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Πάγια θέση της Ελλάδος, 
του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού Αντώνη Σαµαρά και 

της νέας κυβέρνησης εθνικής 
ευθύνης, είναι ότι «το Κυπριακό 
είναι η κορυφαία προτεραιότη-
τα της εξωτερικής µας πολιτι-
κής», υπογράµµισε ο υπουργός 
Εξωτερικών ∆ηµήτρης Αβρα-
µόπουλος, σε δηλώσεις του στο 
αεροδρόµιο Λάρνακας, όπου 
τον υποδέχθηκε η Κύπρια οµό-
λογός του, Ερατώ Μαρκουλλή 
και ο πρέσβης της Ελλάδος, Βα-
σίλης Παπαϊωάννου. Ο κ. Αβρα-
µόπουλος τόνισε σε σχέση µε 
το Κυπριακό ότι «παραµένουµε 
προσηλωµένοι στον κοινό µας 
στόχο, που είναι ο τερµατισµός 
της τουρκικής κατοχής και του 
εποικισµού και η εξεύρεση µιας 
δίκαιης, βιώσιµης και λειτουργι-
κής λύσης, στο πλαίσιο των απο-
φάσεων των Ηνωµένων Εθνών, 
αλλά και σύµφωνα µε τις αξίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
κοινοτικό κεκτηµένο».

Είπε ότι µε την επίσκεψη του, 
η οποία είναι η πρώτη µε τη νέα 
του ιδιότητα στο εξωτερικό, «κά-
νει ποδαρικό» στην κυπριακή 
προεδρία του Συµβουλίου της 
ΕΕ, η οποία άρχισε την Κυριακή. 
«Αισθάνοµαι ιδιαίτερα ευτυχής, 
καθώς η επίσκεψη µου αυτή συ-

µπίπτει χρονικά µε την ανάληψη 
της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από την Κυπριακή ∆η-
µοκρατία, για πρώτη φορά στην 
ιστορία της» πρόσθεσε. Εξέφρα-
σε, παράλληλα, τη βεβαιότητα 
ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα 
φέρει σε πέρας, µε απόλυτη επι-
τυχία, το έργο της προεδρίας, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο 
την τρέχουσα περίοδο, λόγω της 
οικονοµικής συγκυρίας, αλλά 
και λόγω της ρευστής κατάστα-
σης που επικρατεί στην περιοχή.

Επίσης, ανέφερε ότι οι επαφές 
του στη Λευκωσία θα του δώ-
σουν τη δυνατότητα να ενηµε-
ρωθεί πληρέστερα για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, το 
οποίο χαρακτήρισε «µείζον εθνι-
κό ζήτηµα». Συγχρόνως, είπε, θα 
ανταλλάξουµε απόψεις και θα 
συζητήσουµε µε τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τον 
πρόεδρο της Βουλής των Αντι-
προσώπων και όλα τα πολιτικά 
κόµµατα, ως προς τον συντονι-
σµό των ενεργειών µας το επό-
µενο διάστηµα, για την επίτευξη 
των κοινών µας στόχων.

Η Κύπρια υπουργός Εξωτερι-
κών Ερατώ Μαρκουλλή καλωσό-
ρισε, µε ιδιαίτερη θερµότητα, τον 
Έλληνα οµόλογό της, τον οποίο 
χαρακτήρισε αγαπητό φίλο και 

επισήµανε ότι η επίσκεψη του 
είναι η πρώτη επίσηµη επίσκε-
ψη αξιωµατούχου, δεκαέξι ώρες 
µετά την ανάληψη της προεδρίας 
της ΕΕ από την Κυπριακή ∆ηµο-
κρατία. «Αυτό είναι πολύ σηµα-
διακό» είπε. Ευχαρίστησε, τέλος, 
την Ελλάδα για τη συνεργασία 
και βοήθεια που δίνει στην Κύ-
προ, στη διάρκεια της προεδρίας 
του Συµβουλίου της ΕΕ.

O κ. Αβραµόπουλος, από το 
αεροδρόµιο, µετέβη στο στρα-
τιωτικό κοιµητήριο Μακεδονί-
τισσας και στα «Φυλακισµένα 
Μνήµατα», όπου κατέθεσε τιµη-
τικά στεφάνια στη µνήµη των 
πεσόντων για την ελευθερία και 
ανεξαρτησία της Κύπρου.

O υπουργός Εξωτερικών της 
Ελλάδας πραγµατοποίησε διή-
µερη επίσηµη επίσκεψη στην 
Κύπρο, χθες και προχθές, κατό-
πιν πρόσκλησης της υπουργού 
Εξωτερικών δρος Ερατούς Κο-
ζάκου-Μαρκουλλή. Χθες, ∆ευ-
τέρα, θα γινόταν δεκτός από τον 
πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ∆ηµή-
τρη Χριστόφια και τον πρόεδρο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Γιαννάκη Λ. Οµήρου, ενώ θα 
είχε συναντήσεις και µε τους αρ-
χηγούς των κοινοβουλευτικών 
κοµµάτων, πριν αναχωρήσει 
από την Κύπρο.

Κορυφαία προτεραιότητα 
το Κυπριακό
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