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Γιατί χανόμαςτε. Και, υπάρχει ελπίδα; 

Του Σταφρου Α. Ζένιου  

Σο πολιτικό ςφςτθμα ςυηθτά λανκαςμζνα ερωτιματα! 
13 ηωζσ χάνονται από τθν ζκρθξθ ςτθν Ναυτικι Βάςθ «Ευάγγελοσ Φλωράκθσ», 121 από τθν 
πτϊςθ αεροπλάνου τθσ ΘΛΛΟ το 2005. Θ θλεκτροπαραγωγικι ικανότθτα τθσ χϊρασ γυρνά 
πίςω 30 χρόνια. Μζνουμε χωρίσ νερό. Πλθρϊνουμε φόρουσ ςτθν ευρωπαϊκι ζνωςθ για 
υπερβολικζσ εκπομπζσ αζριων ρφπων. Και, για να κυμόμαςτε, ο Ευάγγελοσ Φλωράκθσ ιταν 
ο αρχθγόσ τθσ Εκνικισ Φρουράσ που ςκοτϊκθκε από πτϊςθ ςτρατιωτικοφ ελικοπτζρου. ε 
ειρθνικι επιχείρθςθ χάνουμε τον αρχθγό του ςτρατοφ μασ, ςε καιρό ειρινθσ χάνουμε πιο 
πολλι θλεκτροπαραγωγικι ικανότθτα από ότι ζχαςε το Λράν ςε πόλεμο. (Σο Λράν πϊσ 
βρζκθκε εδϊ;) Όλα αυτά ςυνζβθκαν με τρείσ διαφορετικοφσ προζδρουσ ςτο πθδάλιο. 
Πρόκειται για ςυμπτϊςεισ;   
 
Διερωτόμαςτε ποιοσ φταίει. Για τθν ΘΛΛΟ ευκφνονται ιδιωτικά ςυμφζροντα, για τα 
εκρθκτικά ςτο Μαρί ευκφνεται το υμβοφλιο Αςφαλείασ που δεν βοικθςε. Αιτιολογίεσ. 
Αλλά όχι δικαιολογίεσ. Οι ικανοί θγζτεσ προλαμβάνουν τα προβλιματα.   
Ο Τπουργόσ Άμυνασ, επί κθτείασ του οποίου χάςαμε τον αρχθγό τθσ Εκνικισ Φρουράσ το 
2002, διερωτάται ποιοσ φταίει που χάςαμε τθν ναυτικι βάςθ που τιμά τθν μνιμθ του. 
Σραγικι ειρωνεία ι ςφμπτωςθ; Ο Τπουργόσ υγκοινωνιϊν, που επόπτευε τθν ΘΛΛΟ, 
θγείται ςιμερα τθσ ΑΘΚ και επιτυγχάνει τθν υψθλότερθ επίδοςθ θλεκτροπαραγωγικισ 
ικανότθτασ ςτθν ιςτορία τθσ Δθμοκρατίασ – ςτα αρνθτικά! Σραγικι ειρωνεία ι ςφμπτωςθ; 
Όςο για τα εκρθκτικά ςτο Μαρί: Αν ο Πρόεδροσ «δεν γνϊριηε», τότε ζχουμε εγκλθματικι 
αμζλεια. Αν γνϊριηε, ζχουμε εγκλθματικι ενζργεια. Εγκλθματικι, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ. 
Οι ικανοί θγζτεσ ενεργοφν προδραςτικά ςτουσ κινδφνουσ.   
 
Όμωσ δεν αρκρογραφϊ για ψυχολογικι εκτόνωςθ. «Χρειάηεται νθφαλιότθτα» είπε ορκά ο 
Πρόεδροσ. Χρειάηεται όμωσ κάτι περιςςότερο: ικανότθτα αντίλθψθσ. Χανόμαςτε, διότι το 
πολιτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ δεν κατανοεί το ςφγχρονο διεκνζσ περιβάλλον. Δεν 
αντιλαμβάνεται πϊσ δουλεφει ο κόςμοσ. Ηοφμε ςιμερα ςε ζναν «κόςμο φευγάτο» που τον 
χαρακτθρίηει θ «καταςκευαςμζνθ αβεβαιότθτα» των τεχνολογιϊν και τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ. ε ζνα δυναμικό κόςμο αλλθλεξαρτιςεων, θ αδυναμία κάποιου είναι 
αδυναμία όλων. Αδυναμία κάπου είναι αδυναμία παντοφ.  
«Θ διεκνισ οικονομικι κρίςθ κα μασ ξεπεράςει.» «Ο πόλεμοσ κατά τθσ τρομοκρατίασ δεν 
μασ αφορά.» «Είμαςτε μικρι χϊρα για να αςχολθκοφμε με τισ κλιματικζσ αλλαγζσ.» Ναι, 
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ςίγουρα! Δζςτε το 25% των νζων ανζργων. Και τα 98 εκρθκτικά εμπορευματοκιβϊτια του 
Λράν ςτο Μαρί. Α, ξζχαςα. Σα κιβϊτια ςτο Μαρί εξαφανίςτθκαν. Μαηί εξαφανίςτθκε και το 
πρόβλθμα από τουσ αζριουσ ρφπουσ του θλεκτροπαραγωγικοφ ςτακμοφ. Σραγικι ειρωνεία 
ι ςφμπτωςθ;        
 
ε ζνα δυναμικό περιβάλλον ζχουμε τρεισ επιλογζσ.  
Αν κεωροφμε ότι θ δυναμικι κακορίηεται αποκλειςτικά από άλλουσ, μποροφμε να 
κρφψουμε το κεφάλι ςτθν άμμο προςβλζποντασ ςτθν επάνοδο τθσ ςτακερότθτασ. 
Αναβάλλουμε τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων για κάποιο νεφελϊδθ μακρινό χρονικό 
ορίηοντα, μζχρι να εμφανιςτοφν καλφτερεσ ςυνκικεσ, τισ οποίεσ όμωσ οφτε να 
προςδιορίςουμε μποροφμε, οφτε να βεβαιϊςουμε ότι κα ζρκουν. Χάνουμε όμωσ τον 
μποφςουλα. Μζχρι τα προβλιματα να ςκάςουν μπροςτά ςτα ζκπλθκτα μάτια μασ. «Να 
ςκάςουν» όπωσ λζμε «να εκραγοφν».  
 
Από τθν άλλθ, μποροφμε να αντιπαρατεκοφμε με το περιβάλλον. Παρορμοφμενοι από τισ 
επικυμίεσ μασ υιοκετοφμε μθ ρεαλιςτικζσ προςεγγίςεισ, ςτθριγμζνεσ ςε ευςεβοποκιςμό, 
υποτίμθςθ των κινδφνων και υπερβολικι εκτίμθςθ των πικανοτιτων επιτυχίασ. 
Επιδιϊκουμε ανεδαφικζσ και εξωπραγματικζσ πολιτικζσ, οι οποίεσ τελικά υποδεικνφονται 
καταςτροφικζσ. Θ αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον υπαγορεφεται από τθν «επίςθμθ 
γραμμι» μζςα από ανελαςτικζσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Σο περιβάλλον όμωσ δεν 
ςυμπεριφζρεται όπωσ θ επίςθμθ γραμμι κα το ικελε, και οδθγοφμαςτε ςε ςυνεχείσ 
αςτοχίεσ. Σα προβλιματα πζφτουν βροχι πάνω μασ. «Πζφτει» όπωσ λζμε «καταρρζει», π.χ., 
θ οικονομία. 
 
Οι ςυμπτϊςεισ δεν είναι ςυμπτϊςεισ. Ιταν αναπόφευκτο αποτζλεςμα ςυςςωρευμζνων 
λανκαςμζνων επιλογϊν. Αν είχαμε πυρθνικό θλεκτροπαραγωγικό ςτακμό, το επόμενο 
ατφχθμα κα ζκλεινε τθν νιςο Κφπρο. «Κλείνω» όπωσ λζμε «να κλείςει το Κυπριακό».   
Χανόμαςτε διότι το πολιτικό ςφςτθμα διαπλθκτίηεται εάν κζλουμε «αριςτερό τουρκοκφπριο 
αντί δεξιό ελλθνοκφπριο» ι «ελλθνοκφπριο» πρόεδρο. υηθτά λανκαςμζνα ερωτιματα!  
 
Δεν ζχει ςθμαςία τι κζλουμε. θμαςία ζχει τι χρειαηόμαςτε: ΛΚΑΝΟ πρόεδρο, ΤΠΕΤΚΤΝΟ για 
τα μακροχρόνια ςυμφζροντα τθσ χϊρασ, πρόκυμο να ΔΛΑΜΡΟΦΩΝΕΛ ΕΝΕΡΓΑ τθν κοινι 
γνϊμθ. Λζγεται ότι οι πολιτικοί αςκοφν λειτοφργθμα και όχι επάγγελμα. Και όμωσ 
χρειαηόμαςτε ΕΠΑΓΕΛΜΑΣΛΜΟ, όχι επαγγελματίεσ πολιτικοφσ. τον ςφγχρονο κόςμο τθσ 
καταςκευαςμζνθσ αβεβαιότθτασ οι παραδοςιακζσ ιδεολογίεσ δεν δίνουν λφςεισ. Οι 
τραγικζσ ειρωνείεσ δεν είναι ςυμπτϊςεισ. υμβαίνουν διότι το πολιτικό ςφςτθμα δεν ζχει 
διαμορφϊςει ςφγχρονο ιδεολογικό ςτίγμα. Επιμζνει ςτα παλιά επιδιϊκοντασ τθν υπαρξιακι 
δικαίωςθ του.  
 
Τπάρχει ελπίδα; Ναι, αλλά οφτε αυτό ζχει ςθμαςία. θμαςία ζχει το «γιατί» και το «πϊσ». 
Όποιοι κατανοοφν τον κόςμο ερμθνεφουν τα γεγονότα. ε αυτοφσ ανικει το μζλλον. Ζχουμε 
και τρίτθ επιλογι. υνεχίηεται… 
 
Ο ταφροσ Α. Ζζνιοσ είναι Καθηγητήσ ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου, και πρόεδροσ τησ 
υνόδου των Πανεπιςτημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουςών  

 


