
Κ.Σημίτης-Δήλωση-Κύπρος

Είμαι βαθύτατα συγκινημένος που επισκέπτομαι την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας 
της Κύπρου ως πρώτο σταθμό της περιοδείας μου ως προεδρεύοντος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στην πορεία προς τη Σύνοδο Κορυφής τον 
ερχόμενο Ιούνιο.

Είναι μια ιστορική στιγμή. Προχθές στην Αθήνα η Δημοκρατία της Κύπρου μαζί με 
τις άλλες 9 χώρες υπέγραψε τη Συνθήκη Προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Κύπρος ανήκει πλέον στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Παίρνει τη θέση που της αξίζει. 
Θα ήθελα να συγχαρώ τον κυπριακό λαό για τις προσπάθειες και τις επιτυχίες του.

Αλλά, σ' αυτόν τον ιστορικό σταθμό για το παρόν και το μέλλον της Κύπρου δεν 
φτάσαμε ούτε εύκολα ούτε άκοπα. Χρειάστηκε μακρόπνοη και επίπονη προσπάθεια 
από όλους μας (από τον αείμνηστο Γιάννη Κρανιδιώτη μέχρι τις σημερινές ηγεσίες). 
Αμέριστη ήταν η δική μας συμπαράσταση προς τις κυβερνήσεις της Κύπρου, στενή, 
αγαστή η συνεργασία μας. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Κοινή ήταν η 
πορεία μας. Κοινοί οι στόχοι μας. Και θα συνεχίσουν να είναι.

Το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου παραμένει βέβαια άλυτο. Κατεβάλαμε μεγάλες 
και επίπονες προσπάθειες για την επίλυσή του. Οι πάντες γνωρίζουν καλώς ότι η 
ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση δεν βαρύνει τους ώμους μας.

Τι αυτό, ως προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και ως πρωθυπουργός 
της Ελλάδος, θα ήθελα να απευθυνθώ προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα για να τη 
διαβεβαιώσω ότι οι προσπάθειές μας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης θα συνεχιστούν αμείωτες. Δεν θα 
εφησυχάσουμε. Το μέλλον όλων των κατοίκων της νήσου είναι κοινό και είναι στην 
Ευρώπη για την κοινή ευημερία και ασφάλειά τους. Είναι καιρός πια τα τεχνητά 
διαγωοιστικά τείγη που εμποδίζουν την επανένωση της Κύπρου να κατεδαφιστούν.

Ας επαναλάβω επ' εηκαιρία της επίσκεψης αυτής για πολλοστή φορά και προς άρση 
κάθε τυχόν αμφιβολίας ότι μαζί, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την οριστική 
δικαίωση κ^6τι η ευροιπαϊκή- προοπτική της Τουρκίας, τήν"οποία στηρίξαμε και 
στηρίζουμε, περνά μέσα μπό την πράσινη γράμμή.


