
 

 

  
 

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΕΛΥΣΑΝ ΤΟΝ 
«ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ» 

 

Με το θέμα των Βουλευτικών Εκλογών και την ιδιότητα του πολίτη της επόμενης μέρας, τη συμπεριφορά των 
ψηφοφόρων έναντι των υποψηφίων Βουλευτών, τον πολιτικό ανταγωνισμό και την αποχή, τον ρόλο των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης και πόσο η πανδημία επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα, ασχολήθηκε η εκπομπή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου «Λόγος και Αντίλογος», την Τρίτη, 1η Ιουνίου 2021, με τους ακαδημαϊκούς που 
συμμετείχαν να δίνουν ταυτόχρονα βήμα και λόγο στους ακροατές. 
 
Ο Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας, Τιμόθεος Παπαδόπουλος, ανέλυσε το τι σημαίνει να είναι κανείς 
«καλός πολίτης», όπως κατανοούν την έννοια οι πολιτικοί εν αντιθέσει με τους πολίτες. Ο «καλός πολίτης» για 
τους πολιτικούς, είπε, είναι κυρίως αυτός που δεν απέχει από τις εκλογές, αλλά συμμετέχει και ασκεί το 
εκλογικό του δικαίωμα. Στην ουσία όμως, όπως ανέφερε, οι υποψήφιοι «τρέμουν» την αποχή των πολιτών από 
την κάλπη. Ήδη το ποσοστό που καταγράφηκε, πρόσθεσε, αποτελεί ψηλό ιστορικό αποχής. Για τον μέσο πολίτη, 
ο «καλός πολίτης» είναι αυτός που με την ψήφο ή την αποχή του, δηλώνει την επιδοκιμασία ή τη δυσαρέσκειά 
του απέναντι στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα. Ο Καθηγητής Παπαδόπουλος ανέπτυξε την ιδιότητα 
ενός πολίτη μέσα από το αίσθημα του «ανήκειν» σε μία ομάδα, στην πολιτεία, την κουλτούρα και την κοινωνία. 
Επιπρόσθετα, ανέλυσε πώς η πολιτική πραγματικότητα και οι μυθοπλασίες επηρεάζουν τη διαμόρφωση των 
αναπαραστάσεων ενός πολίτη.  Στο καταληκτικό του σχόλιο, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως είναι ευχής έργο ότι 
υπάρχει μια σημαντική ανανέωση προσώπων στη νέα Βουλή κι ευχήθηκε πρόοδο στον τόπο, διότι όπως 
ανέφερε, για σημαντική περίοδο πολλά θέματα είχαν σταλώσει, έχουμε συνηθίσει να ακούμε πολλά λόγια και 
τώρα ήρθε η ώρα, πρόσθεσε, να δούμε ουσιαστικές πράξεις που υπερβαίνουν το ατομικό συμφέρον.  
 
Η Λέκτορας στο Πρόγραμμα Δημοσιογραφίας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Θεοδώρα 
Μάνιου, εμβάθυνε στη δημοσιογραφική κάλυψη των εκλογικών αναμετρήσεων στην Κύπρο, επιχειρώντας, 
επίση,ς να αναδείξει τις προκλήσεις και τους περιορισμούς του πολιτικού ρεπορτάζ, της έρευνας και της 
αρθρογραφίας εν καιρώ πανδημίας. Οι εκλογές, είπε, δεν ήταν το πρώτο θέμα στην ατζέντα των ημερών, αλλά 
η επανεκκίνηση της οικονομίας, το πρόγραμμα των εμβολιασμών και ποια η νέα μας καθημερινότητα. Η κα 
Μάνιου αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς και 
ανέλυσε τον ρόλο των Μέσων Κοινωνικών Δικτύων (ΜΚΔ) και πως αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία στην 
τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Έφερε διάφορα παραδείγματα των ηλεκτρονικών εργαλείων που 
χρησιμοποιούμε σήμερα για την άμεση επικοινωνία χρήστη με παραλήπτη, δίνοντας σημασία στα ενυπόγραφα 
κείμενα/άρθρα από τα αγνώστου προέλευσης άρθρα. Μίλησε επίσης για την επικοινωνιακή καμπάνια, τη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται στα ΜΚΔ και το Διαδίκτυο σε συνάρτηση με το επίπεδο του περιεχομένου. Το 
βασικό διακύβευμα στο άμεσο μέλλον, είπε η κα Μάνιου, είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Για να γίνει 
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αυτό, κατέληξε, χρειάζεται η συνεργασία όλων μας, πολιτών, κομμάτων, πολιτικών και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης.  
 
Ο Λέκτορας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Μιχάλης Μούτσελος, προσέγγισε το θέμα 
από την πλευρά της πολιτικής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, προέβη σε σχόλιο για την αποχή και για το πώς η 
πανδημία επηρέασε τη θεματολογία των φετινών εκλογών και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Αναφέρθηκε και σε 
κάποιες κατεστημένες προσεγγίσεις για την πολιτική συμπεριφορά και την ψήφο των πολιτών, συνδέοντάς τα 
με τις εκλογές υπό την έννοια ενός υπεύθυνου πολίτη. Ενδιαφέρον στις νυν εκλογές, είπε, ήταν το ότι 
κυριάρχησαν τα ζητήματα διαφθοράς κι όχι το κυπριακό πρόβλημα. Αυτό άφησε χώρο, πρόσθεσε, στο να 
δημιουργηθεί ένα δίπολο σύστημα και αντισύστημα. Όταν βλέπουμε μια νέα διαιρετική τομή, μπορεί να 
οδηγήσει σε ανανέωση, μπορεί όμως να οδηγήσει και σε ακρότητες, ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι 
ενδιαφέρον να μελετηθεί αν ο πολίτης στην Κύπρο θα θεωρείται στο μέλλον συστημικός ή αντισυστημικός. Για 
την αποχή, ο κ. Μούτσελος είπε πως το ποσοστό αυξάνεται από το 2001 και εντεύθεν, κάτι που όπως ανέφερε, 
συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες, με την τάση των εκλογέων να δηλώνει ότι δεν βρίσκεται κοντά στα 
κόμματα. Είναι σημαντικό, κατέληξε, ο πολίτης να είναι περισσότερο ενήμερος και να συμμετέχει στο κοινωνικό 
και πολιτικό γίγνεσθαι με την ευθύνη των κομμάτων και των πολιτικών να εξακολουθεί να είναι μεγάλη, καθώς 
πρέπει να δημιουργηθούν εκείνες οι οργανωτικές προϋποθέσεις, που θα δώσουν στους πολίτες περισσότερες 
ευκαιρίες στη διαδραστική συμμετοχή. 
 
Οι πολίτες συμμετείχαν με τις παρεμβάσεις τους, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν εκ 
μέρους των ακαδημαϊκών. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, δεν παρέλειψαν, παράλληλα, στο πλαίσιο 
της εκπομπής, την οποία επιμελήθηκε και συντόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Δόξα 
Κωμοδρόμου να καταθέσουν διάφορες εισηγήσεις προς προβληματισμό για τις επόμενες εκλογικές 
αναμετρήσεις στην Κύπρο.  
 
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν  την ενδιαφέρουσα αυτή εκπομπή, μπορούν να επισκεφθούν τον 
ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3wQBYLQ 
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