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.  Ήρθε ή ώρα της κρίσεως για του πολιτικούς - πολιτειακούς ταγούς αλλά και για 
ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα.  

. Οι κατακρεουργηµένοι πολίτες δεν είναι σε θέση να  συγχωρέσουν άλλες πολιτικές 
και κοινωνικοοικονοµικές αµαρτίες  

Αναµφίβολα, το αποτέλεσµα των βουλευτικών εκλογών της 22ης Μαίου  2016 
σηµατοδοτεί την απαρχή ενός νέου ξεκινήµατος για τους κατακρεουργηµένους πολίτες 
της Κυπριακής Δηµοκρατίας οι οποίο την τελευταία πενταετία βιώνουν το δικό τους 
οικονοµικό γολγοθά. Η εισδοχή των τεσσάρων λεγόµενων µικρών κοµµάτων στη Βουλή, 
που υπερπήδησαν πανηγυρικά το εµπόδιο του 3.6 % έστειλε ηχηρά µηνύµατα στους 
µεγάλους παραδοσιακούς πολιτικούς χώρους, στην κυβέρνηση αλλά και στο σύνολο της 
κοινωνίας. Το απόσταγµα αυτού του µηνύµατος εµπεριέχεται στη φράση, << ο τόπος δεν 
αντέχει άλλο την αιχµαλωσία της κοµµατικής τρόικας, ο λαός δεν ανέχεται άλλο την 
κοροιδία, των πολιτικών καιροσκόπων και των οικονοµικών κερδοσκόπων >>. 

Φρονούµεν ότι µε την έναρξη των εργασιών της νέας Βουλής, ξεκινά µια νέα πιο 
αισιόδοξη εποχή για την Κύπρο που εξακολουθεί να  κινείται στον αστερισµό της 
ανεργίας και της φτώχειας, µε <<διαχρονικό>> φόντο την ηµισέλινο στις πλάτες του 
βουβού Πενταδάκτυλου. Οι πρώτες δηλώσεις του νέου προέδρου της Βουλής, <<έχουμε	  
λάβει	  το	  μήνυμα	  της	  κοινωνίας	  ότι	  ζούμε	  σε	  εποχή	  έργων	  και	  όχι	  λόγων>>	  σε	  
συνδυασμό	  με	  την	  ολόθερμη	  στήριξη	  των	  κομματικών	  αρχηγών	  	  στον	  Δ.	  Συλλούρη	  
για	  αναβάθμιση	  του	  καταρρακωμένου	  κύρους	  του	  κοινοβουλίου,	  διανοίγουν	  ένα	  
αισιόδοξο	  κύκλο	  για	  τη	  δεινοπαθούσα	  πολιτική	  ζωή.	  

Μέσα	  στο	  διμορφούμενο	  σκηνικό,	  	  προβάλλει	  αμείλικτο	  το	  ερώτημα.	  Πράγματι	  
πήραν	  τα	  μηνύματα	  του	  εξαθλιωμένου	  και	  απηυδισμένου	  πολίτη	  οι	  πολιτικοί	  ταγοί.	  	  	  
Για	  να	  μας	  πείσουν	  περί	  τούτου,	  οφείλουν	  να	  δώσουν	  δείγματα	  γραφής	  ότι	  
προωθούν	  μέσα	  σε	  πνεύμα	  συναίνεσης	  και	  ειλικρίνειας	  μέτρα	  για	  εξυγίανση	  του	  
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πολιτικού	  βίου,	  με	  αιχμή	  την	  πλήρη	  διαφάνεια	  σε	  όλα	  τα	  επίπεδα,	  την	  αξιοκρατία,	  
και	  την	  ορθόδοξη	  κομματική	  πορεία.	  Με	  άλλα	  λόγια,	  οι	  πολίτες	  αναμένουν	  να	  	  
γευθούν	  στην	  επόμενη	  πενταετία	  τους	  καρπούς	  ενός	  σύγχρονου	  ευρωπαικού	  
κράτους	  προικισμένο	  με	  τις	  αρχές	  της	  ισονομίας,	  της	  ισοπολιτείας	  και	  του	  
ποιοτικού	  δημοκρατικού	  βίου	  με	  σεβασμό	  στον	  πολίτη.	  Παράλληλα,	  οι	  πολίτες	  
προσδοκούν	  να	  δούν	  πολιτικούς	  ταγούς	  που	  να	  ενδιαφέρονται	  στην	  πράξη	  για	  τις	  
επόμενες	  γενιές	  και	  όχι	  για	  τις	  επόμενες	  εκλογές.	  Μόνο	  έτσι	  οι	  πολιτικοί	  και	  
πολιτειακοί	  ταγοί	  θα	  επανακτήσουν	  την	  χαμένη	  αξιοπιστία	  τους.	  Μόνον	  έτσι	  οι	  
έχοντες	  εξουσία,	  πολιτική	  ,	  πολιτειακή	  	  και	  κοινωνική,	  	  θα	  απκτήσουν	  ξανά	  την	  
εμπιστοσύνη	  του	  πολίτη.	  Προς	  την	  κατεύθυνση	  αυτή,	  κρατάμε	  τόσο	  την	  σαφή	  
τοποθέτηση	  του	  νέου	  προέδρου	  της	  Βουλής	  ότι	  <<νοιώθουμε	  αυξημένο	  καθήκον	  να	  
εργασθούμε	  όλοι	  για	  πιο	  πολλές	  συναινέσεις	  ώστε	  να	  βελτιώσουμε	  τις	  σχέσεις	  μας	  
και	  να	  κάνουμε	  το	  κοινοβούλιο	  πιο	  αποτελεσματικό>>	  όσο	  και	  την	  διαβεβαίωση	  
του	  προέδρου	  της	  Δημοκρατίας	  πως	  <<επιθυμεί	  να	  έχει	  αγαστή	  συνεργασία	  με	  τον	  
νέο	  πρόεδρο	  του	  κοινοβουλίου	  ώστε	  να	  αντιμετωπισθούν	  επιτυχώς	  οι	  δύσκολες	  
προκλήσεις	  στα	  θέματα	  της	  οικονομίας,	  της	  κοινωνικής	  πολιτικής	  και	  το	  
Κυπριακό.>>	  Ο	  χρόνος	  λοιπόν	  θα	  δείξει	  κατά	  πόσον,	  ο	  τόπος	  θα	  πάει	  μπροστά	  ή	  θα	  
οπισθοδρομήσει	  περαιτέρω.	  Στην	  απευκταία	  	  δεύτερη	  περίπτωση,	  νάναι	  βέβαιοι	  οι	  
ηγέτες	  των	  μεγάλων	  κομμάτων	  ότι	  η	  νέμεσις*,	  δεν	  θα	  τους	  χαρισθεί	  με	  τίποτα.	  

*νέμεσις. Η τιµωρία που επιβάλλεται από µία ανώτερη δύναµη σε όποιον παραβαίνει 
τους ηθικούς νόµους. Θεία δίκη. 

Λευκωσία 13 Ιουνίου 2016	  

	  

	  


