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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
υπέγραψαν την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017, Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη
συνεργασία στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Μνημόνιο
Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης και εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Υπουργός
κ. Ιωνάς Νικολάου.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης
Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για το Τμήμα Νομικής να εμπλακεί στις
προσεχείς δράσεις του Υπουργείου, ιδίως σε σχέση με την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο
πλαίσιο του σχεδιαζόμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, παρέχοντας την εμπειρογνωμοσύνη του Τμήματος,
με απώτερο σκοπό την πληρέστερη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διεθνείς και
ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της για σεβασμό και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς κανενός
είδους διακρίσεις.
Kατά το χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
αφού καλωσόρισε τον Υπουργό και αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η
οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, σε ανάμνηση της υπογραφής της Παγκόσμιας
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948.
Τόνισε ότι η ημέρα αυτή δεν ενδείκνυται για πανηγυρισμούς, αλλά θα πρέπει να αποτελεί αφορμή για
προβληματισμό για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα μας, στην πολυτάραχη
γειτονιά μας και στον κόσμο.
Καταλήγοντας ο Πρύτανης σημείωσε ότι οι νομοθετικές και οι θεσμικές παρεμβάσεις δεν αρκούν για την
οχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο στην κοινωνία κυριαρχούν και διαιωνίζονται προκαταλήψεις
και στερεοτυπικές αντιλήψεις. Χρειάζεται, ανέφερε, η ουσιαστική παίδευση της κοινωνίας στα ανθρώπινα
δικαιώματα και η προάσπισή τους – λόγω και έργω – από τους κοινωνικούς φορείς, ιδιαίτερα για την
προστασία των δικαιωμάτων των περισσότερο ευάλωτων ομάδων. Καταλήγοντας ο Πρύτανης τόνισε ότι ο
αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αγώνας για τη δημοκρατία, πρόκειται για έναν αγώνα

αλληλοσεβασμού που εύστοχα αποτυπώνεται στα λόγια του Βολταίρου «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά
θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες».
Στη δική του παρέμβαση, ο Υπουργός κ. Ιωνάς Νικολάου εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη
θεσμοθέτηση της συνεργασίας του Υπουργείου με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο
οποίο προσβλέπει για ενίσχυση και διεύρυνση της επιστημονικής βάσης του έργου του Υπουργείου
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Υπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να συζητήσει με φοιτητές Νομικής του
Πανεπιστήμιου Κύπρου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο.

