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Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της EE κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 αποτελεί μια ιστορική 
πρόκληση για την Κύπρο. Ως σχετικά νέο κράτος μέλος - και ένα από τα μικρότερα κράτη μέλη της EE -
καλούμαστε να αναλάβουμε ένα τεράστιο έργο συντονισμού και προώθησης της ευρωπαϊκής πολιτικής σε 
διάφορους εξαιρετικής σημασίας τομείς, σε μια δύσκολη μάλιστα περίοδο για την ίδια την EE. 

Η Προεδρία αποτελεί, συνεπώς, έναν κρίσιμο στόχο που για να μπορέσουμε να τον φέρουμε επιτυχώς εις πέρας 
θα πρέπει να επιδιώξουμε την ευρύτερη συνεργασία όλων των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, των κοινωνικών 
εταίρων, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. 

Μια επιτυχής Προεδρία αποτελεί στόχο όλων μας, ανεξαρτήτως πολιτικών και κομματικών προσεγγίσεων, αφού 
θα αναδείξει και θα αναβαθμίσει την Κύπρο όχι μόνο στον ευρωπαϊκό αλλά και στον διεθνή χώρο. 

Αποτελεί, όμως, για μας και μια ιστορική ευκαιρία να συμβάλουμε στην επίτευξη των οραμάτων και στόχων της 
EE, αλλά και μια στρατηγική επένδυση για μια πιο αποτελεσματική συμμετοχή της Κύπρου στα ευρωπαϊκά 
δρώμενα. 

Σε μια περίοδο όπου η EE μάχεται για την επιβίωση της και την ενίσχυση των βασικών της θεσμών και 
πολιτικών, η Κύπρος με την Προεδρία της και την καταληκτική διαπραγμάτευση, κατά τη διάρκεια αυτής του 
μεγάλου κεφαλαίου που ονομάζεται Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην 
Ένωση μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την περαιτέρω πορεία των ευρωπαϊκών πολιτικών μέσω του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου, που θα καλύπτει την περίοδο 2014-2020. Αυτή η μεγάλη και δύσκολη 
διαπραγμάτευση, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί επί Κυπριακής Προεδρίας, αναβαθμίζει από μόνη της τον ρόλο 
που θα έχει να διαδραματίσει η Κύπρος και τον οποίο θα πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία. 

Κύρια φιλοδοξία και στόχος μας είναι να έχουμε μια επιτυχημένη Προεδρία και να συμβάλουμε και εμείς ως 
Προεδρεύουσα χώρα ώστε η EE να λειτουργεί ως δύναμη προόδου, ειρήνης, και σταθερότητας. Μια καλύτερη 
Ευρώπη. Μια επιτυχημένη Κυπριακή Προεδρία θα δώσει πρωτοφανή βαρύτητα και κύρος στην Κυπριακή 
Δημοκρατία τόσο στο ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και διεθνώς και αυτό θα ενισχύσει αποτελεσματικά την 
εμβέλεια της και τις συμμαχίες της εντός και εκτός EE. Όσο μικρό και αν είναι ένα κράτος μέλος, στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των θεσμών της EE υπάρχει πλήρης ισότητα με όλες τις θετικές συνέργιες και συνέπειες που έχει 
αυτό να προσδώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Κυπριακή Προεδρία και Κυπριακό 

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της EE δεν θα μας μετακινήσει από τον αμετάκλητο στόχο για επίτευξη 
μιας βιώσιμης λύσης που να επανενώνει την Κύπρο. Ελπίδα και όραμα μας παραμένει να εξευρεθεί λύση το 
συντομότερο δυνατό. Θα ήταν ευχής έργον αν μέχρι την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της EE η πατρίδα 
μας εκπλήρωνε τον στόχο της επανένωσης, ούτως ώστε μια επανενωμένη Κύπρος να προεδρεύσει του 
Συμβουλίου της EE. 

Εμείς πεισματικά συνεχίζουμε να λειτουργούμε με εποικοδομητικό τρόπο, χωρίς να απεμπολούμε βασικές αρχές 
και διεκδικήσεις, για μια βιώσιμη λύση, που όμως θα βρίσκεται μέσα στο συμφωνηθέν πλαίσιο της λύσης του 
ενός κράτους, με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια που θα έχει τη συνταγματική δομή 
της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας. 

Η συνεχιζόμενη αρνητική πολιτική της τουρκικής πλευράς και η επιδίωξη λύσης δύο κρατών και των συναφών 
συνομοσπονδιακών προσεγγίσεων που εμπεριέχονται στις τουρκικές προτάσεις, τορπιλίζουν την όποια 



ουσιαστική σύγκλιση. Συνεπώς, η μέχρι στιγμής μη επίτευξη ουσιαστικής προόδου στις συνομιλίες, οφείλεται στην 
αδιάλλακτη και άτεγκτη συμπεριφορά και τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς και δεν αφήνει περιθώρια για τις 
όποιες αισιόδοξες προβλέψεις για λύση πριν από την Προεδρία. 

Βεβαίως ποτέ και από κανένα, πλην της Τουρκίας, δεν τέθηκε θέμα λύσης του Κυπριακού πριν την ανάληψη από 
την Κυπριακή Δημοκρατία των υποχρεώσεων της και για την άσκηση των δικαιωμάτων της εκ περιτροπής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της EE. Η Προεδρία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε κράτους μέλους και θεσμό 
της EE για την άσκηση του οποίου καμία παρέμβαση δεν επιτρέπεται, ιδιαίτερα από τρίτες χώρες. 

Οι απειλές της Τουρκίας ότι θα παγώσει για το εξάμηνο της Κυπριακής Προεδρίας τις σχέσεις της με την EE ή 
έστω τις σχέσεις της με την Προεδρία του Συμβουλίου, αποτελούν ύβρη και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στα 
εσωτερικά της EE και θα πρέπει η τουρκική προκλητικότητα να τύχει της κατάλληλης απάντησης από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όλους τους υπόλοιπους θεσμούς της EE. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα διεκπεραιώσει με επιτυχία την ιστορική πρόκληση της Προεδρίας του Συμβουλίου της 
EE. Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε σε πέρας με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το έργο που θα μας 
ανατεθεί. Ήδη, από την ένταξη μας το 2004 δρούμε αποτελεσματικά ως κράτος μέλος, συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών της EE. 

Το ίδιο θα πράξουμε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Το Κυπριακό δεν αποτέλεσε, παρά τις 
προσπάθειες και απειλές και τότε της Τουρκίας, εμπόδιο στην ένταξη μας στην EE, και δεν θα επιτρέψουμε να το 
χρησιμοποιήσει ούτε τώρα η Τουρκία ως εμπόδιο στην αποτελεσματική διεκπεραίωση της Προεδρίας μας. Θα 
σταθούμε τροχοπέδη στις όποιες προσπάθειες της Άγκυρας να παρεισφρήσει στις διαδικασίες της EE ή να θέσει 
ανεπίτρεπτους όρους στην Κυπριακή Προεδρία. Δεν είχε, δεν έχει και δεν θα επιτρέψουμε να έχει κανένα λόγο η 
Τουρκία στις εσωτερικές υποθέσεις και στη λειτουργία των θεσμών της EE. 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Ευρώπη 

Ως ενεργό κράτος μέλος της EE επιθυμούμε να προωθήσουμε την εφαρμογή πολιτικών που είναι προς το 
συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση μας έχει δείξει ότι απαιτείται συνεχής 
εγρήγορση για προστασία των ευάλωτων οικονομιών και ιδιαίτερα των συμφερόντων των απλών πολιτών. 

Μέλημα μας ως Κυβέρνηση είναι ο απλός Κύπριος και κατ' επέκταση ο απλός Ευρωπαίος πολίτης. Π' αυτό και η 
Κύπρος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προώθηση μιας Ευρώπης που θα φροντίζει τις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες και θα αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλήσεις που έφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση. 

Προτεραιότητα μας θα είναι η ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της EE. Και αυτό θα γίνει μέσα από την 
ενίσχυση και προώθηση πολιτικών για μια Ευρώπη που θα αντιμετωπίζει τη φτώχεια και την ανεργία, όπου ο 
πολίτης δεν θα επωμίζεται το βάρος της κρίσης για την οποία δεν υπήρξε υπεύθυνος. 

Βασικό μας μήνυμα και πολιτική θα είναι μια αλληλέγγυα και αποτελεσματική Ευρώπη για τους πολίτες της. 
Γενικότερα, η ανάδειξη της αρχής της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη της EE και η ενίσχυση μέτρων 
αλληλεγγύης προς τους πολίτες της EE θα αποτελέσουν βασικό μέλημα μας. Οι προβληματικές οικονομικές 
συνθήκες σε όλη την Ευρώπη αυτό ακριβώς επιβάλλουν. 

Πρόγραμμα του Τρίο 

Ήδη, η Κύπρος μετέχει ενεργά στον κεντρικό πυρήνα διαχείρισης των θεμάτων της EE μέσα από την εμπλοκή 
της στο λεγόμενο Τρίο Προεδρίας. Μετά από ένα χρόνο εποικοδομητικού διαλόγου και διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των τριών εταίρων του Τρίο - της Πολωνίας, Δανίας και Κύπρου - , εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 
18μηνο Πρόγραμμα συνεργασίας. 

Το Πρόγραμμα συμφωνήθηκε μέσα σε κλίμα αγαστής συνεργασίας και αντικατοπτρίζει με ξεκάθαρο τρόπο τις 
προτεραιότητες του Συμβουλίου για την τρέχουσα 18μηνη περίοδο (1/7/2011 - 31/12/2012). 

Όπως ανάφερα προηγουμένως, οι διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα 
αποτελέσουν το πιο σημαντικό ζήτημα διαχείρισης των τριών Προεδριών. Φιλοδοξία του Τρίο είναι η ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2012 επί Κυπριακής Προεδρίας, ούτως ώστε να προωθηθεί η 
έγκαιρη υιοθέτηση και υλοποίηση των προγραμμάτων, πολιτικών, και χρηματοδοτικών μέσων της EE. 

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα διασφαλίζει την επαρκή χρηματοδότηση των σημαντικών εκείνων 



πολιτικών που προάγουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της EE. Ως Κύπρος εκφράζουμε την 
ετοιμότητα μας όπως διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο έντιμου διαμεσολαβητή, ούτως ώστε μέσα από μια στενή 
συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πετύχουμε τη θετική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και 
την εξασφάλιση πολιτικής συμφωνίας. 

Η αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης δεν άφησε ανεπηρέαστο το Τρίο Προεδρίας. Π' αυτό και μέσα 
από το Πρόγραμμα μας οι τρεις Προεδρίες διασφαλίζουμε την περαιτέρω υλοποίηση της ενισχυμένης οικονομικής 
διακυβέρνησης μέσω ενός ενδυναμωμένου συντονισμού οικονομικής πολιτικής, καθώς και την ισχυροποίηση της 
σταθερότητας και ανάπτυξης. 

Επίσης, οι τρεις Προεδρίες προωθούν έμπρακτα την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», με έμφαση σε μια νέα, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Στόχος μας η συμβολή 
στην επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ανάκαμψης μέσα από την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. 

Η διαδικασία διεύρυνσης για τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες συνεχίζει να προωθείται από το 
Τρίο Προεδρίας με βάση τις αρχές στις οποίες η EE εδράζεται. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η 
περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, θεωρώντας ότι αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση της Ευρώπης των πολιτών, 
φέρνει τους πολίτες των χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου εγγύτερα, και λειτουργεί ευεργετικά στην περαιτέρω 
ενοποίηση της Ευρώπης. 

Το Τρίο Προεδρίας ευελπιστεί ότι η διαδικασία υπογραφής και επικύρωσης της συνθήκης προσχώρησης της 
Κροατίας θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2012, ενώ θα προχωρήσουν σταθερά και οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία, οι οποίες μπορεί να ολοκληρωθούν επί Κυπριακής Προεδρίας. 

Η Κύπρος θεωρεί, επίσης, ότι θα πρέπει να αποδοθεί στη Σερβία καθεστώς υποψήφιας για ένταξη χώρας με 
βάση και την τελευταία θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα 
εγκρίνει την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναρξη διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο. Ένα από 
τα θέματα που η Κυπριακή Προεδρία θα θέσει ως προτεραιότητα της είναι και η διεύρυνση προς την κατεύθυνση 
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, των οποίων την ευρωπαϊκή προοπτική στηρίζει η Κύπρος. 

Όσον αφορά την Τουρκία, το 18μηνο Πρόγραμμα, όπως έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο, είναι ξεκάθαρο. Η 
ενταξιακή πορεία της Άγκυρας εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της στην πλήρωση των δεσμεύσεων της, 
στην επίτευξη προόδου από την ίδια όσον αφορά τα κρίσιμα ζητήματα που τίθενται στη δήλωση της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2005, και στην ενεργό στήριξη της για λύση του Κυπριακού με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές στις οποίες η EE εδράζεται. 

Θα είμαστε πραγματικά ευτυχείς αν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας η υποψήφια αυτή χώρα επέλεγε 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να εφαρμόσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Άγκυρας, επιτρέποντας με 
τον τρόπο αυτό να προχωρήσει η ενταξιακή της διαδικασία που έχει παγώσει σε μεγάλο βαθμό λόγω της μη 
εφαρμογής του Πρωτοκόλλου. 

Παράλληλα, η Κύπρος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Πολιτική Γειτονίας, όπου το 18μηνο Πρόγραμμα αναφέρεται 
στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των σχέσεων με τις γείτονες χώρες στα Νότια και Ανατολικά σύνορα της EE. 
Ιδιαίτερα όσον αφορά τις χώρες της Νότιας Γειτονίας και τη Μεσογειακή Διάσταση της EE, δηλαδή τις χώρες της 
Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, όπου η Κύπρος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο λόγω γεωγραφικής 
θέσης αλλά και παραδοσιακών σχέσεων στενής συνεργασίας, στοχεύουμε στην ουσιαστική συμβολή μας στη 
σταθερότητα και ευημερία των χωρών αυτών, οι οποίες δοκιμάζονται από μια παρατεταμένη πολιτική κρίση και 
πρωτοφανή επαναστατικά κινήματα και μεταρρυθμίσεις. 

Οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων αλλαγών που διαδραματίζονται στον Αραβικό κόσμο των χωρών της 
Αραβικής Άνοιξης, και όχι μόνο, επηρεάζουν άμεσα και την EE, με πιο απτό παράδειγμα την παράνομη 
μετανάστευση. Γενικότερα, πρέπει ως EE να συνδράμουμε ούτως ώστε τα δημοκρατικά επιτεύγματα στην 
περιοχή να εδραιωθούν. Η εδραίωση της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα συμβάλουν καθοριστικά και 
στην αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων της περιοχής. Στόχος του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη 
διάρκεια της Προεδρίας είναι μέσα από δύο συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο μεταξύ των Υπουργών 
Εξωτερικών της EE και των Υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου και των Χωρών του Συμβουλίου 
Συνεργασίας του Κόλπου να συζητηθούν τα θέματα αυτά και να χαραχθούν από κοινού πολιτικές και 
προγράμματα που θα φέρουν πιο κοντά την EE με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας και τις χώρες του Αραβικού 
Κόλπου. 



Επιπλέον, στα θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το 18μηνο πρόγραμμα επικεντρώνεται, μεταξύ 
άλλων, και στην ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012, στόχος ο 
οποίος θα αποτελέσει προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. 

Προτεραιότητα μας, επίσης, είναι η επανεκκίνηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της EE. Π' αυτό και 
το 18μηνο Πρόγραμμα εύστοχα επικεντρώνεται στην έγκαιρη υλοποίηση των επιδιώξεων που καθορίζονται στη 
Γαλάζια Βίβλο. Στόχος μας είναι η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, που ξεκίνησε στη Λισαβόνα το 2007, να 
καταστεί μια βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική της EE, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσογειακή της διάσταση. 

Η Κύπρος ως νησιωτική χώρα με παγκόσμιες επιδόσεις και κύρος στον ναυτιλιακό τομέα, μπορεί να 
διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην επανεκκίνηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και στην 
εδραίωση πολιτικών που αφορούν τη θαλάσσια διακυβέρνηση και τομεακές πολιτικές που επηρεάζουν τους 
ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα λάβει χώρα υψηλού 
επιπέδου συνάντηση στην Κύπρο με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και Υπουργών αρμόδιων για θέματα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής από τα 27 κράτη μέλη. 

Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει μια εξαιρετικής σημασίας ευκαιρία για προβολή της Κύπρου και ταυτόχρονα θα 
έχει ουσιαστική σημασία για την περαιτέρω προώθηση μιας από τις βασικές πολιτικές της Ένωσης. 

Παράλληλα, ως Προεδρεύουσα χώρα θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην αναπτυξιακή βοήθεια προς τρίτες 
χώρες με επίκεντρο την επισιτιστική βοήθεια. Θεωρούμε ότι η καταπολέμηση της πείνας είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι ο πρώτος Αναπτυξιακός Στόχος 
της Χιλιετίας από τον ΟΗΕ αφορά ακριβώς στη μείωση, κατά το ήμισυ μέχρι το 2015, της φτώχειας και της 
πείνας. 

Η φτώχια σχετίζεται άμεσα με τον αναλφαβητισμό, την παιδική θνησιμότητα, την ανισότητα των φύλων, και τη 
διάδοση ασθενειών που μαστίζουν εκατομμύρια ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες, για αυτό και ως EE 
έχουμε καθήκον να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά 
και στον υπόλοιπο κόσμο. Μία από τις άτυπες υπουργικές συναντήσεις που θα λάβουν χώρα στην Κύπρο κατά 
τη διάρκεια της Προεδρίας μας είναι και συνάντηση των Υπουργών Αναπτυξιακής Πολιτικής των 27 κρατών 
μελών και έμφαση θα δοθεί στο θέμα της επισιτιστικής βοήθειας και την καταπολέμηση της πείνας. 

Οι προκλήσεις σχετικά με τον ρόλο της EE στον κόσμο αυξάνονται διαρκώς. Οι αναδυόμενες δυνάμεις αλλάζουν 
πλέον τα δεδομένα σχετικά με το κέντρο βάρους στη διεθνή σκηνή, επηρεάζοντας τον ρόλο και το πολιτικό βάρος 
της EE. ΓΓ αυτό πρέπει να είμαστε συνεπείς και σταθεροί όσον αφορά στην πολιτική μας στις εξωτερικές 
σχέσεις. Υπό το φως των ανωτέρω προκλήσεων, η EE θα πρέπει να διατηρήσει το ρόλο της στον κόσμο, 
ιδιαίτερα όσον αφορά σε θέματα ασφάλειας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης της διεθνούς τρομοκρατίας, 
έχοντας ως καθοδηγητικό φάρο τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η πρόσφατη δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης συμβάλλει τα μέγιστα στην περαιτέρω ενίσχυση και ενοποίηση της 
εξωτερικής πολιτικής της EE. 

Προετοιμασία 

Η Κύπρος φιλοδοξεί να φανεί αντάξια των προσδοκιών που απαιτεί ο ρόλος της Προεδρεύουσας χώρας και 
δεσμεύεται ότι οι ενέργειες της θα συνάδουν πλήρως με το πνεύμα της συνεργασίας που διέπει την EE. Για το 
θέμα όμως της προετοιμασίας και τα οργανωτικά θέματα θα μας μιλήσει αργότερα ο Υφυπουργός Προεδρίας για 
Ευρωπαϊκά Θέματα κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης. 

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά 
Θέματα, για σύσταση Υπουργικής Επιτροπής για θέματα EE υπό την Προεδρία της Υπουργού Εξωτερικών, η 
υπαγωγή της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας EE στο Γραφείο Προγραμματισμού, και η διαμόρφωση και 
υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο (ΓΤΠ) δημιουργούν τα εχέγγυα για 
μια αποτελεσματική Προεδρία. 

Το έργο που έχουμε μπροστά μας δεν είναι διόλου εύκολο. Όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα από σκληρή 
δουλειά και σωστό προγραμματισμό θα εκπληρώσουμε τους στόχους μας. 

Το στοίχημα μας δεν είναι άλλο παρά η αναβάθμιση του κύρους και της εμβέλειας της Κύπρου και η καταξίωση 
της χώρας μας μέσα από μια πετυχημένη Προεδρία της EE. Είμαστε πεπεισμένοι ότι στο τέλος θα πετύχουμε 
αυτό το ιστορικής σημασίας στοίχημα. 
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