
Ο υποψήφιος για τις προεδρι-
κές εκλογές του Φεβρουα-
ρίου, πρόεδρος του ∆ΗΣΥ 

Νίκος Αναστασιάδης, διατηρεί 
σαφές προβάδισµα έναντι των 
δυο άλλων βασικών αντιπάλων 
του Σταύρου Μαλά που στηρίζε-
ται από το ΑΚΕΛ και του Γιώρ-
γου Λιλλήκα που στηρίζεται από 
την Ε∆ΕΚ. Αυτό δείχνει δηµο-
σκόπηση της εταιρείας LS Prime 

Market Research & Consulting 
Ltd, που έγινε µεταξύ 29/9 και 
4/10 και η οποία δηµοσιεύθη-
κε την Κυριακή στην εφηµερίδα 
«Σηµερινή».

Στην πρόθεση ψήφου η δηµο-
σκόπηση δείχνει ότι ο Αναστα-
σιάδης συγκεντρώνει 34,7%, ο 
Μαλάς 18,5% και ο Λιλλήκας 
17, 4%. Ποσοστό 10,9% απά-
ντησε ότι θα ψηφίσει «άλλο» 

υποψήφιο, 13,8% «δεν ξέρω-
δεν απαντώ» και ένα 4,1% δή-
λωσε ότι θα ψηφίσει λευκό.

Σηµαντικό εύρηµα της δηµο-
σκόπησης είναι η απόκλιση ανά-
µεσα στην απόφαση της ηγεσίας 
του ∆ΗΚΟ να στηρίξει την υπο-
ψηφιότητα Αναστασιάδη και της 
πρόθεσης µεγάλου µέρους της 
βάσης του να κατευθυνθεί µάλ-
λον προς τον Γ. Λιλλήκα.

Το σενάριο για παραίτηση 
του προέδρου ∆ηµήτρη 
Χριστόφια προτού ολοκλη-

ρώσει τη θητεία του επανήλθε 
στο προσκήνιο µετά τις δηλώσεις 
του στην ελληνική πρωτεύουσα 
για την µη υπογραφή µνηµονίου 
µε την τρόικα, το οποίο θα ακυ-
ρώνει την ΑΤΑ και τον 13ο µι-
σθό και θα ανοίγει τον δρόµο για 
ιδιωτικοποιήσεις ηµικρατικών 
οργανισµών. Πληροφορίες επι-
µένουν ότι σχέδιο παραίτησης 
συζητείται τόσο στο Προεδρικό 
όσο και στον χώρο του ΑΚΕΛ, µε 
µόνιµη αναζήτηση την αποποίη-
ση του πολιτικού κόστους από το 
δυσβάστακτο πακέτο µέτρων που 
απαιτείται για την αντιµετώπιση 
της οικονοµικής κρίσης. 

Η δήλωση Χριστόφια ότι δεν 
µπορεί να αυτό-ακυρωθεί ως 
άτοµο ούτε και να ακυρώσει 
κατακτήσεις στην επίτευξη των 
οποίων µπροστάρης ήταν το 
λαϊκό κίνηµα, ενίσχυσε τις πλη-
ροφορίες ότι η «έξοδος» από το 
ανώτατο πολιτειακό αξίωµα είναι 
µια επιλογή επί τάπητος που συ-
νεχίζει να αξιολογείται από τους 

κυβερνώντες. Όπως και η ρητο-
ρεία ότι άλλοι ευθύνονται για την 
οικονοµική κρίση. 

Ο χρόνος «εξόδου» είναι ένα 
από τα στοιχεία στα οποία εστιά-
ζονται οι συζητήσεις, καθώς αυτή 
την περίοδο µέχρι και τον ∆ε-
κέµβριο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
ασκεί την Προεδρία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Η προοπτική για 
πρόωρες προεδρικές εκλογές και 
παραίτηση αρχές ∆εκεµβρίου, 
αν και προβληµάτισε, φαίνεται 
να εγκαταλείπεται. Κι αυτό γιατί 
ο πρόεδρος δεν θέλει να επηρε-
αστεί η άσκηση της κυπριακής 
Προεδρίας της ΕΕ. Ως επικρατέ-
στερο προβάλλει το σενάριο για 
παραίτηση αρχές Ιανουαρίου, 
µετά τις γιορτές, οπότε δεν θα 
απαιτηθεί να στηθούν κάλπες 
πρόωρα για ανάδειξη προέδρου 
ο οποίος ουσιαστικά να ασκήσει 
τα καθήκοντά του για ένα µήνα. 
Με παραίτηση τον Ιανουάριο, 
καθήκοντα προεδρεύοντος θα 
µπορεί µε βάση το Σύνταγµα να 
ασκεί ο πρόεδρος της Βουλής. 
Κάτι που σηµαίνει ότι ο Γιαν-
νάκης Οµήρου θα οδηγήσει το 

κράτος στις προεδρικές εκλογές 
του Φεβρουαρίου, χωρίς η Κυ-
πριακή Πολιτεία να υποχρεωθεί 
να υποστεί διπλές δαπάνες για το 
στήσιµο καλπών. 

Σε ένα άλλο επίπεδο, οι κυ-
βερνώντες θέλουν να κερδίσουν 
χρόνο για να αποφύγουν κι 
άλλο σφίξιµο της οικονοµικής 
µέγκενης, αφού και ο υπουρ-
γός Οικονοµικών Βάσος Σιαρλή 
παραδέχεται την στενότητα των 
δηµόσιων οικονοµικών και το 
ενδεχόµενο στάσης πληρωµών. 
Αναζητούνται επειγόντως οικο-
νοµικές ενέσεις που να επιτρέ-
ψουν την καταβολή των µισθών 
των δηµοσίων υπαλλήλων για το 
µήνα Νοέµβριο και µεταξύ των 
σκέψεων που διαρρέουν ότι γί-
νονται, είναι η πώληση χρυσού. 
Μια σκέψη που είχε οδηγήσει σε 
σκληρή σύγκρουση µεταξύ κυ-
βερνώντων και αντιπολιτευοµέ-
νων στο πρόσφατο παρελθόν. Η 
δεύτερη επιλογή που συζητείται 
είναι η εκταµίευση του απαιτού-
µενου ποσού από ταµεία προνοί-
ας του ηµιδηµόσιου τοµέα όπως 
έγινε σχετικά πρόσφατα.
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Σαφές προβάδισµα Αναστασιάδη 
δείχνει και νέα δηµοσκόπηση

∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΜΕ ΕΠΑΧΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σχέδιο παραίτησης Χριστόφια 
ενόψει µνηµονίου µε την τρόικα

Πληροφορίες επιµένουν 
ότι σχέδιο παραίτησης συζητείται 

τόσο στο Προεδρικό όσο 
και στο χώρο του ΑΚΕΛ.




