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Απογοητεύσεις  2018 – Προσδοκίες 2019 

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος*  

Αναμφίβολα, τo 2017  άφησε  πίσω του  τραυματικές αναμνήσεις,  με τα πλείστα  

νοικοκυριά  σε δεινή οικονομική κατάσταση,  τους Θεσμούς κατακρεουργημένους και 

το Κυπριακό σε στασιμότητα. Ωστόσο, μέσα από το σκοτεινό σκηνικό , κάπου – κάπου  

ξεπρόβαλαν  ακτίδες φωτός στις οποίες η κοινωνία εναποθέτει τις ελπίδες της για 

οικοδόμηση ενός ελπιδοφόρου  αύριο. 

Οι μεγαλύτερες απογοητεύσεις του λαού  προήλθαν από : 

 Το κλείσιμο του Συνεργατισμού 

 Την  αδυναμία  της πολιτείας να τιμωρήσει τους ενόχους και συνενόχους της 

οικονομικής τραγωδίας  και να αποκαταστήσει την κλονισθείσα εμπιστοσύνη 

των πολιτών  προς τους  Πολιτειακούς Θεσμούς 

  Τη συνεχιζόμενη αδυναμία συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων στο 

Κυπριακό Ζήτημα 

Όαση μέσα στην Κυπριακή έρημο  του 2018 θεωρείται :  

 Η αταλάντευτη στάση του προέδρου της Δημοκρατίας για εφαρμογή  του 

Γενικού Σχεδίου Υγείας  

 Η σθεναρή στάση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας  να  καθαρίσει, στο 

μέτρο του δυνατού, τους <<Στάβλους του Αυγεία>> που μολύνουν τον 

δημόσιο βίο  

 Η ανοδική πορεία της οικονομίας  που πέρασε από την φάση της ανάκαμψης  

στην τροχιά της ανάπτυξης  

7 + 1 προσδοκίες 2019 

Οι εργαζόμενοι και γενικότερα  οι πολίτες  που εξακολουθούν να πληρώνουν πολύ 

ακριβά το μάρμαρο  της οικονομικής κρίσης  και της αποχαύνωσης  των Θεσμών,  

προσδοκούν ότι το 2019 θα αποτελέσει εφαλτήριο για κοινωνική ανασυγκρότηση  κι 

εθνική αναγέννηση, με  κορωνίδα : 
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  Την εφαρμογή του ΓεΣΥ όπως έχει σχεδιασθεί  

 Την τιμωρία των ενόχων και συνενόχων της τραπεζικής κατάρρευσης και 

εν γένει της οικονομικής τραγωδίας 

 Την μεταρρύθμιση  του κράτους με εδραίωση της  ισοπολιτείας, της 

αξιοκρατίας  και της χρηστής διοίκησης, δημιουργώντας μία σύγχρονη 

ευνομούμενη δημοκρατία  

 Τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού 

κράτους  με  δημιουργία αξιοπρεπών  θέσεων εργασίας ιδίως για τη νέα 

γενιά  και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής   

 Την επίλυση του καυτού θέματος των Μη Εξ υπηρετουμένων Δανείων με  

λελογισμένη προστασία της πρώτης κατοικίας  

 Την εξυγίανση του πολιτικού βίου και τον εκσυγχρονισμό του 

Κομματικού συστήματος με σκοπό να υπηρετεί την πατρίδα και να 

αναβαθμίζει την ποιότητα της Δημοκρατίας 

 Τον καθορισμό  ξεκάθαρης εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση της  

νέο οθωμανικής πολιτικής  της Άγκυρας, αποσκοπώντας  στη δίκαιη 

επίλυση του Κυπριακού  και προώθηση των  ζωτικών συμφερόντων του 

Ελληνισμού  

Για το 2019, το μέγα στοίχημα  είναι να προτάξουμε με πειστικότητα τα 

Δίκαια μας στη διεθνή πολιτική σκηνή, με δόρυ μας την οντότητα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας , την ιδιότητα μας ως  μέλους της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  και την ειλικρινή συνεργασία με την Ελλάδα.  

*δημοσιογράφος  xfontos@cytanet.com.cy 
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