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Το Cyprus Forum είναι ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό συνέδριο,  το 
οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει κορυφαία ετήσια συνάντηση πολιτικών 
αρχηγών από την Κύπρο 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.

Το Cyprus Forum κατάφερε να καταστεί θεσμός στην κυπριακή δημόσια 
συζήτηση και να ενισχύσει τον επαναπροσδιορισμό της χάραξης 
πολιτικών στην Κύπρο. Απώτερός μας σκοπός είναι η βελτίωση και 
προώθηση βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων πολιτικών στην Κύπρο, 
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

       cyprusforum.cy
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Αγαπητοί οργανωτές, αξιότιμοι ομιλητές, φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα πριν από όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας στο 
φετινό Cyprus Forum και να σας συγχαρώ για το ευρύ φάσμα θεματικών 
ενοτήτων που θα καλύψετε αλλά και το πλούσιο roster των ομιλητών που 
θα το πλαισιώσουν. Είναι ξεκάθαρο ότι το Cyprus Forum σε συνεργασία 
με το οικονομικό Forum των Δελφών έχει μπει πια για τα καλά στην 
εθνική, περιφερειακή, αλλά και ευρωπαϊκή πολιτική agenda. Ο τίτλος 
του φετινού Forum πιστεύω ότι δίνει και το σωστό στίγμα 
εξωστρέφειας, ανάκαμψης και ενός πιο ανθεκτικού και πιο βιώσιμου 
μέλλοντος. 

Βλέπουμε να ανατέλλει μια νέα, μοντέρνα, διαφορετική, βιώσιμη Κύπρος 
που παίζει κεντρικό ρόλο και στην περιφερειακή ειρήνη και ευημερία, 
αλλά και γενικότερα σε όλες τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 
ένας κοινός μας στόχος αυτός ο ρόλος της Κύπρου να ενισχυθεί στα 
χρόνια που έρχονται. Και δεσμεύομαι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα 
θα επισκεφτώ επίσημα την Κύπρο για να συναντήσω και τους 
υπευθύνους, αλλά και τον κόσμο για συζητήσεις σε όλο το εύρος του 
χαρτοφυλακίου μου. Βασική άγκυρα στο ευρωπαϊκό μέλλον της Κύπρου 
θα είναι προφανώς το πρωτόγνωρο νέο, ευρωπαϊκό, δημοσιονομικό 
εργαλείο, το Next Generation EU με συνολικούς πόρους 750 
δισεκατομμυρίων ευρώ και φυσικά το νεοσύστατο ταμείο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που αναλογούν στην 
Κύπρο από αυτό το ταμείο θα διοχετευτούν για επενδύσεις και 
μεταρρυθμίσεις σε πέντε βασικούς τομείς που πιστεύω εγώ θα κάνουν 
και τη διαφορά βάσει του εθνικού σχεδίου «Κύπρος το Αύριο» που 
εγκρίναμε τον περασμένο Ιούλιο. 

Είναι ένα σχέδιο φιλόδοξο, ένα σχέδιο μεγάλο, με 133 έργα και 
συγκεκριμένα μέτρα αξίας περίπου στο 5% του ετήσιου ΑΕΠ και ένα 
σχέδιο που ετοιμάστηκε από την Κυπριακή Κυβέρνηση για την Κύπρο και 
αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για το μετασχηματισμό της οικονομίας 
και της κοινωνίας. Περίπου 40% των πόρων του σχεδίου προβλέπονται 
για την πράσινη μετάβαση και 23% για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 
σχέδιο λοιπόν θα βοηθήσει καταλυτικά την Κύπρο να προετοιμαστεί για 
αυτές τις σημαντικές παγκόσμιες οικονομικές επαναστάσεις που 
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έρχονται πολύ γρήγορα κοντά μας. 

Από την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πράσινων 
μέσων μεταφοράς ως την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών και 
την επέκταση των δικτύων σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται, οι 
μακροπρόθεσμες ανάγκες της κυπριακής οικονομίας τώρα θα 
αντιμετωπιστούν έγκαιρα και στην πράξη. Επιπλέον, 20% των συνολικών 
κονδυλίων του σχεδίου προβλέπονται και για κοινωνικές δαπάνες. Εδώ 
θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες του εργατικού 
δυναμικού, την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, αλλά και στα κίνητρα για την απασχόληση νέων. Έτσι ώστε η 
οικονομική μετάβαση να είναι σύγχρονα και κοινωνικά δίκαιη. Και 
χαίρομαι ιδιαίτερα που ένας αυτόνομος πυλώνας του σχεδίου 
αποτελείται από επενδύσεις στη δημόσια υγεία. 

Εκεί αντλώντας ένα από τα βασικά διδάγματα της πανδημίας, ότι ισχυρή 
δημόσια υγεία είναι το πιο ισχυρό προαπαιτούμενο για μια δυνατή 
οικονομία. Με μέτρα και υποδομές συνολικής αξίας 74,1 εκατομμυρίων 
ευρώ οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας της Κύπρου θα εκσυγχρονιστούν 
σημαντικά. Αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του γενικού συστήματος 
υγείας, αλλά και της οικονομίας ευρύτερα απέναντι σε οποιεσδήποτε 
μελλοντικές απειλές και κρίσεις υγείας. Τέλος, το σχέδιο ανάκαμψης 
περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα για τη διαφοροποίηση της οικονομίας 
και την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και καινοτομίας, αλλά και 
εξίσου ισχυρές δεσμεύσεις σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό 
σύστημα και στη δημόσια διοίκηση. Μεταρρυθμίσεις που είναι 
αναγκαίες για την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της χώρας. 

Φίλες και φίλοι η κρίση του κορωνοϊού αποτέλεσε έναν μεγάλο 
σημαντικό επιταχυντή των εξελίξεων. Απέναντι σε αυτή τη πρωτόγνωρη 
υγειονομική κρίση που τυχαίνει μια φορά τον αιώνα δε χωράει καμία 
αμφιβολία ότι η Ευρώπη βγήκε πιο δυνατή. Με νέα ιστορικά βήματα 
ενοποίησης από το πρόγραμμα εμβολιασμού για όλους ως την έκδοση 
κοινού χρέους για την χρηματοδότηση της ανάκαμψης δείξαμε ότι η 
Ευρώπη στα δύσκολα μπορεί να τα καταφέρει. 

Αυτή είναι η Ευρώπη που προστατεύει και ενδυναμώνει τα κράτη μέλη 
της, τους πολίτες και τις κοινωνίες της. Είμαι σίγουρος ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία θα εκμεταλλευτεί απόλυτα αυτή την ιστορική ευκαιρία για 
να βάλει τα θεμέλια για ένα νέο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον. Σε αυτό το 
ευρύτερο οικονομικό, πολιτικό σκηνικό που ανατέλλει τώρα σε αυτούς 
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τους μεταπανδημικούς καιρούς, οι πολίτες της Κύπρου έχουν κάθε λόγο 
να κοιτούν το μέλλον με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση. Η ευρωπαϊκή 
Κύπρος στέκεται περήφανα στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής 
οικογένειας. Στην πρώτη ταχύτητα της ολοκλήρωσης με ισχυρές 
συμμαχίες και πραγματικούς εταίρους. 

Και δράττομαι εδώ σήμερα αυτής της ευκαιρίας να επαναλάβω εκ 
μέρους της ευρωπαϊκής επιτροπής με τον πιο πανηγυρικό τρόπο ότι η 
Ευρώπη θα είναι πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα 
τα επίπεδα. Γιατί είναι πια γνωστό και απόλυτα κατανοητό από όλους, 
ότι τα σύνορα της Κύπρου μας είναι εκεί που τελειώνουν ή καλύτερα εκεί 
που αρχίζουν τα σύνορα της Ευρώπης μας.

Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλό συνέδριο.
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Η δύναμη ενός Forum όπως το δικό μας είναι η ανταλλαγή διαφορετικών 
απόψεων. Αν αυτή η ανταλλαγή γίνεται μέσα από προσωπικές 
συναντήσεις, τότε οι νέες ιδέες και οι λύσεις σε θέματα που μας 
απασχολούν προκύπτουν ευκολότερα. Και έχουμε ανάγκη από νέες ιδέες, 
έχουμε ανάγκη από συνεργασίες, έχουμε ανάγκη να δούμε τα πράγματα 
με μία νέα ματιά, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η 
Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος είναι πρωτόγνωρα. 

Πρωτόγνωρα σε παγκόσμιο επίπεδο αν σκεφτεί κανείς το πώς 
αναδιαμορφώνεται το στρατηγικό πεδίο γύρω μας, τι μετατοπίσεις 
δυνάμεων ισχύος συναντάμε, ποιες παλιές συμμαχίες κλονίζονται, ποιες 
νέες δημιουργούνται, τι αστάθεια και ανατροπές προκαλεί ήδη και 
περιμένουμε να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή αν σκεφτεί λέξεις όπως 
αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποίηση, τι συνθήκες 
δημιουργούν, συνθήκες που μόλις πριν μερικά χρόνια στις συζητήσεις 
μας τα θεωρούσαμε λίγο πολύ επιστημονική φαντασία.

Αλλά δεν είναι μόνο σε αυτό το παγκόσμιο και πλανητικό επίπεδο που 
συναντάμε αλλαγές, πρέπει να σκεφτεί κανείς τι γίνεται και στην 
καθημερινότητα. Οι αλλαγές αυτές, η ταχύτητα των αλλαγών αυτών, οι 
απαιτήσεις που υπάρχουν να τις αφομοιώσουμε τις αλλαγές αυτές, μας 
οδηγούν σε ένα σχεδόν μόνιμο καθεστώς αβεβαιότητας. Το Cyprus 
Forum επεξεργάζεται και αναλύει αυτά τα νέα δεδομένα και αναζητά 
λύσεις και διεξόδους, ώστε αυτές οι αλλαγές να οδηγήσουν σε ένα 
βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, για την Κύπρο, την Ευρώπη και 
ευρύτερα τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμά μας κινείται σε 
αυτούς τους άξονες που μόλις τώρα περιέγραψα. Φέτος είναι πολύ 
πλούσιο και έχει πολύ σημαντικούς ομιλητές από όλο σχεδόν τον κόσμο, 
με φυσική παρουσία αρκετοί, λόγω της πανδημίας online επίσης κάποιοι 
άλλοι. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κάθε έναν ξεχωριστά από αυτούς τους 
ομιλητές, γιατί ένα συνέδριο είναι το περιεχόμενό του και φυσικά ήθελα 
να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες που δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί 
αυτό το Forum σε αντίξοες συνθήκες, η πανδημία είναι ακόμα εδώ, την 
αφήνουμε σιγά σιγά πίσω μας, αλλά ειδικά σε συναντήσεις όπως αυτές 
δημιουργεί κάποιες ειδικές συνθήκες, άρα θα ήθελα να ευχαριστήσω
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την ομάδα του Oxygono φυσικά, τη Zenox, την δικιά μας του οικονομικού 
Forum των Δελφών, της IMH, που συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά σε 
Ελλάδα και Κύπρο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. 

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω επίσης τον Νικόλα και τον Θοδωρή, οι 
οποίοι είναι η κινητήρια δύναμη αυτού του Forum και ο ενθουσιασμός 
τους μας παρασείρει και εμάς, ώστε να δώσουμε έμφαση σε αυτό το 
Forum και κάθε χρόνο να μεγαλώνει σε σημασία και σε καλεσμένους 
ομιλητές. 

Θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Το Forum πραγματοποιείται κάτω από 
την αιγίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Ευρωπαϊκής 
Αντιπροσωπείας στην Κύπρο, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Κύπρο και φυσικά κάτω από την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. 
Σας ευχαριστούμε όλους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η θεσμική στήριξη, 
γιατί βοηθάει εννοείται στη διεθνοποίηση του Forum που αυτό είναι το 
ζητούμενο και για την ομάδα του Forum των Δελφών και τους 
ευχαριστούμε από την καρδιά μας. 

Ευχαριστούμε επίσης πολύ τους χορηγούς μας, γιατί χωρίς αυτούς δε 
θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα και φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ 
όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά και όσους, τους 
πολλούς εκείνους που μας βλέπουν διαδικτυακά από την Κύπρο, από την 
Ελλάδα και ελπίζω από υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ 
και εύχομαι να είναι το συνέδριο και να πάρετε αυτά που πήραμε και 
εμείς δημιουργώντας αυτό το περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ πολύ που 
μας τιμάτε με την παρουσία σας.
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Σας καλωσορίζω στο δεύτερο Cyprus Forum. Πέρσι, στις 3 Οκτωβρίου, 
με αφορμή τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ξεκινήσαμε το Cyprus Forum. Η ανταπόκριση από την κυπριακή κοινωνία 
ήταν αρκετά θετική και οι αριθμοί ενθαρρυντικοί αφού το 
παρακολούθησαν χιλιάδες άτομα είτε εδώ είτε διαδικτυακά.

Το πρώτο περσινό μας πάνελ αφορούσε την ισότητα των φύλων στην 
πολιτική όπου είχαμε φιλοξενήσει τους αρχηγούς των τριών μεγάλων 
κομμάτων. Οκτώ μήνες μετά, η χώρα μας είδε για πρώτη φορά να 
εκλέγεται γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής. Ίσως έβαλε και αυτή η 
διοργάνωση το λιθαράκι της.Αυτό είναι που μας νοιάζει περισσότερο. 
Όχι οι συζητήσεις, αλλά η υλοποίηση των εισηγήσεων και δεσμεύσεων.

Είναι για αυτό που δουλεύουμε και σε άλλα projects που αφορούν 
καινοτομίες στον τρόπο παραγωγής πολιτικής, εκτός από το Cyprus 
Forum, όπως είναι το νομοθετικό παρατηρητήριο της Βουλής Nomoplat-
form και η προώθηση του διαφανούς και επιστημονικού lobbying. Στα 
επόμενα μας projects είναι και η παροχή τεχνικής βοήθειας για τον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος δημοσίων διαβουλεύσεων. Επίσης, για 
να είναι πιο μετρήσιμη η όποια επιρροή του Cyprus Forum, είναι στα 
πλάνα μας η ανάθεση σε κάποιο οργανισμό της καθιέρωσης ενός 
ετήσιου δείκτη για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών όσον 
αφορά τα θέματα που συζητούνται κάθε χρόνο στο forum.

Φέτος, προσπαθήσαμε να κάνουμε το Cyprus Forum ακόμη πιο 
περιεκτικό και ανοικτό. Διατηρήσαμε τους ίσους αριθμούς ανδρών και 
γυναικών στα πάνελς. Βάλαμε περισσότερους τουρκοκύπριους ομιλητές, 
ενώ κάναμε τουλάχιστον τις πρώτες ώρες του forum προσβάσιμες στη 
νοηματική γλώσσα. Επίσης, αναθέσαμε σχεδόν όλα τα πάνελς σε 
ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς καθιστώντας τα συνεργάτες 
μας στην επιλογή θεμάτων και ομιλητών. 

Προσωπικά ανυπομονώ για το πρώτο μας πάνελ όπου έξι νέοι και νέες 
θα συζητήσουν με τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
άλλους αξιωματούχους για το πώς οραματίζονται το μέλλον της 
Ευρώπης. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος με το πάνελ για το πώς μπορεί η 
τεχνολογία να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσότερων πολιτών στη
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χάραξη πολιτικής, κάτι που σχετίζεται με το δικό μας project, το Nomo-
platform. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον πάνελ είναι η οικοδόμηση της 
ειρήνης μέσω της επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας. Η 
οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο παραμελήθηκε τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Αν μιλάμε για βιώσιμες πολιτικές και στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης του ΟΗΕ, η ειρήνη θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της 
ατζέντας μας. Ανυπομονώ επίσης για τις συζητήσεις με τη Μαριάνα 
Ματζουκάτο, του Nicholas Christakis και του Κύπρου Νικολαΐδη.

Πέρσι, το motto μας ήταν policymaking redefined. Θέλαμε να δώσουμε το 
στίγμα ότι ο τρόπος παραγωγής πολιτικής στην Κύπρο πρέπει να τεθεί 
σε άλλη βάση. Φέτος, με το motto μας θέλουμε να κατευθύνουμε τις 
συζητήσεις προς ένα βιώσιμο ορίζοντα για την Κύπρο του 2040.

Φίλες και φίλοι,

Το 2040 είναι όσο μακριά από εμάς είναι και το 2003. Αν μας ρωτούσε 
κάποιος το 2003 πώς οραματιζόμαστε τη χώρα μας το 2022, αυτό θα 
ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ως κοινωνία; 
Όπως είπε και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χθες, από μία φτωχή αποικία 
το 1960, γίναμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Όμως έχουμε ακόμη 
πολλή δουλειά για να μπορούμε να συγκριθούμε με τα πραγματικά 
σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Έγιναν πολλά από τότε, όμως υπάρχουν 
ακόμη πολλές κοινωνικές ανισότητες, έλλειψη διαφάνειας, δεν υπάρχει 
τόσο ξεκάθαρος προσανατολισμός στην οικονομία, οι δικοινοτικές 
σχέσεις είναι σε κακό σημείο, η εκπαίδευση είναι προβληματική, ενώ στη 
χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. 
Δεν είναι τόσο ότι βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο, όσο το ότι μπορούμε 
καλύτερα ως χώρα. 

Αυτό το forum θέλει να φέρει κοντά όλους τους παράγοντες της 
κυπριακής κοινωνίας, πολιτικούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, την 
κοινωνία των πολιτών και τα media, για να συζητήσουμε για βιώσιμες 
κοινωνικά δίκαιες πολιτικές. Φιλοδοξεί να γίνει παράδοση και να 
καταστεί η μεγαλύτερη συνδιάσκεψη πολιτικής στη χώρα και να 
αποτελεί σημείο αναφοράς στη συζήτηση για τα θέματα που αφορούν 
την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.  Όπως είπε και ο 
Συμεών Τσομώκος για το forum των Δελφών, θέλουμε επίσης το Cyprus 
Forum να αποτελεί βιτρίνα εξωστρέφειας της ευρωπαϊκής Κύπρου στον 
κόσμο. 
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Η δημοκρατία είναι ένα πολύπλοκο πολίτευμα, το καλύτερο που υπάρχει 
μεν, αλλά χρειάζεται πολλή προσπάθεια, ειλικρίνεια, εποικοδομητικός 
διάλογος, αξιοποίηση γνώσεων, και πνεύμα συγκλίσεων από όλους. Η 
συμμετοχή της πλειοψηφίας στον καθορισμό πολιτικών είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας. Δεν είναι τόσο θέμα τού ποιοι εκλέγονται, 
αλλά θέμα σωστής λειτουργίας του μηχανισμού παραγωγής πολιτικής. 
Και αυτή η αλλαγή πρέπει να έρθει από κάτω προς τα πάνω.

Ευχαριστούμε το Φόρουμ των Δελφών, την ΙΜΗ, την Action Global, όλα τα 
media, τους φετινούς χορηγούς μας, Grant Thornton, Remedica, 
Ελληνική Τράπεζα, VTTV, Hellas Sat, Πανεπιστήμιο Frederick, Bolt, CYTA 
και Center for Social Innovation, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, την 
Προεδρία της Δημοκρατίας, την Βουλή των Αντιπροσώπων, το Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το Γραφείο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και το ΚΥΠΕ. 

Του χρόνου ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το συνέδριο 
διήμερο στις 7 και 8 Οκτωβρίου, με δραστηριότητες και σε άλλα σημεία 
όπως στον Δημοτικό Κήπο και στο Σπίτι του Πολίτη απέναντι από το 
κτίριο της Βουλής. Επίσης από το 2022 το Cyprus Forum θα επιδιώξει να 
επεκταθεί και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής όπως σε χώρες 
της ανατολικής Ευρώπης και Αφρικής. Σε ένα πρόσφατο άρθρο του ο 
Marco Tabellini, assistant professor στο Harvard Business School 
αναφέρει ότι σύμφωνα με στοιχεία από την περίοδο 1960 μέχρι 2015, η 
επίτευξη περισσότερης δημοκρατίας από παράγοντες που βρίσκονται 
μέσα σε μία χώρα δεν είναι τόσο αποτελεσματική, όμως περισσότερη 
δημοκρατία μπορεί να εξαχθεί πιο εύκολα από πιο δημοκρατικές σε 
λιγότερο δημοκρατικές χώρες. Αυτό είναι και το σκεπτικό επέκτασης του 
Cyprus Forum σε άλλες χώρες. Ευχόμαστε μία παραγωγική μέρα 
συζητήσεων.
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Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση για να απευθύνω 
χαιρετισμό στην έναρξη των εργασιών του Cyprus Forum, στο οποίο 
συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες και έγκριτοι ομιλητές από 
τον χώρο της πολιτικής, την επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, τα ΜΜΕ και την κοινωνία των πολιτών. 

Συγχαίρω θερμά τον οργανισμό Oxygono για την αξιόλογη αυτή 
πρωτοβουλία. Η διοργάνωση του Cyprus Forum υπό την αιγίδα της 
Βουλής των Αντιπροσώπων για δεύτερη συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει τη 
μεγάλη σημασία που προσδίδει η Βουλή στην ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών και της ενεργού πολιτότητας, ως αναπόσπαστων στοιχείων 
της συμμετοχικής δημοκρατίας. Τα θέματα που έχουν επιλεγεί είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς βρίσκονται στον πυρήνα του κοινού 
μας οράματος για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. 

Όπως εύστοχα είπε ο Νίκος Καζαντζάκης «Σα δε φτάσει ο άνθρωπος 
στην άκρη του γκρεμού, δε βγάζει στην πλάτη του φτερούγες να 
πετάξει». Ομολογουμένως, η πανδημική κρίση δοκίμασε τις αντοχές του 
υγειονομικού και κοινωνικοοικονομικού μας συστήματος. Ωστόσο, η 
κρίση θα πρέπει να ιδωθεί ως ευκαιρία για ενδοσκόπηση και 
αναστοχασμό, ώστε να προβούμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις κοινές, αλλά και 
τις ιδιαίτερες για τη χώρα μας προκλήσεις.

Αντλώντας διδάγματα από την τρέχουσα κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) μπορεί να αναδυθεί ισχυρότερη, ανθεκτικότερη και πιο αλληλέγγυα 
προς τους Ευρωπαίους πολίτες και τις πιο ευάλωτες ομάδες. Η 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία 
για να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών 
και ειδικότερα των νέων μας για τα καίρια ζητήματα που τους 
απασχολούν, όπως η κλιματική αλλαγή και η πράσινη μετάβαση, οι 
θέσεις εργασίας, το κράτος δικαίου, η μετανάστευση και ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός.  Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να σκεφτούμε ποιο 
μέλλον θέλουμε για την Ευρώπη του αύριο.

Το σημαντικότερο δίδαγμα που αντλήσαμε από την πανδημία COVID-19 
είναι, κατά την άποψή μου, η ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη,
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συνεργασία και συνέργεια. Οι οδυνηρές συνέπειες της πανδημίας 
κατέδειξαν τη σημασία του πολυμερισμού και της διακρατικής 
συνεργασίας και οδήγησαν στη δημιουργία των αναγκαίων εργαλείων και 
μηχανισμών για συλλογική απάντηση στην πρωτοφανή αυτή πρόκληση. 
Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η απάντηση της ΕΕ 
στην πανδημική κρίση και στοχεύει στην επίτευξη βιώσιμης, δίκαιης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης. 

Η κρίση ανέδειξε ως κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ την 
αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών και προσφυγικών 
πιέσεων, την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να εγγυηθεί την 
υγεία και την ευημερία των πολιτών της, την ανάγκη ριζικής 
αναθεώρησης του αναπτυξιακού μας μοντέλου και αποκατάστασης των 
θεμελιωδών αξιών της Ένωσης εντός και εκτός των συνόρων της. Οι 
πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, μετά την ανακατάληψη της 
εξουσίας από τους Ταλιμπάν, εγείρουν έντονες ανησυχίες για την 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των γυναικών και 
κοριτσιών και των μειονοτήτων.

Κυρίες και κύριοι, 

Η επιτυχής υλοποίηση των εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας αποτελεί το σημαντικότερο εχέγγυο για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους Ευρωπαϊκούς 
θεσμούς. Η υλοποίηση της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού θα πρέπει να επιτευχθεί με δίκαιο τρόπο για τα άτομα 
που θα απολέσουν τις θέσεις εργασίας τους συνεπεία της σταδιακής 
κατάργησης της χρήσης ορυκτών καυσίμων και της απανθρακοποίησης 
της οικονομίας. Η βέλτιστη αξιοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
και επανεκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο κυπριακό Σχέδιο 
Ανάκαμψης, είναι μείζονος σημασίας για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, προκειμένου να προσαρμοστεί 
στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ευημερία των Κυπρίων πολιτών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
προσπαθειών μας για βιώσιμη ανάκαμψη. Η Κύπρος συγκαταλέγεται 
στις πρώτες χώρες στην ΕΕ στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η 
θετική δυναμική πρέπει να συνεχιστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
η αυξημένη συνεισφορά του Κύπριου φορολογούμενου στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ θα συμβάλει στην αναβάθμιση του βιοτικού του 
επιπέδου. 
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Η κρίση κατέδειξε την κατεπείγουσα ανάγκη ριζικής αναθεώρησής του 
αναπτυξιακού μας μοντέλου. Το γραμμικό οικονομικό μοντέλο που 
οδηγεί στην εξάντληση των φυσικών πόρων και στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος είναι πλέον ανεπαρκές και άκρως επιβλαβές. Είναι 
επιτακτική η ανάγκη για μετάβαση των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών σε πιο βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. 

Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας είναι καίριας σημασίας 
προς επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα με 
χρονικό ορίζοντα το 2050. Το εθνικό Σχέδιο Δράσης για την κυκλική 
οικονομία που υιοθετήθηκε πρόσφατα είναι ένα σημαντικό βήμα προς 
την ορθή κατεύθυνση, υποσχόμενο πολλαπλά οφέλη στους Κύπριους 
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μας. Η έρευνα και η 
καινοτομία αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της οικονομίας της 
γνώσης, καθώς ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
τονώνουν την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το 
Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» παρέχει αξιόλογες ευκαιρίες για 
εμπορικοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και καινοτομίας προς 
όφελος της κυπριακής οικονομίας και της κοινωνίας.

Αγαπητοί συμμετέχοντες,

Πρωταρχική προτεραιότητά μας είναι η άμεση επανέναρξη των 
συνομιλιών, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές 
αρχές και αξίες και την επανένωση της πατρίδας μας σε συνθήκες 
ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας προς όφελος του συνόλου των 
Κυπρίων πολιτών. Πέραν των οδυνηρών συνεπειών που συνεχίζουμε να 
βιώνουμε συνεπεία της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, 
η Κύπρος, ως χώρα πρώτης γραμμής καλείται να διαχειριστεί 
δυσανάλογες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Δυστυχώς, η 
Τουρκία, εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό,  διοχετεύει παράτυπους 
μετανάστες στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των κατεχομένων. 
Προσβλέπουμε στην επίτευξη συμφωνίας σύντομα σε ό,τι αφορά το νέο 
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο θα πρέπει να 
διασφαλίζει την έμπρακτη αλληλεγγύη και τον δίκαιο επιμερισμό των 
ευθυνών ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων για το 2020 κατατάσσει την Κύπρο στην 
21η θέση στην ΕΕ. Η έρευνα για το εισόδημα και τη διαβίωση 
αποκαλύπτει ότι ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
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ανέρχεται σε 21.3%, πλήττοντας δυσανάλογα τις Κύπριες γυναίκες. Η 
δραματική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας την 
περίοδο του εγκλεισμού καταδεικνύει τον αρνητικό αντίκτυπο της 
πανδημίας στις γυναίκες.  Η υποεκπροσώπηση  των γυναικών  στα  
κέντρα  λήψης αποφάσεων και την ηγεσία συγκαταλέγεται στις 
κυριότερες προκλήσεις της χώρας μας στον τομέα της ισότητας των 
φύλων. 

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη μείωση του ποσοστού εκπροσώπησης 
των γυναικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων από 21% σε 14%, στις 
πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στη χώρα μας. Το γεγονός ότι οι 
γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων αν και 
αποτελούν το 52% του εκλογικού σώματος, καταδεικνύει ότι τα έμφυλα 
στερεότυπα και οι πατριαρχικές προκαταλήψεις είναι βαθιά 
εμπεδωμένα στις κομματικές δομές και την κοινωνία εν γένει και 
δυσχεραίνουν τη γυναικεία εκλογιμότητα. 

Η αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής, επιτυγχάνοντας τη συμφιλίωση 
μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αποτελεί θέμα 
προτεραιότητας για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εμένα προσωπικά. 
Απαιτείται η υιοθέτηση μιας οριζόντιας και ολιστικής προσέγγισης και η 
εφαρμογή ριζοσπαστικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων με την 
εισαγωγή νομοθετικών ποσοστώσεων, βάσει των βέλτιστων πρακτικών 
που υιοθετήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως ανέφερε ο Halford Luc-
cock «Κανείς δεν μπορεί από μόνος τους να τραγουδήσει μια Συμφωνία. 
Χρειάζεται μια ολόκληρη ορχήστρα». 

Εύχομαι ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε ευρεία πολιτική συναίνεση 
ως προς την εισαγωγή νομοθετικών ποσοστώσεων. Η εκλογή μου στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων το 2016 οφείλεται πρώτιστα στην υιοθέτηση 
ποσοστώσεων σε κομματικό επίπεδο και καταδεικνύει πόσο αναγκαίο 
είναι το μέτρο αυτό. 

Θα πρέπει παράλληλα να υλοποιήσουμε στοχευμένες δράσεις προς 
αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού χάσματος (38%), του χάσματος 
αμοιβών (10.4%) μεταξύ των φύλων και του διαχωρισμού των φύλων 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Υπό την ιδιότητά 
μου ως Προέδρου της Βουλής φιλοδοξώ ότι, μέσω της προβολής του 
γυναικείου προτύπου στην πολιτική θα συμβάλω στην περαιτέρω 
προώθηση των θεμάτων αυτών και θα ενθαρρύνω περισσότερες 
γυναίκες να συμμετάσχουν στην πολιτική και στην ηγεσία του τόπου μας.
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Συγχαίροντας και πάλι τους διοργανωτές του Cyprus Forum,  σας 
εύχομαι κάθε επιτυχία. Είμαι βέβαιη ότι οι συζητήσεις που θα 
ακολουθήσουν θα είναι εξαιρετικά παραγωγικές και θα συνεισφέρουν 
σημαντικά στην ανατροφοδότηση της δημόσιας πολιτικής.
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Κυρία Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι,

Το Cyprus Forum έχει δημιουργήσει ένα νέο χώρο συζήτησης, 
αλληλεπίδρασης και ώσμωσης ιδεών και προτάσεων, με επωφελή 
επίδραση στον συλλογικό μας βίο. 

Οι διοργανωτές κάνουν πράξη το όραμά τους για παρέμβαση στον κύκλο 
χάραξης πολιτικών, κατά τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις 
των ενεργών πολιτών, η εμπειρογνωμοσύνη των ανά τομέα ειδικών, η 
γνώση που παράγει η επιστημονική μας κοινότητα. Είναι γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο που αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές: τον 
Οργανισμό Oxygono και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. 

Το Φόρουμ, συνεισφέρει και ως προς την εμβάθυνση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η ενεργός συμμετοχή 
των πολιτών. Στο περιεχόμενο, αλλά και στον τρόπο διεξαγωγής του 
συνεδρίου, εντοπίζονται χαρακτηριστικά, τα οποία καταγράφονται στα 
κείμενα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών θεσμών για τη 
συμμετοχική δημοκρατία και διακυβέρνηση. 

Θα ήθελα να εστιάσω σε τρία από αυτά τα χαρακτηριστικά: 1ον: Η 
πολυμορφία του Φόρουμ. Στα πάνελ συμμετέχουν προσωπικότητες με 
διαφορετικά υπόβαθρα γνώσεων και εμπειριών - από τον χώρο της 
πολιτικής, της έρευνας, της κοινωνίας των πολιτών - ενώ στο επίκεντρο 
βρίσκονται θέματα που συνιστούν προκλήσεις για τις σύγχρονες 
κοινωνίες, σε επίπεδο τοπικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο.  2ον: Ο 
τρόπος διεξαγωγής του είναι ανοιχτός, διαφανής και συμμετοχικός. 
Διαμορφώνεται ένας χώρος στη δημόσια σφαίρα για συζήτηση και 
προβληματισμό γύρω από ουσιώδη θέματα που απασχολούν τους 
πολίτες. 3ον: Ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα. Ο απώτερος στόχος 
είναι ο ουσιαστικός θετικός αντίκτυπος στην παραγωγή πολιτικών. 

Η παρούσα χρονική συγκυρία προσδίδει στη διεξαγωγή του Φόρουμ 
ακόμα μεγαλύτερη αξία. O κόσμος μετά την πανδημία κορονοϊού δεν θα 
είναι ο ίδιος. Θα είναι διαφορετικός. Πίστεις και πεποιθήσεις που είχαμε 
για την υγεία, την οικονομία, την τεχνολογία, την ασφάλεια 
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ανατρέπονται. Η ανταπόκριση σε αυτή την παγκόσμια κρίση, οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα, θα ορίσουν και τον κόσμο του 
αύριο. 

Οι κραδασμοί που επέφερε η κρίση της πανδημίας ανέδειξαν και την 
ευθύνη που έχουμε για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.  Ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση είναι που 
η Κυβέρνηση εστιάζει με όλες της τις δυνάμεις στην υλοποίηση του 
κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα φιλόδοξο και 
ρεαλιστικό Σχέδιο για την Κύπρο του αύριο, το οποίο για να γίνει πράξη 
χρειάζεται η συνεννόηση και η συνεργασία ολόκληρου του πολιτικού 
κόσμου για να εισέλθουν σε τροχιά υλοποίησης οι μεταρρυθμίσεις που 
έχει ανάγκη ο τόπος. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
εγκαινιάζοντας τη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης», τον 
περασμένο Μάιο στο Στρασβούργο, αναφέρθηκε στο έργο του μεγάλου 
συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, «Γη των Ανθρώπων». Ένα έργο 
που δημοσιεύτηκε λίγο πριν την φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, και εμπεριέχει τη φιλοσοφική θεώρηση του συγγραφέα για 
την ανακάλυψη του ανθρώπινου εαυτού μέσα από την αναμέτρηση με 
εμπόδια και τη σημασία της συνύπαρξης μεταξύ μας αλλά και με τον 
φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη 
διατύπωση του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ ότι: «Η αγάπη δεν είναι να 
κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο, αλλά να βλέπουμε μαζί προς την ίδια 
κατεύθυνση».

Ακριβώς αυτό, το να «κοιτάξουμε στην ίδια κατεύθυνση», είναι και για 
μας  εδώ στην Κύπρο η μεγάλη πρόκληση, αλλά και ο μεγάλος στόχος. 
Μέσα από την ουσιαστική συνεννόηση, όλοι - η εκτελεστική εξουσία, το 
κοινοβούλιο, οι θεσμοί, η ερευνητική κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών 
- να κοιτάξουμε στην ίδια κατεύθυνση. Προς έναν αειφόρο και κοινωνικά 
υπεύθυνο ορίζοντα.  

Σε αυτόν τον μεγάλο στόχο το Cyprus Forum έρχεται ουσιωδώς να 
συνεισφέρει. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στις εργασίες του Φόρουμ. 
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Jean Monnet Chair Holder, Former Chair, European Institute for Gender Equality (EIGE)
Dialogue of Cypriot youth representatives with MEPs
Costas Mavrides (S&D), Member of the European Parliament’s delegation to the plenary of the 
Conference on the Future of Europe
Stephen Clark, Director in DG COMM, European Parliament

Moderator: Vivian Kanari, Journalist, CyBC



Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης επιχειρεί να εγκαινιάσει ένα νέο 
χώρο για συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών επί των προκλήσεων και 
των προτεραιοτήτων της Ευρώπης, εστιάζοντας στους πολίτες, από τη 
βάση προς την κορυφή, ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να εκφράζουν 
την άποψή τους, σχετικά με το τι αναμένουν από την ΕΕ. Σχετικός 
διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του Cyprus Forum 2021, με τη συμμετοχή νέων της Κύπρου, τεχνοκρατών, 
πολιτικών και προσώπων από την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης  «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης - Τι 
είδους ΕΕ θέλει η κυπριακή νεολαία;»,  έξι νέοι, τρεις γυναίκες και τρεις 
άνδρες, έθεσαν έξι διαφορετικά θέματα που τους απασχολούν, 
ζητώντας από την ΕΕ να λάβει θέση, να συνδράμει και να λύσει τα 
προβλήματα που θεωρούν σημαντικά και τα οποία αφορούν: την 
ψηφιοποίηση, την οικονομία, τη δημόσια υγεία, την άμυνα και ασφάλεια, 
την ισότητα των φύλων και την περιβαλλοντική κρίση.

«H μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών επιθυμεί εμβάθυνση της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης»

Το έναυσμα της συζήτησης έδωσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και μέλος της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, 
Δημήτρης Παπαδημούλης, μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης, ο οποίος, 
παρουσιάζοντας την ευρύτερη εικόνα, υποστήριξε ότι η εν λόγω 
διαδικασία αποτελεί μια ευκαιρία στο να ασκηθούν οι πολιτικοί 
περισσότερο στο να ακούν και να κατανοούν τις επιθυμίες των πολιτών 
και ειδικότερα των νέων.  
Αναφέρθηκε στις μηνιαίες μετρήσεις του Ευρωβαρομέτρου στα κράτη- 
μέλη, οι οποίες καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, ότι η μεγάλη πλειοψηφία 
των πολιτών επιθυμεί εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης , όπως 
επίσης καλύτερη και περισσότερη Ευρώπη στην καθημερινή ζωή. Και 
έφερε ως παράδειγμα τον τομέα της Υγείας, όπου η πανδημία του 
κορωνοιού ανάγκασε την ΕΕ να προχωρήσει σε βήματα ευρωπαϊκού 
συντονισμού, σημειώνοντας εντούτοις ότι αυτό δεν αρκεί, καθώς οι 
πολίτες, μέσω του ευρωβαρόμετρου, δηλώνουν πως επιθυμούν την 
ύπαρξη μιας κοινής πολιτικής υγείας στην ΕΕ, πράγμα που σημαίνει πως
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η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να αγγίξει τη 
δυνατότητα αλλαγής των συνθηκών, εκεί όπου χρειάζεται.

Επεσήμανε ακόμη ότι παρατηρείται υποχώρηση του κράτους δικαίου 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ, με κορυφαία παραδείγματα 
την Πολωνία και την Ουγγαρία, όπου οι κυβερνήσεις τους αρνούνται να 
σεβαστούν βασικές ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες σχετίζονται με τον 
σεβασμό του κράτους δικαίου. Και πρόσθεσε ότι με ποσοστό 81% οι 
πολίτες επιδοκιμάζουν την απόφαση που συνδέει τα κονδύλια του 
Ταμείου Ανάκαμψης με τον σεβασμό του κράτους δικαίου, 
υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες με άλλα λόγια υποστηρίζουν ότι δεν 
είναι λογικό να υπάρχουν υποχρεωτικοί κανόνες για τα οικονομικά 
ελλείμματα και για τα χρέη και την ίδια ώρα να μην υπάρχουν 
υποχρεωτικοί κανόνες, όταν κάποιος παραβιάζει τη δημοκρατία και δεν 
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αναφέρθηκε ακόμη στο ταμείο ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι 
αποτελεί ένα θετικό σημαντικό βήμα της ΕΕ, που λήφθηκε υπό την πίεση 
της κρίσης της πανδημίας.  Σημείωσε ότι για πρώτη φορά η ΕΕ 
δανείζεται ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, μέσω της Κομισιόν -και 
συγκεκριμένα 750 δισ. από τις αγορές - και τα χρήματα αυτά μοιράζονται  
με έγνοια να δοθούν περισσότερα με τη μορφή επιχορηγήσεων στα 
αδύνατα κράτη -μέλη. Τόνισε ότι οι πολίτες πλειοψηφικά ζητούν τέτοιου 
είδους εργαλεία, όπως το ταμείο ανάκαμψης, να γίνουν μονιμότερα στην 
ΕΕ.

Ακολούθως ο κ. Παπαδημούλης έκανε αναφορά στην ισότητα των φύλων, 
σημειώνοντας πως το τελευταίο διάστημα, με την κρίση της πανδημίας, 
οι γυναίκες και οι νέοι έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα και τις 
μεγαλύτερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Επεσήμανε ότι το 
Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται στην πρωτοπορία μιας προσπάθειας, 
πιέζοντας την Κομισιόν και το Συμβούλιο για λήψη μέτρων στον τομέα 
της ισότητας.

Υπογράμμισε ακόμη ότι οι νέοι είναι υπέρ της εμβάθυνσης και της 
περισσότερης ενοποίησης, εντούτοις είναι και κριτικοί απέναντί της, 
καθώς θέλουν την Ευρώπη να γίνεται ολοένα και καλύτερη, φέρνοντας 
καλύτερα αποτελέσματα στη ζωή τους, στην απασχόληση, στις αμοιβές, 
στην εκπαίδευση, στη δημοκρατική διαδικασία.
Υποστήριξε ότι «αν θέλουμε η ΕΕ να παράγει αποτελέσματα θετικά για 
το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει όσοι εκπροσωπούμε τους ευρωπαϊκούς
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θεσμούς – οι κυβερνήσεις μέσω του Συμβουλίου, η Κομισιόν και το 
Ευρωκοινοβούλιο- να ανοίξουμε τα αυτιά μας περισσότερο και να 
ακούσουμε τους πολίτες. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το θέμα το ΕΚ 
έχει πιο ανοικτά αυτιά. Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι οι γραφειοκράτες 
της Κομισιόν και αρκετοί και στο Συμβούλιο θέλουν να βγάλουν την 
υποχρέωση». Και προειδοποίησε ότι «αν δεν απαλλαγούμε από αυτό το 
αίσθημα, ότι εμείς οι πολιτικοί τα γνωρίζουμε όλα και οι πολίτες δεν τα 
ξέρουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα».

Καταλήγοντας τόνισε ότι η πανδημία πρέπει να ειδωθεί ως μια ευκαιρία 
για την εμβάθυνση και την επιτάχυνση της πολιτικής ενοποίησης της ΕΕ.  
Χρειάζεται να σταματήσει η ΕΕ να κινείται με ρυθμoύς «too little, too 
late», να ανεβάσουμε ταχύτητα, χρειάζεται ένας ισχυρότερος κοινοτικός 
προϋπολογισμός, έμφαση στην εξάλειψη των ανισοτήτων ανάμεσα στα 
κράτη μέλη και μέσα στα κράτη μέλη, ώστε να κερδίσει η δημοκρατία 
καθώς και μεγαλύτερη εκπροσώπηση των νέων και των γυναικών στους 
εθνικούς και υπερεθνικούς θεσμούς».

Ακολούθως έξι νέοι της Κύπρου έθεσαν επί τάπητος σύγχρονα 
προβλήματα, που απασχολούν στις μέρες μας την ΕΕ και τους λαούς της.

Νέοι και τεχνολογικά εργαλεία

O 23χρονος, Θεόδουλος Χατζηματθαίου, απόφοιτος Σχολής 
Μηχανολογίας και πρόεδρος της ΜΚΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων 
Κύπρου, αναφέρθηκε στο θέμα της τεχνολογίας και της ψηφιακής 
καινοτομίας και το πώς μπορεί η ΕΕ να ωθήσει τους νέους να 
ασχοληθούν με συναφή επαγγέλματα, θέτοντας δύο προβληματισμούς. 
Έθιξε το θέμα της ασφάλειας γύρω από την ανάπτυξη των ψηφιακών 
καινοτομιών και της αξιοποίησης κατά τρόπον επωφελές για τη ζωή μας, 
ενώ κατά δεύτερον εξέφρασε την θέση ότι η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει 
νέες πλατφόρμες, όπου οι νέοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να 
δώσει κίνητρα στους νέους, ώστε να εκπαιδευτούν πάνω στα νέα 
τεχνολογικά εργαλεία. 

Προώθηση της ισότητας των φύλων

Ακολούθως η 26χρονη, Βασιλική Παπασάββα, πρόεδρος της ΜΚΟ Cyprus 
Youth Diplomacy, σημείωσε ότι παρόλο που έχει υπάρξει εξέλιξη σε 
όλους τους τομείς, εντούτοις χρειάζονται βελτιώσεις. Υπογράμμισε ότι 
το θέμα της ενσωμάτωσης της διάστασης των φύλων χρειάζεται να
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προωθείται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με την ΕΕ να στηρίζει 
τα κράτη μέλη και να αξιολογεί συνεχώς την εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα κράτη μέλη, οδηγώντας σε 
απαλλαγή από τις βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις. 

Eπίλυση οικονομικών προβλήματων που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκές κοινωνίες

Με τη σειρά του ο Ανδρέας Μαππούρας, πρωτοετής φοιτητής 
Λογιστικής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έθιξε το 
φλέγον θέμα της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα 
αναφέρθηκε στα οικονομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, μετά την κρίση της Covid-19, πράγμα που 
αποδεικνύεται τόσο από τους οικονομικούς δείκτες, όσο και από την 
καθημερινότητά μας, μέσα από την οποία βλέπουμε τη συνεχή αύξηση 
του κόστους ζωής, τα μηδενικά επιτόκια, τη μείωση του ΑΕΠ και την 
επίδραση του συνεχούς αυξανόμενου πληθωρισμού στις τιμές των 
προϊόντων, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι. Και έθεσε το 
ερώτημα «ποια μέτρα και ποια πολιτική ακολουθεί η ΕΕ, έτσι ώστε να 
τιθασεύσει τα φαινόμενα και τους δείκτες αυτούς;». Συνέχισε λέγοντας 
πως «αν η απάντηση είναι η χρηματοδότηση των κρατών μελών από την 
ΕΕ, είτε υπό τη μορφή δανείων είτε υπό τη μορφή χορηγιών, τότε η 
διοχέτευση αυτού του χρήματος στην Οικονομία θα συμβάλει εκ νέου 
στην αύξηση του πληθωρισμού». Τόνισε καταληκτικά ότι ως νέος 
προβληματίζεται τόσο για την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών όσο 
και για την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών στο νέο παγκόσμιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Ενίσχυση εθνικών πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Από πλευράς της, η φοιτήτρια ιατρικής, Πωλίνα Αντωνίου, έθιξε το θέμα 
της δημόσιας υγείας και ειδικότερα την ανάγκη αντιμετώπισης των 
ελλείψεων στον ιατρικό εξοπλισμό και την επαρκή στελέχωση των 
δημοσίων νοσηλευτηρίων, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται από πλευράς 
ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τις εθνικές πολιτικές υγείας. 

Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα 

Ο 19χρονος φοιτητής Νομικής, Παρασκευάς Χατζίκος, μίλησε για το 
μείζονος σημασίας θέμα της ασφάλειας – άμυνας στην ΕΕ, για το οποίο 
τελευταία διεξάγεται μια έντονη συζήτηση. Σημείωσε ότι παρόλο που
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από τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχουν τεθεί τα θεμέλια, εντούτοις μέχρι 
στιγμής έχει υλοποιηθεί μόνο ανάλυση απειλών και προκλήσεων. Έκανε 
αναφορά στην αναφορά της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλας φον 
ντερ Λάιεν, για σύγκληση κορυφής για την ευρωπαϊκή άμυνα, κάτι που 
επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, 
προσπαθώντας να απαντήσει στο σύμφωνο AUKUS, επιθυμεί να εντείνει 
τις διαδικασίες υλοποίησης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Εξέφρασε 
την θέση ότι η Κύπρος, το νοτιοανατολικότερο άκρο της ΕΕ και το πιο 
εκτεθειμένο κράτος –μέλος της, λόγω της τουρκικής προκλητικότητας, 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και επιθυμεί να κάνει διαθέσιμο μέσο 
την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα για λήψη από κοινού μέτρων, που θα 
διασφαλίζουν την ακεραιότητα του νησιού. Καταληκτικά ανέφερε ότι ως 
νέος της Κύπρος και Ευρωπαίος πολίτης οραματίζεται μια Ευρώπη 
κραταιά, η οποία θα διασφαλίζει τη σταθερότητα, που στο άκουσμα της 
Κύπρου μας και οποιουδήποτε άλλου μέλους της για βοήθεια να δρα 
άμεσα, αποτελεσματικά, με αρτιότητα για να αποφευχθούν τα 
χειρότερα. 

Δράση για την κλιματική κρίση

Καταληκτικά η 33χρονη Ελένη Ιωσηφίδου, απόφοιτος Νομικών 
Επιστημών και γραμματέας της ΜΚΟ Cyprus Youth Dıplomacy 
αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση και τις πολύπλευρες συνέπειές της σε 
όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας, φέρνοντας απτά 
παραδείγματα από την πανδημία μέχρι την υπογεννητικότητα. 
Υποστήριξε ότι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι το πώς θα 
δράσουμε, τονίζοντας ότι χρειάζεται συλλογική δράση από όλες τις 
δομές της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε, «οι νέοι 
επιθυμούν να είναι μέρος σε αυτή τη διαδικασία και να τους δίνεται ο 
αναγκαίος χώρος, προκειμένου να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους». 
Και έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι η εμπλοκή των νέων μπορεί να 
ξεκινήσει από τα κέντρα νεότητας και τις ΜΚΟ της νεολαίας, όπου 
υπάρχουν πολλοί δραστήριοι νέοι.

Αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΚ

Στη συνέχεια, αφού έλαβε τον λόγο ο Stephen Clark, Διευθυντής 
Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέφερε ότι «οι νέοι 
προσδοκούν σε απαντήσεις από την ΕΕ», προσθέτοντας ότι η Διάσκεψη 
για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια ευκαιρία για τις κοινωνίες, 
προκειμένου να εκφραστούν για το τι επιθυμούν για την Ευρώπη.
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Σημείωσε ότι μπορούν να αλληλεπιδράσουν στην πλατφόρμα και μέσω 
των ευρωβουλευτών μπορούν να διοχετεύουν τις ιδέες τους, ενώ 
υπέδειξε ότι ενθαρρύνονται οι νέοι να διοργανώνουν δραστηριότητες, 
προωθώντας τις δικές τους ιδέες, καθώς σε αντίθετη περίπτωση όλα 
θα προχωρήσουν χωρίς τη δική τους συμβολή. Κάλεσε ακόμη τους νέους 
να αξιοποιήσουν όλα τα προγράμματα του Ευρωκοινοβουλίου για να 
βρίσκονται σε επαφή και να επικοινωνούν με τους ευρωβουλευτές των 
χωρών τους.

Περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση

Από πλευράς του ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης έστειλε το μήνυμα 
ότι οι υψηλές προσδοκίες των πολιτών αποδεικνύουν ένα υψηλό 
επίπεδο εμπιστοσύνης στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι ο καταμερισμός της 
εξουσίας στα διάφορα όργανα και οι αρμοδιότητές τους δεν επιτρέπουν 
στην ΕΕ να κινηθεί κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των 
πολιτών. Τόνισε ότι η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να 
περιλαμβάνει τον καταμερισμό της εξουσίας, με ενδεχόμενη 
αναθεώρησή του, ώστε να επιτυγχάνεται περισσότερη δημοκρατική 
νομιμοποίηση, με μεγαλύτερο ρόλο στο ΕΚ, στους άμεσα εκλελεγμένους 
αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμών.

Επιπρόσθετα ο ευρωβουλευτής, μιλώντας για το ζήτημα της κοινωνικής 
συνοχής, υποστήριξε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα βήμα που δεν 
θα επικεντρώνεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά και σε 
κοινωνικούς. Εξήγησε ότι στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας χρησιμοποιούνται οικονομικοί – ποσοτικοί δείκτες, 
εντούτοις πρακτικά δεν υπάρχει ούτε ένας δείκτης που να είναι 
κοινωνικός.

Αναφερόμενος στο θέμα της κυριαρχίας και της ευρωπαϊκής αμυντικής 
ένωσης, εξέφρασε θλίψη για το γεγονός ότι η ύπαρξη της πράσινης 
γραμμής παραβιάζει τις συνθήκες λειτουργίας της ΕΕ και πρωτίστως τη 
συνθήκη της Λισαβόνας, που εγγυάται στους πολίτες ασφάλεια, 
δικαιοσύνη και ελευθερία. Τόνισε ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για το 
μέλλον της Ευρώπης αν δεν αντιμετωπίσουμε την ωμή παραβίαση 
τέτοιας θεμελιακής συνθήκης». Και κατέληξε λέγοντας ότι 
«συμμερίζεται την άποψη ότι για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες 
προκλήσεις, η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το εξής δίλημμα: Θα 
παραμείνουμε μια οικονομική αγορά ή θα προχωρήσουμε να γίνουμε ένα 
πολιτικό οικοδόμημα κοινών αξιών, με στρατηγική αυτονομία και
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 ευρωπαϊκή κυριαρχία;». 

Χρειαζόμαστε μια κουλτούρα ειρήνης

Kαταληκτικά η Καλλιόπη Αγαπίου – Ιωσηφίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάτοχος διπλωματικής έδρας Ζαν Μονέ 
τόνισε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα συμβάλλει συστηματικά, 
παρακολουθώντας τη διαδικασία από τα πρώτα στάδια της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης, η οποία αποτελεί ένα ιδεατό πρότυπο συμβίωσης λαών, σε 
μια ήπειρο η οποία δοκιμάστηκε πάρα πολύ από πολέμους. Τόνισε ότι 
χρειαζόμαστε μια κουλτούρα ειρήνης, πως πρέπει να κτίσουμε στη 
συμφιλίωση των λαών, ενώ σημείωσε ότι οι ιδρυτές της ΕΕ μερίμνησαν 
ώστε να μην τα προβλέψουν όλα και να αφήσουν το μέλλον της Ευρώπης 
στα χέρια των εκάστοτε πολιτικών και πολιτών.
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Fireside Discussion:
Professor Dr Elias Yfantis, Senior Scientist, Cyprus Marine and Maritime Institute
Dr. Michalis Makrominas, Assistant Professor in Finance, Frederick University



Τις διάφορες πτυχές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας 
της Ναυτιλίας παγκόσμια αλλά και στην Κύπρο ανέλυσαν ο καθηγητής  
Δρ. Ηλίας Υφαντής, ανώτερος επιστήμονας στο Κυπριακό Ινστιτούτο για 
τη θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute) και ο 
Δρ. Μιχάλης Μακρομηνάς, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Maritime 
Transport and Commerce στο Πανεπιστήμιο Frederick. 

Οι δύο ανέλυσαν κυρίως σημεία για την έρευνα στον τομέα της 
Ναυτιλίας και ποια θα είναι η καθοδήγηση που πρέπει να δώσει, 
τονίζοντας πως ο ρόλος της έρευνας πρέπει να είναι η αποστολή. Αυτό 
ήταν και το μήνυμα των ομιλητών του πάνελ με θέμα «Καθοδηγητική 
έρευνα στη Θάλασσα και τους τομείς της Ναυτιλίας». 

PROFESSOR DR ELIAS YFANTIS Senior Scientist, Cyprus Marine and 
Maritime Institute

Τη σημαντικότητα του τομέα της Ναυτιλίας και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο τομέας έγειρε κατά την δική του τοποθέτηση ο 
καθηγητής Δρ. Ηλίας Υφαντής, ανώτερος επιστήμονας στο Cyprus 
Marine and Maritime Institute. 

«Η ναυτιλιακή βιομηχανία αρχίζει από τη δίδυμη μετάβαση. Μία διπλή 
πολύ σημαντική πρόκληση. Τον Πράσινο μετασχηματισμό και την 
Ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο πράσινος μετασχηματισμός είναι γνωστός 
και ως απεξάρτηση από τον άνθρακα. Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός 
στηρίζεται στην ολοκλήρωση λειτουργιών και διαδικασιών  στο 
διαδίκτυο των πραγμάτων. Ένα κόμματι αυτού είναι το Digital Twining και 
τα αυτόνομα πλοία» ανέφερε ο Δρ. Υφαντής. 

Σημείωσε επίσης και μια τρίτη πρόκληση που αφορά το περιβάλλον και 
την υγεία των ωκεανών. «Έχουμε απειλές για το θαλάσσιο οικοσύστημα 
και την βιοποικιλότητα, τις αντίστοιχες συνέπειες στον άνθρωπο, την 
υποβάθμιση των θαλάσσιων πόρων και την απομείωση των 
αποθεμάτων. Αυτά είναι γνωστά και αναγνωρισμένα. Η υγεία των 
ωκεανών και των θαλασσών συγκροτούν την τρίτη πρόκληση» εξήγησε.

Για την επίλυση των πιο πάνω προκλήσεων, ο Δρ. Υφαντής έκανε 
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αναφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση καθώς, όπως 
είπε «μπορεί να εξασφαλίσει την δυνατότητα στο ανθρώπινο δυναμικό 
να  καταρτιστεί κατάλληλα και να αποκτήσει δεξιότητες, ώστε να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις».

Πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μία τέταρτη πρόκληση. Όπως 
εξήγησε «η αρχική κατάρτιση αλλά και η δια βίου επανακατάρτιση, η 
ανάπτυξη, η αναβάθμιση δεξιοτήτων, είναι πολύ σημαντική ούτως ώστε 
να αντιμετωπίσει ο πλανήτης τις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης». 

Ο Δρ. Υφαντής σημείωσε ότι «έχουμε 4 προκλήσεις που προσδιορίζουν 
τις αποστολές και καθορίζουν την έρευνα». 

Αναφέρθηκε επίσης και στον ρόλο του Κυπριακού Ινστιτούτου Θάλασσας 
και Ναυτιλίας στην έρευνα και εξέλιξη του τομέα. «Το Cyprus Marine and 
Maritime Institute θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπηρετήσουμε τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με τη λογική της αντιμετώπισης των αναγκών που έχουν η 
βιομηχανία και η κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε όλο το φάσμα της 
γαλάζιας οικονομίας» και πρόσθεσε  «ξεκινώ από δύο πρόσφατες 
πρωτοβουλίες μας, είναι η δημιουργία του Cyprus Decorbanization Hub 
και η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας για την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση στα επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας». 

Όπως εξήγησε αυτές οι δύο πρωτοβουλίες είναι δύο μεγάλες ομπρέλες. 
Ενδεικτικά ανέφερε ότι  «υπάρχει ένα πρόγραμμα σχεδιασμού ενός 
πλοίου το οποίο δεν θα παράγει ρύπους, σχεδιάζουμε ένα 
παρατηρητήριο για να παρακολουθούμε την ατμοσφαιρική μόλυνση από 
τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, μελετάμε τη χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων, αναπτύσσουμε εργαλεία στο διαδίκτυο των 
πραγμάτων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας πλοίου και 
ναυτιλιακού στόλου, έχουμε αναπτύξει ήδη ρομποτικά συστήματα 
πολλαπλών ρόλων και παράλληλα προωθούμε τον θαλάσσιο 
γραμματισμό».

Ο Δρ. Υφαντής αναφέρθηκε επίσης και στο πλεονέκτημα που έχει η 
Κύπρος για περισσότερες συνέργειές. «Γενικά θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ 
μεγάλος χώρος και πεδίο για αναπτυχθεί η έρευνα στην περιοχή. Ειδικά 
για την Κύπρο που έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να έχει εγκατεστημένα 
και λειτουργούντα έξι κέντρα αριστείας, θα πρέπει να δει ακόμη 
περισσότερο τις συνέργειες μεταξύ τους.   Στο πλαίσιο αυτό  έχουμε μια
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συνεργασία με το Frederik University» είπε.

Dr. Michalis Makrominas Assistant Professor in Finance, 
Frederick University

Από πλευράς του ο Δρ. Μιχάλης Μακρομηνάς, Βοηθός καθηγητής του 
τμήματος Maritime Transport and Commerce στο Πανεπιστήμιο Freder-
ick, αναφέρθηκε στο ρόλο του πανεπιστημίου αλλά και του ακαδημαϊκού 
κόσμου, και τις δράσεις που γίνονται στη Λεμεσό ενισχύοντας την 
έρευνα στον τομέα της Ναυτιλίας. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον 
ακαδημαϊκό τομέα να προσφέρουμε εισηγήσεις και εργαλεία που θα 
μπορούν να αξιοποιήσουν τοπικοί φορείς για τη χώρα μας. Η Έρευνα και 
Αποστολή, συνεισφέρουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας» τόνισε 
μεταξύ άλλων ο Δρ. Μακρομηνάς.

Το πανεπιστήμιο έχει ήδη μερικά ερευνητικά έργα που αφορούν τη  
Ναυτιλία τα οποία προσφέρουν στην εξέλιξη του τομέα μέσω της 
τεχνολογίας και νέων μεθόδων. Ο Δρ. Μακρομηνάς, αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων στη δράση του πανεπιστημίου και τη συμβολή του στην έρευνα 
στον τομέα της Ναυτιλίας. Όπως εξήγησε, «το τμήμα Ναυτιλιακών 
Σπουδών μέσω των καθηγητών και των συνεργατών προσφέρει έρευνα 
σε διάφορους τομείς. Εκείνα τα ερευνητικά έργα που θέλω να 
επικεντρωθώ είναι αυτά που έχουν ξεκάθαρη αποστολή. Το ένα είναι το 
Blue Limassol Risk Assessment το οποίο είναι σε συνεργασία με το Δήμο 
Λεμεσού  και το δεύτερο απασχολείται με την εκπαίδευση και την υγεία 
των ναυτιλομένων. Υπάρχει επίσης έμφαση σε καινούργιες τεχνολογίες, 
και ένα τρίτο έργο που αφορά είναι η αρχειοθέτηση των στοιχείων των 
ναυτών μέσω blockchain».

Πιο αναλυτικά αναφέρθηκε στο Blue Limassol Risk Assessment, το οποίο 
μελετά απειλές για τα παράκτια της Λεμεσού. «Όπως ξέρουμε υπήρχε 
μία τεράστια ανάπτυξη εκεί και ήρθε η ώρα να ρωτήσουμε με ποιο 
κόστος. Έχουμε τα ψηλά κτίρια και τα ξενοδοχεία στη στεριά και από τη 
θάλασσα το λιμάνι. Έχουμε συστήσει ένα consortium το οποίο εξετάζει 
συνολικά και συλλογικά. Το project αυτό συγχρηματοδοτείται από το 
Frederik και το δήμο Λεμεσού» εξήγησε ο Δρ. Μακρομηνάς. «Είναι η 
στιγμή για να συνεργαστούμε παρά να λύσουμε τις διαφορές» κατέληξε. 
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Keynote Address
Helena Dalli, European Commissioner for Equality, European Commission

Gender Equality – It is Time
The role of women in business, finance and society
Layik Topcan Mesutoğlu, Town and Regional Planner
Lia Riri, Senior Officer, Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Moderators:
Emine Colak, Mediterranean Women Mediators Network
Magda Zenon, Mediterranean Women Mediators Network



Μειωμένη είναι μέχρι και σήμερα η εκπροσώπηση των γυναικών σε 
διάφορους τομείς της κοινωνίας, ενώ η ανισότητα στις μισθοδοσίες 
βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του αγώνα για την ισότητα των δυο φύλων. 
Κοινή παραδοχή είναι πως η διαφορά στις αμοιβές των γυναικών σε 
σύγκριση με τους αντίστοιχους μισθούς των αρρένων συναδέλφων τους 
για την ίδια ακριβώς εργασία, είναι τεράστια. 

Το εν λόγω θέμα έθιξαν στο Cyprus Forum τέσσερις αξιόλογες γυναίκες 
οι οποίες, η κάθε μία στον τομέα της, υπερασπίζονται την ισότητα 
μεταξύ αντρών και γυναικών. 

Στη συζήτηση με τίτλο «Gender Equality – It is Time» συμμετείχαν η 
Helena Dalli, Ευρωπαία Επίτροπος στα θέματα Ισότητας, η Layik Topcan 
πολεοδόμος και ακτιβίστρια στα θέματα Περιβάλλοντος και Ειρήνης, η 
Λία Ριρή Ανώτερη Λειτουργός στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Κύπρου, η Μάγδα Ζήνων Διαμεσολαβήτρια στο Δίκτυο 
Γυναικών Διαμεσολαβητριών της Μεσογείου και η Emine Çolak 
δικηγόρος στο Δίκτυο Γυναικών Διαμεσολαβητριών της Μεσογείου.

Στην εισαγωγική της παρουσίαση η Ευρωπαία Επίτροπος για τα θέματα 
Ισότητας των δύο φύλων  Helena Dalli, ανέφερε πως οι γυναίκες πρέπει 
να είναι ίσες στις επιχειρήσεις αλλά και στην κοινωνία ενώ 
παραθέτοντας δεδομένα, τόνισε πως οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 
30% των Συμβουλίων στις μεγάλες επιχειρήσεις, κατέχουν το 26% των 
θέσεων στις Κεντρικές Τράπεζες, έχουν μόνο το 18% των θέσεων σε 
Κυβερνήσεις ενώ ένα μικρό ποσοστό γυναικών είναι βουλευτές. Ένας 
από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επισήμανε η 
Επίτροπος, αφορά τα έμφυλα ζητήματα και επιζητεί όπως είναι 
πρότυπο στο θέμα αυτό. Στόχος, όπως είπε, είναι να προωθηθεί η 
ισότητα των δύο φύλλων σε όλους τους τομείς της ζωής. Η λήψη 
αποφάσεων δεν είναι μια ουδέτερη άποψη και η έλλειψη γυναικών κατά 
τη χρονική στιγμή της λήψης των αποφάσεων επηρεάζει κατά πολύ και 
τα αποτελέσματα. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκεί και προσπαθεί να 
αυξήσει την διαφάνεια στην εκλογή μελών των Διοικητικών 
Συμβουλίων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι έμφυλοι στόχοι σημείωσε 
μπορούν να επιταχύνουν την ισότιμη αντιπροσώπευση, αλλά αυτός 
είναι μόνο ένας τρόπος για να βελτιώσουμε την έμφυλη ισορροπία. 
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Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των έμφυλων στερεοτύπων και ο 
περιορισμός επιλογών που έχουν οι γυναίκες αλλά και οι άντρες.

Κατά τη διάρκεια της δικής της τοποθέτησης, η δικηγόρος στο Δίκτυο 
Γυναικών Διαμεσολαβητριών της Μεσογείου, Emine Çolak τόνισε πως η 
ισότητα των φύλων θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα και 
προσεγγιστεί ως επιτακτική ανάγκη. Δεν πρέπει να είναι απλά ένα θέμα 
στις ατζέντες, αλλά να αντιμετωπιστεί ολιστικά με κάθε δυνατό τρόπο. 
Ταυτόχρονα, μιλώντας με την ιδιότητα της ως μέλος του Δικτύου, 
σημείωσε πως στόχος είναι να πραγματοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό 
σεμινάριο για την οικοδόμηση της ειρήνης, να αυξηθεί ο αριθμός 
γυναικών που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές, τοπικές αλλά και διεθνείς 
διαδικασίες. Μέχρι το 2019, επισήμανε, μόνο 13 άτομα από τους 
διαπραγματευτές του ΟΗΕ ήταν γυναίκες. Η κ. Çolak ανέφερε ως 
παράδειγμα τις γυναίκες που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές διαδικασίες 
στην Λιβερία και πως η ανάμιξή τους, βοήθησε στην μείωση της βίας, 
κυρίως το 2003.

Η Layik Topcan, πολεοδόμος και ακτιβίστρια στα θέματα Περιβάλλοντος 
και Ειρήνης, στη δική της τοποθέτηση για το θέμα σημείωσε πως κατά 
τη διάρκεια της πορείας της, παρατήρησε τη σημαντική απουσία 
γυναικών από τους τομείς με τους οποίους ασχολείται. Ήρθε η ώρα, 
όπως είπε, να δούμε το θέμα της ισότητας των φύλων, ούτως ώστε οι 
πόλεις να είναι βιώσιμες και ανθεκτικές. Όλες, συμπεριλαμβανομένων 
των γυναικών και των νέων κοριτσιών, θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην διαδικασία της συμμετοχικότητας για την επίτευξη της 
βιωσιμότητας. Αφού καταφέρουμε να έχουμε ενδιαφερομένους οι 
οποίοι θα διεκδικούν την διαδικασία της συμμετοχικότητας θα 
μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα δημιουργούμε πιο 
βιώσιμες πόλεις και μια κοινωνία η οποία θα είναι πιο δίκαιη προς τις 
γυναίκες. 

Παράλληλα επισήμανε πως υπάρχουν διάφορες ομάδες γυναικών από 
όλες τις κοινωνικές τάξεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν και 
εκείνες, ενώ σημείωσε πως η συμμετοχή έχει επιπρόσθετες 
προεκτάσεις όπως το περιβάλλον, την κοινωνική ζωή, τον πολιτισμό και 
φυσικά την ειρήνη. «Χωρίς ειρήνη σε οποιαδήποτε χώρα δεν μπορούμε 
να μιλήσουμε για βιώσιμη ανάπτυξη και μέλλον», τόνισε. 

Το όραμα που έχει η ίδια η κ. Topcan, είναι μέχρι το 2040 να υπάρχει μια
ενωμένη λειτουργική χώρα που ευημερεί, με καλό βιοτικό επίπεδο, όπου 
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όλοι πολίτες θα ζουν ειρηνικά και θα είναι ένα κέντρο περιφερειακής 
συνεργασίας, με αλληλένδετες συνεργασίες και συνεταιρισμούς. Μία 
Κύπρος όπου όλοι οι πολίτες θα χαίρουν σεβασμού ασχέτως φύλου, 
φυλής, βιοτικού επιπέδου ή θρησκευτικών διαφορών και το κράτος 
δικαίου όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα χαίρουν σεβασμού και 
θα εφαρμόζονται στην πράξη.  Μια χώρα η οποία θα προσφέρει 
πρόσβαση στους πολίτες στα λειτουργικά συστήματα μεταφορών, 
ασφάλεια και πρόσβαση σε πράσινους δημόσιους χώρους. Μια χώρα 
που θα έχει ευτυχισμένους πολίτες. Αυτό, όπως σημείωσε, μπορεί να 
υλοποιηθεί μόνο αν όλες οι πολίτες της χώρας συμμεριστούν αυτό το 
όραμα και δραστηριοποιηθούν για να δρομολογηθεί.

Συνεχίζοντας, η Μάγδα Ζήνων Διαμεσολαβήτρια στο Δίκτυο Γυναικών 
Διαμεσολαβητριών της Μεσογείου, αναφέρθηκε στην ανισότητα μεταξύ 
αντρών και γυναικών κατά την διάρκεια της πανδημίας όσον αφορά την 
φτώχια, τις συντάξεις, τους μισθούς και τις οικιακές ευθύνες. Οι μισθοί 
των γυναικών είναι πολύ πιο χαμηλοί - σε σύγκριση με τους αντίστοιχους 
των ανδρών - και πέραν από της φροντίδας των παιδιών τους, είναι 
υπεύθυνες και για τη φροντίδα των ηλικιωμένων όπως επίσης και του 
εαυτού τους. Οι γυναίκες, τόνισε, αναλαμβάνουν την φροντίδα όλων και 
παράλληλα δεν χαίρουν της εκτίμησης που θα έπρεπε. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, όπως τόνισε η κ. Ζήνων, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, υπήρξε αύξηση των 
περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αρκετές γυναίκες 
αναγκάστηκαν να αναλάβουν την φροντίδα των παιδιών τους, όσον 
αφορά την εκπαίδευση αλλά και την προστασία της υγείας τους. 
Βλέπουμε πως οι γυναίκες είναι στα σουπερμάρκετ, στις υπηρεσίες 
εστίασης, στα νοσοκομεία. Υπάρχει ένα μακροοικονομικό μοντέλο το 
οποίο βασίζεται σε μη βιώσιμη ανάπτυξη και εκμετάλλευση των 
ανθρώπων, κυρίως των γυναικών, αλλά και των φυσικών πόρων και του 
περιβάλλοντος. 

Θα πρέπει, όπως επισήμανε, να λαμβάνονται υπόψη τα έμφυλα 
ζητήματα στην ανάλυση ενός  προϋπολογισμού, να προσφέρονται 
αρκετά κονδύλια για να μπορούν να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα 
και να υπάρχει διαφάνεια στα δημοσιονομικά. Αυτό δεν αφορά μόνο την 
Κύπρο, αλλά και πολλές χώρες της Ευρώπης. Οι γυναίκες να 
συμμετέχουν στη θέσπιση του προϋπολογισμού και η εκπροσώπηση να 
είναι ισόποση. Αυτή η ενέργεια θα είχε ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση 
των γυναικών ως προς το να είναι πιο ενεργές στην κοινότητα και
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πολιτικοοικονομικά, για να συναποφασίζουν για τις κοινές ανάγκες, να 
μπορούν να ελέγχουν πιο πολύ τους πόρους.

Τέλος, η Λία Ριρή, Ανώτερη Λειτουργός στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Κύπρου κατά τη δική της τοποθέτηση, είπε πως στον 
δυτικό κόσμο υπάρχει ακόμα ανάγκη συζήτησης για έμφυλα ζητήματα. Η 
ανισότητα στον χώρο εργασίας είναι γεγονός όπως και η 
υποεκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Αυτή η διαδικασία 
ισότιμης ένταξης είναι επώδυνα αργή και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, 
τόνισε. «Έχει έρθει η ώρα, η επιχειρηματική κοινότητα αλλά και οι 
Κυβερνήσεις να δουλέψουν για την ισότητα των δύο φύλων», είπε 
χαρακτηριστικά.

Παραθέτοντας δεδομένα, τόνισε πως στην Κύπρο μόλις 12,9% των 
Διοικητικών Συμβουλίων των μεγάλων επιχειρήσεων αποτελούνται από 
γυναίκες, με το χάσμα αμοιβών να είναι επίσης δυσανάλογη. Οι γυναίκες 
λαμβάνουν 19,6% λιγότερες απολαβές από ότι οι άντρες στους ίδιους 
τομείς εργασίας. Παρόλο που υπήρξε κάποια βελτίωση - και αυτό 
φαίνεται από το 2005 μέχρι το 2018 - το μερίδιο των γυναικών αυξήθηκε 
από το 7% στο 12% όσον αφορά την συμμετοχή στα συμβούλια μεγάλων 
εταιρειών. Το συμπέρασμα, σημειώνει η κ. Ριρή, είναι πως η πρόοδος 
είναι εξαιρετικά αργή, ενώ η χώρα μας είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων ενώ η πανδημία έχει 
χειροτερέψει την κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο και τα δικαιώματα 
των γυναικών έχουν επιστρέψει πίσω κατά μισή δεκαετία. 

Παράλληλα επισήμανε πως οι γυναίκες αποτελούν τον μισό πληθυσμό 
αυτής της χώρας και πάνω από το ήμισυ των αποφοίτων ΑΑΕΙ είναι 
γυναίκες. Παρόλα αυτά, είπε, δεν βλέπουμε μία αντίστοιχη 
εκπροσώπηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις εκτελεστικές 
διευθυντικές θέσεις των εταιρειών. Οι γυναίκες χρειάζονται πρότυπα αν 
θα χρειαστεί να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Όχι μόνο λέγοντας τις 
διάφορες ιστορίες επιτυχίας, αλλά θα πρέπει να έχουν μια οργανωτική 
κουλτούρα, η οποία θα δουλέψει στην κατεύθυνση της επίτευξης της 
ισότητας των φύλων. Η κ. Ριρή, τόνισε την σημαντικότητα των πιο πάνω 
για την επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας 
της χώρας. 

Παραθέτοντας ένα παράδειγμα, ανέφερε πως στο Επιμελητήριο η ίδια 
εργάζεται καθημερινά με Διευθυντές και Εκτελεστικούς Διευθυντές και 
είναι πολύ λίγες οι γυναίκες με τις οποίες συνεργάζεται. Το θέμα δεν
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είναι μόνο ότι δεν εκπροσωπούνται οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, αλλά 
και σε επιστημονικές, ακαδημαϊκές κοινότητες. Αυτό, ανέφερε, οδηγεί 
προφανώς και στο χάσμα μεταξύ των απολαβών της τάξης του 20%. 
Χάσμα το οποίο είναι μειωμένο μεταξύ των ατόμων που εντάσσονται 
τώρα στην αγορά εργασίας, ενώ αυξάνεται με την ηλικία. 

Οι γυναίκες, ανέφερε η Ανώτερη Λειτουργός, έχουν περιορισμένες 
δυνατότητες να ανέλθουν στις θέσεις που εργάζονται, λόγω της 
επιλογής τους να δουλεύουν λιγότερες ώρες καθώς είναι 
επιφορτισμένες και με την ανατροφή των παιδιών όπως επίσης και τη 
συντήρηση της οικογένειας. «Οι γυναίκες που είναι επιχειρηματικά 
δραστήριες, πρέπει να λάβουν περαιτέρω υποστήριξη για να μπορέσουν 
να έχουν δίκαιες και συμμετοχικές διαδικασίες στο εργασιακό του 
περιβάλλον», κατέληξε η κ. Ριρή.
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Τα συστήματα υδροδότησης επόμενης γενιάς και η πορεία τους στις 
σύγχρονες κοινωνίες, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Η 
σημαντικότητα ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ούτως ώστε να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν με τον τρόπο που θέλει ο άνθρωπος και με 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία τρέχει με γοργούς ρυθμούς, 
αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

Συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Σωκράτης Μεταξά, Πρόεδρος 
του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και κ. Μάριος Πολυκάρπου, 
καθηγητής ηλεκτρονικών και μηχανικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστήμων, Γραμμάτων και 
Τεχνών. 

Αρχικά ο κ. Μεταξά συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον κ. 
Πολυκάρπου για την πολύ σημαντική επιχορήγηση συνέργειας από τρία 
πολύ σημαντικά ινστιτούτα από την Γερμανία, την Ελλάδα και την 
Ολλανδία. Είναι η πρώτη επιχορήγηση, όπως ανέφερε, ύψους 10 εκατ. 
ευρώ που δίνεται στην Κύπρο. Συνεχίζοντας, ανέφερε πως τα τελευταία 
χρόνια ολοένα και περισσότερες περιοχές του κόσμου αντιμετωπίζουν 
έντονες και παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, ενώ ρώτησε τον κ. 
Πολυκάρπου για τον αντίκτυπο της πιο πάνω συνεργασίας όπως επίσης 
και τις τυχών λύσεις που αναμένουν σε ό,τι αφορά τον μελλοντικό 
σχεδιασμό των δικτύων υδροδότησης.

Από πλευράς του ο κ. Πολυκάρπου, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές 
του Cyprus Forum, τόνισε τον ενθουσιασμό για την εξασφάλιση της 
πρώτης επιχορήγησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και για 
την επιλογή του θέματος ανάπτυξης της επόμενης γενιάς δικτύων 
υδροδότησης. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η παρακολούθηση της 
εξέλιξης των δικτύων, όχι μόνο ως προς τη λειτουργία τους σήμερα, 
αλλά και στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. 
Αναφερόμενος στους ευφυείς αισθητήρες, ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε 
πως μπορούν όχι μόνο να μετρήσουν την ποιότητα, αλλά την ποσότητα, 
τις ροές και τις πιέσεις του νερού. Ένα αρκετά περίπλοκο πρόβλημα 
τόνισε ο κ. Πολυκάρπου, που αν προστεθεί στην εξίσωση και πως ο 
άνθρωπος αξιοποιεί αυτά τα συστήματα, γίνεται εμφανέστατη η
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σημαντικότητα λειτουργίας των οργανισμών ωφελείας υδροδότησης.
Αναλύοντας τον τρόπο εργασίας τους, ο κ. Πολυκάρπου είπε πως 
υπάρχει μια πολυθεματική προσέγγιση, όπου συμμετέχουν άτομα με 
υπόβαθρο από τους τομείς της αυτοματοποίησης, τα συστήματα 
υδροδότησης, την μηχανική μάθηση καθώς επίσης και άτομα που 
ασχολούνται με την περιβαλλοντική οικονομία. Συνεχίζοντας, τόνισε 
πως ο ίδιος πιστεύει πως αυτό ακριβώς θα έχει ισχυρό αντίχτυπο στον 
τομέα των δικτύων υδροδότησης. Όπως εξήγησε καθώς προχωρούν τα 
δίκτυα, αποτελούν έναν από τους πιο κρίσιμους πόρους που θα πρέπει 
να διαχειριστούν. 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού κ. Μεταξάς αναφέρθηκε στα 
Ηνωμένα Έθνη τα οποία προβλέπουν πως έως το 2050, το 70% του 
παγκόσμιου πληθυσμού θα διαβιώνει σε αστικές περιοχές. Υπάρχει μια 
σημαντική αλλαγή, τόνισε, στα συστήματα υδροδότησης των αστικών 
κέντρων η οποία θα προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Ιστορικά καθώς 
μεγάλωναν σε μέγεθος οι πόλεις παράλληλα αναπτύσσονταν και νέες 
υποδομές υδροδότησης βάσει τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού, 
χωρίς ωστόσο να υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Επίσης, 
σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, μέχρι το 2050, ένας στους τέσσερις 
ανθρώπους μπορεί να ζει σε μια χώρα η οποία θα επηρεάζεται από 
χρόνια έλλειψη νερού. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να σχεδιάσουμε τις 
μελλοντικές ανάγκες υδροδότησης, αντί να αντιδράμε σε μια 
βραχυπρόθεσμη κρίση. Το δεύτερο σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε 
εξαιρετικά πολύτιμους υδάτινους πόρους. Ο κ. Μεταξά, έκανε αναφορά 
και στην ανομβρία που επικρατούσε στην Κύπρο το 2007 όπου 
υπενθύμισε πως έπρεπε να εισαχθεί νερό με δεξαμενόπλοια από την 
Ελλάδα. Στη συνέχεια ο κ. Μεταξά ανέφερε πως ο κόσμος θα μπορέσει να 
επιτύχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υδροδότησης στο μέλλον, ενώ 
ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές πιέσεις σε ό,τι αφορά 
την κλιματική αλλαγή, την οικονομία κτλ. σε αυτούς τους αβέβαιους 
καιρούς. 

«Υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον τομέα της υδροδότησης», 
σημείωσε ο κ. Πολυκάρπου. Ζούμε σε μια ευφυή κοινωνία - με έξυπνα 
αυτοκίνητα και κινητά - και τα συστήματα υδροδότησης εξελίσσονται 
προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως εξήγησε, για χιλιάδες χρόνια τα 
συστήματα υδροδότησης ήταν παρόμοια μεταξύ τους. Τα τελευταία 
όμως χρόνια υπάρχουν αλγόριθμοι, ηλεκτρονική λειτουργία, 
αυτοματοποίηση των συστημάτων όπως επίσης και έξυπνοι

44



αισθητήρες και έξυπνοι μηχανισμοί που προσφέρουν την δυνατότητα 
μεταφοράς από ένα σημείο σε άλλο. Όπως στο παρελθόν είχαμε κυρίως 
μηχανικά αυτοκίνητα, σήμερα έχουμε αυτοκίνητα που εν μέρει είναι 
ηλεκτρικά, ενώ στο μέλλον θα έχουμε αυτοκίνητα που θα είναι εξ 
ολοκλήρου ηλεκτρικά, είπε ο κ. Πολυκάρπου. Τα έξυπνα συστήματα 
υδροδότησης θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην 
εξοικονόμηση πόρων, την ελαχιστοποίηση των απωλειών και της 
διαρροής. Ταυτόχρονα, θα μπορούν να ανιχνεύουν οποιαδήποτε 
μόλυνση του νερού άμεσα και θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας. Όπως τόνισε ο κ. Πολυκάρπου, 3% - 4% της ενέργειας που 
αναλώνουμε στον λογαριασμό του ηλεκτρικού μας ρεύματος έχει να 
κάνει με τα συστήματα υδροδότησης και την λειτουργία τους.

Ερωτηθείς από τον κ. Μεταξά για τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου 
Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΙΟ), στην οποία είναι διευθυντής 
ο κ. Πολυκάρπου, ο δεύτερος είπε πως το κέντρο είναι το μεγαλύτερο 
στον τομέα των TPS στην Κύπρο με περισσότερα από 150 άτομα. 
Μιλώντας για τις εργασίες του Κέντρου, ανέφερε πως οι βασικοί τομείς 
με τους οποίους ασχολείται, έχουν να κάνουν με τους τομείς κρίσιμων 
υποδομών όπως τα συστήματα υδροδότησης, ενέργειας, μεταφορών 
ενώ πρόσφατα προστέθηκε και ο τομέας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης. Γίνεται ανάπτυξη μεθόδων και αλγόριθμων, συνέχισε ο κ. 
Πολυκάρπου, έτσι ώστε αυτά τα συστήματα να γίνονται πιο ευφυή, 
αποδοτικά, πράσινα και πιο ασφαλή ώστε να αντιμετωπίζονται 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Παράλληλα, όπως επισήμανε ο κ. Πολυκάρπου, πραγματοποιούνται 
συνεργασίες με κυβερνητικούς οργανισμούς. Το μεγαλύτερο κομμάτι 
της χρηματοδότησης προέρχεται από ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα ούτως ώστε να προσφέρεται η γνώση που λαμβάνεται από 
το Κέντρο για τα συστήματα. Αυτό, όπως τόνισε είναι εξαιρετικά 
σημαντικό καθώς είναι κάτι το οποίο οι Κυβερνήσεις θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερο. Θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα ώστε 
η συνεργασία αυτή να είναι πιο ομαλή. Φέρνοντας ως παράδειγμα το 
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε πως 
είναι προς μίμηση, ενώ ανέφερε πως παρόμοιες συνεργασίες υπάρχουν 
με την ΑΗΚ και το Τμήμα Μεταφορών.

Αναφερόμενος σε άρθρο του Economist, το οποίο έγραφε πως τα παιδιά 
που γεννιούνται σήμερα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν επτά φορές 
περισσότερο ακραίες καιρικές συνθήκες από ότι οι παππούδες τους, ο
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κ. Μεταξά, διερωτήθηκε πως μπορούν η έρευνα και η καινοτομία να 
αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα που ελλοχεύεται, όπως επίσης και 
να βρουν λύσεις στην επείγουσα ανάγκη να εξισορροπηθεί η αυξανόμενη 
ζήτηση με την μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού.

Απαντώντας ο κ. Πολυκάρπου, ανέφερε πως η κλιματική κρίση είναι πιο 
σημαντικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη δική μας ζωή 
και υπάρχουν διάφορες πτυχές οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η τεχνολογία, καθώς γίνεται χρήση 
της στα συστήματα υδροδότησης (την ανάπτυξη έξυπνων αισθητήρων 
και τρόπων με τους οποίους κατασκευάζονται νέοι σωλήνες 
αποθήκευσης και μεταφοράς νερού, νέες αντλίες, ανάπτυξη νέων 
αλγόριθμων που σε μεγάλο βαθμό, αξιοποιώντας την μηχανική μάθηση 
και την τεχνική νοημοσύνη, μπορεί να αναπτυχθεί ένα ψηφιακό δίδυμο). 
Το ένα, όπως εξήγησε ο κ Πολυκάρπου, είναι το πραγματικό σύστημα και 
πως λειτουργεί· και το άλλο είναι μια αυτοματοποιημένη εκδοχή. Ένα 
μοντέλο του πραγματικού συστήματος, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για πειραματισμούς, χωρίς αυτό να γίνεται στο 
πραγματικό σύστημα. Όλο αυτό μπορεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο 
και να μας δώσει τρόπους αντιμετώπισης κάποιων από τα προβλήματα 
της κλιματικής αλλαγής. 

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν είναι όλα ρόδινα με την χρήση και 
ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς η χρήση της τεχνικής νοημοσύνης και 
της μηχανικής μάθησης θα φέρει μια ανακατάταξη στην αγορά 
εργασίας. Κάποιες θέσεις εργασίας θα εξαλειφθούν και θα 
δημιουργηθούν νέες. Η τεχνολογία μπορεί να επιλύσει κάποια 
προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν κάποια άλλα σε 
άλλους τομείς.

Τέλος, ερωτηθείς από τον κ. Μεταξά πόσο αισιόδοξος είναι για την 
χρήση της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο κ. 
Πολυκάρπου ανέφερε πως στο παρελθόν η ενέργεια προερχόταν από την 
βιομάζα. Στη σημερινή εποχή, που είναι μια πολύ σύντομη περίοδος, 
εξαρτόμαστε από τα ορυκτά καύσιμα. Στο μέλλον, ο ίδιος θεωρεί πως, η 
ενέργεια θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κ. 
Πολυκάρπου, τόνισε πως θα είναι σύντομη χρονικά η περίοδος χρήσης 
των ορυκτών καυσίμων καθώς σε κάποια στιγμή θα εξαλειφθούν. Πρέπει 
να γίνει η μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 
συντομότερο δυνατό, διότι όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο πιο 
δύσκολη θα είναι η μετάβαση προς αυτές.
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καταλήγοντας ο κ. Πολυκάρπου εξέφρασε την αισιοδοξία του πως ο 
άνθρωπος έχει την λογική και τη ευφυία να προχωρήσει σε αυτές τις 
αλλαγές το συντομότερο δυνατό.  
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Τη σχέση ενός κράτους με τον ιδιωτικό τομέα εξήγησε η Καθηγήτρια 
Οικονομικών και Καινοτομίας και Δημόσιας Αξίας στο University College 
London κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με την κ. Μάρω 
Φτελλέχα Μαρκίδου, επικεφαλής και συνιδρύτρια του Life Changing 
Ideas. Εκεί αναλύθηκε η επιχειρηματικότητα του κράτους και το ρόλο 
του σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα στη δημιουργία και τη προώθηση 
της καινοτομίας. Η κ. Mazzucato έδωσε τις δικές της ιδέες για την 
συνεισφορά του κράτους και πως μπορούν μικρά κράτη όπως η Κύπρος 
να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι. 

Συζητώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις της κ. Φτελλέχα Μαρκίδου, η 
καθηγήτρια Mazzucato αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής της γλώσσας. 
«Δεν μιλάμε για το κράτος ενάντια στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το πως 
μπορούμε να οικοδομήσουμε στρατηγικές  και συνεργασίες μεταξύ τους 
για την επίτευξη κοινών στόχων. Το είχα γράψει και στο βιβλίο μου – Mis-
sion Economy. Έτσι καταφέραμε να πάμε στο φεγγάρι και ήρθαμε πίσω 
εντός μίας γενιάς. Ήταν πολύ στοχευμένος στόχος, θέτοντας μία πολύ 
ξεκάθαρη πορεία. Το ίδιο το κράτος διεύθυνε τη διαδικασία αλλά δεν την 
μικροδιαχειρίστηκε. Το κράτος επένδυσε στις ιδιότητες του και έδωσε 
πολύ βάρος στις σχέσεις με τις επιχειρήσεις. Συχνά μιλάμε για τις 
συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και δεν κοιτάμε πως 
υλοποιούνται αυτές». 

Όπως είπε αυτό που την είχε εντυπωσιάσει την κ. Mazzucato ήταν ότι η 
NASA είχε επανασχεδιάσει τη διαδικασία των διαγωνισμών και είχε 
δώσει έμφαση στο διαμοιρασμό των οφελών. «Βλέπουμε σήμερα ότι σε 
πολλούς διαφορετικούς τομείς, στον τομέα της υγείας, της ψηφιακής 
οικονομίας και του διαστήματος έχουμε διοχέτευση μεγάλων δημόσιων 
και ιδιωτικών κονδυλίων αλλά υπάρχει πρόβλημα στην εργασία. Δεν είναι 
συμβιωτική εργασία, είναι σχεδόν παρασιτική. Θα πρέπει να 
ανατρέξουμε της ενδοοργανωσιακής σχέσης- της συνεργασίας μεταξύ 
κράτους και ιδιωτικού τομέα, όπου θα θεσπίσουμε κοινούς στόχους» 
εξήγησε. 

Η κ. Mazzucato έφερε και ως παράδειγμα τα έξυπνα τηλέφωνα τα οποία 
φτιάχτηκαν μέσα από τη σύμπραξη κράτους και ιδιωτικού τομέα. «Στο 
βιβλίο μου, The Entrepreneurial State, λέω την ιστορία του iPhone. Ότι 
κάνει τα κινητά μας έξυπνα έγιναν με δημόσιες χρηματοδοτήσεις. Το  
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internet, GPS, touchscreen όλα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το iPhone το 
έφτιαξε το κράτος. Χρειαζόμαστε τον ιδιωτικό τομέα να κάνει τη δουλειά 
του και αν δείτε τι έκανε η Apple, έκανε έναν όμορφο σχεδιασμό έφερε 
μουσικούς, σχεδιαστές και άλλους. Η τεχνολογία όμως ήρθε από 
κρατικούς φορείς. Κι αυτοί είχαν προσανατολισμένους στόχους. Όπως 
και το internet. Πχ το GPS, το ναυτικό ήθελε να ξέρει που είναι η θέση 
τους».  

Η καθηγήτρια τόνισε πως το ερώτημα σήμερα πρέπει να είναι ποια είναι 
τα προβλήματα που έχουμε σήμερα και πως μπορούμε να έχουμε 
φιλόδοξους δημόσιους οργανισμούς με αποστολή, και ότι η τεχνολογία 
θα είναι αποτέλεσμα αυτών.  

Σε ένα από τα σημεία που στάθηκε η κ. Mazzucato ήταν και η εκπαίδευση 
που γίνεται στο Ινστιτούτο του Λονδίνου, ένα πρόγραμμα με τέσσερις 
άξονες που… αλλάζει τον τρόπο σκέψης. «Θα έχετε ακούσει αυτό που 
λένε οι neoliberals ότι ‘Το κράτος φτιάχνει τις αποτυχίες της αγοράς’.  
Ότι το κράτος θα πρέπει είναι μικρό για να μην διαφθείρεται και να 
διορθώνει τα πράγματα. Το πρόγραμμα μας βασίζεται σε 4 άξονες. Το 
πρώτο έχει να κάνει με την αξία, το δεύτερο με τον σκοπό, το τρίτο με 
δημιουργικές γραφειοκρατίες και το τέταρτο με   digital governance. Το 
πρώτο value είναι ότι η αξία δημιουργείται εντός της επιχείρησης και 
ότι το κράτος αναδιανέμει αυτή την αξία στην οικονομία. Αν το 
αντιστρέψεις, τότε βλέπεις ότι το κράτος δημιουργεί αξία στην 
διαδικασία. Ξανασκεφτόμαστε την δημιουργία αξίας. Το δεύτερο είναι η 
δημιουργία πολιτικών, που ουσιαστικά είναι mission oriented approach, 
το οποίο σημαίνει αντί το κράτος να κάνει τυχαία πράγματα, να 
επικεντρώνεται στο σκοπό. Το τρίτο είναι η δυναμική των οργανισμών. 
Πως καθορίζουμε τη σχέση δηλαδή του ρίσκου – κέρδους.  Πως 
καθορίζουμε τις σχέσεις και τι είδους κουλτούρα που θέλουμε να 
έχουμε στις επιχειρήσεις. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι πολύ γραμμικό. 
Αλλά αν δεν πέσεις από το ποδήλατο, δεν θα μάθεις να το οδηγάς. Το 
τελευταίο είναι να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης από τη βάση. Να 
ξαναφανταστούμε τι είναι δυνατό» εξήγησε. 

Έδωσε επίσης τις δικές της συμβουλές προς τα μικρά κράτη, όπως είναι 
η Κύπρος, που έχουν μικρές κοινότητες start-up και περιορισμένη 
πρόσβαση σε κρατικές χορηγίες. «Το μέγεθος όντως μετράει. Αυτό που 
έχω δει είναι οι διαφορές με άλλες χώρες είναι μεγάλες. Αλλά πχ στη 
Δανία που είναι πολύ μικρή χώρα ανταγωνίζεται  με την Κίνα στον τομέα 
της καινοτομίας. Δεν είναι ο ρόλος μου να πω τι είδους innovation θα έχει 
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η Κύπρος. Αυτό που μπορώ να πω είναι ο δημόσιος τομέας, οι φορείς και  
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα ασφαλές χώρο για 
συζήτηση για τις προκλήσεις και να δημιουργήσουν νέες αγορές. Αν 
έχεις απλά τον όρο start up επειδή είναι ωραίος, και δεν έχεις την αγορά 
τότε δεν θα δουλέψει. Χρειάζεσαι την αγορά για να κάνει scale up. Θα 
πρέπει να δεις από που έρχεται η χορηγία, να δεις την σύνδεση της 
επιστήμης και των βιομηχανιών – και η Κύπρος έχει ισχυρή επιστήμη-, 
αλλά και τα εργαλεία ζήτησης» σχολίασε.  

Όσον αφορά την αλλαγή σκεπτικού που έχουν οι μικρές χώρες, η 
καθηγήτρια Mazzucato ανέφερε ότι «έχουμε την λάθος ιδέα γιατί στην 
ΕΕ κάποιες χώρες συναγωνίζονται μεταξύ τους. Έχουμε μεγάλα κράτη 
που κάνουν πολλές επενδύσεις. Οπότε έπρεπε να τις μειώσουμε και να 
τις δρομολογήσουμε σε πιο στρατευμένους στόχους όπως είπαμε και 
πιο πάνω. Δεν είναι ιδιωτικός τομέας και δημόσιος τομέας. Είναι πως 
κυβερνάει κάποιος τους τομείς. Δεν είναι ότι έχουν συγκεκριμένο 
μέγεθος αλλά είναι ότι έλαβαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Η Κύπρος έχει 
πολύ καλό υλικό αλλά θέλεις να υπάρχει τρόπος να τα εφαρμόσεις». 

Και έκλεισε την δική της τοποθέτηση με μία συμβουλή προς όλους τους 
φορείς που εργάζονται γύρω από την καινοτομία. «Να γίνουμε λίγο πιο 
σοβαροί. Πως σταματάμε απλά να μιλάμε. Να γίνουμε πιο σοβαροί. Μας 
έχουν μείνει 8 χρόνια για παράδειγμα για τους στόχους κατά της 
κλιματικής Αλλαγής. Το ερώτημα για την Κύπρο είναι τι σημαίνει αυτό. Τι 
είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Το δεύτερο είναι να ξεκινήσει από τους 
ντόπιους. Στην Σουηδία έθεσαν μία ατζέντα για τα γεύματα που ήταν 
υγιής γεύματα στα σχολεία, γευστικά και βιώσιμα. Τι σημαίνει η green 
urgency για την Κύπρο και να θέσει στόχους με τους φορείς και δεύτερο 
να γίνει πιο σοβαρή για αυτά που πρέπει να κάνει. Τρίτο να εμπλέξει και 
τα παιδιά και την εκπαίδευση. Τα γεύματα τους, τα βιβλία ιστορίας κλπ. 
Είναι μια ευκαιρία για την ανανέωση της Δημοκρατίας». 
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Το περιβάλλον και η προστασία του είναι ένα από τα καίρια ζητήματα 
που απασχολούν το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και προφανώς είναι 
θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα τόσο των καταναλωτών όσο 
και των επενδυτών. Σήμερα, με τα δεδομένα που ορίζει η κλιματική 
αλλαγή ο τραπεζικός τομέας και ο τομέας των επενδύσεων έχουν 
αλλάξει αρκετά και καλούνται να λάβουν δράση.

Στην εισαγωγή του ο David Marriage από την PwC, Global Head of Disrup-
tion and Innovation - Asset and Wealth Management, ανέφερε  ότι 
υπάρχουν πολλά θέματα που χρήζουν επίλυσης αλλά και πολλές 
ευκαιρίες στις αγορές. «Αρχίζοντας από το θέμα της ζήτησης, πρέπει να 
πούμε ότι η αγορά είναι χαλασμένη. Κι αυτό γιατί βλέπουμε ένα 
πρόβλημα που δεν έχουμε ξαναδεί. Κι αυτό αλλάζει ραγδαία την ζήτηση 
στην αγορά. Ιστορικά, σαν καταναλωτές ζητούσαμε το καλύτερο προϊόν 
στην καλύτερη τιμή και σαν επενδυτές αναζητούσαμε το μεγαλύτερο 
κέρδος με το μικρότερο ρίσκο. Αυτό που συμβαίνει τώρα και 
κλιμακώνεται είναι ότι οι αγορές αλλάζουν ραγδαία. Για πρώτη φορά, 
βλέπουμε καταναλωτές να ψάχνουν   το καλύτερο προϊόν στη 
χαμηλότερη τιμή, αλλά ταυτόχρονα κοιτάνε κι άλλα όπως την επίδραση 
στο περιβάλλον και την κοινωνία. Σαν επενδυτές, συνεχίζουμε να 
ψάχνουμε το κέρδος με χαμηλό ρίσκο αλλά θέλουμε να προστατεύσουμε 
τον πλανήτη και την κοινωνία».

Όπως είπε ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουν οι αγορές 
είναι να κατανοήσουν την πλευρά της ζήτησης και να δημιουργήσουν ένα 
μηχανισμό για να επικοινωνήσουν όλα τα μέρη για αυτά που πραγματικά 
νοιάζονται. Το δεύτερο που πρέπει να σκεφτούν οι αγορές είναι πως να 
δημιουργηθεί διαφάνεια στην παροχή προϊόντων. 
Ακολούθησε συζήτηση με θέμα «Κλιματική αλλαγή και Κεφάλαιο» και τι 
σημαίνει η νέα οικονομική κατάταξη των ESGs για τον οικονομικό τομέα, 
την οποία διεύθυνε ο δημοσιογράφος του Bloomberg Γιώργος Γεωργίου.

Climate Change and Capital

«Δεν πιστεύω ότι η αγορά είναι χαλασμένη, αλλά ότι είμαστε κάπως στο   
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στο σκοτάδι. Ψάχνουμε για standards, για λογοδοσία, για λέξεις και 
συνοχή.  Πιστεύω ότι οι πράσινοι στόχοι είναι κάτι καλό και που 
μετατρέπεται σε κοινή μας γλώσσα και που θα οδηγήσει στη διαφάνεια. 
Τώρα οι τράπεζες και οι αγορές έχουν συγκεκριμένα standards για να 
δώσουν κάποια χορηγία ή δάνειο. Οτιδήποτε που ωθεί αυτά τα πρότυπα 
θα επιτρέψει μεγαλύτερη διαφάνεια και κατανόηση. Κι αυτό πάντα 
βοηθάει βαθύτερα και πιο αποδοτικά τις αγορές» εξήγησε ο William J. 
Gallagher, CFO, Dynamic Counsel, Board Member, Cenergy Holdings SA.

Όσον αφορά τους στόχους που θέτουν τα στελέχη των εταιρειών και 
κατά κάποιο τρόπο η εμμονή με τους με τους αριθμούς ανέφερε ότι 
«Ένα από τα ζητήματα που έχουμε πώς να λογοδοτούν τα στελέχη και 
πόσο σοβαρά λαμβάνουν οι εταιρείες τους στόχους τους. Πως ξέρουμε; 
Δεν έχουμε πρότυπα για να το δούμε. Μάλλον δεν είμαστε ακόμα εκεί». 

Σε ερώτηση πως βάζει κάποιος λεφτά από πράσινα ομόλογα, ο κ. 
Gallagher είπε γελώντας «Όπως και με τα υπόλοιπα ομόλογα. Είναι πιο 
εύκολο να εκδοθούν. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι τα εργαλεία. Οι 
αριθμοί είναι μικρότεροι αλλά ο αντίκτυπος είναι πολύ μεγαλύτερος».

Για μια αγορά με τα μεγέθη όπως της Κύπρου εξήγησε ότι «Η εμπειρία 
μου εδώ έχει δείξει ότι υπάρχουν κάποιοι ευέλικτοι επενδυτές, οι οποίοι 
εκμεταλλεύονται ίσως περιουσιακά στοιχεία που ήδη έχουν. Αρχίζουν 
τώρα να κατανοούν ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στα θέματα του 
περιβάλλοντος από ότι νόμιζαν. Η Κύπρος είναι ένα νησί με αρκετά 
assets που μπορεί  να εκμεταλλευτεί και να τα μετατρέψει σε άλλους 
τομείς όπως της πράσινης ενέργειας». 

Σε άλλο σημείο ο κ. Gallegher ανέφερε «Είναι καλό που έχουμε τράπεζες 
που μπορούν να έχουν μετοχικό κεφάλαιο εύκολα. Αυτού του είδους 
περιουσιακά στοιχεία υποδομής είναι δύσκολο να αναπτυχθούν. Οι 
επενδυτές κατανοούν ότι θα υπάρχει κέρδος σε βάθος χρόνου». 

Όπως είπε καταλήγοντας  «Σε σχέση με την Κύπρο και με την Ελλάδα, 
θεωρώ ότι η Κύπρος είναι πιο προηγμένη. Η πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα έχει αλλάξει. Η σύνδεση της Κύπρου με το δίκτυο της ΕΕ και του 
Ισραήλ δίνει μία νότα σιγουριάς». 

Ioannis Kaltsas, Head, Investment Team for Greece and Cyprus, 
European Investment Bank
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Από πλευράς του ο κ. Ιωάννης Καλτσάς, Επικεφαλής της Επενδυτικής 
Ομάδας για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων απάντησε στο ερώτημα για το τι σημαίνει να είναι ο 
μεγαλύτερος εκδότης πράσινων ομολόγων.

«Για να απαντήσω, σημαίνει ότι έχουμε πολύ  ευθύνη κυρίως για το που 
πηγαίνουν τα λεφτά. Επίσης υπάρχει πολύ πίεση για να διαμορφώνουμε 
συνεχώς τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Κάθε χρόνο έχουμε πολλούς 
νέους παίκτες και κανονισμούς. Τα πράσινα ομόλογα είναι κάτι που 
βλέπουμε να αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο. Το premium για τους 
επενδυτές δεν είναι πολύ ψηλό. Τα πράσινα ομόλογα συνδέονται όλο και 
περισσότερο με τράπεζες και οικονομικά ινστιτούτα που θέλουν να 
«πρασινίσουν» τα κεφάλαια τους» ανέφερε.

Για το πως θα αλλάζει ο κόσμος και ειδικότερα οι οικονομίες ο κ. 
Κάλτσας είπε πως «η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που μεταμορφώνει τον 
οικονομικό κόσμο και την Ευρώπη και εν τέλει θα μεταμορφώσει το πως 
γίνονται οι επενδύσεις. Τα περισσότερα έργα, και τα περισσότερα 
ενεργειακά έργα, χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
Πήραμε μία γενναία απόφαση να χρηματοδοτήσουμε 50% των ετήσιων 
προϋπολογισμών μέχρι το 2025 για πράσινα έργα και θα ακολουθούν και 
τις αποφάσεις του Παρισιού. Παράλληλα, θα σταματήσουν οι 
χρηματοδοτήσεις σε άλλα έργα. Πιστεύουμε σε αυτή την απόφαση γιατί 
είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές.  Για την Κύπρο θα έρθουν 
αργότερα κάποιοι τομείς στο παιχνίδι αλλά υπάρχουν επενδυτικές 
ευκαιρίες και πιστεύω ένα μέρος του κόσμου των επενδυτών, λόγω των 
πόρων, βλέπει ότι υπάρχουν ευκαιρίες». 

Ο κ. Καλτσάς απαντώντας στο ερώτημα για το τι πρέπει να προσέχουν οι 
τράπεζες είπε «Έχουμε πολύ καλή συνεργασία σχεδόν με όλες τις 
κυπριακές τράπεζες. Αυτό που η Κύπρος ελλείπετε, αλλά όχι μόνο η 
Κύπρος, είναι πολύ καλά projects από τον δημόσιο τομέα που θα 
κινηθούν πολύ γρήγορα, και να εκμεταλλευτούν εύκολο χρήματα. Επίσης, 
χάνουμε την δέσμευση των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα για να 
εμπλακούν σε βάθος χρόνου. Τα λεφτά είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι στην 
παροχή των πρότζεκτς  αντί σε άλλους φορείς».  

Για το μέλλον ανέφερε ότι  «Τα πράγματα θα γίνουν όλο και πιο πολύ 
εκλεπτυσμένα. Θα πρέπει οι επενδυτές να πάρουν ρίσκα και να 
επενδύσουν σε αποδιοργανωτικές τεχνολογίες. Τα επόμενα χρόνια θα 
δούμε όλο και περισσότερο disruptive tech και financing».
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Για το τι θα ήθελε να δει στην Κύπρο, ο κ. Καλτσάς ανέφερε ότι «Πιστεύω 
ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η 
Κλιματική Αλλαγή είναι η ευκαιρία για να διαφοροποιήσει την οικονομία 
της από τους παραδοσιακούς τομείς. Ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί να 
επανυπολογίσει τους ρύπους. Ενώ ο δημόσιος τομέας να σκεφτεί th 
κλιματική προσαρμογή. Η Κύπρος είναι ένα όμορφο νησί αλλά φοβάμαι 
ότι θα υποφέρει αρκετά τα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος».
 
Nicole Phinopoulou Lawyer, LL.B (Hons), LLM (Lon), LPC, Alumni, Insti-
tute for Sustainability Leadership, University of Cambridge, Founding 
Lawyer of CSR Cyprus 

Η δικηγόρος Νικόλ Φινοπούλου, αναφέρθηκε στο ρόλο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (Cyprus Securities and Exchange Commision – CySec) 
και τις πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί. «Ο CySec έχει εμπλακεί ενεργά 
τα τελευταία χρόνια στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και σε θέματα 
βιωσιμότητας. Η Κύπρος και ο CySec έχουν στηρίξει τους νέους 
κανονισμούς που υποστηρίζουν τη βιώσιμη οικονομία. H αγορά πρέπει 
να δει τα ESG και πρέπει να δούμε πως γίνεται ρυθμίζονται. Αυτή τη 
στιγμή h Κύπρος είναι εξαιρετικά ρυθμιζόμενη. Ο CySEC ήταν ο πρώτος 
ρυθμιστής και κατάφερε να φέρει τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα μαζί. Η 
Κύπρος έχει τις υποδομές για να το υποστηρίξει» ανέφερε. 

Η κ .Φινοπούλου απαντώντας σε ερώτημα αν ως ρυθμιστές κάνουν 
αρκετά είπε ότι «είμαστε αρκετά πράσινοι αλλά υπάρχει χώρος για 
βελτίωση. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσω είναι ότι ο ρυθμιστής είναι 
εκεί αλλά πρέπει να το κάνει και η βιομηχανία. Πρέπει και η βιομηχανία 
να εμπλακεί. Μπορούμε να υποστηρίξουμε κι άλλα πράγματα. Τους 
ανθρώπους και την καινοτομία. Είναι ένας συνδυασμός όλων. Και 
μπορούμε να το κάνουμε σαν Κύπρος». 

Για το μέλλον ανέφερε ότι «Πρέπει να δεις την εφοδιαστική αλυσίδα, τον 
επενδυτή και να εξηγήσεις ότι θα κρατήσει λίγο παραπάνω. Αλλά θα 
πρέπει να δεις τις προκλήσεις. Ως παροχέας υπηρεσιών θα πρέπει να 
δεις πως παρουσιάζεις ένα προϊόν στους πελάτες, και επίσης αν έχουν 
ένα προϊόν να το στηρίξεις. Υπάρχουν ευκαιρίες, τα λεφτά είναι εκεί 
απλά πρέπει να είμαστε υπομονετικοί». 

Καταλήγοντας σχολίασε ότι «έχουμε εταιρείες που βλέπουν  τον 
ορίζοντα. Βλέπουν το risk management και το συνδυάζουν με τους 
εσωτερικούς τους στόχους. Εάν θέλουν να επιβιώσουν πρέπει να
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 προσαρμοστούν. Δεν είναι απλά ticking the box». 
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Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, μπορεις να 
παρακολουθήσεις την οπτικογραφημένη  συζήτηση.



Knowledge Partner:
INSEAD Independent Directors Network

Introductory Remarks by the Moderator
Cleopatra Kitti, Certified Independent Director, INSEAD, non-Executive Director, Eurobank
Cyprus; Louis Plc, Senior Policy Advisor, ELIAMEP
Anton Mifsud-Bonnici, Advocate & ESG Master Strategist
Natalia Nicolaidis, CEO, Dynamic Counsel, Board Member, Aegean & Mytilineos
David Marriage, Global Head of Disruption and Innovation - Asset and Wealth Management, PwC UK

Moderator: 
Jeff Scott, Member of the Board, Independent Directors Network, INSEAD, Chairman, NatWest 
Depositary and Trustee Services Limited



Τη συζήτηση άνοιξε ο Jeff Scott, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, 
Independent Directors Network, INSEAD, Chairman, NatWest Depositary 
and Trustee Services Limited για το πως έχουν διαμορφωθεί οι ατζέντες 
των διοικητικών συμβουλίων λόγω των στόχων ESG. «Η πρόκληση που 
έχουμε στα διοικητικά συμβούλια έχουν μια νέα ανατρεπτική επιρροή, 
και τα ESG δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι εδώ πολλά χρόνια. Αλλά αυτό 
που βλέπουμε τώρα είναι η επίδραση του ότι δεν κάναμε αρκετά. Το 
βλέπουμε παγκόσμια. Οπότε πως μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις;» 
ανέφερε στην εναρκτήρια ομιλία του. 

Cleopatra Kitti, Certified Independent Director, INSEAD, non-Executive 
Director, Eurobank Cyprus; Louis Plc, Senior Policy Advisor, ELIAMEP 

Η Cleopatra Kitti αναφέρθηκε στα μέλη των συμβουλίων και τις γνώσεις 
που θα πρέπει να έχουν. «Πιστεύω ότι είναι αντιληπτό ότι όλα τα μέλη 
των συμβουλίων θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη γνώση για το τι είναι 
τα ESG. Έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Μετά 
μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε για το μοντέλο επενδύσεων και 
πως μπορούμε να συνεχίσουμε στο μέλλον. Θα πρέπει να δούμε τα trade 
offs και δεν είναι μόνο τα μερίσματα και ίσως πολιτικές κοινωνικής 
ευθύνης. Θα πρέπει να δούμε πως κάνουμε την επιχείρηση επικερδές, 
πως τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, πως έχουμε πρόσβαση στις 
αγορές. Είμαστε στην αρχή ενός ταξιδιού. Και αρχίζει να μπαίνει στην 
ατζέντα των διοικητικών συμβουλίων. Είμαστε στην αρχή της 
συζήτησης για mainstream ESG». 

Anton Mifsud-Bonnici, Advocate & ESG Master Strategist

Για τον Anton Mifsud-Bonnici, το μέλλον θα είναι υβρικό και πολύπλοκο, 
και τα ESG έχουν το ρόλο να παίξουν. Συγκεκριμένα στη δική του 
τοποθέτηση ανέφερε ότι «Το μέλλον θα είναι υβριδικό, ακατάστατο και 
πολύπλοκο. Και όλες αυτές οι προσπάθειες να κάνουμε πιο σταθερό το 
μέλλον, δεν θα δουλέψουν. Είναι καλό να προσπαθούμε να ορίσουμε to 
ESG. Αλλά δεν θα δουλέψει γιατί ο καθένας είναι σε διαφορετικό κομμάτι 
του ταξιδιού σε ότι αφορά στον επανασχεδιασμό». 

Για τον ίδιο, τα ESG είναι κάτι που δείχνει το κενό στη διακυβέρνηση. 
«Όλα αυτά επηρεάζουν τα διοικητικά συμβούλια κάθε οργανισμού
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παγκόσμια. Δεν είναι σχετικά με το carbon αλλά με την ενέργεια. Οπότε 
δεν είναι ποια θα είναι η τιμή της ενέργειας τα επόμενα χρόνια, αλλά αν 
κάνω αρκετά» σχολίασε και πρόσθεσε ότι «Η ευκαιρία είναι να 
απευθύνουμε αυτά τα θέματα εμπιστοσύνης και να επανασχεδιάσουμε. 
Και αυτό είναι νομίζω που προσπαθεί να κάνει το ESG. Και είναι αυτό που 
λέμε ως consumer driver process». 

Natalia Nicolaidis, CEO, Dynamic Counsel, Board Member, Aegean & 
Mytilineos

Από πλευράς της βιομηχανίας των αερομεταφορών, η Natalia Nicolaidis, 
CEO, Dynamic Counsel, Board Member, Aegean & Mytilineos ανέφερε 
σχετικά με το πως συζητιούνται στα διοικητικά συμβούλια τα ESG ότι 
«Θα πρέπει να δούμε το ρίσκο ολικά και από την αρχή. Οπότε όταν 
είμαστε σε μία συνεδρίαση του συμβουλίου είναι σημαντικό να 
σκεφτόμαστε την διαφοροποίηση που είχαμε. Αλλά από την άλλη, είναι 
ευκαιρία για βιομηχανίες όπως των αερομεταφορών να δούμε τις 
διαδικασίες, το προσωπικό και τις επενδύσεις. Υπάρχουν τρόποι που 
μπορούμε να θέσουμε τα ερωτήματα για το από που έρχεται το μεγάλο 
ρίσκο». 

Για το τι συμβαίνει εντός των συμβουλίων ανέφερε ότι «Είναι πολύ 
σημαντικό για το πως επιλέγεις να ξοδεύεις τα χρήματα, κυρίως όσον 
αφορά την βιωσιμότητα. Έχεις συζητήσεις με οργανισμούς που δεν 
είχες πριν. Ο διάλογος είναι πολύ έντονος. Όλο έχει γίνει ένα πολύ ενεργό 
καλειδοσκόπιο συζητήσεων». 

David Marriage, Global Head of Disruption and Innovation - Asset and 
Wealth Management, PwC UK

Στη δική του τοποθέτηση, ο David Marriage, Global Head of Disruption 
and Innovation - Asset and Wealth Management, PwC UK, ανέφερε ότι 
«Είναι πολύ δύσκολο να ενημερώσεις τους οργανισμούς γιατί ποτέ δεν 
ξέρεις. Τι δράσεις πρέπει να λάβω για να είμαι κοντά στα θέλω των 
επενδυτών. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να επικοινωνήσουν 
μεταξύ των επενδυτών και της επενδυτικής κοινότητας. Πρέπει να δουν 
για ποια πράγματα νοιάζονται πραγματικά οι καταναλωτές και οι 
επενδυτές, και άρα τι δράσεις πρέπει να λάβουν για να αποκτήσουν αξία 
στο εμπόριο ή στις επενδύσεις». 

«Οι εργοδότες νοιάζονται πολύ για το σκοπό ενός οργανισμού. Αλλά 
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είναι περισσότερο τι νοιάζεται ο κόσμος, οι εργαζόμενοι» σχολίασε 
μεταξύ άλλων.
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Dr Michael Neoptolemou, Group CEO, Remedica
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THE PRACTICAL APPLICATION OF ESG IN THE BUSINESS 
WORLD OF CYPRUS

Toυς τρόπους πρακτικής εφαρμογής του ESG στο κυπριακό επιχειρείν 
και τα οφέλη που προκύπτουν για τις κυπριακές επιχειρήσεις ανέπτυξε, 
μιλώντας στο Cyprus Forum 2021, o CEO Group της Remedica, Δρ 
Μιχάλης Νεοπτολέμου. 

Όπως ανέλυσε Δρ Νεοπτολέμου, oι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται ήδη 
στη Remedica και αποτελούν ένα φωτεινό παράδειγμα για το πώς οι 
κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να ακολουθήσουν με επιτυχία τις 
δικές τους πρακτικές ESG. Tόνισε μάλιστα ότι στη Remedica, οι έννοιες 
ESG αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οράματος για ένα υγιέστερο 
κόσμο, μέσω της παροχής ασφαλών και αποτελεσματικών 
φαρμακευτικών προϊόντων, υψηλής ποιότητας, σε προσιτές τιμές. Αυτό 
υποδηλώνει, άλλωστε, η ευρεία αναγνώριση της εταιρείας, μέσα από 20 
και πλέον βραβεύσεις, σε τομείς όπως η εξέχουσα επιχειρηματικότητα, 
η κοινωνική εταιρική ευθύνη, η προώθηση του εθελοντισμού και η 
ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού. Σημείωσε ακόμη ότι για την 
υλοποίηση του οράματος εφαρμόζονται πολιτικές και πρακτικές, οι 
οποίες πηγάζουν από την εταιρική στρατηγική, η οποία στοχεύει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Ακολούθως αναφερόμενος στις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαίρι, 
υποστήριξε ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος απειλούν τον τρόπο ζωής μας και αυτό δεν πρέπει να 
περνά απαρατήρητο. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι η στρατηγική 
απεξάρτηση των κυπριακών επιχειρήσεων από τη συμβατική ενέργεια 
είναι πλέον επιτακτική ανάγκη και οι νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ 
αποτελούν τη μόνη οδό για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Εξήγησε ότι 
στις επιχειρήσεις μπορεί να επιτευχθεί αυτό με την ανάπτυξη μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής με πλέγμα φωτοβολταϊκών με τη χρήση 
ηλιοθερμικών συλλεκτών για παραγωγή θερμότητας, χωρίς τη χρήση 
ορυκτών καυσίμων. Πρόσθεσε ακόμη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας 
επιβάλλει την εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων εξοικονόμηση 
ενέργειας μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της χρήσης 
εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Ταυτόχρονα, όπως 
σημείωσε, η προαγωγή της ενεργειακής ευαισθητοποίησης του 
προσωπικού μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων διαφώτισης του 
προσωπικού, στο πλαίσιο ευρύτερης προώθησης της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης εντός της επιχείρησης.



Όσον αφορά στην ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων, τόνισε ότι 
θα πρέπει να γίνεται έχοντας υπόψη τις πρακτικές της κυκλικής 
οικονομίας με προώθηση της ανακύκλωσης. Παράλληλα αναφέρθηκε και 
στην επιχορήγηση λεωφορείων για μεταφορά προσωπικού, που ζει σε 
άλλες πόλεις, πρακτική που αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για τις 
κυπριακές επιχειρήσεις στο να συμβάλουν στη μείωση των ρύπων και 
της τροχαίας κίνησης και που ήδη εφαρμόζεται από την Remedica.
 Επεσήμανε ακόμη ότι οι περιβαλλοντικές δράσεις με την εμπλοκή του 
προσωπικού, όπως οι δενδροφυτεύσεις και ο καθαρισμός παραλιών 
είναι μια εξαιρετική πρακτική της προώθησης εμπλοκής του 
προσωπικού και των οικογενειών τους για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Με αυτούς τους τρόπους, όπως υποστήριξε, μπορούν οι επιχειρήσεις 
να συμβάλουν έμπρακτα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων του κράτους, που απορρέουν από τη δέσμευση της 
ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην επικράτειά της. 

Αναφερόμενος ακόμη στην κοινωνική δράση της εταιρείας, σημείωσε ότι 
όταν λαμβάνεις από την κοινωνία πρέπει να επιστρέφεις πίσω σε αυτήν  
και τόνισε ότι για την επιτυχή εφαρμογή της κοινωνικής εταιρικής 
ευθύνης απαιτείται η ευθυγράμμιση των πολιτικών των οργανισμών με 
τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. 

Yποστήριξε ότι το κυπριακό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 
CSR Cyprus, στο οποίο η Remedica είναι συνιδρυτής, αποτελεί μια 
εξαιρετική πρωτοβουλία των κοινωνικά ευαίσθητων επιχειρήσεων, για 
να συνδράμουν στην επίλυση των κοινωνικών ζητημάτων στην Κύπρο, 
αλλά και ένα πεδίο δράσης για τις επιχειρήσεις, που δεν έχουν 
αναπτύξει πολιτικές εταιρικής κοινωνικής, προκειμένου να δικτυωθούν 
και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, σχετικά με τις πρακτικές 
ESG. Στην περίπτωση της Remedica, ανέφερε, η μεγάλη ευαισθησία για 
την ασθένεια του καρκίνου αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία 
του Remedica Anticancer Foundation. Σημείωσε ακόμη ότι εντός των 
πολιτικών κοινωνικής εταιρικής ευθύνης εμπίπτει και η στήριξη 
κρατικών υπηρεσιών μέσω εισφορών, όπως οι προσφορές εξοπλισμού 
και αναπνευστήρων στην πανδημία της Covid 19. 

Επιπλέον, επεσήμανε ότι οι οργανισμοί έχουν τη δύναμη να συμβάλουν 
στην προώθηση του εθελοντισμού του προσωπικού τους μέσω 
εταιρικών προγραμμάτων, όπως το «εθελοντής Remedica».
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«Η στήριξη της εκπαίδευσης, μέσω παροχής υποτροφιών και 
βραβεύσεων, είναι μια ακόμη ένδειξη της στήριξης της κοινωνίας», 
σημείωσε ο Δρ Νεοπτολέμου, για να προσθέσει ότι  «παρομοίως οι 
οργανισμοί μπορούν να στηρίξουν την ακαδημαϊκή έρευνα μέσω 
χρηματοδότησης του ταμείου “Remedica Open Access uthor fund, το 
οποίο αφορά την χρηματοδότηση ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων σε 
επιστημονικά περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «είναι πλέον γνωστό ότι η χρηστή 
διακυβέρνηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας υγιούς 
επιχείρησης», σημειώνοντας ότι η επιχειρηματική στρατηγική ενός 
σύγχρονου οργανισμού θα πρέπει να ενσωματώσει πλήρως τους 
στόχους του ESG και να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της 
χρηστής διοίκησης. Υποστήριξε ότι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με 
τη χρήση λογισμικών διαχείρισης πόρων εγγράφων και διεργασιών και 
της ηλεκτρονικής υπογραφής αποτελούν ορόσημο στην προώθηση της 
χρηστής διοίκησης. Ανέφερε ακόμη ότι επιχειρησιακή συνέχεια των 
οργανισμών θα πρέπει να διασφαλιστεί εντός των πλαισίων του ESG, με 
την ανάπτυξη συστημάτων επιχειρησιακής συνέχειας, για να τονίσει ότι 
εφαρμογή προστασίας προσωπικών δεδομένων και η ίση εκπροσώπηση 
φύλων σε διευθυντικές θέσεις αποτελούν επίσης αναπόσπαστα 
κομμάτια της χρηστής διακυβέρνησης. Σημείωσε επίσης ότι «η 
θεσμοθετημένη εμπλοκή του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων, βάσει 
καίριων και ανατροφοδοτούμενων δεικτών απόδοσης, αποτελεί επίσης 
ένα μοντέλο χρηστής διακυβέρνησης». 

Στη συνέχεια τόνισε ότι με την εφαρμογή των κριτήριων ESG στις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες ενισχύεται η  ανθεκτικότητα των 
πολιτικών έναντι των νέων προκλήσεων, καθώς και η εμπιστοσύνη των 
μετόχων και των συνεργατών έναντι της εταιρείας, αφού γνωρίζουν ότι 
η εταιρεία θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις προσδοκίες τους τόσο σε 
συνθήκες κανονικότητας όσο και σε συνθήκες κρίσης. Επίσης, όπως 
υποστήριξε, ενισχύεται η αξιοπιστία του εμπορικού ονόματος των 
οργανισμών με αποδέκτες καινούργιους εμπορικούς εταίρους. Αυτό, 
σημείωσε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε νέες αγορές, όπου τόσο οι 
υποψήφιοι εμπορικοί εταίροι όσο και οι αρμόδιες εθνικές Αρχές ίσως 
να μην είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με κυπριακές επιχειρήσεις. 
Δεν παρέλειψε ακόμη να αναφέρει ότι η εφαρμογή κριτήριων ESG σε 
οργανισμούς που δεν το έχουν πράξει προσφέρει την ευκαιρία για 
επαναξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου και του ρόλου που θα 
ήθελαν να διαδραματίσουν στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι του
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τόπου. Σημείωσε επιπρόσθετα ότι η ουσιώδης εμπλοκή ενός 
οργανισμού στην  επίλυση των κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών ζητημάτων τους δίνει το έναυσμα για να αναπτύξουν 
πιο εξωστρεφή πολιτική, στοιχείο που πρέπει να αναπτύξει κάθε 
οργανισμός που σκοπεύει να εισέλθει σε νέες αγορές στο εξωτερικό, 
αφού η πιο πάνω εμπλοκή δίνει κ τη δυνατότητα καλλιέργειας ταύτισης 
του προσωπικού με ανάπτυξη του brain gain. 
Kλείνοντας υπογράμμισε ότι είναι προς όφελος των επιχειρήσεων να 
εντάξουν τις έννοιες ESG στο επίκεντρο επιχειρηματικού τους 
μοντέλου, σημειώνοντας ότι «στη Remedica εξελισσόμαστε 
μετουσιώνοντας αυτές τις έννοιες ως αναπόσπαστο κομμάτι της 
επιχειρηματικής μας λειτουργίας».
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Μια από τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις αποτελεί η αποξένωση 
των νέων από την πολιτική, με το πολιτικό σύστημα να καλείται να 
επανεξετάσει τη σχέση του με την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η 
τεχνολογία και τα εργαλεία που παρέχει δύνανται να καταστούν μοχλοί 
εκσυγχρονισμού των πολιτικών διεργασιών και ενδυνάμωσης των 
δημοκρατικών θεσμών. 

Το εν λόγω επίκαιρο θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Cyprus Forum 2021 
και ειδικότερα στην ενότητα:  «Πολιτική και Τεχνολογία: Eναλλακτικά 
μονοπάτια προς τη συμμετοχή», με τη συμμετοχή στη συζήτηση του 
βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, της βουλεύτριας του ΔΗΣΥ, 
Φωτεινής Τσιρίδου, της Δρος Ελισάβετ Κιούρτη, ακαδημαϊκού και 
συνεργάτιδας του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) του συνιδρυτή 
της πλατφόρμας Vouli Watch, Στέφανου Λουκόπουλου, με συντονιστή 
τον Σωτήρη Θεμιστοκλέους, Διευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης του 
Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας.

«Αναγκαίο οι πολιτικοί να αποφασίσουν να τσαλακωθούν»

Καταρχάς ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, έθεσε επί 
τάπητος το γεγονός πως δεν υφίσταται σήμερα η αναγκαία κατανόηση 
από τους πολίτες για το τι σημαίνει πολιτική διεργασία, πράγμα για το 
οποίο υπάρχει ευθύνη στον πολιτικό κόσμο, ενώ έθιξε το γεγονός πως 
ότι οι νέοι δεν συνηθίζουν να μεταβαίνουν σε παραδοσιακούς χώρους, 
όπως τα καφενεία και τα συλλαλητήρια, για να συμμετάσχουν σε 
πολιτική συζήτηση.  Εξέφρασε ακολούθως την θέση ότι με τα εργαλεία 
της τεχνολογίας, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες 
τεχνολογίας, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την απόσταση.  Επιπλέον 
τόνισε ότι είναι αναγκαίο οι πολιτικοί να αποφασίσουν να τσαλακωθούν 
μέσω της συμμετοχής τους σε διαδικτυακές διαδραστικές συζητήσεις, 
χωρίς αφενός να εισέρχονται σε συζήτηση με ανώνυμους χρήστες, αλλά 
και χωρίς να κοιτούν τα πάντα αφ’ υψηλού. Το τρίτο ζήτημα που έθιξε 
είναι αυτό της διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι μέσω της χρήσης της 
τεχνολογίας και των διαφανών διαδικασιών μπορεί να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. 

Καταληκτικά αναφέρθηκε στην ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τις
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δράσεις των βουλευτών μέσω της τεχνολογίας, εξαίροντας στο πλαίσιο 
αυτό τη σχετική πλατφόρμα «nomoplatform». 

«Η εποχή της μεταδημοκρατίας άλλαξε τα δεδομένα»

Ακολούθως η Δρ Ελισάβετ Κιούρτη επεσήμανε ότι έχουμε εισέλθει στην 
εποχή της μεταδημοκρατίας, το πρώτο χαρακτηριστικό της οποίας είναι 
ότι τα κράτη από κράτη-πρόνοιας λειτουργούν πλέον σαν μεγάλες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να προωθούν συνεργασίες 
συμφερόντων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της μεταδημοκρατίας, όπως 
επεσήμανε, είναι ότι τα κράτη έχουν εισέλθει σε ένα αγώνα εικόνας, 
προβάλλοντας αρκετά το επικοινωνιακό κομμάτι προς τους πολίτες. 
Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι τα πολιτικά κόμματα με τη σημερινή μορφή 
και ιδεολογικές συνιστώσες δεν εκφράζουν τους νέους σήμερα, ενώ την 
ίδια ώρα η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει αλλαγές και σε πάγιες 
κλασικές ιδεολογίες, όπως το έθνος-κράτος. Αυτό οδηγεί, όπως 
υποστήριξε, σε απογοήτευση των πολιτών προς τα κράτη και τους 
θεσμούς, γεγονός που φαίνεται ότι οδηγεί σε αποχή σημαντικής 
μερίδας του πληθυσμού από τις εκλογές, οδηγώντας σε δημοκρατικό 
έλλειμμα. Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, οι πολίτες μέσα σε ψηφιακούς 
χώρους δημιουργούν ομάδες, που συνιστούν κοινότητες πρακτικής, 
ανταλλάζουν απόψεις και πληροφορίες γύρω από ένα ζήτημα, 
οργανώνουν κινήματα με αιτήματα, άρα υπάρχει συμμετοχικότητα με 
διαφορετική μορφή στις μέρες μας.

Εξέφρασε ακόμη την θέση ότι χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά 
εργαλεία όπως βίντεο, πλατφόρμες αλληλεπίδρασης, ενώ υποστήριξε 
ότι χρειάζεται να εισαχθεί στην εκπαίδευση ο ψηφιακός γραμματισμός.

«Εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών στην πολιτική»

Με τη σειρά του ο συνιδρυτής του Vouli Watch, Στέφανος Λουκόπουλος, 
διεμήνυσε ότι η δημοκρατία διανύει μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης, 
αμφισβήτησης και απαξίωσης, η οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρα από τη 
στάση μιας μεγάλης μερίδας πληθυσμού απέναντι στο πολιτικό 
σύστημα. Υποστήριξε ότι οι πολίτες δικαίως σε ένα βαθμό νιώθουν ότι 
δεν εκπροσωπούνται τα συμφέροντά τους επαρκώς από την πολιτική 
ελίτ,  που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από οικονομικά συμφέροντα, τα 
οποία σπανίως εναρμονίζονται με τις πραγματικές ανάγκες και 
επιθυμίες της κοινωνίας. 
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Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον κ. Λουκόπουλο,  γίνεται λόγος για 
έλλειμμα ουσιαστικής εκπροσώπησης, λογοδοσίας και μειωμένης 
δυνατότητας επηρεασμού και συμμετοχής από τα κάτω, η οποία δεν 
είναι απλά μια θεωρητική δυνατότητα, αλλά ένα ζωτικό συστατικό της 
δημοκρατίας, αφού όσο συμμετέχουν οι πολίτες και ακούγονται οι 
φωνές τους δυναμώνει η δημοκρατία και η πίστη τους προς αυτή. 

Πρόσθεσε ότι οι νέοι έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις και προσδοκίες 
από ένα δημοκρατικό  σύστημα από ό,τι οι παλαιότερες γενιές. 
Επομένως εξήγησε ότι διαφαίνεται η ανάγκη των νέων για περισσότερη 
και αμεσότερη δημοκρατία, καθώς και η ανάγκη για επικαιροποίηση των 
δημοκρατικών διαδικασιών. 

Εξήγησε ότι ένας τρόπος ανανέωσης της δημοκρατίας και ενίσχυσης 
της ουσιαστικής συμμετοχής είναι η εισαγωγή των ψηφιακών 
τεχνολογιών στην πολιτική, αφού τα εργαλεία που μας παρέχουν, μας 
δίνουν τη δυνατότητα να κωδικοποιούμε και να διαχέουμε τεράστιους 
όγκους δεδομένων σε ένα ευρύ κοινό με εύληπτο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, όπως ανέφερε, οι ψηφιακές τεχνολογίες 
δύνανται να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια, ενισχύοντας την 
εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, αλλά και τη δυνατότητα άσκησης 
ελέγχου από τα κάτω προς τα πάνω, γεγονός που θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της συμμετοχικότητας των πολιτών.

Καταληκτικά αναφέρθηκε και στη στάση των πολιτικών απέναντι στην 
πλατφόρμα Vouli Watch, επισημαίνοντας ότι σίγα σιγά έγινε αποδεκτή 
από τον πολιτικό κόσμο. Εξέφρασε καταληκτικά τη γνώμη ότι πέραν από 
τις ψηφιακές τεχνολογίες  αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική 
βούληση, αφήνοντας πίσω τη μυστικοπάθεια και τον ελιτισμό.

“H τεχνολογία είναι το εργαλείο, μέσω το οποίου μπορούμε να έχουμε 
πιο ανοικτές κοινωνίες”

Από πλευράς της η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι 
έχει αντιληφθεί από τις δικές της εμπειρίες στα κοινά ότι η τεχνολογία 
είναι πράγματι το εργαλείο, μέσω το οποίου μπορούμε να έχουμε πιο 
ανοικτές κοινωνίες και μια πιο ποιοτική δημοκρατία. Σημείωσε ότι η 
τεχνολογία είναι αναγκαίο να είναι παρούσα στην πολιτική, ενώ 
υποστήριξε πως όσο πιο γρήγορα αντιληφθούμε ότι μέσω αυτής 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και ανώτερο επίπεδο 
λογοδοσίας, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η αποκατάσταση της σχέσης 
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πολιτών, πολιτικών και πολιτείας. Αναφέρθηκε ακόμη στη διεξαγωγή 
εκστρατειών και του ακτιβισμού που έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο μέσω της 
τεχνολογίας, ενώ εξήγησε ότι είναι αναγκαίο να εξετάσουμε αν έχουμε 
τις κατάλληλες υποδομές και την προσβασιμότητα στα τεχνολογικά 
μέσα. 

Εν κατακλείδι εξέφρασε την θέση ότι χρειάζεται να επιμορφώσουμε τον 
κόσμο, να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες στη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, ενώ κατέληξε αναφέροντας πως είναι αναγκαίο να 
εστιάσουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση και στον αντίκτυπο που 
έχει στον δημόσιο διάλογο  η χρήση της τεχνολογίας τόσο από τους 
νέους όσο και από μεγαλύτερες ηλικίες.
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Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο διαφαίνεται και στη χώρα 
μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι 
γεγονός με την ψηφιακή μετάβαση τροχοδρομείται και στην Κύπρο, 
παρά τους αργούς ρυθμούς. Επί του θέματος, τοποθετήθηκαν σε 
συζήτηση στο Cyprus Forum, υπό τον τίτλο Digital Cyprus: Our Country’s 
New Technological Frontier, κορυφαίες προσωπικότητες στο τομέα της 
τεχνολογίας και των start-up, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα δρώμενα και 
στο μέλλον της ψηφιακής μετάβασης της Κύπρου, με συντονιστή τον 
Μιχάλη Τυρίμο. 

Στην αρχική του τοποθέτηση ο Υφυπουργός Έρευνας Καινοτομίας και 
ψηφιακής πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος, χαιρέτισε την σύνθεση του 
πάνελ η οποία διατήρησε την ίση συμμετοχή από άντρες και γυναίκες, 
ενώ σχολίασε πως δεν είναι εύκολο δυστυχώς να συναντήσεις γυναίκες 
σε συζητήσεις που αφορούν θέματα τεχνολογίας. 

Κληθείς να αναφερθεί στο όραμα της κυβέρνησης για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της χώρας, ο κ. Κόκκινος υπεραμύνθηκε της άποψης 
ότι εμπεριέχει έννοιες οι οποίες θα πρέπει να απλοποιούνται για να 
είναι κατανοητές στον κάθε πολίτη της χώρας. Για τον ίδιο ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός είναι η ικανότητα, να προσφέρονται υπηρεσίες 
υψηλού τεχνολογικού επιπέδου, στους πολίτες αλλά και στις 
επιχειρήσεις από το κράτος, οι οποίες θα αναβαθμίζουν την ποιότητα 
των πολιτών. 

Σημείωσε ακόμη ότι πρoτού αναφερθούμε στην τεχνητή νοημοσύνη, το 
block chain και άλλες συναφείς ψηφιακές έννοιες, θα πρέπει το κράτος 
να κατανοήσει πως θα πρέπει να ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική 
η οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. 

Ταυτόχρονα, ο κ. Κόκκινος διερωτήθηκε κατά πόσο η Κύπρος θα 
μπορούσε να αποτελέσει ψηφιακό κόμβο ο οποίος θα μπορούσε να 
προσελκύσει ξένες επενδύσεις από ψηφιακές εταιρείες για να 
δημιουργήσουν εδώ τη βάση τους, σημειώνοντας πως θα ήταν 
σημαντικό, όχι μόνο για τα οικονομικά οφέλη που θα αποδώσει μια 
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τέτοια κίνηση στη χώρα μας, αλλά και για την εμπιστοσύνη που θα 
ανακτηθεί στη χώρα μας για τα ψηφιακά δρώμενα. 

Πρόσθεσε ακόμη πως στο επόμενο διάστημα blockchain, τεχνητή 
νοημοσύνη και μηχανική μάθηση είναι στην ατζέντα του Υφυπουργείου 
ενώ υπάρχει στρατηγική ανάπτυξης των τομέων αυτών από πλευράς 
κυβέρνησης, ωστόσο ξεκαθάρισε πως το επίκεντρο των εξελίξεων 
αυτών θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και των 
επιχειρήσεων. 

Από την πλευρά της η κ. Χριστίνα Ορφανίδου (Senior Manager, Technolo-
gy Consulting, Head of Data and Artificial Intelligence Lab (DAIL) PwC 
Cyprus), κληθείσα να σχολιάσει έρευνα μεταξύ των εταιρικών ηγετών 
της Κύπρου, το 83% των οποίων θέλουν να επενδύσουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τα επόμενα χρόνια αλλά και μακροπρόθεσμα, είπε πως 
οι ενδείξεις είναι θετικές γιατί είναι η πρώτη φορά που ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός είναι προτεραιότητα των CEO’s σε όλη την Ευρώπη 
αλλά και στην Κύπρο, αφού η πανδημία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Σε ότι αφορά την έκθεση αλλά και 
τις προτεραιότητες της ατζέντας των εκτελεστικών διευθυντών 
εταιρειών, σε ότι αφορά την αποδοτικότητα, τα κόστη, την επένδυση 
στην ηγεσία, τις ψηφιακές δεξιότητες κ.α, η κ. Ορφανίδου σημείωσε ότι 
οι 5-10 αρχικές προτεραιότητες τους, μπορούν να υλοποιηθούν μέσω 
του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ωστόσο, είπε, πέρα από τα ψηφιακά 
εργαλεία, θα πρέπει η επιχειρηματική στρατηγική των επιχειρήσεων να 
είναι εναρμονισμένη με την ψηφιακή στρατηγική τους, μέσω της ριζικής 
αναδιαμόρφωσης του τρόπου λειτουργίας τους. Θα πρέπει σημείωσε 
λόγο της ταχείας καινοτομικής εξέλιξης, οι ψηφιακές δεξιότητες των 
εργαζομένων να εξελίσσονται συνεχώς για να είναι επαρκείς, γεγονός 
που αποτελεί σημαντικό μοχλό πίεσης για να δημιουργήσουν κουλτούρα 
ευστροφίας και ευελιξίας στη συνεχή μάθηση και εξέλιξη του εργατικού 
δυναμικού.

Στη δική της τοποθέτηση η κ. Έλενα Λουκαϊδού (Director of Global Player 
Support/Wargaming), αναφέρθηκε στο παράδειγμα της εταιρείας που 
εργάζεται, εξηγώντας ότι δεν χρειάστηκε να εισέλθει ποτέ στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό αφού εξ αρχής ήταν μια ψηφιακή εταιρεία. Η ίδια 
διαχειρίζεται μια ομάδα πέραν των 300 ατόμων ανά τον κόσμο όπου όλοι 
εργάζονται από το σπίτι και είναι όλοι ανώνυμοι. Δεν είναι εύκολο, είπε, 
είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Σημείωσε πως θα πρέπει η κυβέρνηση 
να παρέχει κι άλλα κίνητρα για την προσέλκυση τέτοιων
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εταιρειών για να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα 
η φορολογία. 

Η κ. Λουκαϊδού σημείωσε ακόμη και το ζήτημα της εκπαίδευσης όπου θα 
πρέπει να δοθούν κίνητρα σε νέους επιστήμονες που σπουδάζουν είτε 
στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό, να εισέλθουν σε μεγάλες τεχνολογικές 
εταιρείες και ν’ «ανθίσουν» σε αυτές. 

Ο κ. Τυρίμος σχολίασε τόσο την έλλειψη ταλέντων στον τομέα της 
τεχνολογίας αλλά και τα ελάχιστα ποσοστά, σε επίπεδο 
υποεκπροσώπησης μάλιστα, στον τομέα της τεχνολογίας από τις 
γυναίκες, κάτι που όπως είπε θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τις 
εταιρικές ποσοστώσεις. Παράλληλα, σημείωσε, χρειάζεται ένα 
μεγαλύτερο μητρώο γυναικών μηχανικών, ενώ ζήτησε τις απόψεις των 
συμμετεχόντων επί του θέματος. 

Η κ. Ορφανίδου, αναφέρθηκε σε έρευνα της Eurostat, όπου το 25% των 
φοιτητών σπουδάζουν σε προγράμματα STEM, ποσοστό το οποίο είναι 
μειωμένο κατά το ήμισυ αφού οι περισσότεροι επιλέγουν νομικές και 
οικονομικές επιστήμες. Σημείωσε ακόμη ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα τέτοιο οικοσύστημα στην Κύπρο όπου θα δίνονται κίνητρα στους 
φοιτητές να εισέλθουν σε τέτοιους κλάδους, ενώ θα για την επίτευξη 
του στόχου αυτού χρειάζεται μετατόπιση του εκπαιδευτικού 
συστήματος προς την εναρμόνιση με το μέλλον της αγοράς εργασίας, 
δίνοντας το παράδειγμα της Ιρλανδίας και της Εσθονίας. 

Σε ότι αφορά τις γυναίκες στον κόσμο της τεχνολογίας στην εργασία, η κ. 
Ορφανίδου σημείωσε πως τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε 
επίπεδο οικογένειας θα πρέπει να σπάσουν τα στερεότυπα και να 
προωθούνται γυναικεία πρότυπα στον τομέα της τεχνολογίας. 
Επεσήμανε ακόμη πως ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις 
γυναίκες σε τεχνολογικές θέσεις εργασίας είναι η μητρότητα και η 
ανατροφή των παιδιών αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 
εγκαταλείπουν θέσεις καριέρας για το σκοπό αυτό. Είναι σημαντικό, 
είπε, να υπάρχουν πολιτικές τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο, όσο και εντός 
των οργανισμών που θα προσφέρουν ευελιξία και σωστά μέτρα για την 
συμφιλίωση της επαγγελματικής ιδιότητας των γυναικών αλλά και της 
γονικής ιδιότητας. 

Ο κ. Κόκκινος αναφερόμενος σε θέματα εκπαίδευσης, τόνισε πως από 
μικρή ηλικία τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια δεν προωθούν τα 
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νεαρά παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα τους στα μαθηματικά και στην 
μηχανική αλλά σε μια περισσότερο ανθρπωκεντρική κατεύθυνση 
σπουδών. Ταυτόχρονα, επεσήμανε το ζήτημα των ήπιων δεξιοτήτων 
όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, οι ηγετικές 
και επικοινωνιακές δεξιότητες οι οποίες προέρχονται τόσο από το 
εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από την ανατροφή των παιδιών, τα οποία 
δεν διαθέτουν κριτική σκέψη ή ικανότητα αμφισβήτησης καθιερωμένων 
δομών και αντιλήψεων. 

Παράλληλα, σημείωσε, υπάρχει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ ψηφιακών 
μεταναστών (γονέων) και ψηφιακών ιθαγενών (παιδιών) το οποίο θα 
πρέπει να γεφυρωθεί για να γίνει κατάλληλη προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού του μέλλοντος. 

Η Μαρία Τερζή CEO και συνιδρύτρια της start up εταιρείας Malloc, 
αναφέρθηκε στην εμπειρία της να ιδρύσει και να γράψει την εταιρεία 
στην Κύπρο αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως κυπριακή 
start up εταιρεία. Όπως είπε, η αρχή της εταιρείας έγινε στις ΗΠΑ όπου 
χρειάστηκαν δυο μέρες για την εγγραφή της εταιρείας και δυο 
εβδομάδες για την έναρξη εργασιών. Στην Κύπρο, είπε, χρειάστηκε ένας 
μήνας, μόνο για να πείσουν την Τράπεζα Κύπρου, ν’ αποδεχτεί την 
επένδυσή τους ενώ ταυτόχρονα θα έπρεπε να πείσει πως δεν είναι 
εγκληματίας για να λάβει χρηματοδότηση από επενδυτές.

Μέσα από την εμπειρία της η κ. Τερζή διαπίστωσε πως οι κανονισμοί για 
την χρηματοδότηση των start up εταιρειών είναι διαφορετικοί απ’ ότι 
στην Κύπρο ενώ δεν προκαλούνται καθυστερήσεις. Παράλληλα, είπε πως 
στην Κύπρο φαίνεται πως δεν υπάρχει κατανόηση για το πώς 
λειτουργούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό αφού τα 
επενδυτικά ταμεία της Κύπρου και της ΕΕ δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 
να επενδύσουν παρά μόνο σε εταιρείες με λιγότερα ρίσκα και κινδύνους, 
γεγονός που οδηγεί αρκετούς επιχειρηματίες ν’ αναζητήσουν την τύχη 
τους μέσω χωρών του εξωτερικού για να υποβάλουν αιτήσεις για 
ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο Χρίστος Ονουφρίου (CEO Odyssey Consultants Ltd) από την άλλη, 
σχολίασε  πως γίνονται διεργασίες για να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε 
την τεχνολογική αλλαγή που ήδη συμβαίνει στο χώρα μας, δίνοντας ως 
παράδειγμα την πύλη εμβολιασμού για τον κορωνοϊό η οποία βοήθησε τα 
μέγιστα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας μας. Από την άλλη είπε, 
βρισκόμαστε, εντός της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, ωστόσο
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χάσαμε την 3η και με τους ρυθμούς που προχωράμε, οι άλλοι θα έχουν 
φτάσει ήδη στην 5η ενόσω προσπαθούμε να καταλάβουμε την 4η. 

Η Κύπρος, είπε, θα μπορούσε να είναι ένα τεχνολογικό νησί, αφού πολλές 
εταιρείες έχουν εδώ την έδρα τους ενώ προσελκύονται κι άλλες, ωστόσο 
θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν σε μια 
εταιρεία να το κάνει. 

Υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι οποίες θα 
διευκολύνουν τους υποψήφιους δημιουργούς εταιρειών να έρθουν στη 
χώρα μας να το πράξουν, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αλλάξουν οι 
υφιστάμενες συνθήκες για τους ντόπιους να επενδύσουν στο νησί. 
Αναφέρθηκε επίσης στις start-up εταιρείες, σημειώνοντας πως αυτή τη 
στιγμή στην Κύπρο υπάρχει ένα οικοσύστημα για τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις στην Κύπρο για να ζητήσουν βοήθεια και να κάνουν 
πράγματα. 

Καταληκτικά, ο κ. Ονουφρίου, σημείωσε πως πριν από μερικές 
εβδομάδες η χώρα κατέθεσε το Σχέδιο Ανάκαμψης μέχρι το 2025, το 
οποίο αποτελεί ένα καλό σημείο αφετηρίας για την δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών μέσα από τις μεταρρυθμίσεις. 

Στον τελικό γύρο καταληκτικών τοποθετήσεων, η κ. Ορφανίδου, 
σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ κράτους και 
ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας μέσω της 
ανταλλαγής και βέλτιστων πρακτικών. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι 
διάφοροι εταίροι του τομέα θα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και 
να συζητήσουν τους τρόπους για να χτιστεί ένα νέο μέλλον στον τομέα 
της τεχνολογίας. Χρειάζεται είπε, ένα κατάλληλο πλάνο επικοινωνίας για 
να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη στους τομείς της τεχνολογίας. 

Η κ. Τερζή επεσήμανε πως στην Κύπρο υπάρχουν πολύ δυνατά ταλέντα 
στον τομέα της τεχνολογίας, ωστόσο πρέπει να αναβαθμιστεί το 
εκπαιδευτικό σύστημα για να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναπτυχθούν και νέα 
προγράμματα για επενδύσεις εταιρειών. Επεσήμανε πως τόσο η ίδια όσο 
και οι δυο συνιδρύτριες της εταιρείας της Άρτεμις και Λίζα θα 
μπορούσαν ν αποτελέσουν παράδειγμα για τις γυναίκες σε ηγετικές 
θέσεις στον τομέα της τεχνολογίας. Υπεραμύνθηκε της άποψης ότι θα 
πρέπει να υιοθετηθεί νοοτροπία μηδενικής ανοχής στο σεξισμό και 
στον αποκλεισμό από χώρους εργασίας, πράγμα το οποίο θα επιτευχθεί 
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εάν θεσπιστούν πολιτικές που θα διασφαλίζουν αυτές τις προσεγγίσεις. 
Η κ. Λουκαϊδου σημείωσε ότι θα πρέπει ως χώρα να επικεντρωθούμε σε 
αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε και να διερωτηθούμε τι ψηφιακή φύση 
θέλουμε να έχουμε. Είπε ακόμη πως υπάρχουν πολλοί Κύπριοι εντός και 
εκτός χώρας οι οποίοι διαθέτουν ανάλογες γνώσεις τις οποίες θα 
πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να πάμε μπροστά στον τομέα της 
τεχνολογίας. 

Κλείνοντας, ο κ. Κόκκινος με θετικό πρόσημο, σημείωσε πως πριν από 10 
χρόνια οι start-up δεν υπήρχαν καν στα λεξικά μας ενώ σήμερα ανθίζουν. 
Δεν μας λείπει η στρατηγική, δεν μας λείπουν πλέον τα χρήματα μέσω 
του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είπε και υπάρχει πλάνο για 
επενδύσεις αλλά και η ανάλογη τεχνογνωσία. 
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Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την πανδημία, την οποία βιώνουμε 
το τελευταίο διάστημα, θα πρέπει να κάνουμε αναδρομή στην ιστορία 
στο τί συνάντησαν πολιτισμοί χιλιάδων χρόνων, όταν χτυπήθηκαν από 
μια πανδημία ή επιδημία και πόσο καιρό διήρκησε. Ωστόσο βρισκόμαστε 
στην εποχή που μπορεί ακόμη ο κορωνοϊός να μην έχει αναλυθεί πλήρως 
και οι ειδικοί να εντοπίζουν και άλλες μεταλλάξεις, ωστόσο αυτή η 
περίοδος σε κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος της και θα πρέπει να 
δούμε πόσο σοβαρές ήταν οι συνέπειες κατά την διάρκεια της.

Για όλα αυτά μίλησε ο καθηγητής και γνωστός ιατρός Δρ. Νικόλας 
Χριστάκης, ο οποίος ανέλυσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά 
που έλαβαν στο παρελθόν αναφορικά με τις επιδημίες και πως αυτά 
μπορούν να γίνουν διδάγματα έτσι ώστε να καταφέρουν οι σύγχρονες 
κοινωνίες να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή. 

Συντονίστρια, ήταν η Δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα, η οποία έκανε λόγο 
για το τελευταίο βιβλίο του Δρ. Χριστάκη με τίτλο «Το Βέλος του 
Απόλλωνα». Ένα βιβλίο, που ουσιαστικά πρόκειται για μελέτη της 
επίδρασης της πανδημίας. Χρησιμοποιώντας το βιβλίο ως έναυσμα, ο 
καθηγητής ερωτήθηκε εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία ή διαφορές μεταξύ 
της πανδημίας που βιώνουμε και προηγούμενων πανδημιών. Ο Δρ. 
Χριστάκης, τόνισε τη σημαντικότητα να κατανοήσουμε ότι ο σημερινός 
τρόπος ζωή μας, λόγω της πανδημίας δεν είναι τόσο ξένος ή αφύσικος. 
Οι επιδημίες αυτές δεν είναι κάτι καινούργιο, τόνισε ο καθηγητής. 
Αναφέρονται ακόμα και στην Βίβλο και στην Ηλιάδα η οποία αρχίζει με 
μια τέτοια αναφορά. Οι πρόγονοι μας προσπάθησαν να μας 
προειδοποιήσουν για τα φαινόμενα αυτά μέσω ιστοριών, οι οποίες δεν 
συμβαίνουν τόσο συχνά πλέον και έτσι λίγοι άνθρωποι που ζουν σήμερα 
είχαν βιώσει παρόμοιες καταστροφικές επιδημίες. Υπάρχουν φυσικά, 
άτομα που είχαν εργαστεί στην έξαρση του ιού έμπολα ή με άλλες 
ασθένειες, όμως ο μέσος πολίτης στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες δεν είχε πρακτική εμπειρία. 

Όπως εξήγησε, ο Δρ. Χριστάκης, υπάρχουν πολλές ομοιότητες της 
κατάστασης που βιώνουμε σήμερα και της αντίστοιχης στο παρελθόν. Η 
οδύνη, η λύπη, ο φόβος, τα ψέματα, οι προκαταλήψεις, η κατηγορία των 
τρίτων, ο θυμός, όλα τα βιώματα τα είχαν ζήσει ήδη οι πρόγονοί μας και 
μπορούμε να μάθουμε από αυτούς για να μπορέσουμε να μπορέσουμε
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να μάθουμε από αυτούς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την 
παρούσα κατάσταση. 

Συνεχίζοντας, ο Δρ. Χριστάκης, είπε πως είναι δυνατό να δούμε, όχι μόνο 
αυτές τις επιδημίες, αλλά να επικεντρωθούμε στις πανδημίες που 
επηρεάζουν το αναπνευστικό, όπως είναι η γρίπη, και να εξετάσουμε τι 
συνέβη τα τελευταία 100 χρόνια.  Οι πλείστοι γνωρίζουν ότι η χειρότερη 
πανδημία που είχαμε, ήταν εκείνη το 1918 της γρίπης. Μπορούμε να 
απομονώσουμε δύο στοιχεία των βακτηρίων που προκαλούν τις εν λόγω 
επιδημίες και να δούμε πόσους από τους μολυσμένους ανθρώπους 
σκοτώνει, πόσο μολυσματικό είναι το βακτήριο και πόσο εύκολα 
εξαπλώνεται. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ιστορικό των 
πανδημιών για να κατανοήσουμε την μοίρα μας σήμερα. 

Απευθυνόμενη στον γιατρό, η κ. Φλέσσα, σημείωσε πως μέχρι στιγμής 
έχουν ξεπεράσει τα πέντε εκατομμύρια οι θάνατοι στον κόσμο από τον 
κορωνοϊό. Διεθνώς έχει ανοίξει μια συζήτηση εάν τελικά ο κορωνοϊός 
είναι δημιούργημα του ανθρώπου ή της φύσης από τις παρεμβάσεις του 
ανθρώπου και ζήτησε την εκτίμηση του γιατρού για το πώς 
αντιμετωπίζεται επιστημονικά το φαινόμενο.

Από πλευράς του ο Δρ. Χριστάκης είπε πως αυτή η πανδημία πολύ 
πιθανόν ήταν μια νόσος η οποία μεταδόθηκε στον άνθρωπο. Το ίδιο 
συνέβη και με τον Sars1 το 2001, με τον HIV, τον ιό του AIDS ο οποίος 
άρχισε από τους χιμπατζήδες και στην συνέχεια μεταδόθηκε στον 
άνθρωπο. Οι πλείστες λοιπόν από αυτές τις ασθένειες ξεκίνησαν από τα 
ζώα και στη συνέχεια μεταδόθηκαν στον άνθρωπο. Είναι πιθανό κάτι 
παρόμοιο να συνέβη και με τον κορωνοϊό, όμως δεν είναι βέβαιο. Μια 
άλλη πιθανότητα είναι να υπήρξε διαρροή από εργαστήριο. Οι Κινέζοι, 
όπως επισήμανε, δεν ήταν πολύ ξεκάθαροι και είναι δύσκολο να 
αποκλείσουμε την πιθανότητα να ήταν ένας φυσικός ιός ο οποίος 
μελετήθηκε σε εργαστήριο και διέφυγε. Τα επόμενα χρόνια, σίγουρα θα 
μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και θα υπάρξουν αρκετές 
ανακαλύψεις.

Κατόπιν η κ. Φλέσσα, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις για τα αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα διεθνώς για περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού και τις αντιδράσεις διεθνώς, με τον Δρ. Χριστάκη να τονίζει 
πως υπάρχει μια σύγχυση πάνω σε αυτά. Όπως σημείωσε ο οικονομικός 
αντίχτυπος ήταν καταστροφικός σε όλες τις χώρες και οι απώλειες 
ζωών ασθενών, τεράστιες. Ο ίδιος έκανε την εκτίμηση πως πλησιάζουμε
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στο τέλος της αρχής, εξηγώντας πως αυτή η πανδημία θα συνεχίζει να 
επηρεάζει τις κοινωνίες και ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται την πλήρη 
φύση της. Όταν υπάρχει μια μόλυνση και ο κόσμος αποσύρεται και δεν 
αλληλοεπιδρά μαζί με άλλους, τότε η οικονομία καταρρέει. Ο κόσμος 
κατηγορεί τις κυβερνήσεις για την οικονομική κατάρρευση, αλλά ο 
καθηγητής πιστεύει πως πρέπει κατηγορηθεί ο ιός. Μπορούμε να 
έχουμε περισσότερη ελευθερία αν έχουμε καλύτερα μέτρα δημόσιας 
υγείας, τόνισε, δίνοντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας η οποία έχει 
εμβολιάσει το 85% του πληθυσμού και τώρα αφαιρούν από τα 
καταστήματα τα αυτοκόλλητα που λένε για απόσταση 2 μέτρων. Η 
εφαρμογή μέτρων που σώζουν ζωές και διατηρεί την υγεία είναι 
καλύτερη από την οικονομική κατάρρευση, γιατί ο θάνατος είναι 
ακριβός, τόνισε.

Για το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους δεν έχουν 
εμβολιαστεί και τις θεωρίες συνομωσίας, κυρίως μέσω διαδικτύου, ο 
καθηγητής εξήγησε πως υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες του ιού που 
πρέπει όλοι να κατανοήσουμε. Για παράδειγμα, το γεγονός πως είναι 
θανάσιμος και σκοτώνει το 1% εκείνων που το έχουν. Ο ιός θα μπορούσε 
να ήταν πολύ πιο θανάσιμος και η μετάλλαξη δέλτα να ήταν πιο 
μολυσματική και εξαπλωνόταν πιο γρήγορα. Αυτή λοιπόν είναι η 
κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος σε αυτόν τον πλανήτη. Η 
πλειοψηφία των ανθρώπων σε αυτό τον πλανήτη είτε θα μολυνθεί από 
τον ιό, είτε θα λάβει το εμβόλιο. Αν μολυνθεί κανείς με τον ιό έχει 1% 
πιθανότητα να πεθάνει, ανάλογα και με την ηλικία του. Αν χορηγηθεί το 
εμβόλιο, γνωρίζουμε τώρα ότι οι πιθανότητες να αποβιώσει είναι 
λιγότερες από το ένα στο εκατομμύριο. Για τον ίδιο, όπως είπε, δεν 
υπάρχει λογική στην απόφαση κάποιου να μην εμβολιαστεί 
αντιλαμβανόμενος φυσικά και την αβεβαιότητα καθώς είναι πρόκειται 
για νέο σχετικά εμβόλιο αλλά είναι το αποτέλεσμα πέραν των 30 ετών 
βιολογικής έρευνας και εκατομμύρια άνθρωποι το έχουν λάβει ενώ 
έχουμε ήδη εννέα μήνες εμπειρία με αυτό. 

Σε ό,τι αφορά τις θεωρίες συνομωσίας, εξέφρασε την λύπη του στο 
γεγονός ότι οι Κύπριοι και οι Έλληνες είναι πολύ επιρρεπείς σ’ αυτές, 
εξηγώντας πως ως λαός είμαστε συνηθισμένοι σε μια κουλτούρα 
ψεμάτων και γι’ αυτό υπάρχουν όλες αυτές οι θεωρίες. Οι πλείστες από 
αυτές δεν είναι τεκμηριωμένες και είναι και αστείες. Εκείνο που είναι 
ενδιαφέρον για τις πανδημίες είναι ότι πάντοτε υπήρχαν θεωρίες 
συνομωσίας. Για παράδειγμα, αν δούμε την πανούκλα του 14ου αιώνα, 
υπήρχαν πολλές θεωρίες τότε διότι ο κόσμος αναζητούσε μια εξήγηση. 
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Αν είσαι τώρα ένας άνθρωπος και υπάρχει ένας θανάσιμος ιός ο οποίος 
εξαπλώνεται γύρω σου, μια «εξήγηση» θα ήταν ότι το έχει κάνει σε εμάς 
ο Θεός, κάτι το οποίο ωστόσο θα ήταν απαίσιο να σκεφτούμε. Ότι 
δηλαδή ο Θεός μας τιμωρεί. Η δεύτερη «εξήγηση» είναι ότι η φύση μας 
σκοτώνει. Ούτε αυτό όμως είναι ιδιαίτερα ελκυστικό ως ιδέα, διότι 
δείχνει ότι θα υποφέρουμε και θα πεθάνουμε όπως τα ζώα στον φυσικό 
κόσμο. 

Μια τρίτη «εξήγηση», σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθηγητή, είναι να 
φανταστούμε ότι κάποιος άνθρωπος φταίει, καθώς αυτό είναι μια 
ελκυστική φαντασίωση. Ψυχολογικά αυτό είναι ένας από τους λόγους 
πίσω από τις θεωρίες συνομωσίας. 

Καταλήγοντας, σε ό,τι αφορά τις φάσεις την πανδημίας, ο Δρ. Χριστάκης 
θεωρεί πως θα υπάρξουν τρεις φάσεις. Η πρώτη, είναι αυτή στην οποία 
βρισκόμαστε σήμερα, στην οποία βιώνουμε τον βιολογικό και 
επιδημιολογικό αντίκτυπο του ιού, ο οποίος εξαπλώνεται σε όλον τον 
κόσμο και δεν έχει τελειώσει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του η 
υφιστάμενη φάση, θα τελειώσει σε κάποια στιγμή εντός του 2022 και 
μετά, σαν ένα τσουνάμι που καταστρέφει, τα νερά θα υποχωρήσουν και 
θα πρέπει να καθαρίσουμε το χάος και οι κοινωνίες μας θα πρέπει να 
ανακάμψουν ψυχικά, κλινικά, οικονομικά και κοινωνικά. Αν δούμε την 
ιστορία τον πανδημιών, αυτό θα μας πάρει μέχρι το 2024 - 2025. Μετά 
από αυτή την ενδιάμεση φάση, η περίοδος μετά την πανδημία κατέληξε 
ο Δρ. Χριστάκης θα είναι ένα πάρτι, όπου θα αφήσουμε πίσω μας τον ιό.
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Professor Kypros Nicolaides, Professor in Fetal Medicine, King’s College Hospital
Stavros Kyprianou, Journalist, Cyprus Broadcasting Corporation



«Όλη η φιλοσοφία της ιατρικής είναι ότι η ζωή ξεκινάει πριν από τη 
γέννηση, από το στάδιο του εμβρύου»

«Για μένα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίζω τον θάνατο. Δεν το 
χω συνηθίσει. Αυτό σημαίνει ότι είμαι ακόμη άνθρωπος»

«Μεγάλο βάρος να είναι κάποιος miracle maker. Βλέπω τα πράγματα 
ψύχραιμα, να σώσουμε τα παιδιά»

Συζήτηση μεταξύ του Dr Kypros Nicolaides, Professor in Fetal Medi-
cine, King’s College Hospital και του Σταύρου Κυπριανού, 
δημοσιογράφου του ΡΙΚ, στο Cyprus Forum.

Ένα νέο μηχάνημα υπέρηχων που του έδωσε την ευκαιρία κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών του τη δεκαετία του ’70 και 
η εικόνα ενός κινούμενου εμβρύου ήταν η αρχή των πάντων στην 
επιτυχημένη πορεία του δρ. Κύπρου Νικολαϊδη. Όπως επεσήμανε σε 
συζήτηση με τον δημοσιογράφο Σταύρο Κυπριανού κατά τη διάρκεια του 
Cyprus Forum 2021, όταν είδε για πρώτη φορά το κινούμενο έμβρυο, είχε 
συγκινηθεί πάρα πολύ και στο μυαλό του γεννήθηκαν χιλιάδες 
ερωτήματα, για το πώς μεγαλώνει το έμβρυο, ποια είναι η σχέση του 
εμβρύου με τη μητέρα, πώς ανταποκρίνεται σε διάφορες ασθένειες και 
κατά πόσο θα μπορούσε κάποιος να επέμβει και να διορθώσει ορισμένες 
ανωμαλίες. Ήταν η στιγμή που είχε αποφασίσει πως αυτός είναι ο 
κλάδος της ιατρικής τον οποίο θα ήθελε ν’ ακολουθήσει. 

Σαφώς ένας τέτοιος κλάδος στην ιατρική δεν υπήρχε, παρά μόνο η 
μαιευτική και η γυναικολογία, γι’ αυτό και μετά το πέρας των σπουδών 
του αποφάσισε να ειδικευτεί στην μαιευτική και τη γυναικολογία. 
Έπειτα, άνοιξε δρόμους τη δεκαετία του ’80 μέσα από την επιστημονική 
έρευνα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, δικαίως χαρακτηρίστηκε ο 
«πατέρας της αυχενικής διαφάνειας». 

Σήμερα θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους γιατρούς στον τομέα 
του, ενώ πολλοί τον αποκαλούν θαυματοποιό, διότι πέρα από 200 
πολύπλοκες επεμβάσεις που διενεργεί κατά μέσο όρο το χρόνο, σε 
καθημερινή βάση δέχεται επισκέψεις από ζευγάρια που προσπαθούν να 
τεκνοποιήσουν και εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην επιστήμη. 
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Από την πλευρά του ο δρ. Νικολαϊδης, δηλώνει πως είναι τεράστιο το 
βάρος να θεωρείται κάποιος θαυματοποιός. Αναφέρεται ακόμη στην 
εμπειρία του με ζευγάρια που φθάνουν στην κλινική του Κέντρου στο 
οποίο εργάζεται, έχοντας χάσει τις ελπίδες τους να σωθούν τα έμβρυα 
τους. Μέσα από την εμπειρία του τις τελευταίες τρείς δεκαετίες, έχει 
αναπτύξει μια σειρά από νέες μεθόδους για έλεγχο και θεραπεία του 
εμβρύου. Αποφασίζει σε κάθε περίπτωση ποια είναι η καλύτερη 
μέθοδος για φέρει σε πέρας το σκοπό. Να κάνει ότι είναι δυνατόν για να 
σωθούν τα παιδιά. «Πολλές φορές καταφέρνουμε όντως να σώσουμε 
παιδιά τα οποία θα πέθαιναν αν δεν είχαν υποστεί αυτές τις επεμβάσεις 
αλλά υπάρχουν και αρκετές φορές που παρ΄ όλες τις προσπάθειες μας 
δυστυχώς δεν καταφέρνουμε να σώσουμε τα μωρά. Ώστε δεν είναι θέμα 
θαύματος. Είναι θέμα ιατρικής επιστημονικής έρευνας και σκέψης και 
φέρνοντας σε εφαρμογή αυτά τα οποία έχω μάθει από την έρευνα μου» 
αναφέρει. 

Επισημαίνει ακόμη πως ο θάνατος ενός εμβρύου ή ενός παιδιού είναι το 
ίδιο με τον θάνατο ενός ενήλικα διότι η ζωή δεν ξεκινάει από τη στιγμή 
που θα γεννηθεί κάποιος αλλά πολύ νωρίτερα. Ένα έμβρυο στην 12η ή 
στην 20η εβδομάδα είναι ένας άνθρωπος. Κι αυτό είναι όλη η φιλοσοφία 
της ιατρικής του εμβρύου. Είναι τρομακτικό το αίσθημα που νιώθει 
κάποιος να βλέπει μπροστά στα μάτια του να σταματάει η καρδιά του 
εμβρύου. «Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, προσπαθώ μέχρι την 
τελευταία στιγμή να δω κατά πόσο θα μπορούσα να κάνω κάτι να 
αποτρέψω τον θάνατο του εμβρύου και ορισμένες φορές τα 
καταφέρνουμε. Ορισμένες φορές όμως δεν τα καταφέρνουμε. Για μένα 
είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα να αντιμετωπίζω το θάνατο και με 
πληγώνει κάθε φορά» αναφέρει. 

Πολλά παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, είδαν το φως του ήλιου, χάρη στην 
παρέμβαση του δρος Νικολαϊδη. Κληθείς να σχολιάσει πως νιώθει 
σήμερα όταν τους συναντά, ο ίδιος ανέφερε πως πέρσι μετά την 
προβολή του επεισοδίου του Surgeon’s Cut στο Netflix, το οποίο 
αφιερώθηκε στη δουλειά του, ο δρ. Νικολαϊδης σημείωσε πως δέχτηκε 
φωτογραφίες και μηνύματα από πολλά μέρη του κόσμου από 
ανθρώπους που είχε δει ως έμβρυα πριν από 30-35 χρόνια και σήμερα 
είναι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κτλ σε διάφορες χώρες. Ασφαλώς 
νιώθει μεγάλη ικανοποίηση όταν βλέπει ανθρώπους οι οποίοι σήμερα 
βρίσκονται στη ζωή που ίσως αν δεν είχε επέμβει δεν θα βρίσκονταν 
σήμερα στη ζωή.  
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Ο δρ. Νικολαϊδης αναφέρθηκε και σε ζητήματα προγεννητικού ελέγχου 
και τα εργαλεία επιλεκτικής τεκνοποίησης. Κάποιοι σημείωσε, ίσως είναι 
και η μειοψηφία, θεωρούν ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα ν’ αλλάζει 
ποιος θα γεννιέται και ποιος όχι. Σημείωσε πως αυτά είναι φιλοσοφικά 
θέματα τα οποία θα συνεχίζουν να μας προβληματίζουν ως 
ανθρωπότητα, ωστόσο, υπάρχουν πολλά ηθικά ζητήματα τα οποία 
γίνονται πιο επιτακτικά στον τομέα της εμβρυακής ιατρικής. Όταν 
εντοπίζονται προβλήματα σε ένα έμβρυο, είπε, η απόφαση είναι στους 
γονείς τι θα πράξουν. Υπάρχουν τρεις επιλογές. Να συνεχίσουν την 
εγκυμοσύνη, να προχωρήσουν σε έκτρωση ή να υποβληθούν σε 
χειρουργικές επεμβάσεις  προγεννητικά για να μπορέσει να σωθεί το 
έμβρυο. Ο ρόλος του ίδιου όλα αυτά τα χρόνια είναι να υποστηρίξει και 
να κατευθύνει την απόφαση ενός ζευγαριού για να διαλέξουν το 
σωστότερο για τους ίδιους, παρά να προσπαθήσει να επιβάλει τις δικές 
του ηθικές αξίες. 

Τονίζει ωστόσο πως ένας γιατρός έχει μεγάλη σημασία, να βρίσκεται 
κάτω από την επιτήρηση της κοινωνίας για τις πράξεις του. « Η ιατρική 
εξελίσσεται σε πάρα πολλούς τομείς ραγδαία και μπορεί πάρα πολύ 
εύκολα ένας γιατρός να παίξει το ρόλο του Θεού. Αυτό είναι θα είναι ένα 
τεράστιο λάθος» είπε. 

Αναφερόμενος στην μέθοδο της αυχενικής διαφάνειας την οποία 
ανέπτυξε μέσα από την έρευνά του όλα αυτά τα χρόνια, ο δρ Νικολαϊδης 
είπε πως είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ανίχνευση σε αρχικό 
στάδιο της εγκυμοσύνης κατά πόσο ένα έμβρυο θα έχει σύνδρομο down 
ή χρωμοσωμικές και άλλες ανωμαλίες κι αυτό έχει μπει σε εφαρμογή 
παγκόσμια. 

Πρόσθετα, αναφέρθηκε στις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιεί μέσα 
από την έρευνα του η οποία διήρκησε περί τα 20 χρόνια σε προγεννητικό 
επίπεδο, ενώ σημείωσε πως σήμερα η μοριακή βιολογία επιτρέπει στους 
γιατρούς να εντοπίσουν μια σειρά από ανωμαλίες προγεννητικά ή στο 
νεογνό, γεγονός που επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση για την αποφυγή 
πολύ σοβαρών προβλημάτων. 
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Fireside Discussion:
Mevhibe Hocaoglu, Postdoctoral Research Fellow/Associate, King’s College London
Paris Demetriades, Journalist, Digital Tree



Η ανακουφιστική φροντίδα πρόκειται για μια θεραπεία, η οποία μπορεί 
να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό ασθενείς που έχουν κυρίως περάσει μια 
σοβαρή ασθένεια, όπως αυτή του κορωνοϊού, και η χρήση της 
συναντάται ήδη σε αρκετές χώρες. Η φροντίδα αυτή, μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί και σε οικείους ενός ασθενή οι οποίοι ζουν και αυτοί με τη 
σειρά τους τον δικό τους Γολγοθά προσπαθώντας να διαχειριστούν την 
κατάσταση που βρίσκεται το κοντινό τους πρόσωπο. 

Για το εν λόγω θέμα υπήρξε συζήτηση μεταξύ της Επιστημονικού 
Συνεργάτη για την ανακουφιστική Φροντίδα στο King’s College του 
Λονδίνου, κ. Mevhibe Hocaoglu και του δημοσιογράφου της Digital Tree, 
κ. Πάρη Δημητριάδη. 

Ξεκινώντας την συζήτηση, ο κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε στην 
καινοτόμα θεραπεία της ανακουφιστικής φροντίδας και την παροχή 
φροντίδας προς το τέλος της ζωής ενός ασθενή. Ρωτώντας την 
συνομιλήτρια του πως εκλαμβάνεται τον ορισμό της ανακουφιστικής 
φροντίδας, η κ. Hocaoglu εξήγησε πως ο ορισμός της θεραπείας είναι 
αρκετά περίπλοκος. Συχνά, συσχετίζεται μόνο με άτομα που βρίσκονται 
στο τέλος της ζωής τους, ωστόσο η ίδια το περιγράφει ως την φροντίδα 
που θα ήθελε κανείς να λάβει ένας άνθρωπος που αγαπά και είναι 
σοβαρά άρρωστος. 

Η φροντίδα αυτή, αφορά τον έλεγχο των συμπτωμάτων του, την 
προσφορά στήριξης στην οικογένεια του, να έχει φωνή ο ασθενής η 
οποία θα ακούγεται και πάνω από όλα να έχει μια βελτιωμένη ποιότητα 
ζωής. Αυτό είναι η ανακουφιστική φροντίδα τόνισε η κ. Hocaoglu. Είναι 
μια ανθρωποκεντρική και ολιστική προσέγγιση, που ενσωματώνει τις 
προτιμήσεις και τις απόψεις των ασθενών, τους στόχους τους αλλά και 
τις αξίες τους. Προσφέρεται από διεπιστημονικές ή πολυθεματικές 
ομάδες, οι οποίες αποτελούνται από πνευματικούς, γιατρούς, 
νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς. Η 
ανακουφιστική φροντίδα είναι μια ειδικότητα της ιατρικής αλλά και της 
νοσηλευτικής. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παροχή, μια ιατρική 
υπηρεσία η οποία μπορεί να προσφέρεται στα νοσοκομεία, σε ΜΕΘ ή 
ακόμα και στο σπίτι ενός ατόμου ή και σε ένα οίκο ευγηρίας. 

Ερωτηθείς από τον κ. Δημητριάδη με ποιο τομέα ασχολείται η ίδια, η 
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κ. Hocaoglu ανέφερε πως δραστηριοποιείται σε ένα τομέα με τον οποίο 
δένεται τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Έχει μεγαλώσει στην 
Κύπρο σε μια οικογένεια στην οποία όλοι ασχολούνταν με την παροχή 
φροντίδας. Ο πατέρας της ήταν γιατρός στη Λεμεσό, η μητέρα της ήταν 
νοσηλεύτρια. Όπως ανέφερε η ίδια, συνδέεται σε ένα βαθμό με την 
υγεία. Όμως στα εφηβικά της χρόνια όταν έχασε τον πατέρα της λόγω 
καρδιακής προσβολής και αργότερα, ως νεαρή ενήλικας, η μητέρα της 
απέκτησε άνια, ανακάλυψε εκ νέου την σημασία της 
ιατροφαρμακευτικής και ανακουφιστικής φροντίδας, στην μεταχείριση 
ατόμων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες.

Όπως εξήγησε η κ. Hocaoglu, όταν κάποιος πεθαίνει λόγω μιας ανίατης 
ασθένειας, υπάρχουν πάντοτε πάνω από ένα άτομα τα οποία 
επηρεάζονται από αυτή την αρνητική εξέλιξη. Οι εμπειρίες της, την 
ώθησαν στο να εξειδικευτεί στην ανακουφιστική φροντίδα, καθώς 
επιθυμούσε να μάθει πως να ανταπεξέλθει η ίδια σε αυτά που της 
συνέβησαν, αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσει και άλλους που έλαβαν 
διάγνωση για ασθένεια που απειλεί την ζωή τους. «Οι ανίατες ασθένειες 
είναι στην καθημερινότητα μας, κάποιοι γεννιούνται με αυτές κάποιοι 
την αποκτούν ως νέοι ενήλικες. Ζούμε σε ένα κόσμο, στον οποίο πολλά 
άτομα πάσχουν από πάνω από μια ασθένεια. Δεν μπορούμε να 
επικεντρωθούμε μόνο στην ασθένεια, αλλά θα πρέπει να δούμε το άτομο 
στην ολότητά του και προσωπικά αλλά και νοητικά. Η πρόκληση αυτού 
του περίπλοκου ζητήματος του να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, 
όταν η θεραπεία δεν είναι επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. 
Hocaoglu.

Σε ερώτημα του κ. Δημητριάδη, εάν η ανακουφιστική φροντίδα βοηθάει 
και τις οικογένειες των ασθενών, η κ. Hocaoglu απάντησε θετικά, 
επισημαίνοντας πως η συμβατική ιατρική βλέπει το άτομο που είναι 
υγιές να νοσεί και στη συνέχεια επικεντρώνεται στην ασθένεια. Η 
ανακουφιστική φροντίδα, όμως, επικεντρώνεται στο άτομο πριν 
νοσήσει, στην στιγμή της διάγνωσης και στην μετέπειτα φροντίδα του.

Ως παράδειγμα η κ. Hocaoglu χρησιμοποιήσε το σενάριο κάποιος να έχει 
το γονίδιο για μια νόσο, η οποία επιδρά στην ζωή του ατόμου πριν 
ξεκινήσουν τα συμπτώματα. Η κ. Hocaoglu ανέφερε πως θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη τους και το άτομο αλλά και η οικογένεια. Μόλις υπάρξει η 
διάγνωση θα πρέπει να ξεκινήσει η ανακουφιστική θεραπεία, η οποία 
συνεχίζεται και αφότου ξεκινήσουν τα συμπτώματα και λαμβάνεται 
παράλληλα με την γενικότερη θεραπεία, προσπαθώντας να προσφέρει 
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ουσιαστικά ένα καλό θάνατο. Στην όλη διαδικασία, προστίθεται και η 
φροντίδα που προσφέρεται στην οικογένεια, αφότου αποβιώσει 
κάποιος οικείος τους. Ο ασθενής είναι πάντα στο  επίκεντρο της 
φροντίδας, τόνισε η κ. Hocaoglu, αλλά τι γίνεται με κάποιο που δεν έχει 
τις αισθήσεις του, όπως ένας ασθενής του κορωνοϊού, διερωτήθηκε. 
«Ποιος θα ήξερε τι θα επέλεγε ο ασθενής αν μπορούσε να μιλήσει; Αυτοί 
που γνωρίζουν τις επιθυμίες του ασθενούς είναι προφανώς οι φίλοι και 
η οικογένεια του.  Οπότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι οικείοι 
του ασθενή στην ανακουφιστική φροντίδα», είπε.

Ο κ. Δημητριάδης, ανέφερε πως υπάρχουν μονάδες στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, στις ΗΠΑ αλλά και σε χώρες όπως η Κύπρος και διερωτήθηκε 
εάν ισχύει πως στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν μονάδες 
ανακουφιστικής φροντίδας. Απαντώντας η κ. Hocaoglu, ανέφερε πως 
όντως κάτι τέτοιο ισχύει. Η ανακουφιστική φροντίδα θα μπορούσε να 
συμπεριληφθεί και σε ειδικές ομάδες, όπως εξήγησε. Χώρες με 
ψηλότερα εισοδήματα έχουν τέτοιες μονάδες, αλλά η ομάδα στο Kings 
College και στο ινστιτούτο, δεν βασίζεται σε μια μονάδα ανακουφιστικής 
θεραπείας, ανέφερε. Επισκέπτονται σχολεία, κέντρα ευγηρίας κτλ. 
Ουσιαστικά η ομάδα πάει στον ασθενή. Είναι αρκετά σπάνιο, είπε η κ. 
Hocaoglu, να υπάρχουν μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας στα 
νοσοκομεία. Η Κύπρος, κάνει αρκετά πράγματα στο να προσφέρει 
ανακουφιστική φροντίδα κατοίκον. Συνήθως άτομα που πάσχουν από 
ανίατες ασθένειες προτιμούν να είναι στο σπίτι τους παρά σε μια 
νοσοκομειακή μονάδα. 

Ερωτηθείς για τα σχέδια τους επόμενους μήνες και το ενδεχόμενο 
συμπερίληψης και της Κύπρου σε αυτά, η κ. Hocaoglu είπε πως έχει την 
τιμή να λάβει ένα βραβείο από μέντορα της στο Πανεπιστήμιο του Har-
vard, με τον οποίο θα αναπαράγει αυτό που έκαναν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και θα προσπαθήσουν να μετρήσουν τα αποτελέσματα. 

«Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για την ανακουφιστική φροντίδα, θα ήταν 
ωραίο να συμβάλει στο να συνεργαστούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η 
Κύπρος για να υπάρξει καλή συλλογή ποιοτικών δεδομένων που 
επικεντρώνονται στον ασθενή για να καταλάβουμε ποιες είναι η 
δραστηριότητες παροχής ανακουφιστικής φροντίδας οποιουδήποτε 
επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων για να βελτιώσουμε 
προφανώς την παροχή φροντίδας», είπε η κ. Hocaoglu. 

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα, τους επόμενους μήνες που θα ξεκινήσει η
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υποτροφία της στο πανεπιστήμιο του Harvard, να μιλήσει με 
συναδέλφους στην Κύπρο για να συναφθούν νέες συνεργασίες.
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Ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από τα Μέσα Ενημέρωσης συζήτησαν 
κατά τη διάρκεια του Cyprus Forum 2021 o Γενικός Διευθυντής του 
Sigmalive Χρήστος Δανέζης και οι ακαδημαϊκοί δρ. Κατερίνα Καουρή 
(Cardiff University) και Μιχάλης Σιβιριανός (ΤΕΠΑΚ).

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Δανέζης σημείωσε πως η επικοινωνία 
της επιστήμης δέχεται έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, 
σημειώνει, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι την ευθύνη της 
επικοινωνίας μιας επιστημονικής έρευνας στο κοινό, βαραίνει πλέον 
πολύ περισσότερο τον ερευνητή και λιγότερο τον δημοσιογράφο. Ότι 
δηλαδή, ένας ερευνητής παράλληλα με τις επιστημονικές γνώσεις θα 
πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες για την προώθηση της 
έρευνας του. Σημείωσε ακόμη ότι η επιστήμη κατά το παρελθόν έχει 
αντιμετωπίσει ξανά πανδημίες, ωστόσο τώρα, ήταν η πρώτη φορά που 
είχαμε στη διάθεσή μας επικοινωνιακά τουλάχιστον ένα ευρύ γρήγορο 
και έντονα συνδεδεμένο μεταξύ του, επικοινωνιακό σύστημα το οποίο 
αποδείχθηκε ευχή και κατάρα. Παραδέχθηκε ακόμη πως κανένας δεν 
ήταν έτοιμος να διαχειριστεί αυτό το μείγμα. 

«Κυβερνητικές ανακοινώσεις, talk show, εκπομπές στο ραδιόφωνο, στην 
τηλεόραση, δελτία τύπου από ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα. 
Ενημέρωση από πρακτορεία ειδήσεων ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα και άλλες 
επικοινωνιακές ενέργειες, δυσκολεύτηκαν και κάποιες φορές απέτυχαν 
να μεταφέρουν σωστά τα αποτελέσματα των ερευνητικών ενεργειών της 
επιστήμης στη μάχη κατά της πανδημίας. Κι αυτές οι αποτυχίες μάλιστα 
είχαν και σημαντικές συνέπειες, όπως όλοι γνωρίζουμε.

Μπέρδεψαν, σύγχυσαν, δημιούργησαν σκεπτικισμό και κάποιες φορές 
άρνηση στο κοινό το οποίο έδειξε να χάνει την εμπιστοσύνη του 
απέναντι σε κυβέρνηση ΜΜΕ αλλά και την ίδια την επιστήμη. Αυτή η 
αλυσίδα της επικοινωνίας, ξεκινά από την επιστημονική έρευνα από τη 
μία πλευρά, οδηγεί στις εκάστοτε κυβερνητικές δομές που κάνουν τη 
διαχείριση μιας πανδημίας. Στην συνέχεια στα κυβερνητικά όργανα που 
επικοινωνούν, σε πρακτορεία ειδήσεων μετά σε ΜΜΕ και τέλος φτάνει 
στον πολίτη. Μέσα από διάφορα κανάλια. Είτε ψηφιακά, είτε 
παραδοσιακά» ανέφερε.

Από την πλευρά της η δρ. Καουρή, κληθείσα να σχολιάσει αν ήταν
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αποτυχημένη η επικοινωνία μεταξύ επιστήμης και κυβερνήσεων ανά τον 
κόσμο κατά την διάρκεια της πανδημίας η οποία οδήγησε κάποιες φορές 
σε αναποτελεσματικά ή ακόμη και λανθασμένα μέτρα, είπε πως η 
επιστημονική κοινότητα κλήθηκε να ανταποκριθεί πολύ γρήγορα σε μια 
τεράστια πρόκληση η οποία επηρέασε άμεσα τις ζωές εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Παραδέχθηκε πως σε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς, 
αναπόφευκτα έχουν γίνει διάφορα επικοινωνιακά λάθη από πολλές 
πλευρές σε πολλές χώρες. 

Εξήγησε ακόμη πως στην επιστημονική έρευνα, οι ερευνητές ελέγχουν 
επανειλημμένα τα αποτελέσματά τους πριν από τη δημοσίευση τους, 
μια διαδικασία που απαιτεί αρκετό χρόνο. Σε αυτή την πανδημία, οι 
επιστήμονες θα έπρεπε να εξάγουν αποτελέσματα και να 
συμβουλεύσουν κυβερνήσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς 
να προχωρήσουν σε επαναληπτικούς ελέγχους. Το κοινό, ουσιαστικά, 
παρακολουθούσε την έρευνα σε εξέλιξη, γεγονός που οδήγησε σε 
δυσπιστία. Είναι γεγονός, τόνισε πως δεν υπήρξε κακή πρόθεση από 
επιστημονικές ομάδες. Χρησιμοποιείτο απλώς ότι υπήρχε σε γνώση την 
δεδομένη στιγμή που λαμβάνονταν αποφάσεις. 

Η δρ. Καουρή αναφέρθηκε και στην εμπειρία της ως μέλος της 
Συμβουλευτικής Επιστημονικής Ομάδας της Ουαλικής κυβέρνησης για 
τον κορωνοϊό, τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μεταξύ 
των επιστημονικών ομάδων και των υπηρεσιακών υπαλλήλων των 
κυβερνήσεων, ιδιαίτερα των Εθνικών Συστημάτων Υγείας, στη λήψη 
αποφάσεων. Στην Ουαλία, είπε, κάθε δυο εβδομάδες, οι ομάδες αυτές, 
συναντιόνταν στο ίδιο τραπέζι, αναλύοντας δεδομένα μέσα από τα 
οποία λαμβάνονταν αποφάσεις. Το ζήτημα, εναπόκειτο στην κυβέρνηση 
κατά πόσο θα έπαιρνε τις συστάσεις των ερευνητών και θα τις 
μετουσίωνε σε αλλαγές στην καθημερινότητα του κοινού. 

Σε ότι αφορά τη διαφάνεια στις αποφάσεις των κυβερνήσεων μέσω των 
συστάσεων των επιστημονικών συμβουλευτικών ομάδων,  αλλά και στην 
αποτελεσματικότητά τους, κατά την περίοδο της πανδημίας, 
αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου υπάρχει 
ένας δομημένος τρόπος επικοινωνίας των επιστημόνων με τη 
κυβέρνηση, κάτι που υπήρχε πολύ πριν την τωρινή πανδημία ως η emer-
gency scientific advisory group για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ουαλία, 
έχει δική της επιστημονική ομάδα η οποία συνεργάζεται με την κεντρική. 
Οι ομάδες αυτές, είπε, έχουν έναν δομημένο τρόπο που προσκαλούνται 
και συμμετέχουν και τα αποτελέσματα και τα πορίσματα των 
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συναντήσεων που γίνονται, είναι διαθέσιμα ως επί το πλείστον στο 
διαδίκτυο. 

Πρόσθετα, επεσήμανε ακόμη πως σε ερευνητικό επίπεδο οι ομάδες 
είναι καλό να ανταλλάζουν ερευνητικά papers προκειμένου να ελέγχουν 
ο ένας τη δουλειά του άλλου, να κρίνουν και να αμφισβητούν. Ωστόσο, 
ξεκαθάρισε πως δυστυχώς η διεργασία αυτή είναι ο τρόπος που 
λειτουργεί η επιστημονική κοινότητα και δεν είναι καλό να προβάλλεται 
μέσα από τα τηλεοπτικά κανάλια μέσα από απλές συζητήσεις προσιτές 
στον κόσμο, διότι η υπερβολική απλοποίηση δημιουργεί ανασφάλεια. 
Ο δρ. Σιβιριανός επεσήμανε πως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης βοήθησαν να διαχυθεί πολύ γρήγορα η 
πληροφορία. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πως μέσα από τους 
αλγόριθμους τους τη διαστρέβλωσαν, δίνοντας σημαντικά 
παραδείγματα πληροφοριών που δημοσιεύτηκαν και αργότερα 
διαψεύστηκαν. Ωστόσο, διαδόθηκαν στα Κοινωνικά Δίκτυα και 
υιοθετήθηκαν από άτομα που ήταν έτοιμα να τις υιοθετήσουν, τα οποία 
τείνουν να είναι επιρρεπή στις θεωρίες συνομωσίας και στην 
παραπληροφόρηση. 

Αναφέρθηκε ακόμη και σε περιθωριακούς χρήστες του διαδικτύου που 
είναι απομονωμένοι σε ομάδες σε Viber και what’s up, ανταλλάζοντας 
πληροφορίες μεταξύ τους χωρίς να παρακολουθούν τα κοινωνικά 
δίκτυα. Περιθωριακές κοινότητες, στις οποίες είναι δύσκολο να φτάσεις. 
Άρα σε μεγάλο βαθμό ήταν εμφανής η διάδοση παραπληροφόρησης στα 
κοινωνικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας πως στα κοινωνικά δίκτυα δεν 
μπαίνει φιλτραρισμένη, αξιόπιστη πληροφορία. 

«Πολλές φορές λέμε πως ήρθε η τεχνολογία και έφερε αυτή την 
ταχύτητα, και έφερε τα fakenews, βέβαια ξέρουμε ότι πριν από πολλά 
χρόνια ο Μάρκ Τουέιν είχε πει ότι ένα ψέμα κάνει το γύρο του κόσμου 
μέχρι η αλήθεια να δέσει τα παπούτσια της. Άρα είναι στην ανθρώπινη 
φύση να διαδίδει γρήγορα μια ψεύτικη πληροφορία» είπε. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ακούστηκαν απόψεις για το 
αντιεμβολιαστικό κίνημα, κάτι που δεν είναι καινούργιο. Τα 
αντιεμβολιαστικά κινήματα του παρελθόντος, σύμφωνα με σχετικές 
έρευνες έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Κληθείς να σχολιάσει αν το 
εμβολιαστικό πρόγραμμα επικοινωνήθηκε σωστά, ο δρ. Σιβιριανός, 
τόνισε πως στην Κύπρο, παρά τα λάθη, δεν ήταν άσχημα τα 
αποτελέσματα. Υπάρχουν χειρότερα παραδείγματα, ειδικότερα στην
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Ανατολική Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Ήταν γνωστό εξ αρχής ότι θα 
υπήρχε ένα μεγάλο κύμα δισταγμού απέναντι στα εμβόλια, έχοντας ως 
παράδειγμα το MMR από το παιδικό εμβολιαστικό σχήμα. Είπε ακόμη 
πως, ήταν γνωστό ανάμεσα στους επιστήμονες πως θα υπήρχε άρνηση 
και για τα εμβόλια του κορωνοϊού παρά τις εγκρίσεις και τις 
προσπάθειες των κυβερνήσεων για επικοινωνιακή διαχείριση, ωστόσο ο 
κόσμος δεν ήταν σε θέση να ακούσει γιατί δεν μιλά με αυτούς τους 
όρους. Δεν κατανοεί επιστημονικά αποτελέσματα με τον τρόπο που 
ήθελαν κάποιοι άλλοι να τα κατανοήσει. Παράλληλα, αναγνωρίζει πως η 
επιστημονική κοινότητα, απέτυχε να κατανοήσει τις συναισθηματικές 
ανάγκες και τις πολιτισμικές διαφορές που οδηγούν σε τέτοιου είδους 
άρνηση.  Η δρ. Καουρή αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Ηνωμένου 
Βασιλείου όπου δεν τέθηκαν αμφιβολίες για τον εμβολιασμό ή όχι του 
κοινού, αφού η κοινωνία ήταν πιο δεκτική στον εμβολιασμό. 

Καταληκτικά, οι δυο ακαδημαϊκοί αναφέρθηκαν στο επικοινωνιακό 
υπόβαθρο που θα πρέπει να διαθέτουν οι ερευνητές, επισημαίνοντας 
την αναγκαιότητα της εκπαίδευσής τους προκειμένου να διαθέτουν τις 
δεξιότητες να επικοινωνήσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στο 
κοινό και όχι μόνο σε άλλους επιστήμονες που «μιλούν» την ίδια γλώσσα. 
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι θα πρέπει αντίστοιχα να εκπαιδεύονται 
και οι δημοσιογράφοι να αναζητούν τους κατάλληλους ειδικούς σε κάθε 
θέμα προκειμένου να δίνουν απαντήσεις αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται 
βασική εκπαίδευση από τα σχολικά χρόνια για το κοινό, σε θέματα 
γνώσης και επιστήμης. 
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Τον ρόλο των τεχνών και του πολιτισμού στον κοινωνικοικονομικό 
μετασχηματισμό επεξεργάστηκαν οι τέσσερις συνομιλητές του πάνελ 
υπό τον συντονισμό του δρος Κώστα Μάντζαλου (Frederick University). 
Στο πάνελ συμμετείχαν η αρχιτέκτονας Έλενα Παρούτη (Epitessera 
Architects Team), η Μόνικα Ασημένου (θεωρητικός τέχνης, 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια) και ο Νικόλας Λαμπούρης 
(καλλιτέχνης/επίκουρος καθηγητης Frederick University). 

Στην αρχική του τοποθέτηση ο δρ. Μάντζαλος αναφέρθηκε σε έννοιες 
όπως η δημιουργικότητα, προσθέτοντας πως στη συζήτηση θα 
αναδειχθούν μέσω της τέχνης. Σημείωσε ακόμη πως οι τέχνες 
διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαβίωση μας στη σύγχρονη 
κοινωνία. Επεσήμανε πως οι τέσσερις συμμετέχοντες εκφράζονται 
μέσω της οπιτικής γλώσσας, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στην 
εκπαίδευση των παιδιων, σ’ αυτήν η οποία προερχεται από τους γονείς 
και όσο τα παιδιά μεγαλώνουν μετατρέπεται σε πολιτισμό. Ο δρ. 
Μάντζαλος έδωσε ως παράδειγμα τον πολίτιμο πίνακα της Μόνα Λίζα 
(τζοκόντα). Ένα έργο του Ντα Βίντσι, αναγνωρίσιμο και 
πολυφωτοφραφημένο από όλο τον κόσμο. Η τέχνη, σημείωσε, πάει πολύ 
πίσω το χρόνο και αποτελούσε έναν τρόπο επικοινοινωνίας και κοινής 
γλώσσας, Απόδειξη, η τοιχογραφίες σε ολόκληρο τον πλανήτη όπου οι 
άνθρωποι επιχειρούσηαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, 
επεσήμανε πως η τέχνη έχει προχωρήσει πέρα και από τον 
μεταμοντερνησμό και δεν υπάρχει επίσημη ονομασία στην περίοδο που 
διανύουμε ενώ υπογράμμισε πως η τέχνη πολλές φορές αποτελεί μια 
σημαντική πολιτική πράξη. 

Ο δρ Μάντζαλος παρουσίασε διάφορα έργα στα οποία συμμετείχε τα 
οποία παρεμβαίνουν και ασκούν κριτική στην τρέχουσα κατάσταση 
(πινακίδες, λαική τράπεζα, carefour, Ορφανίδης). 

Η κ. Έλενα Παρούτη, αναφέρθηκε στο πρότζεκτ «Κοινωνικό Δικαίωμα». 
Μια ενδιαφέρουσα ιδέα η οποια εξελίχθηκε στους χώρους της Παλιάς 
Ηλεκτρικής όπου εκτέθηκαν έργα τέχνης στο πλαίσιο του προγράμματος 
Terra Mediteranea In Crisis, όπου φιλοξενούνταν πρόσωπα τα οποία 
ξεναγήθηκαν στους χώρους και στη συνέχεια τους προσφερόταν γεύμα. 
Ο συνδυασμός μεταξύ οικοδεσποτη και προσκεκλημένων είχε ως
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αποτέλεσμα την αλληλεπίδραση και το διάολογο κατά τη διάρκεια του 
έργου. 

Μάλιστα, η κ. Παρούτη αναφέρθηκε τη δική της συμμετοχή όπου δυο 
καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να καλοσωρίσουν μια ομάδα οικονομικών 
μεταναστών που έφθασαν στην Κύπρο για να εργαστουν, στις πλείστες 
των περιπτώσεων ως οικιακοί βοηθοί. Στο έργο αυτό, όπως είπε η κ. 
Παρούτη, οι ρόλοι αντιτράφηκαν. Έτυχαν ξενάγησης στην έκθεση και 
ακολούθως είχαν την σπάνια εμπειρία να βιώσουν κάποιον να τους 
προσφέρει όσα μας προσφέρουν καθημερινά, είπε. Η κ. Παρούτη 
υπογράμμισε ότι η εμπειρία αυτή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 
κοινωνιολογικής άποψης.Τα πρόσωπα της ομάδας γνωρίζονταν μεταξύ 
τους και αυτό δημιούργησε μια αίσθηση οικειότητας στο έργο. Ήταν, 
όπως ανέφερε, μια μοναδική εμπειρία τέχνης για όλους και όχι ένα 
κοινωνικό πείραμα. Τέλος, είπε, πως είναι σημαντικό να παραδεχθούμε 
πως η τέχνη πρέπει να αφορά όλους χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
 
Η δρ. Μόνικα Ασημένου, αναφέρθηκε στις κοινωνικές πρακτικές που θα 
πρέπει να ακολουθεί στην τέχνη οι οποίες συγνά αναφέρονται σε 
κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Κοινωνικές πρακτικές στην τέχνη, 
εμπεριέχει οποιαδήποτε μορφή τέχνης η οποία εμπλέκει άτομα και 
κοινότητες σε συζητήσεις που παράγουν κοινωνική αλληλεπίδραση. 
‘Εδωσε ως παράδειγμα το πρότζεκτ «Κοινωνικό Δικαίωμα» όπου ο 
άνθρωπος ήταν το επίκεντρο έργου και το τελικό έργο τέχνης είχε 
λιγότερη σημασία. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο έργο δεν υπήρχε τελικό 
αποτέλεσμα. Είναι, όπως εξήγησε, ένας τομέας τέχνης που φέρνει πιο 
κοντά το κοινό και την κοινωνία κοντά στους καλλιτέχες και γι’ αυτό η 
κοινωνική τέχνη είναι ένας πολθεματικός τομέας. Υπάρχουν αρκετοί 
καλλιτέχνες που εργάζονται σε τέτοιου είδους έργα και συνενώννουν 
δυνάμεις με τους ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς. 

Αναφέρθηκε ακόμη και στη δράση των ακτιβιστών καλλιτεχνών οι οποίοι 
συνήθως ενσωματώνονται σε μία συγκεκριμένη κοινότητα, εκπαιδεύουν, 
συζητούν και βελτιώνουν καταστάσεις. Μέσα από τις δράσεις τους 
εστιάζουν στην εμψύχωση της κοινίοτητας και στην αλλαγή. Συνήθως, 
υπογράμμισε, δεν πρόκειται για έργα που ακολουθούν την πεπατημένη 
και δεν εντασσονται σε θεσμικες δομές τέχνης όπως είναι οι γκαλερί και 
τα μουσεία. Ένα παράδειγμα είναι και η παρέμβαση το Regina Cinema 
(οδός Ρηγαινης στη Λευκωσία) όπου 6 ομάδες καλλιτεχνών 
χρησιμοποίησαν τη διαφημιστική βιτρινα για να δημιουργήσουν, να 
δράσουν και να παρέμβουν στον δημόσιο χώρο. 
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Στην τοποθέτηση του ο δρ. Λαμπούρης υπογράμμισε πως οι καλλιτέχνες 
είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας και θα πρέπει να δουν χωρίς 
αποκλεισμούς. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου εξαιτίας της εκπαίδευσης 
στην Κύπρο, οι καλλιτέχνες νιώθουν ότι βρίσκονται «εκτός παιχνιδιού». 
Στην πράξη ωστόσο, είναι ενεργά μέλη τα οποία μελετούν και 
παρεμβαίνουν με τον τρόπο τους. 

Ο δρ. Λαμπούρης αναφέρθηκε στο δικό του πρότζεκτ όπου την περίοδο 
2013-2018 κατέγραψε τα μνημεία ως επι το πλείστον στο νότιο μέρος του 
νησιού και μερικά στο βόρειο μέρος. Μελετώντας τα μνημεία και τα 
γλυπτά της Κύπρου, ο δρ. Λαμπούρης κατέγραψε περί τα 700 μνημεια. 
Περίπου 500 απ αυτά αφορούσαν την περίοδο μετά την ανεξαρτησία 
της Κύπρου και βασίζονται σε θεματικές όπως η εισβολή, οι 
αγνοούμενοι, το πραξικόπημα, οι πολιτικές δολοφονίες, οι 
τουρκοκύπριοι, η εθνική άμυνα, οι πολιτικές προσωπικότητες όπως ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Ο ίδιος, όπως 
είπε, μέσα απο αυτή την καταγραφή, διερωτήθηκε κατά ποσο, όντως 
αυτά τα μνημεία αποτελούν την πολιτισμική παραγωγή που θέλουμε να 
διατηρήσουμε για το μέλλον, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει πολιτική θέση. 
Σημείωσε ακόμη πως σε όποιο χωριό της Κύπρου και να πάμε, στην 
Κεντρική Πλατεία, συναντούμε ένα τέτοιο μνημείο. Τα μνημεία αυτά 
ασχολούνται με το τραύμα και μια συγκεκριμένη στιγμή και αφήγηση της 
ιστορίας. Αποτελούν όμως ένα κομμάτι της εθνικής ταυτότητας και της 
συλλογικής μνήμης. 

Διερωτήθηκε ωστόσο πως όντως είναι το αφήγημα το οποίο θέλουμε να 
διατηρήσουμε; Είναι η μόνη ιστορία του νησιού μας ή μήπως υπάρχουν 
και διαφορετικές αφηγήσεις της ιστορίας; Είναι επίσης ενδιαφέρουσα η 
έρευνα πίσω από την πολιτική ατζέντα των μνημείων τα οποία συνήθως 
σε επίσημες επετείους μεταφράζονται ως περφόρμανς για διάφορους 
πολιτικούς. Τα μνημεία δουλεύουν σε πολλά επίπεδα. Είναι, σημείωσε, 
τουριστικές ατραξιόν, σημεία των πόλεων μας και σύμβολα ενός 
συστήματος αξών. 
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Tη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης ανέπτυξε στο Cyprus Forum 2021 ο 
Κυριάκος Παρπούνας, sustainability leader της Grant Thorton Cyprus, 
στην ομιλία που παραχώρησε με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
μικρά κράτη μέλη και συνέργειες», στο πλαίσιο της οποίας συζήτησε 
πρωτοβουλίες, που μπορεί να υιοθετήσει η Κύπρος, ώστε να 
επωφεληθεί μέσα από την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.

Αρχικά, αφού αναφέρθηκε σε δύο κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα - στην 
άνοδο της στάθμης των υδάτων του πλανήτη, με αποτέλεσμα μια πόλη, 
όπως η Τζακάρτα, να πρέπει να εγκαταλειφθεί και στην κρίση των 
φυσικών πόρων, αφού απορροφούμε νωρίτερα από όσο θα έπρεπε τις 
ποσότητες των πόρων – τόνισε ότι η υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να 
ανατραπεί, αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον.

Όπως ανέφερε ο κ. Παρπούνας, η αειφόρος ανάπτυξη, σύμφωνα με τον 
ορισμό του ΟΗΕ, σημαίνει ανάπτυξη, που διασφαλίζει ότι αφήνουμε 
πόρους και για τις επόμενες γενιές, γεγονός που συνεπάγεται ότι πρέπει 
να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε θεμελιακά, σημειώνοντας ότι 
η ΕΕ είναι ηγέτιδα στον τομέα, ενώ έχει δεσμευθεί στην υλοποίηση των 
17 στόχων των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία 
επικεντρώνεται στα θέματα ενέργειας, υποστήριξε ότι η Κύπρος ως 
μικρή χώρα δεν έχει την ίδια βαρύτητα στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, 
εντούτοις, όπως ανέφερε, «μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις συνθήκες, 
ούτως ώστε να δραστηριοποιηθούμε και να αναπτύξουμε θέσεις 
εργασίας υψηλού επιπέδου». Εξήγησε ότι τομείς, όπως η ανακαίνιση 
κτηρίων, η ανάπτυξη ΑΠΕ, οι γεωργικές πρακτικές, η κυκλική οικονομία, η 
ανακύκλωση προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης υψηλού επιπέδου 
θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι  μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον 
επενδυτικό τομέα προς ανάπτυξη επενδύσεων τον τόπο μας και την ίδια 
ώρα αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο έχουμε τη 
δυνατότητα να αναπτύξουμε τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού 
της χώρας.
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Τόνισε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας 
παρουσιάζονται, ενώ ένας κοινός πόλος για συμμαχίες είναι η 
Μεσόγειος Θάλασσα και καταληκτικά υποστήριξε  ότι ως ένα κράτος της 
Μεσογείου, η οποία καλύπτει το 1% των υδάτων παγκόσμια αλλά 
περιέχει το 7% των μικροπλαστικών, έχουμε τη δυνατότητα, για 
παράδειγμα, να αναπτύξουμε συνέργειες στον τομέα της ρύπανσης της 
θάλασσας.
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Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως φορέας διαμόρφωσης ενός νέο 
γεωοικονομικού παραδείγματος για την ΕΕ, την Κύπρο και τη γειτονιά 
της τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην ενότητα «Κύπρος και 
Μεσόγειος: Νέες πραγματικότητες, η Πράσινη Συμφωνία, μια 
συνδεδεμένη Μεσόγειος» στο Cyprus Forum 2021. Στην παρούσα 
ενότητα συζητήθηκε το πώς μπορεί να αναπτυχθούν γέφυρες 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την πράσινη μετάβαση, με 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ιδίως υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας, για ένα νέο ενεργειακό μοντέλο για την Κύπρο και την 
Ανατολική Μεσόγειο.

«Η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας αποτελεί μονόδρομο»

Μιλώντας στο Cyprus Forum o τέως Yπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε το θέμα της κλιματικής αλλαγής ως ένα 
ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα, «όχι μόνο σε σχέση με την παγκόσμια ατζέντα, 
ενόψει και της Συνόδου COP26 στη Γλασκόβη, αλλά και λόγω των όσων 
βιώσαμε το φετινό καλοκαίρι στη Μεσόγειο και την Ευρώπη», 
σημειώνοντας ότι «οι καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν τους 
τελευταίους μήνες σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και 
Ισπανία, καθώς και οι επίσης καταστροφικές πλημμύρες σε Γερμανία, 
ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, της κλιματικής αλλαγής, κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου, και καταδεικνύουν περίτρανα πως δεν υπάρχει 
πλέον άλλο περιθώριο αναβολής λήψης αποτελεσματικών μέτρων».

Ο κ. Χριστουδουλίδης τόνισε ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί 
αφηρημένη έννοια, αντιθέτως είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα, 
καθώς «η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια ορατή απειλή για το 
περιβάλλον, για τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας και δεν υπάρχουν 
περιθώρια αναβλητικότητας στις δράσεις μας».

Και αναφέρθηκε ειδικότερα στην πρόσφατη Συνόδο Κορυφής των 
EUMED 9 στην Αθήνα, στις 17 Σεπτεμβρίου, της οποίας κεντρικό θέμα 
αποτέλεσε η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στη Μεσόγειο, 
σημειώνοντας ότι «από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Συνόδου 
και σχετικό με τη σημερινή μας συζήτηση, είναι η αναγνώριση της 
ανάγκης για μελλοντικές συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση
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των αδυναμιών που οφείλονται στην περιορισμένη συνδεσιμότητα 
μεταξύ της Μεσογείου και της ηπειρωτικής Ευρώπης».

Υπογράμμισε δε ότι «το θέμα της συνδεσιμότητας δεν αποτελεί μόνο 
περιφερειακό ζήτημα, αλλά θέμα που μας απασχολεί έντονα και σε 
εθνικό επίπεδο». Και εξήγησε πως για την Κύπρο θα είναι ιδιαίτερα 
μεγάλη πρόκληση να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες δεσμεύσεις 
που προκύπτουν από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, «διότι οι ιδιαιτερότητες μας ως χώρα αποτελούν σε 
σημαντικό βαθμό, περιοριστικούς παράγοντες, που δυσκολεύουν την 
όλη προσπάθεια».

Τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες, η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας 
–τουλάχιστον για τα Κράτη Μέλη της ΕΕ – αποτελεί μονόδρομο. «Όσο πιο 
σύντομα το αντιληφθούμε, τόσο πιο σύντομα θα κατανοήσουμε και την 
πρόκληση που σίγουρα υπάρχει, ως ευκαιρία που δύναται να μας 
οδηγήσει σε ανασχεδιασμό των πολιτικών και μέτρων στη βάση των νέων 
δεδομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης. Και εξήγησε 
ότι «μέσω του ανασχεδιασμού, με στόχο την εφαρμογή της Πράσινης 
Συμφωνίας, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη 
επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο προστασίας και διαχείρισης του 
περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, θα αποφύγουμε τυχόν πρόσθετα 
οικονομικά βαρίδια».

Όσον αφορά στο θέμα της συνδεσιμότητας της Κύπρου, επεσήμανε ότι 
«αν η Πράσινη Συμφωνία όντως αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική της Ένωσης, τότε χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση 
στον τρόπο διάδρασης της στρατηγικής αυτής με τα υφιστάμενα 
λειτουργικά πλαίσια. Δηλαδή, εάν απώτερος μας στόχος είναι η επίτευξη 
μιας ευρωπαϊκής πράσινης οικονομίας – ή, αν προτιμάτε, μιας κλιματικά 
ουδέτερης Ευρώπης μέχρι το 2050 - διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και τη κοινωνική δικαιοσύνη για 
τους πολίτες της ΕΕ, τότε είναι προς το συμφέρον μας να προωθήσουμε 
την πράσινη μετάβαση και στις υπόλοιπες [τρίτες] χώρες της 
Μεσογείου».

«Δεν μπορούμε απλά να μεταθέσουμε τυχόν εξωτερικές 
περιβαλλοντικές παρενέργειες από τη δική μας πράσινη μετάβαση 
πέραν των συνόρων της ΕΕ», υποστήριξε ο κ. Χριστοδουλίδης. 
Ακολούθως επεσήμανε ότι «η Κύπρος, αναγνωρίζοντας την παράμετρο 
αυτή και αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για λήψη άμεσων δράσεων για την 
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αντιμετώπιση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής 
Αλλαγής, ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία 
διαφάνηκε πως καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, έχει αναλάβει συγκεκριμένη Πρωτοβουλία και 
συντονιστικό ρόλο σε σχέση με την αντιμετώπιση της στην ευρύτερη 
περιοχή. Η Πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την κατάρτιση, σε 
συνεργασία με τις χώρες της περιοχής, ενός Περιφερειακού Σχεδίου 
Δράσης για την επίτευξη των στόχων που θέτει η Συμφωνία των 
Παρισιών». 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε ο τέως Υπουργός Εξωτερικών, 
σημαντικό ορόσημο αποτελεί η διοργάνωση του 2ου Διεθνούς 
Συνεδρίου για την Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή 
με θέμα «Προκλήσεις και Λύσεις» στην Κύπρο.

O τέως Yπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η Πρωτοβουλία αυτή 
συνάδει πλήρως με τη γενικότερη φιλοσοφία μας για την περιοχή, για τη 
γειτονία μας, που βασίζεται κυρίως στο δόγμα της στοχευμένης 
αποτελεσματικής πολυμέρειας, το οποίο αναγνωρίζει πως τα θέματα 
της σύγχρονης διεθνούς ατζέντας, όπως η Κλιματική Αλλαγή, είναι: 
(1) διασυνοριακά, 
(2) περίπλοκα και 
(3) δύσκολο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από πολυθεματικούς 
διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα ως προς τα συμφέροντα μικρότερων ή 
λιγότερο ισχυρών κρατών». 

Συνέχισε αναφέροντας πως «είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που η 
Κύπρος, πιστεύοντας ακράδαντα στις δυνατότητες που παρέχει η 
πολυμέρεια σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και εν τέλει στην ασφάλεια, τη 
σταθερότητα και την ευημερία και σε συνέργεια με την Ελλάδα, είχε 
ηγετικό ρόλο στην προώθηση στην Ανατολική Μεσόγειο της 
εγκαθίδρυσης των Τριμερών Μηχανισμών Συνεργασίας με Αίγυπτο, 
Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Παλαιστίνη και ΗΑΕ».

Τόνισε επίσης ότι «οι συνεργασίες αυτές και η δυναμική που τις 
χαρακτηρίζει, ωθούν προς την ανάγκη θεσμοθέτησης της 
περιφερειακής συνεργασίας, μέσω της σύστασης, όταν φυσικά είναι 
πολιτικά εφικτό, ενός περιφερειακού οργανισμού ασφάλειας και 
συνεργασίας. Ενός οργανισμού, όπου θα συμμετέχουν όλα τα κράτη της 
περιοχής, χωρίς τους όποιους αποκλεισμούς και ο οποίος θα διέπεται 
από μια θετική προσέγγιση».
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Στο πλαίσιο αυτό, όπως επεσήμανε ο κ. Χριστοδουλίδης, «η 
εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων στην περιοχή της Αν. 
Μεσογείου, ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης, ασφάλειας, σταθερότητας 
και ειρήνης, αποτελεί στρατηγικό όραμα. Προς το σκοπό αυτό, η Κύπρος 
συνεργάζεται στενά με τις γειτονικές της χώρες για την προώθηση μιας 
θετικής ατζέντας, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις 
σχέσεις καλής γειτονίας». Υπογράμμισε δε ότι «η ενεργειακή συνεργασία 
αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα για τη σύσταση των τριμερών 
μηχανισμών συνεργασίας που η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν 
δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια με χώρες της περιοχής», ενώ 
ανέφερε ότι «ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύσταση του 
Ενεργειακού Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF), το οποίο 
αποτελεί αναμφίβολα την επιτομή της περιφερειακής ενεργειακής 
συνεργασίας και αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη με πολλαπλές 
προεκτάσεις στην περιοχή».

Μιλώντας για τους στρατηγικούς στόχους της Κύπρου, ο Υπουργός 
Εξωτερικών επεσήμανε ότι «τα σταθερά βήματα της Κύπρου για 
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων που εκτιμάται ότι βρίσκονται στην 
κυπριακή ΑΟΖ και γενικότερα στην Αν. Μεσόγειο αποσκοπούν στο να 
καταστήσουν σταδιακά την περιοχή έναν σημαντικό εναλλακτικό 
ενεργειακό διάδρομο για την ΕΕ, με στόχο την μείωση της εξάρτησης της 
από τις παραδοσιακές και ιδιαίτερα ρυπογόνες πηγές τροφοδοσίας της. 
Παράλληλα, η Κύπρος, με την περιφερειακή της δράση στον τομέα της 
ενέργειας, προβάλλει τις ευρωπαϊκές πολιτικές και πρότυπα, στις 
σχέσεις της με τις τρίτες χώρες της περιοχής,  συμπεριλαμβανομένου 
του στόχου της ενεργειακής μετάβασης. Πρόθεση της Κύπρου είναι 
όπως δράσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση 
προωθηθούν εντός του EMGF, ιδιαίτερα κατά την δική μας Προεδρία το 
2022».

Επιπρόσθετα, ένα άλλο παράδειγμα περιφερειακής συνεργασίας που 
εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο της ενεργειακής μετάβασης, όπως 
ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, είναι «ο υπό σχεδιασμό αγωγός φυσικού 
αερίου “EastMed”, λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό αέριο εξακολουθεί 
να θεωρείται απαραίτητο για αρκετά Κράτη Μέλη ως καύσιμο-γέφυρα 
για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050», ενώ «άλλα 
ιδιαίτερα σημαντικά παραδείγματα είναι τα υπο σχεδιασμό έργα 
ηλεκτρικής διασύνδεσης “EuroAsia Interconnector” και “EuroAfrica Inter-
connector”, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για την Κύπρο, αφού 
πρόκειται για έργα υψηλής εθνικής και πολιτικής σημασίας. 
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Και υποστήριξε ότι «η υλοποίηση τους θα συμβάλει στον τερματισμό 
της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την 
συμπερίληψη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, 
με τρόπο που να ενδυναμώνεται η ενεργειακή ασφάλεια τόσο της 
Κύπρου όσο και της ΕΕ».

Καταληκτικά ο τέως Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα και 
προσδοκία «πως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, παρά τις προκλήσεις, 
θα λειτουργήσει ως μια νέα ευκαιρία συνεργασίας στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να παραμείνει ο πλανήτης μας βιώσιμος 
και παράλληλα, προωθώντας την πολυμέρεια, την περιφερειακή 
συνεργασία και το κοινό όραμα να επιτύχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής 
και την ευημερία των λαών της περιοχής».

«Η διασυνδεσιμότητα καθίσταται ένα σημαντικό εργαλείο»

Ακολούθως ο πρέσβης της Νορβηγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, Frode Over-
land Andersen, αναφερόμενος στα ενεργειακά ζητήματα, επεσήμανε ότι 
στη Μεσόγειο υφίσταται το πρόβλημα της συνδεσιμότητας, πράγμα για 
το οποίο οι χώρες της περιοχής μπορούν να αντλήσουν διδάγματα από 
τα κράτη της Βορείου Ευρώπης. Υποστήριξε ότι η διασυνδεσιμότητα 
καθίσταται ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να υποβοηθήσει τα 
κράτη της περιοχής στην προώθηση τριών μείζονων ζητημάτων: της 
μετάβασης στην εναλλακτική παραγωγή ενέργειας, της συντήρησης 
ενός βασικού φορτίου στα συστήματα και της επίλυσης του ζητήματος 
αποθήκευσης ενέργειας. Έθιξε τρία ζητήματα όσον αφορά στην 
επίλυση των ενεργειακών ζητημάτων των κρατών της βορείου Ευρώπης.

Καταρχάς επεσήμανε ότι «υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος 
διασυνδεσιμότητας», σημειώνοντας ότι «έχουμε ανοίξει μια καινούργια 
σύνδεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο μπορούμε νε εξάγουμε και 
να εισάγουμε το 20 τοις εκατόν της παραγωγής. Αυτό αποτελεί ένα 
τεράστιο όγκο volt, όταν μιλάμε για βιώσιμα δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας». Πρόσθεσε ότι «το δεύτερο ζήτημα είναι η ανάγκη υπάρξης 
ενός λειτουργού, καθώς όταν δημιουργούμε μια αγορά μέσω της 
διασυνδεσιμότητας,  χρειαζόμαστε και ένα λειτουργό, που θα διοικεί 
αυτή την αγορά». Τρίτο θέμα, όπως ανέφερε, είναι το γεγονός ότι η 
διασυνδεσιμότητα βοηθά στην επίλυση του προβλήματος του φορτίου 
βάσης. Όσον αφορά στις επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, υποστήριξε ότι «αν μπορεί μια χώρα να εγγυηθεί ότι η 
υπερπαραγωγή μπορεί να σταλθεί εκτός της χώρας σε μια διεθνή 
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αγορά, στην οποία θα λάβουμε μια καλή τιμή για την παραγωγή 
ενέργειας, οι επενδυτές θα προτιμούσαν να επενδύσουν σε αυτήν».  

Πολλά τα ωφελήματα από τον EuroAsia Interconnector

Από πλευράς του ο Ιωάννης Κασουλίδης αναφερομένος στις εξελίξεις 
γύρω από τον EuroAsia Interconnector, σημείωσε ότι «είναι πολλοί οι 
εμπλεκόμενοι, οι οποίοι πρέπει να ευθυγραμμιστούν για να ξεκινήσει 
αυτό το έργο». Επεσήμανε ότι «η πρώτη κίνηση θα ήταν να εγκριθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα κονδύλι που θα επιτρέψει να ξεκινήσουμε 
τις λειτουργίες μας, ενώ το δεύτερο ζήτημα, που δημιούργησε 
καθυστερήσεις στο παρελθόν, οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει 
αλλάξει τη γνώμη της, όσον αφορά στον Euroasia Interconnector, καθώς 
ενώ το έργο θα έφτανε μέχρι την Αθήνα, εν τέλει θα φτάσει μέχρι την 
Κρήτη και οι δύο περιοχές θα συνδεθούν μεταξύ τους μέσω ενός 
τοπικού, εθνικού έργου της Ελλάδας». Το τρίτο ζήτημα, όπως σημείωσε, 
αφορά τις άλλες χώρες, που επιθυμούν να συμετάσχουν –η Αίγυπτος και 
το Ισραήλ - και οι οποίες περιμένουν να δουν την υλοποίηση της πρώτης 
φάσης, μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, για να βεβαιωθούν ότι η δική τους 
συμμετοχή μπορεί να προχωρήσει. «Όλα αυτά προχωράνε, αλλά η πρώτη 
κίνηση που χρειαζόμαστε είναι η έγκριση ενός κονδυλίου από την 
Κομισιόν. Η ΕΕ θέλει να στηρίξει αυτό το έργο, καθώς επιθυμεί να 
δημιουργήσει ένα κοινό δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για όλα 
τα κράτη-μέλη», υποστήριξε  κ. Κασουλίδης. 

Τόνισε ότι η εφαρμογή του έργου θα αποτελέσει μια μεγάλη συμβολή της 
Κύπρου για την εφαρμογή του Green Deal και των στόχων της ΕΕ μέσω 
της μείωσης των εκπομπών διοξειδίων του ανθρακά, καθώς σύμφωνα 
με μετρήσεις αναμένεται να μειωθούν κατά 20% οι εκπομπές ρύπων. 
Υποστήριξε ότι το έργο έχει πολλά ωφελήματα όσον αφορά στη 
σταθερότητα της ηλεκτροδότησης, ενώ θα δημιουργήσει μια 
ανταγωνιστική αγορά στις χώρες που συμμετέχουν και ταυτόχρονα θα 
βοηθήσει ακόμη στην αποφυγή των ξαφνικών αυξήσεων της 
ηλεκτροδότησης, ενώ τέλος προφέρει τεχνικά οφέλη στα τοπικά δίκτυα 
και κυρίως μια αδιάκοπη παροχή ηλεκτροδότησης σε στιγμές εκτάκτου 
ανάγκης. 

Μετάβαση στο υδρογόνο για τη ναυτιλία

Καταληκτικά ο ακαδημαϊκός Ιωάννης Γρηγοριάδης επεσήμανε ότι η 
Ευρωπαϊκή Πρασινη Συμφωνία μετατοπίζει τις ενέργειες σε μια άλλη 
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κατεύθυνση, που αφορούν την ανάπτυξη δομών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και συνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες όπως 
Ελλάδα Κύπρος θα μπορούσαν να ηγηθούν της προσπάθειας για τοπική 
περιφερειακή ολοκλήρωση και δημιουργία δικτύων, αλλά και στην 
ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ.

Υπογράμμισε ότι ο ναυτιλιακός τομέας σύντομα θα έρθει μπροστά από 
μια δύσκολη απόφαση, που είναι η μετάβαση σε ένα νέο καύσιμο, μια 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, την ώρα που η κατάσταση στη Μεσόγειο 
προσφέρει τη δυνατότητα ώστε να γίνουν οι δύο χώρες πρωτοπόρες 
στη μετάβαση σε ένα νέο καύσιμο, στο υδρογόνο. Τόνισε ακόμη ότι θα 
χρειαστεί επίσης η παραγωγή υδρογόνου, που θα αποθηκευτεί σε 
διάφορα μέρη της Μεσογείου και έτσι να τροφοδοτείται αυτό το νέο 
δίκτυο ενέργειας ενώ υποστήριξε ότι η Κύπρος θα μπορούσε να ηγηθεί 
αυτής της προσπάθειας.
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Υπό το φόντο του αδιεξόδου των τελευταίων τεσσάρων ετών στις 
συζητήσεις για την εξεύρεση λύσης του Κυπριακού, διεξήχθη η 
συζήτηση για την οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο μέσα από τη 
συνεργασία στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την 
δημιουργικότητα μεταξύ των μελών των δυο κοινοτήτων. Κοινή 
παραδοχή των συμμετεχόντων στη συζήτηση είναι πως η οικοδόμηση 
της ειρήνης, βρίσκεται στην καθημερινή δράση των Κυπρίων που 
καταφέρνουν να δημιουργήσουν μέσα από κοινές δράσεις, 
επισημαίνοντας πως πρέπει να γίνει αντιληπτό πως οι 
διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να γίνονται από τα πάνω προς τα κάτω 
αλλά το αντίθετο. 

Σημαντική για την διεξαγωγή της συζήτησης ήταν η παρουσία της 
ειδική αντπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ελίζαμπεθ 
Σπέχαρ αλλά και των άλλων πέντε ομιλητών, σημαντικών 
προσωπικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται έμπρακτα στον τομέα της 
οικοδόμησης της ειρήνης μέσα από την έρευνα, την 
επιχειρηματικότητα, τον ακτιβισμό, παρά τα πολιτικά και άλλα εμπόδια. 
Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίζουν πως οι δραστηριότητές τους δεν αποτελούν 
υποκατάστατο της συνολικής πολιτικής διευθέτησης του Κυπριακού, 
ωστοσο μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης στους πολιτικούς 
ηγέτες και ένα παράδειγμα των ευκαιριών για έρευνα και καινοτομία σε 
ένα περιβάλλον μακροπρόθεσμης λύσης του κυπριακού. Η συζήτηση 
διεξήχθη υπό το συντονισμό της Αργυρώς Νικολάου (συγγραφέα και 
δημιουργού ταινιών).

Κατά την έναρξη της συζήτσης, η κ. Σπέχαρ κλήθηκε να σχολιάσει την 
πολιτική κατάσταση μεταξύ των δυο κοινοτήτων μετά τις ευκαιρίες του 
2004 με το σχέδιο Ανάν και τις συνομιλίες του Κραν Μοντανά και το 
αδιέξοδο το οποίο επήλθε, σημειώνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν 
κάνει διάφορες προσπάθειες να φέρουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη γύρω 
από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης κάτι που δεν κατέστη δυνατόν 
πέρα από την άτυπη συνάντηση 5+1 της Γενεύης τον περασμένο Απρίλιο.
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Το σενάριο, είπε, δεν φαίνεται ιδιαίτερα αισιόδοξο, ωστόσο η 
δικοινοτική συνεργασία για την οικοδόμηση της ειρήνης είναι πάρα πολύ 
σημαντική, τουλάχιστον μέσω της καθημερινής αλληλεπίδρασης των 
ανθρώπων παρά την απογοήτευση την οποία δημιουργεί το αδιέξοδο. 
Υπεραμύνθηκε της άποψης ότι η δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων είναι πιο σημαντική από ποτέ, όχι μόνο για 
την Κύπρο αλλά για όλα τα μέρη του κόσμου που αντιμετωπίζουν 
συγκρούσεις. Ξεκαθάρισε ακόμη πως όσο δύσκολη είναι η επίτευξη μιας 
συμφωνίας για την επίλυση του Κυπριακού άλλο τόσο δύσκολο είναι να 
διατηρηθεί και να γίνει βιώσιμη η ειρήνη και να μεταμορφώσει την 
κοινωνία. 

Η κ. Σπέχαρ, σε ότι αφορά την Κύπρο, σημείωσε πως είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η οικοδόμηση της ειρήνης από τη βάση διοτι πρόκειται για 
ένα μικρό σε μέγεθος νησί, οπότε όσο περισσότεροι άνθρωποι 
εργάζονται μαζί, τόσες περισσότερες θα είναι και οι ευκαιρίες 
αντιμετώπισης ζητημάτν σε διάφορους τομείς. Εξέφρασε την 
πεποίθηση πως αν δεν συνεργαστούμε πχ να επιλύσουμε 
προβλήματα,αυτό δεν μπορεί να συμβεί στο 1/3 ή στα 2/3 του νησίου 
μόνο, δίνοντας ως παράδειγμα την περιβαλλοντική κρίση. \
Υπογράμμισε  ακόμη πως υφίσταται εδώ και χρόνια η defacto διαίρεση 
του νησιού γιατί δεν υπάρχον πολλές διασυνδέσεις από τη βάση μεταξύ 
των δυο κοινοτήτων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα καλό θεμέλιο για την 
οικοδόμηση της ειρήνης. Χρειαζόμαστε, είπε, μεγαλύτερη εμπλοκή των 
πολιτών στην ειρηνευτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, ενώ ανέφερε 
πως θα πρέπει σε όλες τις διεργασίες να ακουστεί η φωνή των γυναικών 
και των νέων. 

Ο καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δρ. 
Χάρης Ψάλτης, ο οποίος διεξάγει, μέσω του εργαστηρίου του, ποιοτικές 
και ποσοτικές έρευνες για τις τάσεις των Κυπρίων στις δύο κοινότητες 
μπροστά στο ενδεχόμενο της λύσης του Κυπριακού, σχολίασε μερικά 
από τα ευρήματά. 

Αρχικά ο δρ. Ψάλτης ξεκαθάρισε πως είναι σύνηθες σε μια ακαδημαϊκή 
έρευνα τα ευρήματα να διαφέρουν από αυτα τον δημοσκοπήσεων που 
δημοσιεύονται σε εφημερίδες ιδιαίτερα σε ζητήματα επίλυσης του 
Κυπριακού, αναφέροντας πως αυτό το εύρημα στην κοινωνική 
ψυχολογία χαρακτηρίζεται ως πλουραλιστική άγνοια και συμβαίνει σε 
περιόδους αδιεξόδου ιδιαίτερα λόγω των αρνητικών στάσεων γύρω από 
το πρόβλημα. 

117



Η διαφοορά, εξήγησε, στην ακαδημαϊκή έρευνα είναι ότι ερωτά για 
παράδειγμα αν υπάρχει η επιθυμία εξεύρεσης λύσης, μεταξύ άλλων, 
στις δυο κοινότητες παρά την απογοήτευση που εκφράζεται. Υπάρχει, 
σημείωσε , τεράστια πλειοψηφία που δεν επιθυμεί μόνο την εξέυρεση 
λύσης και δεν αρκείται σε ευχολόγια αλλά συνεργάζεται και στήνει 
γέφυρες μεταξύ των δυο κοινοτήτων. 

Αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας του με τον καθηγητή Νεόφυτο 
Λοϊζίδη και την Οτέτ Λυσέμ, έχουν διαπιστώσει πως μεγάλη πλειοψηφία 
των ανθρώπων στην Κύπρο και από τις δυο κοινότητες επιθυμούν λύση 
όχι μόνο σε γενικούς όρους αλλά και στο πλαίσιο ενός πολιτικού 
συμβιβσμού, με την ύπαρξη εγγύησης προς τους Ε/κ ότι η Τουρκία θα 
κρατηθεί μακρυά, ότι θα δοθεί πολιτική ισότητα τους Τ/κ στο πλαίσιο 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι διεξήχθησαν και συνεχίζονται, όπως 
είπε, περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα μεταξύ των δυο κοινοτήτων 
τα οποία δουλεύουν σε πολλά επίπεδα. Σε οτι αφορά αριθμητικά 
ευρήματα, ο δρ. Ψάλτης είπε ότι περίπου οι μισοί Τ/κ συνήθως 
αναφέρουν ότι έχον έναν φίλο στην Ελληνοκυπριακή πλευρά. Το 1/3 των 
Ελληνοκυπρίων λενε το ίδιο. Επίσης σε τοποθετήσεις επί πολιτικών 
ζητημάτων περίπου το 65-70% των συμμετεχόντων τοποθετούνται 
υπερ της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ακόμα και μετά την 
αποτυχία του Κραν Μοντάνα, γεγονός που αποτυπώνει την ετοιμότητα 
τους να απδεχθούν την ομοσπονδία ως μια συμβιβαστική λύση 
προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση. Ο δρ. Ψάλτης έκανε λόγο για 
σημαντικά ευρήματα στα οποία αν εμβαθύνουμε θα δούμε πως 
υπάρχουν πολύ περισσότερα απ΄όσα διαφαίνονται μέσα από το 
γενικότερο κλίμα. 

Ο Burak Berk Doluay (συνιδρυτής του CyprusInno) αναφέρθηκε στο 
παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ ανθρωπων μεταξύ των δυο κοινοτήτων 
μέσα από το δικοινοτικό δίκτυο επιχειρηματιών το οποίο ίδρυσαν με τον 
Στήβεν Σταύρου. Εξήγησε πως η προσπαθεια των δυο είναι να φέρουν 
ανθρώπους κοντά για την οικοδόμηση της ειρήνης από τη βάση. Οι δυο 
άρχισαν να συνεργάζονται το 2016 έχοντας το υπόβαρθο αλλά και το 
κοινο όραμα, δημιούργησαν μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία δείχνει την 
επιχειρηματική δραστηριότητα των startup στις δυο κοινότητες. Όταν 
ξεκινούσαν το εγχείρημα τους, εξηγησε, η ανεργία βρισκόταν στα ύψη 
και ακόμα κινείται σε υψηλούς ρυθμούς. 
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Τον Δεκέμβριο του 2016 διοργάνωσαν την πρώτη τους εκδήλωση με 
φυσική παρουσία. Υπάρχουν, είπε, πολλά εργαλεία οι άνθρωποι να 
έρθουν κοντά, να συνεργαστούν και να στήσουν επιχειρήσεις και 
συνεργασίες δίνοντας λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Κατανοούν, 
σημείωσε, πως είναι δύσκολο να αναπτυχθούν φιλίες μεταξύ των δυο 
κοινοτήτων εξαιτίας των συγκρούσεων, ωστόσο πιστεύουν πως τα 
πράγματα αλλάζουν μέσα από τις επιχειρηματικές συνέργειες. Μάλιστα 
είπε πως οι δυο τους δεν γνωρίζονταν και έστησαν μια επιιχείρηση 
διαδικτυακά και ανέπτυξαν μια πολύ ωραία συνεργασία που εξελίχθηκε 
σε μια δυνατή φιλία την οποία θέλουν να δουν να συμβαίνει και σε 
άλλους μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης. 

Ο κ. Doluai αναφέρθηκε και στο BASE, ένα όραμα που είχαν με τον φίλο 
και συνεργάτη του τον Στήβεν Σταύρου. Ένα πρότζεκτ μέσα από το 
οποίο επιχείρησαν να έχουν φυσική παρουσία στην πράσινη γραμμή 
αποκτώντας έναν χώρο όπου προσπαθούν να παράγουν κοινωνικό 
αντίκτυπο, φέρνοντας ανθρώπους κοντά, από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό 
τομέα για να συνδημιουργήσουν. Μέσα από αυτό το πρότζεκτ είχαν την 
ευακαιρία να συμμετάσχουν πάνω από 120 άτομα σε podcasts σε 
φεστιβάλ και σε άλλες δράσεις.

Ο Hassan Siber (ιδρυτής και CEO της Colive) αναφέρθηκε σε μια 
πετυχημένη ιστορία επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των 
ανθρώπων των δυο κοινοτήτων, την εταιρεία COLIVE η οποία ιδρύθηκε 
από τον ίδιο και τον Αλέξανδρο Φιλιππίδη η οποία πληροί όλα όσα 
προβλέπει ο κανονισμός που διέπει το εμπόριο στην Πράσινη Γραμμή. 

Η ιδεά της εταιρείας γεννήθηκε πρίν από 3 χρόνια εξαιτίας της εμμονής 
του ιδίου με το ελαιόλαδο και τα προιόντα του που παράγονται σε όλη 
την Κύπρο. Η ιδέα εξελίχθηκε σε δυο πυλωνες, ένα επιτυχημένο 
εμπορικό προιόν, παράλληλα με την ανάπτυξη της συνεργασίας των δυο 
κοινοτήτων. Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι απλο. Αγοράζονται ελιές 
από αγροκτήματα και στις δυο πλευρές του νησιού, στη συνέχεια 
παράγουν και εμφυαλώνουν το ελαιόλαδο τους και το πωλούν μέσω του 
δικτύου τους. 

Αναφερόμενος στον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, ο κ. Siber είπε 
πως τέθηκε σε ισχύ πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και είναι το 
νομικό πλαίσιο το όποιο ελέγχει το εμπόριο μεταξύ των δυο κοινοτήτων. 
Ένα απο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως επιχείρηση εξαιτίας 
του κανονισμού είναι το κόστος της μεταφοράς πχ των ελιών. 
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Φιλοδοξία των δυο είναι να ξεπεράσουν τα οποιαδήποτε εμπόδια 
υπάρχουν και να προχωρήσουν και σε άλλους τομείς παραγωγής, ενώ 
θεωρούν πολύ ελπιδοφόρες τις συνεργασίες που ανέπτυξαν από τη 
βάση, ανοίγοντας το δίκτυο τους μέσα σε διαφορους γεωργους και στις 
δυο κοινότητες, απ’ οπου και προμηθεύονται ελιές. Πιστεύουν πως η 
συνεργασία τπυς μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο στην Κυπρο η οποία θα δώσει βιωσιμότητα στις 
συνθήκες ειρήνης. 

Η Sholeh Zahrei (δημιουργός ταινιών και σκηννοθέτις - LUPA Pictures) 
σημείωσε πως τόσο η ίδια όσο και η συνεργάτιδα της δημιουργούν 
ταινίες που αφορούν το σύνλο του νησιού, οι οποίες τυγχάνουν 
ανταπόκρισης και απο τις δυο κοινότητες. Μέσα από τις ταινίες τους 
επιχειρούν να δώσουν την αίσθηση της ενότητας και να αποτυπώσουν 
τον κοινό πόνο. Η ανατροφοδότηση που παίρνουν για τη δουλειά τους 
είναι ότι πολλές από τις ιστορίες που παρουσιάζουν, δεν είναι γνωστές. 
Πχ αρκετοί δεν γνώριζαν πως αγνοούμενοι υπάρχουν και στις δυο 
κοινότητες. 

Η κ. Zahrei επεσήμανε πως μαζί με τη συνεργάτιδά του, έχουν 
προσπαθήσει να φέρουν κοντά τις δυο κοινότητες και μέσα από τη 
δημιουργία τους να δείξουν αυτά που αισθάνονται αλλά και την 
προοπτική των δυο κοινοτήτων. Χαρακτηρίζει ως την μεγαλύτερη 
ανταμοιβη τους ως δημιουργών ταινιών, τις φιλίες που 
δημιουργήθηκαν. 

Αναφέρθηκε παράλληλα και στα προβλήματα που εντόπισαν ως 
δημιουργοί ταινειών ως προς την εκπαίδευση του κοινού για την εικόνα 
του άλλου αλλά και την ανύπαρκτη ανοχή. Είπε ακόμη πως οι Κύπριοι 
μαθαίνουν την αγγλική αλλά ταυτόχρονα οι δυο κοινότητες δεν 
μαθαίνουν ελληνικά/τουρκικά αντίστοιχα, εξαιτίας του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος. Πρόσθεσε πως είναι λυπηρό να βλέπουμε 
περισσότερες σημαίες της Ελλάδας και της Τουρκίας στο νησί απ’ ότι 
Κυπριακές Σημαίες. Υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν όλους τους 
Κυπρίους ανεξάρτητα σε ποιά κοινότητα ανήκουν. Ζητήματα που 
δυστυχώς συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις ατζέντες των εθνικιστών και 
στις δυο κοινότητες. Οι ίδιες, μέσα από τις ταινίες θα συνεχίσουν να 
ασκούν κρτική και να απορρίπτουν την εθνικιστική φανταστική 
προπαγανδα και να εργάζονται για τη συμφιλίωση των δυο κοινοτήτων.

Πρόσθετα, η κ. Zahrei αναφέρθηκε στις κοινωνικές κατασκευές που
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που διατρέχουν το σύνολο του νησιού και στις δυο κοινότητες με 
παρεμφερή τρόπο. Έδωσε ως ένα σημαντικό παράδειγμα το θέμα της 
ομοφοβίας το οποίο και στις δυο κοινότητες φαίνεται να 
αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο και μ’ αυτό θα πρέπει να 
καταπιαστούν οι δημιουργοί ταινιών, όπως και με άλλα κονωνικά 
ζητήματα όπως ο εθνικισμός, η κακοποίηση των ζώων, τα σύνορα κ.α. 

Η Natasha Rovo – (Economist – Word Bank)  επεσήμανε πως ακούστηκαν 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιστορίες συνεργασίας μεταξύ των δυο 
κοινοτήτων, σημειώνοντας πως είναι σημαντικό, μια βιώσιμη 
μακροπρόθεσμη λύση η οποία θα στηριχθεί από την κοινωνία των 
πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα αλλά και μια λύση στην οποία θα συμβάλουν 
και επιχειρηματίες αλλά και εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα 
παραγωγής σε τομείς που υπάρχει δυναμική ανάπτυξη στον ιδιωτικό 
τομέα. 

Πρόσθεσε πως από τις ιστορίες που ακούστηκαν θα ήθελε να ακούσει 
για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά αλλά και για τις 
λύσεις που θα μπορουσαν να εφαρμοστούν. 

Το κυριότερο είπε, μέσα από τις εμπειρίες δικοινοτικής 
επιχειρηματικής συνεργασίας είναι να επιτραπεί η ελεύθερη 
μετακίνηση ανθρώπων στην αγορά εργασίας, στις επιχειρίσεις και στα 
κεφάλαια για να δημιουργηθούν βιώσιμες λύσεις στην Κύπρο. Είναι 
σημαντικό, είπε, να υπάρχουν τρία στοιχεία. Κέρδος, εμπιστοσύνη, 
συμφοιλίωση. 

Στην καταληκτική της τοποθέτηση, η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ σημείωσε πως 
οι πρωτοβουλίες οικοδόμησης ειρήνης δεν θα πρέπει να αναμένονται να 
δοθούν από τρίτους. Αναφέρθηκε στην πεποίθηση που εκφράζεται από 
το κοινο ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει πρωτοβουλία 
προκειμένου να συναντηθούν ξανά οι δυο ηγέτες αλλά και στις 
συγκυρίες που θα πρέπει να είναι ευνοικές. Αν δεν είναι τώρα ευνοϊκές οι 
συγκυρίες τότε πότε θα είναι, διερωτήθηκε. Όταν τα πράγματα είναι 
δύσκολα τότε η βάση θα πρέπει να εμπλακεί και να προσπαθήσει να 
δημιουργήσει τις συνθήκες. Ταυτόχρονα η κ. Σπέχαρ ενθάρρυνε τα 
κινήματα των γυναικών που συναντιούνται καθημερινά για να 
προωθήσουν την ειρήνη να λάβουν πρωτοβουλία, ενώ σημείωσε πως τα 
άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης να 
μιλάνε μεταξυ τους και να διευρύνουν τις απόψεις τους και να 
προσπαθούν να πείσουν και αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη και να 
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μοιραστούν κοινές ανησυχίες για το μελλον. 

Παράλληλα, η κ. Σπέχαρ τόνισε ότι θα πρέπει να μοιραστούν όσοι 
συμμετέχουν στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης, τις θετικές 
τους εμπειρίες και να πληροφορούν κόντρα στην παραπληροφόρηση 
για το κυπριακό πρόβλημα. 

Τελος η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, υπογράμμισε ότι 
χρειάζεται επιμονή και δημιουργικότητα, σημειώνοντας ότι ο κ. 
Γκουτέρες δεν θα παρατήσει την Κύπρο διότι πιστεύει στην ειρήνη και 
στην ευμάρια για όλους τους κατοίκους του νησιού, κι αφού το πιστεύει, 
κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την προσπάθεια αυτή 
περιμένοντας άλλους να δουλέψουν προς την κατεύθυνση αυτή.
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Scan me!
Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, μπορεις να 
παρακολουθήσεις την οπτικογραφημένη  συζήτηση.



Thank you for being part of our journey!

This year’s discussions gave us more than a taste of 
hope, inspiration, and motivation to keep working and 

keep trying to shape policies for a better Cyprus. 

The key to success? To work collectively.



SAVE THE DATE
Cyprus Forum III

29-30 September 2022
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