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Ταυτότητα
Το Oxygono είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με
έδρα την Κύπρο που ιδρύθηκε το 2014 και απαρτίζεται από άτομα από
όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς
χώρους. Είναι ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό, διοικείται
από ένα πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors) και οι
δράσεις του καθορίζονται από μία δεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee). Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου
διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και
τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την
παιδεία, την οικονομία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα
και την επιχειρηματικότητα.

Δράση
Ο οργανισμός δεν εκφέρει συγκεκριμένη άποψη. Λειτουργεί ως forum,
δηλαδή ως πλατφόρμα για συζήτηση των διαφόρων θεμάτων, όπου
περισσότερες από μία απόψεις μπορεί να είναι σωστές. Μέσα από την
ανταλλαγή
απόψεων
μεταξύ
εμπειρογνωμόνων
(experts)
και
αξιωματούχων (decision makers) και φέρνοντας κοντά όλους τους
σημαντικούς παίκτες (key players), όπως αξιωματούχους, τεχνοκράτες,
ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών, ακτιβιστές
και ακολούθως με τη σωστή παρακολούθηση (follow up) με τη χρήση των
συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις συζητήσεις, είναι εφικτή η
άσκηση θετικής πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την επίτευξη
των αναγκαίων αλλαγών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ξεκινά τόσο από
τους πολίτες που θέλουν να δουν κάποιες αλλαγές, όσο και από πολιτικούς
που θέλουν να κάνουν αλλαγές και χρειάζονται την στήριξη της κοινωνίας
των πολιτών.

Όραμα
To Oxygono δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά ταυτόχρονα ανήκει σε όλους. Η
ιδέα και το όραμα που υπηρετεί, είναι υπεράνω των εκάστοτε ατόμων που
το απαρτίζουν. Οι κύριες μορφές παρεμβάσεων του Oxygono είναι τα
events™ τύπου debate και informal conversation με πολύ προσεκτική
επιλογή των συμμετεχόντων και με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Οι
κανόνες αυτοί διασφαλίζουν τον αλληλοσεβασμό των ομιλητών, την
ποιότητα του διαλόγου και τα χρονικά όρια της συζήτησης. Το Oxygono
φιλοδοξεί να δημιουργήσει μόνιμους θεσμούς στην κυπριακή δημόσια
συζήτηση όπως το «State of the Republic» στο οποίο φιλοξενείται ο
εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας (αντίστοιχο του State of the Union
σε ΗΠΑ και ΕΕ), τη σειρά συζητήσεων «Μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει
τη νοοτροπία ενός λαού;» όπου φιλοξενούνται άτομα που έχουν δείξει ότι
μπορούν να αλλάξουν κάτι προς το καλύτερο, τη σειρά 2040 όπου
γίνονται τοπικές συζητήσεις με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμου
πλάνου για την κάθε πόλη και το Cyprus Forum στο οποίο κορυφώνονται
οι εκδηλώσεις της χρονιάς οι οποίες συνήθως είναι δέκα ετησίως και
διαρκούν από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο. Ταυτόχρονα, το Oxygono
φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο οργανισμό μετάδοσης κουλτούρας
πολιτικής ηθικής, εντιμότητας και σωστού επαγγελματισμού και να φέρει
στην Κύπρο αυτό που καλείται inclusive growth (συλλογική πρόοδος).

Τι είναι το
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State of the Republic
To State of the Republic (η Κατάσταση του Κράτους)
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του
2019 από το Oxygono σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου, με φιλοξενούμενο τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Η συγκεκριμένη
διοργάνωση είναι εμπνευσμένη από το State of the Union
που γίνεται στις ΗΠΑ. Αντίστοιχος θεσμός υπάρχει και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το State of the Republic γίνεται ετήσια και σε αυτό
φιλοξενείται ο εκάστοτε πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας και αναλύει το έργο που επιτέλεσε την
προηγούμενη χρονιά και το όραμά του για το υπόλοιπο
της θητείας του.

04

Oxygono annual debate
Ένα από τα κύρια events του Oxygono είναι το ετήσιο
debate του. Σε αυτό φιλοξενούνται άτομα που
υποστηρίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές απόψεις
σε ένα φλέγον ζήτημα της επικαιρότητας. Μέχρι τώρα
έχουν διεξαχθεί debates για την εκπαίδευση με
φιλοξενούμενη την Ελένη Αρβελέρ, για την οικονομία με
φιλοξενούμενο τον Χριστόφορο Πισσαρίδη, για τη
διαφθορά, για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, για τον
αθλητισμό κλπ.
Στόχος του annual debate του Oxygono είναι να
δημιουργήσει τις συνθήκες για εποικοδομητικό διάλογο
σε θέματα της επικαιρότητας, συγκεντρώνοντας
αξιόλογους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.
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The 2040s series
Η σειρά συζητήσεων «2040» αφορά στην ανάγκη
διαμόρφωσης ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τις
τέσσερις πόλεις της Κύπρου που να υποστηρίζεται από το
σύνολο των πολιτών. Η σειρά ξεκίνησε από την Λάρνακα
με το Larnaca 2040 και ακολούθως επεκτάθηκε στην
Λευκωσία με το Nicosia 2040, στη Λεμεσό με το Limassol
2040 και στην Πάφο με το Paphos 2040. Σε κάθε πόλη η
σειρά υποστηρίζεται από τις τοπικές αρχές και διάφορες
οργανώσεις. Εκτός από τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου
συζητήσεων επί επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν την
κάθε πόλη ξεχωριστά με τη συμμετοχή των πολιτών, η
σειρά 2040 έχει σκοπό, ανάμεσα σε άλλα, να
κινητοποιήσει τις αρχές να δημιουργήσουν ομάδες
στρατηγικής.
Οι ομάδες αυτές θα διατηρούν μακροπρόθεσμα σχέδια
για τις πόλεις, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων και αφού
ακούσουν τις απόψεις όλων των key players (πολιτών,
επιχειρηματιών,
πανεπιστημίων,
αξιωματούχων,
ακτιβιστών), κάτι που έγινε με επιτυχία σε αρκετές πόλεις
διεθνώς.
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Μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει τη νοοτροπία
ενός λαού;
Η σειρά συζητήσεων «Μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει
τη νοοτροπία ενός λαού;» έχει τη μορφή informal conversation στην εν λόγω σειρά φιλοξενούνται προσωπικότητες
όπως αξιωματούχοι, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και άλλοι
οι οποίοι λόγω της θέσης ή της ιδιότητας τους έχουν
συμβάλει ή μπορούν να συμβάλουν στο να αλλάξουν
κάποια πράγματα στην χώρα μας. Μέχρι τώρα έχουν γίνει
events αυτής της κατηγορίας με τον Γενικό Ελεγκτή
Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα
Κληρίδη και τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη.
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Ideas2Parliament
Το Oxygono θέλει να φέρει τους τεχνοκράτες
(ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και άλλους) πιο κοντά στα
κέντρα λήψης αποφάσεων. Εκτός από την εκτελεστική
εξουσία, το Oxygono θέλει να μεταφέρει ιδέες και στη
νομοθετική εξουσία, δηλαδή στο Κοινοβούλιο. Με αυτά
τα events, το Oxygono, δουλεύοντας σε στενή
συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τον
θεσμό της Παράλληλης Βουλής, θέλει να μεταφέρει ιδέες
πάνω σε σημαντικά ζητήματα που χρειάζονται
μεταρρύθμιση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές,
φιλοξενώντας βουλευτές και τεχνοκράτες από την Κύπρο
και το εξωτερικό.
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The Cyprus Forum
Το Cyprus Forum είναι μία διάσκεψη η οποία έχει θέσει ως
στόχο την ετήσια διοργάνωσή της στην Κύπρο, με το
2020 να τίθεται ως χρονιά-ορόσημο έναρξής της, με
αφορμή τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Το Cyprus Forum δουλεύει στενά με την κοινωνία των
πολιτών, δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις, μέσα
μαζικής
ενημέρωσης
και
άλλους
σημαντικούς
παράγοντες, με ιδιαίτερη έμφαση στον ίδιο τον πολίτη.
Συνεργάζεται
με
ακαδημαϊκούς,
πολιτικούς,
επιχειρηματίες, ακτιβιστές και άλλους κορυφαίους
εμπειρογνώμονες, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, με
σκοπό τη συζήτηση, ανταλλαγή και διαμόρφωση
απόψεων σε καίρια θέματα που άπτονται της δημόσιας
πολιτικής στην Κύπρο και διεθνώς. Το forum επιχειρεί
παράλληλα να ασκήσει θετική πίεση με σκοπό την
επίτευξη των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που
προκύπτουν από τις συζητήσεις, να επηρεάσει τις εθνικές
και περιφερειακές ατζέντες και να προωθήσει βιώσιμες
και κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές για την Κύπρο και την
ευρύτερη
περιοχή
της Ανατολικής
Μεσογείου.
www.cyprusforum.cy
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Powered by events
Το Oxygono λειτουργεί ως forum για συζήτηση διαφόρων
θεμάτων και προώθησής του στα κέντρα λήψης
αποφάσεων και δεν εκφέρει συγκεκριμένη άποψη. Σε όλα
τα events που διοργανώνονται από το Oxygono, γίνεται
επιλογή των συμμετεχόντων στη βάση συγκεκριμένων
κριτηρίων όπως είναι η επαγγελματική και ακαδημαϊκή
καταξίωση, η πρωτοτυπία των ιδεών, η εξουσία λήψης
αποφάσεων, η ικανότητα επηρεασμού, η πολιτική και
ηθική ορθότητα, η ηλικιακή ισότητα και ισότητα των
φύλων κ.ά. Tα events του Oxygono διεξάγονται στη βάση
συγκεκριμένων κανόνων συζήτησης. Οι κανόνες αυτοί
διασφαλίζουν τον αλληλοσεβασμό των ομιλητών, την
ποιότητα του διαλόγου και τα χρονικά όρια της
συζήτησης.
Το Oxygono χωρίς να εκφέρει άποψη και χωρίς να παίρνει
θέση μπορεί να υποστηρίξει άλλες εκδηλώσεις οι οποίες
διοργανώνονται από άλλους οργανισμούς που
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο διεξαγωγής
εκδηλώσεων του Oxygono. Το Oxygono μπορεί να
υποστηρίξει εκδηλώσεις που μοιράζονται τις ίδιες ηθικές
αξίες με το Oxygono υπό την μορφή εκδηλώσεων “Powered by Oxygono”.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
Με τη βοήθεια μιας ομάδας ανεξάρτητων δημοσιογράφων,
το Oxygono καταγράφει τα όσα αναφέρονται στα events
του από αξιωματούχους, εμπειρογνώμονες, πολίτες και
άλλους συμμετέχοντες και τα προωθεί στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, στα ΜΜΕ και σε άλλα άτομα και πλατφόρμες
που μπορούν να τα προωθήσουν στα κέντρα λήψης
αποφάσεων.
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η μεταφορά
επιστημονικών ιδεών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στη
χώρα μας οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση
μεταξύ αξιωματούχων και εμπειρογνωμώνων στην
παρουσία ενεργών πολιτών αλλά και η άσκηση θετικής
πίεσης για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη
μεταρρυθμίσεων.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.
Το Oxygono δουλεύει στενά με την κοινωνία των
πολιτών, δημόσιους οργανισμούς, πανεπιστήμια,
επιχειρήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους
σημαντικούς παράγοντες και θεσμούς με σκοπό τη
συζήτηση, ανταλλαγή και διαμόρφωση απόψεων
σε καίρια θέματα που άπτονται της δημόσιας
πολιτικής στην Κύπρο και διεθνώς. Διατηρεί στενή
συνεργασία ανάμεσα σε άλλους παράγοντες με το
Πανεπιστήμιο
Κύπρου,
το
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Δήμο Λάρνακας, τον
Δήμο Πάφου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων,
τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, ενώ είναι μέλος
του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

ΜΕΛΗ.
Μέλη του Oxygono μπορούν να γίνουν όσοι
ασπάζονται το όραμά του για βελτίωση του δημοσίου
διαλόγου και επίτευξη μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας.
Η συμμετοχή στις οργανικές θέσεις του Oxygono είναι
ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή στις οργανικές θέσεις
πολιτικού κόμματος.
Μπορείτε να γίνετε μέλος του οργανισμού μας μέσω
της σχετικής ενότητας της ιστοσελίδας που μπορείτε
να βρείτε εδώ www.oxygono.org/members.
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Διεύθυνση
Κινύρα 1, 1102 Λευκωσία – Κύπρος
Τηλέφωνο
+357 22 678 670
Ιστοσελίδα
www.oxygono.org
Email
contact@oxygono.org
Facebook
www.facebook.com/oxygono.org
Twitter
www.twitter.com/oxygono_org
YouTube
www.youtube.com/oxygono
Instagram
https://www.instagram.com/oxygono_org
Linkedin
https://www.linkedin.com/company/oxygono

