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11-7-11: Φταίμε όλοι;  

Του Σταφρου Α. Ζένιου  

Οι ευκφνεσ μασ είναι μεγάλεσ και ιρκε θ ϊρα να τισ αντιμετωπίςουμε. 

Προςζξτε δθμαγωγικι τακτικι: Ο πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου μιλά για «ανικανότθτα και 
αναξιοκρατία» του προζδρου και του Συμβουλίου τθσ ΑΗΚ, και παίρνει απάντθςθ ότι «ςτην ΑΗΚ 
εργοδοτοφνται δεκάδεσ εξειδικευμζνα άτομα με διπλϊματα που αφοροφν τον τομζα του 
ηλεκτριςμοφ». Με ζντεχνο τρόπο οι ευθφνεσ μετακυλϊνται από την ηγεςία ςτα δεκάδεσ άτομα τησ 
ΑΗΚ. Και αφοφ αυτά είναι εξειδικευμζνα με διπλϊματα, και άρα ικανά, τότε όλοι είμαςτε ικανοί.  

Οφτε τον Πρφτανη επιθυμϊ να υποςτηρίξω (είναι ικανόσ να το κάνει μόνοσ του), οφτε να προςθζςω 
ςτα προβλήματα του Προζδρου τησ ΑΗΚ (αρκετά ζχει δημιουργήςει από μόνοσ του). Γράφω για να 
ςυγχαρϊ το προςωπικό και τουσ τεχνικοφσ τθσ ΑΗΚ. Ειλικρινά. Να μθν μπλζξουμε τισ ευκφνεσ των 
πολιτικϊν προϊςτάμενων με τον επαγγελματιςμό του προςωπικοφ και, ιδιαίτερα, τθν αποτελεςματικι 
αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ.  

Κυρίωσ, όμωσ, γράφω διότι επαναςτατϊ εναντίον τησ άποψησ ότι «φταίμε όλοι». Άμεςα ι ζμμεςα 
αυτό καλλιεργείται τελευταίωσ.   

Και επαναςτατϊ γιατί αυτι θ άποψθ είναι όχι μόνο εςφαλμζνθ αλλά και αδιζξοδθ. Πρωτίςτωσ, αγνοεί 
τθν πολφ ςθμαντικι παρατιρθςθ του Βζμπερ ότι ςε ζνα δθμοκρατικό πολίτευμα ενϊ ο λαόσ είναι 
κυρίαρχοσ, ο «λαόσ δεν κυβερνά». Δεν μπορεί να φταίνε εκείνοι που δεν κυβερνοφν. Ταυτόχρονα, 
μετακυλφει τισ ευκφνεσ ςε ζνα απρόςωπο ςφνολο και αποτρζπει τισ οποιεςδιποτε διορκωτικζσ 
κινιςεισ. Αφοφ φταίμε όλοι, τότε δεν φταίει κανείσ. Τι να κάνουμε δθλαδι, ομαδικό χαρακίρι;   
 
Όχι, δεν φταίμε όλοι! Ωςτόςο, ζχουμε όλοι ευκφνεσ. Οι ευκφνεσ μασ, ωσ λαόσ, είναι μεγάλεσ και ιρκε 
θ ϊρα να τισ αντιμετωπίςουμε. 
 
Πότε ζχουμε ευκφνθ;  
 
Όταν διδάςκουμε καλφτερα ςτα φροντιςτιρια το απόγευμα, από ότι ςτο δθμόςιο ςχολείο το πρωί.  
Όταν διεκπεραιϊνουμε τθν αίτθςθ του επϊνυμου πολίτθ πιο γριγορα, από τθν αίτθςθ τθσ ανϊνυμθσ 
νοικοκυράσ.  
 

mailto:katerina@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/


 

30 Aυγοφςτου 2011 

Όταν υπεκφεφγουμε μπροςτά ςτισ δφςκολεσ αποφάςεισ, όπωσ ςτο «αν δεν παταχκεί θ φοροδιαφυγι 
δεν δεχόμαςτε ςυγκράτθςθ μιςκϊν».  
 
Όταν ςυςτινουμε μετεγχειρθτικι άδεια ζξι μθνϊν ςε ζνα  δθμόςιο υπάλλθλο («είςαι δθμόςιοσ 
υπάλλθλοσ, ζτςι δεν είναι;»)  ενϊ, για τθν ίδια επζμβαςθ, ζνασ ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ κα επζςτρεφε 
ςτθν εργαςία του ςε δφο θμζρεσ. 
 Όταν εκλζγουμε ςτο κοινοβοφλιό μασ βουλευτι, που το ιςχυρό του επιχείρθμα για πρόςλθψθ 
εξαδζλφθσ του ςτο πανεπιςτιμιο είναι θ φράςθ/απειλι, «Θα τα ποφμε ςτουσ προχπολογιςμοφσ!» 
(κλείνει το τθλζφωνο).   
 
Όταν προςπακοφμε να αποκλείςουμε υποψιφια από πρόςλθψθ λόγω «ανεπαρκοφσ γνϊςθσ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ αφοφ είναι αλλοδαπι». Τϊρα, πϊσ μασ διζφυγε ότι από θλικία πζντε χρόνων πιγε 
ςε δθμόςια ελλθνόφωνα ςχολεία; Απλά, διότι άλλθ υποψιφια ιρκε ςυςτθμζνθ από κομματικό 
ςτζλεχοσ.   
 
Όταν ηθτοφμε διευκόλυνςθ φοιτθτι με το επιχείρθμα «Στθν Κφπρο ηοφμε, μπορεί να με χρειαςτείτε 
εςείσ μια μζρα» (ιδιαίτερα ατυχζσ επιχείρθμα όταν προζρχεται από ογκολόγο!). 
 
 Ζχουμε ευκφνθ όταν ςυμπεριφερόμαςτε με αυτό τον τρόπο. Ευκφνθ ζχουμε και όταν ανεχόμαςτε 
τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ. Εννοείται, βεβαίωσ, ότι οποιαδιποτε ομοιότθτα με πραγματικά γεγονότα είναι 
τελείωσ ςυμπτωματικι. Ο Θεόσ να βάλει το χζρι του (ιδίωσ ςτο τελευταίο παράδειγμα.) Όμωσ, μια 
χϊρα δεν κυβερνάται με προςευχζσ. Κυβερνάται με αρχζσ. Και ευκφνθ για τισ αρχζσ τθσ 
διακυβζρνθςθσ ζχουμε όλοι. 
 
Αυτιν τθ ςτιγμι διογκϊνονται ςτθ χϊρα μασ υπόγεια κοινωνικά ρεφματα. Οι αγανακτιςμζνοι ζγιναν 
αφυπνιςμζνοι. Σφντομα κα είναι οργανωμζνοι και αποφαςιςμζνοι για μια νζα πορεία. Ο Μιχάλθσ 
Ατταλίδθσ και ο γράφων υποςτθρίξαμε, δθμόςια και με επιχειριματα, ότι θ αλλαγι κα ζρκει από τθν 
προεδρία τθσ χϊρασ και κα ξεκινιςει από τουσ νζουσ. Ομάδεσ πολιτϊν ιδθ οργανϊνονται. Εδϊ 
ακριβϊσ ζγκειται θ μεγάλθ μασ ευκφνθ.   
 
Για να χαράξουμε μια νζα δθμιουργικι πορεία για τθ χϊρα μασ απαιτείται ζνα υψθλό αίςκθμα 
δθμόςιασ ευκφνθσ, ενεργθτικότθτα, αυτοπεικαρχία, εμμονι ςε αρχζσ, επιμονι μπροςτά από τισ 
δυςκολίεσ. Οι πολίτεσ μιασ δθμιουργικισ κοινωνίασ ζχουν το θκικό ανάςτθμα και τθν ψυχικι δφναμθ 
για να ανταποκρικοφν ςε αυτζσ τισ υψθλζσ προδιαγραφζσ. Αν τα καταφζρουμε, κα ζχουμε πάρει τθν 
τφχθ ςτα χζρια μασ. Θα είμαςτε πλζον υπεφκυνοι. Αν δεν τα καταφζρουμε, κα ζχουμε τουλάχιςτον τθ 
ςυνείδθςι μασ ιςυχθ ότι ανταποκρικικαμε ςτισ ευκφνεσ μασ -- «Ο οφείλομεν ποιιςαι πεποιικαμεν.» 
Αν όμωσ ςυνεχίςουμε να αδιαφοροφμε, τότε πράγματι κα φταίμε όλοι.  
 
Ο ταφροσ Α. Ζζνιοσ είναι καθηγητήσ ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου και πρόεδροσ των Πρυτάνεων των 
Πανεπιςτημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουςών  
 

 


