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Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
 
Τιμούμε σήμερα την Ημέρα της Ευρώπης. Τιμούμε τη γενναία απόφαση των ευρωπαϊκών 
χωρών, 72 χρόνια πριν, να κτίσουν πάνω στα συντρίμμια του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου ένα μέλλον ειρηνικό, στη βάση κοινών αρχών και αξιών.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτίστως οι 440 εκατομμύρια πολίτες της, που μας ενώνει η 
προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ευημερίας στην 
Ευρώπη και στον κόσμο.  
 
Ωστόσο, ούτε η δημοκρατία, ούτε η ειρήνη είναι καταστάσεις ή έννοιες δεδομένες. Ο εν 
εξελίξει πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια σκληρή και οδυνηρή υπενθύμιση. 
 
Η σημερινή Ημέρα είναι αφορμή, για να αναλογιστούμε και τη δική μας στάση και ευθύνη 
απέναντι στο μεγαλύτερο εγχείρημα ειρήνης, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως Ευρωπαίοι 
πολίτες θέλουμε, χρειαζόμαστε και πρέπει να εργαστούμε για μία Ευρωπαϊκή Ένωση πιο 
ενωμένη, δημοκρατική και αποτελεσματική.  
 
Οι προκλήσεις που έχουν σήμερα μπροστά τους η Ευρώπη και η σύγχρονη δημοκρατία 
είναι πολυεπίπεδες και εντείνονται, ειδικότερα αν λάβουμε υπόψη όσα φέρνει μαζί του ο 
ταχέως μεταβαλλόμενος ψηφιακός κόσμος. Η ακραία πόλωση, η παραπληροφόρηση και η 
διασπορά ψευδών ειδήσεων, η ρητορική του μίσους, ο λαϊκισμός, είναι μερικές από τις 
ακανθώδεις προκλήσεις που πολιορκούν τις δημοκρατίες μας.  
 
Δεν πρέπει επίσης να αγνοούμε και τον βαθύ αρνητικό αντίκτυπο που επέφερε η πανδημία 
στις δημοκρατικές κοινωνίες, σε σχέση με την αξιοπιστία των πληροφοριών και τα 
αντανακλαστικά των δημοκρατικών θεσμών να αντιμετωπίζουν με ταχύτητα κοινωνικές 
απαιτήσεις.  
 
Για να υπάρξει η πρέπουσα ανταπόκριση σ’ αυτές τις προκλήσεις, είναι αναγκαία η 
ουσιαστική συμμετοχή και η επιρροή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, αλλά και η 
ενίσχυση των ικανοτήτων δημοκρατικής πολιτότητας. Όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης 
επισημαίνει: «η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί τον πυρήνα της ίδιας της έννοιας της 
δημοκρατίας». 
 
Μέσα από το πλάνο δράσεων του Γραφείου μου, εστιάζουμε στην ενίσχυση της 
συμμετοχικής διακυβέρνησης και την προώθηση της ενεργού πολιτότητας.  Είναι σε εξέλιξη 
μια σειρά ενεργειών και δράσεων, οι οποίες εδράζονται σε τρεις πυλώνες: (α) ενίσχυση του 
θεσμικού/πολιτικού πλαισίου για τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, (β) αξιοποίηση της τεχνολογίας για αποτελεσματικότερη συμμετοχή στον 
δημόσιο βίο (e-participation), (γ) καλλιέργεια κουλτούρας ενεργού πολιτότητας και 
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. 
 
Συζητάμε επανειλημμένως για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας των 
δημοκρατικών θεσμών, όμως, όπως υπογραμμίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, «η 
διεύρυνση των ευκαιριών συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
είναι ένας επί του πρακτέου τρόπος επίτευξης αυτού του σκοπού».   
 



2 
 

Είναι χρέος μας, λοιπόν, να ενισχύσουμε τη συμμετοχική δημοκρατία στην Κύπρο. Να 
εμβαθύνουμε την παρέμβαση των πολιτών στον κύκλο χάραξης και υλοποίησης πολιτικών.  
 
Είναι γι’ αυτό τον λόγο που στα Εργαστήρια Ιδεών, που πραγματοποιήθηκαν πριν από 
μερικές μέρες στο πλαίσιο του Φόρουμ για τη Δημοκρατία, εστιάσαμε στις νέες μορφές 
συμμετοχής και ειδικότερα, στους τρόπους βελτίωσης του πλαισίου των δημοσίων 
διαβουλεύσεων. Στόχος είναι αυτά τα αποτελέσματα να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση 
της Στρατηγικής για τη Συμμετοχική Διακυβέρνηση και την Ενεργό Πολιτότητα, η εκπόνηση 
της οποίας αποτελεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.   
 
Περαιτέρω, πρέπει να δούμε και την ανάπτυξη ψηφιακών και καινοτόμων εργαλείων προς 
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο που διοργανώσαμε το Digital Democracy Hackathon, που αποσκοπούσε στην 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, που θα ενισχύσουν την ψηφιακή δημοκρατία  στη χώρα 
μας. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ορίσει το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας (ΕΕΝ), 
έχοντας διαγνώσει τον σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο που έχει η πανδημία στους νέους 
ανθρώπους. Βασικός σκοπός της ΕΕ είναι να στρέψει την προσοχή στις ευκαιρίες και τις 
προοπτικές που πρέπει να διασφαλιστούν για τη νέα γενιά, στη μετά-πανδημία περίοδο. Το 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας στοχεύει, επίσης, στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων 
στη δημοκρατική και κοινωνική ζωή των κρατών μελών, στο πλαίσιο και της προσπάθειας 
για οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης. 
 
Ο Εθνικός Συντονιστής της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι το Γραφείο 
Επιτρόπου του Πολίτη. 
 
Θέλω, λοιπόν να σας καλέσω να γίνετε μέρος των δράσεων που πραγματοποιούνται στη 
χώρα μας για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, τις οποίες μπορείτε να δείτε στο 
www.yearofyouth.cy. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε τις δικές σας δράσεις. 
 
Ευχαριστώ! 
 
 
 

http://www.yearofyouth.cy/

