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Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε οτι οι αρχηγοί των κομμάτων αποφάσισαν την πλήρη 

εναρμόνιση με την Έκθεση GRECO για διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων. Αυτό 

βεβαίως προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση στις 5000 πολίτες που υπέγραψαν το αίτημα προς 

τους πολιτικούς αρχηγούς. Οι ομάδες πολιτών που συνενώθηκαν στην πλατφόρμα 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! δικαιούνται να νιώθουν ικανοποίηση με την εξέλιξη και περηφάνια για 

τις προσπάθειες τους. Η κυπριακή κοινωνία όχι μόνο συνειδητοποιεί την ανάγκη για 

μεταρρυθμίσεις αλλά και αναλαμβάνει δράση. Οι πολίτες επιτέλους τολμούν να πάρουν 

την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που περνάμε καλό είναι 

να αναγνωρίσουν οι πολίτες τη δύναμη που έχουν. Κατάφεραν να συνενωθούν για ένα 

κοινό στόχο. Πίστεψαν στο όραμα για μια διαφορετική, σύγχρονη και δημιουργική πορεία 

για την χώρα μας, συντονίστηκαν, μίλησαν δημόσια, έπεισαν την κοινή γνώμη να 

ενεργοποιηθεί. Και οι 5,000 υπογραφές δεν πάνε χαμένες.  

Γιατί είναι τεράστιας σημασίας η εξαγγελία του Προέδρου της Βουλής; Και γιατί τον 

κρατάμε υπόλογο οτι θα εφαρμοστεί όπως ακριβώς την ανακοίνωσε: πλήρως; Διότι δεν 

φθάσαμε όμως ακόμη στο τέλος της διαδρομής. 

Για χρόνια τα πολιτικά κατεστημένα ασκούνται στην τέχνη της πολιτικής λοξοδρομίας, την 

ικανότητα δηλαδή να μην παίρνεις σαφή θέση και παρόλα αυτά να επιβιώνεις ωραιότατα, 

όπως το έθεσε ο Παλαιστίνιος διανοούμενος Έντουαρτ Ντ. Σάιντ. Σήμερα πληρώνουμε ως 

«Σημαντική συνεισφορά σε θέματα διαφάνειας αναμένουμε να έχει το 

πόρισμα της Διερευνητικής Επιτροπής αφού σε αυτήν κατατέθηκαν 

στοιχεία που αποκαλύπτουν διαπλοκή και διαφθορά.» 
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λαός πολύ ακριβά αυτή την πρακτική. Δεν παίρναμε τολμηρές αποφάσεις εξυγίανσης της 

δημόσια ζωής και μετά από χρόνια αδιαφάνειας η διαφθορά εμφανίζεται παντού.  

Από μια άποψη τα οικονομικά των κομμάτων δεν είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. 

Μάλλον δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια χάθηκαν, που είναι αμελητέο ποσό μπροστά 

στα δισεκατομμύρια της κρίσης. Ωστόσο οι νοοτροπίες που κρύβονται πίσω από την 

διαχείριση των κομμάτων ευθύνονται για την κρίση πολύ περισσότερο από οτι η 

κακοδιαχείριση των τραπεζών και των δημόσιων οικονομικών. Ποιός τομέας της οικονομίας 

αναμένουμε να δουλέψει έντιμα και αποτελεσματικά όταν στο Προεδρικό διατηρούνται 

μυστικά ταμεία με άγνωστους χρηματοδότες και ημέτερους χρηματοδοτούμενους; Πως να 

νομοθετήσουμε συνετά για οτιδήποτε όταν εκατοντάδες χιλιάδες κατατίθενται στους 

λογαριασμούς επαρχιακών επιτροπών κομμάτων από ύποπτες αγοραπωλησίες γης;  Και μια 

ερώτηση για τον Γενικό Εισαγγελέα:  Δεν είναι παράνομες οι εισφορές πέραν των 

50,000ευρώ ετησίως; 

Ας μην ξεγελιόμαστε λοιπόν οτι μια εξαγγελία για ένα μόνο θέμα θα λύσει τα προβλήματα 

μας. Μετά από χρόνια κατρακύλας αντιμετωπίζουμε επίπονα χρόνια ανάβασης. Βιώνουμε 

ακόμη την αντίφαση μεταξύ του τρόπου σκέψης και του τρόπου δράσης στην κοινωνία μας.  

Ενώ όλοι αναγνωρίζουμε ότι χρειάζονται βαθιές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις 

βλέπουμε τα κεκτημένα συμφέροντα, τις αναχρονιστικές νοοτροπίες, τη δειλία μπροστά 

στο πολιτικό κόστος να  σηκώνουν συνεχώς το άσχημο πρόσωπό τους. Ενώ είμαστε έτοιμοι 

να δουλέψουμε συλλογικά για χάρη του κοινού καλού, παρατηρούμε επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές που αμφισβητούν ότι είμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε μια σύγχρονη 

ευρωπαϊκή πορεία, και αντιδράσεις μπροστά σε κάθε μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία όταν 

θίγονται κεκτημένα συμφέροντα.   

Η αντιμετώπιση της έκθεσης GRECO υπήρξε ένα θλιβερό παράδειγμα της τέχνης της 

πολιτικής λοξοδρομίας. Κάναμε κάθε χρόνο κοσμητικές αλλαγές και περιμέναμε την 

επόμενη έκθεση GRECO να μας κατακεραυνώσει εκ νέου. Αντιλαμβάνονται τα πολιτικά 

κόμματα πόση απαξίωση θα είχαν αποφύγει και πόσα σκάνδαλα λιγότερα θα είχαμε 

σήμερα αν υιοθετούσαμε την έκθεση GRECO όταν οι πολίτες το είχαν ζητήσει.    

Σημαντική συνεισφορά σε θέματα διαφάνειας αναμένουμε να έχει και το πόρισμα της 

Διερευνητικής Επιτροπής αφού σε αυτήν κατατέθηκαν σημαντικά στοιχεία που 

αποκαλύπτουν διαπλοκή και διαφθορά. Κατά πόσο έχουν βρει τη θέση τους στο τελικό 

πόρισμα δεν γνωρίζουμε ακόμη. Σύντομα θα μάθουμε.   

Βλέπουμε σήμερα τα πράγματα να αλλάζουν στην χώρα μας. Οι πολίτες εγκαταλείπουν 

νοοτροπίες απάθειας και δεν ανέχονται πλέον να ρίχνεται το φταίξιμο για τα προβλήματά 

μας σε επιβουλές ξένων ή σε κάποιο αποδιοπομπαίο τράγο. Πολλοί δούλεψαν για να 

φθάσουμε ως εδώ. Το κίνημα ανεξάρτητων πολιτών ΖΥΓΟΣ έβαλε την έκθεση GRECO στο 

λεξιλόγιο μας. Η οργάνωση Πολίτες Μπροστά μετάφρασε την έκθεση σε συγκεκριμένη 

νομοθετική πρόταση. Η πρωτοβουλία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-για Πρόοδο και Περηφάνια 

δραστηριοποιήθηκε για να διαμορφωθεί κοινή γνώμη. Οι νέες και νέοι του Wake Up Cyprus 

έστρεψαν την δικαιολογημένη οργή τους για την κατάντια της χώρας σε δημιουργική 

ενέργεια. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ πρόσθεσε το αίτημα για διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων 
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στο πάγιο αίτημα της για πρόσβαση στις πληροφορίες και ο ΟΠΕΚ στους προβληματισμούς 

του. Οι Ανεξάρτητοι Ελεύθεροι Πολίτες ενεργοποίησαν τα μέλη τους. Και το Κίνημα 

Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ένωσε τις δυνάμεις του με τις ομάδες πολιτών χωρίς την 

αλαζονεία που χαρακτηρίζει, δυστυχώς, όσους κατέχουν πολιτική εξουσία. 

Οι πολίτες τολμούν να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους–και η τύχη ευνοεί τους 

τολμηρούς. 

 

Ο Σταύρος Α. Ζένιος είναι μέλος του προεδρείου της πρωτοβουλίας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-για Πρόοδο και 

Περηφάνια, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρόεδρος των 

πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών. 
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