
 

 

 

 

Συνεντεύξεις 

  

 
 

  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΝΤΩΝΑΣ:  
ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ  

ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
 
Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Σεντώνα, Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο οποίος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου από μια σειρά κλάδων στη 
Φιλοσοφική Σχολή, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και  Δημόσιας Διοίκησης και το Τμήμα Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών, ενώ υπήρξε και μέρος του Διοικητικού προσωπικού, όντας Λειτουργός 
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού μεταξύ των ετών 2011-2019. 
 

 
 
Ο Παναγιώτης Σεντώνας, Λειτουργός της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με 
«γλυκόπικρη γεύση» και αποχωριζόμενος «μια δεύτερη οικογένεια» όπως καταγράφει στο Twitter, 
υπέβαλε παραίτηση για να αναλάβει καθήκοντα ως Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην 
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε απόκριση αυτού, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, 
ευχήθηκε στον ίδιο «καλή αρχή», σημειώνοντας ότι η συσσώρευση πείρας την οποία απέκτησε ως μέλος 
της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αποτελεί εχέγγυο για την παραπέρα σταδιοδρομία του. Με τη σειρά 
μας, στραφήκαμε στον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παναγιώτη Σεντώνα, για μια σύντομη και 
περιεκτική συνέντευξη αναφορικά με το νέο του ξεκίνημα. 
 
 

1. Γιατί «εγκαταλείπει» κανείς -αν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο- την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, 

προκειμένου να ενταχθεί στον μηχανισμό της διακυβέρνησης ενός κράτους και κατ’ επέκταση τη 

δημόσια σφαίρα; 

 
Θα σας πω κάτι που έλεγα συχνά και στους νέους που είχα την ευκαιρία να συναντώ, είτε ως 
πρόεδρος του ΟΝΕΚ, είτε ως εργαζόμενος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δείτε τις χώρες που 
αναπτύσσονται και προοδεύουν και συγκρίνετέ τις με τις χώρες που παραμένουν στάσιμες. Είναι 
ένας κρίσιμος και καθοριστικός παράγοντας που βοηθά τις μεν να πηγαίνουν μπροστά και τις δε να 
μένουν στο ίδιο σημείο. Η πολιτική. Οπότε έχει νόημα να διεκδικούμε ρόλο και λόγο στην πολιτική. 
Γιατί επηρεάζει και το τώρα μας και το αύριο μας. Με κάθε τρόπο στήριζα και θα στηρίζω, επίσης, 
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Ειδικότερα των νέων ανθρώπων. Γιατί η ενεργός συμμετοχή 
της νέας γενιάς είναι το όχημα για τον σχηματισμό μιας δυναμικής κοινωνίας των πολιτών. Και μια 
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δυναμική κοινωνία των πολιτών είναι σε θέση να βοηθά στην εδραίωση της ποιότητας 
δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης.  

 

2. Όντας και ο ίδιος νέος άνθρωπος, μπορείτε να εντοπίσετε μερικούς λόγους, ένεκα των οποίων οι 

νέοι και νέες φαίνονται αποκαρδιωμένοι με την πραγματικότητα της κυπριακής κοινωνίας; Πως 

μπορεί αυτό να ανατραπεί; 

 
Η σχέση των πολιτών – και ειδικά των νέων - με την πολιτική είναι βαθιά τραυματισμένη. Η 
διάσταση λόγου και πράξης, η απουσία λογοδοσίας, η απουσία ορθολογισμού είναι ανάμεσα στους 
λόγους που την λαβώνουν. Πολλοί αντιμετωπίζουν την πολιτική σαν ένα βουητό που συμβαίνει 
πέρα και έξω από τη ζωή τους. Για να επανέλθει η σχέση εμπιστοσύνης ο μόνος δρόμος είναι να 
κτίσουμε μια καινούρια κουλτούρα. Τα στοιχεία της είναι απλά. Να μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας. 
Να μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Και να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό για 
να κάνεις πράξη αυτό που λες.  

 

 

3.  Τι συνεπάγονται τα καθήκοντα που έχετε αναλάβει ως Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

και πώς συμβάλλουν στη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτείας; 

 
Είναι οπωσδήποτε μεγάλη ευθύνη. Χρειάζεται μελέτη των θεμάτων, τα οποία έχουν ένα οριζόντιο 
χαρακτήρα, αφού καλείσαι να μιλήσεις για θέματα που αφορούν όλους σχεδόν τους τομείς της 
διακυβέρνησης. Είμαι της άποψης ότι η  σχέση κράτους – πολιτών πρέπει να εδράζεται στην 
αλήθεια, την υπευθυνότητα, την ενσυναίσθηση. Και να είναι μια σχέση αμφίδρομης επικοινωνίας. 
Αυτός πιστεύω είναι ο δρόμος.  
 

 

4. Ποιοι είναι οι άμεσοι σχεδιασμοί προς εφαρμογή από τη νέα σας θέση; Κάτι τελευταίο που 

επιθυμείτε να προσθέσετε; 

 

Βασικό καθήκον της θέσης που κλήθηκα να υπηρετήσω είναι η ενημέρωση των πολιτών για 

αποφάσεις ή θέσεις της Κυβέρνησης. Και θέλω να το κάνω με ένα τρόπο υπεύθυνο και ορθολογικό. 

Πιστεύω ότι οι πολίτες στις σύγχρονες κοινωνίες δίνουν προσοχή στην πολιτική που μιλά απλά, 

καθαρά, συγκεκριμένα. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου 

εαυτό.  
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