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Συνομιλία Αναστασιάδη με τον Ομπάμα

Εξέφρασε επίσης την ευαρέσκεια του για τις 
προσπάθειες του προέδρου Αναστασιάδη για 
την επανέναρξη ενός καλά προετοιµασµένου και 
ουσιαστικού διαλόγου που να οδηγήσει σε µια 
συνολική και βιώσιµη λύση του Κυπριακού προ-
βλήµατος. Η συνοµιλία Αναστασιάδη-Οµπάµα 
έλαβε χώρα στη διάρκεια δεξίωσης που ο Αµερι-
κανός πρόεδρος παρέθεσε την ∆ευτέρα το βράδυ 
προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων µε 
την ευκαιρία της 68ης Συνόδου της Γενικής Συ-
νέλευσης των Ηνωµένων Εθνών.

Στο περιθώριο της δεξίωσης εξάλλου ο πρόε-
δρος Αναστασιάδης είχε εικοσάλεπτη συνάντηση 
µε τον Αµερικανό υπουργό Εξωτερικών, Τζον 
Κέρι, ο οποίος ανέφερε στον κ. Αναστασιάδης 
ότι βρίσκεται εντός του προγραµµατισµού του και 
αποτελεί επιθυµία του η πραγµατοποίηση επί-
σκεψης του στην Κύπρο.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτµεντ επανέλαβε 
τις ευχαριστίες προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη 
για το σταθεροποιητικό ρόλο της Κύπρου στην  
έκρυθµη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και προς την 
Κύπρο για τη συµβολή και το ρόλο της στην ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών, 
Μπαράκ Οµπάµα. 

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς Ερογλου εξέ-
φρασε την ευαρέσκειά του για τη συµφωνία µεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας σχετικά µε τις χωριστές συ-
ναντήσεις του Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου 
διαπραγµατευτή µε την τουρκική και την ελληνική 
κυβέρνηση αντίστοιχα.

 Όπως µεταδίδεται από τα κατεχόµενα, ο κ. Ερο-
γλου δήλωσε στη Νέα Υόρκη ότι η τουρκική πλευρά 
πιστεύει ότι µια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε τε-
τραµερή διάσκεψη και κάλεσε τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής ∆ηµοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να αρχίσει 

διαπραγµατεύσεις σε επίπεδο ηγετών το συντοµότε-
ρο δυνατό.

Κάλεσε επίσης τον κ. Αναστασιάδη όπως και οι 
δύο συναντηθούν στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα 
του ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Γκι Μουν. Υπενθύµισε δε ότι 
αναµένεται ο ίδιος να έχει συνάντηση µε τον ΓΓ του 
ΟΗΕ ενώ ο Κύπριος Πρόεδρος έχει ήδη συναντήσει 
τον κ. Μπαν. Είπε ακόµα ότι ο Πρόεδρος Αναστασι-
άδης θα πρέπει να αποδείξει µε τη συµπεριφορά του 
τις ειλικρινείς προθέσεις του σχετικά µε την ανάγκη 
λύσης του Κυπριακού το συντοµότερο δυνατό.

Ευαρέσκεια Έρογλου για τη συμφωνία των χωριστών συναντήσεων


