
Tα αποτελέσµατα των δη-
µοτικών εκλογών έχουν 
δώσει άλλο αέρα στην 

Πινδάρου, που βλέπει πλέον να 
είναι εφικτοί οι σχεδιασµοί της 
µε βασικό πυλώνα την εθνική 
συνεννόηση και ορίζοντα τις 
προεδρικές εκλογές. Ο Νίκος 
Αναστασιάδης αποκάλυψε στον 
«Φιλελεύθερο» ότι τους αµέσως 
επόµενους µήνες αρχίζει ο προ-
βληµατισµός και η δροµολόγηση 
αποφάσεων για τις προεδρικές 
εκλογές στα συλλογικά όργανα 
του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού.

Αν και αποσυνδέει τα εκλογι-
κά αποτελέσµατα της περασµέ-
νης Κυριακής από την κορυφαία 
πολιτειακή αναµέτρηση του 
Φεβρουαρίου του 2013, σηµει-
ώνει: «Οι αποφάσεις µας θα λη-
φθούν µε το ίδιο αίσθηµα ευθύ-
νης από τα συλλογικά όργανα, 
µέσα στους αµέσως επόµενους 
µήνες». Ο σχεδιασµός αυτός 
σχετίζεται µε την προσπάθεια 
της Πινδάρου να ελέγξει από 
νωρίς το παιγνίδι των υποψη-
φιοτήτων στο χώρο της, καθώς 
πολλά είναι τα ονόµατα των εν 
δυνάµει υποψηφίων που εδώ 
και καιρό κυκλοφορούν. 

Στη συνέντευξή του, ο πρόε-
δρος του ∆ΗΣΥ απαντά και στην 
καίρια επισήµανση ότι τον βο-
λεύει µόνο εάν έχει απέναντί του 
σε µια προεδρική αναµέτρηση, 
τον πρόεδρο Χριστόφια. 

«Εάν ο κ. Χριστόφιας θα είναι 
ή δεν θα είναι υποψήφιος, είναι 
κάτι που αφορά τον ίδιο. Η δική 
µου άποψη είναι πως µια αξιό-
πιστη και µε προοπτικές υποψη-
φιότητα δεν µπορεί να βασίζεται 
στις τυχόν αδυναµίες του πολιτι-
κού αντιπάλου, αλλά στη δυνα-
µική των δικών σου προτάσεων, 
στη δική σου πολιτική συνέπεια 
και στην απόλυτη προσήλωση 
στη φιλοσοφία της συλλογικής 
αλλά αποφασιστικής και µε τόλ-
µη διαχείρισης των ζητηµάτων 
που αφορούν στη χώρα». 

Ο Νίκος Αναστασιάδης συντη-
ρεί το µοµέντουµ του καλού κλί-
µατος των συνεργασιών που το 
κόµµα του πέτυχε στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές και στέλνει προς 
πολλούς αποδέχτες το µήνυµα 
πως: Ο ∆ηµοκρατικός Συνα-
γερµός θα συνεχίσει µε την ίδια 
συνέπεια και µε συγκεκριµένες 
πρωτοβουλίες, µακριά από λαϊ-
κισµούς αλλά µε αίσθηµα ευθύ-
νης, να εµµένει στην ίδια πολιτι-
κή µε την προοπτική να επιτύχει 
τις µεγαλύτερες δυνατές συγκλί-
σεις στα µείζονα θέµατα που 
απασχολούν την πατρίδα µας. 

Επί τούτου προσδιορίζει ότι 
αυτά τα κεφαλαιώδη θέµατα εί-
ναι: το Κυπριακό, η οικονοµική 
κρίση, οι προοπτικές δηµιουρ-
γίας συνθηκών ανάπτυξης, η 
διαχείριση του υποθαλάσσιου 
πλούτου. Ειδικότερα για το Κυ-

πριακό ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ 
αναφέρει ότι µετά λύπης του 
διαπιστώνει «πως ύστερα από 
4 σχεδόν χρόνια διαπραγµατεύ-
σεων δεν διαβλέπουµε µε αισι-
οδοξία την προοπτική επίλυσης 
του κυπριακού προβλήµατος, 
για να µην πω πως βρισκόµα-
στε µπροστά στα πρόθυρα ενός 
απευχόµενου αδιεξόδου». «Είναι 
εξόφθαλµο», συνεχίζει, «πως ο 
κυπριακής ιδιοκτησίας διάλογος 
δεν οδηγεί πουθενά και τούτο 
γιατί όλοι αναγνωρίζουµε πως 
οι αποφάσεις λαµβάνονται και 
προέρχονται από την Άγκυρα. 
Συνεπώς, η εµµονή στο δόγµα 
του κυπριακής ιδιοκτησίας δια-
λόγου αλλά και στις προτάσεις 
που έχουν κατατεθεί από τον 
πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας δεν 
οδηγούν προς την επιθυµητή 
κατεύθυνση, αλλά µειώνουν ση-
µαντικά τις προοπτικές για επί-
λυση του Κυπριακού». ∆ηλώνει 
πως είναι της ώρας να καταθέσει 
ή να επαναλάβει τις θέσεις του 
∆ηµοκρατικού Συναγερµού και 
ως προς τη διαδικασίας και ως 
προς την ουσία του κυπριακού 
προβλήµατος. «Ούτως ή άλλως», 
αναφέρει, «έχουν κατατεθεί γρα-
πτώς στο Εθνικό Συµβούλιο. 
Ευχή µου είναι ο πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας έγκαιρα να αντι-
ληφθεί την ανάγκη συλλογικής 
διαχείρισης για αναθεώρηση 
των µέχρι σήµερα ανεδαφικών 
αντιλήψεων που µας έχουν φέ-
ρει στα πρόθυρα πιεστικών δι-
ληµµάτων και του ενδεχοµένου 
ενός νέου αδιεξόδου». Σταθερά 
ο Νίκος Αναστασιάδης καταθέ-
τει την αποφασιστικότητα του 
κόµµατός του για τη δηµιουργία 
ενός σύγχρονου κράτους που να 
συνδέεται µε την ανατροπή της 
µέχρι σήµερα πρακτικής που 
δηµιουργούσε κατεστηµένα, που 

εξέτρεφε τη διαπλοκή και ήθελε 
την ικανοποίηση των αναγκών 
του πολίτη να ταυτίζεται µε την 
κοµµατική ταυτότητα.

Για το µεγάλο ποσοστό απο-
χής που παρατηρήθηκε τις δη-
µοτικές εκλογές ο πρόεδρος 
του ∆ΗΣΥ δηλώνει «πως σε 
σύγκριση µε ώριµες δηµοκρα-
τίες η αποχή που παρατηρείται 
στην Κύπρο δεν είναι ιδιαίτερα 
υψηλή. Παρ’ όλα αυτά η αυξητι-
κή τάση της αποχής και βεβαίως 
µας ανησυχεί. Γι’ αυτό εξάλλου 
και η άµεση εξαγγελία µιας σει-
ράς προτάσεων για θεσµικές 
αλλαγές, οι οποίες θα συνδυα-
στούν και µε άλλες πρωτοβουλί-
ες, µε στόχο την αποκατάσταση 
της εµπιστοσύνης των πολιτών 
προς την πολιτική διαδικασία».

Σε ότι αφορά τα µηνύµατα 
που έστειλαν οι πολίτες µέσω 
της πρόσφατης εκλογικής διαδι-
κασίας, ο Νίκος Αναστασιάδης 
είναι κατηγορηµατικός: «Τα µη-
νύµατα των πολιτών οπουδήπο-
τε και εάν απευθύνονται, ευαρέ-
σκειας ή απαρέσκειας, αφορούν 
όλους. Αν τα πολιτικά κόµµατα 
δεν πάρουν µαθήµατα από τα 
µηνύµατα δυσαρέσκειας που εν-
δεχόµενα σήµερα να αφορούν 
είτε την κυβέρνηση είτε τις άλλες 
παρατάξεις, αν ακόµα µε αίσθη-
µα αυταρέσκειας θεωρήσουν 
πως τα µηνύµατα απευθύνονται 
σε άλλους, δεν υπάρχει αµφι-
βολία πως θα υποπέσουν στα 
ίδια σφάλµατα, µε το ανάλογο 
πολιτικό κόστος». Και προσθέτει 
ότι «µέσα από τα µηνύµατα εµπι-
στοσύνης προς την παράταξη οι 
ευθύνες µας είναι πολλαπλάσια 
µεγαλύτερες, γι’ αυτό και θέλω 
να δηλώσω την αποφασιστικό-
τητά µας να µην διαψεύσουµε 
τις προσδοκίες που οι πολίτες 
επενδύουν σε εµάς».
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Σε ρυθµούς προεδρικών εκλογών 
κινείται ο ∆ηµοκρατικός Συναγερµός

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η ΣΤΟΝ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ»

Ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ θεωρεί «πως ο κυπριακής ιδιοκτησίας διάλογος 
δεν οδηγεί πουθενά και τούτο γιατί όλοι αναγνωρίζουµε πως οι αποφάσεις 
λαµβάνονται και προέρχονται από την Άγκυρα».


