
 

 

  

 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

«Η κοινωνία των πολιτών έχει τη δύναμη να συνεισφέρει αποφασιστικά στην επίλυση μιας διένεξης και την 

εφαρμογή της όποιας συμφωνίας προκύψει, μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα διαθέτει τους 

μηχανισμούς, αν υπάρξει ο σωστός συντονισμός, εξεύρεσης και ανάπτυξης εναλλακτικών προτάσεων και 

λύσεων. Και ό,τι ισχύει για τη Βόρειο Ιρλανδία, μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή και για την Κύπρο». Αυτό 

ήταν το μήνυμα που έδωσαν, η Monica McWilliams και η Avila Kilmurray, πρωτοπόρες ακτιβίστριες, οι οποίες 

δημιούργησαν το Συνασπισμό των γυναικών στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στη Βόρειο Ιρλανδία, κατά την  

εκδήλωση-συζήτηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με 

θέμα την Κοινωνία των Πολιτών και το ρόλο των γυναικών στην επίλυση διενέξεων. Σημειώνεται ότι η κα 

McWilliams συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις όλων των πολιτικών μερών στη Βόρειο Ιρλανδία, οι οποίες 

οδήγησαν στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής το 1998 και συνέταξε τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

της Συμφωνίας, Χάρτα η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. 

Συντονιστής της συζήτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρέσβειρας της Ιρλανδίας, ήταν ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Ο κ. Χριστοφίδης τόνισε ότι μέσα 

από το ντοκιμαντέρ για την ιστορία του γυναικείου Βορειο-Ιρλανδικού κινήματος που είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν οι παρευρισκόμενοι («Αποχαιρετώντας τους Δεινόσαυρους»), δίνεται το μήνυμα ότι η 

ειρήνη είναι επιλογή, μια προσπάθεια η οποία χρειάζεται την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και 

ανοικτό διάλογο για όλα τα ζητήματα που αφορούν μία διένεξη, ιδιαίτερα εκείνα που ενοχλούν περισσότερο 

τις εμπλεκόμενες πλευρές. Οι δύο ακτιβίστριες από τη Βόρειο Ιρλανδία υπογράμμισαν ότι η ειρήνη σε 

οποιαδήποτε περίπτωση διαίρεσης, χρειάζεται υπομονή, επιμονή και πραγματισμό. Κανείς δεν θα πάρει ποτέ 

όλα όσα θέλει. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φοιτητές, ακαδημαϊκοί, επικεφαλής μη-κυβερνητικών οργανώσεων και πολίτες, οι 

οποίοι άκουσαν με ενδιαφέρον την εμπειρία των δύο γυναικών από την επίλυση μιας αιματηρής διένεξης, με 

την αποφασιστική συμβολή της κοινωνίας των πολιτών.  Το πρωί της ίδιας ημέρας, οι δυο προσκεκλημένες της 

Ιρλανδικής Πρεσβείας φιλοξενήθηκαν στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου μαζί με 

φοιτητές και ακαδημαϊκούς συζήτησαν κατ’ ιδίαν τις διάφορες πτυχές διενέξεων και προβλημάτων καθώς και 

το πώς αυτά μπορούν να επιλυθούν μέσα από διαπραγματεύσεις. 
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