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Λευκωσία,2 Φεβρουαρίου 2016  

 
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΕΔΩΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Ε.Ε: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Το ερώτημα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) πορεύεται προς ένα 
αδιέξοδο ανέπτυξε σε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) ο κ. 
Κώστας Σημίτης, πρώην πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016.  
 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
Πρύτανης του ΠΚ, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά “Η σημερινή 
διάλεξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο ψήφισμα για την 
αναγόρευση του κ. Σημίτη σε Επίτιμο Διδάκτορα (της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του ΠΚ) τονίζεται, μεταξύ 

άλλων, η συμβολή του στην προώθηση του ιδεώδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να 
συζητήσουμε για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε αδιέξοδο, κατά πόσο τα ευρωπαϊκά ιδεώδη για τα 

οποία πολλοί εργάστηκαν έχουν χρεωκοπήσει και κατά πόσο η 
ισχυρότερη ένωση κρατών της παγκόσμιας ιστορίας, παρά τις 
προκλήσεις, μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο 
πρωταγωνιστικό στην παγκόσμια πολιτική και οικονομική σκηνή”.  
 
Σε παρέμβασή του ο κ. Χρίστος Στυλιανίδης, Επίτροπος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση 
Κρίσεων, κατέθεσε προσωπικές του μαρτυρίες για να προβάλει το 
πολιτικό ήθος, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του πρώην 
πρωθυπουργού.  

 
Στην ομιλία του ο κ. Σημίτης τοποθετήθηκε για τον δρόμο που πρέπει να 
χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η πολιτική και οικονομική ενοποίηση 
είναι μία συνεχής εξέλιξη σε βάθος χρόνου, επιβεβλημένη λόγω της 
παγκοσμιοποίησης και συναρτημένη με τα προβλήματα που θα 
συναντά η Ευρώπη και θα πρέπει να επιλύσει. Τα αδιέξοδα θα είναι 
στάσεις, προσωρινά εμπόδια, στιγμές επανακαθορισμού 
προτεραιοτήτων. Η πολιτική ενοποίηση, η επιδίωξη της όλο στενότερης 

συνεργασίας θα πρέπει να αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο με δυνατότητες συνεχούς αναδιαμόρφωσης.  Βασική 
αρχή που θα καθορίζει την εφαρμογή του θα είναι ο στόχος η Ευρώπη, παρά τις κατά καιρούς διαφορές και τα 
αντιτιθέμενα συμφέροντα των κρατών της, να αποτελεί μία ολότητα που οφείλει να λειτουργεί ως σύνολο. Μόνο 
έτσι θα μπορέσει να εξασφαλίσει σε όλα τα μέλη της οικονομική ανάπτυξη, διεύρυνση της δημοκρατίας και 
πολιτιστική πρόοδο».  
 

 Αν δώσετε τη λύση θα 
υπάρξει στο σημερινό 
απαισιόδοξο περιβάλλον 
ένα μήνυμα ελπίδας.   
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Αναφερόμενος στο Κυπριακό ο κ. Σημίτης τόνισε: «Η δυνατότητα λύσης είναι ορατή. Χρειάζεται αποφασιστικότητα 
τώρα για να πετύχουμε. Αν δώσετε τη λύση θα υπάρξει στο σημερινό απαισιόδοξο περιβάλλον ένα μήνυμα 
ελπίδας. Θα αναδείξετε σε μια Ευρώπη που σωρεύονται τα προβλήματα, ότι η ευρύτερη συνεργασία που επιδιώκει 
έχει αξία, συμβάλλει στην ειρήνη. Θα επιβεβαιώσετε, ότι όλοι εκείνοι που προσπάθησαν και συνέβαλαν στην 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκαναν ταυτόχρονα ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη στον κόσμο». 
 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Χαρίδημος Τσούκας, 
Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship 
Management στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κοσμήτορας της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Ο Καθηγητής Χαρίδημος 
Τσούκας βασιζόμενος στα πρόσφατα απομνημονεύματα του κ. 
Σημίτη, Δρόμοι Ζωής, σκιαγράφησε την πολιτική διαδρομή του 
ανδρός. «Ένας πρώην πρωθυπουργός δεν χρειάζεται συστάσεις, 
έναν πολιτικό ηγέτη τον αποτιμούμε όμως διαρκώς, κρίνουμε τις 
επιλογές του, τη συμπεριφορά του σε όλη τη διάρκεια της 

διαδρομής του». Αναφέρθηκε επίσης στα 4 γνωρίσματα της διακυβέρνησης του κ. Σημίτη: το σαφές ανεξάρτητο 
πολιτικό στίγμα (σοσιαλδημοκρατικό), την έντονη διάθεση εμπλοκής στα κοινά με αντισυμβατική (για τα ελλαδικά 
δεδομένα) πολιτική νοοτροπία, τη βαθιά αίσθηση πραγματισμού, και, τέλος, τη διάθεση ανάληψης ρίσκου 
προκειμένου να υπηρετηθούν ιδεώδη και προτάγματα. Ο κ. Σημίτης, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Τσούκας, 
ξεχωρίζει για τον συγκερασμό οράματος και ρεαλισμού.   

 
Τέλος ανακοίνωσης 

 


