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Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Το γεγονός αυτό συνιστά μοναδική 
ιστορική πρόκληση, αλλά και σημαντική στρατηγική επένδυση για τη χώραμας, η οποία θα βρεθεί στο 
κέντρο του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. 

Σεμνά, ταπεινά, αλλά και φιλόδοξα, η Κύπρος θα φέρει σε πέρας την υψηλή αυτή αποστολή, σύμφυτη 
με την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ, θα εργαστεί με συνέπεια και σύνεση ως ένας αξιόπιστος, ισότιμος και 
υπεύθυνος εταίρος και θα συμβάλει με το δικό της χρωματισμό και την ιδιαίτερη κοινωνική της 
ευαισθησία στην οικοδόμηση της Ευρώπης του αύριο. 

Με όραμα μια «Καλύτερη Ευρώπη» που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της και τον κόσμο, 
στη βάση της θεμελιώδους αρχής της αλληλεγγύης, η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και στη διασφάλιση της συνοχής του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ώστε να δημιουργεί ελπίδα και προοπτική, να βελτιώνει την ποιότητα ζωής, 
να ενισχύει την κοινωνική συνοχή και να ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις και τις προσδοκίες του συνόλου 
των Ευρωπαίων πολιτών, αναδεικνύοντας την Κύπρο και την ΕΕ σε ένα φιλόξενο τόπο, σε όλους τους 
τομείς και για όλους τους πολίτες. 

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Φορέας Επικοινωνίας της Κυπριακής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ  

 

The Republic of Cyprus assumes for the first time the Presidency of the Council of the European Union 
from July 1 until December 31, 2012. This constitutes a unique historical challenge and an important 
strategic investment for our country, which will be at the center of the developments in Europe.  

Modestly, humbly, albeit ambitiously, Cyprus will complete this high-level mission, inherent in the EU 
membership, work consistently and wisely as a reliable, equal and responsible partner and contribute 
with its own colour and special social sensitivity in the construction of tomorrow’s Europe. 

With the vision of "a better Europe" that means more for its citizens and the world, based on the 
fundamental principle of solidarity, the Cyprus Presidency aims at efficiently tackling today’s challenges 
and ensuring the cohesion of the European structure, so as to generate hope and prospects, strengthen 
social cohesion, improve the quality of life and meet the aspirations and expectations of all European 
citizens, thus highlighting Cyprus and the EU as a ‘filoxenos topos’, a hospitable place in all sectors and 
for all citizens. Source: Press and Information Office, Responsible for Communications for the Cyprus 
Presidency of the Council of the EU 

Source: Press and Information Office, Responsible for Communications for the Cyprus Presidency of the 
Council of the EU. 
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