
Σ την Κύπρο για διήμε-
ρη επίσημη επίσκεψη 
βρέθηκε την Δευτέρα 

και την Τρίτη ο αναπληρωτής 
πρωθυπουργός και υπουρ-
γός Εξωτερικών της Τσεχίας                  
Κάρελ Σβάρτσενμπεργκ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης 
του ο Τσέχος ΥΠΕΞ είχε κατ’ 
ιδίαν συνάντηση με την Κύ-
πρια ομόλογο του Ερατώ Κοζά-
κου-Μαρκουλλή στο υπουργείο 
Εξωτερικών. Ακολούθως ο κ. 
Σβάρτσενμπεργκ ήταν προγραμ-
ματισμένο να γίνει δεκτός από 
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Δημήτρη Χριστόφια στο Προε-
δρικό Μέγαρο. Αργότερα, είχε 

προγραμματισθεί να επισκε-
φθεί το Βυζαντινό Μουσείο στη    
Λευκωσία και πριν από την ανα-

χώρηση του από την Κύπρο την                  
Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου 
στη Λάρνακα.

Η επιθυμία της ελληνοκυπριακής ηγεσίας για 
«συνομιλίες ανοικτού τέλους δεν διαφέρει 
από μια τρύπα στο νερό», ισχυρίστηκε σε 

δηλώσεις του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ντερ-
βίς Έρογλου. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό 
Τύπο, ισχυρίστηκε ακόμα ότι η ελληνοκυπριακή 
πλευρά επιμένει στη συνέχιση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και για το λόγο αυτό απέρριψε το 
σχέδιο Ανάν. Αναφερόμενος στις συνομιλίες 
είπε ότι τις συνεχίζει από το σημείο που τις άφη-
σε ο προηγούμενος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, 
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και ανέφερε ότι «άσχετα αν 
από την πρώτη μέρα εκλογής μου κατηγορούμαι 
ως αδιάλλακτος». 

Σε ομιλία του στη γενική συνέλευση της συντε-
χνίας των λεγόμενων δημοσίων υπαλλήλων Κα-
μού-Σεν, είπε ότι δεν βρίσκεται στο τραπέζι των 
συνομιλιών «για να θέσει τους Τουρκοκύπριους 
υπό τον ζυγό των Ελληνοκυπρίων και να τους 
οδηγήσει στην εξαθλίωση».

Αναφερόμενος στις ελληνοκυπριακές «απαιτή-
σεις», είπε ότι είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν 
και πρόσθεσε ότι «το Κυπριακό δεν είναι δυνα-
τόν να επιλυθεί με την επιστροφή εδάφους».

Αναφέρθηκε ακόμα και στην επιστολή που 
έστειλε στον ΓΓ του ΟΗΕ για σύγκληση πενταμε-
ρούς και την αναφορά του ΓΓ του ΟΗΕ ότι αυτή 

δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τη στιγ-
μή που δεν σημειώθηκε αρκετή πρόοδος στις 
διαπραγματεύσεις. Ισχυρίστηκε ότι «η ελληνο-
κυπριακή πλευρά απορρίπτει όλα τα σχέδια για 
διευθέτηση του Κυπριακού» και ότι κακώς τον 
κατηγορούν ως «αδιάλλακτο».

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο
του ΥΠΕΞ της Τσεχίας

Συνομιλίες χωρίς χρονοδιαγράμματα 
είναι «μια τρύπα στο νερό»
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ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΣ» Ο ΕΡΟΓΛΟΥ

Συγκρούσεις Κούρδων και Γκρίζων Λύκων 
βρίσκονται σε εξέλιξη στα Κατεχόμενα στην 
Κύπρο. Την περασμένη Παρασκευή σημει-

ώθηκε νέα συμπλοκή, κατά την οποία Γκρίζος 
Λύκος μαχαίρωσε τον Κούρδο φοιτητή Σουέλ 
Γιουκνού, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο 
της Βόρειας Κύπρου. Μετά την επίθεση, ομάδα 
Κούρδων φοιτητών συγκεντρώθηκε έξω από 
το νοσοκομείο, απαιτώντας να επισκεφθεί τον 
τραυματία. Η εφημερίδα «Star Kibris» αφιέρωσε 
το πρωτοσέλιδο της Δευτέρας στις συμπλοκές 
Γκρίζων Λύκων-Κούρδων στα Κατεχόμενα και 
κάλεσε την ψευδοκυβέρνηση των Κατεχομένων 
να πάρει τα κατάλληλα μέτρα.

Συγκρούσεις στα Κατεχόμενα
Κούρδων και Γκρίζων Λύκων

Ο Έρογλου ισχυρίστηκε ότι δεν βρίσκεται στο τραπέζι 
των συνομιλιών «για να θέσει τους Τουρκοκύπριους 
υπό τον ζυγό των Ελληνοκυπρίων 
και να τους οδηγήσει στην εξαθλίωση».


