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Εχθρική ενέργεια θεωρεί η Λευκωσία το τελεσίγρα-
φο που συνέταξε ο Ντάουνερ και παρουσιάστηκε ως 
δήλωση του εκπροσώπου των Ηνωµένων Εθνών στη 
Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης προτίθεται, 
στη συνάντηση που θα έχει µε τον ειδικό αντιπρόσω-
πο του ΓΓ του ΟΗΕ την ερχόµενη  Τετάρτη, να θέσει 
όλα τα ζητήµατα «για να ξεκαθαρίσει το τοπίο».

Ενώπιον του Ντάουνερ θα τεθούν οι παρεµβάσεις 
του για να µην προχωρήσει ο διορισµός εκπροσώπου 
της ΕΕ στο Κυπριακό, να µην προωθηθεί η πρόταση 
για την Αµµόχωστο αλλά και οι µεθοδεύσεις του για 
ένα χλοµό κοινό ανακοινωθέν, όπως το επιδιώκουν 
οι Τούρκοι.

Όπως πληροφορούµαστε από ξένη διπλωµατική 
πηγή, ο Ντάουνερ έχει ουσιαστικά τελειώσει από το 
Κυπριακό και πως αυτό θα φανεί σύντοµα.

Πέρα από τη Λευκωσία, ενοχληµένες για τη στάση 
Ντάουνερ παρουσιάζονται και ξένες κυβερνήσεις, που 
παρακολουθούν από κοντά τα τεκταινόµενα. Θεω-
ρούν πως από τη στιγµή που µια από τις δυο πλευρές 
δεν εµπιστεύεται τον κ. Ντάουνερ, η παραµονή του 
στη θέση του απεσταλµένου του ΟΗΕ ζηµιώνει τις 
προσπάθειες για λύση. Περαιτέρω, έχει αρχίσει να 
εγείρεται από τρίτους και το θέµα που αφορά τη µερι-
κή απασχόλησή του µε το Κυπριακό.

Ο κ. Ντάουνερ ταξιδεύει για µερικές ηµέρες στο 
νησί και επανέρχεται όταν και όποτε διευκολύνεται το 
πρόγραµµά του. Αρµόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» ότι 
το ανακοινωθέν του ΟΗΕ της περασµένης Παρασκευ-
ής έχει ουσιαστικά ακυρώσει την αποστολή Ντάουνερ 
στη Λευκωσία. Η ίδια πηγή σηµείωνε πως τούτο δεν 

αφορά µόνο το γεγονός ότι έχει προκαλέσει την αντί-
δραση της Λευκωσίας, αλλά και επειδή δίνει όπλα 
στην τουρκική πλευρά να απορρίψει τη νέα πρόταση 
της ε/κ πλευράς, που αφορά το περιεχόµενο του κοι-
νού ανακοινωθέντος. Μετά από το τελεσίγραφο του 
ΟΗΕ οι Τούρκοι δεν έχουν κανένα λόγο να απαντή-
σουν στην πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, όταν χθες του υπο-
δείχθηκε πως «µας έχουν βάλει τα δυο πόδια σε ένα 
παπούτσι», είπε ότι «εγώ δεν αισθάνοµαι να είναι τα 
‘δυο µου πόδια σε ένα παπούτσι’. Αυτό που επιµένω 
είναι να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για ένα ουσι-
αστικό, καλά προετοιµασµένο διάλογο ο οποίος να 
δηµιουργεί τις προοπτικές µιας λύσης που να είναι 
αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες, που να µην πα-
ραγνωρίζει ούτε τις διεκδικήσεις, τις έγνοιες και τις 
ανησυχίες των Ε/κ ούτε τα δικαιώµατα των Τ/κ».

Προς αυτή την κατεύθυνση, είπε, «έχουµε υποβάλει 
εποικοδοµητικότατες προτάσεις µε τις οποίες, εάν και 
εφόσον οι εκπρόσωποι του γ.γ. ήθελαν ή θέλουν να 
τις αξιοποιήσουν, µπορεί να επιτύχουµε µια δήλωση 
η οποία να ξεκαθαρίζει κάποια θέµατα αρχής, έτσι 
ώστε να µπορούµε το συντοµότερο να µπούµε σε ένα 
διάλογο για την όσο το δυνατόν συντοµότερη λύση 
του Κυπριακού µε βάση τις βασικές αρχές, στις οποίες 
αναφέρθηκα κατ’ επανάληψη».

Όσον αφορά στη δήλωση Έρογλου, µε την οποία 
στηρίζει τον Ντάουνερ, ο Πρόεδρος υπενθύµισε συνέ-
ντευξη του κατοχικού ηγέτη, ηµεροµηνίας 29 Οκτω-
βρίου, σύµφωνα µε την οποία αναφέρεται ξεκάθαρα 
σε δύο κράτη.

Ο Πρόεδρος θέτει στον Ντάουνερ 
κατάλογο με τις μεθοδεύσεις του

Σε σύνταξη του επικαιροποιηµένου µνηµονίου 
προχωρούν οι τεχνοκράτες της Τρόικας µετά από 
µία εβδοµάδα εντατικών διαβουλεύσεων στη Λευ-
κωσία στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης της 
πορείας εφαρµογής της δανειακής σύµβασης της 
Κύπρου.

Το αργότερο ως αύριο το πρωί η Τρόικα θα ενη-
µερώσει το υπουργείο Οικονοµικών για τις νέες 
απαιτήσεις της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί 
συζήτηση.

Η επικαιροποίηση του µνηµονίου αναµένεται να 
ολοκληρωθεί την Πέµπτη.

Τα ανοικτά ζητήµατα, στα οποία καταγράφεται για 
την ώρα διάσταση απόψεων, είναι η αποκρατικο-
ποίηση κερδοφόρων ηµικρατικών οργανισµών και 
η εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. 

Ποιες είναι οι νέες απαιτήσεις της Τρόικας


