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ΚΕ: Η Λευκωσία δεν προχωρεί 
σε απελάσεις διπλωματών

Τουσκ: Αλληλεγγύη στην Κυπριακή 
Δημοκρατία για την ΑΟΖ

ΗΚύπρος συντάσσεται με 
τα Συμπεράσματα και τις 
αποφάσεις της ΕΕ αλλά 
δεν προχωρεί σε απελά-

σεις, δήλωσε το ΚΥΠΕ ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος Πρόδρο-
μος Προδρόμου.
Ο κ. Προδρόμου κλήθηκε να 
σχολιάσει την ανακοίνωση του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Ντόναλτ Τουσκ για απέ-
λαση Ρώσων διπλωματών, μετά 
από απόφαση των εθνικών αρ-
χών 14 Κρατών Μελών της ΕΕ, 
σε συνέχεια των Συμπερασμά-

των της Συνόδου Κορυφής της 
Πέμπτης. 
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
είπε ότι  η Κύπρος συντάσσεται 
με τα Συμπεράσματα και τις απο-
φάσεις, αλλά δεν προχωρεί σε 
απελάσεις.
«Συγκαταλέγεται (η Κύπρος) στις 
14 χώρες που δεν θα πάρουν τέ-
τοια μέτρα. Αυτή ήταν και η θέση 
της Κύπρου στην COREPER, ότι 
συντασσόμαστε αλλά η χώρα μας 
δεν είναι σε θέση να πάρει μέτρα 
για χώρες μόνιμα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας» είπε.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση 
μεταξύ του προέδρου του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ 
Τουσκ, του προέδορυ της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ζαν - Κλοντ 
Γιούνκερ και του Τούρκου προ-
έδρου Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, 
παρουσία του πρωθυπουργού 
της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορί-
σοφ, στη Βάρνα της Βουλγαρίας.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ τό-
νισε ότι διατύπωσε τις ανησυχίες 
του προς τον πρόεδρο Ερντογαν 
για τις τρέχουσες τουρκικές ενέρ-
γειες στην ανατολική Μεσόγειο, 
στο Αιγαίο και αναφορικά με το 
ζήτημα της κράτησης των δύο Ελ-
λήνων στρατιωτικών.
«Είμαστε αλληλέγγυοι προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία και στο 
δικαίωμα της να εκμεταλεύεται 
τον φυσικό της πλούτο μέσα στην 
ΑΟΖ της», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά.
Παράλληλα, ο κ. Τουσκ εξέφρασε 
και την ανησυχία του για ορισμέ-
να πράγματα τα οποία λαμβάνουν 
χώρα στην γειτονική χώρα και 
υπονομεύουν, όπως είπε, το κρά-
τος δικαίου και τη δημοκρατία και 
ένα από αυτά είναι η καλή σχέση 
με τις γειτονικές χώρες.
Ερντογάν: Υπάρχει βούληση για 
βελτίωση των σχέσεων- Μην ξε-
χνάτε τους Τ/κ 
Από την πλευρά του ο Ταγίπ Ερ-
ντογάν δήλωσε πως γη Τουρκία 
έχει μείνει πίσω στην ενταξιακή 
της πορεία και επιθυμεί να βα-
δίσει προς τον στρατηγικό στόχο 
της ένταξης στην ΕΕ ενώ παράλ-
ληλα υπογράμμισε πως υπάρχει η 

βούληση για άμεση βελτίωση των 
σχέσεων Άγκυρας – ΕΕ. 
Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήρι-
ξε ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει 
τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει 
φιλοξενώντας σχεδόν 4 εκατομ-
μύρια πρόσφυγες. 
Ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε την 
ανάγκη να υπάρξει άμεσα εκταμί-
ευση της 2ης δόσης από την Ευ-
ρώπη τονίζοντας χαρακτηριστικά 
«θα βοηθούσε πολύ εάν μπορού-
σαμε να λάβουμε άμεσα αυτή την 
επιπλέον βοήθεια για να βελτιώ-
σουμε τις ζωές των προσφύγων». 
«Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για 
εμάς είναι το ζήτημα της τρο-
μοκρατίας και δίνουμε μεγάλο 
αγώνα τόσο εντός όσο και εκτός 
των συνόρων. Στις επιχειρήσεις 
μας έχουμε ήδη εξολοθρεύσει 
πολλούς τρομοκράτες. Να ξέρετε 
πως με αυτές τις επιχειρήσεις μας 
προστατεύουμε και την ίδια την 
Ευρώπη. Σας παρακαλώ λοιπόν 
να μην μας κατακρίνετε για αυτό. 
Δείχνουμε πάντοτε σεβασμό στις 
ζωές των αμάχων. Η τρομοκρα-
τία θα πρέπει να τελειώσει γιατί 
μόνο έτσι θα έχουμε την τέλεια 
δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση δεν θα πρέπει να αποκλείει 
την Τουρκία, μία χώρα με μεγά-
λη δυναμική και μεγάλη ιστορία» 
υπογράμμισε ο Ταγίπ Ερντογάν 
αναφορικά με τις επιχειρήσεις 
της Τουρκίας στη Συρία. 
Αναφερόμενος στο έρευνες ο Τα-
γίπ Ερντογάν τόνισε ότι τουρκο-
κύπριοι θα πρέπει να συμπεριλη-
φθούν σε κάθε ζήτημα που αφορά 
δικαιώματα στην Ανατολική Με-
σόγειο.  

Η ΕΕ καταδικάζει την προκλητικότητα σε Αιγαίο και 
ανατολική Μεσόγειο δήλωσε ο Ντόναλντ τούσκ στην 
διάρκεια συνέντευξης τυπου στην Βάρνα


