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Εξιτήριο πήρε ο Κληρίδης

Εξιτήριο δόθηκε στον πρώην πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρί-
δη, ο οποίος είχε εισαχθεί από τη Δευτέρα 

στην ιδιωτική κλινική «Ευαγγελίστρια» της Λευ-
κωσίας, με γαστρεντερικές διαταραχές.

O προσωπικός του ιατρός Ιωσήφ Κάσιος, τόνι-
σε πως «αναμένονται ακόμα κάποια αποτελέσμα-

τα εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί». Και συ-
μπλήρωσε: «Ολοκληρώσαμε τον εργαστηριακό 
μας έλεγχο, περιμένουμε ακόμα κάποια αποτελέ-
σματα, αλλά δεν εκρίθη φρόνιμο να παραμείνει ο 
πρόεδρος στην κλινική, μέχρις ότου έχουμε όλα 
τα αποτελέσματα, για μερικά από τα οποία χρειά-
ζεται να περάσουν κάποιες ημέρες».

Διαδικαστικού χαρακτήρα 
η συνάντηση Χριστόφια-Έρογλου

Τις επόμενες συναντήσεις τους μέχρι τον 
Ιανουάριο, καθόρισαν  κατά τη συνά-
ντησή τους ο πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας και ο Τουρ-
κοκύπριος ηγέτης Ντεβρίς Ερογλου. ΌOπως 
δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης 
μεταξύ των δύο ηγετών που διήρκεσε μία ώρα, 
η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην 
Κύπρο Λίζα Μπαντενχάιμ, η επόμενη συνάντη-
ση στο πλαίσιο των συνομιλιών θα πραγματο-
ποιηθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, στις 15:00 
(ώρα Κύπρου). Αναμένεται ότι θα συζητηθεί το 
κεφάλαιο της διακυβέρνησης και κατανομής 
εξουσιών, πρόσθεσε.  

Η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, είπε 
ακόμα ότι θα υπάρχει κατ’ αρχήν μια συνάντηση 
των ηγετών την εβδομάδα ενώ τα ΗΕ θα πραγ-
ματοποιούν χωριστές συναντήσεις με τους δύο 
ηγέτες. Αυτό είπε, είναι κάτι που θεωρήθηκε ότι 
θα είναι χρήσιμο στη συνάντηση των δύο ηγε-
τών στη Νέα Υόρκη. Η κα. Μπαντενχάιμ διευ-
κρίνισε ότι πρόκειται για μια εντατικοποιημένη 
φάση των συνομιλιών, ωστόσο τα ΗΕ δεν ονο-
μάζουν τις συναντήσεις ολοήμερες. Ερωτηθείσα 
κατά πόσο θα υπάρχουν δύο συναντήσεις την 
εβδομάδα, μια απευθείας μεταξύ των ηγετών 
και μια εκ των σύνεγγυς με τους εκπροσώπους 
του ΟΗΕ, η Ειδική Αντιπρόσωπος ανέφερε ότι 
δεν έχουν καθοριστεί ακόμα οι λεπτομέρειες 
των άλλων συναντήσεων. Πρόσθεσε ότι αυτό 
που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες ήταν οι με-
ταξύ τους συναντήσεις μέχρι τον Ιανουάριο. Ση-
μείωσε ότι χονδρικά, θα υπάρχει μια απευθείας 
συνάντηση την εβδομάδα ίσως και δύο, ανάλο-
γα με το πρόγραμμα τους. 

Δηλώσεισ Χριστόφια
Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, μετά την 

επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο από το 
χώρο διεξαγωγής των απευθείας συνομιλιών, 
ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημή-
τρης Χριστόφιας ανέφερε ότι έχουν καθοριστεί 
οι ημερομηνίες των προσεχών συναντήσεων. 
‘’Οπως έχει ανακοινωθεί’’, είπε, ‘’η συνάντηση 

ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα’’. 
Πρόσθεσε ότι ‘’έχουν καθοριστεί ημερομη-

νίες συναντήσεων με τον κ. Ερογλου και με 
τους ανθρώπους των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή 
ήταν η εξέλιξη, για αυτό ήταν και πολύ σύντο-
μη η συνάντηση’’.  Η συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε στη σκιά των καταιγιστικών τουρκικών 
προκλητικών δηλώσεων για αναγνώριση του 
ψευδοκράτους και μετά τις διήμερες συνομιλί-
ες που έλαβαν χώρα στο συγκρότημα Greentree 
στη Νέα Υόρκη, στις 30 και 31 Οκτωβρίου 
2011.  Υπενθυμίζεται ότι σε δήλωσή του ο Γε-
νικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, με 
την ολοκλήρωση των συναντήσεων της Νέας 
Υόρκης, ανέφερε ότι θα πρέπει να συνεχισθεί 
η διαδικασία της διαπραγμάτευσης στην Κύπρο 
και στη συνέχεια να μεταβούν οι δύο ηγέτες στη 
Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο, για να ξανασυναντη-
θούν μαζί του. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Χρι-
στόφιας με τη λήξη των διήμερων συνομιλιών 
και τη δήλωση του κ. Μπαν, ο ίδιος «συμφω-
νεί απόλυτα μαζί του» και η ελληνοκυπριακή 
πλευρά θα εξαντλήσει «όλες τις δυνατότητες, 
που προσφέρονται στο πλαίσιο της συμφωνη-
μένης υφιστάμενης διαδικασίας, για να επιτύ-
χουμε την απελευθέρωση και την επανένωση 
της Κύπρου».   Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κα-
τέστησε παράλληλα σαφές ότι στη συνάντηση 
της Νέας Υόρκης δεν έγινε λόγος για άσκηση 
επιδιαιτησίας ούτε για ασφυκτικά χρονοδια-
γράμματα.

Δηλώσεισ ερόγλόυ
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης 

και επιστρέφοντας στα κατεχόμενα ο κ. Ερογλου 
είπε ότι οι συναντήσεις αρχίζουν στις 28 Νοεμ-
βρίου και έχει καθοριστεί ημερομηνίας πραγμα-
τοποίησης τους μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2013. 
Όπως μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα στις δηλώ-
σεις του ο Ντεβίς Ερογλου είπε ότι «θα γίνει συ-
νάντηση στις 28 Νοεμβρίου, στις 1, 5, 12 και 19 
Δεκεμβρίου (στις 10:00 ώρα Κύπρου) και μετά 
την Πρωτοχρονιά θα γίνει μια συνάντηση στις 3 
Ιανουαρίου και μία στις 9 Ιανουαρίου». 
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