
 

 

 
 

 
Θ τζχνθ τθσ πολιτικισ λοξοδρομίασ  

Του Σταφρου Α. Ηζνιου*.  

 
Το 2010 υπιρξε θ χρονιά που το κυπριακό πολιτικό ςφςτθμα απζτυχε να αξιοποιιςει 
αποτελεςματικά  τθν διεκνι οικονομικι κρίςθ.  Όχι μόνο απζτυχε να τθν αξιοποιιςει --- 
αυτό κα ιταν ίςωσ πολφ απαιτθτικό εκ μζρουσ μασ, και υπερβολικά φιλόδοξο για το 
υφιςτάμενο πολιτικό ςφςτθμα --- αλλά οφτε να τθν διαχειριςτεί τα κατάφερε.   
Οι  μζχρι ςτιγμισ χειριςμοί οδθγοφν ςε μια οικονομία zombie, με υποτονικι ανάπτυξθ και 
υψθλά επίπεδα ανεργίασ. Οριςμζνοι ικανοποιοφνται από το γεγονόσ ότι το 2010 
παρουςιάςτθκε ελαφρά μεγζκυνςθ του ΑΕΠ κατά 0.6%. Βλζπουν ςτθν μεγζκυνςθ αυτι 
επιβράβευςθ τθσ ακολουκοφμενθσ οικονομικισ πολιτικισ. Όμωσ θ ανεργία βρίςκεται ςτα 
ψθλότερα επίπεδα από το 1974, το εμπορικό ιςοηφγιο παραμζνει αρνθτικό και χειροτερεφει, 
και ο πλθκωριςμόσ αυξάνεται ξεπερνϊντασ τον ρυκμό ανάπτυξθσ του ΑΕΠ. Οι επιχαίροντεσ 
αγνοοφν αυτό που οι ςφγχρονοι οικονομολόγοι αντιλαμβάνονται καλά: θ μεγζκυνςθ του 
ΑΕΠ δεν ςθμαίνει πολλά αν δεν ςυνειςφζρει ςτθν μείωςθ τθσ ανεργίασ.  
Πωσ φκάςαμε ωσ εδϊ; Ακολουκϊντασ τθν τζχνθ τθσ πολιτικισ λοξοδρομίασ. Τθσ τακτικισ 
δθλαδι να μθν παίρνει κάποιοσ μια ςαφι κζςθ, και παρ’ όλα αυτά να μπορεί να επιβιϊνει 
ωραιότατα. 
Τα γεγονότα μιλοφν δυνατά και κακαρά:  
Τον Ιοφλιο του 2010, διεκνείσ οίκοι προειδοποιοφν υποβάκμιςθ τθσ φερεγγυότθτασ τθσ 
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ αν δεν λάβουμε μζτρα --- τον Νοζμβριο μασ  υποβακμίηουν, και οι 
υπεφκυνοι ερίηουν για το ποιοσ ευκφνεται: τα δθμόςια οικονομικά ι οι τράπεηεσ; Δεν 
υπάρχει ανάλθψθ ευκφνθσ.  
Το Σεπτζμβριοσ ο Υπουργόσ Οικονομικϊν ανακοινϊνει ςτόχο για δθμοςιονομικό ζλλειμμα 
ςτο 4.5% του ΑΕΠ --- ο προχπολογιςμόσ κατατίκεται ελλειμματικόσ κατά 5.4%, εγκρίνεται 
με ζλλειμμα 4%, και το Economist Intelligence Unit προβλζπει 5.6%. Δεν υπάρχει ςαφινεια 
προκζςεων. 
Ο Υπουργόσ χαρακτθρίηει ωσ «ωρολογιακι βόμβα» το ςυνταξιοδοτικό αν δεν λθφκοφν 
μζτρα --- τα μζτρα που ανακοινϊκθκαν τον Δεκζμβριο αποςφρονται μόλισ οι ςυντεχνίεσ 
αντιδροφν, και τα πολιτικά κόμματα αποποιοφνται τθν πατρότθτα των ςυγκεκριμζνων 
μζτρων λεσ και να υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι για να ςυγκρατθκεί το κρατικό 
μιςκολόγιο από το να ςυγκρατθκοφν οι μιςκοί. Δεν υπάρχουν εφκολεσ λφςεισ και εμείσ 
λοξοδρομοφμε μπροςτά από τισ επϊδυνεσ.    
Και ενϊ όλοι αναγνωρίηουν τα δομικά προβλιματα ςτθν οικονομία, καμία ςυηιτθςθ 
υψθλισ πολιτικισ δεν γίνεται για τθν δομι τθσ οικονομίασ που οραματιηόμαςτε για το 
μζλλον μασ και το μζλλον των παιδιϊν μασ.  
Κςωσ να μθν κατανοϊ επαρκϊσ τθν πολιτικι διαδικαςία. Θεωρϊ όμωσ ότι οι κυβερνϊντεσ 
οφείλουν να αναλφουν με αντικειμενικότθτα τα γεγονότα, να κατανοοφν τισ ςφγχρονεσ 
επιςτθμονικζσ κεωρίεσ, και να ςχεδιάηουν ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ. Να  ςυνκζτουν δθλαδι 



 

 

τθν εισ βάκοσ κατανόθςθ των κφριων ρευμάτων ― ςτθν διεκνι πολιτικι, κοινωνικι 
οργάνωςθ και οικονομία ― με καλι γνϊςθ του τοπικοφ περιβάλλοντοσ. Διότι είναι θ 
ικανότθτα βακιάσ κατανόθςθσ που αποτελεί το κφριο γνϊριςμα αυτοφ που ο Isaiah Berlin 
αποκαλεί «statecraft» ― τθν τζχνθ τθσ διακυβζρνθςθσ μιασ κοινωνίασ. 
Όταν δεν χαράςςουμε πολιτικι με ορκολογιςμό, ςτθριηόμενοι πάνω ςε ςτζρεεσ 
επιςτθμονικζσ βάςεισ, τότε παραςυρόμαςτε από τισ πρϊτεσ αντιδράςεισ, οδθγοφμαςτε ςε 
ευκαιριακοφσ ςυμβιβαςμοφσ, λοξοδρομοφμε. 
Αλλά, κα μου απαντιςει κάποιοσ, ςτθν πολιτικι διαδικαςία πρζπει να λαμβάνεισ υπόψθ τι 
κζλει ο κυρίαρχοσ λαόσ. Υπάρχει και ςε αυτό απάντθςθ: ο κυρίαρχοσ λαόσ δεν παίρνει 
κακθμερινζσ αποφάςεισ, δεν ζχει ςτθν διάκεςθ του όλα τα αντικειμενικά δεδομζνα, δεν 
διακζτει όλεσ τισ γνϊςεισ, δεν παρακολουκεί τακτικά τισ διεκνείσ εξελίξεισ. Ζχει όμωσ 
αλάκθτο αιςκθτιριο. Επομζνωσ δεν αναμζνεται να προτείνει ο λαόσ λφςεισ. Αλλά είναι ςε 
κζςθ να κρίνει αν οι λφςεισ που προτείνονται, ζςτω και αν είναι επϊδυνεσ, είναι για το δικό 
μασ μακροχρόνιο όφελοσ.  
Το υφιςτάμενο πολιτικό ςφςτθμα φαίνεται να υποτιμά τθν ικανότθτα του λαοφ να 
κατανοιςει και να αποδεχκεί λφςεισ ςφνκετεσ και ολοκλθρωμζνεσ. Υπερεκτιμά το «πολιτικό 
κόςτοσ», και βρίςκει εφκολθ διζξοδο ςτθν πολιτικι λοξοδρομία.  
Οι πολιτικζσ λοξοδρομίεσ όμωσ οδθγοφν μια κοινωνία ςε αδιζξοδα. Και αυτό ο κυρίαρχοσ 
λαόσ το αντιλαμβάνεται.  
Σε μια πρόςφατθ δθμοςκόπθςθ τθσ εφ. Κακθμερινι, ςτθν ερϊτθςθ για το ποιο κόμμα ζχει 
τισ καλφτερεσ κζςεισ για τθν οικονομία ςχεδόν οι μιςοί, αςχζτωσ κομματικισ προζλευςθσ, 
απάντθςαν, κανζνα. Θ τζχνθ τθσ πολιτικισ λοξοδρομίασ απορρίπτεται. Σε εμάσ επαφίεται 
να αναπτφξουμε ζνα νζο είδοσ πολιτικοφ λόγου, που να  ςυνκζτει τθν εισ βάκοσ κατανόθςθ 
των κφριων ρευμάτων ― ςτθν διεκνι πολιτικι, κοινωνικι οργάνωςθ και οικονομία ― με 
τθν γνϊςθ του τοπικοφ περιβάλλοντοσ. Αυτόσ είναι ο μόνοσ τρόποσ για να διατυπϊςουμε 
ςφνκετεσ και ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ ςτα προβλιματα τθσ επόμενθσ δεκαετίασ.  Αλλιϊσ θ 
επόμενθ δεκαετία κα είναι  για τθν Κφπρο χαμζνθ δεκαετία.  
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