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Στην Αυστρία για επίσηµη 
επίσκεψη µετέβη την Κυ-
ριακή ο πρόεδρος Χριστό-

φιας, συνοδευόµενος από την 
ΥΠΕΞ Ερατώ Κοζάκου Μαρ-
κουλλή, τον υπουργό Εµπορίου 
Νεοκλή Συλικιώτη, τον κυβερ-
νητικό Εκπρόσωπο Στέφανο 
Στεφάνου, το ∆ιευθυντή του ∆ι-
πλωµατικού του Γραφείου Μά-
ριο Ιερωνυµίδη και τη σύζυγό 
του Έλση. Οπως αναφέρεται σε 
επίσηµη ανακοίνωση, χθες ∆ευ-
τέρα ο πρόεδρος Χριστόφιας θα 
συναντιόταν µε τον οµοσπον-
διακό Πρόεδρο της Αυστρίας 
Heinz Fischer µε τον οποίο θα 
παρακαθόταν σε διευρυµένες 
συνοµιλίες µεταξύ των αντιπρο-
σωπειών των δύο χωρών.  Στο 
πλαίσιο της συνάντησης, αναµε-
νόταν να υπογραφεί Πρωτόκολ-
λο και Πρόσθετο Πρωτόκολλο 

για την τροποποίηση της Συµ-
φωνίας για την αποφυγή διπλής 
φορολογίας. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της 
Αυστρίας θα παρέθετε γεύµα 
προς τιµή του προέδρου Χριστό-
φια και της συζύγου του. 

Ο Κύπριος πρόεδρος θα είχε 
επίσης συνάντηση, µε την πρό-
εδρο της Βουλής της Αυστρίας 
Barbara Prammer. Σήµερα,Τρί-
τη, ο πρόεδρος Χριστόφιας θα 
παραστεί και θα απευθύνει χαι-
ρετισµό στο Αυστρο-Κυπριακό 
Οικονοµικό Φόρουµ, παρου-
σία Αυστριακών και Κυπρίων 
επιχειρηµατιών. Στη συνέχεια, 
θα έχει συνάντηση µε τον οµο-
σπονδιακό Καγκελάριο της 
Αυστρίας Werner Faymann. 
Ακολούθως, ο πρόεδρος Χρι-
στόφιας και η συνοδεία του, θα 
µεταβούν στο ∆ηµαρχείο της 

Βιέννης, για συνάντηση µε τον 
∆ήµαρχο της πόλης. Στο πλαί-
σιο της επίσκεψης του, ο πρόε-
δρος Χριστόφιας θα επισκεφθεί 
την Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου 
εκτίθενται επιλεγµένα έγγραφα 
σχετικά µε την Κύπρο, όπως το 
Βιβλίο Ιστορίας για το Βασίλειο 
της Κύπρου, που γράφτηκε από 
τον Johannes Paulus Reinhard 
στη Γερµανία το 1768 και το 
Χειρόγραφο του Mathusalas 
Macheir για την Κύπρο, που 
χρονολογείται από το 1549. Ο 
πρόεδρος Χριστόφιας θα ανα-
χωρήσει σήµερα το απόγευµα 
για τις Βρυξέλλες, όπου θα πα-
ραστεί στο έκτακτο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο και θα επιστρέψει 
στην Κύπρο στις 24 Μαΐου.  Η 
κα Χριστόφια και τα µέλη της 
αντιπροσωπείας επιστρέφουν 
στην Κύπρο αύριο το πρωί.

Ανοδική τάση σε όλους 
τους τοµείς καταγράφει 
φέτος, παρά την οικονο-

µική ύφεση, η ∆ιεθνής Έκθεση 
Κύπρου, την οποία εγκαινίασε 
την Παρασκευή ο πρόεδρος 
Χριστόφιας. Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της Αρχής Κρατικών 
Εκθέσεων, Λοΐζο Κωνσταντί-
νου, 250 εκθέτες από 23 χώ-
ρες µε υπηρεσίες και προϊόντα 
πέραν των χιλίων εταιρειών, 
µε 8 επίσηµες κρατικές συµµε-
τοχές, 6 θεµατικές εκθέσεις και 
20,000 τ.µ. καθαρού εκθεσια-
κού χώρου συνθέτουν την εικό-
να της φετινής έκθεσης. 

Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι 
τις 27 Μαΐου.

Στην Αυστρία για επίσηµη επίσκεψη 
ο πρόεδρος Χριστόφιας

Ανοδικές τάσεις 
στην Διεθνή Έκθεση Κύπρου

ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΞ

ΚΥΠΡΟΣ

Ο πρόεδρος Χριστόφιας συνοδεύεται στην επίσηµη επίσκεψη από την υπουργό Εξωτερικών, Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή.


