Η ΝΕΑ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η νέα τραγωδία στο µαρτυρικό νησί δεν είχε ως µοναδικό κόστος τις 13 ανθρώπινες ζωές.
Έπληξε την οικονοµία και το κύρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Πολλά και περίεργα λάθη
Οι δειλοί και µοιραίοι και άβουλοι που πήραν πριν από 3 χρόνια την εξουσία στην Κύπρο
µε τη βοήθεια των Αγγλοαµερικάνων α) κατ’ εντολήν των προστατών τους έπαιξαν το ρόλο
του χωροφύλακα του Ισραήλ, σταµατώντας το ρωσικό πλοίο και κατάσχοντας το φορτίο του,
β) αποθήκευσαν το φορτίο αυτό, αντί να το καταστρέψουν, για να ελπίζει η Συρία ότι θα
φτάσει κάποια στιγµή στον προορισµό του, γ) επέλεξαν ως χώρο αποθήκευσης τη ναυτική
βάση που γειτνιάζει µε τη µεγαλύτερη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου, δ) δεν
τήρησαν κανέναν από τους κανόνες ασφαλείας, ε) αγνόησαν τις επίµονες προειδοποιήσεις,
ακόµη κι όταν άρχισαν οι µικροεκρήξεις. Υποχωρώντας στις πιέσεις όλων, αποµονώθηκαν
απ’ όλους κι έκαναν ακριβώς ό,τι δεν έπρεπε ή (µε άλλα λόγια) ό,τι θα ήθελε ένας εχθρός της
Κύπρου, ο οποίος ίσως και να υποβοήθησε την έκρηξη.
Οι Τούρκοι αποθρασύνθηκαν
Ο θρασύτατος Ερντογάν ειρωνεύτηκε: «κοιτάξτε πώς κατάντησαν οι Ελληνοκύπριοι», κι
έκανε επίδειξη ανωτερότητας ότι τους λυπούνται και τους δίνουν ρεύµα! Ξεχνάει ο άθλιος επί
πόσα χρόνια δίνει ρεύµα η Κυπριακή ∆ηµοκρατία στα κατεχόµενα και µάλιστα δωρεάν (ενώ
οι κατοχικοί το πουλάνε), ξεχνάει τη δωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη και άλλες παροχές
προς τους Τουρκοκύπριους, ξεχνάει τα εκατοµµύρια ευρώ ως επιδόµατα προς τους
λαθροµετανάστες που προωθούν οι Τούρκοι στην ελεύθερη Κύπρο.
Η ένταξη στην Ε.Ε. και η οικονοµική επιδείνωση
Το πλήγµα ήρθε σε µια στιγµή που η οικονοµία του νησιού επιδεινώνεται. Τα προβλήµατα
άρχισαν µε την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004. Όταν τότε όλοι πανηγύριζαν (και
δυστυχώς ακόµη και σήµερα όλες οι ηγεσίες θεωρούν την ένταξη ως επιτυχία και
βαυκαλίζονται µε την «ευρωπαϊκή λύση»), το ΑΣΚΕ είχε προειδοποιήσει ότι (πέραν των
άλλων) η ένταξη θα οδηγήσει σε διάλυση της κυπριακής οικονοµίας, η οποία οικονοµία από
πλεονέκτηµα των Ελληνοκυπρίων θα µετατραπεί σε µειονέκτηµα (βλ. και ΑΣΚΕ-3). Η
επιδείνωση επιταχύνθηκε µε την εκλογή Χριστόφια, ο οποίος ποτέ και πουθενά δεν προέβαλε
τις αντιστάσεις που προέβαλλε (και, µάλιστα, επιτυχώς) ο Τάσσος. Οι οικονοµικές συνέπειες
της ένταξης είναι παρόµοιες µε την Ελλάδα και οι συνταγές που θα προταθούν επίσης. Μόλις
7 χρόνια µετά την ένταξη στην Ε.Ε. η εύρωστη οικονοµία της Κύπρου κινδυνεύει να
καταλήξει στα µνηµόνια.

∆υσχερέστερη η διαπραγµατευτική θέση
Με όλ’ αυτά και µε τους µειοδότες στην εξουσία η διαπραγµατευτική θέση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Οι Αγγλοαµερικάνοι πιέζουν για «λύση» σε
λίγους µήνες, πριν από την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από την Κύπρο τον Ιούνιο του
2012 και ο Χριστόφιας, υποχωρώντας συνεχώς, ίσως αποδεχθεί και τα χρονοδιαγράµµατα.
Η τραγωδία στη ναυτική βάση άλλαξε το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο. Ένα µεγάλο
κίνηµα ξέσπασε κατά του Χριστόφια και της µειοδοτικής του πολιτικής, που ζητεί την
παραίτησή του. Προς το παρόν οι ξένοι προστάτες του (και η κατοχική κυβέρνηση του
Γιωργάκη) τον στηρίζουν και δείχνουν ότι θέλουν να συµφωνήσουν λύση µε αυτόν στην
εξουσία. Ο κυπριακός ελληνισµός πιστεύουµε ότι για άλλη µια φορά θα υψώσει το ανάστηµά
του, θα ανατρέψει τους µειοδοτικούς και θα διαµορφώσει µέσα από το κίνηµα της
αγανάκτησής του µια πρόταση προοπτικής, γιατί ξέρει ότι, διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος
αυτό το κίνηµα να εκφυλιστεί, ο Χριστόφιας να υπογράψει ό,τι του ζητήσουν, ενώ στο βάθος
θα προετοιµάζουν για πρόεδρο τον Αναστασιάδη, η θητεία του οποίου δεν προοιωνίζεται
ευοίωνες εξελίξεις σε µια Κύπρο που θα έχει ήδη παραδοθεί.

