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Προεδρικές Εκλογές 

Πρόταση ΔΣ για κείμενο απόφασης της ΓΣ ΟΠΕΚ [9 Νοεμβρίου 2022] 

 

Το απερχόμενο ΔΣ του ΟΠΕΚ, τιμώντας την παράδοση του Ομίλου να διατυπώνει με 

ειλικρίνεια και τόλμη τις εκτιμήσεις, τις εισηγήσεις και τις προτάσεις του, καταθέτει στη 

Γενική Συνέλευση προς έγκριση το πιο κάτω κείμενο απόφασης. 

Η ΓΣ του ΟΠΕΚ εκτιμά ότι η κατάσταση στην Κύπρο βρίσκεται σε οριακά επίπεδα, σε όλους 

σχεδόν τους τομείς. Κατά τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση – με ευθύνη κυρίως του 

Προέδρου και των στενών συνεργατών του – έχει προχωρήσει στο Κυπριακό σε 

μεθοδεύσεις που οδηγούν με ταχύτητα στη διχοτόμηση. Το διεθνές κύρος της Κύπρου, η 

διαφθορά, και η αποδόμηση κάθε πτυχής κράτους δικαίου, παρουσιάζουν ανάλογη εικόνα. 

 Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, η Γενική Συνέλευση θεωρεί ότι οποιαδήποτε 

προοπτική εκλογής στον προεδρικό θώκο προσώπων τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά 

στην κατεύθυνση που έχει πάρει η Κύπρος, κυρίως από το 2016 και μετά, θα αποτελέσει 

εγγύηση για επιδείνωση της κατάστασης, σε όλα τα επίπεδα. Το κατεξοχήν τέτοιο πρόσωπο 

είναι ο κύριος συνδημιουργός του διαπλεκόμενου καθεστώτος και των πολιτικών της 

διχοτόμησης, ο υποψήφιος Νίκος Χριστοδουλίδης. Τυχόν εκλογή του θα σημάνει την 

οριστική διχοτόμηση και το τέλος κάθε προσδοκίας για εκσυγχρονισμό του κράτους. 

Η πορεία αλλεπάλληλων λαθών από τις ηγεσίες των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ τα 

τελευταία είκοσι χρόνια, χρεώνουν αυτά τα δύο κόμματα με ευθύνες. Τόσο για τα αδιέξοδα, 

όσο και για το γεγονός ότι σήμερα ο Ν. Χριστοδουλίδης εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος 

για την Προεδρία. Οι ευθύνες αυτών των κομμάτων, χωρίς να εξισώνονται μεταξύ τους, και 

χωρίς να τους εξισώνουμε με τις πολιτικές κομμάτων της μη λύσης, είναι σημαντικές. Γι’ 

αυτό και είναι υποχρέωσή τους να αναλογιστούν τρόπους για αποτροπή του άλματος στο 

κενό που θα σημάνει η εκλογή Ν. Χριστοδουλίδη. Να τολμήσουν να επανεξετάσουν τις 

αποφάσεις τους.  

Ο ΟΠΕΚ είναι από τη δημιουργία του και από τη φύση του ανεξάρτητος Όμιλος, που δεν 

διστάζει να στηρίξει με τόλμη και παρρησία πρωτοβουλίες ή θέσεις που θεωρεί ορθές, από 

οποιονδήποτε δημοκρατικό χώρο και αν προέρχονται. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική 

Συνέλευση εξουσιοδοτεί το νέο ΔΣ του Ομίλου να στηρίξει οποιαδήποτε προοπτική 

διεξόδου, τοποθετώντας πάντα ψηλά το κριτήριο της συνέπειας. Στη βάση των σταθερών 

αρχών και θέσεων του ΟΠΕΚ και του πολιτικού οράματος και της πρακτικής του Γιάννου 

Κρανιδιώτη. Για μια γνήσια ευρωπαϊκή,  επανενωμένη Κύπρο. 

 

Από το απερχόμενο ΔΣ του ΟΠΕΚ 

Όμιλος Προβληματισμού για τον 
Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας 


