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11-7-11:Υπάρχει ελπίδα. 

Του Σταφρου Α. Ζζνιου* 

Ο εναρκτιριοσ πυροβολιςμόσ για να χαράξουμε μια νζα πορείασ πλεφςθσ. 
Ναι, υπάρχει ελπίδα. Οριςμζνοι βλζπουν ζνα «τραγικό ςυμβάν». Οι περιςςότεροι πολίτεσ, 
και ιδιαίτερα οι νζοι, άκουςαν τον εναρκτιριο πυροβολιςμό για να χαράξουμε μια νζα 
πορείασ πλεφςθσ για τθν χϊρα μασ.   
 
Ρροσ ποφ θ νζα πορεία; Και πϊσ;  
 
«Χρειάηεται ενότθτα και κοινι δράςθ για να αντιμετωπίςουμε τισ ςυνζπειεσ των τραγικϊν 
ςυμβάντων», είπε ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ. Ορκό. Αλλά δεν αρκεί. Ενότθτα και κοινι 
δράςθ αρκοφν για να καλλιεργοφμε τα χωράφια μασ, να οργανϊνουμε πανθγφρια ςτα 
χωριά, να ενδυναμϊςουμε το κόμμα μασ. Για τθ διακυβζρνθςθ μιασ κοινωνίασ 
χρειαηόμαςτε κάτι περιςςότερο: ικανότθτα αντίλθψθσ. 
  
Η τζχνθ τθσ διακυβζρνθςθσ απαιτεί βακειά κατανόθςθ του κόςμου. Πταν κατανοοφμε τον 
κόςμο ερμθνεφουμε τα γεγονότα. Τότε μασ ανικει το μζλλον. Μποροφμε να 
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίεσ, να προκαλοφμε τα ςυμβάντα, και όχι να τα αφινουμε 
όπωσ ςυμβαίνουν πάνω μασ.  
 
Τραγικά ςυμβάντα ςυμβαίνουν όταν δεν κατανοοφμε πωσ δουλεφει ο ςφγχρονοσ κόςμοσ. 
Το πολιτικό ςφςτθμα επιμζνει ςε παραδοςιακοφσ ιδεολογικοφσ δογματιςμοφσ αριςτεράσ-
δεξιάσ για να λφνει προβλιματα που δεν είναι προβλιματα αριςτεράσ-δεξιάσ. Ωσ κοινωνία 
ακολουκιςαμε. Λίγο αριςτερά, λίγο δεξιά, βολευτικαμε. Μασ ξφπνθςε θ ζκρθξθ. Και 
είδαμε ότι φκάςαμε ςε αδιζξοδο: ανεργία των νζων 25%, θλεκτροπαραγωγικι ικανότθτα 30 
χρόνια πίςω, λειψυδρία.  
 
Χρειαηόμαςτε ςφγχρονο ιδεολογικό ςτίγμα που να ανταποκρίνεται ςτα ςφγχρονα 
προβλιματα τθσ «καταςκευαςμζνθσ αβεβαιότθτασ», των τεχνολογιϊν και τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ. Να ανοίγει δρόμουσ πζραν των αδιεξόδων.  
 
Δφο γενιζσ ζχουν περάςει από τθν εγκακίδρυςθ τθσ Δθμοκρατίασ. Ξεπεραςμζνεσ 
νοοτροπίεσ και ςυμπεριφορζσ ανάςχεςθσ πεκαίνουν ζνα αργό κάνατο. Συμπαραςφρουν 
όμωσ και τθ χϊρα. Αναβάλλουμε τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων για κάποιο 
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νεφελϊδθ χρονικό ορίηοντα, μζχρι να εμφανιςτοφν καλφτερεσ ςυνκικεσ, τισ οποίεσ οφτε να 
προςδιορίςουμε μποροφμε οφτε να βεβαιϊςουμε ότι κα ζρκουν. Αντί να χαράςςουμε 
πολιτικι κάνουμε αντιπολίτευςθ ςτα γεγονότα «διαφωνϊντασ με τθν παγκοςμιοποίθςθ». 
Αποφεφγουμε τθν αναμζτρθςθ με το ςυντθρθτιςμό και τθν αδράνεια. Ικανοποιοφμαςτε με 
ευκαιριακοφσ ςυμβιβαςμοφσ. Ρροτιμοφμε το άμεςο όφελοσ, το πιο κοντινό καλό, αν και 
γνωρίηουμε ότι το πιο απομακρυςμζνο είναι πιο ωφζλιμο. Αυτά οφείλονται ςτθν βουλθτικι 
αδυναμία ενόσ γεραςμζνου πολιτικοφ ςυςτιματοσ. 
 
Η ζκρθξθ ςτο Μαρί μασ προκαλεί να ακολουκιςουμε μια νζα πορεία. Να οικοδομιςουμε 
μια ςφγχρονθ δθμιουργικι κοινωνία. 
 
Η δθμιουργικι κοινωνία ςυςτθματικά διερωτάται και ανακεωρεί κεςμοφσ, πρακτικζσ και 
εμπεδωμζνουσ τρόπουσ λειτουργίασ. Δεν αδρανεί. Μια δθμιουργικι κοινωνία βλζπει τα 
κζματα με ορκολογιςμό, ςυνκζτει τισ αντικζςεισ, επινοεί εναλλακτικζσ λφςεισ για κάκε 
πρόβλθμα που τθν απαςχολεί. Δεν προςκολλάται ςε δογματιςμοφσ.  
 
Για τθν νζα πορεία χρειαηόμαςτε ΥΡΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ςτον δθμόςιο βίο. Ηγεςία με ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ του ςφγχρονου κόςμου. Ρολιτικό λόγο που ΔΙΑΜΟΦΩΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ για 
το κοινό καλό, και όχι να ςυμβιβάηει επί μζρουσ ςυμφζροντα. Λζγεται ότι οι πολιτικοί 
αςκοφν λειτοφργθμα και όχι επάγγελμα. Και όμωσ, χρειαηόμαςτε ΕΡΑΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ, όχι 
επαγγελματίεσ πολιτικοφσ. Από τουσ πολίτεσ απαιτείται ζνα υψθλό αίςκθμα δθμόςιασ 
ευκφνθσ, ενεργθτικότθτα, εμμονι ςε αρχζσ, επιμονι μπροςτά από τισ δυςκολίεσ.  
 
Οι νζοι μασ ζχουν τθ δφναμθ για να ανταποκρικοφν ςε αυτζσ τισ ψθλζσ προδιαγραφζσ.  
 
Αυτι είναι θ «τρίτθ επιλογι» για τθν οποία ζγραψα ςτο προθγοφμενο άρκρο. Να 
εντοπίςουμε κάκε δυναμικό ςτοιχείο που διακζτει θ κοινωνία μασ, και να το 
χρθςιμοποιιςουμε τθν κατάλλθλθ ςτιγμι και με τον κατάλλθλο τρόπο ςτθν νζα πορεία. Οι 
μεγάλεσ ευκαιρίεσ για δθμιουργία προςφζρονται ςε περιόδουσ αναταραχϊν.  
 
Μποροφμε να τα καταφζρουμε; Πταν οι απογοθτευμζνοι, ανεξάρτθτοι, ελεφκερα 
ςκεπτόμενοι πολίτεσ φκάςουν το 33% τότε κα κακορίςουν τον επόμενο πρόεδρο τθσ χϊρασ. 
Η Ρροεδρία διακζτει τα εργαλεία και το δθμόςιο βιμα για να χαράξει μια νζα πορεία 
πλεφςθσ. Το πολιτικό ςφςτθμα κα αναγκαςτεί να ακολουκιςει: να ανανεωκεί, να κακορίςει 
ςφγχρονο ιδεολογικό ςτίγμα, να υιοκετιςει νζο ικοσ. Θα ξαναβρεί τθν διάκεςθ να 
δθμιουργεί το νζο, και να παφςει να επιμζνει ςτα παλιά επιδιϊκοντασ τθν υπαρξιακι 
δικαίωςθ του. Οι βακειά απογοθτευμζνοι πολίτεσ ζφκαςαν το 25% --τόςεσ ιταν οι αποχζσ 
ςτισ πρόςφατεσ εκλογζσ. Σιμερα ξεπερνοφν το 70%. Ρολλοί είναι αγανακτιςμζνοι, άλλοι κα 
ακολουκιςουν το κόμμα τουσ, κάποιοι είναι αδιάφοροι. Αυτό δεν αρκεί. Χρειαηόμαςτε 33%, 
νθφάλιουσ, υπεφκυνουσ, ενεργοφσ πολίτεσ.  
 
Υπάρχει ελπίδα να επιτφχουμε; Η αλλαγι κα ζρκει από τουσ νζουσ. Οι παπποφδεσ των 
ςθμερινϊν νζων ζκτιςαν τθν Δθμοκρατία. Οι πολιτικοί τθσ δικισ μου γενιάσ πάνε να τθν 
καταςτρζψουν. Οι νζοι κα τθν προςτατεφςουν. Είναι οι νζοι, με τον ενκουςιαςμό και τθν 
αποφαςιςτικότθτα τουσ, που κα γίνουν οι πρωτεργάτεσ τθσ δθμιουργικισ κοινωνίασ. Το 
κοινωνικό ςφνολο είναι δίπλα τουσ. Το πολιτικό ςφςτθμα κα διςτάςει όςο πιο πολφ γίνεται, 
κα παραμείνει φοβιςμζνο, αναποφάςιςτο και αδρανζσ. Αλλά όταν θ επιτυχία είναι ςίγουρθ 
κα τθ διεκδικιςει για τον εαυτό του, και κα ηθτιςει από τουσ νζουσ να  κακίςουν φρόνιμα, 
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κα τουσ δείξει τθν κζςθ του επιβάτθ αντί τθν κζςθ του ςυνοδθγοφ. Πμωσ κα είναι πλζον 
αργά. Το καράβι κα ζχει τραβιξει μια νζα πορεία.  
 
Η ζκρθξθ ςτο Μαρί κα ζχει γίνει ο δικόσ μασ «πυροβολιςμόσ που ακοφςτθκε ςε όλο τον 
κόςμο».       
 
Ο ταφροσ Α. Ζζνιοσ είναι Καθηγητήσ ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου, και πρόεδροσ τησ 
υνόδου των Πανεπιςτημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουςών  

 


