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Αισιόδοξοι Ερντογάν - Ακιντζί ότι  
το 2015 θα είναι χρονιά λύσης
«Στόχος μας είναι να υπάρξει 
λύση το συντομότερο δυνατό στο 
πλαίσιο της διακήρυξης της 11ης 
Φεβρουαρίου που υπέγραψαν οι 
δύο ηγέτες στην Κύπρο», δήλω-
σε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ 
Ερντογάν κατά την κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου με τον Τουρκοκύ-
πριο ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί. 
Ο Ερντογάν ανέφερε εξάλλου ότι 
η Άγκυρα θα είναι πάντοτε δίπλα 
στον Μουσταφά Ακιντζί και την 
αντιπροσωπεία του και πρόσθεσε 
ότι «πλέον και η ε/κ πλευρά πρέ-
πει να σταματήσει να δυσκολεύει 
την κατάσταση και να επιδείξει 
ειλικρινή προσπάθεια».
Από την πλευρά του ο Μουσταφά 
Ακιντζί ανέφερε ότι η μεγαλύτερη 
ευχή του είναι το όραμά του να το 
μοιραστεί και ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης, ο οποίος όπως είπε, 
παρόλο που το 2004 ήταν ο μό-
νος Ε/κ ηγέτης που είχε πει ̀ ναι` 
στο δημοψήφισμα, αργότερα άλ-
λαξε τη θέση του. Ο Μουσταφά 
Ακιντζί είπε ότι η τ/κ πλευρά θα 
προσπαθήσει μέσα από διάλογο 
και συνεργασία με την Τουρκία 
να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρό-
εδρος είπε ότι η εκτίμησή του 
είναι πως θα διανύσουν μεγάλη 
απόσταση με τον Μουσταφά Ακι-
ντζί για την επίτευξη δίκαιης και 
βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. 
«Μαζί και με τις αντιπροσωπείες 
μας συζητήσαμε τον οδικό μας 
χάρτη», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντο-
γάν, προσθέτοντας ότι συζήτησαν 
τα βήματα που θα κάνουν μαζί το 
επόμενο διάστημα και το ρόλο 
που θα αναλάβουν οι φίλοι τους, 
όπως είπε, σε αυτό το πλαίσιο.
Ο κ. Ερντογάν είπε ότι η Τουρ-
κία στήριξε όλες τις προσεγγίσεις 
καλών προθέσεων και τις προ-
σπάθειες των Ηνωμένων Εθνών 
μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει 
να τις στηρίζει. «Σχεδιάζουμε τις 
επόμενες μέρες όπως γνωρίζετε 
να ξεκινήσουμε τις διαπραγμα-
τεύσεις ξανά», ανέφερε ο Τούρ-
κος πρόεδρος, σημειώνοντας 
ότι στόχος τους είναι να υπάρξει 
λύση το συντομότερο στο πλαί-
σιο της διακήρυξης της 11ης 
Φεβρουαρίου που υπέγραψαν οι 
δύο ηγέτες στην Κύπρο.
Ωστόσο ανέφερε ότι μόνο με 
προσπάθειες της τουρκικής πλευ-
ράς δεν είναι δυνατόν να υπάρ-
ξει λύση. «Μέχρι σήμερα οι Τ/κ 
αδελφοί μας έδειξαν κάθε είδους 
προσπάθεια, επέδειξαν ισχυρή 
πολιτική βούληση και απέδει-
ξαν καθαρά ότι είναι η πλευρά 
που θέλει λύση. Πλέον και η ε/κ 
πλευρά πρέπει να σταματήσει να 
δυσκολεύει την κατάσταση και 
πρέπει να επιδείξει ειλικρινή 

προσπάθεια. Αν αυτό γίνει, εμείς 
πιστεύουμε ότι το 2015 μπορεί 
να είναι χρονιά λύσης. Δεν πρέ-
πει να χαθεί η ευκαιρία όπως το 
2004», ανέφερε περαιτέρω.
Ανέφερε ότι η λύση μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών και το τραπέζι 
του διαλόγου.
«Η προσπάθεια να υπάρξει απο-
τέλεσμα μέσω άλλων οδών ασκώ-
ντας πιέσεις προς την Τουρκία ή 
την τ/κ πλευρά, το λέω καθαρά 
ότι είναι χαμένη προσπάθεια», 
είπε ο Τούρκος Πρόεδρος
Όπως μέχρι σήμερα στήριξαν 
ως εγγυήτρια δύναμη την εξεύ-
ρεση δίκαιης και μόνιμης λύσης, 
πρόσθεσε ο Ερντογάν, θα συνε-
χίσουν να το κάνουν και από δω 
και μπρος.
«Θα είμαστε πάντοτε δίπλα στον 
κ. ̀ πρόεδρο` και την αντιπροσω-
πεία του, η ενότητα είναι η βασι-
κή μας δύναμη», δήλωσε.
Ανέφερε ότι η δίκαιη και μόνιμη 
λύση του Κυπριακού είναι προς 
όφελος όχι μόνο των δύο πλευ-
ρών στην Κύπρο αλλά και της ΕΕ 
και ολόκληρης της διεθνούς κοι-
νότητας.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνενώσει 
τις προσπάθειές της μαζί μας για 
να ανοίξει ο δρόμος της λύσης. 
Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνου-
με την Ελλάδα προς αυτή την κα-
τεύθυνση», είπε ο κ. Ερντογάν.
Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη 
ότι συζήτησαν τα βήματα για ενί-
σχυση περαιτέρω των σχέσεων 
μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκρά-
τους.
Για το σχέδιο μεταφοράς νερού 
είπε ότι το θέτουν σε εφαρμογή 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Ιούλιο ή Αύγουστο. Είπε ότι 
η Τουρκία θα συνεχίσει να στη-
ρίζει τους Τ/κ και στο θέμα του 
τουρισμού. Ανέφερε ότι όλες οι 
δυσκολίες θα ξεπεραστούν όπως 
έγινε και μέχρι σήμερα μέσω συ-
νεργασίας και αλληλεγγύης. «Να 
μην έχει κανείς αμφιβολία γι 
αυτό», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.
Από την πλευρά του ο Μουσταφά 
Ακιντζί ανέφερε ότι με το που πά-
τησαν το πόδι τους στην Άγκυρα 
και είδαν το στενό ενδιαφέρον 
και την φιλία που τους επιφύλα-
ξαν τους προκάλεσε συγκίνηση.
«Φτάσαμε σε σημαντικό σημείο 
για το Κυπριακό. Μας δίνει επι-
πλέον δύναμη το θετικό κλίμα 
που δημιουργήθηκε στη διεθνή 
κοινότητα μετά την εκλογή μου», 
είπε ο Τ/κ ηγέτης και πρόσθεσε 
ότι πιστεύει πως η κατάσταση 
που έφερε η διεθνής αυτή συγκυ-
ρία θα είναι ωφέλιμη μαζί με τις 
προσπάθειές τους για προώθηση 
του οράματός τους για λύση.

 Πρώτο ταξίδι του νέου Τ/κ ηγέτη στην Άγκυρα

Γιώργος Μεταξάς                    Χαρά Δημητρίου 

Τρίτη Μεσημεριανό 
μόνο $12 

Κυριακή βράδυ Ταβέρνα 
μόνο $25 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Πέμπτη 6.00μμ – RAFFLE και βραδινό φαγητό, μόνο $12 το άτομο 
 

Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch, μόνο $25 το άτομο 

Γιορτή της Μητέρας 
Στο εστιατόριο της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Ν.Ο 

 Κυριακή 10 Μαΐου 2015 από τις 12.00μ.μ. 
Με Ζωντανή Μουσική 

 Απολαύστε τα φρεσκότατα και πάντα νόστιμα φαγητά μας 

ΜΟΝΟ  $30 το άτομο 
Σαλάτα, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, σαρδέλες, χταπόδι, χαλούμι 

Πιατέλα με φρέσκες γαρίδες, καβούρια, στρείδια, μύδια, καλαμάρι, 
σουβλάκι κότας, lamb loins και χοιρινά chops και  

για επιδόρπιο σπιτικό γλυκό. 
Το μενού αυτό διατίθεται ανά 2 άτομα και άνω 

Για τα παιδιά: Σαλάτα, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, χαλούμι,  
καλαμάρι ή ψάρι με chips μόνο $15 

Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως στον εστιατόριο 9550 3862 
και Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256 


