
O Κόσμος THURSDAY 19 JULY 2012ΚΥΠΡΟΣ 15

∆ιάλεξη µε αντικείµενο την 
παγκόσµια οικονοµική 
κρίση θα δώσει ο πρώην 

πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλί-
ντον, στο Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήµιο Κύπρου, µεθαύριο, Σάβ-
βατο 21 Ιουλίου. Σε ανακοίνωσή 
του, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστή-
µιο χαρακτηρίζει την επίσκεψη 
Κλίντον «σηµαντικό και ιστορικό 
γεγονός υψίστης σηµασίας, µε 
πολλαπλές διαστάσεις για τα δε-

δοµένα της Κύπρου, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής». Ο Μπιλ 
Κλίντον, ως Επίτιµος Chancellor 
της Laureate International 
Universities, συµβουλεύει την 
οµάδα πανεπιστηµίων του δι-
κτύου, η οποία περιλαµβάνει 
και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο 
Κύπρου σε τοµείς όπως είναι η 
κοινωνική ευθύνη, η ηγετική 
ικανότητα των νέων και η αύ-
ξηση του ποσοστού πρόσβασης 

στην πανεπιστηµιακή εκπαί-
δευση. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση, ο Μπιλ Κλίντον 
θεωρείται από τους κορυφαίους 
ηγέτες στον κόσµο και, συνεπώς, 
προστίθεται, η επίσκεψη του στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο και 
κατ’ επέκταση στην Κύπρο, είναι 
µια σηµαντική εξέλιξη, µε ουσι-
αστικό αντίκρισµα και προστιθέ-
µενη αξία στην πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση της χώρας.

Την οργίλη αντίδραση των 
πολιτικών κοµµάτων στη 
Λευκωσία έχουν προκα-

λέσει οι µεθοδεύσεις της Βρε-
τανίας κατά τις διαβουλεύσεις 
που λαµβάνουν χώρα στην 
έδρα του ΟΗΕ για ανανέωση 
της θητείας της UNFICYP για 
άλλους έξι µήνες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του 
ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης χα-
ρακτήρισε απαράδεκτη τη στάση 
της Βρετανίας στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας, λέγοντας ότι πρό-
κειται για µια απαράδεκτη συ-
µπεριφορά από πλευράς Βρετα-
νίας. «Η διαχρονική στάση των 
Βρετανών στο Κυπριακό, προ-
καλεί δικαιολογηµένα αρνητικά 
συναισθήµατα στον κυπριακό 
λαό», ανέφερε και γι’ αυτό, υπέ-
δειξε, «οι Βρετανοί θα πρέπει να 
προσέξουν εν γένει τη συµπερι-
φορά και τη στάση τους στο Κυ-
πριακό». «Βρίσκονται εν αδίκω», 
υπογράµµισε.

Πιο σκληρή γραµµή στο θέµα 
τηρεί η Ε∆ΕΚ, η οποία καλεί την 
κυβέρνηση να προβεί σε επίση-
µο διάβηµα προς τη Βρετανία µε 
αφορµή τη στάση της στο Συµ-
βούλιο Ασφαλείας.

Ο Γραµµατέας της Κεντρικής 

Επιτροπής του Κινήµατος, ∆η-
µήτρης Παπαδάκης, µιλώντας 
σε διάσκεψη Τύπου, κάλεσε 
ακόµη την κυβέρνηση «να προ-
χωρήσει σε διάβηµα για τη δι-
εκδίκηση των οφειλοµένων από 
το 1965 ποσών προς την Κυπρι-
ακή ∆ηµοκρατία, τα οποία οφεί-
λονται µε βάση ρητή συµφωνία 
η οποία επισυνάφθηκε στη Συν-
θήκη Εγκαθίδρυσης».

Έκανε λόγο για «αντικυπρι-
ακή» βρετανική συµπεριφορά, 
καταγγέλλοντας την Βρετανία ότι 
ενόψει υιοθέτησης από το Συµ-
βούλιο Ασφαλείας ψηφίσµατος 
για την ανανέωση της θητείας 
της UNFICYP, «επιχειρεί, για 
µια ακόµα φορά, να «εισάγει 
πρόνοιες που αντιστρατεύονται 
τα συµφέροντα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, µε αλλαγή της 
σύνθεσης και διαφοροποίηση 
της αποστολής της Ειρηνευτικής 
∆ύναµης».

«Η δόλια βρετανική συµπε-
ριφορά που εκδηλώνεται κατ’ 
επανάληψιν, κατά συρροή και 
κατ’ εξακολούθηση δεν µπορεί 
να περνά απαρατήρητη, η ανο-
χή προς τις δόλιες βρετανικές 
συµπεριφορές δεν είναι πλέον 
νοητή και η Βρετανία θα πρέ-

πει να πάρει το µήνυµα ότι οι 
αποικιοκρατικής νοοτροπίας 
συµπεριφορές της δεν περνούν 
απαρατήρητες», κατέληξε ο κ. 
Παπαδάκης.

Από την πλευρά του το ΕΥΡΩ-
ΚΟ, δια του Γενικού του Γραµ-
µατέα, Στέλιου Αµερικάνου, χα-
ρακτηρίζει προκλητική τη στάση 
της Βρετανίας και διατυπώνει τη 
θέση ότι «δεν είναι δυνατόν, ο 
Βρετανός αντιπρόσωπος απρο-
κάλυπτα να δηλώνει ότι εµµένει 
στη συµπερίληψη συγκεκριµέ-
νης πρόνοιας, επειδή αυτή θα 
ικανοποιήσει την Τουρκία και 
τους Τουρκοκυπρίους και η κυ-
βέρνηση να παραµένει άπρα-
γη». Ο κ. Αµερικάνος ανέφερε 
ότι «όλα αυτά είναι αποτέλεσµα 
της κυβερνητικής πολιτικής των 
µνηµονίων δήθεν συναντίλη-
ψης µε το Λονδίνο και της απα-
ράδεκτης στάσης ανοχής που τη-
ρεί η διακυβέρνηση Χριστόφια 
έναντι της βρετανικής πολιτι-
κής», και κατέληξε καλώντας την 
κυβέρνηση να ενεργοποιήσει 
αποφασιστικά όλους τους µο-
χλούς πίεσης επί της βρετανικής 
πολιτικής, για να προασπίσει τα 
συµφέροντα της Κυπριακής ∆η-
µοκρατίας και των πολιτών της».

Στην Κύπρο το Σάββατο ο Μπιλ Κλίντον
ΘΑ ∆ΩΣΕΙ ∆ΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οργισµένα µε τη στάση της Βρετανίας στο ΣΑ 
δηλώνουν τα πολιτικά κόµµατα 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNFICYP

Ο Μπιλ Κλίντον θα δώσει διάλεξη µε αντικείµενο την παγκόσµια οικονοµική κρίση.


