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 Η Ε.Ε. 60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ 

 
Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέθεσε ο Διαπραγματευτής της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στις 
Διακοινοτικές Διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού,  Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, στις 8 Μαϊου 
2017 με την ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης.  
 
Ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της κατεύθυνσης που 
ακολουθεί καθώς και στις σχέσεις Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε ότι η ιδέα της ενοποίησης 
ξεκίνησε από την ελληνική αρχαιότητα και συνεχίστηκε στην πορεία της ιστορίας ως μια προσπάθεια 
αντιμετώπισης των κοινών εχθρών και της διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας.  
 
Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε και στους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης Jean Monnet και Robert Schuman, καθώς και στο σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν για την 
πορεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μίλησε επίσης για τους θεσμούς στην Ευρώπη και την εξέλιξη των 
ευρωπαϊκών οργανισμών μέχρι σήμερα. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε ότι για την 
Κύπρο η ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι το καλύτερο γεγονός που έχει συμβεί στην ιστορία της. «Η 
Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά, «δεν είχε τους θεσμούς και τα εργαλεία να 
αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, παραμένει όμως ζωντανή εν τη γενέσει της». Σε μια χρονική 
αναδρομή για την πορεία εναρμόνισης της Κύπρου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις διαβουλεύσεις με την 
Κυβέρνηση της Ελλάδας αλλά και άλλες χώρες όπως το Ισραήλ, αλλά και το ρόλο που διαδραμάτισαν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Μαυρογιάννης σκιαγράφησε όλη τη διαδρομή από το 1954 μέχρι την ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή οικογένεια το 2004. 
 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε  ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί την Κύπρο μόνη της σ΄ 
αυτό το δύσκολο γεωπολιτικά μέρος του κόσμου.  «Η εξασφάλιση πλειάδας ευρωπαϊκών προγραμμάτων  
έδωσε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μια άλλη διάσταση, γιατί ακριβώς μέσα από τις ανταγωνιστικές  
διαδικασίες γίναμε καλύτεροι. Επίσης, χάρη στις  μεγάλες χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίσαμε, δόθηκε η 
δυνατότητα σε πολλούς Κύπριους και ξένους να μετέχουν μαζί μας στο παγκόσμιο ερευνητικό γίγνεσθαι», 
πρόσθεσε ο κ. Χριστοφίδης, καταλήγοντας ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη Ευρώπη, 
περισσότερη ένωση «γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εξακολουθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να 
μπορούμε να δώσουμε ευκαιρίες στη νέα γενιά». 
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