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Επανέναρξη των συνομιλιών σε μια βδομάδα, 
προαναγγέλλει η τουρκική Σαμπαχ, επικαλουμέ-
νη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάν-
νη Κασουλίδη. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι 
οι συνομιλίες θα επαναρχίσουν σε μία βδομάδα 
από σήμερα και μια βδομάδα αργότερα οι δια-
πραγματευτές Μαυρογιάννης - Ερτούγ θα μετα-
βούν σε Αθήνα και Άγκυρα αντίστοιχα.

 Στο μεταξύ, σαφή μηνύματα για τις προϋποθέσεις 
επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, εν 
αναμονή της συνεδρίας του άτυπου συμβουλίου των 
αρχηγών κομμάτων αύριο υπό τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στέλνουν τα κόμματα.

 Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλω-
σε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης επιχειρεί μέσα από 
το διάλογο να πετύχει ένα κοινό ανακοινωθέν που θα 
διασφαλίζει εκ των προτέρων ξεκάθαρα τις βασικές 
αρχές της λύσης του κυπριακού προβλήματος.

 «Ευχόμαστε να γίνει κατορθωτό τις επόμενες ημέ-
ρες για να μπορέσουν να επαναρχίσουν οι διαπραγ-
ματεύσεις με έναν και μόνο σκοπό και στόχο: μια 
δίκαιη, βιώσιμη λύση που θα σέβεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα δημιουρ-
γεί προοπτικές για όλους τους Κυπρίους», ανέφερε.

 Την ανάγκη να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές δια-

πραγματεύσεις στο Κυπριακό, με την προϋπόθεση ότι 
θα είναι ξεκαθαρισμένο το συμφωνημένο πλαίσιο, 
τόνισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, αναφέρο-
ντας παράλληλα ότι στο κοινό ανακοινωθέν δεν θα 
πρέπει να παρεισφρήσουν αρνητικές αναφορές.

 Ερωτηθείς αν αυτό το ξεκαθάρισμα θα πρέπει να 
είναι γραπτώς, είπε πως σίγουρα πρέπει να είναι 
γραπτώς. «Έτσι όπως έχουμε εξελιχθεί τα δεδομένα, 
θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να επι-
μείνουμε σε κάποιες βασικές αρχές, ότι δηλαδή πρέ-
πει να γίνεται σαφής αναφορά στη μια κυριαρχία, μια 
διεθνή προσωπικότητα, μια ιθαγένεια, και να μην 
παρεισφρήσουν μέσα αναφορές οι οποίες θα είναι 
αρνητικές», κατέληξε.

 Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι οι δύο 
πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για το 
κοινό ανακοινωθέν, ο κ. Κυπριανού συνέστησε υπο-
μονή μέχρι την αυριανή σύσκεψη αρχηγών κομμά-
των, όταν και οι πολιτικοί αρχηγοί θα ενημερωθούν 
επίσημα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

 «Έχουμε άποψη, έχουμε θέσεις, τις έχουμε διατυ-
πώσει με πολύ προσεκτικό τρόπο γιατί θέλαμε να δώ-
σουμε την ευκαιρία στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
να καταβάλει κάθε προσπάθεια για θετική κατάληξη», 
συμπλήρωσε.
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Κύπρος και Ισραήλ καταστρώνουν στρατηγι-
κό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περι-
βαλλοντικών καταστάσεων, σε περίπτωση ατυ-
χήματος στη διάρκεια των διαδικασιών για την 
ανόρυξη υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη των δύο χωρών.

 Το θέμα συζήτησαν ο υπουργός Γεωργίας, Φυ-
σικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Νίκος Κουγιά-
λης και ο υπουργός Περιβάλλοντος του Ισραήλ, 
Αμίρ Περέτζ, στο περιθώριο της 18ης Συνόδου 
της Σύμβασης της Βαρκελόνης, για την προστα-
σία της Μεσογείου που πραγματοποιήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη.

 Σε δηλώσεις που μετέδωσε το ΡΙΚ, ο κ. Κου-
γιάλης ανέφερε ότι ο Ισραηλινός υπουργός Πε-
ριβάλλοντος θα βρίσκεται στην Κύπρο τον ερχό-
μενο μήνα, για τον καταρτισμό του στρατηγικού 
σχεδίου. Η υφιστάμενη εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, έχει κενό όσον αφορά την προστασία 
της θάλασσας σε περίπτωση ατυχήματος.

 Με τον στρατηγικό σχεδιασμό επιδιώκεται να 
καλυφθούν κενά στην εθνική και ευρωπαϊκή νο-
μοθεσία όσον αφορά στην προστασία της θάλασ-
σας σε περίπτωση ατυχήματος και να ξεκαθαρι-
στεί ο ρόλος της κάθε χώρας και των διαφόρων 
κρατικών υπηρεσιών. 
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