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Άφιξη του Προεδρεύουτος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πρωθυπουργού της Ελλάδος 

Κώστα Σημίτη 
στη Λευκωσία

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν Κύπριοι πολίτες στον Πρωθυπουργό 
Κώστα Σημίτη και την ελληνική αντιπροσωπεία κατά την άφιξή τους 
στη Λευκωσία. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατέλυσε στο ξενοδοχείο HILTON, 
όπου τον ανέμεναν ο δήμαρχος Λευκωσίας Μιχαλάκης Ζαμπέλας 
επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της πόλης. Ο κ. Ζαμπέλας, 
προσφωνώντας τον Ελληνα Πρωθυπουργό, είπε τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, 
Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Η μοιρασμένη Λευκωσία που δεν θα είναι μοιρασμένη για πολύ καλωσορίζει 
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κώστα Σημίτη, τον υπουργό Εξωτερικών της 
Ελλάδος Γιώργο Παπανδρέου και τη συνοδεία τους στη Λευκωσία και τους 
ευχαριστεί για την ουσιαστική προβολή και προσπάθεια για την ένταξη της 
Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη.

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λευκωσίας στη χθεσινή του συνεδρία 
αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος με το 
μετάλλιο της πόλης και να αποδώσει αυτό το τιμητικό δίπλωμα με την 
ευκαιρία της επίσκεψής του στη Λευκωσία.

Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε, σας καλωσορίζουμε όλους και σας 
ευχόμαστε καλή διαμονή.

Εχουμε, όμως, εδώ και το δήμαρχο της Αγλατζιάς τον κ. Ανδρέα 
Πέτρου, ο οποίος με τη σειρά του θέλει να σας απευθύνει λίγα λόγια:

«Εξοχότατε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος,
Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Μεγάλε αδελφέ και φίλε του κυπριακού λαού, κύριε Κώστα Σημίτη,



Ο κυπριακός λαός σας καλωσορίζει και σας ευγνωμονεί. Το δημοτικό 
συμβούλιο Αγλαιζιάς και οι δημότες Αγλατζιάς σας καλωσορίζουν και σας 
ευγνωμονούν.

Σας ευγνωμονούμε, κύριε Πρωθυπουργέ, για τον τεράστιο αγώνα και την 
επιτυχία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τους αγώνες 
σας για μια σωστή λύση του κυπριακού προβλήματος.

Γι’ αυτούς τους λόγους, το δημοτικό συμβούλιο Αγλατζιάς, θέλοντας να 
εκφράσει την αγάπη και την εκτίμησή του στο πρόσωπό σας, σας 
ανακηρύσσει επίτιμο δημότη. Σας προσφέρουμε την ψυχή μας που είναι το 
κλειδί της πόλης μας.

Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά».

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, απαντώντας στις προσφωνήσεις 
των δύο δημάρχων, είπε τα εξής:

«Κύριε δήμαρχε της Λευκωσίας,
Κύριε δήμαρχε της Αγλατζιάς,
Φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι στη Λευκωσία. Γιατί, όπως γνωρίζετε, 
ένας κοινός στόχος όλων μας, κοινός στόχος των Κυπρίων και των Ελλήνων 
είναι να ξεπεράσουμε το παρελθόν, να ξεπεράσουμε τις συνέπειες του 1974, 
να λύσουμε το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου.

Ο κ. δήμαρχος μού υπενθυμίζει σωστά ότι βεβαίως και θέλουμε να 
ενώσουμε τη Λευκωσία και έχουμε πει ότι η πράσινη γραμμή εδώ στη 
Λευκωσία, είναι μια γραμμή, η οποία θα υπάρχει όσο η Τουρκία και 
η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν αναγνωρίζουν ότι θα ξεπεραστεί, 
ότι ξεπερνιέται, ότι καταργείται. Η κατάργηση αυτής της γραμμής 
μπορεί να ανοίξει και το δρόμο της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.

Η Ιό1! Απριλίου ήταν μια ιστορική μέρα. Και ήταν μια ιστορική μέρα όχι 
μονάχα γιατί προέκυψε μια άλλη Ευρώπη με 25 χώρες, αλλά και γιατί η 
Κύπρος έγινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Αυτό δεν ήταν εύκολο. Και δεν ήταν μόνο δύσκολο, γιατί οι προϋποθέσεις, 
τις οποίες έθετε η Ευρωπαϊκή Ενωση, ήταν πολλές, πολύπλοκες και 
δύσκολες, όχι μονάχα γιατί η προσαρμογή της Κύπρου στο κοινοτικό 
κεκτημένο χρειαζόταν προσπάθεια, αλλά και γιατί πολλοί δεν ήθελαν την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Πολλοί έθεταν εμπόδια. 
Πολλοί ήλπιζαν ότι αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα πρέπει -έλεγαν- να 
συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ενωση ένα κράτος που είναι διαιρεμένο 
και σέρνει μαζί του ένα τέτοιο πολιτικό πρόβλημα.



Όμως, χάρη στην κυπριακή ηγεσία και χάρη και στην Ελλάδα, 
ξεπεράστηκε αυτό το πρόβλημα. Καταδείξαμε με την τακτική την 
οποία ακολουθήσαμε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί, ότι δεχόμαστε 
ρυθμίσεις, ότι αποδεχόμαστε στη βάση του Σχεδίου Ανάν να 
συζητήσουμε, ότι θέλουμε την ειρήνη, τη φιλία και τη συνεργασία, 
εδώ στο Νησί.

Και τους πείσαμε. Και καταδείξαμε ότι η άλλη πλευρά, η άλλη 
πλευρά, η οποία φώναζε, η οποία απειλούσε, η οποία δημιουργούσε 
συνεχώς δυσκολίες, είναι εκείνη, η οποία, στην πραγματικότητα, δεν 
θέλει να προωθήσει τη λύση.

Αυτή τη μάχη, τη μάχη να πείσου με τη διεθνή κοινότητα κερδίσαμε 
πρώτα απ’ όλα. Και αυτή ήταν η πιο δύσκολη μάχη. Και κερδίζοντας 
αυτή τη μάχη, καταφέραμε την ένταξη. Την ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση.

Φίλες και φίλοι,

Θα υπάρξει συνέχεια. Θα υπάρχει συνέχεια, γιατί θέλουμε να 
λύσουμε το πρόβλημα. Και έχουν και άλλοι πρόβλημα. Μπροστά μας 
έχουμε διαδικασίες, έχουμε ημερομηνίες, οι οποίες μας δίνουν τη 
δυνατότητα.

Και βεβαίως, θέλω να το τονίσω αυτό, υπάρχει και η πολιτική μας. Υπάρχει 
και η βούλησή μας απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και την 
Τουρκία να ξεπερνάμε προβλήματα. Η βούλησή μας για φιλία, για 
συνεργασία, η πειθώ μας, η πεποίθηση που δημιουργήσαμε στους 
ευρωπαϊκούς λαούς και τα ευρωπαϊκά κράτη ότι εσείς και εμείς είμαστε 
φορείς ειρήνης και συνεργασίας.

Και γι’ αυτό θα πετύχουμε!».

• Ακολούθως, μία Ελληνοκύπρια και μια Τουρκοκύπρια προσέφεραν στον 
Πρωθυπουργό σύνθεση με λουλούδια που απεικονίζει την ενωμένη Κύπρο. 
Αλλά και Κύπριοι πρόσφυγες από τα κατεχόμενα προσήλθαν για να 
χαιρετίσουν τον Ελληνα Πρωθυπουργό.

Ο Πρωθυπουργός, συγκινημένος από αυτές τις εκδηλώσεις, είπε με 
νόημα:
«Αυτό δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε: Το δρόμο της 
συνεργασίας».


