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Λευκωσία, 2 Ιουνίου 2016 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Ομιλία του Πρόεδρου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Σμύρνης και Πρόεδρου του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου Σμύρνης, κ. Ekrem Demirtas για τις πρωτοβουλίες του σε σχέση με τη βελτίωση των 

Ελληνοτουρκικών Σχέσεων και την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος 

 

Επίσκεψη στην Κύπρο 

πραγματοποίησε έπειτα από 

πρόσκληση του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ο Πρόεδρος του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Σμύρνης και Πρόεδρος του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Σμύρνης, κ. Ekrem Demirtas την 

Πέμπτη, 2 Ιουνίου. 

Ο κ. Demirtas, συνοδευόμενος 

από την Πρύτανη του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Σμύρνης κα Can 

Mugan πραγματοποίησε 

συνάντηση με τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την οποία αμφότεροι εξέφρασαν τη βούλησή 

τους για ανταλλαγές επισκέψεων και στενότερη συνεργασία.   

Σε εκδήλωση προς την πανεπιστημιακή κοινότητα ο κ. Demetras ανέπτυξε τις διάφορες πρωτοβουλίες 

του Επιμελητηρίου Σμύρνης για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ανέδειξε 

χαρακτηριστικά παραδείγματα επωφελούς, για τις δύο πλευρές, συνεργασίας τα οποία θα μπορούσαν 

να βρουν εφαρμογή στην περίπτωση της Κύπρου. Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο 

κοινοτήτων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και στην προσπάθεια επίλυσης του πολιτικού προβλήματος. 

Ο κ. Demirtas ως ένθερμος υποστηρικτής της ειρηνικής συνύπαρξης Ελλάδας-Τουρκίας υποστηρίζει 

διαχρονικά ότι το Αιγαίο πέλαγος ενώνει τους δύο λαούς, για αυτό, όπως ανέφερε, πρέπει να 

σταματήσουν οι υπερπτήσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο.  Υποστηρίζει επίσης σθεναρά 
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την επίλυση του κυπριακού προβλήματος διότι θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα και για τις δύο 

κοινότητες της Κύπρου, αλλά και για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.  Τέλος ο κ. Demitras κάλεσε όλους 

τους φορείς τις κοινωνίας, όπως πανεπιστήμια, επιμελητήρια, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ. να 

στηρίξουν τις δύο κοινότητες ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη λύση μέχρι το τέλος του 2016.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Μάνθος Μαυρομμάτης χαρακτήρισε τη 

συνάντηση ως ιστορικής σημασίας, αφού πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη τουρκικού 

πανεπιστημίου στο υψηλότερο ιεραρχικά δυνατό επίπεδο. Προσβλέπουμε πρόσθεσε σε στενή και 

εποικοδομητική συνεργασία με αμοιβαίο όφελος.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης καλωσόρισε θερμά την 

αντιπροσωπία, τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει στην 

μετά τη λύση εποχή. Οραματιζόμαστε τόνισε ένα Πανεπιστήμιο, στα εργαστήρια και στις αίθουσες του 

οποίου θα συνυπάρχουν νέοι επιστήμονες, φοιτητές και κόσμος από όλη την Κύπρο. Η σύνθεση αυτή θα 

μας οδηγήσει σε μία Κύπρο με μία νέα, ελπιδοφόρα προοπτική για το μέλλον. Τις απόψεις του Πρύτανη 

συμμερίστηκε και η Πρύτανης Can  Mugan, η οποία σημείωσε ότι εφόσον οι λαοί ενώνονται σε συνθήκες 

ειρήνης, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες και προοπτικές.  Η Πρύτανης συνεχάρη επίσης το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου για το αξιόλογο και ποιοτικό Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του, ενώ εξέφρασε 

την επιθυμία της για συνεργασία σε διάφορους τομείς, καθώς και στο πλαίσιο ανταλλαγών μέσω του 

προγράμματος Εράσμους+. Σε αυτό το σημείο ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ήδη υπογράψει μνημόνια συνεργασίας στο πλαίσιο του 

προγράμματος Εράσμους+ με 8 πανεπιστήμια της Τουρκίας.  

Ο κ. Demirtas και η συνοδεία του πραγματοποίησαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο 

Αναστασιάδη, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, τους πρώην Προέδρους Δημήτρη Χριστόφια και 

Γιώργο Βασιλείου και τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ Φειδία Πηλείδη.  Συναντήθηκε επίσης με τη δικοινοτική 

ομάδα πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο. 

 

 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


