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ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

   Λευκωσία, 28  Μαΐου 2014 

 

Ε/Κ ΚΑΙ Τ/Κ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 

 
 Για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

φιλοξένησε Τουρκοκύπριους φοιτητές, οι 
οποίοι μαζί με Ελληνοκύπριους φοιτητές 
των Τμημάτων Τουρκικών και 
Μεσανατολικών Σπουδών, Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών, 
παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά 
στην πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη που 
έδωσε τη Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014, στην 
Αίθουσα Συμβουλίου-Συγκλήτου, ο 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων της Σλοβακίας Μίροσλαβ Λάιτσακ, με θέμα «Η Ευρώπη ως δύναμη ενότητας, 
συνεργασίας και συνύπαρξης» («Europe as force for unity, cooperation and co-existence»). 

 
Η επίσκεψη του κ. Λάιτσακ στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 25η επέτειο των 
καλών υπηρεσιών της Σλοβακίας, στη διευκόλυνση του δικοινοτικού διαλόγου μεταξύ των Ε/κ 
και Τ/κ κομμάτων.  
 
Σε χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης σημείωσε ότι δεν είναι τυχαίο που η επίσκεψη του κ. Λάιτσακ πραγματοποιείται 
τον Μάιο του 2014, καθώς φέτος γιορτάζουμε 25 χρόνια δικοινοτικού πολιτικού διαλόγου 
μεταξύ Ε/κ και Τ/κ στο Λήδρα Πάλας, υπό την αιγίδα της Σλοβακίας. «Οι συχνές συνομιλίες 
μεταξύ των πολιτικών, μαζί με άλλες δικοινοτικές δραστηριότητες στο νησί, άνοιξαν το δρόμο 
προς  ουσιαστική τεκμηρίωση για υιοθέτηση των Μέτρων Δόμησης Εμπιστοσύνης που θα 
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παρέχουν μια δυναμική ώθηση στην προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο.  Προς αυτό το σκοπό, η 
Σλοβακία συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος μέσω της συμμετοχής της, εδώ και 13 
χρόνια, στην ειρηνευτική αποστολή της UNFICYP», πρόσθεσε.  
 
Ο Πρύτανης ανέφερε ακόμη πως η ίδρυση του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου- Σλοβακίας 
και το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφτηκε για ενθάρρυνση των επενδύσεων, μπορούν 
να συμβάλουν σε μια στενότερη συνεργασία σε πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση και κυρίως 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Η Σλοβακική Προεδρία του Συμβουλίου 
της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2016, μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πηγή για τη διμερή 
συνεργασία στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, με βάση τα ενεργειακά αποθέματα 
που βρίσκονται εντός των ορίων της κυπριακής ΑΟΖ», κατέληξε.  
 

Στην ομιλία του με θέμα «Η Ευρώπη ως 
δύναμη ενότητας, συνεργασίας και 
συνύπαρξης», ο Σλοβάκος Υπουργός τόνισε 
ότι η Ε.Ε. δεν είναι ένας σταθερός 
οργανισμός, αλλά βρίσκεται σε συνεχή 
εξέλιξη και αυτό που χρειάζεται για το 
μέλλον δεν είναι ούτε περισσότερη, ούτε 
λιγότερη Ευρώπη, αλλά μια καλύτερη 
Ευρώπη.  

 
Αναφερόμενος στο Κυπριακό εξέφρασε την 

εκτίμηση ότι τώρα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για επίλυσή του, ενώ διαβεβαίωσε ότι η 
χώρα του είναι έτοιμη να συμβάλει και να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονται. «Δεν 
πρέπει να κοιτάζετε στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον και να είστε έτοιμοι για συμβιβασμούς. 
Απαιτείται θέληση και θάρρος. Ο κόσμος μπορεί να κάνει θυσίες εάν εμπιστεύεται τους 
πολιτικούς με όραμα», σημείωσε.  
 

Kληθείς από Τουρκοκύπριο φοιτητή να 
δώσει την άποψή του στο θέμα των 
προβλημάτων που προέκυψαν με τη 
συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στις 
Ευρωεκλογές, ο Σλοβάκος Υπουργός 
Εξωτερικών ανέφερε ότι εκείνο που έχει 
σημασία είναι ότι η συμμετοχή των 
Τουρκοκυπρίων στις εκλογές αποτελεί ένα 
πολύ θετικό βήμα προόδου.  

 
Σε παρέμβαση του ο Πρύτανης τόνισε ότι 
με τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στις 

ευρωεκλογές σημειώθηκε ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και επισήμανε πως κάτι τέτοιο 
ήταν αδιανόητο πριν μερικά χρόνια.  
 
Ο Σλοβάκος Υπουργός Εξωτερικών μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τις Ευρωεκλογές και τη 
μειωμένη συμμετοχή, για την οικονομική κρίση, καθώς και για την κρίση στην Ουκρανία.  
 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


