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Η Δεξαμενή Σκέψης της Ανατολικής Μεσογείου είναι μια υπερκομματική ομάδα Κυπρίων, οι οποίοι – 
μαζί με συνεταίρους και συμμάχους – έχουν επωμισθεί το έργο του να υποβοηθήσουν και να στηρίξουν 
την επίλυση του «Κυπριακού Προβλήματος».  Έχουμε στη διάθεσή μας περιορισμένα οικονομικά μέσα 
αλλά – παρά ταύτα – αγωνιζόμαστε για να οδηγήσουμε την Κύπρο σε έναν ειρηνικό, ελεύθερο και 
ευημερούντα κόσμο, ταγμένο να υπηρετήσει τα ιδεώδη της ελευθερίας, της πολιτικής ισότητας, της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του αμοιβαίου σεβασμού. 
 
Τη Δεξαμενή Σκέψης της Ανατολικής Μεσογείου απαρτίζουν έμπειροι επαγγελματίες αναγνωρισμένου 
κύρους στον τομέα της επαγγελματικής τους εξειδίκευσης, που είναι πρόθυμοι να διαθέσουν 
αφιλοκερδώς ουσιαστικό χρόνο για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας, καταρχάς στην 
Κύπρο και στη συνέχεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Μέσα στο ανωτέρω περιγραφόμενο πλαίσιο, έχει διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη σειρά ιδεών, η οποία 
πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως η βάση ενός καλού, εφικτού και βιώσιμου σχεδίου 
επίλυσης του «Κυπριακού Προβλήματος».  Το προτεινόμενο σχέδιο εν πολλοίς βασίζεται στις 
συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν στο παρελθόν ή σε προτάσεις που έγιναν από όργανα των Ηνωμένων 
Εθνών. 
 
Τη Δεξαμενή απαρτίζουν οι: 
 
Χρήστος Π. Παναγιωτίδης (εισηγητής/συντονιστής):  Εγκεκριμένος Ελεγκτής Λογιστής (αφυπηρετήσας) 
στην Κύπρο, Αγγλία, Ελλάδα και Ελβετία. Από το 2015, τακτικός πολιτικός και οικονομικός  αρθρογράφος των δύο 
αρχαιότερων ημερήσιων κυπριακών εφημερίδων (της ελληνόφωνης Αλήθειας και της αγγλόφωνης Cyprus Mail). 
 
Λάκης Ν. Ζαβαλλής: Νομικός. Επιχειρηματίας (αφυπηρετήσας), περιβαλλοντιστής, πρώην διευθύνων 
σύμβουλος τυπογραφικής και εκδοτικής εταιρείας, μελετητής της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. 
 
Ανδρούλα Βασιλείου: Δικηγόρος (αφυπηρετήσασα). Πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πρώην Βουλευτής, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μέλος του The Cyprus Institute 
Board of Trustees, του European University Institute (of Florence) High Council και Αντιπρόεδρος της Europa Nostra. 
 
Τάκης Χατζηδημητρίου: Οδοντίατρος (αφυπηρετήσας). Πρώην Βουλευτής, τέως Πρόεδρος της 
Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου. 
 
Λεόντιος Ιεροδιακόνου: Διδάκτωρ Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών. Πρώην Υπουργός, πρώην 
Βουλευτής , πρώην Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. 
 
Serdar Atai:  Εμπειρογνώμων επί θεμάτων σχεδιασμού και διαχείρισης έργων. Εκτενής ενασχόληση με την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην Εντός των Τειχών Πόλη της Αμμοχώστου. 
 
Χαράλαμπος Μ. Χαραλάμπους:  Οικονομολόγος (αφυπηρετήσας).  Πρώην διευθυντής ημερήσιας 
κυπριακής εφημερίδας, πρώην διοικητικός διευθυντής μεγάλου κυπριακού πολιτικού κόμματος. 
 
Esra Aygin:  Δημοσιογράφος. Εργάσθηκε για το Associated Press, το Bloomberg, τη Yenidüzen και τη Cyprus Mail. Την 
περίοδο 2005-10, υπηρέτησε ως σύμβουλος επικοινωνίας / προϊστάμενη του γραφείου τύπου του τότε Τουρκοκύπριου ηγέτη. 
 
Ολυμπία Συρίμη-Στυλιανού:  Οικονομολόγος (αφυπηρετήσασα).  Πρώην Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Γεωργίας και προγενέστερα του Υπουργείου Παιδείας. 
 
Μάριος Α. Μπαχάς:  Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.  Ειδικευμένος στο Διεθνές Τραπεζικό και 
Οικονομικό, Εργατικό, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Δίκαιο.   
 
Παναγιώτης (Τάκης) Δ. Ζαφειρόπουλος:  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, τέως Πρόεδρος της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (National Accounting Oversight Board). 
 
Mine Yücel:  Κοινωνικός Επιστήμων.  Διευθύντρια οργανισμού έρευνας αγορών.  Δραστηριοποιούμενη 
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της εμπορίας των γυναικών. 
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