
 

 

  

 
 
 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

«Το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από τις αρχές πάνω στις οποίες κτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα» 

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε ο διάλογος με τους πολίτες που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019, στο κατάμεστο αμφιθέατρο 

της Πανεπιστημιούπολης, με τίτλο «Μετανάστευση και ασφάλεια: οι προκλήσεις για την Ευρώπη». Ομιλητής ήταν ο 

Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Δημήτρης 

Αβραμόπουλος. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε στα θέματα της μετανάστευσης και της ασφάλειας λέγοντας 

χαρακτηριστικά ότι είναι τα δύο κορυφαία ζητήματα στον κόσμο, επισημαίνοντας πως περίπου 75 εκ. πρόσφυγες 

και περίπου 260 εκ. μετανάστες βρίσκονται σε κίνηση. Ο κ. Αβραμόπουλος είπε πως το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται 

από τον βαθμό κατανόησης και εφαρμογής με συνέπεια των όρων και των αρχών πάνω στις οποίες κτίστηκε το 

ευρωπαϊκό οικοδόμημα, με πρώτη την αρχή της αλληλεγγύης, σημειώνοντας παράλληλα ότι το μεταναστευτικό δεν 

ήρθε για να τελειώσει. 

Μετά το πέρας της σύντομης τοποθέτησης του κ. Αβραμόπουλου ακολούθησε διάλογος με τους πολίτες, με 
συντονιστή τον δημοσιογράφο Χρήστο Μιχάλαρο. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Αβραμόπουλος απάντησε σε 
ερωτήσεις του κοινού για τα θέματα του χαρτοφυλακίου του, αναφέροντας ότι σύντομα θα υπάρχει παρουσία της 
EUROPOL στο αεροδρόμιο Λάρνακας στο πλαίσιο του καλύτερου ελέγχου των ευρωπαϊκών συνόρων και ότι εάν η 
Κύπρος ζητήσει επιπρόσθετη οικονομική βοήθεια για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, θα την έχει.  
 
Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ανέφερε ότι ενόψει των ευρωεκλογών στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο των κρατών 
μελών θα συγκρουστούν δύο σχολές: αυτοί που θέλουν την Ευρώπη ισχυρή που να ανταποκρίνεται στο ηθικό της 
καθήκον απέναντι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων και αυτοί που υπηρετούν αντιλήψεις που αμφισβητούν 
ευθέως και απροκάλυπτα την Ευρώπη και την υπονομεύουν, υπονομεύοντας όμως συγχρόνως, προειδοποίησε, και 
τις ίδιες τους τις χώρες γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να γυρίσουμε σε σκοτεινές σελίδες της ιστορίας. 
 
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Αβραμόπουλος σημείωσε ότι έχουν γίνει βήματα από την ΕΕ στο μεταναστευτικό, 
αλλά η πραγματική πολιτική δύναμη βρίσκεται στο Συμβούλιο της ΕΕ, δηλαδή, στα κράτη μέλη, είπε, τα οποία 
«έχουν κρατήσει στα δικά τους χέρια την πολιτική δύναμη». Επανέλαβε ότι «το βαθύ κράτος καλά κρατεί», 
προειδοποιώντας για τις συνέπειες που θα υπάρξουν για το μέλλον της Ευρώπης όταν οι χώρες που σήμερα έχουν 
κυβερνήσεις λαϊκίστικες και αντιευρωπαϊκές θα κληθούν να συμβάλουν στον εσωτερικό διάλογο για τη διαμόρφωση 
των πολιτικών. 
 
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος διαχώρισε τα θέματα του μεταναστευτικού και της τρομοκρατίας, τονίζοντας ότι στην 
πολιτική της ΕΕ τα δύο δεν συνδέονται και ότι «ο μετανάστης δεν είναι εν δυνάμει τρομοκράτης, ούτε και ο 
πρόσφυγας».  
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Οι παρευρισκόμενοι υπέβαλαν ερωτήματα και τοποθετήθηκαν επί των απόψεών τους. Ταυτόχρονα είχαν την 
ευκαιρία επίσης να ψηφίσουν ηλεκτρονικά σε ερωτήματα όπως «τι σημαίνει για εσάς η Ευρωπαϊκή Ένωση» και «αν 
γίνεται η Ευρώπη φρούριο αναφορικά με τα θέματα μετανάστευσης». 
 
Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους του Πρύτανη Kαθηγητή Τάσου Χριστοφίδη, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τμήματος Ψυχολογίας και Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου(ΠΑΚΕΠΕ), Χάρης Ψάλτης, ο 

οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα ευρήματά της, 

στους όρους «πρόσφυγας» και «μετανάστης», στο ρόλο των ΜΜΕ και στην έννοια της ασφάλειας και των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία και τους κανόνες Σέγκεν, που επιτρέπουν 

στους ανθρώπους να ταξιδεύουν χωρίς να κτίζουν μια Ευρώπη «φρούριο».  

Στην εκδήλωση παρέστησαν αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων, επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην Κύπρο, 

κρατικοί αξιωματούχοι, ακαδημαϊκοί, φοιτητές κ.ά. 

Τέλος Ανακοίνωσης 


