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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η συζήτηση που συνδιοργάνωσαν, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη, με τίτλο
«Ποιά Ευρώπη θέλουμε;». Ομιλήτρια ήταν η Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα
Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Θέμιδα Χριστοφίδου.
Μας απομένουν, ανέφερε η κα Χριστοφίδου, μόλις 118 ημέρες για το επόμενο καθοριστικό σημείο απόφασης. «Οι
ευρωεκλογές καθορίζουν αν μπροστά στα προβλήματα επιλέγουμε ανθρώπους που νοιάζονται για λύσεις ή
ανθρώπους που επιλέγουν να φωνάξουν για τα προβλήματα αυτά δίχως να προτείνουν συγκεκριμένες διεξόδους. Η
Ευρώπη δεν είναι οι Βρυξέλλες. Δεν είναι κάποιοι μυστήριοι τεχνοκράτες. Η Ευρώπη είναι ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε
πρωθυπουργός κράτους, ο υπουργός, ο ευρωβουλευτής ακόμη και ο δήμαρχος. Είμαστε μικρή χώρα, αλλά
μαθαίνουμε να δημιουργούμε συμμαχίες που θα προωθήσουν τα συμφέροντα των Κύπριων πολιτών. Η ευρωπαϊκή
νομοθεσία μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία. Επομένως, ποιον ευρωβουλευτή θα ψηφίσουμε έχει σημασία. Είναι
εξίσου σημαντικό όσο η ψήφος μας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».
Η κα Χριστοφίδου αναφέρθηκε και στη δημοκρατία, την ελευθερία του Τύπου, της έκφρασης, της αειφόρου
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τίποτα δεν είναι πιο θεμελιώδες για την προώθηση
μιας δίκαιης κοινωνίας, τόνισε, που δίνει ευκαιρίες και μια ‘υγιή’ αίσθηση ταυτότητας, από την παιδεία και την
εκπαίδευση. Η κα Χριστοφίδου απευθύνθηκε τέλος στους νέους. «Όχι μόνο γιατί είσαστε οι ηγέτες του αύριο, αλλά
γιατί είσαστε οι νέοι πολίτες του σήμερα. Η ιστορία αποδεικνύει καθημερινά ότι μια ψήφος μπορεί να αλλάξει το
μέλλον μας, ότι η απουσία μιας ψήφου αφήνει το δικαίωμα στους λίγους να αποφασίσουν για το μέλλον των
πολλών. Η Ευρώπη σίγουρα δεν είναι ένα οικοδόμημα χωρίς λάθη. Είναι μια ιδέα, που προσπαθεί και οφείλει να
ανασυνταχτεί, να εξελιχθεί. Δεν μπορούμε να την εξελίξουμε όμως, χωρίς να συμμετέχουμε ενεργά και να είμαστε
παρόντες και παρούσες». Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στο πρόγραμμα Erasmus, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο
επιτυχημένα προγράμματα της Ε.Ε. Σκοπός του, ανέφερε η κα Χριστοφίδου, είναι να χτίζει γέφυρες, να ενδυναμώνει
τις ρίζες της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας».
Μετά το πέρας της ομιλίας της κας Χριστοφίδου ακολούθησε διάλογος με συντονιστή τον Επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο. Οι παρευρισκόμενοι υπέβαλαν
ερωτήματα και τοποθετήθηκαν με δικές τους θέσεις και σχόλια. Ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία να ψηφίσουν
ηλεκτρονικά σε ερωτήματα που προβάλλονταν σε οθόνη της αίθουσας, όπως: τί σημαίνει για εσάς η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αν συμμετείχατε στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus και αν θα ψηφίσετε στις επερχόμενες ευρωεκλογές.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο οποίος
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κρίση, που φανέρωσε τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς την
προσέγγιση και κατανόηση των πραγματικών αναγκών των πολιτών κάθε χώρας. Η Ένωση παραμένει ωστόσο,
σημείωσε, το μεγαλύτερο πολιτικό και κοινωνικό επίτευγμα της Ηπείρου μας, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο
κ. Χριστοφίδης συνέχισε λέγοντας ότι μερικές φορές επειδή ο πολίτης αισθάνεται ότι βρίσκεται μακριά από τα

κέντρα λήψης αποφάσεων, επιλέγει να μην συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες και να μην συμμετέχει σε
ανοικτές διαβουλεύσεις και συζητήσεις όπως η σημερινή. «Αυτή όμως δεν είναι η λύση» κατέληξε . «Με την αποχή
δίνουμε πλέον βήμα σε εκπροσώπους του φόβου, του εθνικισμού και των ακραίων αντιλήψεων, γι’ αυτό χρειάζεται
να συμμετέχουμε και να εκφράζουμε τη βούλησή μας».
Στην εκδήλωση που ήταν ανοικτή για το κοινό συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και φοιτητές από τα Τμήματα Γαλλικών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Νομικής και Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και
πλήθος κόσμου. Χαιρέτισαν επίσης η Καθηγήτρια Jean Monnet της Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα May
Chehab, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας της Ε.Ε και Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη ΑγαπίουΙωσηφίδου και η διδάσκουσα στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Δώρα
Λοϊζίδου.
Σε συνάντηση που προηγήθηκε στο Γραφείο του Πρύτανη, η αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έδωσε στον
κ. Χριστοφίδη αντίγραφο της Διακήρυξης Σουμάν του 1950 με χειρόγραφες σημειώσεις του τότε Γάλλου Υπουργού
Εξωτερικών.
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