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Με την Χίλαρι Κλίντον συναντήθηκε 
η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή 

ΣΤΙΣ ΗΠΑ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το Κυπριακό, θέµατα που 
αφορούν στην άσκηση 
της κυπριακής προεδρί-

ας στην ΕΕ το δεύτερο εξάµηνο 
του 2012, οι τουρκικές απειλές 
σε βάρος της Κυπριακής ∆η-
µοκρατίας για τις έρευνες που 
διεξάγει για υδρογονάνθρακες 
στην ΑΟΖ της και περιφερειακά 
ζητήµατα, ήταν στην ηµερήσια 
διάταξη της 45λεπτης περίπου 
συνάντησης που είχαν την Τρίτη 
στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ, η υπουρ-
γός Εξωτερικών της Κύπρου 
Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή και 
η Αµερικανίδα οµόλογός της, 
Χίλαρι Κλίντον. Σε δηλώσεις 
της, η κα Μαρκουλλή χαρακτή-
ρισε πολύ φιλική, παραγωγική 
και ενδιαφέρουσα τη συζήτηση, 
στην οποία ανέδειξε το στρατη-
γικό ρόλο της Κύπρου, ιδίως µε 
τη νέα προοπτική εκµετάλλευσης 
του φυσικού αερίου. «Είχαµε µία 
παραγωγική και ενδιαφέρου-
σα συζήτηση µε κύριους άξονες 
το Κυπριακό, τις συνοµιλίες, το 
θέµα της προεδρίας της Κύπρου 
στην ΕΕ και ασφαλώς το θέµα 
των υδρογονανθράκων και το 
θέµα της συνεργασίας µε τη 
Noble Energy και την αµερικα-
νική κυβέρνηση και το Ισραήλ. 
Μπορώ να πω ότι η συζήτηση 
ήταν πάρα πολύ φιλική και πα-
ραγωγική. 

Αναδείξαµε από πλευράς µας 
τον στρατηγικό ρόλο της Κύ-
πρου, ιδιαίτερα µε τη νέα προ-
οπτική της εκµετάλλευσης φυ-
σικού αερίου και το νέο ρόλο 
που µπορεί να διαδραµατίσει η 
Κύπρος µε συνεργασίες της και 
µε άλλες χώρες της περιοχές, 
το Ισραήλ, την Αίγυπτο και το 
Λίβανο, για την προώθηση της 
ειρήνης και της ευηµερίας της 
όλης περιοχής της Ανατολικής 

Μεσογείου». Η Κύπρια υπουρ-
γός Εξωτερικών ευχαρίστησε 
την Αµερικανίδα οµόλογό της 
για την στάση αρχής που έχει 
τηρήσει η αµερικανική κυβέρ-
νηση στο θέµα των κυριαρχικών 
δικαιωµάτων της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. «Εκφράσαµε την 
ευγνωµοσύνη µας για τη στάση 
αρχής που έχει τηρήσει η αµερι-
κανική κυβέρνηση για το θέµα 
των κυριαρχικών δικαιωµάτων 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σε 
σχέση µε την έρευνα και εκµε-
τάλλευση φυσικών πόρων στην 
ΑΟΖ µας. Είναι µία θέση την 
οποία η υπουργός Εξωτερικών 
Χίλαρι Κλίντον µε διαβεβαίωσε 
ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να 
τηρούν, γιατί είναι θέµα αρχής 
από το οποίο δεν µπορούν να 
αποσπαστούν».

Αναφορικά µε το Κυπριακό, 
η κα Μαρκουλλή ενηµέρωσε τη 
Χίλαρι Κλίντον για τις συνοµιλί-
ες, τις δυσκολίες που υπάρχουν 
εξαιτίας των τουρκικών υπανα-
χωρήσεων που δείχνουν απο-
µάκρυνση από το συµφωνηµένο 
πλαίσιο λύσης και ζήτησε την 
άσκηση της επιρροής της αµε-
ρικανικής κυβέρνησης προς την 
τουρκική πλευρά. 

«Υπήρξε µία ευρεία στήριξη 
των θέσεών µας και µία έκφραση 
επιθυµίας να επιλυθεί το Κυπρι-
ακό όσο το δυνατόν πιο σύντο-
µα, κατανοούν όµως τις δυσκο-
λίες οι οποίες υπάρχουν και τις 
οποίες ανέπτυξα σ’ ό,τι αφορά 
το θέµα των συνοµιλιών», είπε η 
υπουργός Εξωτερικών. 

Απαντώντας σε σχετική µας 
ερώτηση, ανέφερε ότι επισή-
µανε στην κα Κλίντον ότι «από 
δικής µας πλευράς θέλουµε να 
προχωρήσουν οι συνοµιλίες και 
να επιτευχθεί πρόοδος το συ-

ντοµότερο. Βεβαίως, παρουσία-
σα και µε κάθε λεπτοµέρεια τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε 
και ανέδειξα το ρόλο τον οποίο 
θα µπορούσε να διαδραµατίσει 
η αµερικανική κυβέρνηση προς 
την κατεύθυνση της άσκησης 
επιρροής προς την τουρκική 
πλευρά, για να επανέλθουν στο 
συµφωνηµένο πλαίσιο λύσης 
που είναι η διζωνική δικοινοτι-
κή οµοσπονδία. 

Στο πλαίσιο αυτό ανέδειξα 
όλες τις περιπτώσεις όπου η 
τουρκική πλευρά έχει αποµα-
κρυνθεί από τη συµφωνηµένη 
βάση και προχωρούν σε προ-
τάσεις οι οποίες κατευθύνονται 
προς δύο ξεχωριστά κράτη και 
σε µία συνοµοσπονδιακή διευ-
θέτηση». Σε άλλη ερώτηση είπε 
ότι δεν ηγέρθη από καµία πλευ-
ρά θέµα διορισµού ειδικού συ-
ντονιστή του Στέιτ Ντιπάρτµεντ 
για το Κυπριακό. «Οπως γνωρί-
ζετε, η διαδικασία των συνοµιλι-
ών είναι κυπριακής ιδιοκτησίας 
και βεβαίως αυτό το οποίο ζη-
τούµε και το ζητήσαµε και σήµε-
ρα, είναι η στήριξη των ΗΠΑ για 
τη συνέχιση των προσπαθειών 
για τη λύση του Κυπριακού και 
η άσκηση επιρροής προς την 
Τουρκία και την τουρκική πλευ-
ρά για να παραµείνουν εντός του 
συµφωνηµένου πλαισίου. Αυτή 
είναι η δική µας παράκληση και 
νοµίζω ότι το µήνυµα έχει γίνει 
πολύ κατανοητό».

Τέλος, ανέφερε ότι συζήτησαν 
επίσης το Μεσανατολικό, την 
ευρύτερη κατάσταση στην πε-
ριοχή της Βόρειας Αφρικής και 
Μέσης Ανατολής και τις απαραί-
τητες συνεργασίες που πρέπει να 
υπάρξουν για την επίτευξη στα-
θερότητας και προόδου σε όλα 
αυτά τα θέµατα».

Σε δηλώσεις της, η κα Μαρκουλλή 
χαρακτήρισε πολύ φιλική, παραγωγική 
και ενδιαφέρουσα τη συζήτηση, 
στην οποία ανέδειξε το στρατηγικό ρόλο 
της Κύπρου, ιδίως µε τη νέα προοπτική 
εκµετάλλευσης του φυσικού αερίου.




