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Μια επιστολή 
για το2089

Σ
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής αναφέρεται στην 
επιστολή του προς τους φοιτητές του 
2089 ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. 
Αυτό τουλάχιστον είπε, την ώρα του σφρα

γίσματος της χρονοκάψουλας στη νέα Βι
βλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», η οποία θα ανοί- 
Εει την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυ
ση του Πανεπιστημίου Κύπρου.

«Στο μήνυμά μου προς τη μελλοντική ακα
δημαϊκή κοινότητα αναφέρομαι 
στις ανησυχίες που έχουμε σήμερα 
για το μέλλον της πατρίδας μας, 
αναδεικνύοντας Ζητήματα που με 
όσα γνωρίζουμε θεωρώ πως θα 
έχουν να αντιμετωπίσουν σε οίύ- 
τερη μορφή το 2089. Και αναφέ- 
ρομαι βεβαίως στις περιβαλλοντι
κές επιπτώσεις και στον κίνδυνο 
απερήμωσης της χώρας μας.

Αναφέρομαι επίσης στο Κυ
πριακό, καταθέτοντας την ελπίδα 

πως στο μέλλον οι άνθρωποι στην πατρίδα 
μας δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν Εένα 
στρατεύματα, βία και παραβιάσεις ανθρωπί
νων δικαιωμάτων, αλλά θα αΕιοποιούν τον 
χρόνο και τις δυνατότητές τους για να γίνο
νται καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι».

Έγραψε ο Πρόεδρος την επιστολή ή κά
ποιος κειμενογράφος; Δεν Εέρουμε, αλλά 
τουλάχιστον ελπίζουμε να τη διάβασε. Ελπί
ζουμε επίσης να αναπτύσσει κάποιο όραμα 
για την Κυπριακή Δημοκρατία του μέλλο
ντος που να αφήσει άναυδους τους μελλο
ντικούς φοιτητές για τη διορατικότητά του, 
τη στρατηγική του σκέψη και την πολιτική 
του γενναιότητα.

Το μόνο βέβαιο είναι πως οι φοιτητές του 
2089 θα δουν σε έναν κόσμο όπου οι μέ
σες θερμοκρασίες θα έχουν αυΕηθεί ως απο
τέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, η Κύπρος 
θα πλησιάζει, αν δεν θα έχει φτάσει ήδη, 
στην απερήμωση. Η καθημερινότητά τους 
θα είναι η σκόνη των ερήμων της περιοχής 
μας, η Εηρασία και η ανομβρία, τα ανυπό
φορα καλοκαίρια και τα έντονα, απρόβλεπτα 
καιρικά φαινόμενα που θα κάνουν τις γκρί
νιες μας για την «Πηνελόπη» και τη «Γαία» 
ευχάριστη ανάμνηση.

Κι αυτά είναι μόνο τα σίγουρα, τα μίνιμουμ 
που θα γίνουν ακόμα και αν υιοθετήσουμε 
αυτή τη στιγμή μια περιβαλλοντικά συνειδη
τοποιημένη Εωή και πολιτική. Όμως, αν το 
γενικότερο περιβάλλον οι Κύπριοι μάλλον δεν 
μπορούμε να το ελέγΕουμε, τα αποτελέσματα 
των χειρισμών της σημερινής ε/κ και τ/κ πο
λιτικής «ελίτ» στο Κυπριακό έχουν τη δυνα
τότητα να κάνουν τη Εωή των φοιτητών του 
2089 και πολιτικά και κοινωνικά, και όχι μό
νο περιβαλλοντικά, ανυπόφορη.
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