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34η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

 
            Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 

 
Ώρα 10:00-16:00 

 
    Ξενοδοχείο ALTIUS 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

           Παρόντες/ούσες 
 
1. Δημητρίου Ανδρέας (Πρόεδρος) 
2. Αιμιλιανίδης  Κ. Αχιλλεύς 
3. Ζένιος Σταύρος 
4. Κωστρίκης Λεόντιος  
5. Μιχαηλίδης Δημήτρης 
6. Μουζάλα Έλενα 
7. Παπανικόλας Κώστας 
8. Πολυκάρπου Μάριος (διαδικτυακά) 
9. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη 
10. Χαραλαμπίδης Κυριάκος 
11. Χατζηγεωργίου Γεώργιος 

   Απόντες  
 

1. Νικολάου Κυριάκος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
2. Πισσαρίδης Χριστόφορος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
3. Φωτίου Σταύρος, λόγω ασθένειας 
4. Χριστοφόρου Λουκάς, λόγω ασθένειας 

 
Γραμματέας επί των Πρακτικών: Μαρία Παπαπολυβίου 

 
 

1. Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 33ης Τακτικής  Συνεδρίας της 

Ολομέλειας της Ακαδημίας με ημερομηνία  09.02.2022.  
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2. Έγκριση απόφασης της Τάξης των Ηθικών, Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών για καθορισμό του πεδίου προκήρυξης 
θέσης Τακτικού Μέλους   

Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Τάξης των Ηθικών, 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών να προκηρύξει μία θέση στην 
κατηγορία Τακτικού Μέλους στο πεδίο των Διεθνών Υποθέσεων  
(Διοίκηση ή  Διεθνείς Σχέσεις ή  Διεθνές Δίκαιο ή Διεθνής Στρατηγική). 

 

3. Ανακοινώσεις 
 
Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, αφού ευχαρίστησε  
τον κύριο Νίκο Περιστιάνη, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου ALTIUS, για την 
ευγενή του καλοσύνη να προσφέρει την αίθουσα CHURCHIL HALL για 
την Ολοήμερη Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ακαδημίας, 
προέβη σε θετική αποτίμηση των εισηγήσεων των δύο 
προσκεκλημένων  Καθηγητών, Christina Moberg και  Antonio Loprieno 
στην  33η Διαδικτυακή Τακτική Συνεδρίαση  της Ολομέλειας με τα Μέλη 
να συμφωνούν με τη θετική αυτή αποτίμηση. 
Υπενθύμισε, επίσης, τη  διαδικτυακή εκδήλωση στη μνήμη του 
εκλιπόντος Μεταβατικού Τακτικού Μέλους, Βάσου Καραγιώργη, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 ώρα 
19.00.   
 

4. Ταυτότητα και χαρακτήρας της Ακαδημίας 
 
Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας ζήτησε από τα Μέλη να τοποθετηθούν επί 
του θέματος  της ταυτότητας και του χαρακτήρα της Ακαδημίας 
προκειμένου να σχεδιαστεί στρατηγικά το όραμά της κατά την προσεχή 
πενταετία. 
 Αρκετά Μέλη διατύπωσαν τις δικές τους εισηγήσεις, κάνοντας λόγο  
για  συγκεκριμένες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον 
στρατηγικό σχεδιασμό, εστιάζοντας κυρίως στην Αριστεία, στη  Μη 
Ανταγωνιστικότητα  με τα Πανεπιστήμια και στη  Διαβάθμιση  άποψης 
περί σημαντικών θεμάτων δημοσίων παρεμβάσεων με επιστημονική 
τεκμηρίωση.  
 Παράλληλα με τις εισηγήσεις αναπτύχθηκε παραγωγικός διάλογος με 
αναφορές σε θέματα που χρήζουν χειρισμού από την Ακαδημία: 
Κυπριακό, Δημόσια Διοίκηση, Οικονομία-Διαφθορά, Πολιτισμός- 
Τέχνη, Γλώσσα και ιδεολογική χρήση της Κυπριακής Διαλέκτου, 
Παιδεία-Εκπαίδευση, Περιβάλλον και Ενέργεια, Δημόσια Υγεία, 
Ποιότητα Ζωής- Κοινωνική Συνοχή. 
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Στη συζήτηση έγινε αναφορά στο μικρό μέγεθος της Κυπριακής 
Ακαδημίας σε σχέση με τις Ακαδημίες άλλων χωρών καθώς και στους   
περιορισμούς που δημιουργούνται εξ αιτίας της  μη επαρκούς  
διοικητικής στελέχωσης, θεμάτων  προϋπολογισμού, μη ύπαρξης 
μόνιμης στέγης- οικήματος της Ακαδημίας. 
Διατυπώθηκαν ενδοιασμοί σχετικά με την υλοποίηση των στόχων και 
ζητήθηκε να εξεταστεί διεξοδικά  η συνάρτηση  χρόνου  λήψης 
αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού με τον χρόνο υλοποίησής 
του. 
 Αφού λήφθηκαν υπόψη όλοι οι πιο πάνω παράγοντες αποφασίστηκε 
η Ακαδημία :  

 
• Να μπορεί να προβαίνει σε  δημόσιες παρεμβάσεις  

αποφεύγοντας τον ακτιβισμό και  το lobbing   
• Να αναλαμβάνει  έρευνες τα θέματα των οποίων δεν 

υπηρετούνται, ή υπο-υπηρετούνται, από τα 
πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς της 
Κύπρου 

• Να προάγει την πολιτιστική κουλτούρα της χώρας 
• Να «συνομιλεί» με τα πανεπιστήμια και τους 

ερευνητικούς φορείς  
• Να αποτελεί  «δεξαμενή σκέψης» για ανάδειξη 

προβληματισμού επί κοινωνικών προβλημάτων 
• Να εκδίδει δοκίμια πολιτικής   
• Να προγραμματίσει τη λειτουργία  γραφείων ερευνών 

ή κέντρου ερευνών 
• Να δημιουργήσει μόνιμες επιτροπές για την ανάληψη 

έρευνας στα υπό διαμόρφωση θέματα 

 

Για τον συντονισμό των συναντήσεων με τα πανεπιστήμια ορίστηκε ο 
Ακαδημαϊκός Λεόντιος Κωστρίκης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της 
Ακαδημίας. 

 Ανατέθηκε στους Ακαδημαϊκούς Σταύρο Ζένιο και Σωτήρη Καλογήρου να 
διερευνήσουν το θέμα των εσωτερικών κανόνων και της διαδικασίας 
υποβολής και αξιολόγησης των δοκιμίων πολιτικής. 
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5. Ρόλος της Ακαδημίας σε ζητήματα μείζονος εθνικής και 
κοινωνικής σημασίας  

Ενώπιον της Ολομέλειας τέθηκε το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου και 
έγινε συζήτηση για την εκλογή Τακτικών Μελών από τις άλλες κοινότητες 
της Κύπρου, η από άλλες ομάδες Κυπρίων πολιτών που ζουν στην Κύπρο 
μετά από πολιτογράφηση. Σημειώθηκε ότι κάθε πολίτης με μόνιμη 
κατοικία στην Κύπρο μπορεί να εκλεγεί στην Ακαδημία, εφόσον ικανοποιεί 
τα κατά νόμο ακαδημαϊκά κριτήρια.  

Για τα κοινωνικά ζητήματα και γενικότερα για προβλήματα της κοινωνίας 
των πολιτών που χρήζουν ανάδειξης και επίλυσης,  η Ολομέλεια της 
Ακαδημίας αποφάσισε ότι έχει δυνατότητα να εκδίδει δοκίμια πολιτικής 
μέσω των οποίων θα αναδεικνύονται οι θέσεις των Ακαδημαϊκών στα 
γνωστικά πεδία των οποίων εμπίπτουν τα υπό εξέταση και ανάλυση 
κοινωνικά ζητήματα. Παράλληλα όμως θα μπορεί να συμμετέχει στο 
εθνικό γίγνεσθαι  για αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. 

 

6. Επιλογή θεμάτων προτεραιότητας για έρευνα/συντονισμό από 
την Ακαδημία (π.χ. οικονομία, παιδεία, διεθνής θέση της Κύπρου) 
  

Η Ολομέλεια προχώρησε στην επιλογή θεμάτων προτεραιότητας για 
έρευνα από την Ακαδημία ύστερα από μεγάλη συζήτηση κυρίως ως προς  
τη μεθοδολογική προσέγγιση της επιλογής των θεμάτων. 
Παρουσιάστηκαν εισηγήσεις και  διαμορφώθηκαν δύο μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις:  

• Καθορισμός και διενέργεια έρευνας ευρείας θεματικής με τη 
δημιουργία μόνιμων επιτροπών, με Πρόεδρο κάποιον /κάποια 
Ακαδημαϊκό και μέλη  Ακαδημαϊκούς ή εξωτερικούς συνεργάτες.  

• Καθορισμός και διενέργεια έρευνας που να παράσχει εχέγγυα 
υλοποίησης έργου, με πρόταση που θα προέρχεται από την Τάξη 
στην οποία εμπίπτει το υπό  διερεύνηση θέμα, να υπάρχει 
βούληση και χρόνος για υλοποίηση. 
 

Η Ολομέλεια αφού συζήτησε τις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
ως προς τον καταρτισμό του στρατηγικού σχεδιασμού, προέβη σε 
συγκερασμό των δύο προσεγγίσεων ως προς την υιοθέτησή τους. 

Ως προς τα θέματα προτεραιότητας, η Ολομέλεια αποφάσισε να 
ασχοληθεί ερευνητικά, μετά από μεγάλη συζήτηση, με τέσσερις 
θεματικούς άξονες: 
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• Κοινωνία και θεσμοί 
• Επιστήμη- Έρευνα και Καινοτομία 
• Ποιότητα ζωής 
• Πολιτισμός 

 

Για την περαιτέρω συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών, 
αποφασίστηκε η δημιουργία πενταμελών μόνιμων επιτροπών,  οι οποίες 
θα αναλάβουν τον ερευνητικό σχεδιασμό των πιο πάνω θεματικών 
αξόνων. Οι Πρόεδροι των  μονίμων αυτών επιτροπών θα φέρουν την 
ευθύνη της υλοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας, με υποβολή 
συγκεκριμένων προτάσεων για προϋπολογισμό και τον καθορισμό των 
διαδικασιών υλοποίησής της. 

Στις επιτροπές αυτές θα συμμετέχουν και τα Εξωτερικά και τα 
Αντεπιστέλλοντα Μέλη και στη συνέχεια θα συμμετέχουν και εξωτερικοί 
συνεργάτες. 

Οι μόνιμες επιτροπές θα αποτελούν τους πυλώνες των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Οι μόνιμες επιτροπές προτάθηκε να αποτελούν έννοιες 
γένους. 

Δόθηκε διάστημα δύο μηνών για να έρθουν εισηγήσεις- προτάσεις  στην 
Ολομέλεια για τη συγκρότηση επιτροπών και την επιλογή θεματολογίας. 

 

 

7. Προτεραιότητες της Ακαδημίας ως προς την ενίσχυση του ρόλου 
της επιστήμης και της πολιτιστικής /καλλιτεχνικής δημιουργίας 
στη χώρα 

Για το θέμα αυτό θα γίνει ευρύτερη συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση 
της Ολομέλειας. Έγινε όμως μια σύντομη αναφορά για τον ρόλο που να 
διαδραματίσει η Ακαδημία στην ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας 
μέσα από ποικίλες δράσεις και  δημόσιες εκδηλώσεις της Ακαδημίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθεί ημερίδα, σε 
χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί σε μεταγενέστερη φάση, με θέμα: 

« Επιστήμη: δυνατότητες-αδυναμίες της επιστήμης ως μηχανισμού 
λύσης προβλημάτων και του ρόλου της στη σύγχρονη εποχή». 

 

Η επόμενη Τακτική  Συνεδρίαση της Ολομέλειας  θα γίνει 16 Μαρτίου 
2022 και ώρα 17:00 -19:00 στα γραφεία της Ακαδημίας. 
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Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

                                  
 
 
 
 
    Ανδρέας  Δημητρίου                                      Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 


