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11-7-11:Προεδρικό Ήκοσ Ευκφνθσ. 

Του Σταφρου Α. Ζένιου* 

Φοβοφ το πόριςμα!  Θα δϊςει το ζναυςμα για οργανωμζνθ και μεκοδικι δράςθ. 
 
 

Ο υπεφκυνοσ θγζτθσ αναλαμβάνει ευκφνθ για όλα όςα ςυμβαίνουν ενόςω βρίςκεται ςτο 
πθδάλιο. Και για τα καλά και για τα κακά. Εμείσ, ωσ κυρίαρχοσ λαόσ εκφράηουμε κρίςθ ςτισ 
εκλογζσ. ε μια δθμοκρατία αυτό είναι το μόνο μασ εργαλείο. Δεν είναι όμωσ αυτό το κζμα μου.  
 
Θα αποδοκοφν ευκφνεσ; Όχι! Δεν κα αποδοκοφν επαρκϊσ. Όταν γίνει ζκρθξθ ςε ζνα εργοςτάςιο 
ςτζλνεισ προσ διερεφνθςθ ειδικοφσ ςτθν διαχείριςθ κινδφνων. Δεν ςτζλνεισ νομικό ςφμβουλο. Ο 
διοριςμόσ «ζγκριτου νομικοφ» κανονικοποίθςε τθν διερεφνθςθ. Δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ εάν 
είναι ανεξάρτθτοσ ι όχι. Απλά, δεν μπορεί. Για ακόμθ μια φορά το πολιτικό ςφςτθμα δείχνει να 
μθν καταλαβαίνει πωσ δουλεφει ο ςφγχρονοσ κόςμοσ. Όμωσ οφτε αυτό είναι το κζμα μου. 
 
Σο κζμα πλζον είναι να κοιτάξουμε  μπροςτά. Να χαράξουμε νζα πορεία για τθν χϊρασ μασ.  
 
Ο Πρόεδροσ κρατά ςτα χζρια του τθν τεράςτια ιςχφ τθσ κρατικισ μθχανισ. τα δθμοκρατικά 
πολιτεφματα θ κρατικι ιςχφσ ελζγχεται από τθν λαϊκι δφναμθ. Απϊλεια τθσ εμπιςτοςφνθσ του 
λαοφ ςθμαίνει απομάκρυνςθ από τθν εξουςία. Και θ εμπιςτοςφνθ ςτθρίηεται ςτθν 
ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ αυτϊν που εμπιςτευόμαςτε. Ζτςι είναι όλεσ οι ςθμαντικζσ ςχζςεισ: γονιϊν με 
παιδιά, μεταξφ ςυηφγων, ςτον χϊρο εργαςίασ.   
 
Ο λαόσ δεν εμπιςτεφεται πλζον το πολιτικό ςφςτθμα. Σο πολιτικό ςφςτθμα τα ζχει χαμζνα. Σα 
κόμματα υποβάλλουν ιδιοτελείσ προτάςεισ. Όςο πιο μικρό το κόμμα τόςο πιο ριηοςπαςτικι θ 
πρόταςθ. Οι μεγάλοι υπολογίηουν ςυςχετιςμοφσ δυνάμεων. Τπουργοί αλλθλοκατθγοροφνται για 
το ποιοσ φταίει. Σο καράβι τθσ διακυβζρνθςθσ βυκίηεται και οι νυφίτςεσ φεφγουν. Ντροπι!  
 
Σθν μελλοντικι πορεία κα τθν κακορίςουν πλζον οι νθφάλιοι, υπεφκυνοι και ενεργοί πολίτεσ. 
Πρζπει όμωσ να ξεπεράςουμε τθν αγανάκτθςθ και να κάνουμε το μόνο που ζχει πραγματικι 
ςθμαςία: να δουλζψουμε για μια ςφγχρονθ δθμιουργικι Κφπρο. Αντί να κρθνοφμε τα κφματα, ασ 
δουλζψουμε για να τιμιςουμε τθν μνιμθ τουσ με ζργα.  
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Για να χαράξουμε νζα πορεία πρζπει να κατανοιςουμε το «ικοσ ευκφνθσ» αυτϊν ςτουσ οποίουσ 
εμπιςτευόμαςτε το πθδάλιο. Αυτό είναι το κζμα μου. 
Ο Πρόεδροσ είναι υπεφκυνοσ τόςο για τισ δικζσ του επιλογζσ όςο και για τισ ενζργειεσ και τθν 
ςυμπεριφορά όλθσ τθσ κρατικισ μθχανισ. Όταν δεν αναλαμβάνει προςωπικι ευκφνθ νομιμοποιεί 
το κυνθγθτό των πιο κάτω για να «φκάςει το μαχαίρι ςτο κόκκαλο». Ήδθ Πρόεδροσ και Τπουργοί 
παίηουν ζνα παιγνίδι μεταφοράσ ευκυνϊν: φταίμε που ιρκαν, φταίμε που δεν ζφυγαν ι φταίμε 
που δεν είχαν ςτζγαςτρο; Βλζπετε, αυτό κα κάνει μεγάλθ διαφορά ςτθν μάνα των αδελφϊν 
Χριςτοφόρου, ςτον αείμνθςτο πλοίαρχο Ιωαννίδθ, ςτουσ μθχανικοφσ που ζκτιςαν τον ςτακμό 
Βαςιλικοφ.  
Ο Πρόεδροσ κακορίηει το ικοσ και το φφοσ τθσ διακυβζρνθςθσ. Δεν ψάχνει καταφφγιο ςτθν 
τιρθςθ των διαδικαςιϊν. Βλζπει τθν εξουςία ωσ ζνα βιμα για άςκθςθ θκικισ επιρροισ και 
ϊκθςθσ τθσ λαϊκισ βοφλθςθσ ςε ανϊτερουσ οραματιςμοφσ, όχι ωσ ζνα ςφςτθμα ςυναλλαγϊν για 
διατιρθςθ πολιτικϊν ιςορροπιϊν. Αυτό ηθτοφν οι νζοι ςτουσ δρόμουσ: Δϊςτε μασ ελπίδα και 
προοπτικι!   
 
Σο «ικοσ ευκφνθσ» επιφορτίηει τον Πρόεδρο όπωσ γνωρίηει τι γνωρίηει και τι δεν γνωρίηει. Δεν 
επιτρζπεται να προςποιείται ελλειπι ενθμζρωςθ. Και αυτό ακόμθ δεν αρκεί. Πρζπει να ζχει 
επίγνωςθ ότι υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίηει ότι δεν γνωρίηει. κεφτείτε το! 
 
Ο υπεφκυνοσ πολιτικόσ θγζτθσ φροντίηει για το μακροπρόκεςμο ςυμφζρον τθσ χϊρασ. Σα κζλω 
των πολιτϊν ενδζχεται να αποκλίνουν από το τι χρειάηονται τα πραγματικά ςυμφζροντα τθσ 
χϊρασ. Η υπεφκυνθ θγεςία μεριμνά για μείωςθ αυτισ τθσ απόκλιςθσ. Αυτό απαιτεί προκυμία για 
ενεργό ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. Κςωσ να μθ άρεςε ςτθν κοινι γνϊμθ θ παράδοςθ των 
εκρθκτικϊν ςτισ ΗΠΑ ι ςτισ Βρετανικζσ Βάςεισ. Σϊρα όμωσ τι τουσ λζμε, κε Πρόεδρε;   
 
Ο υπεφκυνοσ Πρόεδροσ αναγνωρίηει τζλοσ ότι ςτον ςφγχρονο κόςμο τθσ «καταςκευαςμζνθσ 
αβεβαιότθτασ» θ αποτελεςματικι λειτουργία τθσ κοινωνίασ εξαρτάται από τθν αποκζντρωςθ, τθν 
αυτονομία ανεξάρτθτων κεςμϊν, τισ οργανϊςεισ των πολιτϊν. Μεριμνά για μια κοινωνία που 
αυτορυκμίηεται. Αναγνωρίηει ότι ο κρατιςμόσ που ςυντθρεί πελατειακζσ ςχζςεισ προσ 
εξυπθρζτθςθ κομματικϊν ςκοπιμοτιτων, αποδυναμϊνει τουσ πολίτεσ. τον αρχθγό του κράτουσ 
επαφίεται να αναμετρθκεί με τον κρατιςμό, και να δθμιουργιςει ζνα περιβάλλον όπου οι πολίτεσ 
να νοιϊκουν ιςχυροί και αυτόνομοι.     
 
Η ζκρθξθ ςτο Μαρί αφφπνιςε κοινωνικζσ δυνάμεισ, ενεργοποίθςε τουσ νζουσ. Από εδϊ αρχίηει θ 
πορεία για ζνα διαφορετικό ικοσ ευκφνθσ.   
   
Τπάρχει ελπίδα να τα καταφζρουμε; 
 
Ναι. Φοβοφ το πόριςμα! Όχι διότι κα δϊςει ικανοποιθτικζσ απαντιςεισ. Αντικζτωσ. Θα δϊςει το 
ζναυςμα για οργανωμζνθ δράςθ. Σθν κζςθ τθσ αγανάκτθςθσ κα πάρει ο ενκουςιαςμόσ και θ 
αποφαςιςτικότθτα των νζων, θ μεκοδικότθτα των ςοβαρϊν επαγγελματιϊν, οι γνϊςεισ των 
επιςτθμόνων, θ νθφαλιότθτα όςων βίωςαν το Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ο δρόμοσ κα είναι μακρφσ. 
τρωμζνοσ με «αναχϊματα υςτζρθςθσ» του πολιτικοφ ςυςτιματοσ. Αλλά ςτο τζλοσ μασ περιμζνει 
μια ςφγχρονθ δθμιουργικι Κφπροσ.   
 
Ο ταφροσ Α. Ζζνιοσ είναι Καθηγητήσ ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου, και πρόεδροσ τησ υνόδου 
των Πανεπιςτημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουςών  


