
 
 

 

 

 

Ανακοίνωση 

Υποψηφιότητα του Συ.Ν.Κ. στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας 

 

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι η Αντιπρόεδρος Α’ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.), 

Χριστιάνα Ξενοφώντος θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 

Νεολαίας. 

Είμαστε σίγουροι ότι η Χριστιάνα, μια αγωνίστρια για τα δικαιώματα των νέων, έχει την απαραίτητη 

εμπειρία, θέληση και τις δυνατότητες για να προσφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού 

Φόρουμ Νεολαίας.  

Η Χριστιάνα ανήκει στο χώρο της νεολαίας τα τελευταία 7 χρόνια. Ανάμεσα σε άλλους ρόλους, 

εργάστηκε ως Λειτουργός Πολιτικής & Προγραμμάτων στο Συ.Ν.Κ. - το εθνικό συμβούλιο νεολαίας 

της Κύπρου – ενώ τα τελευταία χρόνια είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλευτικού Οργάνου 

Αιτήσεων Ένταξης του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας (πλήρες βιογραφικό εδώ). 

Με αίσθημα ευθύνης προς τους νέους και τις νέες της Ευρώπης, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η 

Χριστιάνα θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, λόγω της 

εμπειρίας της στον τομέα της χάραξης πολιτικής, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων, που 

πηγάζουν από τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά και παγκόσμια φόρα, αλλά και από την ειδίκευση της 

στις διεθνείς σχέσεις και τις πολιτικές επιστήμες, έχοντας πάντα ως στόχο την ενδυνάμωση της 

νεολαίας της Ευρώπης. 

Οι κύριες πρωτοβουλίες της υποψηφιότητας είναι: 

• Η προώθηση της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με έμφαση σε 

καινούργιες πρωτοβουλίες και στην ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών του 

Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας με άλλους φορείς. 

• Η ενίσχυση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων της νεολαίας, λαμβάνοντας 

υπόψιν τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας του COVID-19. 

• Η ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν και της οριζόντιας και δια τομεακής συνεργασίας 

μεταξύ των Οργανώσεων-Μελών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. 

• Η προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πτυχές του πολιτικού, κοινωνικού και 

οικονομικού βίου των νέων της Ευρώπης. 

Εάν θέλετε να συνομιλήσετε με την Χριστιάνα για την υποψηφιότητα της, μπορείτε να την βρείτε στο 

vicepresidenta@cyc.org.cy 

#Together4YouthRights   

 

https://cyc.org.cy/wp-content/uploads/2020/09/Christiana-Xenofontos-short-bio.pdf
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