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«Στηρίζουμε τις προσπάθειες 
του προέδρου Χριστόφια» «Καταλύτης το φυσικό αέριο 

για τη λύση του Κυπριακού»

Στο νοσοκοµείο 
ο Γλαύκος Κληρίδης

Το 2013 οι πρώτοι φοιτητές 
της Ιατρικής Σχολής στην Κύπρο

Πολεµικά πλοία αποκτά η Κύπρος;

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην κλινική Ευαγγελίστρια 
µε έντονες γαστρεντερικές 
διαταραχές εισήχθη ο πρώην 

πρόεδρος της Κυπριακής Δηµο-
κρατίας, Γλαύκος Κληρίδης. 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση που 

υπογράφουν οι γιατροί Ιωσήφ Κά-
σιος και Πάµπης Νικολαΐδης, η 
γενική κατάσταση της υγείας του 
είναι ικανοποιητική και ο κ. Κλη-
ρίδης υποβάλλεται σε κλινικοερ-
γαστηριακό έλεγχο. 

Στρατιωτική δύναµη στη θάλασ-
σα προτείνει το Ισραήλ στην 
Κύπρο µέσω της πρότασης για 

απόκτηση δύο πολεµικών πλοίων, 
ισραηλινής κατασκευής. Το Ισραήλ 
έχει αναβαθµίσει την πρότασή του, 

ξεκαθαρίζοντας ότι, εάν και εφόσον 
το επιθυµεί η Κυπριακή Δηµοκρα-
τία, είναι πρόθυµο να συµµετάσχει 
ως χώρα και να υπογράψει διακρα-
τική συµφωνία µε την Κύπρο για την 
προµήθεια των πολεµικών πλοίων. 

Τον Σεπτέµβριο του 2013 ανα-
µένεται να δεχτεί η Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου 

Κύπρου τους πρώτους φοιτητές, 
ενώ σύµφωνα µε τους σχεδια-
σµούς των Υπουργείων Υγείας και 
Παιδείας, τα πρώτα µέλη ΔΕΠ θα 
εργοδοτηθούν ήδη από το 2012. 

Για το θέµα πραγµατοποιήθηκε 

σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας, µε 
τη συµµετοχή του υπουργού Υγεί-
ας Σταύρου Μαλά, του υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισµού Γιώργου 
Δηµοσθένους, του Πρύτανη του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου Κωνστα-
ντίνου Χριστοφίδη και άλλων υπη-
ρεσιακών και ακαδηµαϊκών παρα-
γόντων.

Την εκτίµηση ότι «η εξεύρεση και η εκ-
µετάλλευση υδρογονανθράκων µπορεί 
και θα πρέπει να λειτουργήσει ως κα-

ταλύτης για την επίτευξη συµφωνηµένης λύ-
σης στο Κυπριακό στη βάση των περί Κύπρου 
ψηφισµάτων του ΟΗΕ», εξέφρασε τη Δευτέρα 
ο πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, Δη-
µήτρης Χριστόφιας, κηρύσσοντας τις εργασί-
ες του τέταρτου Συνεδρίου του Economist στη 
Λευκωσία µε θέµα «Αειφόρος , Ανταγωνιστι-
κή και Ασφαλής Ενέργεια στην Ευρώπη».

Ο Κύπριος πρόεδρος υπογράµµισε εκ νέου 
ότι η επίτευξη λύσης, ο τερµατισµός της κατο-
χής και η επανένωση της πατρίδας θα δηµι-
ουργήσουν τις συνθήκες, έτσι ώστε µε τρόπο 
δίκαιο όλοι οι Κύπριοι να έχουν όφελος. 

«Σε µία επανενωµένη πατρίδα, Ελληνοκύ-
πριοι και Τουρκοκύπριοι θα µπορούν πλήρως 
να επωφελούνται του πλούτου που χαρίζει η 
φύση στη χώρα µας, κάτι που δεν µπορεί να 
γίνει τώρα στις συνθήκες της κατοχής και της 
διαίρεσης» τόνισε. Υπέδειξε, επίσης, ότι έχει 
συµφωνηθεί πως η διαχείριση και η εκµετάλ-
λευση των φυσικών πόρων θα είναι αρµοδι-
ότητα της κεντρικής οµοσπονδιακής κυβέρ-
νησης και η κεντρική κυβέρνηση θα έχει την 
ευθύνη να επιµερίζει µέρος των εσόδων στις 
δύο οµόσπονδες µονάδες. 

EΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Πολύ κοντά στην ανακοίνωση των συµπερα-
σµάτων των ερευνών για εξόρυξη υδρογοναν-
θράκων είναι η κυπριακή κυβέρνηση, όπως 
δήλωσε ο πρόεδρος Χριστόφιας. Ο πρόεδρος 

επανέλαβε ότι οι ενδείξεις µέχρι στιγµής εί-
ναι ενθαρρυντικές και ελπιδοφόρες, κατήγ-
γειλε την Άγκυρα για παραβίαση των διεθνών 
κανόνων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να 
συνεχίσει να αντιδρά. Διαβεβαίωσε, παράλ-
ληλα, ότι η προοπτική της εκµετάλλευσης 
των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων δεν συ-
γκρούεται µε την προοπτική επίτευξης λύσης 
σύντοµα, υποδεικνύοντας ότι µπορεί να λει-
τουργήσει ως καταλύτης. Ακόµη, επεσήµανε 
ότι στους σχεδιασµούς της κυβέρνησης, προ-
κειµένου να µετατραπεί η Κύπρος σε ενεργει-
ακό κέντρο, περιλαµβάνεται και η προκήρυξη 
του δεύτερου γύρου αδειοδότησης για διεξα-
γωγή έρευνας σε άλλα τεµάχια της ΑΟΖ. Εν τω 
µεταξύ, στις 25 Νοεµβρίου αναµένεται στην 
Κύπρο ο Λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών 
µαζί τεχνοκράτες, για να συζητήσει το θέµα 
της συµφωνίας για τον καθορισµό της ΑΟΖ 
µεταξύ των δύο χωρών. Η Λευκωσία ζητά από 
τον Λίβανο να επικυρώσει τη σχετική διµε-
ρή συµφωνία διά της κοινοβουλευτικής οδού, 
ωστόσο η πλευρά του Λιβάνου κωλυσιεργεί. 

«Η µονοµερής ανακήρυ-
ξη του ψευδοκράτους 
στο κατεχόµενο από 

τον τουρκικό στρατό τµήµα της Κύ-
πρου, πριν από 28 χρόνια, ήταν και 
παραµένει κατάφωρη παραβίαση 
θεµελιωδών κανόνων και αρχών 
του Διεθνούς Δι καίου, που παρε-
µποδίζει την εξεύρεση αµοιβαία 
αποδεκτής λύσης του κυπριακού 
προβλήµατος», ανέφερε σε ανα-
κοίνωση του το Υπουργείο Εξωτε-
ρικών µε αφορµή την επέτειο ανα-
κήρυξης του ψευδοκράτους. «Το 
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
έχει ρητά καταδικάσει την νοµι-
κά άκυρη αυτή ενέργεια και έχει 
καλέσει όλα τα κράτη να µην ανα-
γνωρίσουν, να µη διευκολύνουν 
ή µε οποιοδήποτε τρόπο βοηθή-
σουν την αποσχιστική οντότητα 
που αυτοαποκαλείται “Τουρκική 
Δηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου”. 
Μέχρι σήµερα, η Τουρκία, δυστυ-

χώς, εξακολουθεί να περιφρονεί 
τις αποφάσεις του Συµβουλίου 
Ασφαλείας για το Κυπριακό και 
να προκαλεί µε νέες αποσχιστικές 
και παράνοµες ενέργειες, όπως η 
πρόσφατη λεγόµενη “συµφωνία 
οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας” µε 
το ψευδοκράτος, συνέχισε η ανα-
κοίνωση.

«Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, 
δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί 
τα τετελεσµένα της τουρκικής ει-
σβολής και κατοχής. Κοινός µας 
στόχος παραµένει η επίτευξη συ-
µπεφωνηµένης λύσης, επί τη βά-
σει των Αποφάσεων του Συµβου-
λίου Ασφαλείας και των αρχών 
και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Για τον σκοπό αυτό, θα συνε-
χίσουµε να στηρίζουµε πλήρως τις 
προσπάθειες του προέδρου Χρι-
στόφια, στο πλαίσιο της διαπραγ-
µατευτικής διαδικασίας του ΟΗΕ», 
κατέληξε.




