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Οι «ενοχλητικές αναφορές» 

Β
ετεράνος διπλωμάτης μάς 
θύμισε ότι δεν υπάρχει 
σχεδόν έκθεση του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ και 

βρετανικό προσχέδιο ψηφίσματος 
που να μην προκαλούν αντιδρά-
σεις από μέρους της Λευκωσίας 
για «ενοχλητικές αναφορές».
Κάποιες φορές οι αναφορές αυ-
τές είναι περιορισμένες και όχι 
τόσο επικίνδυνες κι άλλες φορές 
χαρακτηρίζονται ως «εχθρικές». 
Εκτός όμως από τις εκθέσεις του 
Γενικού Γραμματέα του διεθνούς 
οργανισμού και τα σχέδια ψηφί-
σματος των Βρετανών, υπάρχουν 

συγκεκριμένες ενέργειες και μεθο-
δεύσεις αξιωματούχων των Ηνω-

μένων Εθνών που στοχεύουν στην 
πλήρη εξίσωση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με το ψευδοκράτος.
Τα πιο πρόσφατα συμβάντα αφο-
ρούν τα όσα αρχικά είχαν σχεδια-
στεί από τον κ. Άιντα για διάσκεψη 
στο περιθώριο του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, 
καθώς και τα όσα συνέβησαν στην 
Κωνσταντινούπολη, στο περιθώ-
ριο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστι-
κής Συνόδου. Ο ίδιος διπλωμάτης 
θεωρεί ότι ενδεχομένως να χρει-
αστούν «άλλες μορφές» διπλωμα-
τικών και πολιτικών αντιδράσεων 
για να προληφθούν χειρότερα. 

Επί τάπητος η κατάσταση στην Τουρκία στην 
τηλεφωνική επικοινωνία Αναστασιάδη-Πούτιν
Την επιθυμία να επικρατήσουν 
στην Τουρκία οι βασικές αρχές 
της δημοκρατίας και της λαϊκής 
κυριαρχίας εξέφρασαν ο πρόε-
δρος της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας Ν. Αναστασιάδης και ο Ρώσος 
πρωθυπουργός, Ντιμίτρι Με-
ντβέντεφ, σύμφωνα με επίσημη 
ανακοίνωση στην Λευκωσία.
Οι κύριοι Αναστασιάδης και Με-

ντβέντεφ είχαν συνάντηση στο 
περιθώριο της συνόδου Ε.Ε.-
Ασίας, στην Μογγολία. Στην 
συνάντηση συζητήθηκαν οι τρέ-
χουσες εξελίξεις στην Τουρκία 
σε σχέση και με τις διαπραγμα-
τεύσεις για το κυπριακό.
Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας 
έτυχε ενδελεχούς ενημέρωσης 
από τον κ. Αναστασιάδη για την 

πορεία της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας για επίλυση του 
Κυπριακού και επαναβεβαίωσε 
τις διαχρονικές θέσεις αρχών 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εκ-
φράζοντας παράλληλα την ελ-
πίδα η διαδικασία να καταλήξει 
σε θετικό αποτέλεσμα στη βάση 
των σχετικών ψηφισμάτων του 
ΟΗΕ. 

Άσκηση Eρευνας  
& Διάσωσης Κύπρου - ΗB
Κοινή άσκηση Έρευνας & Διάσωσης Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας – Ηνωμένου Βασιλείου 
διεξάγεται την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.
Η άσκηση με την ονομασία “CYPUΚ-01/16”, 
αναφέρεται, «θα πραγματοποιηθεί σε θα-
λάσσια περιοχή νότια της Κύπρου, εντός 
της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, με τη συμμετοχή Αεροναυτικών 
δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
του Ηνωμένου Βασιλείου».
«Το συντονισμό και τον επιχειρησιακό 
έλεγχο των Αεροναυτικών Μέσων που θα 
λάβουν μέρος στην άσκηση, θα έχει το Κέ-
ντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης 
(ΚΣΕΔ) Λάρνακας», προστίθεται.
Σημειώνεται παράλληλα ότι η άσκηση απο-
τελεί «την πρώτη προγραμματισμένη συνερ-
γασία, εντός του 2016, σε θέματα Έρευνας 
- Διάσωσης μεταξύ των δυνάμεων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου». 
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