
 

 

  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΩΝ ΜΙΛΗΣΕ  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

Στ. Κυριακίδου: «Ένας και μοναδικός μας στόχος να δώσουμε στον πολίτη αυτό που δικαιούται» 
 
Η Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, κα Στέλλα 

Κυριακίδου, συμμετείχε στις 26 Νοεμβρίου 2021 σε ανοικτό διάλογο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Δόθηκε η ευκαιρία σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και φοιτητικό ακροατήριο, να προβεί σε ερωτήματα 

και σχόλια ως προς την ευρωπαϊκή αποκρισιμότητα σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Covid-19, την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εμβόλια, αλλά και την καλύτερη προετοιμασία και 

ετοιμότητα για τη διαχείριση μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων. Επίσης έγινε αποτίμηση των 

κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων στην ψυχική 

υγεία των νέων. 

 

Στην εισαγωγή της η κα Κυριακίδου υπογράμμισε το τεράστιο πρόβλημα της παραπληροφόρησης. 

Πρέπει να κινούμαστε, ανέφερε, προσεκτικά, συνειδητά με οδηγό τη σωστή πληροφόρηση και την 

επιστημονική γνώση κι όχι να επηρεαζόμαστε από τις ψευδείς ειδήσεις που κατακλύζουν τις σελίδες 

των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Εξαιρετικής σημασίας, πρόσθεσε, είναι και η δημιουργία της 

"HERA", της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης Υγείας. Ταυτόχρονα, είπε ότι 

θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο του 2022 η νέα φαρμακευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

το νέο νομοθετικό πλαίσιο που απασχολεί κυρίως τα μικρότερα κράτη - μέλη και αφορά στην 

πρόσβαση όλων των πολιτών σε καινοτόμα φάρμακα στις ίδιες τιμές.  Αυτή την περίοδο, τόνισε η κα 

Κυριακίδου, υλοποιούνται οι δράσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τον καρκίνο.  

 

Την ίδια ώρα η Επίτροπος, δεν παρέλειψε να τονίσει και τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 

δεν είναι άλλος από το να στηρίξει και τις τρίτες χώρες με ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων. Για 

τους long covid ασθενείς, η κα Κυριακίδου είπε ότι το χαρτοφυλάκιό της στοχεύει και σε αυτή τη 

μερίδα των ασθενών που νόσησαν και ακόμα ταλαιπωρούνται. Ένας και μοναδικός μας στόχος, 

είπε, είναι να δώσουμε στον πολίτη αυτό που δικαιούται, δηλαδή, την ταχεία ανταπόκριση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα υγείας,  για πρόληψη και αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων μέσα 

από το συντονισμό όλων των κρατών - μελών, ώστε να αισθάνεται ασφαλής.  

 

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης είπε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έμπρακτα 

αποδεικνύει ότι συμμετέχει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η παρουσία της Επιτρόπου στην 

Πανεπιστημιούπολη, πρόσθεσε, συμβάλει στην προσπάθεια ενός γόνιμου διαλόγου για εμβάθυνση 

του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το θέμα της πανδημίας. Ανέφερε ότι το 
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Πανεπιστήμιο έλαβε έγκαιρα δραστικά μέτρα. Ανάλογα με το μέγεθος της κοινότητας, είπε, τα 

περιστατικά είναι πολύ περιορισμένα και ταυτόχρονα, όπως ανέφερε, έχει εμβολιαστεί σχεδόν το 

95% του προσωπικού του Πανεπιστημίου.  

 

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε και η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κα 

Μυρτώ Ζαμπάρτα, η οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επιδημιολογική εικόνα που επικρατεί 

αυτές τις μέρες στο νησί. Εξακολουθούμε να διανύουμε, είπε, μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο μετά 

και τη νέα μετάλλαξη «Όμικρον», η οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεταδοτική. Γνωρίζουμε ότι 

ειδικά για τους νέους και νέες, αυτή η κατάσταση δημιουργεί δυσφορία, καθώς άλλαξε εντελώς τον 

τρόπο διδασκαλίας στις σπουδές και γενικά τη ζωή τους. Ο εμβολιασμός είναι η ασπίδα προστασίας 

μας, είπε η κα Ζαμπάρτα, προσθέτοντας ότι τα εμβόλια δεν είναι όπλα, αλλά η άμυνά μας για να 

καταφέρουμε το γρηγορότερο να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. 

 

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης, ανέλαβε το Europe Direct - Πανεπιστημίου Κύπρου και σε αυτήν 

συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, ερευνητές/τριες και φοιτητές/τριες. Τη συζήτηση συντόνισε ο 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Μενέλαος Μενελάου. 
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