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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 
ΓΥΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ

Με πρώτη χώρα την Κύπρο εγκαινίασε ο Προεδρεύων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κώστας 
Σημίτης τον καθιερωμένο γύρο των κοινοτικών πρωτευουσών, εν 
όψει της τακτικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Θεσσαλονίκης στις 20 και 21 Ιουνίου.

Στον Προεδρεύοντα ίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πρωθυπουργό Κώστα 
Σημίτη, που συνοδευόταν από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Παπανδρέου και τον 
υφυπουργό Τύπου Τηλέμαχος Χυτήρη, επιφύλαξε επίσημη υποδοχή στο 
αεροδρόμιο της Λάρνακας ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος 
Παπαδόπουλος επικεφαλής της πολιτικής, στρατιωτικής και εκκλησιαστικής 
ηγεσίας της Μεγαλονήσου.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος, 
υποδεχόμενος τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κώστα Σημίτη, είπε τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους ολόκληρου του κυπριακού λαού, σας 
καλωσορίζω στην ευρωπαϊκή Κύπρο και ευχαριστώ θερμά εσάς, προσωπικά, 
κύριε Πρόεδρε, την κυβέρνησή σας και τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος για 
την πολύμορφη και τόσο πολύτιμη συμβολή σας στην πραγματοποίηση του 
ονείρου της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισκέπτεσθε πρώτα την Κύπρο 
-και αυτό το συμβολισμό τον σημειώνουμε- που από χθες πανηγυρίζει το 
μέγα και ιστορικό γεγονός της προσχώρησής της στη διευρυμένη ευρωπαϊκή 
οικογένεια.

Ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος επισκέπτεσθε ξανά την Κύπρο για να 
επαναβεβαιώσετε τη σταθερή συμπαράσταση του Ελληνισμού στον κοινό 
αγώνα για επανένωση του λαού και της χώρας μας, μέσω μιας λειτουργικής 
και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

Η παρουσία σας στην Κύπρο συγκινεί το λαό μας και τροφοδοτεί τις 
προσδοκίες του για ένα μέλλον ειρηνικό, ασφαλές, ευρωπαϊκό και 
ελπιδοφόρο. Και ο λαός μας εμπιστεύεται απόλυτα τη δική σας δημιουργική 
πνοή και συμβολή, κύριε Πρόεδρε, στην οικοδόμηση αυτού του μέλλοντος.



• Γιατί, δικαιολογημένα και αποδεδειγμένα, σας θεωρεί αρχιτέκτονα 
της ιστορικής επιτυχίας της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση.

• Γιατί, δικαιολογημένα και σίγουρα, σας θεωρεί υπόσχεση και 
εγγύηση ενός ευτυχισμένου αύριο για την Κύπρο και το λαό της.

Αυτός ο λαός, αυτή την ώρα, σας υποδέχεται με ένα μεγάλο και θερμό 
«ευχαριστώ».

Αυτός ο λαός και τώρα και πάντα, σας ευγνωμονεί.

Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε στην Κύπρο».

Ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πρωθυπουργός χης 
Ελλάδος Κώστας Σημίτης, απαντώντας στην προσφώνηση του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τα λόγια τα οποία είπατε. Είμαι πολύ 
χαρούμενος που βρίσκομαι, αυτή τη στιγμή, εδώ στην Κύπρο, τον πρώτο 
σταθμό του ταξιδιού που έχω να πραγματοποιήσω ως Προεδρεύων της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης στις 24 χώρες -μέλη της Ενωσης για να προετοιμάσω 
την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης.

Βρίσκομαι εδώ, γιατί πριν δύο μέρες ζήσαμε μια ιστορική στιγμή. Η 
Δημοκρατία της Κύπρου υπέγραψε τη Συνθήκη Προσχώρησής της στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση και ανήκει πια στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Παίρνει τη 
θέση που της αξίζει. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Και θέλω να συγχαρώ τον 
κυπριακό λαό για την προσπάθεια που κατέβαλε.

Η Ελλάδα, βεβαίως, βοήθησε, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ εκ μέρους 
όλων των Ελλήνων για τα καλά σας λόγια. Αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν 
μονάχα συνέπεια της ελληνικής παρουσίας, ήταν και συνέπεια των 
προσπαθειών του ελληνικού λαού.

Σ’ αυτό τον ιστορικό σταθμό για το παρόν και το μέλλον της Κύπρου, την 
Τετάρτη (16/4), σήμερα δεν φτάσαμε τόσο εύκολα και δεν φτάσαμε, βέβαια, 
άκοπα. Χρειάστηκε μακρόπνοη, χρειάστηκε επίπονη προσπάθεια απ’ όλους
μας-

Και θέλω εδώ, αυτή τη στιγμή, να θυμηθώ τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη, 
αλλά και όλες τις ηγεσίες της Ελλάδας και της Κύπρου μέχρι σήμερα. Ηταν 
η συμπαράστασή μας αμέριστη, ήταν η συνεργασία μας στενή, ήταν αγαστή.

Τα αποτελέσματα, όμως, προήλθαν κυρίως από την προσπάθεια που 
κατέβαλε ο κυπριακός λαός. Ηταν όλα αυτά τα χρόνια κοινή η πορεία μας, 
κοινοί οι στόχοι μας. Ετσι θα είναι και στο μέλλον.

Το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου παραμένει, βεβαίως, άλυτο. Όπως 
γνωρίζουμε όλοι, κατεβάλαμε η κυπριακή ηγεσία και η ελληνική ηγεσία,



μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Και όλοι γνωρίζουν 
γιατί δεν λύθηκε και πού βρίσκεται η ευθύνη για τη συνέχιση μιας 
απαράδεκτης κατάστασης.

Γι’ αυτό, ως Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και ως 
Πρωθυπουργός της Ελλάδος, θα ήθελα να απευθυνθώ προς την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα και να τη διαβεβαιώσω ότι οι προσπάθειές μας, 
στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών πάντα, για την εξεύρεση μιας βιώσιμης 
και λειτουργικής λύσης θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν αμείωτες. Δεν 
πρόκειται να εφησυχάσουμε.

Και τούτο, γιατί:
• Πιστεύουμε ότι το μέλλον του Νησιού πρέπει να είναι ένα μέλλον 

συνεργασίας και ειρήνης.
• Πιστεύουμε ότι το βήμα που έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία της 

ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα αποδώσει πληρέστερα, θα 
αποδώσει για όλους τους Κύπριους, αν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε 
και αυτή την κακή κληρονομιά του πολιτικού προβλήματος.

Η Τετάρτη της Ιό1!? Απριλίου εσήμανε μια μεγάλη αλλαγή.
Μια μεγάλη αλλαγή στη θέση της Κύπρου.
Εσήμανε, όμως, ότι προχωρήσαμε ακόμη πιο κοντά σε έναν μεγάλο στόχο 
να ξεπεράσουμε το παρελθόν. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους.

Στον κόμβο της Λάρνακας, καθ’ οδόν προς χη Λευκωσία, Κύπριοι 
πολίτες επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον Πρωθυπουργό. Ο δήμαρχος 
της Λάρνακας Ανδρέας Μωυσέως, προσφωνώντας χον Πρωθυπουργό 
είπε χα εξής:

«Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, από μέρους των αρχών και του λαού της 
πόλης και επαρχίας Λάρνακας, αλλά και της ελεύθερης Αμμοχώστου, σας 
καλωσορίζουμε στην Κύπρο.

Είναι με μεγάλη χαρά και συγκίνηση που υποδεχόμαστε σήμερα τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου.

Η επίσκεψή σας, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, πραγματοποιείται λίγα 
μόνο 24ωρα, μετά την ιστορική υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα κάνατε για να γίνει δυνατή αυτή η 
μεγάλη και ιστορική στιγμή για την Κύπρο.

Σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει μέχρι στιγμής για την υποστήριξη 
του αγώνα του κυπριακού λαού για αποκατάσταση και επίλυση του 
κυπριακού προβλήματος.



Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης, σας προσφέρουμε ένα 
συμβολικό δώρο. Το δώρο συμβολίζει τους δεσμούς της Λάρνακας και της 
Αθήνας. Είναι μία προτομή του Στωικού Φιλοσόφου Ζήνωνος του Κιτιέα, ο 
οποίος γεννήθηκε εδώ στο Αρχαίο Κίτιο και διέπρεψε στην Αθήνα.
Και πάλι σας ευχαριστούμε, κύριε Πρωθυπουργέ».

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, απαντώντας στην προσφώνηση 
του δημάρχου Λάρνακας, είπε τα εξής:

«Κύριε δήμαρχε, φίλες και φίλοι,

Θέλω να ευχαριστήσω για την υποδοχή σας και θέλω να εκφράσω την 
ιδιαίτερη χαρά μου, γιατί βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Την περασμένη 
Τετάρτη, την ιστορική ημέρα της Ιό^  Απριλίου, η Κύπρος υπέγραψε τη 
Συνθήκη Προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Κύπρος ανήκει πια 
στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες συνθήκες ασφάλειας, δημιουργεί νέες 
συνθήκες για ανάπτυξη εδώ στην Κύπρο. Αλλά, προπαντός, δημιουργεί νέες 
συνθήκες για να πετύχουμε αυτό που επιθυμούμε πολλά χρόνια, να 
λύσουμε επιτέλους το πολιτικό πρόβλημα και να ενώσουμε την Κύπρο.
Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια μαζί.
Σας ευχαριστώ».


