ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Φαίνεται ότι οι Αγγλοαµερικανοί και η σύµµαχός τους Ε.Ε. θεωρούν ότι έφτασε επιτέλους
η ώρα να υλοποιήσουν τα αποτρόπαια σχέδιά τους εναντίον του κυπριακού ελληνισµού, τον
οποίο νοµίζουν ότι µπορούν πλέον να χειραγωγούν.
Αφού οδήγησαν τεχνηέντως και την Κύπρο στην οικονοµική καταστροφή, µε ευθύνη όλου
του πολιτικού κόσµου, που υποστήριξε ή αποδέχθηκε την ένταξη στην Ε.Ε.,
αποπροσανατόλισαν τους ψηφοφόρους, διοργανώνοντας έναν προεκλογικό αγώνα µε
κυρίαρχο στοιχείο την οικονοµία κι όχι το εθνικό θέµα. Πέταξαν τον εθελόδουλο Χριστόφια
(ντροπαλό υποστηρικτή του ΝΑΙ) σαν στυµµένη λεµονόκουπα και προωθούν τον αδίστακτο
ΝΑΙνέκο Αναστασιάδη για Πρόεδρο.
Φαίνεται ότι θα τα παίξουν όλα για όλα, γιατί δε δίστασαν να κάψουν ακόµη και τις
πολύτιµες σ’ αυτούς εταιρείες δηµοσκοπήσεων, οι οποίες λειτουργούν για να επηρεάζουν την
κοινή γνώµη κι όχι για να την καταγράφουν. Θυµίζουµε µε ποιο τρόπο «έσπρωξαν» τον
Τσίπρα το 2008, δίνοντάς του πάνω από 20% (ενώ δεν είχε ξεκολλήσει από το 5%), στην
προετοιµασία του «∆εκέµβρη», µε τον οποίο έφθειραν τον άβουλο Καραµανλή, τον
ανέτρεψαν, ακύρωσαν τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και τις ελάχιστες άλλες
θετικές πλευρές της πολιτικής του. Μέχρι τώρα, όµως, πρόσεχαν τουλάχιστον όσο πλησίαζε η
ηµέρα των εκλογών να προσαρµόζουν τα «ευρήµατα» µε την πραγµατικότητα, ώστε να µην
εκτεθούν ανεπανόρθωτα και δεν µπορούν πλέον να παίζουν το ρόλο τους. Στην Κύπρο δεν
έκαναν ούτε αυτό.
Κάνοντας έναν χοντρικό υπολογισµό, αν οι εταιρείες δεν είχαν επηρεάσει το εκλογικό
σώµα της Κύπρου, ο Αναστασιάδης θα είχε περίπου 40% και ο Λιλλήκας θα ήταν δεύτερος,
οπότε όλα θα ήσαν ανοιχτά για το δεύτερο γύρο. Τώρα το αποτέλεσµα είναι
προδιαγεγραµµένο, µ’ ένα σχέδιο «λύσης» έτοιµο, χειρότερο µάλλον από το σχέδιο Ανάν,
ύστερα και από τις µονοµερείς υποχωρήσεις που έκανε ο Χριστόφιας. Ο Αναστασιάδης είναι
ο κατάλληλος άνθρωπος, µε τον εσµό των «υπερπατριωτών» της ΕΟΚΑ Β΄ γύρω του (ο
πατέρας του αστυνοµικός διευθυντής Λεµεσού, πραξικοπηµατίας, έκανε τις συλλήψεις στη
Λεµεσό), είναι ο πρόθυµος και να «πουλήσει» το εθνικό θέµα και να χαρίσει το δηµόσιο
πλούτο στη Μέρκελ και τους εταίρους της.
Επειδή η κατάσταση έχει δυσκολέψει πολύ, απαιτείται ακόµη µεγαλύτερη πολιτική τόλµη
από τις πατριωτικές δυνάµεις του κυπριακού ελληνισµού. Απαιτείται συσπείρωση µε καθαρές
θέσεις και υπέρβαση των προσωπικών και άλλων µικροφιλοδοξιών. Η θέση του Λιλλήκα για
εκδίωξη της τρόικας είναι µια σηµαντική θέση, αλλά δεν είναι αρκετή. Αν πράγµατι την
εννοεί και δεν την υποστηρίζει εκ του ασφαλούς ότι δε θα χρειαστεί να την τηρήσει ή αν δε
σκοπεύει να την στρογγυλέψει κάποια στιγµή, πρέπει να γνωρίζει κι αυτός και όσοι τον
ψήφισαν ότι αυτό συνεπάγεται αποχώρηση από την Ε.Ε., πρώτη προϋπόθεση για την
ανόρθωση της οικονοµίας, κι ότι χρειάζεται µια άλλη πολιτική σε όλους τους τοµείς.

