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Το Κυπριακό Παράδειγμα 

του Νέστορα Κουράκη1 

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να βρεθώ και πάλι στην Κύπρο για εκπαιδευτικούς λόγους. 

Διαβάζοντας τις κυπριακές εφημερίδες, παρακολουθώντας τις ειδήσεις στην τηλεόραση 

και, κυρίως, συζητώντας με Κυπρίους συναδέλφους, εντυπωσιάσθηκα άλλη μια φορά από 

το επίπεδο πολιτικής ωριμότητας και το συναινετικό πνεύμα που διέπει τη νοοτροπία των 

αδελφών Κυπρίων για το ξεπέρασμα κρίσιμων καταστάσεων.  

Ετσι, ενώ στην Ελλάδα ακούμε ότι χάνουμε επένδυση δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, διότι 

Δασαρχείο, Εφορία, Εκκλησία Ζακύνθου, Πολεοδομία και ΟΑΕΔ έχουν βαλθεί να 

«κυνηγήσουν» τον βαθύπλουτο εμίρη του Κατάρ, που θέλησε να εγκατασταθεί και να κάνει 

επενδύσεις στην Ελλάδα, αντίθετα στην Κύπρο υποδέχθηκαν «μετά βαΐων και κλάδων» τον 

αιγύπτιο επενδυτή Naguib Sawiris, που προτίθεται να δημιουργήσει, σε κοινοπραξία με 

Κυπρίους, εγκαταστάσεις πολυτελούς μαρίνας και τουριστικού οικισμού στην περιοχή της 

Αγίας Νάππας (κυπριακές εφημερίδες της 1.10.2016). Και ακόμη, ενώ στην Ελλάδα 

συμπολίτευση και αντιπολίτευση «σφάζονται» συνεχώς, χωρίς σχεδόν ποτέ να μπορούν να 

ψηφίσουν από κοινού ένα νομοσχέδιο (φωτεινές εξαιρέσεις ευρείας υπερψήφισης, που 

επιβεβαιώνουν όμως τον κανόνα, είναι μ.ά. ο νόμος 4009/2011 για την Ανώτατη Παιδεία 

και ο νόμος 4336/2015 για το τρίτο μνημόνιο), αντίθετα στην Κύπρο μαθαίνουμε ότι η 

αξιωματική αντιπολίτευση, δηλ. το κομμουνιστικό κόμμα ΑΚΕΛ, είναι «θετικό για τα τρία 

Υφυπουργεία που προτείνει το κυβερνών κόμμα [ΔΗ.ΣΥ]» (εφημ. «Σημερινή» της 30.9.2016, 

σελ. 10). 

Κύπριοι συνάδελφοι μου εξήγησαν  ότι κατά τα τελευταία χρόνια τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης  στην Κύπρο, ιδίως δε το ΑΚΕΛ, σπάνια φαίνεται να ξεπέρασαν κάποια 

επιβεβλημένα όρια ως προς τον τρόπο  με τον οποίο ασκούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο 

προς την κυβέρνηση. Τα κόμματα αυτά απέφυγαν, έτσι, συστηματικά να παροτρύνουν τον 

κόσμο να κατέβει στους δρόμους και να λειτουργήσει με διάθεση ανομίας. Γι’ αυτό, 

άλλωστε, η αντιμετώπιση του εγκλήματος  στην Κύπρο γίνεται με αυστηρότητα από 

πολίτες, κόμματα, νομοθέτη και δικαστικές αρχές: Ακόμη και για καταδίκη δύο μηνών 

φυλάκισης μπορεί ο καταδικαζόμενος να βρεθεί στη φυλακή.  

Επίσης, για παρόμοιους λόγους συναινετικής αντιπολίτευσης, η Κύπρος κατάφερε να 

εξέλθει από το μνημόνιο μέσα σε τρία μόλις χρόνια, και μάλιστα με πολύ καλούς δείκτες 

στην οικονομία της, τον Μάρτιο 2016. Βέβαια, σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της 

κατάστασης διαδραμάτισε και το ίδιο το μνημονιακό πρόγραμμα, που περιείχε λιγότερη 

επιβολή φόρων και περισσότερη μείωση δημόσιων δαπανών, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη 

στην Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια. Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι σοβαρά 

προβλήματα της πραγματικής οικονομίας της Κύπρου δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, καθώς 

συνεχίζουν να υπάρχουν υψηλοί δείκτες ανεργίας, κόκκινων δανείων και χρέους. Ωστόσο, 
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σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση πηγαίνει σαφώς προς το καλύτερο, και αυτό φάνηκε και 

από τη θετική ψήφο με την οποία εκφράσθηκαν οι Κύπριοι πολίτες, που ανέδειξαν και πάλι 

πρώτο κόμμα το κυβερνών ΔΗ.ΣΥ, έστω και με μειωμένο ποσοστό, τον Μάιο 2016. 

Είναι αλήθεια ότι οι αδελφοί Κύπριοι πέρασαν κατά καιρούς από οξύτατες εσωτερικές 

αντιπαραθέσεις, με αποκορύφωση τα γεγονότα του Ιουλίου 1974. Όμως έκτοτε φαίνεται 

πως έχουν ομονοήσει ενώπιον του τουρκικού κινδύνου και πως έχουν πλέον θέσει ως 

άξονα και πυξίδα της πολιτικής τους το κοινό συμφέρον, μακριά από λαϊκισμούς και φοβίες 

για πολιτικό κόστος. Κάτι που ίσως θα άξιζε να προβληματίσει και τους εδώ πολιτικούς 

ηγέτες.   


