
 

 

 

 

Συνεντεύξεις 

  

 
 

Όμιλος Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας στο Πανεπιστημίου Κύπρου 

«Η πανδημία αποτέλεσε ένα κίνητρο για να αναπτυχθούμε σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο»  

Ο νεοσύστατος Όμιλος Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, που ιδρύθηκε μόλις τον Νοέμβριο του 2020,  έχει ήδη 200 εγγεγραμμένα 
μέλη. Ο δευτεροετής φοιτητής του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Εμμανουήλ Παπαλεξάνδρου, ιδρυτής και πρόεδρος του Ομίλου, μας μίλησε για το 
έργο και τις δράσεις τους και ομολόγησε πως κινητήρια δύναμη αλλά και 
ουσιαστικό πλεονέκτημα για την προσπάθειά τους αυτή είναι η συμμετοχή  των 
φοιτητών και των φοιτητριών ακόμα κι από τμήματα που δεν συνδέονται άμεσα με 
τα θέματα των διεθνών σχέσεων.  
Το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του Ομίλου Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας 
έχουν πάρει πολλές συνεντεύξεις από διεθνολόγους, ιστορικούς, πολιτικούς και 
ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Ο Όμιλος έχει τη δική του ομάδα 
αρθρογραφίας που αποτελείται από φοιτητές και φοιτήτριες  που ενδιαφέρονται να  καλλιεργήσουν την πένα τους 
σε ζητήματα που άπτονται της διεθνούς πολιτικής, της οικονομίας και της  κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα, είναι αρκετά 
ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχοντας ενημέρωση στο φοιτητικό και ευρύτερο κοινό για τις διεθνείς 
εξελίξεις. Σημαντικός σταθμός για την πρώτη χρονιά δράσεων του Ομίλου υπήρξε η σύναψη μνημονίου συνεργασίας 
με το MUN (Model United Nations) Society του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει  
εφαλτήριο διαπανεπιστημιακού χαρακτήρα για να θεσμοθετηθεί μία ετήσια διοργάνωση Μοντέλου Ηνωμένων 
Εθνών, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 
1. Πώς ιδρύθηκε ο Όμιλός σας και ποιοι είναι οι στόχοι σας;   

Την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ομίλου Διεθνών Σχέσεων και 
Διπλωματίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, την επέβαλε η ανάγκη να υπάρξει 
ένα φοιτητικό σώμα που θα ασχολείται με τις Διεθνείς Σχέσεις. Ο Όμιλός μας 
είναι ένας ζωντανός οργανισμός που προβάλλει και προωθεί τη γνώση σε 
ζητήματα διεθνών σχέσεων, τη διπλωματική παιδεία, την ενημέρωση, αλλά 
και την κοινωνικοποίηση ανάμεσα στο φοιτητικό και το έξω-πανεπιστημιακό 
ακροατήριο. Η συλλογική αυτή προσπάθεια έχει θετικό αντίκτυπο στους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες της μεγάλης πανεπιστημιακής μας κοινότητας και 
η ιδρυτική διακήρυξη υπογράφηκε από 50 πρόσωπα τον Νοέμβριο του 2020.  
Ο Όμιλος μας, δεν εμμένει κατ’ αποκλειστικότητα στο πεδίο των Διεθνών 

Σχέσεων. Είμαστε μία ομάδα νέων ανθρώπων με ευαισθησίες και αναζητήσεις, γι’ αυτό όραμά μας είναι να 
αποτελέσει ο Όμιλος, τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι, μία δεξαμενή 
ήθους και πνευματικής πρωτοβουλίας που θα  θέτει προβληματισμούς και θα προτείνει λύσεις για 
διάφορα κοινωνικά προβλήματα ως ένα σύγχρονο «Think Tank». Οργανώνονται δράσεις αιμοδοσίας, 
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προετοιμασία για πλατφόρμες και εκστρατείες ισότητας, συλλογή ρούχων για άπορους/ες και άλλες 
πρωτοβουλίες που μελλοντικά θα είναι και πιο έντονες, καθώς αυτή τη στιγμή δίνεται έμφαση σε ήδη 
τρέχοντα μεγάλα project μας. 
Η ιδρυτική παρουσίαση του Ομίλου μας έγινε  με φυσική 
παρουσία, πάντα σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα,  
ενώ, το πρώτο μας επιστημονικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά, λίγο αργότερα, με καλεσμένους και καλεσμένες 
διεθνούς φήμης ακαδημαϊκούς, θεωρητικούς των διεθνών 
σχέσεων και πολιτικούς με σημαντική συμβολή στη 
βιβλιογραφία και στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Κύπρου. 
Μερικά από τα προσκεκλημένα πρόσωπα  ήταν η Βουλεύτρια Ξένια Κωνσταντίνου, η αξιότιμη κα. Άννα 
Κουκίδη-Προκοπίου, ο Δρ. Μιχάλης Κοντός, ο Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης, ο Δρ. Παύλος Κοκτσίδης και ο 
Δρ. Τζιάρρας Ζήνωνας. Το πρώτο επιστημονικό συνέδριο του Ομίλου μας αφορούσε στη διαχείριση της 
νέας προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών στον γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, και προς 
μεγάλη μας έκπληξη και χαρά 155 άτομα συνδέθηκαν και το παρακολούθησαν. 
 Έπειτα η δράση μας επικεντρώθηκε στην εκπομπή «200 Χρόνια Ελλάδα», ένα πραγματικά δύσκολο project 
για την αναβίωση της ιστορικής μνήμης, που προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε με επαγγελματισμό. 
Παράλληλα, οργανώσαμε έναν διαγωνισμό αρθρογραφίας με χρηματικό έπαθλο, η θεματολογία του 
οποίου αφορούσε τις διεθνείς σχέσεις στην Ελληνική Επανάσταση, ενώ στις 16 Απριλίου, σε συνεργασία με 
τον Νομικό Όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου, προχωρήσαμε στο δεύτερο επιστημονικό συνέδριό μας με 
θέμα «Νομικές και Διεθνοπολιτικές Πτυχές στον Θαλάσσιο Χώρο του Αιγαίου και της Κύπρου». Μία 
ενδιαφέρουσα και επίκαιρη θεματολογία με ομιλητές και ομιλήτριες τους/τις Δρ. Κώστα Κωνσταντίνου,  
Δρ. Χαρίκλεια Βλάχου,  Δρ. Παμπορίδη Γεώργιο και  Δρ. Ιωάννη Μούτση, κορυφαίους και κορυφαίες 
διεθνολόγους και νομικούς του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και της Νομικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.  
Τέλος, ο Όμιλος διατηρεί άλλες δύο εκπομπές. Ως πρόεδρος του Ομίλου, παρουσιάζω μία ραδιοφωνική 
εκπομπή ειδησεογραφικού χαρακτήρα στον σταθμό UCY Voice με όνομα «Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους», όπου 
συζητάμε με τους/τις εκάστοτε καλεσμένους/ες για θέματα διεθνούς και γεωπολιτικού χαρακτήρα. 
Υπάρχει, βέβαια, και η εβδομαδιαία εκπομπή «Διεθνές Πολιτικό Παρατηρητήριο», μία συζήτηση 
φοιτητών/τριών για την τριβή σε θέματα διεθνών σχέσεων και διπλωματίας ο συντονισμός  της οποίας, 
λόγω πανδημίας, γίνεται διαδικτυακά. 
 

2. Πώς επηρέασε η δύσκολη συνθήκη της πανδημίας τις δράσεις σας; 
Η δύσκολη και σύνθετη κατάσταση που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημικής κρίσης είναι δεδομένη. Αλλά 
ταυτόχρονα είναι κοινή για όλους, και είναι μία ευκαιρία να αναπτύξουμε δεξιότητες και να βρούμε 
διόδους για να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί. Στην πιο πάνω διαπίστωση στηρίχθηκε ο Όμιλός μας 
και με ταπεινότητα, μεθοδικότητα και σεβασμό βρήκε λύσεις για να μπορεί να είναι ένα παραγωγικό 
σύνολο. Συνεπώς, η πανδημία αποτέλεσε ένα κίνητρο για να αναπτυχθούμε σε προσωπικό και συλλογικό 
επίπεδο. Να ανακαλύψουμε νέα όρια, νέες γνώσεις και μορφές προώθησης και κοινωνικοποίησης, νέες 
ικανότητες διαχείρισης ενός οργανισμού που τροφοδοτείται από την ανθρώπινη επικοινωνία, την οποία η 
συνθήκη της πανδημίας έχει περιορίσει σημαντικά. Αυτό «προδίδει» και την όρεξη με την οποία δούλεψε 
το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη μας, και γι’ αυτό τους/τις ευχαριστώ όλους και όλες δημόσια, 
γιατί δείχνουν έναν ιδιαίτερο ζήλο για να πετύχει ο Όμιλός μας και να καθιερωθεί ως ένας μεθοδικός και 
ευέλικτος οργανισμός που «πετάει» με τα φτερά της εποχής του. 
 



 

 

3. Έχουν προβληθεί ήδη δύο επεισόδια της εκπομπής «200 Χρόνια Ελλάδα», πώς ξεκίνησε αυτή η 
πρωτοβουλία και ποιους  άλλους θεματικούς άξονες προγραμματίζετε να αναδείξετε;  

Όσοι και όσες έχουν ασχοληθεί με τις Διεθνείς Σχέσεις 
γνωρίζουν πως η ιστορική μνήμη αποτελεί ένα παγκόσμιο 
κοινό πνευματικού χαρακτήρα και σημαντικά ακροατήρια 
διεθνών σχέσεων εδράζονται πάνω στα παγκόσμια κοινά. 
Παράλληλα, η συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης, αποτελεί για εμάς αλλά και τον 
απανταχού Ελληνισμό ένα κορυφαίο ιστορικό γεγονός, ενός 
αγώνα για το πανανθρώπινο δικαίωμα της ελευθερίας των 
λαών, τη σημασία του οποίου οφείλουμε να αναδεικνύουμε με 
ταπεινότητα και σεβασμό. Στο πνεύμα όσων έχουν ήδη 
αναφερθεί, προσπαθήσαμε με την εκπομπή «200 Χρόνια 

Ελλάδα», να προβάλουμε σε ένα ευρύ κοινό όχι μόνο τα ιστορικά γεγονότα αλλά και όλες τις πτυχές του 
Αγώνα του 1821 που μπορούν να μελετηθούν, όπως τις διεθνείς σχέσεις, την παιδεία, τον σύγχρονο 
Ελληνισμό, αλλά και τους προβληματισμούς που απορρέουν από όλα αυτά. Προσπαθήσαμε να είμαστε 
περισσότερο φίλα προσκείμενοι/ες στο αντικείμενο των Διεθνών Σχέσεων, γι’ αυτό και κεντρικό επεισόδιο 
είναι το δεύτερο, που, όπως σωστά είπατε, έχει προβληθεί, και εξετάζουμε το διεθνές πολιτικό περιβάλλον 
με τον Ειδικό Επιστήμονα Έρευνας και Διδασκαλίας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και Διεθνολόγο Δρ. Παύλο Κοκτσίδη. Αναμένονται άλλα τρία επεισόδια, η 
ευρύτερη ιστορική ανασκόπηση και ο ρόλος της Κύπρου στην Επανάσταση, αλλά και ένας νεανικός 
διάλογος με την ελλαδική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δεν σας κρύβω πως οι δυσκολίες των 
καιρών, όπως αυτές νοούνται, οι επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις ενός 
απαιτητικού ιδρύματος έχουν καθυστερήσει κάπως την παράδοση των επεισοδίων. Είμαστε όμως 
ιδιαίτερα χαρούμενοι και χαρούμενες, γιατί το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας έχει αποσπάσει πολύ 
καλές κριτικές, πράγμα που μας τιμά ιδιαίτερα.  Για περίπου ενάμιση μήνα ταξιδέψαμε σε διάφορες 
τοποθεσίες, ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας και του πνεύματος, 
ανατρέξαμε στη βιβλιογραφία, και ασχοληθήκαμε με τη σκηνοθεσία, , το σενάριο και τέλος τη χρονοβόρα 
επεξεργασία του υλικού προκειμένου να υπάρξει ένα επαγγελματικά άρτιο αποτέλεσμα.  
 
Ο Όμιλος Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις ειδικούς και θεωρητικούς 
των διεθνών σχέσεων, αλλά σε όλους και όλες που θέλουν να ενημερώνονται για τα διεθνή και εγχώρια 
κοινωνικοπολιτικά τεκταινόμενα. Ο Όμιλος θα συνεχίσει την ενεργό δράση του, καθώς προγραμματίζεται η 
οργάνωση εκστρατειών για την ισότητα, κατά της σεξουαλικής βίας, του ρατσισμού και του εκφοβισμού για να 
συμβάλει στην προώθηση αυτών των σημαντικών ζητημάτων, ως ένας σύγχρονος Όμιλος μέσα σε ένα Πανεπιστήμιο 
με ενημερωμένους/ες και ευαισθητοποιημένους/ες νέους και νέες. Ο Όμιλος Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας 
προσβλέπει και στη δημιουργία projects πολιτικής παιδείας και επιμόρφωσης σχετικά με διεθνείς οργανισμούς 
μέσω οργάνωσης Πανεπιστημιακού MUΝ. Καλή αρχή και ευχόμαστε να συνεχίσουν να αυξάνονται τα μέλη και οι 
όμορφες δραστηριότητες του Ομίλου. 

*Χριστίνα Παπαπολυβίου 
Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου 


