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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας που απονέμει η Κυπριακή
Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών»
Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, στην 36η Διαδικτυακή
Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας, στις 20 Απριλίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα,
με εισήγηση της Τάξης των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, να
απονείμει το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 2022 στον Συμεών (Σίμο)
Συμεωνίδη, διακεκριμένο Κύπριο Καθηγητή Νομικής.
O Καθηγητής Συμεών (Σίμος) Χρ. Συμεωνίδης γεννήθηκε στον Λυθροδόντα και
σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας το 1972
πτυχίο νομικής με βαθμό 10, και ακολούθως το 1973 πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες
από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Συνέχισε με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, απ’
όπου απέκτησε τα πτυχία Master in Law και S.J.D. Το 1976 άρχισε τη διδακτική του
σταδιοδρομία στη Θεσσαλονίκη και το 1978 συνέχισε στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα,
όπου υπηρέτησε και ως αντιπρύτανης για εφτά χρόνια. Στη Λουιζιάνα κατείχε τη
διακεκριμένη έδρα Albert Tate. Το 1999 εξελέγη κοσμήτορας του Πανεπιστημίου
Willamette στο Όρεγκον των ΗΠΑ, θέση στην οποία υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια.
Στο Πανεπιστήμιο αυτό κατέχει τη διακεκριμένη τιμητική έδρα Alex L. Parks, ενώ έχει
ανακηρυχθεί Κοσμήτορας επί τιμή. Έχει διδάξει πολλές φορές στο Πανεπιστήμιο της
Σορβόννης, στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης και σε πολλά φημισμένα
πανεπιστήμια στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία.
Έχει, μεταξύ άλλων, ανακηρυχθεί, ως Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Νομικών
Επιστημών και της Αμερικανικής Εταιρείας Συγκριτικού Δικαίου. Έχει εκλεγεί ως μέλος
του Αμερικανικού Νομικού Ινστιτούτου και μέλος της Τάξης του Coif, ενώ έχει
υπηρετήσει ως Πρόεδρος της Ένωσης Αμερικανικών Νομικών Σχολών για το πεδίο
του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ανάμεσα στις πολλές διακρίσεις του ξεχωρίζει η εκλογή
του το 2021 ως μέλους της Academia Europaea. Το 2019 εκλέχθηκε επίτιμο μέλος του
Institut de Droit International. Το 2017 ανακηρύχθηκε επίτιμος καθηγητής του
Πανεπιστημίου της Ανατολικής Κίνας και εξωτερικό μέλος της Ακαδημίας Πολιτικών
και Κοινωνικών Επιστημών της Βενεζουέλα. Είναι επίτιμος διδάκτορας του
Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Willamette και του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Robert L. Misner Award for
Excellence in Faculty Scholarship (2016), και το Certificate of Merit της Αμερικανικής
Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου (2015), ενώ από την Αμερικανική Εταιρεία Συγκριτικού

Δικαίου έχει τιμηθεί με το Lifetime Achievement Award (2015), το Courtland
H. Peterson Senior Scholar Prize (2013), και το Friedrich K. Juenger Prize in Private
International Law (2001). Η Academia Mexicana de Derecho Privado y Comparado
ονόμασε το εθνικό της συνέδριο για το 2011 προς τιμήν του, ενώ τιμήθηκε από την
Asociación Americana de Derecho Internacional Privado για την εξαιρετική του
συμβολή στην προώθηση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Το Louisiana Law Review
αφιέρωσε ένα ολόκληρο τεύχος προς τιμήν του το 2000.
Ο Καθηγητής Συμεωνίδης έχει δημοσιεύσει 27 βιβλία και 135 νομικές μελέτες σε οκτώ
γλώσσες. Ένα από τα βιβλία του περιλήφθηκε στα πέντε κλασικά βιβλία της Διεθνούς
Ακαδημίας της Χάγης, ενώ γενικά τα βιβλία του τιμήθηκαν με έξι επιστημονικά βραβεία.
Τα Ανώτατα Δικαστήρια των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ έχουν κάνει
25 τιμητικές παραπομπές στο έργο του, χαρακτηρίζοντάς τον «ηγετική αυθεντία στο
Δίκαιο των ΗΠΑ». Επίσης, έχει χαρακτηρισθεί «ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης» και «γίγας
του ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου» των ΗΠΑ, «ο πατέρας των κωδικοποιήσεων» και «ο
ηγετικός εμπειρογνώμων του συγκριτικού ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στον κόσμο». Το
έργο του χαρακτηρίστηκε από τη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική, όπως
επιβεβαιώνεται και από την εντυπωσιακή, για τρεις δεκαετίες, ετήσια αξιολόγηση των
αποφάσεων των αμερικανικών και διεθνών δικαστηρίων στο πεδίο του ιδιωτικού
διεθνούς δικαίου, η οποία συνέβαλε στην αναμόρφωση του κλάδου. Η διεθνής
αντικατάσταση της τυπολατρικής διαδικασίας επιλογής κανόνων δικαίου, με
εξειδικευμένους κανόνες που στηρίζονται σε εμπειρική έρευνα, καινοτόμες
μεθοδολογίες, και αναθεώρηση του θεωρητικού πλαισίου οφείλει πολλά στον
Συμεωνίδη.
Παρά τη μακρά απουσία του από την Κύπρο, ο Καθηγητής Συμεωνίδης διατήρησε
πάντοτε τους στενούς δεσμούς του με την Κύπρο, Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη
δίκη που είχε γίνει στην Ινδιανάπολη το 1989 για την επιστροφή στην Κύπρο των
τεσσάρων ψηφιδωτών της Κανακαριάς, ενώ συμμετείχε σε πληθώρα άλλων
υποθέσεων ανάκτησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κυπριακής Δημοκρατίας
μέσω δικαστικών διαδικασιών, συνεισφέροντας με την εμπειρογνωμοσύνη του ως
ειδικού στο δίκαιο πολιτιστικής κληρονομιάς και στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Επίσης,
εκπροσώπησε την Κύπρο σε αρκετές συνδιασκέψεις και οργανισμούς, σε ΗΠΑ και
Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ το 2012 μετέβη στις
Βρυξέλλες και για έξι μήνες προήδρευε ή συμμετείχε στις διαδικασίες ευρωπαϊκής
ενοποίησης
σε
σημαντικούς
κανονισμούς
του
Ευρωπαϊκού
Δικαίου,
περιλαμβανομένης της αναθεώρησης του Βρυξέλλες Ι και της διαπραγμάτευσης του
Ρώμη ΙΙΙ. Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε επίσης η αποδοχή του να διοριστεί ως
επικεφαλής της επιτροπής που συνέβαλε στη δημιουργία του Τμήματος Νομικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η τελετή απονομής του Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί
κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας, σε χρόνο και τόπο που θα
γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.
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