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Απολογισμός Δράσης απερχόμενου ΔΣ 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2022 

 

 

Α. Υλοποίηση εντολών ΓΣ 2021 

Σε γενικές γραμμές, το απερχόμενο ΔΣ κρίνει ότι έχει υλοποιήσει τις υποδείξεις που 

περιέχονται στα εγκριθέντα κατά την προηγούμενη ΓΣ Έγγραφα Εργασίας (27 Σεπτεμβρίου 

2021), αναφορικά με τις επιδιώξεις στο Κυπριακό και στα εσωτερικά θέματα.  

Επίσης, κρίνεται ικανοποιητική η αντιμετώπιση ζητημάτων που ανέκυψαν στο μεταξύ, 

αναφορικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τη διαφθορά, την όξυνση της κρίσης των θεσμών, 

τις εξελίξεις και τα ελλείμματα στην οικονομία, και άλλα εσωτερικά ζητήματα.  

 

Β. Δράση κατά την περίοδο 27. 9. 2021 – 9.11.2022 

Η δράση του ΟΠΕΚ κατά το έτος που πέρασε συνέχισε να είναι ιδιαίτερα έντονη με (α) τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων τύπου πάνελ, (β) την έκδοση τακτικών ανακοινώσεων κάθε μήνα. 

Λόγω της υγειονομικής κρίσης και των σχετικών περιορισμών, το ΔΣ συνέχισε τη χρήση του 

διαδικτύου (Zoom) που είχε καθιερώσει από την προηγούμενη χρονιά, τόσο για τις 

συνεδρίες του, όσο και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων-συζητήσεων τύπου πάνελ. 

Κυρίως ο δεύτερος τομέας κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένος. Με τη σταδιακή άρση των 

υγειονομικών μέτρων, ο ΟΠΕΚ επανήλθε και στις δραστηριότητες-εκδηλώσεις με φυσική 

παρουσία. 

Επιπλέον, αυτήν τη χρονιά εγκαινιάστηκαν και νέες πολιτικές:  

(α) Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε το 18μηνο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για το οποίο είχε προκριθεί ο ΟΠΕΚ. Συνολικά, από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι τον Ιούνιο 

του 2022 πραγματοποιήθηκαν 71 δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος, με ιδιαίτερη 

επιτυχία, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη συμμετοχή του κοινού. 

(β) Προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, επιτεύχθηκε 

σταθερή συνεργασία με την εφημερίδα «Πολίτης», μέσω και της πλατφόρμας Φόρουμ 

Πολιτών, η οποία απέδωσε τα μέγιστα. 

(γ) Ξεκίνησε διαδικασία αναβάθμισης της ιστοσελίδας. 

(δ) Έγιναν πιο έντονες οι παρεμβάσεις και προβολές δραστηριοτήτων στα ΜΜΕ και ΜΚΔ. 

(ε) Στο πλαίσιο της αύξησης των δραστηριοτήτων, αυξήθηκαν και οι επαφές-συνεννοήσεις 

με θεσμούς (κόμματα, προσωπικότητες, εκπροσώπους των ΜΜΕ, οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών, διπλωμάτες, διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις – π.χ. ΟΗΕ, Ε.Ε. ).  

Όμιλος Προβληματισμού για τον 
Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας 

μας 



(στ) Η συνεργασία με την τουρκοκυπριακή GloPol συνεχίστηκε και έγινε ακόμη πιο 

συστηματική. Ταυτόχρονα, εγκαινιάστηκε σταθερή συνεργασία με τη Cyprus Communal 

Platform, στην οποία συμμετέχουν πολύ αξιόλογες προσωπικότητες της τουρκοκυπριακής 

κοινωνίας.    

 

Γ. Παρατηρήσεις 

Παρά την ικανοποιητική γενική εικόνα, το νέο ΔΣ θα πρέπει να έχει υπόψη τα εξής: 

1. Η πιο πλατιά αξιοποίηση-ενεργοποίηση των μελών του ΔΔΣ, με έμφαση κάθε φορά 

στους τομείς ενδιαφέροντος του κάθε ενός, έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. 

2. Αντί των πάγιων επιτροπών του ΔΣ, πιο παραγωγικός και αποτελεσματικός φαίνεται να 

είναι ο θεσμός των ad hoc επιτροπών. 

3. Η πολύ τακτική παρέμβαση του ΟΠΕΚ με ανακοινώσεις και δελτία Τύπου υποχώρησε 

κατά την περίοδο αυτή. Εν μέρει ίσως λόγω της υπερδραστηριοποίησης με άλλες μορφές 

παρέμβασης, και εν μέρει ίσως λόγω του γενικότερου κλίματος απαξίωσης των 

«παραδοσιακού τύπου» δημόσιων παρεμβάσεων. 

4. Διαπιστώνεται ότι, παρά τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες, η αναβάθμιση της 

ηλεκτρονικής παρουσίας του ΟΠΕΚ (ιστοσελίδα κλπ.) συνεπάγεται σημαντικό κόστος 

για ουσιαστική βελτίωση, πράγμα το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει το νέο ΔΣ. 

5. Η γενικότερη απογοήτευση από την κατάσταση στο Κυπριακό, την καταρράκωση της 

διεθνούς εικόνας της Κύπρου, τη διαπλοκή-διαφθορά και την αποδόμηση του κράτους 

δικαίου, έχουν δημιουργήσει συνθήκες μερικής παραίτησης στους ενεργούς πολίτες. Η 

μεγαλύτερη πρόκληση για το νέο ΔΣ θα είναι η αντιμετώπιση αυτού του στοιχείου, και η 

μετατροπή του Ομίλου σε πόλο ανάταξης της προσδοκίας, μέσα από δράσεις ευρείας 

απήχησης.  

 

 

Για το απερχόμενο ΔΣ 

 

 


