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Παρά πόδας είναι τα όπλα 
των κοµµατικών επιτελεί-
ων αναµένοντας πυρετώ-

δεις διεργασίες για τις προεδρικές 
εκλογές από το Σεπτέµβριο. 

Κάποιες διεργασίες, άτυπες και 
παρασκηνιακές, γίνονται και αυ-
τές τις ηµέρες, ωστόσο το σκηνικό 
δεν θα ξεκαθαρίσει πριν το φθι-
νόπωρο. Σήµερα, τα δεδοµένα 
διαµορφώνονται ως έξης: 

•Οι συζητήσεις μεταξύ ΔΗΣΥ 
και ΔΗΚΟ έχουν ως γνωστόν 
προχωρήσει και αυτό που παρα-
µένει είναι να υπάρξουν κάποιες 
προγραµµατικές διατυπώσεις που 
θα διευκολύνουν τη δηκοϊκή ηγε-
σία. Σύμφωνα με πληροφορίες 
του «Φ» , πρόθεση της Πινδάρου 
είναι να δοθεί στο Δημοκρατικό 
Κόµµα ρόλος στο Κυπριακό, µε 
την τοποθέτηση ενός συμβού-
λου-κλειδί, όπως είναι σήµερα 
ο Γιώργος Ιακώβου. Ήδη στον 
ΔΗΣΥ έχουν κάποια ονόματα 
υπόψη, τα οποία εκτιμούν πως 
θα αντιμετωπιστούν θετικά από 
το ΔΗΚΟ, η ηγεσία του οποίου 
θα πρέπει να βρει τρόπους να 
πειστεί η βάση του κόµµατος για 
τη συνεργασία αυτή. Ένα εγχεί-
ρηµα, το οποίο δεν φαίνεται να 
είναι εύκολο, καθώς καταγράφο-
νται ήδη αντιδράσεις. Όπως ανέ-
φερε ενηµερωµένη πηγή, ακόµη 
και να τα βρουν στην ηγεσία του 
ΔΗΚΟ στο θέμα της συνεργασί-
ας, αυτό δεν σηµαίνει πως όλα 
τελειώνουν. 

Στην Πινδάρου, πάντως, εκτι-
μούν πως τα προβλήματα θα ξε-
περαστούν και πως η συνεργασία 

θα σφραγιστεί το Σεπτέµβριο. 
Όσο δε αφορά το Υπουργείο Εξω-
τερικών, το οποίο καλοβλέπει το 
ΔΗΚΟ, από το Δημοκρατικό Συ-
ναγερμό φαίνεται να υπάρχει ένα 
σενάριο για τοποθέτηση δικού 
του στελέχους μέχρι και τον δι-
ορισµό του νέου επιτρόπου της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Στο στρατόπεδο του ΑΚΕΛ θα 
εντατικοποιηθούν οι προσπάθει-
ες για την προώθηση της υποψη-
φιότητας του Σταύρου Μαλά, που 
έτυχε μουδιασμένης υποδοχής 
από τον κόσµο του κόµµατος. 
Πρώτος στόχος είναι να έχει ο 
υπουργός Υγείας επαφή με την 
κομματική βάση και δεύτερος, με 
την κοινωνία ευρύτερα. Οι μέχρι 
σήµερα δηµόσιες τοποθετήσεις 
του υποψήφιου περιορίστηκαν 
σε γενικές απόψεις, ρητορικού 
χαρακτήρα, με σαφή την έλλειψη 
θέσεων. Αυτό φαίνεται να αποτε-
λεί την παρούσα τακτική του κόμ-
ματος, μέχρι να διαμορφωθεί το 
προεκλογικό πλαίσιο, µέσα στο 
οποίο θα κινηθεί.

• Στο στρατόπεδο του Γιώργου 
Λιλλήκα, έχοντας τη στήριξη της 
ΕΔΕΚ, υπάρχει εκτίμηση πως η 
διεισδυτικότητα της υποψηφιότη-
τας επηρεάζει την εκλογική βάση 
και των άλλων κοµµάτων του 
ενδιάμεσου χώρου, ανεξάρτητα 
µε τι θα αποφασίσουν οι ηγεσί-
ες τους. Με τους Οικολόγους οι 
συζητήσεις προχωρούν καλά και 
αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σύ-
ντοµα.

• Στο Ευρωπαϊκό Κόμμα, τα 
δύσκολα έπονται. Η τάση που 

υπάρχει σε μερίδα της ηγεσίας 
να υποστηριχθεί η υποψηφιότητα 
Αναστασιάδη προκαλεί αναταρά-
ξεις. Αυτό θα επηρεάσει ενδεχο-
μένως και τη συνοχή του κόμ-
µατος, γεγονός που θα διαφανεί 
όταν οι συζητήσεις θα μπουν στα 
βαθιά. Ήδη κάποια στελέχη του 
ΕΥΡΩΚΟ έχουν ανοικτή γραμμή 
επικοινωνίας µε την Πινδάρου 
και άλλα µε το επιτελείο του Γ. 
Λιλλήκα.

ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΤΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

Η Τρόικα θα επηρεάσει τον 
χάρτη των Προεδρικών Εκλο-
γών. Η διαμόρφωση και υποβο-
λή εκ μέρους των τροϊκανών του 
μνημονίου ενδέχεται να χωρίσει 
τις πολιτικές δυνάμεις στα δύο. Σε 
μνημονιακούς και αντιμνημονια-
κούς. Αυτό ούτως ή άλλως θα γί-
νει σε επίπεδο των οργανωµένων 
κοινωνικών φορέων. 

Σε ό,τι αφορά τους υποψηφί-
ους αναμένεται ότι θα κληθούν 
να υπογράψουν το µνηµόνιο 
της Τρόικα. Είναι δε σαφές πως 
εάν δεν υπογραφεί από κυβερ-
νητικής πλευράς, η οποία έχει 
καλέσει και την Τρόικα να έλθει 
στην Κύπρο, δύσκολα οι άλλες 
δυνάμεις θα το πράξουν. Εκ των 
πραγµάτων, εάν υπάρξουν εξε-
λίξεις µε την κατάθεση του µνη-
μονίου, θα αλλάξει και η ατζέντα 
του προεκλογικού αγώνα. Θα 
επικεντρωθούν οι δημόσιες συ-
ζητήσεις στα θέματα της οικονο-
μίας, τα μέτρα και το περιεχόμε-
νο του τροϊκανού μνημονίου.

Η κατεχόμενη Αμμόχωστος 
πιθανόν να κρατά το κλειδί 
στις συνοµιλίες για επανέ-

νωση. Αυτό αναφέρει η βρετανική 
εφηµερίδα Ιντιπέντεντ σε εκτενές 
ρεπορτάζ, στο οποίο αναφέρεται 
στο θέμα της Αμμοχώστου και 
στην ερήµωση της περιφραγµέ-
νης περιοχής των Βαρωσίων.

Κάποτε, γράφει η απεσταλµένη 
της εφημερίδας, το Βαρώσι ήταν 
ένας τουριστικός προορισµός και 
για αστέρια του Χόλιγουντ όπως 
η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Πολ 
Νιούμαν, αλλά τώρα τα κτήρια 
καταρρέουν, ενώ φίδια και πο-
ντίκια κυκλοφορούν παντού. Δη-
λώσεις στην εφηµερίδα έκαναν 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύ-
πριοι, όπως ο Νίκος Μεσαρίτης, 
επικεφαλής της επιτροπής για 
την ανοικοδόµηση της πόλης, ο 

οποίος είπε ότι η ανοικοδόµηση 
της θα στοιχίσει 100 δισ. ευρώ, 
ενώ θα χρειαστεί ένας ολόκληρος 
στρατός.

Ο Οκάν Νταγκλί της τ/κ οργά-
νωσης «Πρωτοβουλία για την Αμ-
μόχωστο», που υποστηρίζει την 
επιστροφή των Βαρωσίων, δή-
λωσε ότι η επιστροφή των Βαρω-
σίων θα σήµαινε τη σωτηρία της 
Αμμοχώστου. Ο Ερόλ Καιμάκ, 
καθηγητής Πολιτικών Επιστημών 
στο παράνοµο πανεπιστήµιο ανα-
τολικής Μεσογείου, υποστήριξε 

ότι ενώ οι Ελληνοκύπριοι αντιμε-
τωπίζουν την τραπεζική κρίση και 
αναµένουν τις εκλογές τον επόµε-
νο χρόνο, λίγη πρόοδος μπορεί 
να αναμένεται για τα Βαρώσια ή 
άλλες πτυχές του Κυπριακού. Αν 
η τουρκική πλευρά, πρόσθεσε, 
ανοίξει τα Βαρώσια αυτό θα συνέ-
βαινε µε την πόλη υπό τουρκική 
διοίκηση και µε αντάλλαγµα την 
άρση της απαγόρευσης για απευ-
θείας εµπόριο.

Όµως, εκτιµά η εφηµερίδα, τα 
κίνητρα για τη Τουρκία να κατέ-
χει το Βαρώσι εξασθενούν μετά 
από απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαι-
ωµάτων να διατάξει την Άγκυρα 
να καταβάλει 20 εκατ. ευρώ σε 13 
ξενοδόχους και άλλους επιχειρη-
µατίες για την απώλεια της περι-
ουσίας τους στο Βαρώσι.

Άτυπες διεργασίες για προεδρικές, 
το Σεπτέµβριο ξεκαθάρισµα λογαριασµών

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ

100 δισεκατομμύρια ευρώ 
για ανοικοδόμηση Αμμοχώστου
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