
 

 

  
 

 
 

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Πρέσβης Κ. Κορνηλίου: «Η Ευρώπη δεν είναι μόνο το ευρώ,  

είναι μία ένωση κοινών αρχών και αξιών» 
 

Με κύριο στόχο να αναδειχθεί η σημασία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πως μπορούμε 
ως κράτος μέλος να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη συμμετοχή μας, αλλά και ποιες δυνατότητες και ευκαιρίες 
προσφέρονται στους Ευρωπαίους πολίτες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποίησε στις 22 Ιανουαρίου 
2020, ανοικτή συζήτηση με κύριο ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πρέσβη, κ. 
Κορνήλιο Κορνηλίου. 
 
Στην εισαγωγή του ο κ. Κορνηλίου αναφέρθηκε στη φήμη του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία όπως είπε, 
έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας  έχοντας καθιερωθεί στις λίστες των καλυτέρων πανεπιστημίων 
παγκοσμίως, ενώ  και από την κοινή γνώμη θεωρείται ως αξιόπιστος θεσμός, ιδιαίτερα σε μια περίοδο, 
όπου οι θεσμοί τείνουν να απαξιώνονται. 
 
Ακολούθως, ο Πρέσβης προέβη σε σύντομη αναδρομή για την ίδρυση και το ρόλο της Ένωσης, αλλά και 
τους λόγους για τους οποίους η Κύπρος επιδίωξε να ενταχθεί στους κόλπους της  αφού κατ’ αυτό τον 
τρόπο ενισχύθηκε  και η θέση του νησιού μας  στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ο κ. Κορνηλίου, 
αναφέρθηκε επίσης στα οφέλη από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τον σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες, την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών,  την πρόσβαση στην παροχή ίσων ευκαιριών, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την κοινωνική 
προστασία και ασφάλεια, τα δικαιώματα των ασθενών και των ευάλωτων ομάδων και τα υψηλά πρότυπα 
προστασίας του καταναλωτή. Παράλληλα, η Κύπρος, πρόσθεσε, έχει ισχυρή φωνή, η οποία μας επέτρεψε 
να φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο συνεργασιών μας με τις χώρες της περιοχής μας, καθώς η Δημοκρατία 
πρωτοστατεί στην ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Παρά 
τα επιτεύγματα της Ενωμένης Ευρώπης, όπως η εμπέδωση ειρήνης και συνεργασίας στην  ήπειρο, η 
προάσπιση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης και η αλληλεγγύη και η ευημερία, φαίνεται ότι δεν 
μπορούν να εμπνεύσουν τους νέους, είπε ο κ. Κορνηλίου. Δεν πρέπει όμως, καθώς ανέφερε, πως αυτές οι 
επιτυχίες αντανακλώνται στις ζωές των νέων, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και της 
ανεργίας, μέσα από τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Δηλαδή, η δυνατότητα να διακινείται ελεύθερα, να 
εργάζεται, να ζει κάποιος σε 28  χώρες, οι ευκαιρίες μόρφωσης μέσα από το Πρόγραμμα «Erasmus+», αλλά 
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και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, επιμόρφωσης, εκμάθησης ξένων γλωσσών, μέσα από τη συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα. 
 
Τα οφέλη, πρόσθεσε, είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές θεωρούμε αυτονόητα. Επειδή για εσάς 
τους νέους, είπε, η Ευρώπη, όπως έχει εξελιχθεί, είναι η καθημερινότητα σας, θα πρέπει να έχετε υπόψη 
σας, ότι από εσάς εξαρτάται να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμμετοχή μας μέσα σ’ 
αυτήν, διεκδικώντας αυτό που αξίζετε, ένα καλύτερο μέλλον. Εμείς ως Κύπριοι, κατέληξε ο κ. Κορνηλίου, 
που η χώρα μας είναι υπό κατοχή και η εθνική μας κυριαρχία παραβιάζεται και αμφισβητείται 
απροκάλυπτα, οφείλουμε να αντιληφθούμε την τεράστια σημασία της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή 
οικογένεια. 
 
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ενώ τον 
συντονισμό της ανέλαβε ο Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ιωσήφ Ιωσήφ. 
Στην διαδραστική συζήτηση που ακολούθησε, συμμετείχαν βουλευτές, ακαδημαϊκοί και φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και ενεργοί πολίτες, με  ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον. 
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