
Η ιδιαίτερη σηµασία των Προεδρικών εκλογών 
 
Είναι κοινή οµολογία ότι η προσεχείς Προεδρικές εκλογές έχουν µια 
ιδιαίτερη σηµασία. Ο Κυπριακός λαός δε θα ψηφίσει απλός για την 
ανάδειξη του Προέδρου και της Κυβέρνησης. Θα ψηφίσει για την 
πατρίδα του, θα ψηφίσει για το µέλλον του και το µέλλον των παιδιών 
του. Σ’ αυτές τις Προεδρικές εκλογές διακυβεύονται πολλά. Όλες οι 
ενδείξεις δείχνουν ότι ο διεθνής παράγοντας ετοιµάζεται ώστε αµέσως 
µετά τις εκλογές να επιδιώξει λύση του Κυπριακού προβλήµατος, το 
οποίο δηµιουργεί προβλήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ένταξη 
της Τουρκίας σ’ αυτήν, στο ΝΑΤΟ και στην ευρύτερη περιοχή της 
Κύπρου. 
 
Το πιθανότερο είναι να ετοιµαστεί και να υποβληθεί ένα νέο σχέδιο και να µεθοδευτούν 
πιέσεις για την αποδοχή του, αφού κύριος στόχος των πρωταγωνιστών που θα το 
ετοιµάσουν θα είναι η ικανοποίηση των αιτηµάτων της Τουρκίας. 
Όταν ληφθούν όλα αυτά υπ’ όψιν, καταφαίνεται πόσο σηµαντικό είναι το ποιος θα είναι 
µετά το Φεβρουάριο του 2008, ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
 
Η ιστορία και οι αγώνες του σηµερινού Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου και προπαντός 
η στάση του και η καθοδήγηση του λαού στις κρίσιµες ώρες του δηµοψηφίσµατος για το 
σχέδιο Ανάν, δηµιουργούν στο λαό αίσθηµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης. 
 
Η εµπειρία του στο εθνικό µας θέµα, η πολιτική κρίση και η οξυδέρκεια του, εξασφαλίζουν 
ότι στις νέες κρίσιµες ώρες που θα ακολουθήσουν, µε ψυχραιµία, ωριµότητα και υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης, θα πάρει τις αποφάσεις εκείνες που χρειάζονται και θα συµβουλεύσει 
ανάλογα το λαό ώστε να εξευρεθεί µια βιώσιµη λύση του εθνικού µας θέµατος στο πλαίσιο 
της διζωνικής Οµοσπονδίας. Αυτό πάντοτε χωρίς να απεµπολούνται τα δικαιώµατα τις 
πλειοψηφίας των Ελληνοκυπρίων και χωρίς να φαλκιδεύεται το µέλλον της πατρίδας µας 
µέσα στα συµφέροντα των ξένων. 
 
Πέραν του εθνικού θέµατος το οποίο η παρουσία του Τάσσου Παπαδόπουλου στην ηγεσία 
του κράτους είναι σηµαντική, η παραµονή του στην Προεδρία εγγυάται και τη συνέχιση της 
οικονοµικής ανάπτυξης του τόπου, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η είσοδος µας 
στην Ευρωζώνη. 
Αυτή η οικονοµική ανάπτυξη η οποία ελπίζουµε να συνεχιστεί, θα επιτρέψει την περαιτέρω 
βελτίωση των κοινωνικών παροχών οι οποίες έχουν τόσο πολύ αυξηθεί κατά την τελευταία 
πενταετία. 
 
Οι εκλογές αυτές δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται µε τα στενά κοµµατικά κριτήρια. 
Το δηµόσιο αίσθηµα είναι ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν µε βάση το εθνικό και κοινωνικό 
συµφέρον. 
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