
 

 

  
 

 
 

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 1η δημόσια συζήτηση στο Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
Την πρώτη δημόσια συζήτηση στην Κύπρο με την ενεργό ανάμιξη πολιτών στο πλαίσιο της νέας Διάσκεψης για 

το Μέλλον της Ευρώπης, πραγματοποίησε στις 11 Ιουνίου 2021 το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τον 

Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμού της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ) και το Δίκτυο για την 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η συζήτηση σχετικά με το ζήτημα «Για μια Ένωση Πολιτών, για 

μια δραστήρια Ευρωπαϊκή Κύπρο» με κύριους ομιλητές την πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Άννα 

Διαμαντοπούλου, τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στην Κύπρο κ.  Ιερόθεο 

Παπαδόπουλο και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη. Κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης έγινε επίσης η απονομή του Βραβείου Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης» στον 

ακαδημαϊκό και συγγραφέα, Ευρωβουλευτή, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. 

Ανοίγοντας την συζήτηση, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε ότι σε επίπεδο κράτους- μέλους της 

Ε.Ε., οι δράσεις της χώρας μας πρέπει να σχετίζονται με την Ευρώπη στο σύνολό της. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

πρόσθεσε, στο μέτρο του δυνατού προσπαθεί να έχει ενεργό συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δράσεις που 

στόχο έχουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση και ολοκλήρωση, την ένωση των ευρωπαίων πολιτών. Μια τέτοια 

δράση, είπε ο κ. Χριστοφίδης, είναι και η προσπάθεια της ίδρυσης ενοποιημένων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 

«ΥUFE», που δεν θα αποτελούν τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μιας χώρας, αλλά  ευρωπαϊκά με 

πανεπιστημιουπόλεις σε πολλές χώρες της Ένωσης, με κοινά προγράμματα σπουδών και κοινό τρόπο 

λειτουργίας, με έντονη κινητικότητα διδασκόντων, διδασκομένων και προσωπικού. Ο Πρύτανης, εξήρε 

παράλληλα το έργο του Ευρωβουλευτή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ τόσο μέσα από την ακαδημαϊκή του πορεία, όσο και 

από την συγγραφική του δραστηριότητα, τις δημόσιες παρεμβάσεις του, αλλά και ως μέλος του 

Ευρωκοινοβουλίου. Ο Πρύτανης διασύνδεσε μάλιστα το γεγονός της βράβευσής του με το Βραβείο 

Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης» με τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη, ο οποίος, όπως 

ανέφερε, υπήρξε ο πρώτος Aντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Σε απευθείας διαδικτυακή σύνδεση με την Αθήνα, η πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Άννα 

Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη ανέφερε ότι σε 

μια εποχή που η πολιτική πόλωση και οι μεγάλες κουβέντες αμείβονται, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να 

αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, την ευημερία. Οι λαοί, πρόσθεσε, πρέπει να αγωνιστούν από άλλου είδους 

αρετές κι όχι από την πόλωση και τη σύγκρουση, αλλά από την μετριοπάθεια, την αλληλεγγύη, την κατανόηση 

και τους συμβιβασμούς. Η Ευρώπη δεν είναι ένωση πολιτών, ακόμα τουλάχιστον, όπως είπε, αλλά ένωση 

κρατών με πολίτες που εκφράζονται με δημοκρατικό τρόπο μέσω των τοπικών τους θεσμών. Η κα 

Διαμαντοπούλου προέτρεψε τους Κύπριους πολίτες να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που δίνει η Διάσκεψη για το 

Μέλλον της Ευρώπης για να διαμορφώσουν προτάσεις που ενδιαφέρουν το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών 

και αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες προσδοκίες των Κυπρίων στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. 
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Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος 

αναφέρθηκε στην μεγάλη ευκαιρία που προσφέρεται για την Κύπρο και άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να ξεπεράσουν τις 

συνέπειες της πανδημίας και να δημιουργήσουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. 

Ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος συμπληρώνει μια γόνιμη θητεία ως Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στην Κύπρο, 

επεσήμανε το ρόλο της Ένωσης για την ειρήνη και την συμφιλίωση στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την 

ετοιμότητα της Επιτροπής να συνδράμει στις προσπάθειες που οι ίδιοι οι Κύπριοι θα θελήσουν να αναλάβουν 

για την επανένωση του νησιού.  

Κατά την απονομή του Βραβείου Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης» στον Ευρωβουλευτή, 

Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, τόσο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚ κ. Παύλος Μ. Παύλου, όσο και ο 

Επικεφαλής της Επιτροπής του Βραβείου, κ. Λάρκος Λάρκου, αναφέρθηκαν στη δράση του αξέχαστου Γιάννου 

Κρανιδιώτη για την ένταξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια, την πολιτική και διπλωματική σκέψη του, 

καθώς και στο σκεπτικό βράβευσης του Ευρωβουλευτή, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. 

Στην αντιφώνησή του ο κ. Κιζίλγιουρεκ ευχαρίστησε για την τιμή προς το πρόσωπό του, λέγοντας ότι το βραβείο 
που του απονέμεται είναι ένα βραβείο για τη συμβολή του σε μια ενωμένη και ευρωπαϊκή Κύπρο, μια Κύπρο 
που υιοθετεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για μένα, είπε, η πιο σημαντική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι η μόνιμη ειρήνη, αλλά δυστυχώς αυτή η μόνιμη αρετή, όπως είπε, δεν έφτασε ακόμα στην Κύπρο. «Θα 
συνεχίσω να είμαι ένας από τους χιλιάδες πολίτες της Κύπρου που αγωνίζονται, για αυτού τους είδους την 
ειρήνη και αδελφοσύνη στην Κύπρο», κατέληξε ο Ευρωβουλευτής Κιζίλγιουρεκ. 
 
Ακολούθως διεξήχθη συζήτηση με το κοινό, με τους ομιλητές να αναφέρονται στις μεγάλες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον σύγχρονο κόσμο και τις προσδοκίες που έχουν οι πολίτες της για 

ανάκαμψη μετά την πανδημία, αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, τη μετάβαση σε μια 

οικονομία χωρίς άνθρακα, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών- 

μελών και την περιφρούρηση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Τέλος Ανακοίνωσης 


