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μικροΠΟΛΙΤΙΚΑ

ευθέως

Τον επόμενο
χρόνο θα είναι
έτοιμη η Πλ.
Ελευθερίας
Βιαζόταν ο δήμαρχος
Λευκωσίας Κ. Γιωρκάτζης το
έργο της Πλατείας Ελευθερίας
να ολοκληρωθεί πριν το τέλος
του χρόνου. Ηθελε να κάνει
εγκαίνια, ξεκινώντας την
προεκλογική του. Αν όλα πάνε
καλά, η πλατεία θα είναι έτοιμη
το καλοκαίρι του επόμενου
χρόνου. Ο δήμαρχος, όμως,
πήρε ήδη επιστολή από τον
Γενικό Ελεγκτή, ο οποίος τον
καλεί να δώσει εξηγήσεις για
το τελικό κόστος του έργου.

Γιατί δεν μιλούσε
ο τέως υπαρχηγός;

Μυρίζει... εξυπηρέτηση
συμφερόντων

Μίλησε για διάλυση της Εθνικής Φρουράς ο αντιπρόεδρος της Αλληλεγγύης, Ανδρέας Παπαπαύλου!
Μια μόνιμη επωδό που την ακούμε από
την εποχή της διακυβέρνησης Χριστόφια.
Η Εθνική Φρουρά λοιπόν διαλύεται αλλά διάλυση δεν βλέπουμε. Αντίθετα η κυβέρνηση, ενώ μιλά για αποστρατιωτικοποίηση, δημιουργεί προϋποθέσεις για αναβάθμιση της Ε.Φ. που υποτίθεται ότι θα
διαλυθεί με τη λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με την πάγια θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ομως ο κ. Παπαπαύλου
ήταν μέχρι προχθές ο δεύτερος τη τάξει
στην Ε.Φ., ήταν υπαρχηγός. Γιατί άραγε μέχρι τη στιγμή που κατείχε τη θέση του
υπαρχηγού της Ε.Φ. δεν έβγαζε άχνα;
Εχει δίκαιο ο κ. Παπαπαύλου, το ζήτημα
δεν είναι μόνο ηθικό αλλά και πολιτικό και
ηθικό... Αλήθεια, τι έκανε ο κ. Παπαπαύλου
για να προλάβει ή να σταματήσει τη διάλυση της Εθνικής Φρουράς; Γιατί δεν παραιτήθηκε έγκαιρα και ζήτησε ανανέωση του
συμβολαίου του, υπηρετώντας για ακόμη
ένα χρόνο τις πολιτικές της κυβέρνησης
ΔΗΣΥ;

Λέει το Υπουργείο Υγείας πως θα δημιουργηθεί κρατικό ΑκτινοθεραπευτικόΟγκολογικό Κέντρο στο Νοσοκομείο της
Λεμεσού. Απ’ την άλλη όμως, προσθέτει,
θα επιδιωχθεί και συνεργασία με τους
δύο ιδιώτες που θα δραστηριοποιηθούν
στη Λεμεσό προσφέροντας ογκολογικέςακτινοθεραπευτικές υπηρεσίες. Καλή,
δεν λέω, η συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στις υπηρεσίες υγείας. Χρήσιμη και ωφέλιμη. Στην Κύπρο όμως, αντίστροφα χειριζόμαστε τα θέματα αυτά.
Στις χώρες του εξωτερικού η ιδιωτική
πρωτοβουλία δρα συμπληρωματικά, στο
πλαίσιο της συνεργασίας της με το κράτος. Στην Κύπρο, στα θέματα του καρκίνου, το κράτος συμπληρώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ενδεικτική η πρόθεση
του Υγείας να παραπέμπει σε δύο ιδιωτικά κέντρα της Λεμεσού ασθενείς για
ακτινοθεραπεία και άλλες υπηρεσίες την
ίδια ώρα που στο νέο ακτινοθεραπευτικό της Λεμεσού θα τοποθετηθεί ένα μόνο ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα. Σας
«μυρίζει» εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων ή μήπως είναι της ιδέας μου;

Πρέπει να το παραδεχθούμε πως εκεί
στην ΕΔΕΚ έχουν μεγάλη φαντασία.
Σε χθεσινή ανακοίνωσή του το κόμμα
αναφέρει ότι ο Ακιντζί “επιδιώκει προετοιμασία του σεναρίου για μελλοντική
απόσχιση σε περίπτωση όπου τα σχέδια
της Τουρκίας για ολικό έλεγχο της κυπριακής επικράτειας καταστούν ανεφάρμοστα”.
Και όλα αυτά, αναφέρει, απορρέουν
από τις δημόσιες δηλώσεις του.
Ισως εμείς να είμαστε αγράμματοι και
να μην καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε.
Πάντως τέτοιου είδους δήλωση ή
έστω πρόθεση δεν διαβάσαμε και δεν
ακούσαμε από τον Ακιντζί. Αντίθετα τον
ακούσαμε να μιλά για ένα κράτος με μία
κυριαρχία και μία ιθαγένεια.
Επιπλέον αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι με την πολιτική ισότητα την οποία
επιδιώκει ο Ακιντζί προσδοκά σε πολιτική και αριθμητική υπεροχή της τουρκοκυπριακής πλευράς.
Από το 1960 ισχύει στην Κύπρο η πολιτική ισότητα. Εκεί στην ΕΔΕΚ δεν έμαθαν ακόμα τι σημαίνει αυτός ο όρος; Θέλουν και τα λένε ή τους ξεφεύγουν; Ιδού
η απορία.
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Σκηνές ντροπής για
ολόκληρη την Ευρώπη
Τα πράγματα με το προσφυγικό στην
Ελλάδα είναι εκρηκτικά και πολύ επικίνδυνα να αναφλεγούν ενόψει του χειμώνα. Οι προαναγγελθείσες εδώ και καιρό
εξεγέρσεις, οι συγκρούσεις ανάμεσα στις
εθνικές ομάδες των προσφύγων και των
μεταναστών, ο πολύμηνος εγκλεισμός χιλιάδων ανθρώπων σε ένα χώρο φτιαγμένο για τους μισούς από όσους κλήθηκε να
εξυπηρετήσει και στο τέλος οι φωτιές,
έδωσαν ένα τέλος στο χοτ σποτ της Μόριας. Ανθρωποι από διάφορες εθνικές
ομάδες προσφύγων και μεταναστών, εγκλωβισμένοι εδώ και μήνες, συγκρούονταν και έκαιγαν ο ένας τις σκηνές του άλλου μαζί με όλα τους τα υπάρχοντα. Οι
φωτιές επεκτάθηκαν, καίγοντας εκατοντάδες μικρές και μεγάλες σκηνές. Μαζί με
αυτές και τα υπάρχοντα των ανθρώπων
που ζούσαν σε αυτές.
Μάνες με μωρά στην αγκαλιά, ηλικιωμένοι, παιδιά και άνδρες που έτρεξαν να
φύγουν από τη φωτιά με ό,τι ρούχα φορούσαν. Πολλοί από αυτούς ξυπόλυτοι.
Είναι σκηνές ντροπής για ολόκληρη
την Ευρώπη.

Αχ αυτός ο Ακιντζί...

Της
Μαρίας Φράγκου

Αν ο Ακιντζί
πει είναι μέρα,
κάποιοι θα πουν
είναι νύχτα
Τι είπε ο Μουσταφά Ακιντζί που έπρεπε να
προκαλέσει τη μήνιν των εκπροσώπων της
άγονης γραμμής στο Κυπριακό; Στις διαπραγματεύσεις δεν συζητείται ούτε η συνομοσπονδία ούτε το ενιαίο κράτος. Στόχος είναι μία
συνομοσπονδιακή λύση, είπε ο Μουσταφά
Ακιντζί. Είπε ακόμα ότι μεταξύ της ε/κ και τ/κ
συνιστώσας πολιτείας δεν μπορεί να υπάρξει
μια σχέση υπεροχής...
Ο Τ/κ ηγέτης ζήτησε ρεαλισμό για τις εγγυήσεις, επανέλαβε ότι οι Τ/κ δεν έχουν εμπιστοσύνη, ως εκ τούτου βλέπουν την ασφάλειά τους στις εγγυήσεις της Τουρκίας και
έφερε παράδειγμα τη συμπεριφορά εθνικιστικών κύκλων στην ε/κ πλευρά... Και όλοι ξέρουμε τους παλικαρισμούς των εθνικιστών,
σοβινιστών, έναντι των Τ/κ. Κάτι επιθέσεις σε
αυτοκίνητα, κάτι ξυλοδαρμοί... Ψιλά γράμματα, βέβαια, για όλους αυτούς.
Ηγέτης της τ/κ κοινότητας είναι ο Μουσταφά Ακιντζί και στα πλαίσια του διαλόγου και
της διαπραγμάτευσης ζητά, συζητά και επιμένει για κάποια πράγματα, τα οποία θεωρεί ως
δικλίδα ασφαλείας για τους Τ/κ. Δεν έχει σε
όλα δίκαιο ο Μουσταφά Ακιντζί. Αν ήταν
έτσι, δεν θα γίνονταν διαπραγματεύσεις. Αν
ήταν έτσι, το Κυπριακό θα έκλεινε προς το
συμφέρον της μιας ή της άλλης πλευράς και
ξανά από την αρχή. Ξανά τα ίδια προβλήματα, ξανά οι ίδιες εντάσεις και ενστάσεις...
Αυτή, ωστόσο, η συμπεριφορά του Μουσταφά Ακιντζί δεν τον καθιστά «αδιάλλακτο»
ηγέτη, όπως λένε στην ολότητά τους οι εκπρόσωποι της άγονης γραμμής στο Κυπριακό. Για να τον αναθεματίζουν τον Τ/κ ηγέτη,
ως να παρακαλούν να είχαμε άλλον ένα Ραούφ Ντενκτάς ή έναν Ντερβίς Ερογλου για
να γίνεται και η δική τους δουλειά ευκολότερη.
Συγγνώμη, αλλά ποια λύση διαπραγματευόμαστε τόσες δεκαετίες τώρα; Τη συνομοσπονδία; Το ενιαίο κράτος; Τη διχοτόμηση;
Την ομοσπονδιακή λύση δεν καταγράφουν
όλες οι Συμφωνίες Κορυφής, όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, όλες οι
ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου; Αρα, δεν είπε κάτι παράλογο ο Μουσταφά
Ακιντζί. Αρα, με τη μορφή λύσης τα έχουν οι
απορριπτικοί και όλοι όσοι άρχισαν να τρέμουν στην ιδέα πως επίκειται λύση του Κυπριακού.
Το είπε, όμως, ο Μουσταφά Ακιντζί και είπαν να τον παραλάβουν ως αδιάλλακτο, ως
προκλητικό, ως εκβιαστή.
«Δεν πρέπει να αναμένονται θαύματα στη
Νέα Υόρκη... το παρόν δεν είναι το τελικό
στάδιο του κυπριακού προβλήματος», είπε
ακόμα ο Μουσταφά Ακιντζί. Οι υπερ-πατριώτες δεν έπρεπε να χαιρετίσουν αυτή τη στάση
του Τ/κ ηγέτη; Αφού είπε αυτά που θέλουν να
ακούσουν, γιατί δεν χαιρέτισαν και δεν υπερθεμάτισαν; Μα γιατί ακριβώς ο Μουσταφά
Ακιντζί, ενώ αναγνωρίζει τις δυσκολίες και
τα προβλήματα, δεν μένει σε αυτές. Αλλά θέλει να προχωρήσει προς την εξεύρεση λύσης,
που θα ενώνει τον τόπο και το λαό. Μια λύση
που δεν θα συνιστά επιβολή, αλλά ο λαός θα
αποφασίσει για την αποδοχή της. Και για αυτή τη λύση κάθεται στο τραπέζι, χωρίς γινάτια και αδιαλλαξία, όπως οι προκάτοχοί του.

