Αντικυπριακες Συνεργασιες
Με το υπαρχον εκλογικο συστηµα αλλα και τον συσχετισµο των πολιτικων
δυναµεων της χωρας, αναποφευκτα, οπως εγινε και σε προηγουµενες
εκλογικες αναµετρησεις, οι δυο που περνουν στον δευτερο γυρο χρειαζονται
και επιζητουν την υποστηριξη των κοµµατων των οποιων ο υποψηφιος δεν
περασε για να συναψουν ετσι συνεργασιες που θα τους δωσουν την
δυνατοτητα εκλογης.
∆υστυχως για την Κυπρο οι εµπειριες του παρελθοντος ειχαν αρνητικα
αποτελεσµατα για την πορεια επιλυσης του πολιτικου µας προβληµατος. Σε
αρθρο µας πριν τις εκλογες, ειχαµε προβλεψει την πιθανοτητα της παραµονης
του «ακραιου» κεντρου εκτος δευτερου γυρου και προειδοποιουσαµε τοτε και
τα δυο µεγαλα κοµµατα να αποφυγουν την συναψη συµµαχιων που να δινουν
τη δυνατοτητα στα απορριπτικα κοµµατα να παιζουν ρυθµιστικο ρολο στις
εξελιξεις.
Θα θελαµε να φερουµε στην µνηµη ολων την συνεργασια ∆ΗΚΟ-∆ΗΣΥ του
1993 που εφερε στην εξουσια τον Γλαυκο Κληριδη. Χαριν της συνεργασιας ο
Γλαυκος Κληριδης ανελαβε τοτε να ενταφιασει τις ιδεες Γκαλι κατι που
επραξε µετα την εκλογη του. Με την προυποθεση οτι συντοµα θα γινει
κατορθωτη η επανεναρξη των συνοµιλιων για το Κυπριακο το πιθανοτερο
ειναι να διαπιστωσουµε οτι οι ιδεες Γκαλι ηταν πολυ καλυτερες απο την
επιλογη που τωρα µας προσφερεται και τουτο γιατι οι σηµερινες
πραγµατικοτητες ειναι πολυ πιο δυσκολο να διευθετηθουν ικανοποιητικα στα
πλαισια µιας λυσης. Και οµως οι ιδεες Γκαλι θυσιαστηκαν στα πλαισια µιας
συνεργασιας για επιτυχια στο δευτερο γυρο.
∆εν ειµαστε υπερ µιας οποιασδηποτε λυσης.
Επιζητουµε οµως το
συντοµοτερο δυνατο µια ειρηνικη και βιωσιµη λυση στα πλαισια της
πολιτικης ισοτητας Ε/Κ και Τ/Κ. Μια τετοια λυση οµως δεν θα γινει ποτε
δυνατη, αν τον ρυθµιστικο ρολο εχουν και παλιν αυτοι που φιλοσοφια τους
εχουν «το παλιν µε χρονια µε καιρους» για να πουµε το λιγοτερο. Τα χρονικα
πλαισια στενευουν διαρκως και συνεργασιες που θα δεσµευουν τον
µελλοντικο προεδρο εναντι των δυναµεων που πρεσβευουν οτι η παραµονη
των πραγµατων ως εχουν ειναι και η δευτερη καλυτερη λυση, τις θεωρουµε
αντικυπριακες και οχι επιθυµητες.
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