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Summary 
This deliverable presents the results of the Cyprus National Citizen Vision 

Workshop, held on Saturday, December 12th 2015 between 09:00 and 17:00 at 

the Hotel Semeli, in Nicosia, Cyprus. 

 

A total of 35 citizens attended the event.  

 

The whole recruitment process was an exceptional experience as this kind of 

workshops is something new and ground-breaking for the standards of 

Cyprus. Cypriot citizens are not used to participating in such events. The 

chosen recruitment method was through telephone. After the initial phone 

conversation we had, we figured out that most of the citizens were very 

sceptical about the whole idea, the whole process, and how the results from 

the Workshop are going to be used. 

In order to  make them feel more confident and comfortable, we decided 

that we should hold face-to-face meetings with them, in order to explain to 

them, exactly what CIMULACT and Horizon 2020 is about, and what will be 

the role of the citizens in all of this process. It was quite a long process, which 

began in mid-October and ended on November 18th. Around 90 citizens 

expressed their interest to learn more about the Workshop and finally 41 

citizens confirmed their participation. 

The days before the Workshop (Thursday 10th & Friday 11th of December), we 

contacted those 41 citizens and 4 of them informed us that finally they would 

not be able to participate. Therefore we had 37 confirmed participants. 

Two more citizens didn’t show up on Saturday morning, thus the final number 

of participants was 35 citizens. 

The final visions were quite distinctive, ranging from Human Rights and Society 

Issues, to the future of Technology as well as the reforming of the Pension 

System, among others. 

Summary in Greek 

Η συνολική διαδικασία ήταν μια τεράστια εμπειρία για εμάς, της ομάδα της 

ΤΑΛΩΣ, επειδή τέτοιου είδους Εργαστήρια είναι κάτι νέο και πρωτοποριακό για 

τα δεδομένα της Κύπρου. Οι πολίτες δεν είναι συνηθισμένοι να συμμετέχουν σε 

τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Η μέθοδος πρόσκλησης που επιλέξαμε είναι μέσω 

τηλεφώνου. 

Μετά την αρχική τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τους πολίτες, 

καταλάβαμε ότι οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν αρκετά σκεπτικοί και δύσπιστοι 

με την όλη ιδέα της διαδικασίας και το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν τα 

τελικά αποτελέσματα. 
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Για να καταφέρουμε να τους καθησυχάσουμε και να λύσουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερες απορίες, σχεδιάσαμε να έχουμε προσωπικές συναντήσεις με τον 

καθένα από αυτούς, έτσι ώστε να τους εξηγήσουμε τι πραγματεύεται το 

CIMULACT, τι είναι ο Ορίζοντας 2020 και ποιος θα είναι ο ουσιαστικός ρόλος 

των πολιτών σε όλο αυτό. Ήταν μια αρκετά μακρά διαδικασία, η οποία ξεκίνησε 

στα μέσα Οκτώβρη και τελείωσε στις 18 Νοεμβρίου. Από ένα σύνολο σχεδόν 

90 ατόμων, που εξέφρασαν αρχικά ενδιαφέρον, οι 41 εξ αυτών επιβεβαίωσαν 

την παρουσία τους στο Εργαστήρι. 

Λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου επικοινωνήσαμε με όλους για 

να επιβεβαιώσουμε την παρουσία τους, και οι 4 εξ αυτών μας ενημέρωσαν ότι 

τελικώς δε θα μπορέσουν να παραβρεθούν. Αυτό μας άφησε με 37 

επιβεβαιωμένους συμμετέχοντες. 

Το πρωί του Σαββάτου όμως ακόμη δυο (2) πολίτες δεν προσήλθαν, οπότε ο 

τελικός αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε σε 35. 

 

Τα τελικά οράματα ήταν σχετικά διαφοροποιημένα μεταξύ τους, με θέματα που 

κυμαίνονταν από «Ανθρώπινα Δικαιώματα», και «Κοινωνία», έως το μέλλον των 

τεχνολογικών εξελίξεων και την αναδιάρθρωση του Ασφαλιστικού Συστήματος 

και άλλα. 
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Final Visions in English 

 

Vision 1: Pension System 

Describe your vision in 2050: 

1) We would like to have the ability to choose at exactly what age we’ll retire. For 

example: at the age of 60, at the age of 62, at the age of 65 etc. 

2) We would like to have the ability to choose which pension system we’d like to 

use: 

a. A country-state pension system 

b. A private pension system and 

c. A Pan-European pension system 

3) The actual monthly amount of the pension plan must be in line with the amount 

of money that the pensioner was paying in the last months before his retirement. 

4) There should be a minimum pension for specific group of people such as 

housewives etc. 

5) We would like to be able to choose HOW we collect the money 

6) The pensioner must be able to know at any given time, what are his financial 

contributions so far and to be able to calculate an approximation of his pension 

based on these data. 

Illustrations: 
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In your desirable future, what is different from today? 

The current system of Social Security/Pensioning gives retirees a guaranteed amount 

based on the contribution of the existing workforce. As a result, pensioners tend to 

live in poverty, in low living standards, and they are forced to continue working after 

retirement. Sometimes they are financially dependent by other members of their 

family or other people. 

The main differences from today are the following: 

 Ensuring a qualitative and dignified way of living 

 For the person to be able to live autonomously, without having to rely on their 

family, 

 To be able, and to afford to take part in various activities, such as travelling, 

 To be able to maintain a comfortable lifestyle an income level at which the 

person can adequately cover his/her day-to-day expenses, and still have 

enough to work towards his/her long-term financial goals, with free access to 

health plans. 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

Yes, we believe that our vision is desirable for everybody. However, there may be 

some reactions (negative) due to some vested interests. 

For example, a possible implementation of a Pan-European Pension System may 

financially benefit the country-state, but on the other hand a possible private 

pension plan, will benefit Private companies only. 

In short, what is your vision? 

Our vision is talking about the living standards of pensioners in the future. Based on 

current statistical data, there are 4 people in the active work force, supporting the 

pension amount equivalent of 6 seniors. We believe that to ensure good, just and 

autonomous living standards for the pensioners a strong and well-founded Pension 

System is MANDATORY. 

 

Vision 2: A just society oriented towards human rights 

Describe your vision in 2050: 

Every child that is born within Europe, must have uniform rights as a European citizen 

(i.e. the absolute basic needs, such as shelter, food, safety, education and health 

care) must be guaranteed for every child that is born in Cyprus, or any other 

member-state of the EU. The European country where he/she was born, must be 

able to provide security, allowances, equal opportunities and education, in a 

uniform manner and equality. 
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Illustrations:

 

In your desirable future, what is different from today? Which are the 

differences between a desired future and today? 

- Absence of a united health and education system 

- Absence of a welfare state 

- Non-existence of a fair distribution of wealth, since is concentrated in some 

individuals.  

-There is no jury that specializes in human rights 

-There is no trust for the existing justice system. 

- There is a surge of crime and terrorism, but this aspect can be dealt with fair 

distribution of wealth. 

- Media are controlled and driven by high-ranked individuals and are based on their 

interests. 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

- Large pharmaceutical and insurance companies 

-Groups that have economic, political interests are more beneficial in the existing 

system. 

-Large entrepreneurs have advantages from current taxation system due to the fact 

that they accumulate wealth. 

-Political parties 
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In short, what is your vision? 

It concerns a society where justice is prevailed and is oriented on the basis of human 

rights. A society that provides equal opportunities for all EU citizens, as well as direct 

access to a secure health and education system. Overall the vision has as a main 

scope the development of a society that guarantees basic human rights. Moreover, 

our group considers as a very important aspect the fight against corruption and the 

conflict of interests. This will be achieved through the revaluation of media and 

education role. As a conclusion, the enactment of human rights may recover public 

confidence in the judicial system. 

 

Vision 3: Human Rights 

Describe your vision in 2050: 

1) Access to health and education services without economic and regular 

restrictions. Free tuition, books, stationery, etc. Free medical and health care at 

domestic and oversea level, for public and private sector. Health and education are 

aspects that should not be commercialized. 

2) We suggest the development of an electronic platform for the EU, where views will 

be submitted and be exchanged for a variety of issues (relevant or not) that 

concern citizens (fighting terrorism, health, drugs, migration, etc.). 

3) We all should have equal rights to the pensioning system. Furthermore, retirement 

age limit should be decreased (pension system should be according to the 

countries’ standard of living). There shouldn’t be huge gaps like the one we 

experiencing these days (pensions ranging from 500 EUR to 10.000 EUR). 

4) Development of a career guidance system and creation of an environment which 

allows practical profession application. Society should make available practical 

training even from school age. 
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Illustrations:

 

In your desirable future, what is different from today? Which are the 

differences between a desired future and today? 

1) This desirable future is “a million miles away” from present reality, since there is 

inequality for issues which concern gender and health equality. 

2) Citizens do not have the opportunity to express their views equally and do not 

have a saying in the decision making process. Currently, decisions are taken in the 

absence of citizens’ contribution. 

3) There is a huge pension gap, which puts financial pressure to the low income 

groups. 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

First of all, the vision must respond to European citizens’ basic needs. It is expected to 

have some concerns from decision-making technocrats, because they are 

confronted with the existing picture of society. Unfortunately, decisions that are 

taken for citizens, are taken disregarding their actual needs. 

In short, what is your vision? 

The vision is referred to better living conditions, to equal access to issues that we take 

for granted, such as health, education and retirement. 

Also, the right opportunities have to be provided to younger people in order to have 

a proper job school counseling in order to ensure proper career perspectives. 
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Vision 4: Technology applicable as a channel of progress EU context 

Describe your vision in 2050: 

- We would like evolution in a variety of aspects: medicine, robotics, technology, 

pharmacology, as well as on green development and energy sustainability. Evolution 

regarding nanotechnology (for example nano-chips, prevention and diagnosis of 

dangerous diseases such as cancer). Machines development which operate with 

photonic energy. Secure, green, free and available energy for everyone at any time 

(solar, geothermal, biomass, solar and wind power). 

-The most important purpose according to group 4, should be the anthropocentric 

and connective perspective of technology, particularly: 

1) Creation of peace groups throughout the length and breadth of Europe in order 

to “appease the spirits”. 

2) Media should promote/show customs and traditions from all countries without 

exception in order to increase the "inter-cultural' relations and solidarity between 

state members. 

3) Minimize communication and transport costs (e.g. there should be a bridge 

connecting Cyprus to Crete, Greece. Why s the only option of travelling must be via 

air?) 

4) Improvement of the primary livelihoods (e.g. food/nutrition, housing, 

communication). 

5) Finally, to structure a principle, that will determine the rate of application of 

technology and technology costs in social groups and will allow its application to all 

regardless of states. 
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Illustrations:

 

In your desirable future, what is different from today? Which are the 

differences between a desired future and today? 

Technology should serve human needs and not vice versa. 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

The vision should be desired by majority, but there may be contradictions about 

nano-chips, concerning personal privacy violations. Some may feel exposed, 

unprotected in terms that such practices might be violating their privacy, the 

confidentiality of information, the goods which were protected both by their national 

law but also by the EU. 

In short, what is your vision? 

Our vision deals with the shifting of the technology’s goal in order for it to 

serve as a means to foresee human needs, to develop ergonomic abilities 

and also to be fair and equally distributed to all of us. 
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Vision 5: Environmental Conscience  

Describe your vision in 2050: 

Environmental conscience shall be introduced as a political decision for every 

household and industry, in order to become a part of citizens’ everyday life-style. 

With a view to achieve the above objective, government should make available 

incentives for industries or even people who can apply environmental policy. The 

vision for the specific group includes installation of a waste-separation automation 

system in the premises of each local authority. The waste accumulated within the 

machine will be collected by a central body responsible for channelling this waste 

into various European countries for treatment, with consideration of each country’s 

capacities. In this way the least developed EU countries can be strengthened and 

this will contribute to the further integration of the EU. Moreover, citizens will mainly 

use goods that come from recyclable materials (approximately 90% of the total 

production). In a context of this environmental euphoria, some land plots should be 

given to individuals for agricultural purposes (similar to the green zones that already 

exist). Taxation reduction can be provided as an incentive. 

All new residences must be allowed to be energy-independent (e.g. using solar 

panels) and they shouldn’t rely and depend upon the Electricity Authority of each 

respective country. 

Illustrations:
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In your desirable future, what is different from today? Which are the 

differences between a desired future and today? 

 Saving energy and resources will cause a reduction of environmental pollution to 

some extent and thereby improvement of citizens’ health. 

 More time for household management. 

 Improvement of physical condition and better lifestyle quality, if we introduce 

bicycles in our daily life (with proper infrastructure) and have a connection with 

nature. 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

There may be some reactions from private energy companies. 

Automation solutions must be found for an equal distribution between robotic and 

human investment. 

In short, what is your vision? 

The vision aims to a desirable life 

 

 

Vision 6: Future Experiential School 

Describe your vision in 2050: 

Development of an experiential school without closed structures. The focus 

according to experiential school will be given to enhance the socialisation of a child, 

as well as, to come closer to nature. 

Examples: products cultivation, meetings and conduct with artists. 

Illustrations:
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In your desirable future, what is different from today? Which are the 

differences between a desired future and today? 

- Lack of facilities 

- Experiential learning rather than teaching concentrating model 

- Different evaluation method 

- Use of technology mainly for socialization 

- Dimensional and interactive environment 

-Frequent contact with nature - production of consumer goods 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

There may be reactions from teachers unions, local leaders and perhaps from the 

Ministry of Education. 

In short, what is your vision? 

A school that creates and enhances environmental awareness but also social 

sensitivities. Generally, the emphasis will be given to individualistic education 

(personality cultivation). 
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Final visions in Greek 

Vision 1: Συνταξιοδοτικό Σύστημα 

Περιγράψτε το όραμά σας για το 2050. Παρακαλούμε δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα της καθημερινής ζωής 

1) Δικαίωμα επιλογής στο όριο συνταξιοδότησης και αφυπηρέτησης σε 

προκαθορισμένα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα: 60, 63, 65. 

2) Δικαίωμα επιλογής στο σύστημα συνταξιοδότησης ανάμεσα σε κρατικό, 

ιδιωτικό ή ευρωπαϊκό σύστημα 

3) Το ποσό σύνταξης θα είναι σε συνάρτηση με τα τελευταία εισοδήματα του 

συνταξιούχου. 

4) Υπάρχει ελάχιστο ποσό συνταξιοδότησης για ομάδες όπως οι νοικοκυρές. 

5) Δικαίωμα επιλογής στον τρόπο είσπραξης της σύνταξης 

6) Ο συνταξιούχος γνωρίζει τις εισφορές του και τι ποσό σύνταξης θα πάρει. 

Εικόνες: 

 

 

Τι διαφορές έχει αυτό το επιθυμητό μέλλον από το σήμερα; 

Το σημερινό σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων δίνει στους συνταξιούχους 

ένα ποσόν που διασφαλίζεται με βάση την εισφορά των υφιστάμενων 

εργαζομένων. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι συνταξιούχοι να ζουν σε όρια 

φτώχιας και εξαθλίωσης σε χαμηλό βιοτικό επίπεδο, συνεχίζουν και εργάζονται 



National Report on Cyprus National Citizen Vision Workshops (NCV) 

 

16 

 

και μετά τη σύνταξη εξαρτώμενοι οικονομικά από το οικογενειακό ή άλλο 

περιβάλλον. Οι διαφορές με το 2050 είναι: 
- Διασφάλιση άνετης/ποιοτικής & αξιοπρεπής ζωής 
- Αυτόνομη επιβίωση/αυτοσυντήρηση 
- Μπορεί να έχει διάφορες δραστηριότητες στη ζωή του όπως ταξίδια 
- Να έχει άνετη, οικονομική ζωή που να μπορεί να έχει πρόσβαση στον τομέα 

της υγείας. 

Πιστεύετε ότι το όραμά σας θα είναι επιθυμητό από όλους; Μπορεί να 

υπάρξουν ανησυχίες από κάποιους; 

Ναι, το όραμά μας, θεωρούμε ότι είναι επιθυμητό από όλους 

Αλλά, μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις (αρνητικές) λόγω συμφερόντων. 

Για παράδειγμα η ύπαρξη ευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού συστήματος θα 

επιφέρει οικονομικά οφέλη στο κράτος, ενώ σε αντιδιαστολή εάν δοθεί το 

δικαίωμα στους πολίτες να διαλέξουν ιδιωτικές εταιρίες θα έχουν όφελος οι 

ιδιώτες. 

 

Εν συντομία, περί τίνος πραγματεύεται το όραμά σας; 

Το όραμα πραγματεύεται το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων του μέλλοντος. 

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, 4 νέοι δουλεύουν για 6 ηλικιωμένους ενώ σε 

45 χρόνια, 1 νέος θα δουλεύει για 6 ηλικιωμένους. Θεωρούμε ότι για να 

διασφαλιστεί ένα καλό, αξιοπρεπές και αυτόνομο βιοτικό επίπεδο για τους 

συνταξιούχους ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ένα γερά θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό σύστημα. 
 

Vision 2: Δίκαιη κοινωνία με προσανατολισμό τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Περιγράψτε το όραμά σας για το 2050. Παρακαλούμε δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα της καθημερινής ζωής 

Κάθε παιδί που γεννιέται από τη γέννηση μέχρι και το θάνατό του, μέσα στην 

Ευρώπη να έχει ενιαία δικαιώματα ως Ευρωπαίος πολίτης (π.χ. κάθε παιδί που 

γεννιέται στην Κύπρο, είτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. μέχρι να ενηλικιωθεί να 

του εξασφαλίζονται τα βασικά: στέγη, τροφή, ασφάλεια, εκπαίδευση, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Το Ευρωπαϊκό κράτος στο οποίο γεννήθηκε 

να μπορεί να του παρέχει ασφάλεια, επιδόματα, ίσες ευκαιρίες, δωρεάν ιατρική 

περίθαλψη και μόρφωση με ενιαίο τρόπο και ισότητα. Σε μια ενιαία Ευρώπη να 

γίνεται πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου για καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, βοηθώντας τα καταπιεσμένα μέρη της 

κοινωνίας να λαμβάνουν μέρος στα κοινά και στην λήψη αποφάσεων, 

καθιστώντας τους, έτσι, ενεργούς πολίτες με την επιστροφή στην αρχική έννοια 

της Δημοκρατίας. Σημαντικότατος ο ρόλος της εκπαίδευσης που πρέπει να 

στοχεύει στη δημιουργία πολιτών με ανεπτυγμένη κριτική σκέψη που να μπορεί 

να ελέγχει τις πληροφορίες που παίρνει από τα Μ.Μ.Ε. και να μην γίνεται έρμαιο 

της προπαγάνδας και των πολιτικών συμφερόντων. Η δημιουργία Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (σε τοπικό επίπεδο) στα πρότυπα του ΕΔΑΔ, θα 

βοηθήσει σε μια δίκαιη/ανθρώπινη δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορεί ο πολίτης, πιο 
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γρήγορα και αποτελεσματικά να βρίσκει δικαιοσύνη καταπολεμώντας τη 

διαφθορά του συστήματος, ίσως με ένα σύστημα δικαιοσύνης που να εμπλέκει 

ενόρκους στη λήψη αποφάσεων. 

Εικόνες:

 

 

Τι διαφορές έχει αυτό το επιθυμητό μέλλον από το σήμερα; 

- Δεν  υπάρχει σήμερα ενιαίο σύστημα υγείας και εκπαίδευσης 

- Δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος 

- Δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή του πλούτου. Ο πλούτος συγκεντρώνεται σε 

ορισμένα άτομα. Δεν υπάρχει ορκωτό δικαστήριο που να εξειδικεύεται σε 

ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο υφιστάμενο 

σύστημα δικαιοσύνης. 

- Υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας και τρομοκρατίας. Να αντιμετωπιστεί με 

δίκαιη κατανομή πλούτου. 

- Τα ΜΜΕ ελέγχονται και καθοδηγούνται από συμφέροντα. 

 

Πιστεύετε ότι το όραμά σας θα είναι επιθυμητό από όλους; Μπορεί να 

υπάρξουν ανησυχίες από κάποιους; 
1. Μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες 
2. Ομάδες που έχουν οικονομικά, πολιτικά συμφέρονται και που 

επωφελούνται από το υφιστάμενο σύστημα. 
3. Μεγάλοι επιχειρηματίες που ευνοούνται από τη φορολογία και 

συσσωρεύεται σε αυτούς ο πλούτος. 
4. Τα κόμματα που θα απειληθεί η «διαπλοκή» τους με τα ΜΜΕ 

Εν συντομία, περί τίνος πραγματεύεται το όραμά σας; 
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Πραγματεύεται μια κοινωνία πιο δίκαιη, προσανατολισμένη στη βάση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, άμεση 

πρόσβαση σε ένα ασφαλές σύστημα υγείας, παιδείας και σε ένα κοινωνικό 

κράτος που θα διασφαλίζει στους πολίτες του τα στοιχειώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα. Απαραίτητη η αναθεώρηση του ρόλου των ΜΜΕ, της εκπαίδευσης 

και του δικαστικού συστήματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της 

διαπλοκής. Η θέσπιση Δικαστηρίων Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ως βάση του 

ορκωτού συστήματος (ενόρκων) ενδεχομένως να βοηθήσει στην ανάκτηση 

της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το δικαστικό σύστημα. 
 

Vision 3: Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Περιγράψτε το όραμά σας για το 2050. Παρακαλούμε δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα της καθημερινής ζωής 

1) Πρόσβαση σε παροχές υγείας & παιδείας χωρίς οικονομικούς και τακτικούς 

περιορισμούς. Δωρεάν δίδακτρα, βιβλία, γραφική ύλη κλπ. Δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα. Να μην εμποριοποιείται η υγεία και η παιδεία 

2) Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ΕΕ για κατάθεση απόψεων για 

διάφορα θέματα (επίκαιρα ή όχι) που απασχολούν τους πολίτες 

(καταπολέμηση τρομοκρατία, υγεία, ναρκωτικά, μεταναστευτικό) 

3) Δικαίωμα πρόσβασης και δίκαιης κατανομής στη σύνταξη και μείωση ορίου 

συνταξιοδότησης στα 65 χρόνια (καταβολή συντάξεων ανάλογα με βιοτικό 

επίπεδο χωρών). Να γίνεται ομοιόμορφη κατανομή των συντάξεων: Να μην 

υπάρχουν συντάξεις των 500€ και συντάξεις των 10.000€. 

4) Ανάπτυξη συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού. Δημιουργία 

πραγματικού περιβάλλοντος πρακτικής εφαρμογής του επαγγέλματος. Να 

γίνεται πρακτική άσκηση των επαγγελμάτων από τη σχολική ηλικία. 

 

Εικόνες: 
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Τι διαφορές έχει αυτό το επιθυμητό μέλλον από το σήμερα; 

1) Απέχει από τη σημερινή πραγματικότητα καθώς δεν αντιπροσωπεύεται η 

ισότητα σε θέματα παιδείας και υγείας. 

2) Δε δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις του ισότιμα 

και να έχουν δίκαιη πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. 

Σήμερα παίρνονται αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς. 

3) Εντοπίζονται συντάξεις διαφορετικών ταχυτήτων που δημιουργούν 

δυσπραγία στις χαμηλά εισοδηματικά ομάδες του πληθυσμού. 

 

Πιστεύετε ότι το όραμά σας θα είναι επιθυμητό από όλους; Μπορεί να 

υπάρξουν ανησυχίες από κάποιους; 

Το όραμα θα αφορά όλους τους πολίτες και θα ανταποκρίνεται στις 

καθημερινές τους βασικές ανάγκες. Αναμένεται να υπάρξουν ανησυχίες 

καθώς πλέον οι τεχνοκράτες λήψης αποφάσεων θα είναι αντιμέτωποι με την 

πραγματική εικόνα της κοινωνίας. Δυστυχώς πολλές φορές οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται για τους πολίτες παραγκωνίζουν τις πραγματικές ανάγκες τους. 

 

Ev συντομία, περί τίνος πραγματεύεται το όραμά σας; 

Αναφέρεται σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ισότιμης πρόσβασης στα 

αυτονόητα θέματα που αφορούν τον κάθε πολίτη ξεχωριστά για υγεία – 

παιδεία – συνταξιοδότηση. 

Επίσης να δίνεται η ευκαιρία στους νέους να επιλέγουν σωστά αυτό που θα 

ήθελαν να ασχοληθούν στο μέλλον, διασφαλίζονται καλές προοπτικές 

επαγγελματικής αποκατάστασης. 

 

Vision 4: Η εφαρμογή της τεχνολογίας ως δίαυλος προόδου του ανθρώπινου 

γένους σε πλαίσιο της Ε.Ε. 

Περιγράψτε το όραμά σας για το 2050. Παρακαλούμε δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα της καθημερινής ζωής 

Εξέλιξη στη ρομποτική ιατρική, βιοτεχνολογία, φαρμακολογία, καθώς επίσης 

πράσινη ανάπτυξη και ενεργειακή αειφορία. Εξέλιξη νανοτεχνολογίας, π.χ. 

νανοτσιπ, για πρόληψη και διάγνωση επικίνδυνων ασθενειών όπως ο 

καρκίνος. Ανάπτυξη μηχανών που να λειτουργούν με φωτονική ενέργεια. 

Ασφαλής, πράσινη και δωρεάν ενέργεια για όλους, π.χ. φωτοβολταϊκά, 

γεωθερμία, βιομάζα, ηλιακή και αιολική ενέργεια. Διαθέσιμη για όλους ανά 

πάσα στιγμή. 

Ανθρωποκεντρικός και ενωτικός χαρακτήρας της τεχνολογίας πρέπει να είναι ο 

πρώτιστος στόχος: 

1) Να δημιουργηθούν ειρηνευτικές ομάδες σε όλο το μήκος και πλάτος της 

Ευρώπης που να κατευνάζουν τα πνεύματα. 

2) τα ΜΜΕ να προβάλλουν έθιμα και ήθη από όλες τις χώρες ανεξαιρέτως 

ούτως ώστε να αυξηθούν οι «διακουλτουρικές» σχέσεις και η αλληλεγγύη 

ανάμεσα στα κράτη-μέλη. 
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3) Ελαχιστοποίηση κόστους επικοινωνίας και μεταφοράς (π.χ. Κατασκευή 

γέφυρας μεταξύ Κύπρου – Κρήτης. Γιατί η μοναδική σύνδεση της Κύπρου με 

την Ευρώπη να είναι μέσω αέρα;) 

4) Βελτίωση πρωτογενών πόρων διαβίωσης (π.χ. διατροφή, στέγαση, 

επικοινωνία). 

5) Τέλος, να δημιουργεί μια αρχή που: να καθορίζει το ρυθμό εφαρμογής της 

τεχνολογίας στα κοινωνικά σύνολα και το κόστος της τεχνολογίας το οποίο να 

επιτρέπει την εφαρμογή της σε όλα αδιακρίτως τα κράτη. 

Εικόνες:

 

 

Τι διαφορές έχει αυτό το επιθυμητό μέλλον από το σήμερα; 

Η τεχνολογία θα εξυπηρετεί τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την τεχνολογία. 

 

Πιστεύετε ότι το όραμά σας θα είναι επιθυμητό από όλους; Μπορεί να 

υπάρξουν ανησυχίες από κάποιους; 

Το όραμα είναι επιθυμητό από τους περισσότερους, ωστόσο μπορεί να 

υπάρχουν αντιθέσεις σχετικά με τα νανοτσιπς και τις τυχόν παραβιάσεις και 

κινδύνους κατά των προσωπικών δεδομένων. Ορισμένοι ίσως αισθανθούν  

εκτεθειμένοι, απροστάτευτοι ή και ότι τέτοιες πρακτικές παραβιάζουν την 

ιδιωτική ζωή, το απόρρητο των πληροφοριών, αγαθά που προστατεύονται 

τόσο από την εκάστοτε εθνική έννομη τάξη αλλά και από την ενωσιακή. 

 

Εν συντομία, περί τίνος πραγματεύεται το όραμά σας; 

Το όραμά μας πραγματεύεται τη «στροφή» του ενδιαφέροντος της τεχνολογίας 

στην εξυπηρέτηση-πρόληψη βιοτικών αναγκών, ανάπτυξη εργονομικών 

δραστηριοτήτων – δίκαιη και ισοκατανεμημένη τεχνολογία σε όλους τους 

τομείς της ζωής μας. 
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Vision 5: Περιβαλλοντική Συνείδηση 

Περιγράψτε το όραμά σας για το 2050. Παρακαλούμε δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα της καθημερινής ζωής 

Βίωμα και τρόπος ζωής της περιβαλλοντικής συνείδησης σε κάθε νοικοκυριό-

βιομηχανία κλπ., όπου θα γίνεται μετά από πολιτική απόφαση και δίνοντας 

κίνητρα από αυτούς θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Τοποθέτηση 

αυτοματοποίησης διαχωρισμού αποβλήτων σε κάθε τοπική αρχή. Έπειτα θα 

μεταφέρονται σε κάποιο κεντρικό φορέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 

διοχέτευση των αποβλήτων αυτών σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, για 

επεξεργασία ανάλογα με τις ικανότητες της κάθε χώρας. Με αυτό τον τρόπο 

ενδυναμώνουμε τις λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ, και συμβάλουμε 

στην περαιτέρω ενοποίηση της ΕΕ. 

Κατά 90% θα χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα υλικά. Στα πλαίσια αυτής της 

Περιβαλλοντικής ευφορίας, θα πρέπει να δοθούν κάποια τεμάχια για γεωργία 

και καλλιέργειες π.χ. όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι χώροι πρασίνου. Τα 

κίνητρα που μπορούν να δοθούν για υλοποίηση αυτού του στόχου είναι « η 

μείωση φόρων». 

Όλες οι νέες κατοικίες πρέπει να τους επιτρέπονται να είναι ενεργειακά 

ανεξάρτητα και να μην εξαρτώνται από τον εκάστοτε φορέα παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί τεχνολογία που να μπορεί αυτή 

η ενέργεια να αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση, έστω και σε μικρές 

ποσότητες. 

 

Εικόνες:
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Τι διαφορές έχει αυτό το επιθυμητό μέλλον από το σήμερα; 

Εξοικονόμηση ενέργεια και πόρων, οπότε θα υπάρξει μείωση της μόλυνσης 

του περιβάλλοντος σε κάποιο βαθμό. Επίσης, θα βελτιωθεί η υγεία των 

πολιτών. 

Περισσότερο χρόνο για διαχείριση νοικοκυριών. 

Καλύτερη φυσική κατάσταση αν έχουμε ποδήλατα και ο άνθρωπος έχει επαφή 

με τη φύση και επαφή με άλλο κόσμο. Καλύτερος και ποιοτικότερος τρόπος 

ζωής. 

 

Πιστεύετε ότι το όραμά σας θα είναι επιθυμητό από όλους; Μπορεί να 

υπάρξουν ανησυχίες από κάποιους; 

Ιδιωτικές εταιρίες ενέργειας φέρουν αντιδράσεις, όπως επίσης για την 

αυτοματοποίηση πρέπει να βρεθούν λύσεις για ίση κατανομή ρομποτική/ 

ανθρώπινης επένδυσης. 

 

Εν συντομία, περί τίνος πραγματεύεται το όραμά σας; 

Για μια καλύτερη ζωή. 

 

Vision 6: Το βιωματικό σχολείο του μέλλοντος 

Περιγράψτε το όραμά σας για το 2050. Παρακαλούμε δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα της καθημερινής ζωής 

Πρόκειται για ένα βιωματικό σχολείο χωρίς κλειστές δομές σε επαφή με τη φύση 

και έμφαση στο παιδί και στην άμεση κοινωνικοποίησή του. 

Π.χ. Καλλιέργεια προϊόντων, επαφή με καλλιτέχνες και συνάντηση μαζί τους. 

 

Εικόνες: 
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Τι διαφορές έχει αυτό το επιθυμητό μέλλον από το σήμερα; 

- Απουσία στεγαστικής εγκατάστασης 
- Βιωματική αντί δασκαλοκεντρικής μάθησης 
- Διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης 
- Χρήση της τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνικοποίησης 
- Μη στατικές τάξεις – τρισδιάστατο – διαδραστικό περιβάλλον 
- Συχνότερη επαφή με τη φύση – παραγωγή όλων των αγαθών προς 

κατανάλωση 

Πιστεύετε ότι το όραμά σας θα είναι επιθυμητό από όλους; Μπορεί να 

υπάρξουν ανησυχίες από κάποιους; 

Μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις από συνδικαλιστικές ομάδες καθηγητών, 

τοπικούς ηγέτες και ίσως το Υπουργείο Παιδείας. 

 

Εν συντομία, περί τίνος πραγματεύεται το όραμά σας; 

Ένα σχολείο που δημιουργεί μια περιβαλλοντική συνείδηση στα παιδιά καθώς 

και κοινωνικές ευαισθησίες. Δίνεται έμφαση στην εξατομικευμένη εκπαίδευση 

(καλλιέργεια προσωπικότητας) 
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Raw-visions 

Raw Vision 1.1: Health 

Title in Greek: Υγεία 

Number of Votes: 14 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
 Κοινό σύστημα πρόληψης και θεραπείας ασθενειών (όπως ο καρκίνος) 
 Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψή 
 Διαφάνεια σε θέματα έρευνας στο τομέα της υγείας 
 Κοινή βάση δεδομένων σε θέματα καινοτομίας 
 Μεγαλύτερη διακρατική συνεργασία και δυνατότητα να μοιράζονται πληροφορίες 

μεταξύ τους 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 
Γενικό όφελος και κυρίως για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 

 

Raw Vision 1.2: Pension System 

Title in Greek: Συνταξιοδοτικό Σύστημα 

Number of Votes: 21 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
Υφιστάμενη κατάσταση, 4 νέοι για 6 ηλικιωμένους, σε 40 χρόνια- 1 νέος για 6 

ηλικιωμένους. Το όραμα μας αφορά στην ύπαρξη ενός μηχανισμού που να διατηρεί 

το βιοτικό επίπεδο στην ηλικία συνταξιοδότησης. Να μπορούν ουσιαστικά, οι 

συνταξιούχοι να είναι αυτόνομοι/ να μπορούν να ταξιδεύουν, να έχουν μια άνετη ζωή. 

 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 
Σημαντικό τόσο για τους νέους του  σήμερα (μελλοντικοί συνταξιούχοι) αλλά και για 

ολόκληρη την κοινωνία. 

 

Raw Vision 2.1: Identification and Education of Talented Children 

Title in Greek: Εντοπισμός και εκπαίδευση ταλαντούχων παιδιών 

Number of Votes: 16 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
• Πρόβλημα: Η εκπαίδευση δεν δίνει έμφαση στα ταλαντούχα παιδιά σε σύγκριση με 

παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες. Ισοπεδωτικό σύστημα εκπαίδευσης 
• Εντοπισμός με διάφορες μεθόδους των ταλαντούχων παιδιών καθώς επίσης των 

τομέων που διακρίνονται 
• Ετοιμασία υλικού για τα ταλαντούχα παιδιά και εξειδίκευση εκπαιδευτικών 
• Διαφοροποίηση της εκπαίδευσης εντός της τάξης αναλόγως ικανοτήτων 
• Δημιουργία εξειδικευμένων τάξεων αναλόγως ταλέντων 
• Ενίσχυση των προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη δημιουργικότητας, 

φαντασίας, κρητικής σκέψης και κοινωνικοποίησης 
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• Παροχή ευκαιριών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διαγωνισμούς, 
εκθέσεις, συζητήσεις , κατασκηνώσεις και ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και 
ανάδειξη τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 
Το όραμα είναι σημαντικό για τα ίδια τα παιδιά αλλά παράλληλα και για ολόκληρη την 

κοινωνία, καθότι θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς ηγέτες της κοινωνίας. Επιπλέον 

με την υλοποίηση του οράματος, θα ανοιχτούν νέοι δρόμοι σε διαφορετικούς τομείς 

της διανόησης και της τέχνης. 

 

Raw Vision 2.2: A fair Society oriented to Human Rights 

Title in Greek: Δίκαιη Κοινωνία με προσανατολισμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα 

Number of Votes: 18 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
Κάθε παιδί που γεννιέται μέσα στην Ευρώπη να κατέχει τα πλήρη δικαιώματα ως 

Ευρωπαίος πολίτης. Το ευρωπαϊκό κράτος στο οποίο γεννήθηκε να μπορεί να του 

παρέχει ασφάλεια, επιδόματα, ίσες ευκαιρίες, δωρεά ιατρική περίθαλψη και μόρφωση 

με ενιαίο τρόπο και ισότητα. Σε μια ενιαία Ευρώπη να γίνεται πιο δίκαιη κατανομή του 

πλούτου για καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας.  Επιπλέον η 

παροχή βοήθειας στα καταπιεσμένα μέρη της κοινωνίας κρίνεται ως επεκτατική 

ανάγκη, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μέρος στα κοινά και στη λήψη 

αποφάσεων, καθιστώντας τους ενεργούς πολίτες. Η πιο πάνω ενέργεια θα συμβάλλει 

στην επαναφορά της αρχικής έννοιας της δημοκρατίας. Σημαντικότατος  ο ρόλος της 

εκπαίδευσης που πρέπει να στοχεύσει στη δημιουργία πολιτών με ανεπτυγμένη κρητική 

σκέψη, που να μπορούν να ελέγχουν τις πληροφορίες που παίρνουν από τα Μ.Μ.Ε 

και να μη γίνονται έρμαια της προπαγάνδας και των πολιτικών συμφερόντων. Η 

δημιουργία δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ( σε τοπικό επίπεδο) στα πρότυπα 

του ΕΔΑΔ θα βοηθήσει σε μια πιο δίκαιη /ανθρώπινη δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορεί ο 

πολίτης πιο γρήγορα και αποτελεσματικά να  δικαιώνεται και να καταπολεμά τη 

διαφθορά του συστήματος. Τέλος, καθίσταται  ανάγκη ένα σύστημα δικαιοσύνης που 

να εμπλέκει ενόρκους στη λήψη αποφάσεων. 

 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 
Για όλες τις γενιές της κοινωνίας. Για όλους τους πολίτες της Ενιαίας Ευρώπης. 

 

Raw Vision 3.1: Human Rights 

Title in Greek: Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Number of Votes: 26 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
• Ευκαιρίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Δημιουργία περιβαλλοντικής 

εφαρμογής 
• Υγεία: πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες χωρίς οικονομικά κριτήρια/περιορισμούς 
• Παιδεία: πρόσβαση σε εκπαίδευση χωρίς οικονομικούς περιορισμούς 
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• Δημιουργία πλατφόρμας στην Ε.Ε για κατάθεση απόψεων για θέματα που 
αφορούν υγεία, τρομοκρατία περιβάλλον, ναρκωτικά 

• Δικαίωμα πρόσβασης και δίκαιη κατανομή πλούτου και μείωση ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 
Να μην εμπορευματοποιείται η υγεία 

 

Raw Vision 3.2: Technology 

Title in Greek: Τεχνολογία 

Number of Votes: 19 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
• Εξοικονόμηση χώρου και χρόνου μέσω της ανάπτυξη νέων μέσων μετακίνησης. 

Να δημιουργηθούν  οχήματα εδάφους-αέρος 
• Ανάπτυξη σε θέματα υγείας για αποθεραπεία σοβαρών ασθενειών. Εύρεση ενός 

χαπιού για την εξαφάνιση του καρκίνου 
• Αυτόματος εντοπισμός  βλαβών σε συσκευές με αποτέλεσμα την αυτόματη 

επισκευή 
• Ανάπτυξη υφασμάτων που δεν θα χρειάζονται σίδερο 
• Ανάπτυξη ρομπότ για οικιακή χρήση 
• Ανακάλυψη νέων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 
Για να μην υπάρχει ηχορύπανση και φασαρία 

Για να καταπολεμηθούν σοβαρές ασθένειες 

 

Raw Vision 4.1: Technology Application as a Channel of Progress of the 

Human Race inside the European Union 

Title in Greek: Η εφαρμογή της τεχνολογίας ως δίαυλος προόδου του 

ανθρωπίνου γένους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Number of Votes: 19 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
Αύξηση τεχνολογικών επιτευγμάτων σε τομείς όπως: η υγεία, το περιβάλλον και τη 

βιομηχανία. Εξέλιξη δηλαδή στη ρομποτική ιατρική - βιοτεχνολογία-φαρμακολογία, 

επίσης επιβάλλεται εξέλιξη στην πράσινη ανάπτυξη και ενεργειακή αειφορία. 

Επιπρόσθετα, ανάπτυξη εργονομικών δραστηριοτήτων, ασφαλής και δωρεάν 

ενέργεια για όλους, π.χ. φωτοβολταικά, γεωθερμία, ηλιακή και αιολική ενέργεια, 

διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. 

Ο ανθρωποκεντρικός και ενωτικός χαρακτήρας της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι 

πρωταρχικός στόχος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω α) της ανάπτυξης 

ειρηνικών δραστηριοτήτων β) ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων μέσω προβολής 

εθίμων και ηθών και πολιτιστικών παραδόσεων των διαφόρων κρατών γ) 

ελαχιστοποίηση του κόστους επικοινωνίας και άλλων διεθνών αλληλεπιδράσεων δ) 

αύξηση των πρωτόγονων πόρων διαβίωσης (π.χ. διατροφή, επικοινωνία, διακίνηση) 

Δημιουργία αρχής που να καθορίζει το ρυθμό εφαρμογής της τεχνολογίας στα 

κοινωνικά σύνολα. Το κόστος της τεχνολογίας να επιτρέπει την εφαρμογή της σε όλα 
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αδιακρίτως τα κράτη . Η τεχνολογία να εργάζεται πάντοτε με σεβασμό στις ανάγκες 

του ανθρώπου ως οντότητα, καθώς επίσης να αντιμετωπιστούν αναπόφευκτες 

αρνητικές συνέπειες. 

 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 
Το όραμα αυτό σκοπεύει στην ανόρθωση εκείνων των αξιών αλλά και ηθών οι οποίες 

τείνουν να εξαφανιστούν από το αυριανό κατεστημένο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι όχι 

μόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και γενικότερα για όλη την ανθρωπότητα. 

 

Raw Vision 4.2: The Restructuring of the “Stars”1 

Title in Greek: Αλλαγή στα Αστέρια 

Number of Votes: 15 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
• Παύση επεκτατικών πολιτικών και επεμβάσεων σε τρίτες χώρες 
• Ίσοι όροι και πολιτικές στα κράτη-μέλη 
• Σεβασμός και προστασία στη διαφορετικότητα, ήθη και έθιμα κάθε κράτους-

μέλους 
• Στήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας των λαών - ERASMUS 
• Ενισχυτική χρηματοδότηση κρατών μελών και ιδιαίτερα για χώρες που αποτελούν 

μέρη εισδοχής μεταναστευτικών κυμάτων 
• Στήριξη προγραμμάτων ένταξης και προστασίας μεταναστών στις χώρες 

εισδοχής με σκοπό την ομαλή ένταξη στην τοπική κοινωνία 
• Επιχορήγηση προγραμμάτων αγροτουρισμού και αντίστοιχος έλεγχος ενέργειας 
• Προώθηση γεωργικών καλλιεργειών και οικονομική στήριξη (παροχή κονδυλίων) 
• Αύξηση προβολής του πιο πάνω σημείου 
• Συνέχιση επιχορήγησης και στήριξης προγραμμάτων τα οποία απατούν την 

συμμετοχή του απλού κόσμου- σήμερα 

 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 

Απαράδεκτη διαχείριση μεταναστευτικού ζητήματος. Φτάνει πια η στήριξη 

χρηματο-οικονομικών ιδρυμάτων. 

 

Raw Vision 5.1: Eliminate Borders Worldwide 

Title in Greek: Εξάλειψη συνόρων παγκοσμίως 

Number of Votes: 7 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
Οραματίζομαι έναν κόσμο σε 30-40 χρόνια χωρίς σύνορα παγκοσμίως. Εύκολη 

πρόσβαση και μετακίνηση , χωρίς μεγάλο κόστος, βίζες, άδειες εισόδου. Μέσω τις 

εξάλειψης των συνόρων θα  καθίσταται δυνατό να γνωρίσουμε και άλλους 

πολιτισμούς, με διαφορετικές κουλτούρες , έθιμα και παραδόσεις. Αποκτώντας 

                                            

 

 
1 “stars” are referring to the European Union 
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προσωπική επαφή με τις κουλτούρες και όχι μέσω διαδικτύου. Εφαρμόζοντας αυτό το 

όραμα, αποκτούμε καλές και κακές εμπειρίες, μεταφέροντας το στις επόμενες γενεάς. 

Παιδεία: γνωρίζοντας σύγχρονη παγκόσμια ιστορία 

Όργανα εξουσίας: να δουλεύουν για το υπέρ της κοινωνίας και όχι για προσωπικά 

συμφέροντα 

Οικονομία: κονδύλια ορατά στον πολίτη-σωστός διαμοιρασμός 

 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 
Είναι σημαντικό γιατί οι εξουσίες θα λειτουργούν για το συμφέρον του κοινωνικού 

συνόλου, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει και να αποκομίσει εμπειρίες 

και γνώσεις για μια καλύτερη κοινωνία. 

 

Raw Vision 5.2. Environmental Conscience 

Title in Greek: Περιβαλλοντική Συνείδηση 

Number of Votes: 28 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
Ένα μέλλον όπου ο τρόπος ζωής μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπου 

θα υπάρχει περιβαλλοντική συνείδηση, όπου τα σκουπίδια να γίνονται θησαυροί για 

άλλους. Να διενεργούμε ανακύκλωση των προϊόντων που χρησιμοποιούμε. 

Οραματιζόμαστε έναν μέλλον όπου σε κάθε σπίτι να γίνεται αυτόματα ανακύκλωση με 

ένα δίκτυο επεξεργασίας όλων των αντικειμένων. Μέσω αυτής της επεξεργασίας θα 

παράγεται δωρεάν ενέργεια. Σε πολιτικό επίπεδο μέσω σχετικών νομοθετικών  

διατάξεων να γίνεται υποχρεωτική ανακύκλωση 

 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 
Ένας καλύτερος τρόπος ζωής . Γιατί όσο αυξάνεται ο πληθυσμός , αυξάνονται και τα 

απόβλητα και κατ’ επέκταση η ζήτηση ενέργειας. 

 

Raw Vision 6.1: Ecovillages 

Title in Greek: Οικοχωριά 

Number of Votes: 17 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
• Να δοθεί ως δωρεά ένας χώρος ο όποιος δεν τυγχάνει αξιοποίησης , πχ. 

εγκαταλελειμμένο χωρίο 
• 1 eco-village για κάθε 1000 άτομα 
• Δεσμός κοινοκτημοσύνης / η γη δεν ανήκει σε κανένα, δικαίωμα χρήσης γης/ η γη 

δεν θα μεταβιβάζεται 
• Εθελοντική εργασία από όλους (χειρωνακτικοί, νοητική κτλ.) 
• Δωρεάν ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών 
• Διατροφική αυτονομία- αυτάρκεια στην παραγωγή 
• Ενεργειακή αυτονομία- χρήση μόνο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
• Απουσία χρήσης χρημάτων 
• Πολιτική Δράση των πολιτών (προώθηση ιδεών, όπως κατάργηση πυρηνικών 

δοκιμών) 
• Ενσωμάτωση προσφύγων και ευπαθών ομάδων στις κοινότητες 
• Δημοκρατικές διαδικασίες όσον αφορά τη  λήψη αποφάσεων 
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• Όλες οι κατασκευές να είναι με φυσικά ανακυκλώσιμα υλικά 
• Απουσία σκουπιδιών, πλήρης ανακύκλωση 
• Προσφορά εθελοντικής εργασίας , για ανταλλαγή λήψης υπηρεσιών εκτός της 

κοινότητας πχ. ιατρικές υπηρεσίες από την πόλη 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό και για ποιους είναι σημαντικό; 
Είναι σημαντικό για τη διάσωση του περιβάλλοντος. Φιλοσοφία: το περιβάλλον για 

τον άνθρωπο και ο άνθρωπος για το περιβάλλον. 

 

Raw Vision 6.2. The School of Tomorrow 

Title in Greek: Το σχολείο του μέλλοντος 

Number of Votes: 18 

 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σε 30-40 χρόνια; 
• Να στηρίζεται στη βιωματική εκπαίδευση. Τα μαθήματα να διδάσκονται με βάση 

προσωπικών εμπειριών και όχι σε συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα 
• Το παιδί να  μάθει να παράγει και να καταναλώνει αυτά που παρήγαγε (πχ. 

φρούτα-γάλα) 
• Το παιδί να έρχεται σε επαφή καθημερινά με όλες τις κοινωνικές ομάδες (πχ. 

ηλικιωμένους) 
• Οι τέχνες να διδάσκονται από επαγγελματίες του είδους 
• Οι αίθουσες διδασκαλίας να διαμορφώνονται ανάλογα με την επιστήμη που 

διδάσκεται (π.χ «τρισδιάστατη») 

Γιατί είναι αυτό το όραμα σημαντικό για ποιους είναι σημαντικό; 
Τα παιδιά  αποτελούν το μέλλον . Η γνώση θα πρέπει να είναι ουσιώδης και  επίσης 

σύμφωνα με τα βιώματα τους να καθίστανται ικανοί στο να διαμορφώσουν 

ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

  



National Report on Cyprus National Citizen Vision Workshops (NCV) 

 

30 

 

Participant data 
 

Country: 
 

Cyprus 

 

 
General information: 

 
Number of citizens registered for the workshop: 

42 

 
Number of citizens selected to participate in the workshop: 

42 

 
Number of citizens that participated in the workshop : 

35 

 

Gender: 
Number of participating citizens that are  

women: 19 

Men: 16 

 

 
Age: 
Number of participating citizens in the age group 

18-25 6 

26-35 11 

36-45 7 

46-55 2 

56-65 7 

65+ 4 

 

Geographical zone: 
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your 
country and presented in your recruitment strategy) 

Number of participants who lives in the city 28 

Number of participants who lives in the rural zones 7 
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Educational level: 
Number of participants whose highest education is... 

Not educated 0 

pre-primary or primary education: 0 

lower secondary education: 2 

upper secondary education: 12 

higher education: 12 

Post-graduate 9 

 

Occupation: 

(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your 

country and presented in your recruitment strategy) 

Public Sector 7 

Private Sector 13 

Pensioner 6 

Student 5 

Unemployed 2 

Other 2 

 

Criteria of national relevance: 
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your 
country and presented in your recruitment strategy, eg. religion, ethnicity ect.) 

N/A  

  

 


