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13/2/2020 

 

Επίσκεψη του Προέδρου της ΕΟΚΕ κ. Luca Jahier στην 

Κύπρο για τη σύσφιξη της συνεργασίας με τις οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών και τη διερεύνηση τρόπων 

υπέρβασης των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 

φραγμών 

 
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), κ. Luca Jahier, θα 

επισκεφτεί την Κύπρο στις 13-14 Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου «Ειρήνη 

και σύνορα στην Ευρώπη». 

 

Με την επίσκεψη αυτή θα επιχειρηθεί η αναζήτηση τρόπων υπέρβασης των πολιτικών, 

κοινωνικών και πολιτισμικών φραγμών, καθώς και «των συνόρων του νου». Αυτοί οι φραγμοί 

περιορίζουν την ελευθερία σκέψης και, εν τέλει, τις ενέργειές μας, εμποδίζοντας την εξεύρεση νέων 

λύσεων, την κατανόηση των απόψεων των άλλων και, κατ’ επέκταση, τη συμφιλίωση και την 

παγίωση της πραγματικής ειρήνης.  

 

Η Λευκωσία είναι η τελευταία στάση του οδοιπορικού «Ειρήνη και σύνορα στην Ευρώπη» που 

ξεκίνησε στο Μπέλφαστ τον Ιούνιο του 2019 και πέρασε, στη συνέχεια, από το Σοπρόν της 

Ουγγαρίας —επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου του «Πανευρωπαϊκού πικ νικ» τον Σεπτέμβριο του 

2019— και από το Βερολίνο για τον εορτασμό της πτώσης του Τείχους τον Νοέμβριο του ίδιου 

έτους. 

 

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη σαφών διαφορών και συγκρούσεων στην Ευρώπη. Ενώ η 

σύγκρουση στην Κύπρο έπαψε να είναι βίαιη και έχει μεταφερθεί στο πεδίο της πολιτικής και του 

δικαίου, η σημερινή κατάσταση είναι μη ανεκτή και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η πραγματική 

ειρήνη δεν συνίσταται απλώς στην απουσία στρατιωτικών συγκρούσεων, αλλά αποτελεί, 

ταυτοχρόνως, προϋπόθεση για την ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο κ. Luca Jahier, 
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εξηγώντας τον προβληματισμό του όσον αφορά τις εντάσεις στη Μεγαλόνησο.  

 

Ενώ πολλοί έχουν προσπαθήσει να βρουν λύσεις, καμία πρόταση ή πορεία δεν έχει τύχει της 

αποδοχής όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Μια βιώσιμη λύση στην αντιπαράθεση αυτή απαιτεί 

περισσότερες προσπάθειες για τη συμφιλίωση και την ανταλλαγή απόψεων. Μια πολιτισμική λύση 

συμφιλιώνει μνήμες, παρέχει ένα νέο κοινό αφήγημα και λαμβάνει υπόψη τις ελπίδες και τους 

φόβους όλων των πολιτών. 

 

Στην Κύπρο —όπως και στις προηγούμενες επισκέψεις σε άλλα μέρη— οι συναντήσεις με εξέχοντες 

πολιτικούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών θα μας κατατοπίσουν σε θέματα 

συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και τρόπων εξεύρεσης λύσεων. 

 

Στην ουσία, η κοινωνία των πολιτών είναι η λύση. Η ΕΟΚΕ τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ του 

αιτήματος του ΟΗΕ να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην 

ειρηνευτική διαδικασία. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 7 Ιανουαρίου 2020, οι διαπροσωπικές 

πρωτοβουλίες Κυπρίων πολιτών από αμφότερες τις κοινότητες είναι απαραίτητες για την 

εκπαίδευση σε θέματα ειρήνης, περιβάλλοντος, νεολαίας, επιχειρηματικότητας και φύλων. 

 

«Η κοινωνία των πολιτών και στα δύο τμήματα του νησιού μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πορεία 

αλλαγής, η οποία υπερβαίνει τα πολιτικά αδιέξοδα και τις εξωτερικές επιρροές· προς μια λύση που 

σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου», δήλωσε ο κ. Jahier. 

 

Εκτός από τις συναντήσεις του με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από αμφότερες τις 

πλευρές του νησιού, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ θα συναντηθεί με τον κ. Νίκο Νούρη, υπουργό 

Εσωτερικών και την κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.  

 

Κατά την επίσκεψη του Προέδρου της ΕΟΚΕ θα δοθεί επίσης έμφαση στον πολιτισμό και την 

εκπαίδευση. «Ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, 

μπορεί να οικοδομήσει γέφυρες μεταξύ κοινοτήτων και ανθρώπων και να δημιουργήσει ένα νέο 

θετικό αφήγημα», δήλωσε ο Πρόεδρος Jahier. 

 

Χάρη στη συνεργασία της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, πρώην Ευρωπαίας Επιτρόπου της Κύπρου με 

αρμοδιότητα στον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τη 

δικοινοτική Επιτροπή για τον Πολιτισμό και την επίσης δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την 

Εκπαίδευση. Εκεί θα εκτεθούν παραδείγματα συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών στα πεδία 

του πολιτισμού και της εκπαίδευσης μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. 
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Θα πραγματοποιηθεί επίσης επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς 

Προστασίας στην Κοφίνου. 

 

«Ως Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, της θεσμικής έδρας της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, δηλώνω 

πρόθυμος να βοηθήσω με κάθε δυνατό τρόπο: για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε 

στην έδρα μας, ως ουδέτερου τόπου συνάντησης, μια συνάντηση εκπροσώπων της κοινωνίας των 

πολιτών τόσο από την ελληνοκυπριακή όσο και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα». 

 
 
Υπεύθυνη Τύπου:  
 
Daniela Vincenti 
Εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου της ΕΟΚΕ 

Σταθ. τηλ. +32 2 546 82 62 
Κιν. τηλ. +32 470 89 22 66 
ηλ. ταχυδρομείο 

https://www.eesc.europa.eu/eesc-contact-page?contact_person_group=581

