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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ  

 Από τα τέλη του φθινοπώρου 

του 2011, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου συζητούσε σοβαρά να 

συμμετάσχει επιστημονικά, 

ενημερωτικά, και πανηγυρικά 

στις προετοιμασίες για την 

ανάληψη της Κυπριακής 

Προεδρίας την 1η Ιουλίου. Έτσι, 

μετά από συγκεκριμένη πρόταση 

του τέως Αν. Καθηγητή Διεθνών 

Σχέσεων, Κώστα Μελακοπίδη, 

και του Κυπριακού Ινστιτούτου 

Μεσογειακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνών (ΚΙΜΕΔΕ), ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, προσυπέγραψε την πρόταση και ενεργοποιήθηκε για μία 

διεθνή συνεργασία. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω του διεθνούς 

επιστημονικού δικτύου Trans-European Policy Studies Association (TEPSA) που εδρεύει στις 

Βρυξέλλες -με το ΚΙΜΕΔΕ ως μέλος από το 2004- αλλά και με την υποστήριξη του 

πρόσφατου επιστημονικού προγράμματος LISBOAN (Erasmus Academic Network), με 

διαχειριστή το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, και με εκπρόσωπο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

τη Δρα Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου.  

Αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία του πανευρωπαϊκού συνεδρίου «Η Κυπριακή 

Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012: Θεσμική Σταθεροποίηση και 

Απαντώντας στις Νέες Προκλήσεις» [“The Cyprus EU Presidency 2012: Institutional 

Consolidation and Responding to New Challenges”] ήταν η θερμή και έγκαιρη αποδοχή της 

ιδέας του Συνεδρίου από την Υπουργό Εξωτερικών, Δρα Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, τον 

Υφυπουργό για ευρωπαϊκά θέματα, Δρα Ανδρέα Μαυρογιάννη και τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. Η εξ ίσου θερμή και έμπρακτη 

ήταν η υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, μελών του 



Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και της 

Ελληνικής Τράπεζας.  

Στις 14 και 15 Ιουνίου 2012, το Συνέδριο έφερε στη Λευκωσία εκπροσώπους από 35 

Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Δεξαμενές Σκέψης, από 20 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ οι ομιλητές προήλθαν από 13 ευρωπαϊκές χώρες. Τόσο ο Πρόεδρος της 

ευρωπαϊκής Δεξαμενής Σκέψης TEPSA, καθηγητής Wolfgang Wessels όσο και ο Γενικός 

Γραμματέας  Καθηγητή Jean-Paul Jacqué φώτισαν σημαντικές πτυχές του θέματος και 

υπογράμμισαν τη σημαντική συμβολή του συνεδρίου στην επιστημονική συζήτηση που 

έγινε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εν όψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ. Από Κυπριακής πλευράς, το Συνέδριο τίμησαν με ομιλίες η Δρ. Ερατώ 

Κοζάκου Μαρκουλλή και ο Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης, αλλά και ως συντονιστές η 

Υπουργός Εσωτερικών Κυρία Ελένη Μαύρου και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Δρ. 

Μιχάλης Σαρρής. Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Κωνσταντίνο 

Χριστοφίδη, ο οποίος απουσιάζε στο εξωτερικό, εκπροσώπησε ο Καθηγητής του Τμήματος 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Κυριάκος Δημητρίου. 

Η κυρία Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τις «Προτεραιότητες της Κυπριακής 

Προεδρίας», τόνισε τη δέσμευση της Κύπρου στο ρόλο του «έντιμου διαμεσολαβητή», 

ανέπτυξε τις δυνατότητες της Δημοκρατίας να φέρει εις πέρας τη φιλόδοξη «ημερήσια 

διάταξη» της Προεδρίας, αλλά ανέδειξε και την αδιάλλακτη Τουρκική άρνηση να 

συμμετάσχει όποτε θα προεδρεύει η νόμιμη κυπριακή κυβέρνηση. Αφού επανέλαβε ότι 

επιδίωξή μας είναι μια Καλύτερη Ευρώπη για τους Ευρωπαίους πολίτες και πρωταρχικά 

τους νέους, διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα είναι πλήρως αντικειμενική με στόχο 

την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για το κοινό ευρωπαϊκό καλό.  

Ακολούθησαν ομιλίες και σεμινάρια για ευαίσθητα τρέχοντα θέματα, όπως η ελεύθερη 

διακίνηση και μετανάστευση, διακρατική Αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή 

Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, γενικότερες 

επιπτώσεις της Συνθήκης στο ρόλο των Κοινοτικών Οργάνων, και σεμινάριο για την  

κοινωνικό-οικονομική κρίση της ΕΕ.  

Σε ομιλία του πριν από το πρώτο δείπνο, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, παρουσίασε πειστικά 

μία αισιόδοξη ανάγνωση των γενικότερων ευρωπαϊκών προοπτικών, βασισμένη τόσο στη 

διαχρονική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτυγχάνει συναινέσεις όσο και στην 

βάσιμη ελπίδα επίδειξης διακοινοτικής αλληλεγγύης. Κατέληξε με τη βεβαιότητα τόσο του 

ιδίου όσο και του Προέδρου της Επιτροπής Μπαρόζο, ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει όλα τα 

εχέγγυα για να είναι αναπόδραστα επιτυχής. 

Την ίδια βεβαιότητα εξέφρασε στο τέλος των συνεδριακών δραστηριοτήτων ο Υφυπουργός 

Αρμόδιος για την Κυπριακή Προεδρία, Δρ Ανδρέας Μαυρογιάννης, που διαβεβαίωσε τους 

Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς και διανοούμενους ότι η Κύπρος είναι πολλαπλά και 

επιστημονικά προετοιμασμένη για την πρόκληση της Προεδρίας και ότι φιλοδοξεί, παρά το 

μέγεθός της αλλά και τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, να διαδραματίσει το ρόλο του «έντιμου 

διαμεσολαβητή» με υψηλό αίσθημα ευθύνης.  

 

Τέλος ανακοίνωσης 


