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11-7-11: Για ένα καλύτερο κράτος. 

Του Σταφρου Α. Ζένιου* 

Καλφτερο κράτοσ ςθμαίνει αποτελεςματικό και κοινωνικά ευαίςκθτο κράτοσ, υπεφκυνο κράτοσ. 
 

Το λεωφορείο τρζχει προσ τον γκρεμό με το γκάηι πατθμζνο, ο οδθγόσ κοιμάται ςτο τιμόνι, οι 
ςυνοδθγοί καυγαδίηουν για μια κζςθ ςτο παράκυρο. Όταν γκρεμιςτοφν κα διοριςτεί επιτροπι για να 
επιρρίψει ευκφνεσ ςτον μθχανικό ςυντιρθςθσ ότι δεν ζλεγξε επαρκϊσ τθν πίεςθ ςτα λάςτιχα!  
 
Κάπωσ ζτςι μοιάηει θ είδθςθ ότι τζκθκαν ςε διακεςιμότθτα πυροςβζςτεσ για τθν ζκρθξθ ςτο Μαρί. 
Ψάχνουμε ποιοσ πυροςβζςτθσ φταίει. Αυτό είναι αποτζλεςμα τθσ μθ ανάλθψθσ πολιτικϊν ευκυνϊν: 
το κυνθγθτό τον πιο κάτω. Σίγουρα κα βρεκοφν ευκφνεσ. Κάποιοσ δεν τιρθςε ευλαβικά τισ διαδικαςίεσ. 
Να τιμωρθκεί; Όχι! Οι ευκφνεσ είναι πολιτικζσ. Το κζμα μου όμωσ δεν είναι τι πάει ςτραβά. Το κζμα 
πλζον είναι πωσ πάμε μπροςτά. Είναι θ ϊρα να διερωτθκοφμε τι κράτοσ χρειαηόμαςτε.` 
 
Ενϊ τα εκρθκτικά αυτό-αναφλζγονταν, υπουργεία ανταλλάςουν επιςτολζσ που διαπνζονται από μια 
διαχειριςτικι λογικι. Αυτό βγάηει ςτθν επιφάνεια κάτι άλλο. Ότι το κράτοσ μασ εςτιάηεται ςτισ 
διαδικαςίεσ και όχι ςτο αποτζλεςμα. Ότι ςτελεχϊνουμε τθν δθμόςια υπθρεςία με γραφειοκρατικζσ 
διαδικαςίεσ τυπικϊν προςόντων, που δεν αφινουν χϊρο για άςκθςθ κρίςθσ και επιλογι των αρίςτων. 
Ενϊ όταν μποροφμε να αςκιςουμε κρίςθ, κριτιριο είναι οι κομματικζσ ιςορροπίεσ. Η διαρροι των 
θμεϊλσ του ΓΓ του κυβερνϊντοσ κόμματοσ, και ο τρόποσ διοριςμοφ Συμβουλίων ςτουσ δθμόςιουσ 
οργανιςμοφσ τεκμθριϊνουν τουσ ιςχυριςμοφσ μου.  Η διαρροι των μθνυμάτων προκάλεςε αρχικά μια 
ζξαρςθ αντιδράςεων και μετά ξεχάςτθκε, διότι αυτι θ ςυμπεριφορά δεν κεωρείται θκικά απαράδεκτθ 
ςτθν κυπριακι πολιτικι ςκθνι. 
 
Το πολιτικό ςφςτθμα οδιγθςε τθν Κφπρο ςε αδιζξοδα. Οι προβλθματιςμοί για τον ρόλο του κράτουσ 
ςτθν ςφγχρονθ εποχι τθσ «καταςκευαςμζνθσ αβεβαιότθτασ» δεν επθρεάηουν ουςιωδϊσ τισ δικζσ μασ 
πολιτικζσ ςυηθτιςεισ. Επικρατεί ο κρατιςμόσ που ςυντθρεί πελατειακζσ ςχζςεισ προσ εξυπθρζτθςθ 
κομματικϊν ςκοπιμοτιτων. Όταν θ δεξιά βρίςκεται ςτθν αντιπολίτευςθ μιλά για λιγότερο κράτοσ. 
Όταν όμωσ βρίςκεται ςτθν εξουςία δεν ακολουκεί τθν δικι τθσ ιδεολογία. Αντί ςυνεποφσ πολιτικισ 
ζχουμε αδιζξοδουσ τακτικιςμοφσ. Για τθν αριςτερά βεβαίωσ υπάρχει ςυνζπεια μεταξφ τθσ ιδεολογίασ 
για τον αυξθμζνο ρόλο του κράτουσ και τθν εξυπθρζτθςθ ςκοπιμοτιτων. Αυτό δεν κάνει τθν κζςθ τθσ 
ιςχυρότερθ. Αντικζτωσ οδθγεί ςε αδιζξοδα με ιδεολογία. Όπωσ και να το δοφμε, για αδιζξοδα 
πρόκειται.   
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Στο δίλθμμα «μεγαλφτερο ι μικρότερο κράτοσ» που κζτουν οι ιδεολογικοί δογματιςμοί, θ απάντθςθ 
είναι «καλφτερο κράτοσ». Καλφτερο κράτοσ ςθμαίνει αποτελεςματικό και κοινωνικά ευαίςκθτο κράτοσ. 
Καλφτερο κράτοσ είναι το υπεφκυνο κράτοσ, που μεριμνά για το μακροπρόκεςμο ςυμφζρον τθσ χϊρασ, 
και είναι φειδωλό ςτθν χριςθ περιοριςμζνων πόρων.    
 
Χρειαηόμαςτε κράτοσ που να ςτθρίηεται ςτα αποτελζςματα και όχι ςτισ διαδικαςίεσ. Χρειαηόμαςτε 
ενδυνάμωςθ αλλά και υπευκυνότθτα των δθμόςιων λειτουργϊν. 
   
Χρειαηόμαςτε όμωσ ακόμθ κάτι. Σε ζνα δυναμικό περιβάλλον χρειαηόμαςτε «δομικό πλουραλιςμό». 
Συνδυαςμό δθλαδι κράτουσ, αυτόνομων κεςμϊν, και ενϊςεων πολιτϊν. Η οικονομικι κρίςθ που 
περνοφμε δεν είναι μόνο δθμοςιονομικι κρίςθ. Είναι κρίςθ κεςμϊν. Με τθν ζκρθξθ ςτο Μαρί και τθν 
εκρθκτικι κατάςταςθ τθσ οικονομίασ, οι κρίςεισ οικονομίασ και κεςμϊν ζχουν (επιτζλουσ) ταυτιςτεί.   
 
Ο απόλυτοσ ζλεγχοσ του δθμόςιου βίου από τθν κυβζρνθςθ και τα κόμματα, θ ανεπαρκισ κατανόθςθ 
τθσ ςθμαςίασ των αυτόνομων κεςμϊν χαρακτθρίηουν τθν πολιτικι ηωι. Από εδϊ πθγάηει θ κριτικι που 
αςκείται ςτον Διοικθτι τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ. (Και παλαιότερα ςτο Πανεπιςτιμιο για τα κριτιρια 
ειςδοχισ φοιτθτϊν ςτθν Πολυτεχνικι Σχολι.) Δεν διαφωνϊ με τθν άςκθςθ κριτικισ κακ’ εαυτισ. 
Βαςικό δικαίωμα των πολιτικϊν δυνάμεων να διαφωνοφν με τουσ ανεξάρτθτουσ κεςμοφσ. Κανζνασ 
κεςμόσ δεν είναι αλάκθτοσ. Ο νθφάλιοσ δθμόςιοσ διάλογοσ βελτιϊνει τισ κζςεισ μασ, και ενδυναμϊνει 
τθν κοινωνία. Όμωσ ο περιοριςμόσ τθσ αυτονομίασ των κεςμϊν εξαςκενεί τθν δθμιουργικι δυναμικι 
και αποδυναμϊνει τθν κοινωνία. Ο ςυγκεντρωτιςμόσ είναι αναποτελεςματικόσ ςε ζνα δυναμικό 
περιβάλλον.       
 
Υπάρχει ελπίδα να τα καταφζρουμε; Υπάρχει ελπίδα, κε Πρόεδρε. 
 
Δθμιουργιςτε Υπθρεςία Αξιολόγθςθσ Επιδόςεων του Δθμοςίου. Στελεχϊςτε τθν με επαγγελματίεσ, 
ανακζςτε ςτον Υφυπουργό ςασ να τθσ θγθκεί για να υπάρχει θ ανϊτατθ πολιτικι κάλυψθ. (Εννοείται 
βεβαίωσ ότι κα χρειαςτείτε ικανό υφυπουργό.) Απαιτείςτε εφαρμογι διεκνϊν προτφπων όπωσ αυτϊν 
του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ. Χωρίσ πρότυπα δεν υπάρχει ςυςτθματικι 
κατεφκυνςθ. Γίνονται μόνο αποςπαςματικζσ και εραςιτεχνικζσ παρεμβάςεισ που, ςτθν καλφτερθ 
περίπτωςθ, επιφζρουν οριακζσ βελτιϊςεισ, και ςτθν χειρότερθ απογοθτεφουν όλουσ. Απαιτείςτε 
μετριςιμουσ ςτόχουσ εξυπθρζτθςθσ και απόδοςθσ, διαφάνεια, ανάπτυξθ ςυνεταιριςμϊν 
εργαηομζνων- διεφκυνςθσ, ςυνεργαςίεσ με τον ιδιωτικό τομζα για δραςτθριότθτεσ που δεν αφοροφν 
τον πυρινα τθσ κρατικισ μθχανισ. Χρειάηεται όραμα και ςτρατθγικι, με μακροπρόκεςμουσ, 
μεςοπρόκεςμουσ και βραχυπρόκεςμουσ ςτόχουσ. ‘Ζτςι δουλεφουν οι ςωςτζσ γραφειοκρατίεσ.  
 
Μιμθκείτε το παράδειγμα αρχθγϊν άλλων κρατϊν που διορίηουν Επιτροπι για να ςτελεχϊςουν τα 
ςυμβοφλια τον δθμόςιων οργανιςμϊν. Ο αρχθγόσ του κράτουσ επιλζγει τουσ ικανότερουσ, με γνϊςεισ 
και εμπειρία, αφοφ διαβουλευτεί με ςυμβοφλουσ ειδικοφσ για αυτό τον ςκοπό. Όχι αφοφ ςυναντιςει 
τουσ αρχθγοφσ των ςυνεργαηομζνων κομμάτων. 
 
Είναι και κάτι άλλο ακόμθ. Το κράτοσ πρόνοιασ οδθγείται ςε πτϊχευςθ. Γιατί; Δεν είναι απλά 
πρόβλθμα δθμόςιων οικονομικϊν. Είναι κζμα επαναπροςδιοριςμοφ του ρόλου του κράτουσ-πρόνοιασ 
που να ςυνάδει με τισ ςυνκικεσ τθσ καταςκευαςμζνθσ αβεβαιότθτασ, των κοινωνικϊν και 
δθμογραφικϊν αλλαγϊν, τθσ κινθτικότθτασ και των τεχνολογιϊν. Η αρμόδια υπουργόσ κα ςασ ζχει 
υποκζτω υποβάλει τεκμθριωμζνο υπόμνθμα, εξθγϊντασ ςασ γιατί οι κεωρίεσ του κακθγθτι Πιςςαρίδθ 
«δεν γνωρίηουν τθν κυπριακι πραγματικότθτα».  
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Εγϊ γνωρίηω ότι δεν γνωρίηω εισ βάκοσ αυτά τα κζματα. Γνωρίηω όμωσ ότι υπάρχουν λφςεισ που 
δοφλεψαν ςε μεγαλφτερεσ χϊρεσ. Δουλεφουν ακόμθ καλφτερα ςε μικρότερεσ κλίμακεσ. Γράφω αυτό 
το άρκρο για να γνωρίηετε και εςείσ.   
 
Γνωρίηω κάτι άλλο επίςθσ. Ότι αυτοί που μασ ζφεραν ςε αυτι τθν κατάςταςθ δεν μποροφν να 
αναςχεδιάςουν το κράτοσ. Ναι, υπάρχει ακόμθ ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα για τθν χϊρα και τουσ νζουσ. 
Όχι για αυτοφσ που μασ κυβερνοφν.   
 

Ο ταφροσ Α. Ζζνιοσ είναι Καθηγητήσ ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου, και πρόεδροσ τησ υνόδου των 
Πανεπιςτημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουςών  

 


