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Τα Ηνωµένα Εθνη πιστεύουν 
ότι η επίλυση του Κυπρια-
κού είναι εφικτή, δηλώνουν 

δεσµευµένα να βοηθήσουν τις 
δύο πλευρές προς αυτή την κα-
τεύθυνση και τις καλούν να επι-
δείξουν καλή πίστη και πολιτική 
βούληση, µε στόχο την κατάληξη 
σε εκείνους τους αναγκαίους συµ-
βιβασµούς που θα οδηγήσουν στη 
συνολική λύση του προβλήµατος. 
Τη θέση αυτή διατύπωσε η Ειδι-
κή Αντιπρόσωπος του Γενικού 
Γραµµατέα του ΟΗΕ στην Κύπρο 
και Επικεφαλής της Αποστολής 
των Καλών Υπηρεσιών του, Λίζα 
Μπάντενχαϊµ, σε συνέντευξή της 
στο ΚΥΠΕ, δύο χρόνια από την 
ανάληψη των καθηκόντων της 
στην Κύπρο, και λίγες ηµέρες πριν 
από τις προγραµµατισµένες χωρι-
στές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη 
του προέδρου της ∆ηµοκρατίας µε 
τον Μπαν Κι Μουν και τον Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη, Ντερβίς Έρογλου. 

Η κα Μπάντενχαϊµ εξέφρασε 
την άποψη ότι η εκµετάλλευση 
των φυσικών πόρων στην Απο-
κλειστική Οικονοµική Ζώνη της 
Κύπρου - εάν τύχει του σωστού 
χειρισµού - όπως σηµείωσε, µπο-
ρεί να αποτελέσει καταλύτη για τη 
λύση του Κυπριακού, τονίζοντας 
ότι τα οφέλη από τέτοιους πόρους, 
που ανήκουν σε όλους τους Κυ-
πρίους, θα πρέπει να είναι προς 
όφελος και των δύο κοινοτήτων. 
Στη συνέντευξή της, έκανε λόγο 
και για «δύσκολους συµβιβα-
σµούς επί των γνωστών πτυχών 
του Κυπριακού», ενώ για το ενδε-
χόµενο σύγκλησης διεθνούς δι-
άσκεψης, άφησε να εννοηθεί ότι 
ο ΓΓ των Ηνωµένων Εθνών δεν 
προτίθεται να συγκαλέσει τέτοια 
διάσκεψη εάν δεν υπάρξει καλή 
προετοιµασία και πιθανότητα επι-
τυχούς έκβασή της. Σχολιάζοντας 
τη διακίνηση Κυπρίων µέσω των 

οδοφραγµάτων, η κα Μπάντεν-
χαϊµ δήλωσε ένθερµη υποστηρι-
κτής των επαφών και του διαλό-
γου µεταξύ των δύο κοινοτήτων, 
που βοηθούν στη µεταξύ τους 
οικοδόµηση εµπιστοσύνης και 
κατανόησης, όπως υπέδειξε. Ανέ-
φερε ακόµα ότι η επιτυχής εκτέ-
λεση της ειρηνευτικής αποστολής 
της UNFICYP εξαρτάται, µεταξύ 
άλλων παραγόντων, στη στή-
ριξη που της παρέχουν οι ίδιοι 
οι Κύπριοι, ενώ τόνισε ότι «δεν 
µπορούµε να εγκαταλείψουµε την 
αναζήτηση για συνολική λύση 
ενόσω µας ζητούν τη βοήθειά µας 
και έχοµε την πλήρη στήριξη του 
Συµβουλίου Ασφαλείας σε αυτήν 
την προσπάθεια».

Υπενθύµισε παράλληλα ότι δεν 
έχει υπογραφεί συµφωνία κα-
τάπαυσης του πυρός µεταξύ των 
µερών στην Κύπρο, ούτε και έχει 
ποτέ καθοριστεί ξεκάθαρα η νε-
κρή ζώνη, των 180 χλµ.

Η Επικεφαλής της Αποστολής 
των Καλών Υπηρεσιών του ΓΓ του 
ΟΗΕ εξήρε το σηµαντικό ρόλο 
της UNFICYP στη διατήρηση της 
ειρήνης στο νησί και απηύθυνε 
έκκληση και στις δύο πλευρές 
να προχωρήσουν την υλοποί-
ηση των µέτρων οικοδόµησης 
εµπιστοσύνης (ΜΟΕ) µε στόχο 
τη βελτίωση των συνθηκών δι-
αβίωσης των Κυπρίων, υπενθυ-
µίζοντας ότι έχουν συµφωνηθεί 
περίπου 23 ΜΟΕ το 2008.

Την προσήλωση των κρα-
τών-µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την επίτευξη 

των εθνικών στόχων για προώ-
θηση των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) µέχρι το 2020 
επιβεβαίωσαν τη ∆ευτέρα σε άτυ-
πη συνάντησή τους στη Λευκωσία 
οι υπουργοί Ενέργειας της Ένω-
σης. Επίσης, συµφώνησαν στην 
ανάγκη για συνέχεια στις πολιτι-
κές αποφάσεις πέραν του 2020, 
µε χρονικό ορίζοντα το 2050. 

Με βάση τη συζήτηση, η κυ-
πριακή προεδρία προτίθεται να 
θέσει προς υιοθέτηση τα συµπε-
ράσµατα στο Συµβούλιο Ενέργει-

ας, στις 3 ∆εκεµβρίου. Ο Κύπριος 
υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχα-
νίας Νεοκλής Συλικιώτης, ο οποί-
ος προέδρευσε της συνάντησης, 
δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι 
ως βασικές πτυχές στα συµπερά-
σµατα προτείνεται να συµπερι-
ληφθούν η βελτίωση των καθε-
στώτων στήριξης, η ενίσχυση της 
συνεργασίας και του εµπορίου 
ΑΠΕ, η ενσωµάτωση των ΑΠΕ 
στην εσωτερική αγορά ενέργει-
ας, η προώθηση των αναγκαίων 
υποδοµών, η ανάπτυξη και ενί-
σχυση των συνεργασιών µε τις 
χώρες της Μεσογείου, η προώθη-
ση της τεχνολογικής καινοτοµίας 

και η δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Η στροφή προς την 
«πράσινη» ανάπτυξη και η προώ-
θηση των ΑΠΕ, σύµφωνα µε τον 
κ. Συλικιώτη, µπορούν να βοηθή-
σουν στην επίτευξη τόσο του στό-
χου της κυπριακής προεδρίας για 
µια «καλύτερη Ευρώπη» όσο και 
των τριών βασικών πυλώνων της 
ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. 
για ενδυνάµωση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασµού, 
αειφόρο ανάπτυξη µέσω και της 
µείωσης των αερίων του θερµο-
κηπίου και, τέλος, προώθηση µέ-
τρων και πολιτικών για ενίσχυση 
της ανάπτυξης.

«Αναγκαίοι» οι συµβιβασµοί για 
να υπάρξει λύση του Κυπριακού

Προσήλωση των κρατών της Ε.Ε.
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ΛΙΖΑ ΜΠΑΝΤΕΝΧΑΪΜ:

Για το ενδεχόµενο σύγκλησης διεθνούς διάσκεψης, η κ. Μπάντενχαϊµ 
άφησε να εννοηθεί ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δεν προτίθεται να την συγκαλέσει 
εάν δεν υπάρξει καλή προετοιµασία και πιθανότητα επιτυχούς έκβασή της.


