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Τη θέση αρχών της Μόσχας στο 
Κυπριακό επανέλαβε ο Λαβρόφ 
στον Νίκο Χριστοδουλίδη

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν 
την Τετάρτη οι Υπουργοί Εξωτε-
ρικών της Κύπρου και της Ρω-
σίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και 
Σεργκέι Λαβρόφ κατά την οποία 
ο Ρώσος Υπουργός επανέλαβε 
τη θέση αρχών που τηρεί η Μό-
σχα σε σχέση με το Κυπριακό. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το 
ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, 
ο κ. Λαβρόφ είχε τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον κ. Χριστοδου-
λίδη μετά από πρωτοβουλία του 
Κύπριου Υπουργού. Αναφέρεται 
ότι οι δύο Υπουργοί συζήτησαν 
για την τρέχουσα κατάσταση και 
τις προοπτικές των διμερών τους 
σχέσεων και την εφαρμογή των 
συμφωνιών που επιτεύχθηκαν 
στη Μόσχα κατά τις συνομιλίες 
που είχαν τον Απρίλη. Προστίθε-
ται ότι ο κ. Χριστοδουλίδης ανα-

φέρθηκε στο Κυπριακό και ο κ. 
Λαβρόφ επαναβεβαίωσε τη θέση 
αρχών της Ρωσίας για στήριξη 
των διαπραγματεύσεων μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων στη βάση 
των ψηφισμάτων του ΣΑ του 
ΟΗΕ με στόχο την εξεύρεση μιας 
συνολικής, βιώσιμης και δίκαιης 
λύσης προς όφελος των δύο κοι-
νοτήτων της Κύπρου. “Φυσικά, τα 
ΗΕ, υπό την αιγίδα των οποίων 
διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, 
θα πρέπει να διαδραματίσουν τον 
κύριο ρόλο στις διεθνείς προ-
σπάθειες για εξεύρεση λύσης”, 
αναφέρεται στην ανακοίνωση του 
ρωσικού ΥΠΕΞ. Καταλήγοντας, 
σημειώνεται ότι η Ρωσία στηρίζει 
τη συνεχιζόμενη αποστολή της 
Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ 
στην Κύπρο, η οποία επιτελεί ση-
μαντικό σταθεροποιητικό ρόλο.

“Ως πότε θα περιμένουμε το  
Κυπριακό; Η Τουρκία θα κάνει  
το βήμα της”, απειλεί ο Ερντογάν

Γ
ια το Κυπριακό μίλησε 
ο Τούρκος Πρόεδρος 
εν πτήση στους δημοσι-
ογράφους που τον συ-

νόδευαν από το Μπακού στα 
κατεχόμενα. Σύμφωνα με ανα-
λυτικό ρεπορτάζ της δημοσιο-
γράφου της Χουριέτ, που ήταν 
παρούσα, ο Τούρκος Πρόεδρος 
αναφέρθηκε στην περίοδο του 
σχεδίου Ανάν, την συνάντη-
σή του με τον τότε ΓΓ των ΗΕ, 
Κόφι Ανάν, τις συναντήσεις του 
στο Νταβός αλλά και το τι έγι-
νε στο Μπούργκενστοκ. Από 
τότε μέχρι σήμερα, ανέφερε 
ο κ. Ερντογάν, η ε/κ πλευρά 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
εγκαταλείπει το τραπέζι ενώ η 
«τδβκ», όπως αποκάλεσε τα κα-
τεχόμενα, μένει εκεί με αποφα-
σιστικότητα. «Από δω και πέρα 
εμείς και πάλι θα διαφυλάξουμε 
τις θέσεις μας. Αλλά ως πότε; 
Δεν είναι εύκολο να βρεις μια 
απάντηση σε αυτό. Αλλά αργά 

ή γρήγορα ως κράτος εμείς, ως 
Τουρκική Δημοκρατία, θα πρέ-
πει σίγουρα να πάρουμε μια 
απόφαση. Εάν λυθεί θα λυθεί 
(το Κυπριακό). Εάν όχι, τότε 
το τι θα γίνει από τώρα και στο 
εξής θα τους πούμε `να το σκε-
φτείτε και εσείς` και εμείς θα 
κάνουμε το βήμα μας». Το ίδιο 
σημαντικοί με τους Τούρκους 
πολίτες είναι τα αδέρφια τους 
στην “τδβκ”, είπε ο κ. Ερντογάν 
και γι` αυτό θα συνεχίσουν να 
προσφέρουν στους Τ/κ τη στή-
ριξη που μπορούν, όπως έκα-
ναν μέχρι τώρα.


