Συνεντεύξεις
Γραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων
Τομέας Προώθησης και
Προβολής

Επιμέλεια συνέντευξης: Χριστίνα Παπαπολυβίου*

Τηλέφωνο: 22894304
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr

10 Φεβρουαρίου 2021

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ “DEBATE”
Συνδιοργάνωση Ρητορικού και Νομικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου
Για πρώτη φορά στις 6 Φεβρουαρίου 2021
διεξήχθη διαδικτυακός διαγωνισμός διττών
λόγων/debate μεταξύ φοιτητών/φοιτητριών
του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά από
πρωτοβουλία και συνεργασία του Ρητορικού
Ομίλου και του Νομικού Ομίλου. Σε κρίσιμους
καιρούς όπως τους σημερινούς, είναι
πραγματικά αξιέπαινη και ελπιδοφόρα η
διοργάνωση τέτοιου είδους δράσεων από τους
φοιτητικούς ομίλους του Πανεπιστημίου
Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρακτικές
δυσκολίες λόγω των περιοριστικών μέτρων. Ένα μήνα μετά την «αποκαθήλωση» ενός πλανητάρχη που
επιστράτευε καθόλη τη διάρκεια της θητείας του επικίνδυνες τεχνικές ρητορικής για να επηρεάζει την
κοινή γνώμη, γεγονός που οδήγησε στο μπλοκάρισμα των λογαριασμών του στα ΜΚΔ εγείροντας
συζητήσεις για τα όρια της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης. Αλλά και πιο κοντά στα δικά μας, μετά
το ξέσπασμα των φρικτών αποκαλύψεων-ντόμινο που έχει ξυπνήσει το κίνημα του #MeToo σε Ελλάδα και
Κύπρο – έστω και με χρονοκαθυστέρηση ετών – οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου
συνδιαλέχθηκαν για εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών στον
γάμο και την οικογένεια, την ελευθερία των γυναικών ως προς τις εκτρώσεις, τη νομιμοποίηση της
πορνείας, και τη σεξουαλική κακοποίηση.
Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Νομικού Ομίλου, Αριστείδη Κολετζάκη και την πρόεδρο του Ρητορικού
Ομίλου, Λητώ Θεοδώρου για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.
•

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τον διαγωνισμό debate και η συνεργασία μεταξύ των ομίλων σας και
ποιοι οι στόχοι σας;
Α: Η ιδέα για τον διαγωνισμό διττών λόγων γεννήθηκε περίπου πριν από ένα έτος. Τότε, τα
Διοικητικά Συμβούλια των δύο Ομίλων είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο διοργάνωσης
διαγωνισμού διττών λόγων ενώ οι συζητήσεις είχαν φθάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό
σημείο ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί ο εν λόγω διαγωνισμός. Δυστυχώς, η εξάπλωση της
πανδημίας δεν μας επέτρεψε να δώσουμε σάρκα και οστά στην ιδέα αυτή το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019/20. Η ιδέα, όμως, δεν έπαψε να απασχολεί τους δύο
Ομίλους ενώ η επιθυμία για συνεργασία ήταν έντονη καθώς ο διαγωνισμός διττών λόγων αποτελεί ένα
αντικείμενο που συνδέει τον Νομικό με τον Ρητορικό Όμιλο.

Η Ρητορική είναι το κατ' εξοχήν αντικείμενο του Ρητορικού Ομίλου ενώ αποτελεί τμήμα της νομικής
παιδείας την οποία επιδιώκει να προωθήσει ο Νομικός Όμιλος. Η σύνταξη επιχειρήματος, η άρθρωση
ορθού λόγου, ο δημόσιος λόγος και εν γένει η Ρητορική αποτελούν τμήμα της νομικής επιστήμης και του
δικηγορικού επαγγέλματος. Η προώθηση αυτών των στοιχείων της νομικής επιστήμης ήταν ο ένας από τους
δύο στόχους του Νομικού Ομίλου ως προς τη διεξαγωγή του διαγωνισμού διττών λόγων. Ο δεύτερος
στόχος αφορούσε στην κοινωνικοποίηση των φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές/τριες επιδιώκουν να
κοινωνικοποιούνται, να εκφράζονται και να ανταλλάζουν απόψεις. Όλα αυτά είχαμε κατά νουν οι δύο
Όμιλοι όταν σχεδιάζαμε τον διαγωνισμό διττών λόγων.
•

Σε ποιους θεματικούς άξονες κινήθηκε το διαδικτυακό debate; Ποιοι/ες συμμετείχαν και ποια τα
τελικά αποτελέσματα;
A: Ο διαδικτυακός διαγωνισμός διττών λόγων κινήθηκε γύρω από θεματικές ενότητες κοινωνικού
ενδιαφέροντος ενώ δεν αφορούσε θέματα με αποκλειστική νομική φύση. Στον διαγωνισμό έλαβαν χώρα
τρία επιμέρους debates με τη συμμετοχή τεσσάρων διαγωνιζόμενων σε κάθε debate με συνολικά τρία
διαφορετικά θέματα. Ο θεματικός άξονας του πρώτου debate αφορούσε τα δικαιώματα των ομόφυλων
ζευγαριών στον γάμο και την οικογένεια. Η θεματική ενότητα του δεύτερου debate ανέλυε τη σχέση
μεταξύ άμβλωσης και ελευθερίας της γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της. Το τρίτο κατά
σειρά debate αφορούσε τον θεματικό άξονα της νομιμοποίησης της πορνείας. Τέλος, από τα τρία
προαναφερθέντα debates προκρίθηκαν τέσσερις από τους δώδεκα συνολικά διαγωνιζόμενους/νες βάσει
της υψηλότερης βαθμολογίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η βαθμολογία των διαγωνιζόμενων κατατέθηκε
από την Κριτική Επιτροπή την οποία συναποτέλεσαν η κυρία Τατιανή-Ελένη Συνοδινού (Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Ιδιωτικού και Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου), ο κύριος
Κωνσταντίνος Τσίνας (Λέκτορας Ποινικής Δικονομίας και Μεθοδολογίας Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου) και ο κύριος Ανδρέας Σεραφείμ (Ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών).
Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι/νες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία συμμετείχαν στο
τελικό debate του οποίου ο θεματικός άξονας αφορούσε τη σχέση μεταξύ σεξουαλικής κακοποίησης και
βιασμού. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο φοιτητής Νομικής Νικόλαος Ταμπούκος ενώ, τη δεύτερη θέση
κατέλαβε ο φοιτητής Νομικής Παναγιώτης Αντωνιάδης.
Λ: Θα ήθελα να προσθέσω ότι κατά την επιλογή των θεματικών αξόνων προσπαθήσαμε να
κινηθούμε γύρω από ζητήματα σύγχρονα αλλά ταυτοχρόνως και διαχρονικά Τα τέσσερα
θέματα πάνω στα οποία λογομάχησαν οι διαγωνιζόμενοι ταλανίζουν την κοινωνία του
σήμερα. Τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών, οι εκτρώσεις, η πορνεία αλλά και η
κακοποίηση γυναικών αποτελούν ζητήματα για τα οποία, μέσα από την ιστορία, ομάδες
ανθρώπων περιθωριοποιήθηκαν, σώπασαν, δέχτηκαν κάθε μορφής βία, εξευτελίστηκαν,
καταπιέστηκαν και ακόμα μέχρι σήμερα ψάχνουν να βρουν τη φωνή τους. Έτσι, εμείς θελήσαμε μέσα από
αυτή τη μικρή προσπάθεια, μέσα από τη διοργάνωση ενός πανεπιστημιακού διαγωνισμού διττών λόγων,
να δώσουμε φωνή σε νέα άτομα, στα άτομα τα οποία θα απαρτίζουν την κοινωνία του αύριο, ώστε να
τοποθετηθούν επί των καίριων ζητημάτων αυτών.
•

Πείτε μας λίγα λόγια για τις δράσεις των ομίλων σας και για το πώς επηρεάστηκαν από την
πανδημία.
Α: Η κύρια δράση του Νομικού Ομίλου είναι η διεξαγωγή εκδηλώσεων και σεμιναρίων με νομική – κατά
κύριο λόγο – θεματολογία με την παρουσία διακεκριμένων νομικών και ακαδημαϊκών. Η δεύτερη αλλά
εξίσου σημαντική δράση του Νομικού Ομίλου είναι η διεξαγωγή επισκέψεων στα Δικαστήρια ούτως ώστε

να αισθανθούν οι φοιτητές/τριες τον παλμό της δικαιοπαραγωγικής διαδικασίας. Βέβαια, δεν απουσιάζουν
και
άλλες
ενδιαφέρουσες
δράσεις
όπως
είναι
ο
διαγωνισμός
διττών
λόγων.
Η πανδημία επηρέασε τη ζωή ολόκληρης της υφηλίου αναγκάζοντάς την να προσαρμοστεί στα νέα
δεδομένα. Κατ' αυτόν τον τρόπο επηρεάστηκε αλλά και προσαρμόστηκε ο Νομικός Όμιλος ο οποίος
συνεχίζει διαδικτυακά το έργο του και τις δράσεις του.
Λ: Ο Ρητορικός Όμιλος κινείται κυρίως σε ανθρωποκεντρικό επίπεδο. Την κεντρική μας δράση αποτελούν οι
εβδομαδιαίες συναντήσεις των μελών του ομίλου, κατά τις οποίες σε ένα χαλαρό́ και ευδιάθετο κλίμα
πολεμούμε το άγχος, τον φόβο και τη νευρικότητα εξασκούμενοι/νες σε διάφορα ρητορικά αγωνίσματα.
Στοχεύουμε λοιπόν, στο να αποκτήσουν τα μέλη μας πρακτικές δεξιότητες έτσι ώστε να αισθάνονται
έτοιμοι/ες να αντιμετωπίσουν κάθε κατάσταση και να εκφραστούν με αυτοπεποίθηση! Είναι σαφές ότι με
την έλευση της πανδημίας τα δεδομένα έχουν αλλάξει για όλους/ες. Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις μας
λοιπόν, έχουν μεταφερθεί στον διαδικτυακό χώρο και συνεχίζονται κανονικά. Βέβαια, δεν λείπει από τις
δράσεις και το έργο του Ομίλου μας η διοργάνωση εκδηλώσεων, παρόμοιων με τον διαγωνισμό διττών
λόγων. Ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να αλληλεπιδράσουμε με τα μέλη και το κοινό διά ζώσης!
• Ποια τα επόμενα σχέδια σας για εκδηλώσεις/δράσεις των ομίλων σας;
Α: Ο Νομικός Όμιλος θα συνεχίσει να στηρίζει τις διαδικτυακές δράσεις καθώς θα αναμένει την
επαναφορά της κανονικότητας ούτως ώστε να επαναφερθεί η διά ζώσης κοινωνικοποίηση των
φοιτητών/τριών. Προς το παρόν, όμως, οι δράσεις μας θα έχουν διαδικτυακή μορφή ενώ ήδη
σχεδιάζουμε μία εκδήλωση νομικού αλλά και διεθνοπολιτικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με έναν
ακόμη Όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Λ: Πέραν των διαδικτυακών εβδομαδιαίων συναντήσεών μας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη
στις 19:00, ο Όμιλος μας θα συνεχίσει τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή/και διαγωνισμών. Επιπρόσθετα,
ομάδες εκπροσωπούσες τον Ρητορικό Όμιλο προσεχώς θα συμμετέχουν σε έναν πανευρωπαϊκό
διαγωνισμό Debate. Γενικά, μέσα από τις δράσεις μας έχουμε ως προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε να
στοχεύουμε στην ενδυνάμωση κάθε ατόμου! Όταν φτάσει στο σημείο κανείς να εμπιστευτεί τον εαυτό του,
τις δυνατότητές του και να αφήσει πίσω κάθε άγχος, νευρικότητα ή ανασφάλεια μπορεί να καταφέρει
πολλά και να φτάσεις ψηλά!
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους δύο Ομίλους για την επιτυχημένη διοργάνωση του διαγωνισμού, σε
όλους και όλες τους/τις διαγωνιζόμενους/νες και ειδικότερα στους δύο φοιτητές που διακρίθηκαν,
Νικόλαο Ταμπούκο και Παναγιώτη Αντωνιάδη στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Είναι πολύ
όμορφη και φωτεινή η συσπειρωμένη δύναμη της φωνής των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σε μία εποχή που η δημαγωγία και ο σφετερισμός των λέξεων για το πλασάρισμα ατζέντας πηγαίνουν χέριχέρι με τον επιλεκτικό στρουθοκαμηλισμό και ντύνονται με τον χρυσό μανδύα της ρητορικής, ας είναι ο
διάλογος μεταξύ των νέων, οι ιδέες και η σκέψη τους μοχλός πίεσης και απάντηση σε κάθε «γιατί τώρα;»
για να έχουμε ένα καλύτερο αφήγημα και νέους/νέες στο τραπέζι λήψης αποφάσεων.
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