
 

 

 

 

Συνεντεύξεις 

  

 
 

Χριστιάνα Ξενοφώντος: Απόφοιτη Πανεπιστημίου Κύπρου υποψήφια για το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας 

«Πολλές φορές στο σκοτάδι μπορούμε να δημιουργήσουμε το πιο όμορφο φως»  

Η Χριστιάνα Ξενοφώντος έχει πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης με ειδίκευση στις 
Διεθνείς Σχέσεις από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Τον τελευταίο ένα χρόνο εργάζεται ως 
Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα του Βουλευτή Δημήτρη Μ. Δημητρίου. Με τη 
Χριστιάνα συνομιλήσαμε με αφορμή την επικείμενη υποψηφιότητά της, 
εκπροσωπώντας την Κύπρο και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, για μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας στις φετινές 
εκλογές της 22ης Νοεμβρίου, που θα διεξαχθούν για πρώτη φορά 
διαδικτυακά λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας.  

 

1. Πώς ξεκίνησε η ανάμειξή σου με τα ζητήματα νεολαίας; 

Η ανάμειξή μου με τα ζητήματα νεολαίας ξεκίνησε το 2012 όταν επέστρεψα από την Μπολόνια της Ιταλίας, 
όπου είχα μεταβεί για 6 μήνες με το πανεπιστημιακό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+. Τότε 
άρχισα να ψάχνω ποιες άλλες ευκαιρίες προσφέρει η Ευρώπη στους νέους και ανακάλυψα τις ανταλλαγές 
νέων πέραν του ακαδημαϊκού επιπέδου (youth exchanges). Συμμετείχα στην πρώτη μου ανταλλαγή νέων 
μέσω της οργάνωσης Plan Be, Plan it Be it  στην Κροατία το 2014. Από τότε ένας νέος κόσμος ανοίχτηκε για 
μένα. Τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο στάθηκα αρκετά τυχερή ώστε η πρώτη μου δουλειά πλήρους 
απασχόλησης να είναι στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ως λειτουργός πολιτικής για τη νεολαία. Μπορώ 
να πω με σιγουριά πως από τότε η χάραξη πολιτικής για τη νεολαία, οι εναλλακτικές μορφές συμμετοχής 
των νέων στα κοινά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι ζητήματα που με απασχολούν και στα οποία επενδύω 
αρκετό από τον χρόνο μου μέχρι σήμερα.  

2. Τι είναι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) και ποιος ο ρόλος σου σε αυτό;  

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) ιδρύθηκε το 1996, αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα 
εκπροσώπησης των Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο και λειτουργεί ως ο συντονιστικός τους φορέας με 
την πολιτεία και τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα νεολαίας. Το Συ.Ν.Κ. έχει ως κύριο στόχο τη χάραξη 
πολιτικής για τη νεολαία μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας των Οργανώσεων Μελών του (63 στο 
σύνολο), οι οποίες προωθούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Διαχρονικά το Συ.Ν.Κ. μέσα από τη δράση του, 
την ανάπτυξη προγραμμάτων και τη συμμετοχή του σε φόρα όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, 
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καταβάλλει προσπάθεια για ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, βασισμένη στην κατανόηση και τον 
αμοιβαίο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου είμαι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου (11/2019 – 
11/2021) και συγκεκριμένα κατέχω τη θέση της Αντιπροέδρου Α’, εκπροσωπώντας την ΜΚΟ Νεολαίας 
Cyprus Youth DiplomaCY.  

Αξίζει εδώ να αναφέρω ότι τα προηγούμενα χρόνια (2015-2019) ήμουν λειτουργός πολιτικής και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Συ.Ν.Κ., μια θέση που μου δίδαξε πολλά και μου έδωσε την ευκαιρία να 
είμαι σε έναν συνεχή διάλογο με τους νέους και τις νέες μας και τα οργανωμένα σύνολά τους. Αυτή η 
εμπειρία μου έμαθε κι εμένα ως νέα να διεκδικώ, πολλές φορές ακόμη και τα αυτονόητα, αλλά και να 
παλεύω μέχρι τέλους για όσα ως νέοι άνθρωποι θέλουμε να πετύχουμε.  

3. Μίλησέ μας για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Πώς αποφασίσατε ως Συ.Ν.Κ. να θέσετε 

υποψηφιότητα και ποιο το όραμά σας;  

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (YFJ) είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα εκπροσώπησης νέων Διεθνώς και 
μέλη του είναι Θεματικές Οργανώσεις Νεολαίας ανά την Ευρώπη, Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας, καθώς και 
Πολιτικές Οργανώσεις Νεολαίας, σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Το Συ.Ν.Κ. είναι πλήρες μέλος του από το 1996, 
ενώ την τελευταία δεκαετία συμμετέχει ενεργά στα ειδικά διαμορφωμένα δίκτυά του για τη χάραξη της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη νεολαία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και για την ενδυνάμωση της 
νεολαίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Η εμπλοκή μου στο YFJ ξεκίνησε το 2015 μέσω του 
Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τους Νέους και στην πορεία 
εξελίχθηκε σε μια στενή και σημαντική συνεργασία τόσο 
για εμένα όσο και για το Συ.Ν.Κ. σε πολλαπλά επίπεδα. 
Αυτή η συνεργασία επισφραγίστηκε το 2018 όταν για 
πρώτη φορά εκλέχθηκα εκπροσωπώντας το Συ.Ν.Κ. στο 
Συμβουλευτικό Όργανο Αιτήσεων Ένταξης (CBMA) του 
YFJ με διετή θητεία.  

Φέτος πήραμε ομόφωνα την απόφαση ως Διοικητικό 
Συμβούλιο να διεκδικήσουμε μια θέση στο Board του 
YFJ, κάτι που για πρώτη φορά επιχειρεί το Συ.Ν.Κ. Οι 
προτεραιότητες της υποψηφιότητάς μου είναι η  
προώθηση της συμμετοχής των νέων στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, με έμφαση σε καινούργιες 
πρωτοβουλίες και στη διεύρυνση των υφιστάμενων 
συνεργασιών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας με 
άλλους φορείς, η ενίσχυση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων της νεολαίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας του COVID-19, η καλλιέργεια του 
αισθήματος του ανήκειν και της οριζόντιας και διατομεακής συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων-Μελών 
του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας και η προώθηση της ισότητας των φύλων, σε όλες τις πτυχές του 
πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού βίου των νέων της Ευρώπης.  

https://cyprusyouthdiplomacy.com/
https://www.youthforum.org/
https://sdcyprus.eu/


 

 

Περισσότερα για την υποψηφιότητά μου μπορείτε να βρείτε στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα που 
δημιουργήσαμε: https://www.christianaxenofontos.com/  

4. Τι θα συμβούλευες τις νέες και τους νέους της Κύπρου;   

Να συνεχίσουν να αγωνίζονται για όσα πιστεύουν και για όσα θέλουν να πετύχουν, παρά τα δείγματα 
σήψης που βλέπουμε γύρω μας τον τελευταίο καιρό. Πολλές φορές στο σκοτάδι μπορούμε να 
δημιουργήσουμε το πιο όμορφο φως.  

Η Χριστιάνα είναι γεμάτη όρεξη και αποφασιστικότητα να επιφέρει αλλαγές για τους νέους ανθρώπους της 
Κύπρου και της Ευρώπης. Είναι βέβαιο πως θα είναι ανεκτίμητη προσθήκη στο δυναμικό του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ Νεολαίας και της ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Αντλούμε ελπίδα και αισιοδοξία πως οι 
φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/ες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα συνεχίσουν να δημιουργούν, να 
διεκδικούν και να αποτελούν τη «φωτεινή» πυξίδα, η οποία θα χαράζει καινούργιους δρόμους, συνέργειες 
και ορίζοντες.    
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