ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

Σ

ύμφωνα με το σύνταγμα
κάθε πέντε χρόνια ο λαός
εκλέγει τον νέο πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Φέτος
οι εκλογές ορίστηκαν για τις
17.2.2013 και οι κυριότεροι υποψήφιοι που διεκδικούν την προεδρία είναι οι κ. Ν. Αναστασιάδης,
Στ. Μαλάς και Γ. Λιλλήκας.
Ολες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
μέχρι στιγμής ότι ο κ. Αναστασιάδης είναι το φαβορί, δηλαδή
ο αδιαμφισβήτητος νικητής των
εκλογών και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκλεγεί από την
πρώτη Κυριακή 17.2.13. Ο λόγος
που ο κ. Αναστασιάδης είναι μπροστά από τους δύο άλλους ανθυποψηφίους του πέραν των 20 μονάδων είναι γιατί ο κυπριακός
λαός τον εμπιστεύεται και γιατί
θεωρείται ο πιο κατάλληλος, ο
πιο ικανός και ο μόνος που μπορεί
να υλοποιήσει αυτά που συμφώνησαν μαζί με το ΔΗΚΟ και τους
άλλους που τον υποστηρίζουν.
Ο κ. Αναστασιάδης είναι πολιτικός
με πείρα, μαθήτευσε κοντά στον
πρύτανη των πολιτικών κ. Γλαύκο
Κληρίδη και αυτά που λέγει είναι
υλοποιήσιμα και γι’ αυτό τον εμπιστεύεται ο κόσμος. Επίσης δεν
φλυαρεί, δεν παρελθοντολογεί
και δεν κατηγορεί ποτέ τους αντιπάλους εκτός αν προκληθεί και
είναι υπόχρεος να απαντήσει.
Εχει πολύ καλές διασυνδέσεις με
όλη την Ε.Ε. και ιδιαίτερα με το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που είναι
το μεγαλύτερο και υποστηρίζει
πολύ θερμά τις θέσεις μας. Επίσης

Μονόδρομος η εκλογή Αναστασιάδη

“
Του ΚΡΙΣ ΣΩΦΡΟΝΗ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ*
ρουσιάζει τραγική την κατάσταση
ο Νίκος Αναστασιάδης. ΕΙΝΑΙ τραγική η κατάσταση. Βλέπουν τι γίνεται γύρω τους στο ΑΚΕΛ ή μήπως βλέπουν μόνο αυτά που θέλουν να δουν;
Αναρωτιέμαι αν στο ΑΚΕΛ συνειδητοποιούν ότι με τέτοιες τοποθετήσεις εξοργίζουν και τους
ψηφοφόρους τους οποίους άγγιξε η κρίση. Το ότι η κυβέρνηση
ΑΚΕΛ παραδίδει καμένη γη είναι
και ο λόγος για τον οποίο το Κίνημα Φιλελευθέρων Δημοκρατών
ομόφωνα αποφάσισε τη στήριξη
της υποψηφιότητας Αναστασιάδη, σε αντίθεση με όσα είπε στην
τηλεμαχία ο Σταύρος Μαλάς ότι
δήθεν τυγχάνει της στήριξης των
Φιλελευθέρων Δημοκρατών.
Είναι οπωσδήποτε άχαρος ο ρόλος του Σταύρου Μαλά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για
άνθρωπο με ήθος και αξιοπρέ-

Ο τόπος δεν
μπορεί να περιμένει.
Δεν έχουμε χρόνο ούτε
για πειράματα, ούτε
για ανέφικτες ιδέες.
Η Κύπρος επιβάλλεται
να γυρίσει σελίδα
από αυτήν
την Κυριακή
πεια. Δεν παύει, όμως, στα μάτια
των πολιτών να είναι μία συνειδητή επιλογή ήττας που έκανε η
ηγεσία του ΑΚΕΛ, με στόχο η
αναπόφευκτη ήττα να μην αντανακλά στο ίδιο το κόμμα και την
ηγεσία του. Υπάρχει κανείς που
να πιστεύει ότι η σημερινή συγκυρία προσφέρεται για πειράματα; Η παρούσα συγκυρία επιβάλλει να ηγηθεί του τόπου ένας
πολιτικός με εμπειρία και ηγετικές ικανότητες. Και αυτός δεν
μπορεί να είναι, προφανώς, ο
Σταύρος Μαλάς με το ΑΚΕΛ, ούτε
όμως και ο Γιώργος Λιλλήκας.
Ο Γιώργος Λιλλήκας μπορεί να
μην στερείται εμπειρίας. Είναι
όμως ξεκάθαρο ότι στερείται σοβαρότητας και συνέπειας. Είναι
εξοργιστική, για να μην πω ανεύθυνη, η επιμονή του ότι μπορούμε
με την άμεση αξιοποίηση του φυσικού αερίου να βγούμε από τα

οικονομικά αδιέξοδα. Τον ακούσαμε μάλιστα την περασμένη
Δευτέρα να προτείνει συνεργασία
με τη Ρωσία, όταν το περασμένο
καλοκαίρι κατακεραύνωνε, όπως
και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τον Δημήτρη Χριστόφια
για την τακτική της κωλυσιεργίας
και την προσπάθειά του να αποφύγει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό
στήριξης με την εξασφάλιση ενός
νέου δανείου από τη Ρωσία, το
οποίο δεν ήρθε ποτέ.
Αλήθεια τόσο πολύ υποτιμά τη
νοημοσύνη των ψηφοφόρων ο
κ. Λιλλήκας; Πιστεύει ότι πάθαμε
ομαδική παράκρουση και δεν θυμόμαστε τι έλεγε ο καθένας χθες;
Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Λιλλήκας
δεν έχει σχέδιο. Τα κενά και τα
προβληματικά σημεία της πρότασής του για άμεση αξιοποίηση
του φυσικού αερίου έχουν επισημανθεί ουκ ολίγες φορές. Προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει.
Και συνεχίζει να χαϊδεύει τα
αφτιά των πολιτών με μεγάλες,
πλην ανέφικτες ιδέες, είτε αυτό
αφορά την οικονομία, είτε αυτό
αφορά το Κυπριακό.
Ο τόπος δεν μπορεί να περιμένει.
Δεν έχουμε χρόνο ούτε για πειράματα, ούτε για μεγάλες ανέφικτες ιδέες. Η Κύπρος επιβάλλεται να γυρίσει σελίδα και να
προχωρήσει μπροστά από αυτήν
την Κυριακή.
* Πρόεδρος Κινήματος
Φιλελευθέρων Δημοκρατών

Η Ανοιξη φέτος αρχίζει 17 Φεβρουαρίου

“
Του ΤΑΚΗ ΣΙΑΚΙΔΗ*
έχει πολύ καλές σχέσεις με αρχηγούς πολλών άλλων κρατών
και γενικά με τη Δύση, που είναι
η μόνη υπερδύναμη στον κόσμο
- είναι το δεσμείν και το λύειν.
Ο κ. Στ. Μαλάς λέγει ότι είναι
ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά
δεν πείθει κανένα, ούτε και τον
εαυτό του. Πώς γίνεται να είναι
ανεξάρτητος όταν τον υποστηρίζει το ΑΚΕΛ και τα παρακλάδια
του (ΠΕΟ, ΠΟΓΟ, ΕΔΟΝ, ΣΗΔΗΚΕΚ
κ.λπ.);
Στις ομιλίες του ο κ. Μαλάς δεν
χάνει ευκαιρία να κατηγορεί συνέχεια, πρώτα τον κ. Αναστασιάδη και μετά τον κ. Λιλλήκα. Ελλείψει επιχειρημάτων και μη μπορώντας να συσπειρώσει τους
οπαδούς του ΑΚΕΛ, προσπαθεί
με κατηγορίες και παρελθοντολογίες να δικαιολογήσει τα αδι-

Ο Νίκος
Αναστασιάδης είναι
πολιτικός με πείρα,
μαθήτευσε κοντά στον
Γλαύκο Κληρίδη και
αυτά που λέγει είναι
υλοποιήσιμα, γι’ αυτό
τον εμπιστεύεται
ο κόσμος

“
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τελευταία τηλεμαχία πριν
από τον πρώτο γύρο των
προεδρικών εκλογών ανέδειξε ίσως πιο έντονα από κάθε
άλλη φορά τις διαφορές ανάμεσα
στον Νίκο Αναστασιάδη και στους
ανθυποψηφίους του.
Ο Νίκος Αναστασιάδης ξεδίπλωσε
με άνεση τα επικοινωνιακά του
χαρίσματα, κτίζοντας και στο πλεονέκτημα της αδιαμφισβήτητης
πολιτικής του εμπειρίας. Άδειασε
με συνοπτικές διαδικασίες την
επιχειρηματολογία των αντιπάλων
του και την προσπάθειά τους να
αποδομήσουν την υποψηφιότητά
του, με τα υπονοούμενα για τις
δραστηριότητες του δικηγορικού
του γραφείου και τις διασυνδέσεις
του στον ευρωπαϊκό πολιτικό
χώρο. Το πιο σημαντικό όμως
είναι ότι ο Νίκος Αναστασιάδης
έδειξε για μία ακόμη φορά ότι
έχει πλάνο για να βγάλει τον τόπο
από την κρίση. Μας υπενθύμισε
γιατί η εκλογή του στην προεδρία
της Δημοκρατίας είναι μονόδρομος, για να εκκινήσει το συντομότερο δυνατόν μία προσπάθεια
να βγει ο τόπος από τα αδιέξοδα
στα οποία, δυστυχώς, τον οδήγησε η απερχόμενη κυβέρνηση.
Ο Σταύρος Μαλάς επιχείρησε να
ασκήσει πίεση στον Νίκο Αναστασιάδη κατηγορώντας τον ότι
παρουσιάζει μαύρη την εικόνα
της οικονομίας. Ορθά ο κ. Αναστασιάδης του υπέδειξε ότι δεν
λέει τίποτε περισσότερο από αυτό
που αντιλαμβάνεται και ο μέσος
Κύπριος πολίτης, αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας οι οποίοι μας
παρακολουθούν στενά. Δεν πα-
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καιολόγητα. Τον κοσμάκη δεν
τον ενδιαφέρει οι παρελθοντολογίες, ούτε τι έγινε πριν 10 ή
20 χρόνια.
Ο λαός, κύριε Μαλά και κύριε
Λιλλήκα, περιμένει να του πείτε
πώς θα ξεφύγει από τη φτώχια,
την ανεργία, την ακρίβεια που
συνεχώς καλπάζει, τα συσσίτια,
τα κοινοτικά παντοπωλεία, το
ρουσφέτι, τη μιζέρια, την κακοριζικιά που τον έφεραν και πολλά
άλλα. Το λαό δεν τον ενδιαφέρουν οι παρελθοντολογίες και
οι αλληλοκατηγορίες όταν δεν
έχει γάλα να πιει το παιδί του
και όταν δεν έχει να δώσει στο
παιδί ένα ευρώ για να αγοράσει
σάντουιτς στο σχολείο. Επίσης
το λαό δεν τον ενδιαφέρει τι
έγινε πριν 10-20 χρόνια όταν
διακόπτει τις σπουδές των παι-

διών του λόγω ανεργίας.
Ο κ. Λιλλήκας έδωσε γύρο όλων
των κομμάτων εκτός του ΔΗΣΥ.
Ξεκίνησε με τον κ. Βασιλείου
και τους ΕΔΗ, μετά εντάχθηκε
στο ΑΚΕΛ όπου πρώτα έγινε βουλευτής του και μετά υπουργός,
στη συνέχεια υποστηρίζει τον μ.
Τ. Παπαδόπουλο γιατί πίστευε
ότι δεν θα χάσει τις εκλογές του
2008, μετά επέστρεψε πάλι στο
ΑΚΕΛ, αλλά το ΑΚΕΛ πιστό στα
πιστεύω του τον έδιωξε κακή
κακώς. Και ας μην ξεχνάμε τον
οδοστρωτήρα. Αντί να προσπαθεί
να πείσει τον κόσμο τι θα κάμει
αν εκλεγεί, παρελθοντολογεί με
αβάσιμες κατηγορίες, ανέφικτα
έργα και άλλα που θέλουν χρόνια
να υλοποιηθούν.
Επειδή οι ψηφοφόροι αντελήφθησαν από καιρό ποιοι μπορούν
να υλοποιήσουν αυτά που λένε,
και ποιοι μπορούν να βγάλουν
τον κόσμο από την εξαθλίωση
που τον έφεραν, ψηφίζουν Ν.
Αναστασιάδη. Ο ΔΗΣΥ και το
ΔΗΚΟ και οι άλλες δυνάμεις που
υποστηρίζουν τον κ. Αναστασιάδη, ο οποίος θα είναι ο νέος
πρόεδρος μετά τις 17 Φεβρουαρίου, θα φέρουν την Ανοιξη στην
Κύπρο μας που τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία πέντε
χρόνια. Φέτος έρχεται η ΑΝΟΙΞΗ
από τις 17 Φεβρουαρίου.
* Από τη Λάπηθο

ΜΑΓΚΕΣ
ΤΟΛΜΑΤΕ;
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ
Σ’ αυτό τον τόπο υπάρχουν σήμερα
μια αλληλουχία εγγενών αδυναμιών,
μια σειρά από αρνητικούς παράγοντες,
που ο ένας συμπληρώνει τον άλλο
και όλοι μαζί αντιστρατεύονται την
όποια προσπάθεια υπερίσχυσης του
Κράτους Δικαίου, της ισονομίας και
της ισοπολιτείας. Και όλα αυτά ανάγονται στη νοοτροπία ότι υπεράνω
όλων το κομματικό και ατομικό συμφέρον. Μερικές μέρες μόνο μας απομένουν μέχρι την ημέρα εκείνη που ο
λαός μας θα
Του ΜΑΥΡΗ
εκλέξει τον
ΚΑΤΖΙΑΝΗ*
εκλεκτό του
που θα τον
κυβερνήσει για την επόμενη πενταετία.
Εδώ και καιρό οι κυβερνώντες σε μια
απέλπιδα προσπάθειά τους να ελέγχουν μελλοντικά πράγματα και καταστάσεις, διορίζουν ανθρώπους δικούς
τους στις διάφορες θέσεις.
Η αντιπολίτευση δικαιολογημένη διαμαρτύρεται, καταγγέλλει τους διάφορους διορισμένους και προειδοποιεί
ότι όσοι εκ των διορισμών είναι αντισυνταγματικοί θα τους ακυρώσει και
ορθά θα πράξει. Στην Ελλάδα εκ παραδόσεως οι διάφοροι αξιωματούχοι,
όπως αρχηγοί των Σωμάτων Ασφαλείας, Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης, Αεροπορίας, Αστυνομίας, αρχηγοί, υπαρχηγοί θέτουν τις παραιτήσεις τους στη
διάθεση του νεοεκλεγέντα πρωθυπουργού της χώρας και αν είναι της
εμπιστοσύνης του επαναδιορίζονται,
άλλως «παν στο καλό».
Προσωπικά διερωτούμαι γιατί δεν
εφαρμόζεται και στη μακάρια νήσο
Κύπρο, όπως λέει συνεργάτης σας,
η τακτική αυτή; Αν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι «μάγκες» και νομίζουν ότι αξιοκρατικά βρίσκονται στις
θέσεις τους ας υποβάλουν τις παραιτήσεις τους στον νέο πρόεδρο και
να είναι βέβαιοι ότι θα τύχουν δίκαιης
μεταχείρισης μέσα στις αρχές του
Κράτους Δικαίου. Θα απαλλάξουν το
κράτος από νομικές περιπέτειες αν
οικιοθελώς παραιτηθούν και τότε ο
κρατικός καρβουνάς θα γλυτώσει
πολλές χιλιάδες ευρώ, άλλως θα μιλήσουμε για παχύδερμους και ότι
στερούνται ίχνος ευαισθησίας.
Η πολιτικοποίηση των πάντων σ’ αυτό
τον τόπο είναι σήμερα θεσμοθετημένα και αποτελούν καθεστώς. Τέτοιας μορφής συμπεριφορές δεν μπορούν για πολύ να αναπαράγονται,
ούτε να παρακάμπτονται οι αιτίες
που τις προκαλούν. Έχουν να κάνουν
με κατολίσθηση η οποία έτσι θα συνεχίζεται. Για να βγούμε από την κρίση, χρειάζεται τόλμη. Η αλλαγή πορείας έχει να κάνει με σκληρές αποφάσεις οι οποίες ούτε βολεύουν,
ούτε εύκολες είναι. Είμαι πεπεισμένος
ότι η νέα κυβέρνηση του τόπου υπό
τον Νίκο Αναστασιάδη και θέληση
θα έχει και τόλμη θα έχει, για να
ανακόψει τις εκτροπές και τις αυθαιρεσίες, τις εμφυλιωτικές και νοσηρές
καταστάσεις του παρελθόντος.
Κύπριε ψηφοφόρε, η μόνη ελπίδα
σωτηρίας που απομένει σ’ αυτό τον
τόπο, η εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τα
διάφορα προβλήματα του τόπου με
βάση εκτεταμένων και τεκμηριωμένων
μελετών.
* Από τη Λεμεσό

