».  
Ο Δήμαρχος Πάφου στην τοποθέτηση του υπογράμμισε ότι πρέπει να τηρούνται οι νομοθεσίες, αλλά 
δυστυχώς ο χρόνος εκτέλεσης των αποφάσεων από το νομοθετικό σύστημα οδηγεί στην παρανομία. 
«Το πιο βασικό πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την ανομία είναι ότι είναι η μη εφαρμογή των μη 
υπαρκτών νομοθεσιών. Οι πολιτικές παρεμβάσεις είναι γνωστές. Ενόσω αυτά τα πράγματα δεν 
σταματούν δεν θα πάμε στο ιδεατό. Την ίδια ώρα που έχεις ένα νομοθετικό σύστημα το οποίο θέλει 6 
και 12 χρόνια να πάρει μια απόφαση, βοηθάει στη παρανομία».  
Το καταληκτικό μήνυμα του κ. Φαίδωνος ήταν πως πρέπει να περάσουν οι πόλεις σε μια πιο τεχνολογική 
εποχή. «Ήρθε η ώρα οι πόλεις να μεταβούν σε ψηφιακή εποχή. Η τεχνολογία είναι ένα πολύ καλό 
εργαλείο. Μπορούμε να φέρουμε την τεχνολογία και την Εκκλησία του Δήμου μαζί».	  
‣ Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος Λάρνακας & Πρόεδρος Ένωσης Δήμων  
Υπάρχει πολύ δουλειά να γίνει ακόμα για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε στις πόλεις ανέφερε ο 
Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας, τονίζοντας πως έχουν 
γίνει τεράστια βήματα και είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια με πολλά έργα. Ο κ. Βύρας αναφέρθηκε στα 
κύρια προβλήματα που έχουν οι πόλεις της Κύπρου σήμερα. «Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η 
προσβασιμότητα. Συμπολίτες μας ΑμΕΑ δεν μπορούν να περάσουν. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι 
σχεδιασμοί πρέπει να είναι τέτοιοι που δεν πρέπει να αγνοούν την προσβασιμότητα. Ένας άλλος 
παράγοντας είναι το πράσινο. Απουσιάζει το πράσινο από τα κέντρα των πόλεων». 
Στα θετικά για τον κ. Βύρα είναι ότι έχουμε την δυνατότητα να είμαστε σε γειτονιές χωρίς κυκλοφοριακή 
κίνηση, κοντά σε πάρκα και γειτονιές. «Από την άλλη αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Πολλά 
κτίρια στο κέντρο, η εξωτερική τους όψη δεν μας τιμά και τα νομικά όπλα που έχουμε είναι λίγα και πολύ 
χρονοβόρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που προσπαθήσαμε να λύσουμε και μέσω της 
μεταρρύθμισης που ελπίζω να προχωρήσει πολύ σύντομα». 
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημαντικότητα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. «Για να σχεδιάσεις μια πόλη χρειάζεται ο καθένας να παίξει το ρόλο του. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τα όπλα να κάνει αυτή τη δουλειά. Όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα δεν 
μας αφήνουν να είμαστε μια πραγματική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για να κάνουμε ένα έργο θέλουμε επτά 
εγκρίσεις. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ενθαρρυντικό γεγονός είναι η ανάπλαση των 
ιστορικών κτιρίων μας. Προσπαθούμε να φέρουμε το παλιό μαζί με το νέο, το σύγχρονο και την 
προσβασιμότητα».  
‣ Μαριάνθη Τάταρη, Συνεργάτης, Διευθύτρια, Ανώτερη Αρχιτέκτονας, UN Studio 
Μέσω στρατηγικής και εκμετάλλευσης των στοιχείων που προσφέρει κάθε πόλη θα μπορούσε να γίνει 
πιο σωστά η ανάπτυξη τους ανάφερε στη δική της τοποθέτηση η Μαριάνθη Ταταρή. «Θα έλεγα ότι η 
κατάσταση στην Κύπρο είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Ίσως πιο πολύ της ανατολικής ευρώπης. Υπάρχουν 
πολλά που θεωρούμε δεδομένα. Ότι θα έχει ήλιο για παράδειγμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όσο 
μεγαλώνουν οι πόλεις θα πρέπει να δούμε πως συνδέονται μεταξύ τους. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο 
πως θα πρέπει να συνδέσουμε τους ανθρώπους σε διάφορα μέρη. Ακόμα πιο σημαντικό το πως θα 
σχεδιάσουμε το έδαφος. Μιλάμε πολύ για τις πόλεις των 15 λεπτών. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει 
ένα παράδειγμα. Θα έπρεπε να γίνει σε στρατηγικό επίπεδο».  
Η μικρή κλίμακα των πόλεων στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες όπως εξηγεί η κ. Ταταρή. «Εν μέρη οφείλεται στην ιδιοκτησία μικρών μπλοκ. Στην Κύπρο 
βλέπουμε το αντίθετο πρόβλημα από τις βόρειες ευρωπαϊκές πόλεις. Εκεί έχουμε μεγάλα πολεοδομικά
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σχέδια. Εδώ έχουμε μικρές κλίμακες. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που θα δίνει κίνητρα, 
μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Επίσης πρέπει να δούμε ποιο το όραμα για την Κύπρο για τα 
επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις συνδέσεις. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις 
μεταφορές. Να βρούμε τρόπους να κάνουμε τις πόλεις μας πιο δραστήριες. Πρέπει να είναι μια 
κατάσταση στην οποία συμμετέχει και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Θα πρέπει να υπάρξει ένας 
διάλογος, μια συνεργασία. Να κρατήσουμε τα καλά της μικρής κλίμακας αλλά να δούμε τα καλά της 
μεγάλης κλίμακας. Να δούμε το θέμα ολιστικά» 
Για την ίδια, το κλειδί της σωστής ανάπτυξης είναι το ολιστικό όραμα για μια πόλη, κάτι που περιλαμβάνει 
την κινητικότητα και την μικρή ιδιοκτησία. «Θα έλεγα πρέπει να βρούμε τρόπους του 21ου αιώνα. Πρέπει 
να βρούμε τους νέους τρόπους κινητικότητας για να μετακινούμαστε μέσα στην πόλη. Είναι καλή η μικρή 
ιδιοκτησία. Θα πρέπει να έχουμε ένα ολιστικό όραμα για το τι θέλουμε να δούμε όχι μόνο στις πόλεις 
αλλά και στην Κύπρο γενικότερα. Θα πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα με τους κατοίκους»  
‣ Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, PhD, Συνέταιρος & Επικεφαλής Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών, EY Cyprus 

Το στοιχείο της ομοιογένειας είναι το χαρακτηριστικό που λείπει από τις πόλεις και για αυτό δεν είναι 
ελκυστικό τόνισε στη δική του τοποθέτηση ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου. «Θα ξεκινήσω με το οπτικό 
των πόλεων. Θέλω να πω ότι είναι ένας σχετικός όρος, αλλά η άποψη μου είναι ότι οι πιο πολλές 
γειτονιές μας δεν έχουν ομοιογένεια και αυτό δεν τις κάνει ελκυστικές. Αυξάνονται ραγδαία οι προσδοκίες 
των πολιτών, αλλάζουν τα πρότυπα της ζωής».  
Επίσης, η συλλογή δεδομένων για τα διάφορα σημεία των πόλεων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
εργαλείο για την καλυτέρευση τους. «Θα πρέπει να σκεφτόμαστε προς την έξυπνη πόλη. Το κύριο 
στοιχείο τους είναι ότι χρησιμοποιούμε διαφορετικά είδη αισθητήριών για να συλλέξουμε δεδομένα για να 
διαχειριστούμε τους πόρους μας και τις υπηρεσίες μας. Ένα πολύ καλό παράδειγμα έχει να κάνει με το 
παρκάρισμα, το έγκλημα. Μπορούμε να τα ελέγξουμε και να μειώσουμε τα έξοδα» καταλήγει.   
‣ Ζωή Λόρδος, Αρχιτέκτονας, Σχεδιαστής πόλης, Μέλος του «Φίλοι της Λευκωσίας» 
Η αρχιτέκτονας Ζωή Λόρδος αναφέρθηκε στο πρόβλημα της ελκυστικότητας και τους πυλώνες στους 
οποίους πρέπει να βασίζεται ένας σχεδιασμός πόλης. «Υπάρχει το πρόβλημα της ελκυστικότητας. 
Πρέπει να στηριχθούμε σε 5 πυλώνες. Η οικονομική ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας, μέσω τεχνολογίας 
και υπηρεσιών, ο δεύτερος είναι η έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, τρίτος πυλώνας είναι  καινοτόμοι 
πολεοδομικοί σχεδιασμοί και κίνητρα, τέταρτος ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και τέλος η κοινωνική 
αλληλεπίδραση. Ένας να απουσιάζει, η ισορροπία χάνεται».  
Πρόβλημα βεβαίως είναι οι παράνομες επεκτάσεις αλλά και η έλλειψη συντονισμού και 
προγραμματισμού. «Η πρώτη φάση ότι εμείς σαν δημότες είναι οι παράνομες επεκτάσεις κτιρίων. 
Πολλές φορές είναι πρόσκαιρες και επικίνδυνες για τους πεζούς. Το δεύτερο κάνουμε διαχείριση των 
πολεοδομικών έργων. Υπάρχει έλλειψη συντονισμού και προγραμματισμού μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης 
των ημικρατικών οργανισμών διαχείρισης υπηρεσιών και υποδομών. Βλέπουμε έργα που δεν τελειώνουν 
στην ώρα που πρέπει».  
Η κ. Λόρδος μίλησε για τις περιπτώσεις των προτάσεων για ψηλά κτίρια αλλά και τις περιοχές ειδικού 
χαρακτήρα στην πρωτεύουσα. «Θετικά μπορώ να πω ότι είναι η κουλτούρα, η παράδοση, μέσα στις 
μεσαιωνικής μας πόλης (σσ Λευκωσία). Επίσης έχουμε τις περιοχές ειδικού χαρακτήρα τα οποία 
προστατεύονται από διάφορες ρυθμίσεις. Θα πρέπει να προσέχουμε να μη δίνονται προτάσεις για 
ευχέρεια ψηλών κτιρίων. Επικίνδυνες υποδομές κατεδαφίζονται και γίνονται χώροι στάθμευσης. Αυτό 
είναι ένα αρνητικό. Μια ιδέα θα ήταν οι τουρκοκύπριοι να μπορούσαν να δώσουν σαν leasing για την 
κατασκευή κατοικιών. Διότι φθίνει η κατοικία στη μεσαιωνική πόλη». 
‣ Justin Kliger, Senior Urbanist (Architecture), Connected Places Catapult 
Στη δική του τοποθέτηση ο Justin Kliger υπογράμμισε πως για να γίνουν πιο ελκυστικές οι πόλεις πρέπει 
να εκμεταλλεύεται στο μέγιστο τα εγγενή στοιχεία τους και να γίνονται διαδραστικές.  
«Η οπτική και το γόητρο και η ομορφιά έχει να κάνει με το άτομο που τα βλέπει. Θέλουμε να 
συνδεθούμε με τον κόσμο. Να τους κάνουμε να ασχοληθούν με αυτό. Νομίζω το βασικό στοιχείο είναι να
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εκμεταλλευτούμε ή να μεγιστοποιήσουμε τα εγγενή στοιχεία που έχουμε, στην Κύπρο θα είναι η 
θάλασσα, ο ήλιος. Οπότε θα δούμε τι είναι αυτά που συμβάλουν στο χώρο και πως μπορούμε να τα 
αναπτύξουμε.  Ένα από τα βασικά πράγματα είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε το πλαίσιο του χώρου. 
Δεν θέλω να προτείνω μέρη αλλά τρόπους που δημιουργήθηκαν κάποια μέρη. Δεν έχουμε την εμπειρία 
για να κτίσουμε πόλεις με διαδραστικότητα».  

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ. 
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https://www.youtube.com/watch?v=qR0BBBBjNLM


Speakers:  
Emily Yiolitis 
Minister of Justice and Public 
Order, Republic of Cyprus  
Christos Giakoumopoulos 
Director General of Human Rights 
& Rule of Law,Council of Europe 
Dimitri Papaefstratiou 
Partner, EY Law UK & I 
George Campanellas 
CEO, Invest Cyprus 

Chair:  
Charalambos Prountzos 
Partner, Central, Eastern, 
Southeastern Europe and Central 
Asia (CESA) Law Leader, Head of 
Law & Fund Services, EY Cyprus  

Powered by: 

Τη σημασία του συστήματος δικαιοσύνης της Κύπρου ως παράγοντα 
αξιολόγησης της ως προορισμού επενδύσεων μέσα από τις μεταρρυθμίσεις 
που συντελούνται στο δικαστικό σύστημα αλλά και αυτές που έπονται, 
συζήτησαν η Υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη, ο Χρίστος Γιακουμόπουλος, 
επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Δημήτρης Παπαευστρατίου, Συνέταιρος στην EY 
Law Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Γιώργος Καμπανέλλας,  Διευθύνων Σύμβουλο 
της Invest Cyprus, υπό το συντονισμό του Χαράλαμπου Προύντζου, 
επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥ για την περιφέρεια της Κεντρικής, 
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας (CESA), καθώς 
και των νομικών υπηρεσιών της ΕΥ στην Κύπρο.  
Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ο κ Χαράλαμπος Προύντζος, ανέφερε πως 
η δικαιοσύνη και οι κανόνες δικαίου ειναι στοιχεία τα οποία ενισχύουν τα κράτη 
προκειμένου να αποφύγουν τις προβληματικές μορφές διακυβέρνησης. 
Παράλληλα, η δικαιοσύνη αποτελεί ενα πολύ βασικό χαρακτηριστικό 
αξιολόγησης του εμπορικού κινδύνου, τοποθετώντας τη χώρα στο χάρτη του 
επενδυτικού προορισμού.  
Τόνισε ακόμη ότι η βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης είναι ένα κρίσιμο 
ζήτημα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως επενδυτικού 
προορισμού, καλώντας τους συμμετέχοντες να προσφέρουν τις σκέψεις και 
τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα και την 
ανάγκη εξάλειψης των καθυστερήσεων στις νομικές διαδικασίες.  
Στην τοποθέτησή της, η Υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη, παραδέχθηκε 
ότι στο σύστημα δικαιοσύνης υπάρχουν ανεπάρκειες οι οποίες πρέπει να 
τύχουν αντιμετώπισης μέσω των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται από τη
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από τη Βουλή και τη δικαστική εξουσία, 
αναζητώντας κοινό έδαφος.  
Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι, οι νομοθεσίες οι 
οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό 
επεξεργασία, αφορούν δομικές μεταρρυθμίσεις 
του δικαστικού συστήματος. Αυτό που χρειάζεται 
να γίνει για να προχωρήσει η δικαιοσύνη είναι οι 
διαδικασίες εκείνες που θα «ξεμπλοκάρουν» και 
θα ενισχύσουν το δικαστικό σύστημα, όπως για 
παράδειγμα, υποθέσεις μικρής εμβέλειας να 
αντιμετωπίζονται ηλεκτρονικά υπό προϋποθέσεις 
και μέσα σε συγκριμένο χρονικό πλαίσιο.  
Πρόσθεσε ακόμη πως, η Κύπρος έχει αποκτήσει 
τη φήμη ενός κέντρου υπηρεσιών εξαιτίας των 
πλεονεκτημάτων της , όπως ο χαμηλός 
φορολογικός συντελεστής. Ωστόσο, είπε, δεν 
έχουμε καταφέρει ως χώρα, να εξελίξουμε το 
σύστημα δικαιοσύνης ως κέντρο επίλυσης 
διαφορών, εξαιτίας κυρίως των μεγάλων 
καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην 
απόδοση δικαιοσύνης.  
Μπορούμε, σημείωσε, να ελκύσουμε διεθνείς 
επενδυτές στην Κύπρο για την επίλυση των 
διαφορών τους, συστήνοντας ένα εξειδικευμένο 
δικαστήριο εμπορικών διαφορών. Μάλιστα, μία 
από τις εισηγήσεις της Υπουργού Δικαιοσύνης 
είναι να επιτραπεί η αγγλική γλώσσα στις 
εμπορικές δίκες ενώπιον αυτού του δικαστηρίου.  
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συμμετέχει μέσω ενός 
project στη δικαστική μεταρρύθμιση η οποία 
επιχειρείται στην Κύπρο μέσω της παροχής 
στήριξης προς την κατεύθυνση αυτή,  στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, ανέφερε μεταξύ άλλων, ο  
Χρίστος Γιακουμόπουλος, επικεφαλής της 
Γενικής Διεύθυνσης Δικαιωμάτων και Κράτους 
Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται 
είπε, για μέρος ενός project που υλοποιείται για 
την ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος και 
να παρέχει εκπαίδευση.  
Σε σχέση με το έργο, είπε, έγινε ήδη η αρχική 
προετοιμασία των κανονισμών την οποία ανέλαβε 
ομάδα ειδικών από διάφορες χώρες. «Στόχος μας 
είναι να βοηθήσουμε το Ανώτατο Δικαστήριο να 
ολοκληρώσει το εγχείρημα, αλλά και να 
εμπλέξουμε και άλλα μέρη που σχετίζονται με το 
σύστημα δικαιοσύνης στην Κύπρο μέσω της 
ανάπτυξης επικοινωνιακής πολιτ ικής και 
διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης». Ο 
γενικότερος στόχος, είπε, είναι η ταχύτερη και πιο 
απλή λειτουργία του συστήματος δικαιοσύνη, 

προκειμένου να καταστεί ελκυστικότερη σε 
ξένους επενδυτές.   
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, τόνισε,  μέσω των 
διαδικασιών ελέγχου, όπως για παράδειγμα οι 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπ ί νων Δ ι κα ιωμάτων , δ ί νουν μ ι α 
ολοκληρωμένη εικόνα των ελλείψεων του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης στα κράτη 
μέλη.  
«Μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε τις ελλείψεις 
και να παρέχουμε την αντίστοιχη βοήθεια για να 
ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτό 
βοηθείται μέσω των εκθέσεων προόδου που 
αφορούν κράτη μέλη της ΕΕ, κράτη εκτός ΕΕ 
που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά 
και χώρες που γεωγραφικά βρίσκονται εκτός του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως η κεντρική Ασία» 
είπε.  
Ο κ. Γιακουμόπουλος, πρόσθεσε ακόμη πως, τα 
προβλήματα, εστιάζονται στη μακρόχρονη 
διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών που οδηγούν 
στην καλλιέργεια της έλλειψης εμπιστοσύνης στο 
δικαστικό σύστημα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την 
ανεξαρτησία, τη διαφάνεια, τις προαγωγές 
δικαστών αλλά και στην ίδια την απονομή της 
δικαιοσύνης.  
Δεν χρειάζεται, είπε, όλες οι υποθέσεις να 
καταλήγουν στα δικαστήρια, ωστόσο αν κριθεί 
απαραίτητο, θα πρέπει να οδηγούνται σε 
αποδοτικά δικαστήρια όπου οι διαδικασίες θα είναι 
σύντομες και οι αποφάσεις δίκαιες και 
εφαρμόσιμες.  
Ολοένα και περισσότερες χώρες στην περιοχή 
αλλά και διεθνώς εντάσσονται στον ανταγωνισμό 
της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και 
ιδιωτικών κεφαλαίων, ανέφερε στην τοποθέτησή 
του ο Δημήτρης Παπαευστρατίου, συνέταιρος 
στην EY Law Ηνωμένου Βασιλείου. Οι επενδυτές, 
είπε αξιολογούν όλες τις επιλογές τους για 
επενδύσεις κεφαλαίων, μέσα από την επιμέτρηση 
των κινδύνων και διαφόρων άλλων παραγόντων 
που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις τους. Κομβικό 
σημείο στη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις σε 
χώρες, είναι η ταχύτητα με την οποία μπορούν να 
επιλυθούν οποιεσδήποτε διαφορές . Για 
παράδειγμα, είπε, σε χώρες των Βαλκανίων, 
υπήρξαν εμπόδια στην εξέλιξη επενδύσεων λόγω 
των συστημάτων δικαιοσύνης.  
Το Invest Cypruς, βρίσκεται στο επίκεντρο των 
προσπαθειών για την προώθηση της Κύπρου στο
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εξωτερικό, ως προρισμό επενδύσεων αλλά και διεθνών επιχειρήσεων, ανέφερε στο πλαίσιο της 
συζήτησης, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Γιώργος Καμπανελλάς. Οι επενδύσεις, 
επηρεάζονται από μια γκάμα δεδομένων, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών. Το παράδειγμα 
της Κύπρου είναι χαρακτηριστικό ως προς τους αργούς ρυθμούς της απονομής δικαιοσύνης γεγονός που 
επιδρά αρνητικά στην εικόνα της χώρας ως προς την προσέλκυση επενδύσεων. Οι επενδυτές αναζητούν 
προορισμούς οι οποίοι παρέχουν ασφάλεια, τόνισε, με την λειτουργία της δικαιοσύνης να αποτελεί έναν 
ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα, τόσο από επενδυτές όσο και από εταιρείες που θέλουν να μεταφέρουν 
τις επιχειρήσεις τους.  
Από την πλευρά του ο κ. Καμπανελλάς, χαιρέτησε την έναρξη των διαδικασιών μεταρρύθμισης της 
δικαιοσύνης, σημειώνοντας παράλληλα, ότι πρέπει να βρεθούν οι τρόποι να δοθούν ευκαιρίες 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης στους δικαστές. Καταλήγοντας, υπέδειξε πως το θέμα της μεταρρύθμισης 
της δικαιοσύνης είναι οριζόντιο και καλύπτει όλους τους τομείς.  

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ. 
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Διανύουμε μια περίοδο διαμόρφωσης ραγδαίων δομικών αλλαγών στην 
κοινωνία, στην οικονομία και στην εκπαιδευτική διαδικασία της μάθησης, καθώς 
οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης δεν αλλάζουν μόνο τις 
διαδικασίες εξέλιξης στις επιχειρήσεις, αλλά μαζί με τις κοινωνικές αλλαγές 
ανοίγουν μια νέα εποχή στην ατομική ανάπτυξη και στα κοινωνικά δεδομένα. Οι 
αλλαγές αυτές πιέζουν να διαμορφώσουμε εκ νέου τους τρόπους ζωής μας, 
όπως και τους τρόπους εργασίας μας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση καλείται να λειτουργήσει ως επιταχυντής μιας κοινής 
ευημερίας για όλους. Πώς μπορεί λοιπόν να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; Απαντήσεις 
σε αυτό το πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον ερώτημα δόθηκαν σε μία από τις 
ενότητες του φετινού Cyprus Forum, υπό την επωνυμία "Higher Education as 
a booster of shared prosperity", κατά την οποία εκφράστηκαν, από εξέχουσες 
προσωπικότητες στον τομέα της διαμόρφωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Κύπρου, πολλές γόνιμες απόψεις και εισηγήσεις. 
‣ «Eπαναπροσδιορίζοντας τον εαυτό μας στο πλαίσιο της νέας 
ψηφιακής εποχής 

Η Δρ Stéphanie Laulhé Shaelou έθεσε τις βάσεις της συζήτησης, με ένα πολύ 
ευρηματικό τρόπο, συνδέοντας τις παρακαταθήκες του παρελθόντος με τις 
προοπτικές του μέλλοντος. Πραγματοποιώντας αναδρομή στην Αρχαία 
Ελλάδα, η Καθηγήτρια αναφέρθηκε στα θεμέλια, που έθεσε ο Πλάτωνας για τη 
δια βίου εκπαίδευση, με έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ως 
απαραίτητο στοιχείο μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Εξήγησε ότι σε γενικές 
γραμμές, όπως το έθεσε ο Πλάτωνας, η εκπαίδευση είναι μια συνεχόμενη 
προσπάθεια παραγωγής καινοτομίας, δηλαδή με άλλα λόγια η εκπαίδευση δεν 
είναι ένα «ταξίδι», το οποίο τελειώνει με την ολοκλήρωση των σπουδών μας
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αλλά είναι ένα διαρκές φαινόμενο. «Η φιλοσοφία του ρόλου που διαδραματίζει η εκπαίδευση, όπως τον 
έθεσε ο Πλάτωνας, είναι τόσο επίκαιρη σήμερα, όσο ήταν στο παρελθόν. Αυτό απεικονίζεται στην 
τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας, όπου κάθε άτομο σε κάθε γωνιά της γης καλείται να αναπτύξει 
καινοτόμους τρόπους εργασίας, να ασχοληθεί με νέα ηθικά διλήμματα, να αντιμετωπίσει αναπάντεχες 
αλλαγές», υποστήριξε χαρακτηριστικά η Δρ Shaelou.  Με «πλατωνικούς όρους, λοιπόν,  η περίοδος που 
διανύουμε έχει γενικότερα  υπογραμμίσει την ανάγκη για κάθε άτομο να προχωρήσει σε κάποιου είδους 
εκπαιδευτική ανανέωση, είτε αυτή αφορά την άμεση ανταπόκριση στην πανδημία, είτε την προετοιμασία 
για ένα νέο στάδιο στην καριέρα του, όποτε κι αν αυτό ξεκινήσει. Στο πλαίσιο αυτό, η Δρ Shaelou  
τόνισε ότι η πανδημία προσφέρει σε όλους μας μια μοναδική ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουμε  τον 
εαυτό μας στην ψηφιακή εποχή, αλλά πάνω από όλα αποτελεί ένα μάθημα ταπεινοφροσύνης, καθώς 
απαιτεί δραστήρια πολιτότητα. Πρόσθεσε ακόμη ότι η πανδημία μας έχει διδάξει κάτι πολύτιμο για την 
εκπαίδευση της ψηφιακής αγωγής του πολίτη, το οποίο αφορά την ασφαλή αξιοποίηση της τεχνολογίας 
σε κάθε πτυχή της ζωής των πολιτών. 
Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε, ότι τα τριτοβάθμια ακαδημαϊκά ιδρύματα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν 
ως υποστηρικτές της κοινής ευημερίας, ενώ έθεσε το ερώτημα στους συμμετέχοντες στο πάνελ της 
συζήτησης, για το ποιος θεωρούν ότι είναι ο ρόλος της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ποιο βαθμό επιδρά στην κοινωνία.	  
‣ Η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τα πανεπιστήμια 
Στην τοποθέτησή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Τάσος Χριστοφίδης, επεσήμανε ότι 
είναι προφανές πως τα πανεπιστήμια έχουν δώσει σημασία και στην καινοτομία και στην τεχνολογία και 
είναι αυτός ο λόγος, για τον οποίο ευδοκιμούν ερευνητικά κέντρα και κέντρα αριστείας, τα οποία 
εστιάζουν σε αυτά τα θέματα. Επομένως, όπως υποστήριξε ο Πρύτανης, το ερώτημα είναι κατά πόσον η 
πολιτεία στο σύνολό της θέλει να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες, προσθέτοντας ότι η Κύπρος είναι μια 
χώρα που διαθέτει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού της σε θέματα καινοτομίας 
και έρευνας. Εκεί, λοιπόν, πρέπει να δώσουμε σημασία, τόνισε ο Δρ Χριστοφίδης, ενώ υπογράμμισε την 
ανάδειξη του ρόλου της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη διαχείριση της πανδημίας, γεγονός που 
αποτελεί και ένα μάθημα για το μέλλον. «Άρα η πολιτεία πρέπει να δώσει έμφαση στο πώς θα ενισχύσει 
τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα», τόνισε καταληκτικά. 
‣ Εξισορροπώντας τις θετικές από τις αρνητικές επιδράσεις 
Ακολούθως ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνης Πολεμίτης, υπογράμμισε 
ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας εικοσαετίας ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, γεγονός που επηρεάζει 
την κοινωνία, με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες για τις χώρες, τις 
επιχειρήσεις, τα άτομα και τις κοινωνίες.  Ένα πράγμα που μπορούμε να σκεφτούμε για τον ρόλο, που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα πανεπιστήμια μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι το πώς μπορούν να 
βοηθήσουν τις κοινωνίες να προετοιμαστούν και να αξιοποιήσουν αυτές τις αλλαγές, κατά τρόπον που 
θα δημιουργήσει  περισσότερες θετικές παρά αρνητικές επιδράσεις. Και αυτό, όπως υπογράμμισε, δεν 
αφορά μόνο τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την τεχνολογία, αλλά τον καθένα μας, που 
χρειάζεται να σκεφτεί πώς θα προχωρήσει μέσα από αυτή την εποχή και πώς θα καταλήξει όλο αυτό, με 
μια κοινωνία που θα είναι πιο δυνατή και επιτυχημένη. 
‣ Έχουμε μπροστά μας συνθήκες μετανθρωπισμού 
O Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Δρ Κώστας Γουλιάμος, από την άλλη πλευρά, έθεσε μέσα 
από την ομιλία του σοβαρούς προβληματισμούς, για τις αρνητικές συνέπειες, που προκύπτουν μέσα από 
την ψηφιακή εξέλιξη, για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Καταρχάς επεσήμανε ότι «βιώνουμε 
πρωτόγνωρες συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, τις οποίες δεν έχει γνωρίσει ο κόσμος στο παρελθόν. Σε 
αυτό το πλαίσιο υπάρχει ανασχεδιασμός, μετασχηματισμός όλων των κοινωνικών, οικονομικών, 
πολιτιστικών και επιστημονικών δράσεων. Κατά συνέπεια, τα πανεπιστήμια οφείλουν να προσαρμοστούν 
στις νέες συνθήκες». Πρόσθεσε ότι «δεν είναι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι 
πανάκεια», λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή μιλάμε για ψηφιακή τεχνολογία, αμέσως μετά το 2030 θα 
μιλούμε για κβαντική τεχνολογία» και τόνισε ότι «πρέπει να δούμε τι συνθήκες δημιουργούνται για τον 
άνθρωπο, για τις ίδιες τις επιστήμες, για  την ίδια την κοινωνία. 
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Γιατί φοβάμαι ότι έχουμε μπροστά μας συνθήκες μετανθρωπισμού και αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη 
εξέλιξη, την οποία οφείλουν να αναδείξουν τα πανεπιστήμια». «Σε κάθε περίπτωση», όπως επεσήμανε, « 
τα πανεπιστήμια πρέπει να προσαρμόσουν την πολιτική τους και μαζί με την κοινωνία να δημιουργήσουν 
τις συνθήκες του τριπλού έλικα, όπου εκεί επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία, μαζί με την κοινωνία θα 
μπορούν να συνεργαστούν, συμβάλλοντας στο μέγα ζητούμενο, που είναι οι νέες κοινωνικές πολιτιστικές 
συνθήκες του 21ου αιώνα».  
‣ Αρνητική εξέλιξη η απότομη εισαγωγή της τεχνολογίας 
Με τη σειρά της, η Πρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης στην Κύπρο, Δρ Μαίρη Κουτσελίνη, τόνισε ότι βλέπει με αρνητικό τρόπο την απότομη 
εισαγωγή της τεχνολογίας, «για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη η Unesco έχει παρατηρήσει ότι 40% των 
παιδιών, κατά την περίοδο της πανδημίας, βρισκόταν εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λόγω του 
γεγονότος ότι δεν διέθεταν τα κατάλληλα μέσα, πράγμα που συνέβη και στην Κύπρο». «Ως «Φορέας» 
μπορώ να διαπιστώσω παρόμοια προβλήματα», τόνισε η Δρ Κουτσελίνη, σημειώνοντας ότι «παιδιά 
φοιτούσαν σε κολλέγια και πανεπιστήμια και δεν είχαν πρόσβαση σε διαδίκτυο, ούτε καν σε εξοπλισμό. 
Γι’αυτό ο «Φορέας» εισηγήθηκε ότι όταν τα παιδιά εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει τα 
πανεπιστήμια να φροντίζουν να χορηγείται από το κράτος ο απαραίτητος εξοπλισμός».  
Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη, όπως ανέφερε η Δρ Κουτσελίνη, ότι η απότομη μετατροπή των 
πάντων σε τεχνολογική και διαδικτυακή εκπαίδευση ενέχει πολλούς κινδύνους, όπως το γεγονός ότι δεν 
υπάρχουν οι κατάλληλες πλατφόρμες, ώστε να γίνεται διδασκαλία με αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού 
με τους φοιτητές του. Επιπρόσθετα, εκτός από την έλλειψη πλατφόρμων, τόνισε ότι πρέπει να έχουμε 
υπόψη ότι κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα εμπνευσμένο ακαδημαϊκό και το τι προσφέρει η 
φυσική παρουσία, ειδικά σε θέματα, που έχουν να κάνουν με την επαφή του ανθρώπου προς τον 
άνθρωπο. 
‣ Ανάγκη προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
Ο Δρ Uriel Reichman, ακολούθως, συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος με τον κ. Πολεμίτη, αναφέροντας 
ότι ζούμε σε μια κοινωνία, η οποία εξελίσσεται πολύ γρήγορα και γεγονός που συνεπάγεται ότι πολλά 
επαγγέλματα πρόκειται σύντομα να εξαφανιστούν, ενώ δημιουργούνται νέες δυνατότητες για τους 
αποφοίτους, προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Σημείωσε ότι πρέπει να βρούμε τρόπο, 
ώστε να ενσωματώσουμε την τεχνολογία στις κοινωνικές επιστήμες, διατηρώντας το μήνυμα του 
ανθρωπισμού των κοινωνικών επιστημών και παράλληλα λειτουργώντας σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον. Υπογράμμισε ότι αν μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις αλλαγές, 
δημιουργούνται ευκαιρίες για την παραγωγικότητα και για καλύτερη διανομή εισοδήματος στην κοινωνία. 
Τόνισε ακόμη ότι οι διάφορες μορφές τεχνολογικών εξελίξεων μπορούν να φέρουν κοντά τους 
ανθρώπους και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες κατανόησης μεταξύ τους. 

Η 2η ενότητα: O ρόλος της Κύπρου στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό σκηνικό 
Στη συνέχεια η συντονίστρια της συζήτησης, Δρ Shaelou, έθεσε το ερώτημα στους συνομιλητές κατά 
πόσον η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα. 

‣ Η συνέργεια οργανισμών και επιστημών κάνει τη διαφορά 
Καταρχάς ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι «είναι προφανές 
πως η Κύπρος, ως μια μικρή χώρα, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά στο διεθνές σκηνικό, γι’ αυτόν τον 
λόγο πιστεύουμε πάρα πολύ σε συνεργασίες και συμμαχίες με άλλα πανεπιστήμια, γεγονός που μπορεί 
να κάνει τη διαφορά». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην προσπάθεια σύμπτυξης ενός ευρωπαϊκού 
πανεπιστημίου, στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα στον συνασπισμό 10 
«νεαρών» πανεπιστημίων (με ηλικία κάτω των 50 ετών το καθένα), που είναι προσανατολισμένα προς την 
έρευνα. «Κανένας δεν μπορεί από μόνος του, αλλά η διαφορά γίνεται με την ένωση δυνάμεων, ιδιαίτερα 
οργανισμών με διαφορετικό προσανατολισμό, μέσω μιας συνέργειας επιστημών», τόνισε εμφαντικά ο Δρ 
Χριστοφίδης. 
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‣ Τρεις πυλώνες ανάπτυξης της ανώτερης εκπαίδευσης 
Ακολούθως ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνης Πολεμίτης εξέφρασε τη 
συμφωνία του με τις αναφορές του Δρος Χριστοφίδη, σημειώνοντας ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό 
μας τρία πράγματα, που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρώτα 
αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας συνεργειών, ακολούθως στην ανάγκη εξειδίκευσης και 
διαφοροποίησης σε μερικούς τομείς σε πανεπιστημιακό και εθνικό επίπεδο και μετά στην εξωστρέφεια, 
στο γεγονός δηλαδή πως πρέπει να προσφέρουμε την παραγόμενη γνώση μας προς τα έξω. Έθεσε 
μάλιστα ως ένα καλό παράδειγμα το Ισραήλ, από την εμπειρία και τα επιτεύγματα του οποίου πρέπει να 
διδαχθούμε. 
‣ Σημασία της διεθνοποίησης και συμπόρευσης με τους κορυφαίους 
Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Δρ Κώστας Γουλιάμος επεσήμανε ότι ως Κύπρος είμαστε 
ένας νεοφυής πανεπιστημιακός οργανισμός και ως τέτοιος πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποια είναι 
τα άριστα πρότυπα και προς αυτά να προσβλέπουμε.  Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη όχι μόνο συνεργειών 
αλλά και οσμώσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανακοινώνοντας 
την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Cambridge, που θα κατευθύνεται ερευνητικά 
και με άλλους τρόπους στην κατεύθυνση δημιουργίας πολιτικής στους τομείς της οικονομίας, κοινωνίας 
και του πολιτισμού.  
Επιπρόσθετα σημείωσε ότι μετά από διετή αξιολόγηση το Ευρωπαϊκο Πανεπιστήμιο ψηφίστηκε πριν από 
δύο μήνες από το Utrecht Network, στο οποίο συμμετέχουν 30 κορυφαία και ιστορικά πανεπιστήμια της 
Ευρώπης, «πράγμα που σημαίνει», σύμφωνα με τον ίδιο, «ότι ζητάμε να πορευτούμε με τους 
κορυφαίους για να μπορέσουμε να  αποκτήσουμε και τη γνώση αλλά και να ανταποκριθούμε στις 
συνθήκες εργασίας». «Γιατί μην ξεχνάτε», σημείωσε, ότι «73 εκατ. Ευρωπαίοι, το 25 της εκατόν του 
πληθυσμού της Ευρώπης έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ενώ 2μιση εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν 
μπορούν να βρουν δουλειά, που να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα». Έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι 
τα πανεπιστήμια έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, φέρνοντας ως 
παράδειγμα την Αθήνα του 5ου αιώνα π.χ, όπου άλλαξε το πανεπιστημιακό σύστημα, προκειμένου να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες τότε συνθήκες της Αθήνας. 
‣ Διανεμημένη προσφορά ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας 
Aπό πλευράς της η Δρ Μαίρη Κουτσελίνη ανέφερε ότι συμμερίζεται τις απόψεις, που ακούστηκαν 
προηγουμένως, για τους πυλώνες που μπορούν να δώσουν αξία στην ανώτερη εκπαίδευση και σε όσους 
φοιτούν σε αυτή. Έδωσε, εντούτοις, περισσότερη έμφαση στο γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
ευημερία για όλους, εάν η προσφορά μας προς την κοινωνία δεν είναι διανεμημένη. «Δεν είναι εύκολη η 
πρόσβαση προς τις ευπαθείς ομάδες και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν τα μέτρα μας είναι κοινά προς 
όλους, αυτοί που επωφελούνται λιγότερο είναι και αυτοί που το έχουν περισσότερη ανάγκη» ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Και σημείωσε ότι «αυτό συμβαίνει με τις ευπαθείς ομάδες,  όσους έχουν ένα είδος 
αναπηρίας, τις μονογονεικές οικογένειες, όσους δεν έχουν βρει ένα δρόμο στην κοινωνία. Επομένως 
οποιαδήποτε προσπάθεια από πλευράς πανεπιστημίων πρέπει να γίνεται έχοντας ένα φακό και προς 
αυτή την ομάδα». «Η διανεμημένη προσφορά ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας είναι κάτι που 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα τριτοβάθμια ιδρύματα», τόνισε καταληκτικά η Δρ Κουτσελίνη. 
‣ Ανάπτυξη περιφερειακού ρόλου της Κύπρου στον τομέα της Εκπαίδευσης 
Kαταληκτικά ο Δρ Reıchman εξέφρασε την άποψη ότι η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό 
περιφερειακό ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κεντρική 
γεωγραφική θέση του νησιού, χαρακτηρίζοντας την ως τη σωστή θέση για τους φοιτητές από το Ισραήλ 
και τις αραβικές χώρες.  

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ. 

https://www.youtube.com/watch?v=swthmDGPu20
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Τη σημαντικότητα μιας συμφωνίας για το περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και τοπικό 
επίπεδο τόνισαν οι ομιλητές του πάνελ με τίτλο «Κλιματική αλλαγή, Πράσινη 
Συμφωνία ΕΕ, Εφαρμογές στις δομές και πόρους της Κύπρου, τράπεζες, real 
estate και κινητικότητα». Η Κύπρος έχει μπει στη σωστή τροχιά, όπως 
σημειώθηκε από τους ομιλητές, όμως χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμη για να 
γίνει η «πράσινη» στροφή.  
‣ Νατάσα Πηλείδου, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας 
«Μπαίνουμε μέσα σε μια νέα εποχή όπου η Πράσινη συμφωνία για την ΕΕ είναι 
προτεραιότητα» ανέφερε κατά την ομιλία της η Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, η οποία τόνισε πως οι 
περιβαλλοντικές πολιτικές πρέπει να είναι στο επίκεντρο των στρατηγικών του 
κράτους. 
«Δεν είναι μόνο η περιβαλλοντική συνείδηση. Αυτό ίσως να ήταν αρκετό πριν 
μερικά χρόνια. Σήμερα οι περιβαλλοντικές πολιτικές πρέπει να είναι στο 
επίκεντρο των στρατηγικών μας. Εμείς λοιπόν, στο Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας ασχολούμαστε με τρεις πυλώνες για το θέμα, και 
βεβαίως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς συνεργασία. Θα πρέπει να 
μελετήσουμε την κυκλική οικονομία, κι αυτό γίνεται από το κράτος. Αυτό είναι 
ένα κομμάτι της πολιτικής μας για το 2030. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε την 
βιομηχανία ως επιβλαβή για το περιβάλλον, αλλά πως μπορεί να βοηθήσει».  
Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στον τομέα της ενέργειας και πιο 
συγκεκριμένα στην εκμετάλλευση του Φυσικού Αερίου. «Θα ήθελα να σας 
μιλήσω για κάποια βασικά έργα υποδομών. Μία πολύ σημαντική πτυχή 
μετάβασης προς την πράσινη οικονομία είναι η εκμετάλλευση του Φυσικού 
Αερίου. Ένα άλλο έργο είναι η διασύνδεση της Κύπρου όπως το EuroAsia 

Panel Discussion: 
Climate Change, EU Green deal, implication on Cyprus’ 
infrastructure and resources, banks, real estate and mobility
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Interconnector. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι στο μέλλον οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα ρέουν 
από την μία χώρα στην άλλη. Θέτουμε μεγάλη έμφαση σε αυτά». 
Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο ακολουθεί ένα φιλόδοξο σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει την  
ψηφιοποίηση των συστημάτων και την ενδυνάμωση του προσωπικού. «Σχεδιάζουμε να τα συνεχίσουμε 
για τα επόμενα έργα. Ολόκληρη η κοινωνία θα πρέπει να εμπλακεί» τόνισε.  
‣ Γιάννης Καρούσος, Υπουργός Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών & Έργων 
Καθυστέρησε η Κύπρος για τους περιβαλλοντικούς της στόχος, ωστόσο υλοποίησε γρήγορα έργα τόνισε 
ο Υπουργός Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος στην δική του ομιλία.  
«Για να πετύχουμε τους στόχους πέραν το 50% των περιβαλλοντικών στόχων της ευθύνης είναι στις 
μεταφορές. Η Κύπρος έχει καθυστερήσει σε κάποια πράγματα. Το θετικό είναι όταν ξεκινούμε τέτοια 
έργα, τα υλοποιούμε σε πολύ γρήγορο διάστημα».  
Ο κ. Καρούσος στάθηκε στο θέμα της ηλεκτροκίνησης, σε πιο επίπεδο βρίσκεται η Κύπρος σήμερα και 
τι ενέργειες κάνει το Υπουργείο. 
«Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ικανοποιητικό αριθμό οχημάτων, όμως έχουμε ξεκινήσει την δημιουργία 
κάποιων υποδομών όπως σταθμών φόρτισης. Επίσης ετοιμάζονται 3 σταθμοί φόρτισης για το 2020. 
Ταυτόχρονα όμως για να ενισχύσουμε τους σταθμούς φόρτισης, έχουμε δει που υπάρχουν χώροι 
διαθέσιμοι και προσβάσιμοι για το κοινό για να κτίσουμε χώρους φόρτισης. Έχουμε προκηρύξει 
διαγωνισμό ενδιαφέροντος για την δημιουργία 40 σταθμών. Υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες. Το 
σημαντικό είναι να δούμε ότι υπάρχουν αυτοκίνητα. Είναι επίσης η δημιουργία κινήτρων για την αγορά 
ηλεκτρικών οχημάτων. Στα Υπουργεία και αυτοκίνητα του δημοσίου, πρέπει να υπάρξει μια μετάβαση.  
Σημαντικό σημείο είναι τα κίνητρα που θα κάνουν τους πολίτες να προτιμήσουν ένα ηλεκτροκίνητο 
αυτοκίνητο έναντι πετρελαιοκίνητου. «Το επόμενο θέμα που βλέπουμε σαν Υπουργείο είναι οι Υποδομές, 
τα κίνητρα για αγορά οχημάτων, και θα θέσουμε ένα στόχο να εγγράφονται κάθε χρόνο 1000-1200 
ηλεκτρικά οχήματα. Στην Κύπρο πλέον όποιος είναι ιδιοκτήτης ηλεκτρικού οχήματος θα μπορεί να 
σταθμεύει σε δημόσιους χώρους δωρεάν. Είναι πολλά τα κίνητρα που υπάρχουν».  
Ένα άλλο σημείο της ομιλίας του αφορούσε την αστική κινητικότητα και την χρήση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα.   
«Για το θέμα περιβάλλον, είναι αρκετά θέματα που έχουμε ευθύνη σαν Υπουργείο. Για Λευκωσία και 
Λεμεσό, έχουμε ολοκληρώσει τα σχέδια αστικής κινητικότητας. Το μήνυμα που έχω πει και στους 
δημάρχους Λεμεσού είναι ότι οι μελέτες είναι για να τις υλοποιούμε, κι όχι να επιλέγουμε κάποια 
πράγματα a la cart. Είμαστε σήμερα σε μια αλλαγή του συστήματος. Για να χρησιμοποιήσει ο κόσμος το 
λεωφορείο πρέπει να έχει και κάποια στάση κοντά στο σπίτι του. Να γίνουν πιο πράσινοι οι δρόμοι μας ή 
να γίνουν παραγωγοί ενέργειας. Είναι κάτι που κοιτάζουμε τώρα. Υπάρχει μελέτη για το τραμ. Μπορεί να 
είναι βιώσιμο. Για να δημιουργηθεί πρέπει να δημιουργήσουμε τις λεωφορειολωρίδες. Χωρίς αυτές δεν 
μπορεί να γίνει. Η κατασκευή προϋποθέτει και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος».  
‣ Συμεών Κασσιανίδης, Πρόεδρος  ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ 
Ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ, Συμεών κατά την τοποθέτηση του ανέφερε πως είναι το Φυσικό Αέριο 
που θα ορίσει ποιος θα μπορεί να παράγει ηλεκτρισμό στην Κύπρο.  «Πιστεύω το έργο της εισαγωγής 
Φυσικού Αερίου βρίσκεται στο τραπέζι τα 15 χρόνια. Θα μεταμορφώσει την οικονομία μας. Θα ορίσει 
ποιος θα μπορεί να παράξει ηλεκτρισμό».  
Αναφέρθηκε επίσης και στα οφέλη για το περιβάλλον και την κυπριακή οικονομία από την αξιοποίηση 
του φυσικού αερίου. «Ξέρουμε ότι επηρεάζει το περιβάλλον, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Είναι 
το πρώτο βήμα για την μεταμόρφωση της κυπριακής οικονομίας για να μπούμε στη νέα εποχή. 
Ομαλοποιούνται οι διακυμάνσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Βρισκόμαστε σε αυτό το κομβικό 
σημείο της οικονομίας μας. Υπάρχει πλήρης χρηματοδότηση από την ΕΕ. Έχουμε και τη συμμετοχή της 
ΑΗΚ και της ΔΕΦΑ. Πιστεύουμε ότι η οικονομία μας το χρειάζεται» 
‣ Carol Bailey, Research Coordinator, Department of Maritime Transport & Commerce, 

Frederick University 
Η Carol Bailey, Συντονιστής Έρευνας στο Τμήμα Θαλάσσιων Μεταφορών και Εμπορίου του Frederick 
University δήλωσε κατά τη δική της τοποθέτηση ότι «Είμαστε σε μια περίοδο μετάβασης σε ότι αφορά 
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την ενέργεια παγκοσμίως και όχι μόνο στην Κύπρο. Οι εταιρείες πρέπει να επιβιώσουν και μελετάνε το 
αποτύπωμα τους σε ότι αφορά το αποτύπωμα τους στον άνθρακα. Είναι τα μέτρα αποτελεσματικότητας 
σε ότι αφορά τις εταιρείες. Θα πρέπει να καινοτομήσουν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και όχι μόνο 
στις παραδοσιακές, αλλά και άλλες που θα μας δώσουν καθαρά καύσιμα». Όπως είπε όλα οδηγούν προς 
τη χρήση του υδρογόνου και σε πιο εναλλακτικές πηγές ενέργειας. «Το αέριο έχει μια μακροπρόθεσμη 
επιλογή. Η Ευρώπη σπρώχνει για τη χρήση του υδρογόνου. Σίγουρα η καινοτομία στο πράσινο σύστημα 
ενέργειας είναι το κλειδί στο μέρος. Στο επίκεντρο είναι η ναυτιλία, αλλά υπάρχουν κι άλλες πτυχές που 
μελετάμε. Επίσης, οι απόφοιτοι του ναυτιλιακού κλάδου πρέπει να ενισχύσουν τις δικές τους δεξιότητες.» 
καταλήγει. 
‣ Liana Toumazou, Country Manager, RICS Cyprus 
Η country manager της RICS Cyprus, Λιάνα Τουμάζου, τόνισε πως η αύξηση του πληθυσμού και η 
αστικοποίηση δημιουργούν προβλήματα στις πόλεις. «Ο τομέας ακινήτων και ο κατασκευαστικός κλάδος 
αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ. Καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός της πόλης και η αστικοποίηση, 
αναμένεται ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα» είπε. 
Κατά την τοποθέτηση της ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσεις στον κλάδο και πως πλέον η 
κατεύθυνση είναι σε πιο πράσινες οδούς. «Η ΕΕ θα ασκήσει πιέσεις στο κλάδο μας. Καθοδηγούμε τα 
μέλη μας για το πως μπορούμε να αποτιμούμε τα ακίνητα για να είναι πράσινα. Κάτι άλλο πολύ 
σημαντικό ήταν να βοηθήσουμε με την ταξινόμηση σε σχέση με τα κτίρια. Έχουμε επενδυτές που 
θέλουν να επενδύσουν σε πράσινα κτίρια. Πολλοί καταναλωτές θέλουν να πάμε σε μια πράσινη 
οικονομία. Αλλά δεν υπήρχε συμφωνία. Η ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα έγγραφο το οποίο περιμένουμε τον 
Ιανουάριο. Σε αυτό υπάρχουν τέσσερις παραμέτρους. Η πρώτη είναι η ηθική, αναμένουμε περισσότερα 
πρότυπα και ρύθμιση. Το δεύτερο είναι να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία θα είναι στο επίκεντρο και 
αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας μας. Το τρίτο είναι η δημιουργία συμμαχιών. Δεν μπορούμε να 
πετύχουμε τη βιωσιμότητα μόνοι μας. Τελευταίο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε σε τα 
ψηλότερα δυνατά πρότυπα» 
‣ Michael Ierides, Secretary General, CYMEPA 
«Μέσα από τις εμπειρίες μου ένα από τα εμπόδια που βλέπουμε είναι ο κατακερματισμός στα 
κυβερνητικά τμήματα. Κανείς δεν δέχεται την ευθύνη. Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό» ανέφερε ο  
Michael Ierides, Γενικός Γραμματέας της CYMEPA 
«Πρέπει να πω κάτι που ίσως να είναι πικρό. Η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει τις ΜΚΟ. Αυτό θα μας 
βοηθήσει να προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί. Ως Νέο Κύμα θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η πράσινη 
οικονομία είναι η κυκλική οικονομία. Δεν υπάρχουν απόβλητα, όλα έχουν σημασία» τόνισε. 
Όπως είπε, πρέπει να γίνει στροφή στις πράσινη οικονομία και να δοθεί περισσότερη σημασία στις start 
ups. «Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε πολλές συνεργασίες. Γιατί να 
μην χρησιμοποιούν οι γεωργοί μηχανήματα για όλο το χωριό, και όχι ο καθένας το δικό του. Θέλουμε το 
πράσινο ταμείο τώρα».  

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=8RGjvQNrdmE
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Keynote:  
Constantinos Ioannou 
Minister of Health, Republic of 
Cyprus 

Speakers:  
Stavros Malas 
Former Minister of Health, 
Professor of Genetics, University 
of Nicosia Medical School 
Harris Pastides, 
President, University of South 
Carolina  
Natasha Azzopardi-Muscat 
Director Division of Country 
Health Policies and Systems - 
WHO-Regional Office for Europe 
Marios Panayides 
Chairman, State Health Services 
Organisation, Republic of Cyprus 

Chair:  
Zoi-Dorothea Pana, 
Faculty Member, European 
University of Cyprus

Ζητήματα που άπτονται του μέλλοντος των δημόσιων νοσηλευτηρίων στη νέα 
εποχή του συστήματος υγείας, στην οποία εισήλθε και η Κύπρος, συζήτησαν ο 
τέως υπουργός υγείας Σταύρος Μαλάς, ο Μάριος Παναγίδης, πρόεδρος του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας,  ο καθηγητής Χάρης Παστίδης από 
το Πανεπιστήμιο South Carolina και η Natasha Azzopardi-Muscat, εκ μέρους 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπό το συντονισμό της δρος Ζωής – 
Δωροθέας Πανά.  
Το μέλλον της υγείας και τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελούν ένα σημαντικό 
και επίμαχο ζήτημα, ανέφερε στην εναρκτήρια τοποθέτηση της η δρ. Πανά, 
αφού τα συστήματα υγείας διαχρονικά επικεντρώνονται σε αυτά. Πλέον 
έχουμε  εισέλθει σε νέα εποχή, όπου σε πρώτο πλάνο μπαίνει η ποιότητα των 
υπηρεσιών υγείας η οποία επικεντρώνεται στην αξία, τη λογοδοσία και τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  
Από την πλευρά του, ο  Μάριος Παναγίδης, έκανε λόγο για κοσμογονικές 
αλλαγές στον τομέα της υγείας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα δημόσια 
νοσηλευτήρια τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της αλλαγής. Σε αρκετές 
χώρες, είπε, τα δημόσια νοσηλευτήρια συνυπάρχουν με τα ιδιωτικά ως μέρος 
μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης. Στοίχημα το οποίο καλείται να κερδίσει 
και η Κύπρος μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας. Σταδιακά, τα δημόσια 
νοσηλευτήρια, θα εκσυγχρονιστούν μέσω της αυτονόμησης και θα 
διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο, μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών τους. 
Σταδιακά, είπε, τα νοσηλευτήρια θα πρέπει να γίνουν πελατοκεντρικά. Μέχρι 
τώρα, στα δημόσια νοσηλευτήρια, προσέρχεται το 66% του συνόλου των 
ασθενών με υψηλό το ποσοστό της εμπιστοσύνης στους κυβερνητικούς  

Panel Discussion: 
Healthcare and the future of public hospitals
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ιατρούς. Ωστόσο θα πρέπει να γίνουν τομές ώστε η εμπειρία που θα λαμβάνει ο ασθενής να είναι 
καλύτερη. Μερικές σημαντικές αλλαγές είναι ο τρόπος εργασίας αλλά και το ωράριο.  
Πρόσθετα, σημείωσε ότι σημαντικός στρατηγικός στόχος είναι η συνεργασία των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων με τα πανεπιστήμια για την δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών. Ήδη, είπε, έχουν 
συναφθεί συμφωνίες και επιδιώκεται η διεύρυνση συνεργασιών για τη δημιουργία κατάλληλου πεδίου 
έρευνας. Τόνισε ακόμη πως τα δημόσια νοσηλευτήρια, στην μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να κατέχουν 
ηγετικό ρόλο- κλειδί στη δημόσια υγεία.  
Σε ότι αφορά την περίοδο της πανδημίας, ο κ. Παναγίδης, υπέδειξε πως η προσφορά των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων, είχε ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο αφού κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να προσφέρει 
ανάλογες υπηρεσίες νοσηλείας και φροντίδας στους ασθενείς με κορωνοϊό.  
Καταλήγοντας, ο κ. Παναγίδης, ανέφερε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει η κατάλληλη 
αναδιάρθωση και οργάνωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων η οποία θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στις 
υπηρεσίες παροχής υγείας. Ωστόσο, παραδέχθηκε πως υπάρχουν προβλήματα και σε κεντρικό επίπεδο, 
τα οποία θα επιλυθούν μέσα από δομικές αλλαγές οριζόντιας οργάνωσης.  
Ο κ. Μαλάς, επικεντρώθηκε στις δομές αλλά και τις βασικές οργανωτικές δεξιότητες που χρειάζονται για 
την αλλαγή, μέσα από τη διαχείριση και τη συλλογή δεδομένων αλλά και την αξιολόγηση των εμπειριών 
άλλων χωρών.  
Τόνισε, πως η αλλαγή που συντελείται στην Κύπρο είναι πρωτόγνωρη και κινείται γύρω από την 
οικονομική διαχείριση των ιατρικών υπηρεσιών μέσα από δυο διαφορετικούς τομείς που βρίσκονται υπό 
την ίδια ομπρέλα. Τον οικονομικό τομέα και την υγεία.  
Ο πολίτης, είπε, θα πρέπει να έχει την επιλογή παρόχου υπηρεσιών υγείας. Ο ρόλος των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας αλλά και για τη δημιουργία ενός στέρεου 
συστήματος παροχής υγείας. Τα δημόσια νοσηλευτήρια, τόνισε, είναι η ραχοκοκαλιά της υγείας.  
Πρόσθεσε ακόμη ότι πρέπει να γίνουν οι ανάλογες επενδύσεις σε κλινικές αφού σε κάθε σύστημα υγείας 
θα πρέπει να υπάρχουν τα ανάλογα κανάλια διοχέτευσης ασθενών στα κατάλληλα σημεία και στους 
ειδικούς, προκειμένου να τύχουν της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης. Την ίδια ώρα, το ιατρικό 
προσωπικό, θα πρέπει να λαμβάνει δια βίου εκπαίδευση ενώ θα πρέπει να γίνονται συνεργασίες μεταξύ 
των κλινικών με αντίστοιχες κλινικές στο εξωτερικό.  Ένα νοσηλευτήριο- παράδειγμα, είναι το Μακάριο 
Νοσοκομείο.  
Ο κ. Παστίδης, μετέφερε στη συζήτηση, την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η αξιοπιστία είναι 
μεγάλο θέμα για τα νοσηλευτήρια μέσα από την ασθενο-κεντρική προσέγγιση.  
Σημείωσε ότι οι αμερικανοί ψηφοφόροι, επιδιώκουν περισσότερη πρόσβαση στα νοσηλευτήρια. Είναι 
βασική προτεραιότητα. Η μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην 
Κύπρο, είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην ολότητα τους, 
ιδιαίτερα μετά την αποσύνδεση της δικαιοδοσίας του κράτους.  
Υπογράμμισε τέλος, την αναγκαιότητα ανάπτυξης ακαδημαϊκών σχέσεων και συνεργασιών εντός των 
νοσοκομείων για την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.  
Τέλος, στην τοποθέτησή της  η κ. Natasha Azzopardi-Muscat, σημείωσε ότι πρέπει να γίνουν άλματα και 
στον τομέα της ψηφιακής υγείας αφού υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Τόνισε ακόμη πως θα 
πρέπει να υπάρξει η διασύνδεση των πανεπιστημίων με τα νοσηλευτήρια.  
Σημείωσε ακόμη πως τα δημόσια νοσηλευτήρια θα πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο δημόσιο 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ενώ την ίδια ώρα θα πρέπει να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που 
παρέχουν. Τρεις άξονες στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούμε, είπε, είναι «αξία- λογοδοσία- 
βιωσιμότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  
Καταληκτικά, ανέφερε πως ο δρόμος για τη μεταρρύθμιση είναι μακρύς και υπάρχουν προβλήματα. 
Ωστόσο, κάλεσε όλους τους παρόχους και τους δικαιούχους να παραμείνουν στο πλευρό του Γενικού 
Συστήματος υγείας και να το υποστηρίξουν να αναπτυχθεί προς όφελος των νέων γενεών.  

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=gg3A9pjz8A0
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Keynote:  
Photis Photiou 
Presidential Commissioner, 
Republic of Cyprus  

Speakers:  
Andreas Papaevripides 
President, POMAK  
Katerina Theophanous 
Labor Member for Northcote 
Electorate, Parliament of Victoria 
Aristos Constantine 
Trade Commissioner of Cyprus, 
North America 
Georgia Stavrou 
Global General Secretary, 
NEPOMAK  
Bambos Charalambous 
Labour MP, Enfield Southgate 

Chair:  
Christos Karaolis 
President, National Federation of 
Cypriots UK, Partner Bain & 
Company

Η αξιοποίηση του ρόλου και της δύναμης της ομογένειας, η οποία συνιστά μια 
διαχρονική αξία για τη χώρα μας, αποτελεί ένα θέμα, το οποίο αναμφίβολα 
πρέπει να μας απασχολήσει σε εντονότερο βαθμό.   
Oι απόδημοί μας διατηρούν τον κόσμο του παρελθόντος μέσα στην εξέλιξή 
τους, την αγάπη για την Κύπρο μέσα στην καρδιά τους και είναι πανέτοιμοι να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, για την πατρίδα τους, όπως άλλωστε το 
έπραξαν σε διάφορες στιγμές του πρόσφατου και απώτερου παρελθόντος. Ο 
κορμός της πατρίδας έχει ανάγκη να «μπολιαστεί» από την εμπειρία και την 
εφευρετικότητα των Κυπρίων της διασποράς, οι οποίοι έχουν διακριθεί ουκ 
ολίγες φορές στον τόπο διαμονής τους, τιμώντας την καταγωγή τους, ενώ 
ταυτόχρονα οι απόδημοί μας χρειάζονται τη στήριξη του εθνικού κέντρου.   
Σε μια εποχή, όπου οι εξελίξεις δρομολογούνται με ραγδαίους ρυθμούς,  
παραμένει  ζητούμενο η ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας με την Κύπρο,  
την ώρα που αναδύονται νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, μέσα από την πρόοδο 
της επιστήμης και της τεχνολογίας.  Εποικοδομητικές απόψεις και εισηγήσεις, 
για τον τρόπο που πρέπει να εξελιχθεί η σχέση της Κύπρου με την ομογένεια, 
ακούστηκαν στο πρώτο Cyprus Forum, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου 
Προεδρίας για θέματα αποδήμων αλλά και καταξιωμένων ομογενών μας, από 
κάθε γωνιά του πλανήτη! 
‣ Παρέμβαση Επιτρόπου Προεδρίας για θέματα αποδήμων 
Σημαντική παρέμβαση πραγματοποίησε στο Cyprus Forum ο Επίτροπος 
Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα και θέματα αποδήμων, Φώτης Φωτίου, ο 
οποίος εξαίροντας τον ρόλο, που διαδραματίζει η διασπορά, ως «ένα πολύτιμο 
κεφάλαιο για την Κύπρο, το οποίο μπορεί να καταστεί ακόμα πιο ισχυρό», 
παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασπορά. 

Panel Discussion: 
The role of the Diaspora
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Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία του κράτους με τις οργανώσεις των όπου γης 
αποδήμων, στο πλαίσιο της οποίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δραστηριοποίηση τους στις παροικίες 
τους, καθώς και στις δυνατότητες τους να συμβάλουν στην προώθηση των δικαίων του Κυπριακού 
Ελληνισμού, όπως και στη γενικότερη στήριξη της Κύπρου, με τη συνεργασία και την παροχή βοήθειας 
σε τομείς όπως η οικονομία, η ναυτιλία, ο τουρισμός.  
«Η περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου και της σημασίας, που αποδίδουμε στους αποδήμους μας, 
αποτελεί κεντρικό και σταθερό βραχίονα των κοινών προσπαθειών μας», υπογράμμισε ο Επίτροπος 
Προεδρίας.  
‣ Βασικός πυλώνας η αξιοποίηση της νέας γενιάς» 
Αναφερόμενος στην Εθνική Στρατηγική Διασποράς, ο κ. Φωτίου εξήγησε ότι βασικός πυλώνας της 
αποτελεί η αξιοποίηση της νέας γενιάς της διασποράς μας, η οποία αποτελεί και το μέλλον αυτής, με 
συγκεκριμένα προγράμματα και επιδιώξεις, όπως η ανάμειξη και η εμπλοκή της στα παροικιακά δρώμενα, 
η επαφή και γνωριμία με την Κύπρο, αλλά και η εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού και 
των παραδόσεών της.  
Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι ενθαρρύνεται η συμμετοχή των νέων αποδήμων στα κοινά, εξηγώντας 
ότι «με την ενασχόληση τους με τα πολιτικά δρώμενα στις χώρες, όπου διαμένουν, κερδίζουμε 
μακροπρόθεσμα επιρροή μέσα σε σημαντικούς κομματικούς, κυβερνητικούς και μη σχηματισμούς, που 
δύνανται στο μέλλον να επηρεάσουν με θετικό τρόπο τα ζητήματα προτεραιότητας μας». 
‣ Στενή συνεργασία με την Ελλάδα – Ανάπτυξη κοινών δράσεων» 
Επόμενος σημαντικός πυλώνας της Εθνικής Στρατηγικής μας, όπως ανέφερε ο κ. Φωτίου, αποτελεί η 
στενή συνεργασία με την Ελλάδα.   «Ο Απόδημος Ελληνισμός είναι ένας και από κοινού με την Ελλάδα 
προωθούμε δράσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ελληνισμού, με σκοπό την προώθηση των 
ευρύτερων συμφερόντων του, αλλά και για τη διεξαγωγή κοινών δράσεων για τη νέα γενιά της 
Διασποράς μας», εξήγησε ακολούθως ο Επίτροπός Προεδρίας. 
Παράλληλα, ο κ. Φωτίου εξήρε τον εξέχοντα ρόλο, που  διαδραματίζουν οι απόδημοι στην ανάπτυξη 
των τριμερών συνεργασιών στην περιοχή, μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται η Κύπρος και η Ελλάδα 
ως πυλώνες  σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας και ως αξιόπιστες γέφυρες της ΕΕ με τις χώρες 
της Μέσης Ανατολής.  
Ανέφερε συγκεκριμένα ότι «οι χώρες μας έχουν αναπτύξει τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, την 
Αίγυπτο και την Αρμενία, βάσει των οποίων υλοποιούνται διάφορες δράσεις, που αφορούν τη διασπορά 
μας» και υποστήριξε ότι «τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται με επιτυχία η συνεργασία της διασποράς των 
διαφόρων χωρών ως απαραίτητο διπλωματικό εργαλείο, για την προώθηση κοινών στόχων και 
συλλογικών συμφερόντων σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων, κατά το παράδειγμα του 
επιτυχημένου Κύπρο-Ελληνο-Εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες».  
Τόνισε ότι «στην προσπάθεια μας αυτή χρειαζόμαστε την έμπρακτη στήριξη όλων των οργανωμένων 
συνόλων της διασποράς, των οποίων η συμβολή, η συνεργασία, η φωνή τους, καθίσταται ολοένα και πιο 
ζωτική για τα εθνικά μας συμφέροντα», εξηγώντας ότι «η πρόσβαση και επιρροή τους στα κομβικής 
σημασίας κέντρα λήψης αποφάσεων του εξωτερικού επιβάλλεται να τύχει περαιτέρω ενθάρρυνσης, 
υποστήριξης και καθοδήγησης από το εθνικό κέντρο, με τρόπο προσεκτικά σχεδιασμένο, διατηρώντας 
τη διακομματική συναίνεση και με γνώμονα πάνω από όλα το καλώς νοούμενο εθνικό συμφέρον». 
Ο ρόλος των αποδήμων μας καθίσταται ακόμα πιο πολύτιμος, και η προσφορά τους ακόμα πιο 
σημαντική και καθοριστική, αν συνυπολογίσουμε στην όλη κρίση μας, την αλαζονεία και  την 
επιθετικότητα της Τουρκίας κατά το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 
και όχι μόνο», υπογράμμισε ακολούθως.  
‣ Συμεών Κασσιανίδης, Πρόεδρος  ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ 
Ο Επίτροπος Προεδρίας αναφέρθηκε και στους αξιόλογους Κύπριους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, 
ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών και του αθλητισμού», χαρακτηρίζοντας τους ως τους 
«καλύτερους πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό». 
Yποστήριξε ακόμη ότι οι επιχειρηματίες της διασποράς μας «μπορούν να στρέψουν την προσοχή τους 
και να γίνουν πολλαπλασιαστές της προβολής της Κύπρου ως επενδυτικού κέντρου της περιοχής με  
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πολύ μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον».  «Οι απόδημοι επιχειρηματίες, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης τους 
με την Κύπρο, μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικούς επενδυτές, αλλά και να δράσουν ως 
πολλαπλασιαστές στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται και έχουν επιλέξει ως δεύτερη πατρίδα τους», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Καταληκτικά, ο κ. Φωτίου εξέφρασε την εκτίμησή του προς τις ηγεσίες των οργανώσεων των αποδήμων 
μας, στέλνοντας το ευοίωνο μήνυμα ότι «η συνεργασία μας μαζί τους είναι στις πιο υψηλές 
προτεραιότητες μας». 
‣ Συζήτηση μεταξύ διακεκριμένων Κυπρίων της Διασποράς 
Τις δικές τους εκτιμήσεις και εποικοδομητικές εισηγήσεις, για το πώς μπορεί να συνεχιστεί και να εξελιχθεί 
η σχέση μεταξύ των απανταχού γης ομογενών και της Κύπρου, κατέθεσαν ακολούθως, μέσα από τη 
συμμετοχή τους στο Cyprus Forum, ομογενείς, οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό. 
‣ Η διασπορά μπορεί να γίνει ακόμη πιο χρήσιμη για την Κύπρο 
Στην παρέμβαση του ο Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου, Χρήστος 
Καραολής, αναφέρθηκε στο εύρος της κυπριακής διασποράς, που αριθμεί γύρω στις 500 χιλιάδες άτομα 
και εκτείνεται σε όλες τις γωνιές του κόσμου, υποστηρίζοντας ότι το πέρασμα από την πρώτη γενιά 
Κυπρίων μεταναστών στη δεύτερη και τρίτη γενιά, δεν συνεπάγεται την απώλεια των δεσμών που 
υπάρχουν με την Κύπρο. Αντιθέτως εξέφρασε την έντονη πεποίθηση ότι η διασπορά μπορεί να γίνει 
ακόμη πιο επωφελής για την Κύπρο. Ως συντονιστής της συζήτησης, έθεσε ακολούθως  το ερώτημα 
στους συμμετέχοντες στη συζήτηση για το πώς εκτιμούν ότι θα εξελιχθεί η σχέση της Κύπρου με την 
ομογένεια σε 50 χρόνια από τώρα και ποιες ευκαιρίες θεωρούν ότι δημιουργούνται από το πέρασμα από 
την πρώτη γενιά ομογενών στη δεύτερη και στην τρίτη γενιά. 
‣ Αξιοποίηση των διακεκριμένων Κυπρίων της διασποράς 
Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Κύπριος βουλευτής στη Βρετανία, Πάμπος Χαραλάμπους, εξέφρασε την 
αισιοδοξία του για το μέλλον των σχέσεων της Κύπρου με τη διασπορά.  Υποστήριξε ότι είναι πολύ 
διαφορετικές οι συνθήκες, μέσα στις οποίες ενεργούν τώρα οι Κύπριοι ομογενείς, καθώς από τους 
μετανάστες της δεκαετίας του 1960 και τους πρόσφυγες,  οι οποίοι εργάζονταν σε χειρωνακτικές 
εργασίες, έχουμε περάσει στις νέες γενιές των Κυπρίων ομογενών, που είναι πιο μορφωμένοι και 
εργάζονται στον τριτογενή τομέα. Η διασπορά προοδεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά¸ τονίζοντας ότι 
πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία διακεκριμένων Κυπρίων της ομογένειας και εκφράζοντας τη θέση ότι 
αυτό θα συμβάλει θετικά στη διαμόρφωση των σχέσεων. Υπογράμμισε ότι «πρέπει να συνεργαστούμε 
στενά, ώστε να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας παράδοση, αναπτύσσοντας παράλληλα τον διάλογο 
επικοινωνίας και αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας». 
‣ Αξιοποίηση της τεχνολογίας – Ανάγκη για ευκαιρίες δημιουργίας κοινών εμπειριών 
Με τη σειρά της, η Κύπρια βουλεύτρια στην Αυστραλία, Κατερίνα Θεοφάνους, ανέφερε ότι στην 
Βικτώρια βρίσκεται και εξελίσσεται μια μεγάλη μερίδα της κυπριακής ομογένειας.  Επεσήμανε ότι για να 
αντιληφθούμε το πώς θα μοιάζει η ομογένεια σε πενήντα χρόνια από τώρα, χρειάζεται να γνωρίζουμε το 
πώς είναι η ομογένεια σήμερα στην Αυστραλία. Και συνέχισε, αναφέροντας, ότι οι πλείστοι ομογενείς 
ήρθαν στην Αυστραλία τις δεκαετίες του 1950 και 1960, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς καν να 
γνωρίζουν αγγλικά και τώρα έχουν αφομοιωθεί, αφήνοντας πίσω οικογένειες, οι οποίες αναπτύσσονται σε 
διαφορετικές συνθήκες, με ηγετικό ρόλο στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις, στον ακαδημαϊκό κόσμο.  
Ωστόσο, όπως ανέφερε η κ. Θεοφάνους, οι δεσμοί των ομογενών με την πολιτιστική κληρονομιά μας 
συνεχίζουν να είναι ισχυροί, πράγμα για το οποίο συνέβαλε η προώθηση της πολυπολιτισμικότητας στην 
Αυστραλία. «Αγαπάμε την Κύπρο, χωρίς να νιώθουμε την αίσθηση της απώλειας, όπως η πρώτη γενιά 
ομογενών», ανέφερε χαρακτηριστικά.  Τόνισε ότι «ως Κύπρια δεύτερης γενιάς, με δύο κόρες θα ήθελα 
να γιορτάσω όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά για το μέλλον των σχέσεων μας με την Κύπρο. Θα ήθελα οι 
κόρες μου να μάθουν ελληνικά και για την πολιτιστική παράδοση, αλλά χωρίς ευκαιρίες και αληθινές 
εμπειρίες, δεν θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια ουσιαστική σχέση, δηλαδή η Κύπρος να είναι κάτι 
περισσότερο γι’ αυτές από όμορφες διακοπές. Σε αυτή την πρόκληση, σημαντικό ρόλο μπορεί να 
διαδραματίσει η τεχνολογία» , ανέφερε η κα Θεοφάνους. 
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‣ Αξιοποίηση του ρόλου της εκκλησίας και των σχολείων	
Από πλευράς του, ο πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, Ανδρέας Παπαευριπίδης, επεσήμανε ότι ο τρόπος που θα 
εξελιχθεί η σχέση Κύπρου – διασποράς σε 50 χρόνια από σήμερα, θα εξαρτηθεί από τις προσπάθειες και 
από τα θεμέλια που κτίζουμε και πώς θα τα αξιοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια. Υποστήριξε ότι πρέπει να 
εμπλέκουμε συνεχώς τη νεολαία με ενεργό τρόπο, αλλά και να αξιοποιήσουμε δύο πυλώνες, οι οποίοι 
μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την εκκλησία, καθώς όπου υπάρχει 
εκκλησία, όπως ανέφερε,  υπάρχει κοινότητα και συμμετοχή του κόσμου, ενώ ο δεύτερος πυλώνας είναι 
τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας. «Είναι αναγκαία η ενίσχυση των σχολείων της ομογένειας, ώστε να 
συνεχίσουν να έχουν ένα καλό επίπεδο εκπαίδευσης για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας», σημείωσε. 
Επιπρόσθετα χρειάζεται, όπως ανέφερε, υποστήριξη στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης για το 
Κυπριακό, όπου οι ομογενείς μπορούν να συμβάλουν θετικά. Τόνισε ακόμη ότι επί του παρόντος 
υφίσταται μια σημαντική ευκαιρία, καθώς οι νέοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις οργανωμένες πλέον 
κοινότητες, ενώ διαθέτουν στα χέρια τους το όπλο της τεχνολογίας. 
‣ Προσέγγιση διακεκριμένων Κυπρίων της διασποράς και ανάπτυξη οικείων σχέσεων 
Στη συνέχεια ο εκτελεστικός Διευθυντής του HALC, Έντι Ζεμενίδης, δήλωσε αισιόδοξος εκ φύσεως και 
συμφώνησε με τον κ. Παπαευρυπίδη στο γεγονός ότι τα σχολεία και οι εκκλησίες έχουν βοηθήσει πολύ 
στην επίτευξη των στόχων μας, στο κτίσιμο των κοινοτήτων της ομογένειας.  Εντούτοις, όπως 
επεσήμανε ο κ. Ζεμενίδης, επί του παρόντος υπάρχουν νέα δεδομένα ενώπιον μας και αναφέρθηκε 
στους μικτούς γάμους των Κυπρίων της διασποράς, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις, αλλά και 
ευκαιρίες για δημιουργία νέων φίλων της Κύπρου. 
Όσον αφορά σε τεχνολογικό – εταιρικό επίπεδο, εξήγησε ότι «αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ως 
HALC είναι να πηγαίνουμε εκεί όπου βρίσκονται οι άνθρωποι, στην κοινωνική, πολιτική, επαγγελματική 
τους ζωή και να δημιουργούμε σχέσεις οικειότητας». «Για παράδειγμα», όπως ανέφερε, «υπάρχουν 
Κύπριοι επιχειρηματίες της διασποράς, οι οποίοι δεν έχουν εμπλακεί στις οργανώσεις της ομογένειας, 
αυτούς τους προσεγγίζουμε και τους παρουσιάζουμε σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο». Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στην επίσκεψη του τέως πρωθυπουργού της Ελλάδας 
στο Σικάγο το 2017, όπου είχε συναντήσεις με επιχειρηματίες της ομογένειας. Αυτό είναι ένα πράγμα, 
που οφείλουμε να κάνουμε, δηλαδή να τους προσεγγίζουμε εμείς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Ζεμενίδης. 
‣ Ανάγκη για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των οργανώσεων της ομογένειας 
Την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας των οργανώσεων της ομογένειας, έθιξε 
ακολούθως η Γενική Γραμματέας της ΝΕΠΟΜΑΚ, Γεωργία Σταύρου, η οποία υποστήριξε ότι καθώς 
περνά ο καιρός αφομοιώνεται η διασπορά και αυτό δημιουργεί προκλήσεις. 
«Ως Αμερικανίδα με γονείς προσφυγές θεωρώ ότι οι δεσμοί με την Κύπρο, είναι πολύ σημαντικό να 
συνεχιστούν», επεσήμανε η κα Σταύρου, υποστηρίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να αλλάξουμε 
τις αντιλήψεις που έχουμε για την οργάνωση της διασποράς, να την εκσυγχρονίσουμε και να κάνουμε τη 
νεολαία να θέλει η ίδια να εμπλακεί από νεαρή ηλικία. 
«Χρειάζεται να ανάψουμε αυτή τη σπίθα και να στηρίξουμε τους νέους Κύπριους ομογενείς, κάνοντας 
αναφορά και στην ανάγκη για περισσότερες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις», υπογράμμισε η 
νεαρή ομογενής. 
‣ Χρειάζεται να εμπλέξουμε τη διασπορά στο επιχειρηματικό πεδίο 
Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκε και ο εμπορικός ακόλουθος της Κύπρου στις ΗΠΑ, Άριστος 
Κωνσταντίνου, συμφωνώντας με τους προηγούμενους δύο ομιλητές στο γεγονός ότι η διασπορά δεν 
αποτελεί μια ομοιογενή ομάδα και χρειάζεται να αναδιαμορφώσουμε τον τρόπο που συνδεόμαστε μαζί 
της.  
Ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε ότι ενώ οι περισσότερες προσπάθειες από πλευράς Κύπρου εστιάζουν 
στο γλωσσικό, πολιτιστικό, πολιτικό επίπεδο, αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο να πράξουμε, για να 
ενισχύσουμε τους δεσμούς μας, είναι να εμπλέξουμε τη διασπορά στο επαγγελματικό, επιχειρηματικό και 
οικονομικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν σπουδαίοι επιχειρηματίες, ηγέτες στο επιχειρηματικό πεδίο, που δεν 
εμπλέκονται άμεσα σήμερα με τη διασπορά. «Δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο με συγκεκριμένη  
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στρατηγική και πληροφορίες με τα οφέλη, που μπορούν να αποκομίσουν», σημείωσε.  Επανέλαβε 
μάλιστα την αναφορά του κ. Ζεμενίδη ότι «εμείς πρέπει να πάμε σε αυτούς και όχι να περιμένουμε να 
έρθουν αυτοί σε εμάς». 
Καταληκτικά o κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργούνται, σημειώνοντας ότι 
«σίγουρα θα αλλάξει η φύση της διασποράς στο μέλλον και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό, όπως οι 
μεταναστευτικές πολιτικές, οι μετακινήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης. Εντούτοις, καθώς περνάμε στη 
2η και 3η γενιά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ομογενείς θα χάσουν την ταυτότητά τους». Γι’ αυτό τον λόγο, 
τόνισε ότι  «θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας μαζί τους». 

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ.	

https://www.youtube.com/watch?v=F8x8A5bIzYg
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Διανύουμε μια περίοδο αστάθειας, λόγω των εξελίξεων, τόσο στο ευρύτερο 
διεθνές, όσο και στο περιφερειακό σύστημα, όπου αναθεωρητικοί δρώντες, 
όπως η Τουρκία, επιλέγουν να καλύψουν τα κενά ασφαλείας, μέσω της οδού 
της σύγκρουσης. Εντούτοις, παρά τις προκλήσεις, όπως ανέλυσαν 
διακεκριμένοι αναλυτές στο φετινό Cyprus Forum, μέσω της εξωτερικής 
πολιτικής και της διπλωματίας, αναδύονται ευκαιρίες συνεργασίας, ιδιαίτερα σε 
περιφερειακό επίπεδο, όπου η Κύπρος μπορεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό 
ρόλο, αποτελώντας τον καταλύτη αλλαγών στην περιοχή μας. 
‣ Παρέμβαση Γενικού Διευθυντή ΥΠΕΞ, Κορνήλιου Κορνηλίου, εκ 
μέρους του Υπουργού, Νίκου Χριστοδουλίδη 

Το πλαίσιο δράσεων και συνεργειών, το οποίο είναι αναγκαίο να προωθηθεί 
στην περιοχή μας, προς επίτευξη της ασφάλειας και της σταθερότητας 
ανέπτυξε σε παρέμβαση, που πραγματοποίησε στο Cyprus Forum, ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, Κορνήλιος Κορνηλίου, εκ μέρους του 
Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. 
Συγκεκριμένα ο κ. Κορνηλίου ανέπτυξε, μέσα από την παρέμβασή του, την 
ανάγκη προώθησης του δόγματος της Στοχευμένης Αποτελεσματικής 
Πολυμέρειας (Effective Minilateralism, όπως είναι ευρύτερα γνωστό), το οποίο 
δύναται, όπως υποστήριξε, να προσφέρει απαντήσεις στις προκλήσεις, να 
δώσει ευκαιρίες αξιοποίησης των προοπτικών που υπάρχουν, όπως επίσης και 
να δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας και ειρήνης σε ταραχώδεις περιοχές, 
όπως η Ανατολική Μεσόγειος. 
‣ Τάσεις και εξελίξεις αυξάνουν την ένταση 
 Καταρχάς ο κ. Κορνηλίου επεσήμανε ότι «είναι γεγονός πως ζούμε σε μια 
εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας.. Πρόκειται για μία περίοδο όπου τα πολιτικά  

Panel Discussion: 
Foreign Police as a game changer in the Eastern 
Mediterranean: The role of Cyprus
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τεκταινόμενα ανά το παγκόσμιο, σε συνδυασμό με την αλληλεπίδραση των συντελεστών ισχύος, τείνουν 
να αμφισβητήσουν τις βασικές συνισταμένες των διεθνών σχέσεων, μεταβάλλοντας τον παραδοσιακό 
τρόπο άσκησης της διπλωματίας και προσέγγισης μεταξύ των Κρατών, συντηρώντας έτσι ένα σκηνικό 
αστάθειας - πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής». 
Εξήγησε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκεκριμένες εξελίξεις, σαφώς επηρεασμένες από την προ 
δεκαετίας οικονομική κρίση, τις επιπτώσεις της ραγδαίας αυξανόμενης μεταναστευτικής κρίσης, την 
αύξηση της ξενοφοβίας, τις τρομοκρατικές απειλές, τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και το ξέσπασμα και 
την εξέλιξη της πανδημίας σε παγκόσμια κλίμακα, έρχονται να δημιουργήσουν νέα δεδομένα.  
Πρόσθεσε ακόμη ότι σε περιφερειακό επίπεδο βλέπουμε τις πιο πάνω προκλήσεις επίσης να 
εμφανίζονται και να αποκτούν τοπικό χαρακτήρα, την ίδια στιγμή που έχουν δημιουργηθεί κενά 
ασφαλείας, τα οποία αποσταθεροποιητικοί παράγοντες έρχονται να εκμεταλλευτούν, αμφισβητώντας 
βασικά δεδομένα, που εξελικτικά δημιούργησε το διεθνές δίκαιο. Με αναθεωρητική διάθεση, οι δρώντες 
αυτοί επιλέγουν την οδό της σύγκρουσης, παρά την οδό της συνεννόησης, του διαλόγου και της 
ειρηνικής συνύπαρξης. «Ένα ίσως από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της συμπεριφοράς 
είναι και οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου 
σχεδιασμού, οι οποίες οδηγούν σε αποσταθεροποίηση την ευρύτερη περιοχή και έρχονται να συνθέσουν 
ένα σκηνικό άκρατου ανταγωνισμού και στη δική μας γειτονιά, την Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Κορνηλίου.  
Οι πιο πάνω τάσεις, όπως επεσήμανε, έρχονται να αμφισβητήσουν τις βασικές συνισταμένες και αρχές 
των διεθνών σχέσεων και της πολυμέρειας, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το τέλος του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και θεμελιώθηκαν μετέπειτα με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.  
‣ Η «Στοχευμένη Αποτελεσματική Πολυμέρεια» ως απάντηση στις προκλήσεις 
Επομένως, σημείωσε, «είμαστε αντιμέτωποι με ένα δαιδαλώδες πλαίσιο προκλήσεων και απειλών στην 
άμεση περιφέρεια μας, η διαχείριση των οποίων φαντάζει αδύνατη χωρίς την εμπέδωση κουλτούρας για 
συνεργασία και πολυμέρεια. Και είναι με αυτό τον τρόπο, όπως επεσήμανε, που με την κρίση αυτή 
δημιουργούνται, παράλληλα, ευκαιρίες για ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και εμπέδωσης της 
έννοιας του λεγόμενου “regionalism”». Τόνισε δε ότι «για όλα τα σύγχρονα, δημοκρατικά και ευνομούμενα 
Κράτη της περιοχής δεν υπάρχει πλέον κάποιο δίλημμα: η ανάγκη ενίσχυσης των συνεργειών και των 
θεσμών που στοχεύουν στην περιφρούρηση της διεθνούς έννομης τάξης γίνεται ολοένα και πιο 
επιτακτική και αναγκαία». 
«Απάντηση στα πιο πάνω φαινόμενα των καιρών είναι η επιδίωξη μιας πολιτικής προσέγγισης που να 
διέπεται από προβλεψιμότητα, έμφαση στην πολυμέρεια και συνεργασία σε διεθνές, αλλά πρώτιστα  και 
σε περιφερειακό επίπεδο», τόνισε ο κ. Κορνηλίου. Και εξήγησε ότι «είναι για αυτόν τον λόγο που 
θεωρούμε πως η προώθηση του δόγματος της Στοχευμένης Αποτελεσματικής Πολυμέρειας (Effective 
Minilateralism όπως είναι ευρύτερα γνωστό), δύναται να προσφέρει απαντήσεις στις προκλήσεις και να 
μειώσει τις εντάσεις, να δώσει μοναδικές ευκαιρίες αξιοποίησης των προοπτικών που υπάρχουν, όπως 
επίσης να δημιουργήσει πραγματικές συνθήκες σταθερότητας και ειρήνης σε ταραγμένες περιφέρειες, 
όπως είναι και η δική μας γειτονιά, η Ανατολική Μεσόγειος».  
Αναλύοντας το δόγμα της Στοχευμένης Αποτελεσματικής Πολυμέρειας, εξήγησε ότι  «περιγράφει τις 
διπλωματικές συνέργειες που δρομολογούνται περιφερειακά, εντός μικρής ομάδας κρατών, έχοντας 
συγκεκριμένη ατζέντα σε τομείς κοινής ωφελείας, συχνά έχοντας χαρακτήρα χαμηλής πολιτικής, αλλά 
και με την προοπτική για “spill-over effect” και προς θέματα υψηλής πολιτικής». 
Συγκεκριμένα «το δόγμα αυτό αναγνωρίζει πως τα θέματα της σύγχρονης διεθνούς ατζέντας είναι:  

1. Διασυνοριακά: Κανένα κράτος δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνο του (π.χ. κλιματική 
αλλαγή, τρομοκρατία, μεταναστευτική κρίση κ.α.),  

2. Περίπλοκα: Απαιτείται διαμερισματοποίηση και αποκεντρωμένη αντιμετώπιση, 
αξιολογώντας πάντα τα τοπικά δεδομένα (π.χ. κουλτούρα, θρησκευτικά χαρακτηριστικά), 

3. Δύσκολο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από πολυθεματικούς διεθνείς οργανισμούς, 
όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός κρατών και συχνά επικρατούν τα συμφέροντα των 
παραδοσιακά ισχυρότερων κρατών».  
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‣ Η Ανατολική Μεσόγειος: Mια περιοχή με τεράστιες προοπτικές 
Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στη σημασία της περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι «είναι μια περιοχή τεράστιας οικονομικής, εμπορικής, πολιτικής και 
ενεργειακής σημασίας, τόσο για την ίδια την ΕΕ, όσο και για ολόκληρο το διεθνές σύστημα. Ήταν και 
παραμένει μια περιοχή με μεγάλες προκλήσεις αλλά και με τεράστιες προοπτικές».  
Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε, η Κύπρος, πιστή στις επιταγές της πολυμέρειας και με απόλυτα 
συγχρονισμένο βηματισμό με την Ελλάδα, προώθησε στην Ανατολική Μεσόγειο την εγκαθίδρυση 
Τριμερών Μηχανισμών Συνεργασίας, με Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Παλαιστίνη και ΗΑΕ». 
Αναφερόμενος στις τριμερείς συνεργασίες με τις χώρες της περιοχής, σημείωσε ότι «στηρίζονται στο 
Διεθνές Δίκαιο και εδράζονται στην αρχή της συμπερίληψης, χωρίς να στρέφονται ενάντια στα 
συμφέροντα και επιδιώξεις κανενός, ενώ στοχεύουν στην από κοινού αντιμετώπιση προκλήσεων και στη 
συνεργασία για πλήρη αξιοποίηση των προοπτικών της περιοχής με μακροπρόθεσμο στόχο την 
εμπέδωση μιας νοοτροπίας συνεργασίας, ασφάλειας και ειρήνης». Μέσα από αυτήν την προσέγγιση, 
όπως εξήγησε, συλλογικός στόχος παραμένει η δημιουργία μιας κατάστασης αμοιβαίου κέρδους, παρά 
ενός παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος για τα κράτη της περιοχής.  
Ανέφερε ενδεικτικά αριθμό εξελίξεων του τελευταίου έτους, που θεωρεί ότι λειτουργούν ενισχυτικά και 
δείχνουν το δρόμο προς την ενίσχυση και θεσμοθέτηση της περιφερειακής συνεργασίας, oı oποίες είναι: 

1. Η πρόσφατη υπογραφή του Καταστατικού που ιδρύει το Ενεργειακό Φόρουμ στο Κάιρο, στο 
οποίο συμμετέχουν η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, η Ιορδανία και η 
Ιταλία. 

2. Η συνέχιση, ενίσχυση και επέκταση των Τριμερών Συνεργασιών στην περιοχή που σε ad hoc και 
θεματική βάση διευρύνονται. Υπενθυμίζω τη συνάντηση στο Κάιρο των ΥΠΕΞ Αιγύπτου, Κύπρου, 
Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας και την πολυμερή συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης εν μέσω 
πανδημίας, με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, Γαλλίας και ΗΑΕ. 

3. Η απόφαση που λήφθηκε για τη σύσταση Μόνιμης Γραμματείας των Τριμερών Συνεργασιών στη 
Λευκωσία. 

4. Η υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας για τον EastMed στην Αθήνα ανάμεσα στην Ελλάδα, 
Κύπρο και Ισραήλ. 

5. Την πρόσφατη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ για σύσταση στην Κύπρο 
Περιφερειακού Κέντρου Εκπαίδευσης για την ασφάλεια εδάφους, ανοιχτής θαλάσσης και 
λιμένων. 

6. Η ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. 
Ο κ. Κορνηλίου υποστήριξε ακόμη ότι θεωρεί πως θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις, διμερούς ή 
πολυμερούς φύσεως το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως επίσης -και αυτό έχει τη δική του ιδιαίτερη 
σημασία- βλέπουμε ενίσχυση των σχετικών περιφερειακών συνεργασιών τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους μη Κυβερνητικούς δρώντες, που χρησιμοποιούν ως υποδομή, ως 
βάση, ως κινητήρια δύναμη τις κρατικές συνεργασίες που αναπτύσσονται. 
‣ Όραμα μας είναι η θεσμοθέτηση της περιφερειακής συνεργασίας 
Στη συνέχεια τόνισε ότι «μέσα από ένα ουσιαστικό, ανοικτό και ειλικρινή διάλογο με τα κράτη της 
περιοχής, ακόμα και σε θέματα που ενδεχομένως υπάρχουν διαφωνίες ή και διαφορετικές προσεγγίσεις 
μπορούν να γίνουν αντιληπτές οι πραγματικές αιτίες των προβλημάτων της περιοχής και συνεπώς, μέσα 
από κοινές δράσεις, να εξευρεθούν και ανάλογες λύσεις, πάντα προς όφελος των λαών της περιοχής». 
Aνέφερε ακόμη ότι «αναγνωρίζοντας τη δυναμική που δημιουργείται τα τελευταία έτη, το όραμα μας 
είναι η θεσμοθέτηση της περιφερειακής συνεργασίας, όταν οι συνθήκες ωριμάσουν, μέσω της σύστασης 
ενός περιφερειακού οργανισμού ασφάλειας και συνεργασίας. Ενός οργανισμού, όπου θα συμμετέχουν 
όλα τα κράτη της περιοχής, χωρίς τους όποιους αποκλεισμούς και ο οποίος θα διάγεται από μια θετική 
προσέγγιση».  Συνεπώς, εξήγησε, η Τουρκία δεν αποκλείεται σε καμία απολύτως περίπτωση από το να 
συμμετέχει σε αυτό τον οργανισμό. «Αντίθετα, εμείς θέλουμε την Τουρκία να συμμετέχει. Δεν μπορούμε 
να αλλάξουμε τη γεωγραφία, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θέλουμε τη συνεργασία με την Τουρκία και 
μέσα από την επίλυση του Kυπριακού θεωρούμε ότι και η Τουρκία θα μπορεί να είναι μέρος αυτής της  
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περιφερειακής συνεργασίας», σημείωσε ο κ. Κορνηλίου. 
‣ Η Κύπρος οφείλει να έχει εξωστρεφή εξωτερική πολιτική 
Ειδικότερα όσον αφορά τον ρόλο της Κύπρου, υποστήριξε ότι «ένα μικρό κράτος όπως η Κύπρος, με 
συνεχιζόμενο πρόβλημα εισβολής και παράνομης κατοχής εδάφους της από την Τουρκία για 46 πλέον 
έτη, με ποιοτικούς παρά ποσοτικούς πόρους και δυναμικό, τοποθετημένη σε μια ταραχώδη γεωγραφική 
περιοχή, οφείλει να έχει μια εξωστρεφή εξωτερική πολιτική. Σε περιόδους, μάλιστα, σημαντικών 
προκλήσεων και απειλών, όπου η παραδοσιακή πολυμέρεια, η διεθνής έννομη τάξη και το Διεθνές Δίκαιο 
τίθενται υπό αμφισβήτηση, απαιτείται η μέγιστη δυνατή εξωστρέφεια, μέσω περιφερειακών συνεργειών 
και ενός διαδραστικού διαλόγου με τα γειτονικά μας κράτη, θέτοντας εφικτούς κοινούς στόχους».  
Καταληκτικά τόνισε ότι «η Κύπρος, τόσο στην περιφέρειά της, όσο και εντός ΕΕ, αξιοποιώντας την 
γεωγραφική της θέση, θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό υπερασπιστή της διεθνούς νομιμότητας και του 
Διεθνούς Δικαίου, προωθώντας την πολυμέρεια και την περιφερειακή συνεργασία, την διαπολιτισμική 
κατανόηση και το κοινό όραμα για καλύτερη ποιότητα ζωής των λαών της περιοχής, ως βασικές 
προτεραιότητες της εξωτερικής της πολιτικής».  
Ενδιαφέρουσες πτυχές της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής τέθηκαν ακολούθως στο 
μικροσκόπιο εξεχουσών προσωπικοτήτων, οι oποίες μέσα από την παρέμβασή τους στην συζήτηση, 
παρουσίασαν τις προκλήσεις που δημιουργούνται στην περιοχή, αλλά και τις ευκαιρίες που γεννώνται για 
την Κύπρο, προκειμένου να αναπτύξει πρωταγωνιστικό ρόλο. 
‣ Ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών σε παγκόσμια υπαρξιακά ζητήματα 
Καταρχάς η Δρ Elizabeth Prodromou ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, όπου 
μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Εξήγησε ότι  «βρισκόμαστε σε μια περίοδο λόγω 
του covid-19, όπου έχει αρχίσει ένας νέος διάλογος, και όπου αναγνωρίζεται η ανάγκη της διεθνούς 
αλληλεγγύης, της ανθρώπινης αλληλεγγύης και της μετακίνησης από το τοπικό επίπεδο στο παγκόσμιο. 
Eπιπρόσθετα είναι μια εποχή, όπου αναγνωρίζεται η σημασία των μικρών κρατών και διαφορετικών 
δρώντων στη διευθέτηση υπαρξιακών ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η δημόσια υγεία και η 
διάδοση των όπλων.   
Επομένως στο πλαίσιο αυτό, όπως υποστήριξε η Δρ Prodromou, η Κύπρος μπορεί να αναπτύξει 
πρωτοβουλίες. Ειδικότερα όσον αφορά στον  τομέα της κλιματικής αλλαγής, όπως ανέφερε,  η Κύπρος 
μπορεί να εργαστεί με καινοτόμο τρόπο στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, τόσο σε δημόσιο επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα.  Επιπρόσθετα, σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή της Κύπρου 
τόσο στον τομέα της δημόσιας υγείας, μέσω της ανάπτυξης επιστημονικών καινοτομιών, όσο και στον 
τομέα της καταπολέμησης της διάδοσης των όπλων - στον οποίο σημαντικό παράγοντα διαδραματίζει 
ιδιαίτερα η γεωγραφική θέση της Κύπρου, ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων - αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες και αναπτύσσοντας ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. 
‣ Προώθηση της Πολιτιστικής Διπλωματίας και της Ήπιας Ισχύος 
Ακολούθως η τέως Υπουργός Εξωτερικών, Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, ανέπτυξε τη σημασία της 
πολιτιστικής διπλωματίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, την οποία χρησιμοποίησε, όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά «ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην καριέρα της, τόσο ως διπλωμάτης, όσο 
και ως Υπουργός Εξωτερικών».  Υποστήριξε ότι μπορεί η Κύπρος να είναι ένα μικρό κράτος, άλλα όσον 
αφορά στους τομείς της ιστορίας και την αρχαιολογίας αποτελεί μια σημαντική δύναμη», πράγμα που 
έχει παρατηρήσει σε όλα τα διεθνή συμπόσια και φόρα που έχει συμμετέχει και άπτονται αυτών των 
αντικειμένων. «Από την άλλη πλευρά, η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, 
όπου ανήκει η Κύπρος,  αποτελεί ένα κράμα πολιτισμών και εστία μερικών από τους αρχαιότερους 
πολιτισμούς του κόσμου. Ως εκ τούτου πάντα ένιωθα ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό τον πλούτο 
στην εξωτερική πολιτική μας,  αλλά και να αναπτύξουμε ένα όραμα ειρήνης και σταθερότητας και 
βιώσιμης ανάπτυξης σε αυτή την περιοχή του κόσμου», επεσήμανε στη συνέχεια η κα Μαρκουλλή. 
Πρόσθεσε ακόμη ότι «η Κύπρος είναι ένα πολυπολιτισμικό νησί, με παρουσία πληθώρας λαών και 
πολιτισμών στη χώρα μας. Επομένως βρίσκεται σε μια μοναδική θέση για να υποστηρίξει και να 
προωθήσει πρωτοβουλίες, φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους, περιλαμβάνοντας τους συγγραφείς, τους 
καλλιτέχνες, τους ερευνητές, τους συγγραφείς, προκειμένου να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας  
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και κατανόησης». Καταληκτικά τόνισε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν λιγότερο την 
σκληρή ισχύ και περισσότερο την ήπια ισχύ, η οποία προάγει την ειρήνη και την κατανόηση στον κόσμο. 
‣ Σημασία της πολυμέρειας στον τομέα της Ασφάλειας 
Στη συνέχεια ο Δρ Damon Wilson ανέλυσε τη σημασία της συνεργασίας και της πολυμέρειας στον τομέα 
της ασφάλειας. Εξήρε τον τρόπο που η Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιαίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών 
αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την περιοχή, ως μια περιοχή ανάδειξης ευκαιριών και όχι προκλήσεων, 
φέρνοντας λύσεις και ιδέες στο τραπέζι προς συζήτηση. Χαρακτήρισε μάλιστα ως καινοτόμα την ιδέα 
του «μινιλατερισμού» (minilateralism), τον συνδυασμό δηλαδή της πολυμέρειας με τον περιφερισμό, ενώ 
υποστήριξε ακόμη ότι είναι η κατάλληλη περίοδος, για τη δημιουργία ενός περιφερειακού οργανισμού 
συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.  
Ο Δρ Wilson ανέφερε ακόμη ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχει εξελιχθεί σε μια περιοχή 
γεωστρατηγικών ανταγωνισμών, ενώ έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση, με την ανάμειξη ξένων δυνάμεων 
όπως η Ρωσία και η Κίνα, την ώρα που δημιουργούνται προκλήσεις για τους κατοίκους της περιοχής, 
γύρω από ζητήματα όπως η διάδοση των όπλων, οι παράνομες μεταναστευτικές ροές και τα ενεργειακά 
ζητήματα.  
Παρά τις εντάσεις και τις προκλήσεις, υποστήριξε ότι την ίδια ώρα αναδύονται ευκαιρίες.  Έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στην ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε υψηλό επίπεδο, με ειδική μνεία στο 
νομοσχέδιο East Med Act και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. «Yπάρχει ενδιαφέρον για 
ανάπτυξη δημοκρατικής συνεργασίας στην περιοχή από πλευράς ΗΠΑ, ενώ υπάρχει και εστίαση στο να 
διατηρηθεί η Τουρκία ως ένας σύμμαχος της Δύσης, ανέφερε ο Δρ Wilson.  
Καταληκτικά υποστήριξε ότι στο πλαίσιο της πολυμέρειας μπορούν να αντιμετωπιστούν κοινές 
προκλήσεις όπως οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι, η μετανάστευση και το παράνομο δουλεμπόριο στην 
περιοχή, τονίζοντας ότι «τα στοιχεία ενός περιφερειακού οργανισμού με έδρα την Κύπρο θα μπορούσαν 
να συμβάλεουν στη μελλοντική σταθερότητα στην περιοχή». 
‣ Μια νέα λειτουργική σχέση μεταξύ ΕΕ - Τουρκίας 
Η κα Asli Aydıntaşbaş ανέπτυξε, μέσα από την παρέμβασή της, τις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας και μίλησε για 
την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας μορφής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών, γεγονός που θα 
συμβάλει, σύμφωνα με την ίδια, στην σταθερότητα στην περιοχή. «Θα έλεγα ψέματα σε εσάς, αν 
υποστήριζα ότι επί του παρόντος η Άγκυρα ενδιαφέρεται για την ένταξή της στην ΕΕ. Aντ’ αυτού 
υπάρχει η εκτόξευση του εθνικισμού και ένα δόγμα που καθορίζει τα συμφέροντα της Τουρκίας στον 
τομέα της ασφάλειας, μέσω της στρατιωτικής παρουσίας της σε περιοχές όπως η Λιβυή, η Συρία κτλ”, 
ανέφερε αρχικά. Ακολούθως έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο επικίνδυνο «σύνδρομο» της αίσθησης 
περιθωριοποίησης, που νιώθει η Τουρκία, δηλαδή στην αίσθηση ότι υπάρχει μια σειρά εχθρικών κρατών  
εναντίον της στην περιοχή. Υποστήριξε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συλλογικά αυτό και να 
δημιουργήσουμε τρόπους παραγωγικής δέσμευσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.  «Χρειάζεται να 
δημιουργήσουμε μια δημιουργική και λειτουργική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί όπως υφίσταται 
τώρα αυτή η σχέση δεν λειτουργούν τα κανάλια επικοινωνίας, πράγμα που μακροχρόνια δεν είναι 
επωφελές για τα συμφέροντα κανενός. Αυτό που θα έφερνε περισσότερη σταθερότητα στην περιοχή 
είναι μια wın-win formula», τόνισε καταληκτικά η Ανώτερη Συνεργάτιδα στο European Council on Foreign 
Relations. 

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ.	

https://www.youtube.com/watch?v=C1RDAxZxf2s
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Μέσα από την ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να αναπτυχθεί ένα καινοτόμο 
προϊόν, ωστόσο χρειάζεται αφοσίωση και χρόνο. Ακαδημαϊκοί και επενδυτές 
μπορούν να επωφεληθούν αρκετά αναπτύσσοντας μια αμοιβαία σχέση. Αυτό 
ήταν και το κύριο θέμα του πάνελ «Αναπτύσσοντας επιχειρηματίες σε ένα 
ακαδημαϊκό σκηνικό».  
‣ Κυριάκος Κόκκινος, Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής 

«Η επιχειρηματικότητα είναι αρκετά σημαντική στον ανταγωνισμό σε ένα 
επιχειρηματικό περιβάλλον» ανέφερε ο  Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος. 
Όπως εξήγησε, η επιχειρηματικότητα έχει διαφορετική έννοια σήμερα από ότι 
στο παρελθόν. «Βασίζεται στην μάθηση και τη γνώση. Τώρα τι μας προσφέρει 
η ανώτατη εκπαίδευση. Σε ένα ακαδημαϊκό σκηνικό αυτό σημαίνει ότι δεν 
αρκεί πλέον να υπάρχει ακαδημαϊκή αρτιότητα». Ο κ. Κόκκινος εξήγησε πως 
υπάρχουν τρεις σημαντικοί πυλώνες που επιτρέπουν στο ακαδημαϊκό για να 
δώσει στον εργαζόμενο τις γνώσεις και κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο να 
συνδεθεί με τον ακαδημαϊκό.  
«Πρώτον, είναι η σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με τον επιχειρηματικό κόσμο. 
Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να πάνε στον ακαδημαϊκό κόσμο. Δεύτερον, θα 
πρέπει να προσαρμοστεί το πρόγραμμα των πανεπιστημίων με αυτό που 
υπάρχει και τι χρειάζεται πραγματικά η αγορά. Τρίτον, έχει να κάνει με το 
επιχειρηματικό πνεύμα του πανεπιστημίου λειτουργεί» εξήγησε.  
Ο κ. Κόκκινος υπογράμμισε πως στην Κύπρο η Ανώτερη Εκπαίδευση είναι από 
τους βασικούς πυλώνες για ένα νέο είδος οικονομίας.  
Ο κ. Κόκκινος υπογράμμισε πως στην Κύπρο η Ανώτερη Εκπαίδευση είναι από 

Panel Discussion: 
Developing Entrepreneurs in an academic setting
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τους βασικούς πυλώνες για ένα νέο είδος οικονομίας.  
«Θα επιφέρει οικονομική ευημερία. Προσελκύεις φοιτητές και παράγεις γνώση. Προσπαθούμε να 
δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να ενθαρρύνουμε ακαδημαϊκούς να δημιουργήσουν spin 
offs και start ups. Η ταχύτητα υλοποίησης είναι εξαιρετικά σημαντική. Πρέπει να υπάρχει στην εκτέλεση 
και προσαρμοστικότητα» κατέληξε. 
‣ Costas N. Papanicolas,  CEO, Cyprus Institute 
Από πλευράς του Κυπριακού Ινστιτούτου μίλησε ο Κώστας Ν. Παπανικόλας, CEO του Ιδρίματος και 
Εκπαίδευσης ο οποίος έκανε λόγο για την ερευνητική ατζέντα που επιτρέπει να γίνουν τα επόμενα 
βήματα στην εκπαίδευση. 
Είχαμε μεγάλη επιτυχία στον τομέα της έρευνας. Έχουμε πολύ ψηλές επιδόσεις ως Ινστιτούτο Κύπρου 
και μετά από την δημιουργία του Κέντρου Αρτιότητας προχωρήσαμε στην καινοτομία. Η ατζέντα μας 
έχει αρκετά στοιχεία που μας επιτρέπουν να πάμε πιο γρήγορα. Είχαμε το πρώτο super-computer της 
περιοχής. Η ερευνητική ατζέντα είναι ευθυγραμμισμένη και με την νέα Πράσινη Συμφωνία. Τα τελευταία 
χρόνια έχουμε προχωρήσει από την έρευνα στην αγορά». 
‣ Leon Sandler, Executive Director, MIT Deshpande Center 
O Leon Sandler Εκτελεστικός Διευθυντής στο ΜΙΤ ανέλυσε με τον δικό του τρόπο την έννοια του 
«ακαδημαϊκού φοιτητή» και πως συνδέεται με την επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο 
στάδιο της εκπαίδευσης. Από αυτόν βγαίνουν ισχυρές ιδέες.  
«Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για την ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία. 
Υπάρχει ο ακαδημαϊκός φοιτητής. Πιστεύω ότι αν δούμε τον καθηγητή ως επιχειρηματία, μπορούμε να 
δούμε ότι έχει ένα εργοστάσιο ιδεών. Αν το δούμε αυτό, μπορούμε να δούμε ότι είναι άνθρωποι που 
έχουν πραγματικά προβλήματα» εξήγησε. 
Τόνισε ακόμη πως η επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι που γίνεται σε ατομικό επίπεδο. Χρειάζεται 
ομαδικότητα και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να προσφέρουν προγράμματα και το χώρο για τέτοιου 
είδους αναπτύξεις. «Ένα άλλο είναι να αντιληφθούμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένα ομαδικό άθλημα. 
Χρειάζεται ομαδικό πνεύμα. Πρέπει να καταρτίσεις άτομα που εργάζονται σε ομάδες και όχι ατομικά. 
Πρέπει να υπάρχουν προγράμματα που μας αναγκάζουν σε αυτή την έκθεση».  
‣ Christina Karapataki, Investor, Breakthrough Energy Ventures 
Πολλές από τις spin offs που προέρχονται από τα πανεπιστήμια και εργάζονται με ακαδημαϊκούς. Eκεί 
είναι που βλέπουμε τα νέα επιτεύγματα» εξήγησε η Χριστίνα Καραπατάκη και πρόσθεσε «Ιδιαίτερα στον 
τομέα της οικολογίας. Πάντοτε επενδύουμε σε ομάδες και όχι σε άτομα. Είναι πολύ σημαντικό. 
Υπάρχουν αυτές οι ομάδες τις οποίες στηρίζουμε και βλέπουμε ευκαιρίες για να αξιοποιήσουμε». 
‣ Lionel Tarassenko, Professor of Electrical Engineering, University of Oxford 
Από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο Καθηγητής Ηλεκτρικής Μηχανικής, Lionel Tarassenko, μίλησε για 
τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν ακαδημαϊκοί προσπαθούν να καινοτομήσουν.  
«Το πρώτο είναι η πίεση του χρόνου. Αν θέλεις να ενταχθείς σε κάποιες δραστηριότητες καινοτομίας 
πρέπει να κάνεις έρευνες. Είναι δύσκολο να συνδυάσεις την διδασκαλία με την προσπάθεια να 
συνδυάσεις το spin off με την καινοτομία. Υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου. Οι πλείστοί ακαδημαϊκοί 
είναι αναγκασμένοι να εργάζονται επιπλέον. Επίσης χρειάζεται αρκετός χρόνος για τις συζητήσεις». 
Από την μία είναι το θέμα σε ποιον ανήκει η νέα ιδέα – στο πανεπιστήμιο ή στον επενδυτή – κι από την 
άλλη είναι η θέση των ίδιων των επενδυτών αναφέρει. «Είναι και το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας η 
οποία παραμένει στο πανεπιστήμιο. Εξαρτάται και από το τι θέλουν οι επενδυτές. Χρειάζεται να δούμε 
αν θα χρειαστεί άδεια για χρήση της καινοτομίας. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις και το πως θα 
αντιδράσουν οι επενδυτές. Αυτές οι συζητήσεις θέλουν χρόνο και κάθε φορά πρέπει να κάνουμε εκ νέου 
τις συζητήσεις».  
Ωστόσο, πλέον με την δημιουργία των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, τα πιο πάνω βήματα γίνονται 
με μεγαλύτερη άνεση. «Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Υπάρχει μια νέα 
ώθηση και με την εμπλοκή του γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας. Είναι κάτι που ενθαρρύνεται σε 
ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Οξφόρδη έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα και για αυτό είμαστε 
ανταγωνιστικοί. Το σημαντικό είναι να υπάρχει η κρίσιμη μάζα».  
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‣ Marina Hatsopoulos, Board and Investor, Levitronix Technologies 
Από επενδυτικής πλευράς μίλησε η Μαρίνα Χατσόπουλος, μέλος του συμβουλίου και επενδύτρια της 
Levitronix Technologies, τονίζοντας ότι μέσω των πανεπιστημίων δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη 
τεχνολογίας.  «Σε ότι αφορά το γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας έχουμε δύο σημαντικά στοιχεία στη 
σχέση μας με το ΜΙΤ. Είχαμε διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Το περιβάλλον του πανεπιστημίου δίνει τη 
δυνατότητα για ανάπτυξη τεχνολογίας και φτηνό προσωπικό. Είχαμε ως πελάτη, μια πολύ σημαντική 
εταιρεία, η οποία εντάχθηκε στην αγορά μετά την εκπνοή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το να βρεις 
κάτι καινοτόμο και να ορίσει τη θέση σου στην αγορά, αυτό είναι το σημαντικότερο» 
Ωστόσο, και η κ. Χατσόπουλος, τόνισε την σημαντικότητα του χρόνου και πως η καινοτομία έρχεται 
μέσω της πλήρης απασχόλησης. «Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει με μερική απασχόληση. Χρειάζεται 
πλήρης απασχόληση, γνώση της τεχνολογίας, και για να φτάσει στην αγορά χρειάζεται μια αφοσιωμένη 
ομάδα. Χρειάζεται να εμπλακούν οι φοιτητές και στην ουσία και οι καθηγητές για να μπουν στην αγορά. 
Ο ακαδημαϊκός που θα εργαστεί δεν είναι το ίδιο άτομο που θα προωθήσει το προϊόν» κατέληξε. 

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_tDFfSAU5k
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Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να εξελιχθούν και να αναβαθμιστούν, οι τράπεζες 
έπρεπε να επιβιώσουν και σε ένα βαθμό τα κατάφεραν, ωστόσο κύριο στοιχείο 
είναι η δημοσιονομική πολιτική, για να μπορούμε να μιλάμε για πλήρη 
ανάρρωση της οικονομίας. Οι ομιλητές του πάνελ με τίτλο «Δημοσιονομικές 
πολιτικές ανάρρωσης και ελαστικότητας» μετέφεραν στα μηνύματα τους τις 
δυσκολίες που προέκυψαν από την πανδημία του COVID-19 και πως 
μπορούμε να αντιδράσουμε. 
‣ Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υπουργός Οικονομικών 
Έχουμε μπει σε ένα πόλεμο με άγνωστο εχθρό και θα τον αντιμετωπίσουμε με 
ότι όπλα έχουμε, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης στη 
δική του ομιλία, δείχνοντας προς την νομισματική και δημοσιονομική πολιτική.  
«Είναι μια πρωτοφανή κρίση. Ιδιαίτερα ιδιάζουσα γίνεται λόγω του ότι κανείς δεν 
ξέρει που θα καταλήξει. Μπήκαμε σε ένα πόλεμο με άγνωστο εχθρό. Πως την 
αντιμετωπίζουμε; Με τα όπλα που έχουμε στη διάθεση μας. Το ένα είναι το 
όπλο της νομισματικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με καίριες 
παρεμβάσεις έχει δώσει σημαντικές ανάσες που αφορούν τη ρευστότητα, των 
επιχειρήσεων, στην αγορά αλλά και εμάς στους καταθέτες για να μην 
κινδυνέψουν. Το κύριο όμως όπλο ήταν το άλλο. Η δημοσιονομική πολιτική. 
Έπρεπε να τη χρησιμοποιήσομε με άλλο τρόπο και αρκετά έξυπνο. Πρώτα 
έπρεπε να γίνει χαλάρωση. Αυτό φυσικά και είναι, ένα μόνο νομοθετικό 
εργαλείο που σου επιτρέπει να δαπανήσεις αν το αντέχεις, αν έχεις τα εφόδια. 
Είναι εκεί που φαίνεται αν έχεις γερή δημοσιονομική πολιτική εν καιρώ κρίσεων. 
Έχουν δημιουργηθεί κάποια δημοσιονομικά περιθώρια ειδικά μετά το 2013. 
Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την επαναξιολόγηση του οίκου Fitch. Η 
δημοσιονομική πολιτική παίζει ουσιώδη ρόλο για να μπορέσεις να αντιδράσεις. 

Panel Discussion: 
Fiscal policies of recovery and resilience
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Είναι από τις πρώτες φορές που ακολουθήσαμε μία πραγματική «Κεινσιανική» πολιτική».  
Ο κ. Πετρίδης σημείωσε την αναγκαιότητα για την επεκτατική οικονομική πολιτική, και στην περίπτωση 
της Κύπρου, ήταν από τις πρώτες χώρες που μπόρεσαν να αντιδράσουν με αυτό τον τρόπο.  
«Αν δούμε μόνο την σύγχρονη οικονομική πολιτική  της Κύπρου, θα δούμε ότι η Κύπρος είχε μεγαλύτερα 
δημοσιονομικά ελλείματα παρά τον Covid, ενώ είχε ανάπτυξη στο 3%. Θεωρώ ότι η επεκτατική 
παρέμβαση έπρεπε να γίνει. Ήμασταν από τις πρώτες χώρες που αντέδρασαν. Ήταν βραχυπρόθεσμη 
και one off. Θα πρέπει να επανέλθουμε. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τη στήριξη πιο στοχευμένα χωρίς να 
διακινδυνεύουμε τα δημόσια οικονομικά. Ακολουθούμε μία πολύ ευέλικτη πολιτική. Αλλάζει κάθε δύο 
μήνες».  
Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στα διδάγματα της κρίσης που προξένησε η πανδημία του 
κορωνοϊού. «Αυτή η κρίση όντως μας δίνει κάποια διδάγματα. Το ένα είναι πόσο σταθερό είναι το 
μακροοικονομικό περιβάλλον εν καιρώ ομαλότητας. Και η παρέμβαση στον οικονομικό κύκλο χρειάζεται 
όταν είναι στα κάτω του και όχι στα πάνω του. Την οικονομία δεν θα την καταστρέψει μία κρίση βαθιά ή 
μια μεμονωμένη πολιτική διάρκειας μερικών χρόνων. Θα την καταστρέψουν δομικές στρεβλώσεις. Το 
Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένας ξεχωριστός δανεισμός. Ήδη αρχίσαμε να τον αποπληρώνουμε με 
αυξημένες εισφορές». Και έστειλε το δικό του μήνυμα. «Κανονικά την σύμβαση θα πρέπει να την 
υπογράφουμε με τα παιδιά μας. Αυτά τα λεφτά δεν είναι ευκαιριακά. Τα δανειζόμαστε από τα παιδιά 
μας. Είναι πολύ σημαντική η δημοσιονομική πολιτική. Δεν είναι η μόνη. Είναι και ένα υγιές τραπεζικό 
σύστημα. Δυστυχώς κληρονομήσαμε ένα βαρύ φορτίο με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Και τέλος 
είναι οι δομικές μεταρρυθμίσεις. Η υγιής δημοσιονομική πολιτική είναι ακόμη πιο επιτακτική όταν είσαι 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  
‣ Daron Acemoglu, Elizabeth & James Killian Professor of Economics, MIT 
«Υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω επενδύσεις στην αυτοματοποίηση σε μια post-Covid εποχή. Αυτό που 
συμπεραίνω και εδώ βλέπουμε το θέμα της ανισότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι θεσμοί 
δεν αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της πανδημίας. Το κράτος πρόνοιας 3.0 θα επιφέρει περισσότερες 
ευθύνες όπως ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο κόσμο. Μπορούμε να επιβιώσουμε» ανέφερε σε παρουσίαση 
του ο καθηγητής  Daron Acemoglu ο οποίος μίλησε για τέσσερα διαφορετικά μέλλοντα και ρύθμιση της 
τεχνητής νοημοσύνης.  
‣ George Chouliarakis, Senior Fellow, Harvard Kennedy School of Government & Former 

Alternate Minister of Finance of Greece 2015-2019 
O Γιώργος Χουλιαράκης, οικονομολόγος, πανεπιστημιακός και πρώην αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών της Ελλάδας, ανέφερε πως το μέλλον θα είναι δύσκολο για τα κράτη μέλη και τόνισε την 
ανάγκη προγραμμάτων για τα επόμενα χρόνια. «Πιστεύω ότι οι επιπτώσεις της κρίσης για την ευρωπαϊκή 
οικονομία θα είναι καταστροφικές. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι αγορές έχουν διαφοροποιήσει τις 
διαφορές τους. Είχαμε τον Μάρτιο 2020 πάρα πολλά προβλήματα στις αναδυόμενες αγορές και στην 
συνέχεια, δημιουργήθηκαν διάφορα κίνητρα σε διάφορες χώρες.  
Είναι εύθραυστη η συνθήκη που ζούμε τώρα και μπορεί να αλλάξει. Έχουμε αρκετά προβλήματα που 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να έχουμε διαθέσιμα προγράμματα για τα επόμενα χρόνια και η ΕΕ 
θα πρέπει να ακολουθήσει ένα ρυθμό»	
‣ Evgenios Evgeniou, CEO, PwC Cyprus  
Στις επιχειρήσεις εστίασε ο Ευγένιος Ευγενίου, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου αναφέροντας 
πως υπάρχει ανάγκη για μεταρρύθμιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, μέσα από 
παραδείγματα. 
«Οι τάσεις που υπήρχαν πριν την πανδημία επιταχύνθηκαν. Πολλοί CEO λένε ότι δεν βρίσκουν τις 
δεξιότητες που θέλουν για το μέλλον. Σημαντικό ζήτημα είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων μας των 
ανθρώπων μας. Χρειαζόμαστε συνεργασίες και συνεταιρισμούς με το κράτος. Εδώ μπαίνει το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα. Υπάρχει ανάγκη για μεταρρύθμιση. Υπάρχει και η μετάβαση στο ψηφιακό 
μέλλον. Βλέπουμε εταιρείες να επενδύουν στην τεχνολογία. Η Κύπρος υστερεί σε σύγκριση με την 
Ευρώπη. Τέλος η βιωσιμότητα, πολλοί κλάδοι επικεντρώνονται σε αυτό. Παράδειγμα στην Κύπρο ο 
τουρισμός, με την πανδημία αποκαλύφτηκαν οι αδυναμίες. Η άλλη πτυχή έχει να κάνει με την ανάπτυξη 
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των ακινήτων. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο διαφοροποιημένο μοντέλο για την οικονομία. Η 
πανδημία μας έχει κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι». 
Οι εταιρείες με την κρίση της πανδημίας κλήθηκαν να κάνουν ένα βήμα επιπλέον για να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους, ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσουν την αναβάθμιση τους.  
«Σίγουρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά των οικονομίων και ισχύει και για την 
Κύπρο όπου οι περισσότερες εταιρείες είναι μεσαίες. Ίσως να μην επένδυσαν πολύ, να μην σκέφτηκαν 
την αναβάθμιση και να πρέπει τώρα να κάνουν το βήμα. Η πανδημία για πρώτη φορά ίσως να έκανε 
πολλές εταιρείες να σκεφτούν τον προγραμματισμό, να κάνουν αλλαγές για να δημιουργήσουν ένα 
βιώσιμο μέλλον. Αλλιώς οι επιχειρήσεις αυτές πάντα θα αντιμετωπίζουν θέματα. Πρέπει να πω ότι τα 
μέτρα που πήρε η κυβέρνηση έδωσε μία ανάσα» ανέφερε. 
‣ Dimitri Tsomocos, Professor, Financial Economics SAÏD Business School and St. 

Edmund Hall University of Oxford 
Ο Dimitri Tsomocos, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, υπογράμμισε πως 
«κλειδί» για να αποφύγουμε την κρίση είναι μια δημοσιονομική πολιτική. «Αυτή η κρίση και αυτό που έχει 
συμβεί και στον τραπεζικό τομέα στην Ευρωζώνη έχει οδηγήσει στην εκροή κεφαλαίων. Συγκριτικά με τις 
αγορές το 2008, 2013 και το 2019. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε μια κρίση είναι 
δημοσιονομική πολιτική. Υπάρχει ωστόσο, διαφορά στη δημοσιονομική ανταπόκριση μεταξύ Βορά και 
Νότου». 
‣ Maria Heracleous, Executive Director and Member of the Board of Directors, Central 

Bank of Cyprus	
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καταγράφει τις επιπτώσεις της πανδημίες στους ισολογισμούς των 
τραπεζών και την δυνατότητα τους να ανταπεξέλθουν. Όπως είπε και η Μαρία Ηρακλέους, Εκτελεστική 
Διευθύντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ, οι πλείστες τράπεζες τα κατάφεραν.  
«Οι γενικές προοπτικές των τραπεζών. Οι τράπεζες είχαν πριν την πανδημία είχαν ισχυρότερους 
ισολογισμούς. Δόθηκε ευελιξία στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Το πόσο ευέλικτος θα είναι εξαρτάται από την 
διάρκεια της πανδημίας και από τη βούληση της κυβέρνησης να παρέχει στήριξη. Οι πλείστες τράπεζες 
θα μπορέσουν να τραβήξουν τις ζημιές. Αν όμως συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν 
προβλήματα. Στην πανδημία υπάρχουν θέματα ρευστότητας. Παραμένει το πρόβλημα των Μη 
εξυπηρετούμενων δανείων ως η μεγαλύτερη πρόκληση στην Κύπρο. Βασική προτεραιότητα θα είναι η 
επίλυση του προβλήματος». 
Σε ερώτηση σχετικά με το αν θα υπάρξουν συνενώσεις τραπεζών ή αν είναι ανοικτό το ενδεχόμενο μίας 
κακής τράπεζας ανέφερε: «Είναι αλήθεια ότι βρίσκονται υπό πίεση τα κέρδη των τραπεζών για πολλά 
θέματα. Η συνένωση κάποιων τραπεζών θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο, ωστόσο είναι η αγορά που 
θα αποφασίσει αν θα υπάρξουν συνενώσεις. Ο ρόλος μας είναι να δούμε αν θα γίνεται σωστή διαχείριση 
κινδύνου. Το θέμα της κακής τράπεζας είναι κάτι που συζητιέται εδώ και πολύ καιρό. Έχει θετικά και 
αρνητικά». 

Μπορείτε να δείτε την οπτικογραφημένη συζήτηση εδώ.	

https://www.youtube.com/watch?v=a_Yj_OMhK-I
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