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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ευχαριστίες οφείλω σε πολλούς, αναγνωρίζοντας βεβαίως
ότι δεν ευθύνονται για το τελικό αποτέλεσμα ούτε και
συμμερίζονται κατ’ ανάγκη τις ιδέες που περιέχει. Από την
άλλη, όποιος αναμένει να αποκωδικοποιήσει τις δικές μου
απόψεις από τα ονόματα που ακολουθούν θα δυσκολευτεί.
Πολλοί με βοήθησαν να ξεκαθαρίσω τις σκέψεις μου, άλλοι να
κατανοήσω καλύτερα θέσεις με τις οποίες διαφωνώ. Η φιλία μας
βγήκε ενισχυμένη από τις διαφωνίες όσο και από τις συμφωνίες. 

Οι Αντώνης Έλληνας και Γιάννης Παπαδάκης διάβασαν ένα
πλήρες προσχέδιο και προέβησαν σε εκτενή σχόλια. Επιμέρους
κεφάλαια βελτιώθηκαν από σχόλια που έκαναν οι Μιχάλης
Ατταλίδης, Ανδρέκος Βαρνάβα, Κυριάκος Δημητρίου,
Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Γιώργος Κασίνης, Κυριάκος Κούρος,
Νταϊάνα Μαρκίδη, Έλενα Ξενή, Πέτρος Παπαπολυβίου, Πάνος
Παπαναστασίου, Αντρέας Σωτηρίου, Χαρίδημος Τσούκας,
Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Σταύρος Φωτίου.

Επωφελήθηκα ιδιαιτέρα από τη γενναιοδωρία πολλών
φίλων να προσφέρουν ιδέες, απόψεις και πληροφορίες: Gabriel
Basaluzzo, Inga Bostadt, Άγης Ελισσαίος, Κώστας Καδής,
Γιώργος Καζαμίας, Ελένη Κάνθου, Σοφρώνης Κληρίδης,
Κυριάκος Κόκκινος, Φώφη Κωνσταντινίδου, Arthur Mettinger,
Αλέκος Μιχαηλίδης, Αλεξία Παναγιώτου, Θεόδωρος
Παναγιώτου, Μιχάλης Πιερής, Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, Μιχάλης
Σαρρής, Σταύρος Τομπάζος, Φίλιππος Τσιμπόγλου, Ηλιάνα
Νικολάου, Αναστασία Νικολοπούλου, Αντρέας Μιχαήλ
Φουκάρης, Georg Winckler, Χάρης Χαραλάμπους, Κλέα
Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,
Χάρης Ψάλτης. 
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Ευχαριστώ τον υπεύθυνο της σειράς των εκδόσεων
Παπαζήση, Σωτήρη Ντάλη, για τη σταθερή ενθάρρυνση, και
την Τίνα Πλυτά για την προσεκτική επεξεργασία των
κειμένων. Η ηλεκτρονική έκδοση οφείλει πολλά στους Σάιμον
Πιτσιλλίδη και Άννα Πατρινού της FBRH Consultants.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μου έδωσε την ευκαιρία να
συγκεντρωθώ στο γράψιμο παραχωρώντας σαββατική άδεια,
το πανεπιστήμιο San Andres, στο Μπουένος Άιρες, πρόσφερε
φιλοξενία και την απαραίτητη γαλήνη. 

Μέλη της οικογένειάς μου χρησιμοποιήθηκαν ως
δοκιμαστικό ακροατήριο διαβάζοντας κεφάλαια όπως
έβγαιναν από τον εκτυπωτή. Έδωσαν έτσι τις αντιδράσεις
ενός μεγάλου φάσματος πιθανού ακροατηρίου, από γιαγιάδες
και παππούδες (η μητέρα μου Ελένη, θεολόγος, και ο πατέρας
μου Αντρέας, μηχανικός), επαγγελματίες (ο αδελφός μου
Χάρης, πρώην στρατιωτικός, και ο καλαδελφός μου, Ανδρέας
Ανδρέου, καθηγητής στο Johns Hopkins University των ΗΠΑ)
και νέους (η κόρη μου Έφη, που σχεδίασε και το εξώφυλλο).
Με εξέπληξε η αυστηρότητά τους και τους ευχαριστώ πολύ. 

Η σύζυγος μου, Νίνα, ήταν για ακόμη μια φορά ένα σταθερό
σημείο υποστήριξης και ενθάρρυνσης. Όχι πάντα
αδιαμαρτύρητης, αλλά είχε δίκαιο. Απολογούμαι που δεν
αναγνώριζα πάντα τις διαμαρτυρίες της για απουσίες από το
σπίτι, καθυστερήσεις στην αλλαγή λαμπτήρων ή στη
συντήρηση της θέρμανσης. Την ευχαριστώ για όλα κι ελπίζω να
με συγχωρεί τώρα που το βιβλίο είναι έτοιμο και το αφιερώνω
στα παιδιά μας που, με τη δική της ανοικτή καρδιά και σπάνια
ενεργητικότητα, μεγαλώνουμε στη νέα της πατρίδα.

Σταύρος Α. Ζένιος 
Λευκωσία και Μπουένος Άιρες,

Ιανουάριος 2012.     

Δημιουργικh κyπρος
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Είπατε ακριβώς αυτά που σκέφτομαι». Με αυτά τα λόγια
με ξάφνιασε μια φοιτήτρια που ανέβηκε στη σκηνή για να πα-
ραλάβει το πτυχίο της, στην τελετή αποφοίτησης του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, το βράδυ της 5ης Ιουλίου 2004. Ήμουν
Πρύτανης και, φορώντας την ακαδημαϊκή τήβεννο στην αφό-
ρητη ζέστη της Λευκωσίας, είχα την μεγάλη χαρά να σφίγγω
εκατοντάδες χέρια και να κοιτάζω αναρίθμητα πρόθυμα
μάτια καθώς τους έδινα τα πτυχία τους σε μια δημόσια τε-
λετή, με την παρουσία των πολιτειακών αρχών της χώρας. 

Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν δάσκαλο να ακούει θετικά
σχόλια από τους μαθητές του (καθώς και αρνητικά, βεβαίως!).
Όμως θυμούμαι ότι, εκείνη τη στιγμή, μου έκαναν πολύ βαθιά
εντύπωση. Ίσως να ήταν ο τρόπος που το είπε, το σταθερό
της βλέμμα, η κρύα ιδρωμένη παλάμη της μέσα στο κατακα-
λόκαιρο. Μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, μπροστά σε χιλιάδες
συγγενείς που περίμεναν με χαρά να δουν τα παιδιά και τα
εγγόνια τους να αποφοιτούν, μπροστά σε εκατοντάδες φοι-
τητές που περίμεναν με αγωνία να επιβραβευτούν για τέσ-
σερα χρόνια σκληρής δουλειάς, έπεσε ο σπόρος για αυτό το
βιβλίο. Ένα βιβλίο πολιτικής. Μαζί, όμως, ρίζωσαν και τα ζι-
ζάνια της αμφιβολίας και των ερωτηματικών.

Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ του τρόπου σκέψης και του
τρόπου δράσης στην κοινωνία μας, και οι νέοι μας το πρόσε-
ξαν. Ποια ήταν η αντίφαση μεταξύ των λόγων που άκουσαν
εκείνο το βράδυ και των πράξεων που έβλεπαν γύρω τους; 

Ήταν μια χρονιά που το πανεπιστήμιο τόλμησε να ξεφύγει
από την πεπατημένη, να αμφισβητήσει τις μισές αλήθειες και
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τις κοινά παραδεδεγμένες απόψεις, θέτοντας υψηλά κριτήρια
εισδοχής για τη νεοσύστατη πολυτεχνική σχολή. Η απόφαση
προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Τα κεκτημένα συμφέροντα,
οι αναχρονιστικές νοοτροπίες, φοβίες και ανασφάλειες, η δει-
λία μπροστά στο πολιτικό κόστος έδειξαν το άσχημο πρόσωπό
τους. Το ίδιο ακριβώς σχόλιο, με το ίδιο σταθερό βλέμμα και
την κρύα ιδρωμένη παλάμη, έκανε ένας φοιτητής στην τελετή
του 2009, όταν το πανεπιστήμιο τόλμησε και πάλι να καινοτο-
μήσει υιοθετώντας διεθνή κριτήρια εισδοχής φοιτητών.

Οι νέοι είδαν την αντίφαση μεταξύ των λόγων του πανεπι-
στημίου και της συμπεριφοράς των κατεστημένων. 

Από τη μια, ακούνε λόγια που τους καλούν σε αγώνα για συ-
νεχή βελτίωση και σε συλλογική προσπάθεια χάρη του κοινού
καλού, καλούνται να αγωνιστούν όχι για να είναι αρεστοί αλλά
για να γίνουν άριστοι. Από την άλλη, παρατηρούν συμπεριφορές
που αμφισβητούν ότι είμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή πορεία, αντιδράσεις μπροστά σε κάθε με-
ταρρυθμιστική πρωτοβουλία όταν θίγονται κεκτημένα συμφέ-
ροντα. Το πανεπιστήμιο επιλέγει, με τις αποφάσεις του, τον
ανηφορικό δρόμο της αξιοκρατίας. Τα κατεστημένα τούς δεί-
χνουν την ολισθηρή οδό της μετριοκρατίας και του βολέματος.
Προκαλούμε τους νέους να βλέπουν ευκαιρίες σε κάθε δυσκολία,
τους υπενθυμίζουμε ότι «η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς». Τα κα-
τεστημένα τούς καθησυχάζουν σε στάσεις απάθειας. Εκείνα τα
βράδια άκουσαν τα λόγια του μεγάλου αμερικανού ποιητή και
συγγραφέα του 19ου αιώνα, Ραλφ Ουάλντο Έμερσον, ότι «οι έν-
τιμες πράξεις και οι συνετοί λόγοι εκπέμπουν εσωτερική αρμο-
νία». Ωστόσο, γύρω τους, βλέπουν καθημερινά την «τέχνη της
πολιτικής λοξοδρομίας», της ικανότητας δηλαδή να μην παίρ-
νεις σαφή θέση και παρόλα αυτά να επιβιώνεις ωραιότατα, όπως
το έθεσε ο παλαιστίνιος διανοούμενος  Έντουαρτ Ντ. Σάιντ. 

Στο τέλος, ο λόγος των νηφάλιων επιχειρημάτων επικρά-
τησε της συνθηματικής ρητορείας και το Πανεπιστήμιο έπεισε.
Τα υψηλά κριτήρια εισδοχής έγιναν σεβαστά και το Πανεπι-
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στήμιο σημειώνει διεθνείς επιτυχίες που μας κάνουν όλους
υπερήφανους.  

Η εμπειρία ωστόσο υπήρξε αποκαλυπτική˙ εκείνες τις δύο
χρονιές έμαθα πολλά για την πολιτική διαδικασία της χώρας.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι να ωριμάσουν οι ιδέες
του βιβλίου παρατήρησα τις ίδιες συμπεριφορές σε πλείστα
άλλα θέματα. Είδα την τέχνη της πολιτικής λοξοδρομίας να
εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση θεμάτων οικονομίας, στη δια-
χείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την οργάνωση του
κράτους, στην αντιμετώπιση της πρόκλησης του φυσικού αε-
ρίου. Ούτε η διαχείριση του κυπριακού προβλήματος δεν ξέ-
φυγε. Οι αναχρονιστικές συμπεριφορές είναι
επαναλαμβανόμενες. Γιατί; Για να απαντήσουμε χρειάζεται να
στηριχθούμε στους μεγάλους σύγχρονους στοχαστές, οικονο-
μολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, φιλοσόφους της δικαιοσύ-
νης και της ελευθερίας. Να μάθουμε από ιστορικές ηγετικές
φυσιογνωμίες. Οι ιδέες τους μας βοηθούν να βρούμε το νήμα
που συνδέει τις συμπεριφορές. Μπορούμε τότε να νοηματοδο-
τήσουμε τα γεγονότα και, όταν βρούμε το νόημα, μπορούμε να
δώσουμε κατεύθυνση και παίρνουμε την τύχη στα χέρια μας. 

Η διαχείριση των υποθέσεων της πολιτείας του πανεπιστη-
μίου και η επαφή με το πολιτικό σύστημα της χώρας μού άφη-
σαν σημαντικά διδάγματα. Τα διδάγματα ενισχύθηκαν από τις
εμπειρίες ως πρόεδρος των πρυτάνεων των πανεπιστημίων των
ευρωπαϊκών πρωτευουσών για έξη σχεδόν χρόνια. Ήταν προ-
φανές ότι, στην κυπριακή πολιτεία, τα πλέον αυτονόητα δεν
είναι δεδομένα. Ότι, δηλαδή, αποφάσεις πολιτικής πρέπει να
λαμβάνονται βάσει αρχών που προάγουν το κοινό καλό, να
στηρίζονται σε αξίες που ανοίγουν δρόμους με προοπτική. Ότι
μπροστά στα κεκτημένα συμφέροντα χρειάζεται θάρρος για
να λες την αλήθεια στους πολλούς και να μην υποχωρείς μπρο-
στά στις φωνασκίες των ολίγων. Ότι για να υπερβούμε την
αδράνεια των θεσμών και τις αναχρονιστικές νοοτροπίες ενός
κοινωνικού συνόλου χρειάζεται επιμονή και υπομονή για δια-



Δημιουργικh κyπρος14

μόρφωση κοινής γνώμης. Ότι για να επιτύχουμε οτιδήποτε ση-
μαντικό πρέπει να στηριζόμαστε σε ιδέες, όχι στην ικανοποί-
ηση άμεσων και πρόσκαιρων αναγκών. Έμαθα όμως επίσης ότι
η απόλυτη αλήθεια δεν είναι προνόμιο κανενός. Κανένας –όσο
έξυπνος και να είναι, όση πολιτική εμπειρία και να διαθέτει–
δεν μπορεί να γνωρίζει σε βάθος όλα τα θέματα ή να έχει το
απαραίτητο αισθητήριο για να προγραμματίζει ορθά. Χρειάζε-
ται διαβούλευση με πολλούς. 

Η προετοιμασία του βιβλίου με οδήγησε να καταλάβω και
τούτο. Οι κάτοικοι αυτού του νησιού, για πρώτη φορά στη σύγ-
χρονη ιστορία μας, είμαστε ελεύθεροι από τα δεσμά του Κυβερ-
νήτη, του Πασά ή της Ρήγαινας. Χάρη στις θυσίες των γονιών
και των παππούδων μας, ανήκω στην γενιά των ελεύθερων.
Αλλά ενώ οι πολιτικές αλυσίδες έσπασαν με την εγκαθίδρυση
της Δημοκρατίας, τα πνευματικά δεσμά διατηρούνται ακόμη
ισχυρά. Μετά από πενήντα και πλέον χρόνια ανεξαρτησίας
φθάσαμε σε ένα μεταίχμιο: να εγκαταλείψουμε αναχρονιστικές
νοοτροπίες που ρίχνουν το φταίξιμο για τα προβλήματά μας
στην ιστορία και στις επιβουλές ξένων. Βρισκόμαστε σε μια
οριακή κατάσταση για να ακολουθήσουμε μια νέα πορεία που
να συνάδει με τη θέση μας στην ενωμένη Ευρώπη.  

Άρχισα να γράφω τον Ιανουάριο του 2011. Προς το τέλος της
συγγραφής ήρθε η έκρηξη της 11ης Ιουλίου στη ναυτική βάση
«Ευάγγελος Φλωράκης», στο Μαρί. Τα γεγονότα του καλοκαι-
ριού και η αναποτελεσματική διαχείριση της οικονομικής κρίσης,
την ίδια περίοδο, ήρθαν ως μια θλιβερή επιβεβαίωση όσων
έγραφα. Ωστόσο δεν είναι η 11η Ιουλίου το αντικείμενο του βι-
βλίου. Αντικείμενο είναι τα βαθύτερα αίτια που προκαλούν
αστοχίες όπως αυτή στο Μαρί και οι τρόποι για να τις αποφεύ-
γουμε. Χρησιμοποιώ τα πρόσφατα γεγονότα πολλές φορές ως
παράδειγμα. Τα τραγικά γεγονότα μου έδωσαν, δυστυχώς, την
ευκαιρία να εξηγήσω τι εννοώ σε αρκετά σημεία του βιβλίου, να
γίνει η ανάλυση κατανοητή με παραδείγματα που είναι έντονα
στην μνήμη όλων.  Δεν είναι όμως αυτά που με απασχολούν.
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Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική συγκυρία με τα γεγονότα
του καλοκαιριού. 

Το βιβλίο δίνει ένα μήνυμα για δράση στο μεταίχμιο που
βρισκόμαστε. Η 11η Ιουλίου ήταν η καμπάνα της αφύπνισης
που καλεί σε δράση. Η κοινωνία μας συνειδητοποιεί ότι, δίχως
βαθιές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις στην κρατική διοί-
κηση, το πολιτικό σύστημα και τη γενικότερη νοοτροπία που
διαπερνά τον δημόσιο βίο, κινδυνεύει η ίδια η επιβίωσή της. Τα
γεγονότα μας αναγκάζουν να ξαναδούμε τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί το πολιτικο-διοικητικό σύστημα της Δημο-
κρατίας. Μας προκαλούν να ακολουθήσουμε μια διαφορετική
πορεία, να οικοδομήσουμε μια νέα, σύγχρονη, δημιουργική
Κύπρο για τον 21ο αιώνα. Αν πιστέψουμε πολλοί και πολύ στο
όραμα και δουλέψουμε μεθοδικά και με αποφασιστικότητα, θα
περάσουμε από το μεταίχμιο σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων
με προοπτική. Ανησυχώ μήπως έχουμε φθάσει στο σημείο
χωρίς επιστροφή. Ο στόχος μιας δημιουργικής Κύπρου μπορεί
να μας δώσει ελπιδοφόρα προοπτική.  

Η ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του
σύγχρονου κόσμου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από
τη βούληση και τη διαχειριστική ικανότητα του πολιτικού συ-
στήματος˙ από την ικανότητα των πολιτικών και των μέσων
μαζικής ενημέρωσης να επικεντρώνονται με αποτελεσματικό-
τητα σε κρίσιμα προβλήματα χωρίς να αναβάλλουν την αντι-
μετώπισή τους˙ από το εκπαιδευμένο προσωπικό και τη
διοικητική ικανότητα των στελεχών της κρατικής διοίκησης˙
από την οξυδέρκεια των δημόσιων θεσμών να βλέπουν μακριά
προλαμβάνοντας τα προβλήματα˙ από τη θεσμική ικανότητα
της χώρας για ανάπτυξη και διαχείριση νέων τεχνολογιών. Γι’
αυτά τα θέματα γράφω στο βιβλίο. 

Στόχος είναι πώς να αρχίσουμε μια διαδικασία μετασχηματι-
σμού της πολιτικής ζωής της χώρας που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του 21ου αιώνα. Χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό πολι-
τικό λόγο, μια πυξίδα για να χαράξουμε πορεία πλεύσης. Δεν
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ισχυρίζομαι ότι έχω τις απαντήσεις –κανείς δεν μπορεί να τις έχει
όλες και από μόνος του. Γι’ αυτό μιλώ για πυξίδα και όχι για
χάρτη. Το βιβλίο δεν είναι πολιτικό πρόγραμμα με πίνακες, χρο-
νοδιαγράμματα και λίστες από στόχους. Ούτε προσφέρει μια
πλήρη θεωρία διακυβέρνησης. Προσφέρει κάτι πολύ λιγότερο φι-
λόδοξο. Τις απόψεις μου, όπως πηγάζουν από την παρατήρηση
της κυπριακής πραγματικότητας αλλά ιδωμένες υπό το πρίσμα
μεγάλων στοχαστών της εποχής μας. Τα διεθνή πολιτικοστοχα-
στικά ρεύματα –στην κοινωνική και οικονομική οργάνωση και
στις διεθνείς σχέσεις– μας βοηθούν να κατανοήσουμε σε βάθος
τον δικό μας «μικρόκοσμο». Κατ’ ακρίβεια να κατανοήσουμε ότι
η Κύπρος δεν είναι πλέον ένα μικρό αποκομμένο νησί, αλλά απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της ενωμένης Ευρώπης.

Το βιβλίο είναι έργο πολλών. Ως πρύτανης είχα το σπάνιο
προνόμιο να διαλέγομαι με πολλούς, να διδάσκομαι από πολ-
λούς. Γράφοντάς το έμαθα από φοιτητές και φοιτήτριες, φίλες
και φίλους, από συναδέλφους (στην Κύπρο και διεθνώς) με
πολύ διαφορετικές από τις δικές μου επιστημονικές γνώσεις,
ενίοτε δε και απόψεις, από δημόσιους λειτουργούς σε κυπρια-
κούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και, φυσικά, από τους λειτουρ-
γούς του πανεπιστημίου, από πολιτειακούς αξιωματούχους
διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων. Απ’ αυτόν τον διάλογο
είναι που έμαθα ότι η απόλυτη αλήθεια δεν είναι προνόμιο κα-
νενός. Όλοι έχουν κάτι να συνεισφέρουν. Η κάθε οπτική γωνία
αποκαλύπτει κάτι διαφορετικό. 

Πιστεύω, ωστόσο, ότι έχω να προσφέρω στη χώρα μου ένα
ωφέλιμο μήνυμα. Αλλιώς δεν θα τολμούσα να γράψω αυτό το
βιβλίο. Αυτό προϋποθέτει αυτοπεποίθηση. Όμως η αυτοπεποί-
θηση δεν είναι ασύμβατη με την αυτοκριτική. Το μήνυμα μου
είναι ενσωματωμένο σε ένα μετα-μήνυμα. Εννοώ το εξής: η
ακαδημαϊκή μου εργασία, η εμπειρία μου με τη διοίκηση, και η
ζωή γενικότερα, μου έδωσαν ευκαιρίες για μελέτη και παρατή-
ρηση –επιστημονική, κοινωνική και πολιτική– τόσο στην
Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και
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στην Λατινική Αμερική. Έμαθα πολλά αλλά έμαθα επίσης
πόσα πολλά δεν γνωρίζω και ότι γενικότερα πολλά δεν μπο-
ρούμε να γνωρίζουμε. Κατάλαβα ότι ο κόσμος είναι πολύπλο-
κος, οι αλληλεξαρτήσεις μεγάλες και σύνθετες, οι ικανότητες
και οι γνώσεις μας περιορισμένες. Το βιβλίο είναι η δική μου
προσπάθεια να δω την Κύπρο και τον κόσμο της μέσα από
πραγματικά δεδομένα, να συνθέσω την κατανόηση των διε-
θνών ρευμάτων με το τοπικό περιβάλλον, να στηριχτώ στις
ιδέες μεγάλων σύγχρονων στοχαστών για κατανόηση των προ-
κλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας. 

Υπερασπίζοντας μια οπτική γωνία, όπως κάνω εδώ, έχω επί-
γνωση της μερικότητάς της και της ανάγκης να την εμπλουτίζω
και να την αναθεωρώ. Η γνώση είναι ένας εγγενώς ατελής οδη-
γός, χρήσιμος αλλά ατελής – χρειάζεται διαρκή σύνθεση και
αναθεώρηση.  Θάθελα το βιβλίο μου να διαβαστεί όχι μόνο για
το περιεχόμενό του αλλά και για τον τρόπο της επιχειρηματο-
λογίας του: την άρνηση στο δογματισμό και την ιδεοληπτική
βεβαιότητα, την κατάφαση στον κριτικό ορθολογισμό και τη
στοχαστική προσέγγιση. Ο κόσμος είναι, και δεν θα πάψει να
είναι, απείρως πολυπλοκότερος από τις προσεγγίσεις μας.   

Το βιβλίο δεν προσφέρει τελειωτικές απαντήσεις στα μεγάλα
ερωτήματα της μεταιχμιακής εποχής. Επιδιώκει να φωτίσει τα
ερωτήματα για να διευκολύνει την αντιμετώπιση των προκλή-
σεων. Ο επιστημονικός λόγος αντιλαμβάνεται ότι η πρόοδος
έρχεται με ερωτηματικά, όχι με θαυμαστικά. Επιδίωξη είναι να
φωτιστεί η κοινή μας μοίρα που κρύβεται κάτω από ένα παχύ
στρώμα σκόνης ιδεολογικών δογματισμών και πολιτικής αντι-
παλότητας. Να δούμε με νέο φως τις αξίες μας, διότι κάθε ορ-
γανωμένη συμβίωση στηρίζεται σε αξίες και η υπεύθυνη
πολιτική διαδικασία οφείλει να το αναγνωρίσει. Και, τέλος, να
δούμε με νέο πρίσμα την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και δημι-
ουργία θεσμών, διότι χωρίς θεσμούς τίποτα δεν διαρκεί. 

Αν το βιβλίο καταφέρνει κάτι, είναι να βλέπει μπροστά,
προς το μέλλον της χώρας μας, αντί να κοιτάζει στο παρελθόν.
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Μελετά το παρελθόν αλλά σχεδιάζει για το μέλλον για να φθά-
σει στο κύριο μήνυμα. Και το κύριο μήνυμα της δημιουργικής
Κύπρου είναι, αντί η συντήρηση της αντιπαράθεσης, η επι-
δίωξη της σύνθεσης που στηρίζεται σε αξίες και επιτυγχάνεται
με θεσμούς. Είναι μήνυμα για εθνική συναίνεση γύρω από τις
προκλήσεις της μεταιχμιακής εποχής. 

Πιστεύω στο μήνυμα του βιβλίου. Το προσεγγίζω, όσο μου
είναι δυνατό, με μια ορθολογική διαλεκτική, με ανοικτή σκέψη
αντί με άκαμπτη ιδεολογία, με κριτική διάθεση αντί με αμυντική
στάση απέναντι σε τυχόν διαφωνίες. Δεν πρόκειται όμως για ένα
καθαρά επιστημονικό βιβλίο τα συμπεράσματα του οποίου αφή-
νουν τον συγγραφέα αδιάφορο. Είναι ένα βιβλίο με πολιτικά μη-
νύματα που αφορούν τη χώρα μας, το μέλλον μας και το μέλλον
των παιδιών μας. Γι’ αυτό με αγγίζει και δεν μπορώ να ισχυριστώ
αμεροληψία. Ωστόσο, προσπάθησα να είμαι αντικειμενικός.
Προσπάθησα να μην επιβάλω τις απόψεις μου στα γεγονότα,
αλλά άφησα τα γεγονότα και τις μεγάλες ιδέες της εποχής να
καθοδηγήσουν τη σκέψη μου για να φθάσω στα μηνύματα. 

Διερωτώμαι όμως αν είμαι ο κατάλληλος αγγελιαφόρος. Το
μήνυμα του βιβλίου είναι πολιτικό. Και εγώ δεν είμαι επαγγελ-
ματίας πολιτικός. Μόνο ο αναγνώστης μπορεί να απαντήσει
αυτό το ερώτημα. 

Τι μπορεί να περιμένει ο αναγνώστης από το βιβλίο; 
Θα βρει πρώτα μια περιγραφή της κατάστασης της χώρας.

Η ανάλυση των δεδομένων μάς δείχνει ότι φθάσαμε σε ένα με-
ταίχμιο στην κοινωνική οργάνωση, στη δομή της οικονομίας,
στη σχέση με το φυσικό περιβάλλον, στην επίγνωση της ταυ-
τότητάς μας, στην οργάνωση του κράτους και στον πολιτικό
πολιτισμό. Για να περάσουμε σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων
με προοπτική, αναπτύσσεται στο δεύτερο κεφάλαιο η έννοια
της δημιουργικής κοινωνίας. Η έννοια δομείται τόσο ως ένα
θεωρητικό σχήμα για το κοινό καλό, όσο και με πρακτικές
αρχές που μας επιτρέπουν να επιδιώκουμε το κοινό καλό και
να βελτιώνουμε συνεχώς την κατάσταση. Το κεφάλαιο περι-
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γράφει μια «ρεαλιστική ουτοπία», δηλαδή μια κατάσταση με
ουτοπικά χαρακτηριστικά η οποία, όμως, είναι εφικτή διότι αν-
τιστοιχεί σε σαφώς μετρήσιμες τάσεις. Πολλά μπορούμε να κα-
ταφέρουμε σχεδιάζοντας πάνω σε στέρεες θεωρητικές βάσεις
και προχωρώντας με πραγματισμό σε σταδιακές προσαρμοστι-
κές βελτιώσεις. Το τρίτο κεφάλαιο εξηγεί γιατί οι ιδεολογικοί
δογματισμοί δεν δίνουν λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα και
προδιαγράφει το ιδεολογικό στίγμα. Το κεφάλαιο για τις αξίες,
που ακολουθεί, ανοίγει τη συζήτηση –δεν επιδιώκει να έχει τον
τελευταίο λόγο– για τις αξίες που χρειαζόμαστε στην αντιμε-
τώπιση των προκλήσεων. Το βιβλίο συνεχίζει με τρία κεφάλαια
για πρακτικά θέματα προς υλοποίηση του στόχου της δημιουρ-
γικής Κύπρου: συζητούνται ριζοσπαστικές αλλά ρεαλιστικές
μεταρρυθμίσεις και η δημιουργία σύγχρονων θεσμών σε θέ-
ματα περιβάλλοντος, οικονομίας και οργάνωσης του κράτους.
Όλα όσα περιγράφονται σε αυτά τα κεφάλαια έχουν αποδειχ-
θεί αποτελεσματικά σε αναπτυγμένες χώρες με δημοκρατική
παράδοση αιώνων. Δεν εισηγούμαι κάτι επιστημονικά πρωτό-
τυπο, αλλά προσαρμόζω επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές στις
ιδιαιτερότητες της χώρας μας και των θεσμών της. Το βιβλίο
καταλήγει –συνειδητή η επιλογή να μείνει στο τέλος– με μια
διαφορετική προσέγγιση στο κυπριακό πρόβλημα. Αναλύει
πώς μια δημιουργική κοινωνία ενδυναμώνει την ικανότητά μας
για ενεργό διαχείριση με ανάληψη πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα
προσδίδει μια ευρωπαϊκή διάσταση που προσεγγίζει το εθνικό
θέμα με το απαραίτητο ιστορικό βάθος και προετοιμάζει κα-
λύτερες συνθήκες για επίλυση.

Το βιβλίο δημοσιεύεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την χώρα
μας. Η βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση που μας πλήττει
έχει αφυπνίσει ισχυρά κοινωνικά ρεύματα. Οι προκλήσεις είναι
μεγάλες, τα προβλήματα φαίνονται ανυπέρβλητα και το άλυτο
εθνικό θέμα καθηλώνει πολλούς στην απογοήτευση και στην
απάθεια. Έχουμε, όμως, ως λαός τεράστια αποθέματα ψυχικής
δύναμης και υψηλά επίπεδα μόρφωσης για να σχεδιάσουμε πο-
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ρεία πλεύσης, να βρούμε θάρρος για να τολμήσουμε, να επι-
νοήσουμε τρόπους για να επιτύχουμε.  

Η ιστορία της χώρας μας είναι επώδυνη. Μας λέει «δεν
υπάρχει Ελπίδα στη απ’ εδώ πλευρά του Άδη». Και όμως, 

Κάποτε, μια φορά στη ζωή μας, 
Υψώνεται το πολυπόθητο κύμα της δικαιοσύνης
Και η Ελπίδα και η Ιστορία συμπορεύονται

γράφει ο πολυβραβευμένος νομπελίστας ιρλανδός ποιητής
Seamus Heaney.

Αν η πορεία για μια δημιουργική Κύπρο καταφέρει να φέρει
την ελπίδα έστω και λίγο πιο κοντά στην ιστορία, τότε θα έχει
πετύχει τον στόχο της πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε
ο συγγραφέας να ελπίζει.

Και τώρα κάποιες λεπτομέρειες. Όσον αφορά τις σχολαστι-
κές υποσημειώσεις, βρίσκω ότι σε ένα βιβλίο γενικού, αντί ακα-
δημαϊκού, ενδιαφέροντος αποσπούν την προσοχή του
αναγνώστη. Έτσι παραθέτω εκτενείς σημειώσεις ανά σελίδα
για κάθε κεφάλαιο στο τέλος του βιβλίου, με παραπομπές στις
πηγές. Ο απαιτητικός αναγνώστης εύκολα μπορεί να μετατρέ-
ψει τις σημειώσεις σε αριθμημένες υποσημειώσεις. Παραπομ-
πές που γίνονται εντός κειμένου με το όνομα του συγγραφέα
και τον τίτλο (ενίοτε σε δική μου ελληνική απόδοση) βρίσκον-
ται με πλήρεις λεπτομέρειες στη βιβλιογραφία. Τα στατιστικά
στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από διάφορες αξιόπι-
στες πηγές και παραπομπές δίνονται στις σημειώσεις. Για να
αποφευχθεί η υπερβολική χρήση αριθμών δεν δίνω τη χρονιά
όποτε χρησιμοποιούνται πρόσφατες μετρήσεις. Τα δεδομένα
έχουν στρογγυλοποιηθεί, όταν αυτό δεν επηρεάζει τυχόν συγ-
κρίσεις. Όταν αναφέρομαι σε «σημερινά δεδομένα» χρησιμο-
ποιώ τα πιο πρόσφατα στοιχεία των τελευταίων δύο-τριών
χρόνων. Η απόδοση ξενόγλωσσων κειμένων στα ελληνικά είναι
σε δική μου μετάφραση. 
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κΕΦΑλΑιο ι:

η κyπρος ςτο μΕτΑIχμιο 

Στις 16 Αυγούστου του 1960, όταν υπογραφόταν στη Βουλή
των Αντιπροσώπων η συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής
Δημοκρατίας από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον δρα Φαζίλ
Κουτσούκ και τον σερ Χίου Φουτ, ήμουν ενός χρόνου. Βεβαίως
δεν θυμάμαι τίποτα από την τελετή, αλλά αυτό δεν έχει σημα-
σία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μαζί με την Κυπριακή Δη-
μοκρατία μεγαλώσαμε μια γενιά Κυπρίων κουβαλώντας ένα
βαρύ φορτίο. Κληρονομιά μας ήταν η οικονομική και κοινω-
νική υστέρηση, ελλείμματα στη δημόσια ζωή, οι ανασχετικοί
παράγοντες των εθνοτικών συμφερόντων, η αδυναμία αντιμε-
τώπισης των προβλημάτων ενός ανεξάρτητου κράτους. Νοο-
τροπίες επιβίωσης, κοινωνικές συμπεριφορές διαχείρισης μιας
επίπονης καθημερινότητας, συντηρητικές αντιλήψεις και έλ-
λειψη δομών ήταν η προίκα μας μετά από αιώνες δουλείας και
αποικιοκρατίας. Και όμως: για πρώτη φορά μετά από αιώνες
είμαστε ελεύθεροι να αποφασίζουμε για το μέλλον μας και το
μέλλον των παιδιών μας. 

Το ανθρώπινο είδος έχουμε μια τεράστια ικανότητα προ-
σαρμογής. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Χρειάζονται τερά-
στιες δυνάμεις για να αποβάλουμε αυτά που μας βαραίνουν.
Η δύναμη της ελπίδας μπροστά στις δυσκολίες, ο ενθουσια-
σμός για να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, είναι θείο δώρο.
Η ελπίδα ήταν το δώρο των θεών στο κουτί της Πανδώρας,
και η λέξη «ενθουσιασμός» εμπεριέχει το θείο, εν-θέωση.
Αυτή όμως η ικανότητα, που χαρακτηρίζει κάθε έναν και κάθε
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μία από εμάς ξεχωριστά, δεν ισχύει τόσο άμεσα και τόσο απο-
τελεσματικά για το κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερα δεν ισχύει
για τους θεσμούς που εκφράζουν τις νοοτροπίες και τα πρό-
τυπα συμπεριφοράς μιας κοινωνικής ομάδας. Τότε υπάρχει
μεγάλη αδράνεια και η προσαρμογή παίρνει χρόνο. Όπως
έχει λεχθεί, οι λανθασμένες ιδέες πεθαίνουν αργά, καθώς
ένας-ένας οι υποστηρικτές τους φεύγουν από τη ζωή και τη
θέση τους παίρνουν νέοι άνθρωποι, με νέες ιδέες και σύγχρο-
νες νοοτροπίες. 

Μετά από 50 χρόνια «επώδυνης πορείας» η Κυπριακή Δη-
μοκρατία βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο. Δύο γενιές έχουν περά-
σει από τη χρονιά της εγκαθίδρυσης και οι αναχρονιστικές
νοοτροπίες και οι συμπεριφορές ανάσχεσης πεθαίνουν έναν
αργό θάνατο. Η Κύπρος έχει φθάσει σήμερα σε ένα σταυρο-
δρόμι και καλείται να αποφασίσει: θα συνεχίσει στον ίδιο βαρύ
βηματισμό κουβαλώντας το φορτίο που της κληροδότησαν
κατακτητές, αποικιοκράτες και εισβολείς ή θα ακολουθήσει
μια νέα πορεία που να συνάδει με τον χαρακτήρα του ελεύθε-
ρου και χειραφετημένου κύπριου πολίτη και τη θέση μας στην
ενωμένη Ευρώπη; 

Ποιος είναι ο χαρακτήρας του σύγχρονου Κύπριου και της
σύγχρονης Κύπριας; Τον εκφράζουν με τις διεθνείς επιτυχίες
τους συμπατριώτες μας όπως ο Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο
σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, ο Μάρκος Παγδατής, άνθρωποι
των τεχνών όπως οι Μιχάλης Κακογιάννης και Κυπριανός Κα-
τσαρής, οι Μιχάλης Χατζηγιάννης και Μιχάλης Χριστοδουλί-
δης, επιστήμονες όπως οι Κύπρος Νικολαΐδης και Kυριάκος Σ.
Νικολάου. Τον χαρακτήρα της σύγχρονης Κύπριας αναδει-
κνύει ο σεβασμός που τυγχάνουν διεθνώς επαγγελματίες όπως
οι Ανδρούλα Βασιλείου και Ιλιάνα Νικολάου, οι νέες επιστή-
μονες Έλενα Ανδρέου, που βραβεύθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Έρευνας, Λίνα Κασσιανίδου, που ηγείται του πα-
νευρωπαϊκού προγράμματος για τεχνολογία της αρχαιολογίας,
Μυρτάνη Πιερή που ήταν η πρώτη γυναίκα νικητής του διε-
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θνούς διαγωνισμού FameLab για την εκλαϊκευμένη προβολή
επιστημονικών επιτευγμάτων.

Κάποιος ίσως αντιτείνει ότι όλες και όλοι αυτοί διακρίθη-
καν εκτός Κύπρου. Αυτό είναι αλήθεια. Απαντώ, όμως, ότι εκ-
φράζουν τον δυναμισμό και τη δημιουργικότητα των Κυπρίων
όταν τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Πολλοί από τους
νέους και νέες που συναντώ καθημερινά στις καφετέριες και
στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου της Κύπρου είχαν και το
ταλέντο και τον ενθουσιασμό και τη θέληση να πετύχουν,
όπως οι πιο γνωστοί συμπολίτες μας. Η χώρα μας πρέπει να
τους δώσει τις ευκαιρίες. 

Τον χαρακτήρα του Κύπριου και Κύπριας τον εκφράζει
όμως καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ο κος Καλλής και η
κα Καλλού-Ματσάγκου τους οποίους γνώρισα ως πρόσφυγες
από τη Λύση στο Δασάκι της Άχνας το 1974. Με τον γιο τους,
Ανδρέα, ήμασταν μετά την προσφυγιά συμμαθητές στο Παγ-
κύπριο Γυμνάσιο. Ο κος Καλλής και η κα Καλλού βρέθηκαν
από το σπίτι τους στη Λύση στο αντίσκηνο της προσφυγιάς με
όσα υπάρχοντα χωρούσε το αυτοκίνητό τους. Είχαν οκτώ παι-
διά, πέντε ακόμη στο σχολείο, ένα με ειδικές ανάγκες. Δεν το
έβαλαν κάτω. Ξανάρχισαν τη ζωή τους για να δουν μια μέρα
δύο παιδιά τους γιατρούς, έναν καθηγητή, έναν μηχανικό, μια
δασκάλα, δύο επαγγελμα-
τίες σε μεγάλους οργανι-
σμούς. Πάντρεψαν παιδιά,
μεγάλωσαν εγγόνια, πήραν
στα γόνατά τους δισέγγονα.
Μαζί με όλους τους πρόσφυ-
γες μας θυμίζουν ότι αυτό
που κάνει τη διαφορά στη
ζωή μας –αν η ζωή μας κατα-
δαπανάται μέσα από τις κα-
κουχίες ή αν είναι ζωή
ωφέλιμη και δημιουργική–

Να αποτολμήσουμε ριζοσπαστικές
μεταρρυθμίσεις σε θεσμούς,
κοινωνικά πρότυπα και νοοτροπίες,
όπως απαιτεί ο ελεύθερος και
χειραφετημένος κύπριος πολίτης.
Να συνθέσουμε τη σύγχρονη
ευρωπαϊκή μας ταυτότητα με τις
αξίες της συνεκτικής και
αλληλέγγυας κυπριακής κοινωνίας.
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είναι η δύναμη της ελπίδας. Και οι σύγχρονοι κύπριοι δεν άφη-
σαν τη δύναμη της ελπίδας να υποκύψει στη δύναμη των
όπλων ή στις κακουχίες της προσφυγιάς. 

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά προκλήσεων με τις
οποίες πρέπει να αναμετρηθούμε: συντηρητισμός, φοβίες και
ανασφάλειες, αναχώματα από το ίδιο το πολιτικό σύστημα το
οποίο διαθέτει ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησης. 

Το κυπριακό πρόβλημα χρησιμοποιείται πολλές φορές ως
άλλοθι για να αποφύγουμε την αναμέτρηση με άλλες μεγάλες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά και για να καλλιεργή-
σει ένα περιβάλλον συντήρησης του πολιτικού συστήματος.
Ότι, δηλαδή, κανείς άλλος δεν μπορεί να διαχειριστεί το κρί-
σιμο εθνικό θέμα από αυτούς που το διαχειρίζονται εδώ και 50
χρόνια ή από όσους μαθήτευσαν δίπλα στους πρωταγωνιστές.
Για ορισμένους το κυπριακό δεν είναι πρόβλημα, είναι επαγ-
γελματική σταδιοδρομία. 

Αλλά και όταν στρέψουμε
την προσοχή προς τις σύγ-
χρονες προκλήσεις, οι ανα-
σφάλειες που προκαλεί η
εκκρεμότητα του εθνικού θέ-
ματος βάζουν τροχοπέδη σε
εκσυγχρονιστικές μεταρρυθ-
μίσεις. Το εθνικό θέμα είναι
ένα υπαρκτό υπαρξιακό πρό-
βλημα που υπερβαίνει την
πολυπλοκότητα των συνταγ-
ματικών και θεσμικών ρυθμί-
σεων. Είναι πρόβλημα

επιβίωσης και η λύση του δεν επαφίεται αποκλειστικά σε εμάς.
Το πώς όμως εμείς το αντιμετωπίζουμε μπορεί να εξελιχθεί σε
πρόβλημα πνευματικής και ψυχολογικής επιβίωσης. Τότε ο εχ-
θρός δεν είναι μόνο απέναντι μας, αλλά βρίσκεται πλέον μέσα
μας. Αυτό στο χέρι μας είναι να το αποφύγουμε. Ο εχθρός που

Η ανάγκη για ανανέωση και
πρόοδο είναι ανεξάρτητη από την
πρόοδο στο εθνικό μας θέμα. Οι
εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις
μάς ενδυναμώνουν στην
αντιμετώπιση και του εθνικού
θέματος το οποίο πρέπει να
παύσουμε να βλέπουμε ως
τροχοπέδη.
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βρίσκεται μέσα μας μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνος με τα
όπλα που έχουμε απέναντι μας. Οι συνεχείς αμφισβητήσεις για
το αν είμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε μια σύγχρονη ευρω-
παϊκή πορεία, οι ανασφάλειες σχετικά με την ταυτότητά μας,
οι αντιδράσεις μπροστά σε κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια
όταν θίγονται συμφέροντα σκοτώνουν τον ενθουσιασμό και
την αποφασιστικότητά μας.

Όταν βρίσκεσαι στο μεταίχμιο, πρέπει να αποφασίσεις. Δεν
μπορείς να κρύβεσαι και να αναβάλλεις. 

Για να αποφασίσουμε τη μελλοντική μας πορεία, πρέπει
πρώτα να κατανοήσουμε τις πολλές, σύνθετες και αλληλένδε-
τες διαστάσεις της μεταιχμιακής εποχής της κυπριακής κοινω-
νίας. Πολλοί παράγοντες επιδρούν πάνω μας ταυτόχρονα. Από
το 2004 είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν προ-
έκυψε ως στιγμιαίο γεγονός˙ υπήρξε το αποκορύφωμα μιας μα-
κράς διαδικασίας εναρμόνισης που άρχισε με τις ενταξιακές
διαπραγματεύσεις από το 1998. Η διαδικασία αυτή έθεσε σε
κίνηση ισχυρούς μηχανισμούς προσαρμογής της κοινωνίας
μας. Αυτό δεν έγινε ευρέως αντιληπτό αφού το θέμα που δέ-
σποζε των συζητήσεων ήταν οι επιπτώσεις της ένταξης στην
επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Όμως η Ευρώπη δρα κα-
ταλυτικά. Η κοινωνία μας και οι θεσμοί της βρίσκονται σε με-
ταβατική περίοδο ενσωμάτωσης στο σχήμα της ενωμένης
Ευρώπης όπου εθνικά κράτη συνυπάρχουν στα πλαίσια ενός
υπερεθνικού σχήματος. 

Ταυτόχρονα, έχουμε στο διεθνές περιβάλλον γρήγορες τε-
χνολογικές εξελίξεις, φιλελευθεροποίηση των αγορών με θετι-
κές επιπτώσεις και τεράστιες παρενέργειες, εμφάνιση νέων
κέντρων οικονομικού ανταγωνισμού στην Ανατολή, αστάθεια
των αγορών ενέργειας και τροφίμων, κινδύνους από τις επιδρά-
σεις του ανθρώπου στο περιβάλλον, δημογραφικές αλλαγές
από τα μεταναστευτικά κύματα. Έχουμε την πρόσφατη ανακά-
λυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο
και τον επανασχεδιασμό του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης. 
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Και αν ακόμη γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να πράξουμε,
δεν διαθέτουμε πάντοτε τα αναγκαία μέσα για να υλοποι-
ήσουμε τους στόχους μας. Πολλοί παράγοντες είναι εξωγενείς,
όπως οι δυνατότητες μιας οικονομίας ή οι διεθνείς συγκυρίες.
Άλλοι είναι ενδογενείς, όπως οι αντιλήψεις και νοοτροπίες που
επιβάλλουν μια παθητική στάση («είμαστε μικροί») ή αδιαφο-
ρία («δεν βαριέσαι»), οι φοβίες ως αποτέλεσμα της ιστορικής
μνήμης κατακτητών και εισβολέων. Ο πολιτικός λόγος μπορεί
να αλλάξει τις νοοτροπίες και να αντικαταστήσει την απάθεια
και τους δισταγμούς, με το δημιουργικό άγχος που πηγάζει από
ένα βαθύ αίσθημα αυτοπεποίθησης. Αυτό απαιτεί χρόνο, υπο-
μονή και επιμονή. 

Για να το πετύχουμε πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο δημόσιος
λόγος αποτελεί ισχυρό εργαλείο διαμόρφωσης κοινής γνώμης.
Δεν είναι μηχάνημα μεταποίησης υποσχέσεων σε ψήφους. Ο
δημόσιος βίος της χώρας μας πρέπει να εγκαταλείψει την
αδράνεια και τους τακτικισμούς των εκλογικών σκοπιμοτήτων
και να βρει τη δύναμη που απαιτεί η υπεύθυνη καθοδήγηση

Για να χαράξουμε μια νέα πορεία πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτά που
θέλουμε από αυτά που χρειαζόμαστε. Αυτά που θέλουμε αντανακλούν
συχνά φοβίες, φαντασιακές ελπίδες, στενά υποκειμενικές επιθυμίες.
Αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε εκφράζουν ζωτικές ανάγκες,
αντικειμενικές πραγματικότητες, ρεαλιστικές ελπίδες. 

Ο διαχωρισμός του «χρειάζομαι» από το «θέλω», της αδήριτης ανάγκης
από το επιθυμητικό, απαιτεί από εμάς αναπτυγμένη διορατικότητα,
απαλλαγή από αντιδράσεις του θυμικού, μακρόπνοη ενορατική σύλληψη.

Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο για να παύσουμε να ικανοποιούμαστε με τα
απλά και τα πρόσκαιρα και να επιδιώξουμε αυτά που χρειαζόμαστε για
το μέλλον μας.
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της κοινωνίας. Να αφήσει στο περιθώριο τη πολιτική χάριν της
εξουσίας και να βάλει τον πολίτη στο επίκεντρο των πολιτικών
σχεδιασμών.

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφω το μεταίχμιο στο οποίο
φθάσαμε η Κύπρος και ο κόσμος της. Θα διαπιστώσουμε ότι
αντιμετωπίζουμε προκλήσεις σε όλες τις διαστάσεις της κοινω-
νικής οργάνωσης –στη δομή της οικονομίας, στη σχέση με το
φυσικό περιβάλλον, στην επίγνωση της ταυτότητάς μας, στον
πολιτικό πολιτισμό. Οι αλληλεξαρτήσεις όλων αυτών, σε συν-
δυασμό με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ωρί-
μανση της δημοκρατίας μετά από 50 χρόνια ζωής, συνθέτουν
μια μεταιχμιακή κατάσταση με βαθιές επιπτώσεις. Δεν πρόκει-
ται για μπόρα που θα περάσει. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια
σπάνια ευκαιρία για μετασχηματισμό της κοινωνίας μας. Θα
δούμε πόσα πολλά έχουμε επιτύχει αλλά και σε ποιο κρίσιμο
σημείο βρισκόμαστε για να αποβάλουμε βαρίδια του παρελ-
θόντος και να αποτολμήσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. 

Κοινωνία 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών που επι-
σκέφθηκαν την Κύπρο το 1961 βρήκε μια φτωχή και υποανά-
πτυκτη κοινωνία με περιορισμένες προοπτικές. Μόνο ένας
στους εκατό Κύπριους είχε τριτοβάθμια εκπαίδευση και σχεδόν
20% του πληθυσμού άνω των είκοσι χρόνων δεν είχαν φοιτήσει
καν στο δημοτικό. Ο μισός αντρικός πληθυσμός ασχολείτο με
τη γεωργία, την αλιεία και την εξόρυξη μεταλλευμάτων, επαγ-
γέλματα επίπονα με χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή προ-
στιθέμενη αξία για την κοινωνία. Οι γυναίκες περιορίζονταν
στις οικιακές ασχολίες και μόνο 60% των γυναικών ηλικίας εί-
κοσι ετών και πάνω είχαν πάει σχολείο. Στην πρώτη πενταετία
μετά την ανεξαρτησία 7% του πληθυσμού (37.800 άτομα) με-
τανάστευσαν ψάχνοντας καλύτερες ευκαιρίες για τους ίδιους
και τις οικογένειές τους. 
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Και όμως, σε πενήντα χρόνια πετύχαμε πολλά. 
Η Κύπρος συγκαταλέγεται σήμερα στους πλούσιους του

πλανήτη. Σε αυτό το σημείο συμφωνούν όλες οι διεθνές στα-
τιστικές. Όμως η ουσία των επιτευγμάτων μας δεν είναι ο πλού-
τος αλλά η ποιότητα ζωής των πολιτών. Σύμφωνα με τον
Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ βρισκόμαστε στην
κατηγορία των «Πολύ Ανεπτυγμένων Χωρών»: κατέχουμε την
35η θέση μεταξύ 220 χωρών. 

Ο ΟΗΕ δημοσιεύει από το 1990 τον δείκτη προς υποστή-
ριξη συζητήσεων για χάραξη πολιτικής από διεθνείς οργανι-
σμούς και κυβερνήσεις, αποτυπώνοντας το επίπεδο ανάπτυξης
μιας χώρας πέραν του κατά κεφαλήν εισοδήματος των κατοί-
κων. Σε αυτόν λαμβάνονται υπόψη σημαντικές παράμετροι
που αφορούν την ποιότητα ζωής, όπως η υγεία και η παιδεία.
Προσμετρά δηλαδή τις προοπτικές των πολιτών να ζήσουν μια
μακρά και υγιή ζωή και τις ευκαιρίες που τους δίνονται να ανα-
πτύξουν τις ικανότητές τους έχοντας πρόσβαση στις γνώσεις
μέσω της παιδείας. Τις επιστημονικές βάσεις του δείκτη έθεσε
ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών Αμάρτυα Σεν. Ο Σεν
εξηγεί ότι η ανάπτυξη μιας χώρας δεν μετρείται μόνο με οικο-
νομικούς όρους, όπως είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ή το
κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών. H οικονομική πρόοδος
επιτυγχάνεται από τις ευκαιρίες που έχουν οι πολίτες να ανα-
πτύξουν τις ικανότητές τους για να ζήσουν τη ζωή που οι ίδιοι
θεωρούν ότι έχει αξία. Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήμα-
τος δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να συμβάλλει στη δι-
εύρυνση των οργανικών ελευθεριών που απολαμβάνουν οι
πολίτες για να αξιοποιούν τις ικανότητές τους. Στο θεμελιώδες
έργο του, Development as Freedom, εξηγεί ότι οι ελευθερίες
αποτελούν όχι μόνο το μέσο αλλά και τον σκοπό της οικονο-
μικής ανάπτυξης. Οι διάφορες ελευθερίες, όταν υπάρχουν, αλ-
ληλεπιδρούν θετικά και ενεργοποιούν έναν ενάρετο κύκλο
προόδου. Από την άλλη, η έλλειψή τους ενεργοποιεί έναν
φαύλο κύκλο οπισθοδρόμησης. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα μας δίνει η σύγκριση των
Μπαχαμών με τη Νέα Ζηλανδία. Οι κάτοικοι των δύο χωρών
έχουν παρόμοιο κατά κεφαλήν εισόδημα. Όμως οι ευκαιρίες
των νεοζηλανδών για εκπαίδευση και πρόσβαση σε ιατρικές
υπηρεσίες κατατάσσουν τη χώρα τους στην τρίτη θέση παγ-
κοσμίως, ενώ οι Μπαχάμες βρίσκονται στην 43η. Η Κύπρος,
με κατά κεφαλήν εισόδημα ελαφρώς ψηλότερο από τη Νέα
Ζηλανδία, βρίσκεται 32 θέσεις πιο πίσω. Έχουμε δρόμο να
διανύσουμε. 

Ας εξετάσουμε, λοιπόν, άλλες διαστάσεις της κοινωνίας μας
πέραν των οικονομικών μεγεθών. 

Στο προσδόκιμο βίου ξεπερνούμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
κατά δύο έτη και τον παγκόσμιο κατά δέκα. Στη βρεφική θνη-
σιμότητα κατέχουμε τη 16η καλύτερη θέση παγκοσμίως. 

Σήμερα, οι Κύπριοι έχουμε πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
Με βάση διάφορα στοιχεία που μετρούν ποσοτικά το μορφω-
τικό επίπεδο ενός πληθυσμού βρισκόμαστε ανάμεσα στους εί-
κοσι πρωταγωνιστές. Το 98% του πληθυσμού θεωρούνται
μορφωμένοι, το 37% έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 82%
των νέων ηλικίας 20-24 χρονών φοιτούν σε σχολές τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Το ποσοστό του πληθυσμού με πανεπιστη-
μιακή εκπαίδευση είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η εγκληματικότητα στη χώρα μας είναι χαμηλότερη από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όσο αφορά στη χρήση ναρκωτικών
ουσιών βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις του θλιβερού κα-
ταλόγου. 

Την τελευταία όμως δεκαετία το περιβάλλον της Κύπρου
αλλάζει ραγδαία. Αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα μας και
έχει επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. 

Σύμφωνα με τον δείκτη της περιφερειακής ολοκλήρωσης
του περιοδικού Economist η Κύπρος έχει πολύ υψηλή βαθμο-
λογία: 2 στα 5, με άριστα το 1. Είμαστε επομένως πολύ καλά
συνδεδεμένοι με το περιφερειακό περιβάλλον και την παγκο-
σμιοποίηση. Ο Κύπριος ενημερώνεται αρκετά για το τι συμβαί-
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νει διεθνώς. Δέχεται επιρροές από το περιβάλλον του μέσω της
τηλεόρασης (99% των νοικοκυριών διαθέτουν έγχρωμη τηλε-
όραση), του διαδικτύου (53% έχουν πρόσβαση), σπουδών στο
εξωτερικό (55% των φοιτητών μας σπουδάζουν εκτός Κύπρου)
και με πολλά ταξίδια. Το 1960 μετρήθηκαν 22.600 κύπριοι που
ταξίδεψαν στο εξωτερικό ενώ σήμερα ο Κύπριος πραγματο-
ποιεί κατά μέσο όρο 1,5 ταξίδια ετησίως. Οι γονείς μας ξόδευαν
2% του εισοδήματος τους σε ταξίδια ενώ σήμερα ξοδεύουμε το
15% για ταξίδια και μετακινήσεις. 

Η αλλαγή του περιβάλλοντος επιδρά στον μετασχηματισμό
της κοινωνίας. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Για να επιτύχεις στο και-
νούργιο περιβάλλον πρέπει να προσαρμοστείς. Η κυπριακή κοι-
νωνία αλλάζει δημογραφικά, δέχεται ετερογενείς πολιτιστικές
επιρροές από το ευρωπαϊκό περιβάλλον και τα μεταναστευτικά
ρεύματα, ενσωματώνεται στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

Πώς αλλάζει η κοινωνία μας; 

Δημογραφία 

Παρατηρείται δραστική μείωση των γεννήσεων: από 30 γεν-
νήσεις ανά 1.000 κατοίκους τη δεκαετία του 1960 σε 11 σήμερα.
Ταυτόχρονα αυξήθηκε σημαντικά η προσδοκώμενη διάρκεια
ζωής σε 78 χρόνια για τους άνδρες και 82 για τις γυναίκες. Τι
σημαίνει αυτό για τη χώρα μας; Βλέπουμε μια σημαντική ηλι-
κιακή αναδόμηση του πληθυσμού, με το 12,5% να είναι άνω
των 65 χρόνων και μόνο 17% κάτω των 15. Ανατρέπεται έτσι
το τι ίσχυε το 1960 όταν μόνο 6,5% του πληθυσμού ήταν άνω
των 65 ετών και 35% κάτω των 15. Διπλασιάστηκε, δηλαδή, το
ποσοστό των ηλικιωμένων και μειώθηκαν στο μισό οι νέοι. 

Ενδιαφέρουσες είναι οι προβλέψεις για το μέλλον. Μέχρι το
2050 αναμένεται ότι για κάθε τέσσερις συνταξιούχους ηλικίας
πέραν των 60 χρόνων θα υπάρχουν δέκα εργαζόμενοι ηλικίας
15-65 χρόνων, ενώ για κάθε δέκα εργαζόμενους θα υπάρχουν
2-3 νέοι κάτω των 15 χρόνων. 



1. η κyπρος ςτο μΕτΑIχμιο 31

Είδαμε επίσης μια σημαντική αναστροφή του μεταναστευ-
τικού ρεύματος. Την περίοδο 1960-1964, 38.000 Κύπριοι μετα-
νάστευσαν στο εξωτερικό ενώ την τετραετία αμέσως μετά τα
γεγονότα του 1974 είχαμε ακόμη 40.000 μετανάστες. Από το
1989, όμως, παρουσιάζεται ισχυρό μεταναστευτικό ρεύμα προς
την Κύπρο. Ορισμένες χρονιές περισσότεροι από 10.000 μετα-
νάστες έρχονται για εγκατάσταση στη χώρα μας και ως επί το
πλείστον δεν είναι επαναπατριζόμενοι Κύπριοι. Το σύνολο των
μεταναστών από το 1989 μέχρι το 2008, για το οποίο έχουμε
διαθέσιμα στοιχεία, ανέρχεται στις 151.000. Φαίνεται ότι οι ει-
σερχόμενοι μετανάστες είναι νέοι στην ηλικία. Έτσι η Κύπρος
θεωρείται σήμερα από τις πιο νεανικές χώρες της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα επηρεάζεται
η εθνική δόμηση του πληθυ-
σμού. Οι Ελληνοκύπριοι μαζί
με τις θρησκευτικές μειονό-
τητες αποτελούν σήμερα το
75,5% του πληθυσμού, οι
Τουρκοκύπριοι το 10%, και η
δεύτερη πιο μεγάλη ομάδα
του νόμιμου πληθυσμού, οι
ξένοι υπήκοοι, το 14,5%. Η
Κύπρος έχει το τέταρτο ψη-
λότερο ποσοστό στην Ε.Ε.
ξένων στον πληθυσμό. Στα
δημόσια σχολεία μας περίπου
10% των μαθητών είναι ξένοι. 

Ορισμένοι ανησυχούν
από τις δημογραφικές αλλαγές προβλέποντας κινδύνους εθνι-
κού αφανισμού. Σε τέτοιες περιόδους είναι καλό να βλέπουμε
με κάποιο ιστορικό βάθος τις αλλαγές: το 1881 οι Έλληνες απο-
τελούσαν το 75% των κατοίκων του νησιού. Έτσι τα φαινόμενα
που βλέπουμε σήμερα δεν είναι πρωτόγνωρα. Οι αλλαγές
ωστόσο δεν είναι χωρίς κινδύνους. Απαιτούν διαχείριση. 

Η κυπριακή κοινωνία
μετασχηματίζεται από μια κατά
βάση ομοιογενή κοινωνία σε
πολυπολιτισμική. Ταυτόχρονα
επέρχεται μια ηλικιακή
διαφοροποίηση όπου λιγότεροι
εργαζόμενοι καλούνται να
υποστηρίζουν τους
συνταξιούχους και ακόμη
λιγότεροι νέοι να αναλάβουν τη
διαγενεακή υποστήριξη. Αυτές
οι αλλαγές απαιτούν διαχείριση.
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Γυναίκες 

Αιώνες δουλείας και αποικιοκρατίας έχουν καταστήσει την
Κύπρια υπόδειγμα αντοχής και στωικότητας. Φθάνει να ανα-
λογιστούμε την πεισματική προσκόλληση της μάνας του
αγνοούμενου να περιμένει τον γιο της να γυρίσει μετά από 30
και τόσα χρόνια, αλλά και με στωικότητα να θάβει τα οστά του
όταν πλέον οι σύγχρονες μέθοδοι ταυτοποίησης δεν αφήνουν
περιθώριο αμφιβολίας. Για πολλούς, ξένους ή ακόμη και δι-
κούς μας, ιδίως τους νεότερους, αυτή η επιμονή φαίνεται εν-
δεχομένως παράλογη. Γίνεται αποδεκτή με συγκατάβαση: τι
περιμένει η καημένη; Πίσω όμως από τον φαινομενικό παρα-
λογισμό κρύβεται η δύναμη της θέλησης να κρατηθεί στη ζωή
όχι ο ίδιος ο γιος της, που όλα της λένε ότι έχει προ πολλού
πεθάνει, ή η μνήμη του, αλλά ο κάθε γιος όλων των μανάδων
της γενιάς της. Αυτή η πεισματώδης επιμονή εκφράζει το βα-
θύτερο ένστικτο επιβίωσης, τόσο βιολογικής όσο και πολιτι-
σμικής και εθνικής. Όσο πιο δύσκολη είναι η ζωή τόσο πιο
πολλές αντοχές αναπτύσσουμε. 

Αλλά η πατριαρχία και οι δυσκολίες της ζωής καθηλώνουν
την Κύπρια σε δεύτερη μοίρα.

Με την αστικοποίηση –70% του πληθυσμού κατοικεί σή-
μερα στις πόλεις σε σχέση με 36% το 1960– και τις ευκαιρίες
εκπαίδευσης των γυναικών, βλέπουμε μια σημαντική φυλετική
αναδόμηση του εργατικού δυναμικού. Το 1960, μόνο 38% του
εργατικού δυναμικού ήταν γυναίκες και μόνο 14% απασχο-
λούνταν επικερδώς με μη οικογενειακές δραστηριότητες. Σή-
μερα πέραν του 62% του εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες
και το 45% εργάζονται επικερδώς. Στην περίοδο 2002-2006 το
ποσοστό των εργαζομένων γυναικών παρουσίασε γρήγορη αύ-
ξηση ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η σύγχρονη Κύπρια χειραφετείται και αναλαμβάνει δυνα-
μικά νέους κοινωνικούς και οικονομικούς ρόλους.

Ωστόσο σημαντικές ανισότητες παραμένουν. Σύμφωνα με
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τον διεθνή δείκτη για τις ανισότητες φύλου βρισκόμαστε στην
τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Και όχι μόνο τούτο,
αλλά υποβαθμιστήκαμε κατά δέκα θέσεις την περίοδο 2006-
2011. Κατέχουμε την 92η θέση μεταξύ 135 χωρών, πλαισιωμέ-
νοι από το Αζερμπαϊζάν και Τατζκιστάν, τη Σενεγάλη και το
Ελ Σαλβαντόρ. Μεταξύ των 50 πλούσιων χωρών έχουμε την
ένατη χειρότερη θέση, αμέσως πριν από τα Ενωμένα Αραβικά
Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Η κατάταξή μας είναι εξίσου
χαμηλή σε όλες τις παραμέτρους του δείκτη: τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, οικονομικές ευκαιρίες, συμμετοχή στη διακυβέρ-
νηση της χώρας. 

Το 1975, ο μέσος μισθός
των ανδρών ήταν κατά 90%
μεγαλύτερος από εκείνον
των γυναικών. Το 2008 το
χάσμα μειώθηκε στο 29%.
Παραμένει όμως το υψηλό-
τερο στην Ε.Ε. με σημαντική
διαφορά από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο του 15%. Όσον
αφορά την ανισότητα στην
κατανομή πόρων και την πα-
ροχή ευκαιριών στις γυναί-
κες, κατέχουμε την 24η χειρότερη θέση από τις 27 χώρες της
Ε.Ε. Την ίδια θέση κατέχουμε και όσον αφορά την εκπροσώ-
πηση των γυναικών στη Βουλή. Αν πάρουμε το 33% που είναι
το ποσοστό γυναικών βουλευτών στο ευρωκοινοβούλιο ως εν-
δεικτικό μέτρο της ισότιμης συμμετοχής της Ευρωπαίας, θα
δούμε για τη χώρα μας απογοητευτικά στοιχεία: 18% οι γυναί-
κες στο υπουργικό συμβούλιο, 27% διευθύντριες υπουργείων,
12% στη Βουλή, 6% δήμαρχοι, 20% δημοτικοί σύμβουλοι, 7%
δικαστές του ανωτάτου. Η Κύπρια απέχει πολύ από το να έχει
ισότιμη θέση στο τραπέζι.

H Κύπρια γυναίκα να είναι στην
ουσία –και όχι μόνο στους
τύπους– ισότιμος εταίρος στην
κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ζωή της χώρας. Να
περάσει από υποστηρικτικούς
ρόλους σε ρόλους
πρωταγωνιστή. 
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Οικογένεια

Δεν άλλαξε μόνο η δομή της κοινωνίας. Άλλαξε αναπόφευ-
κτα και η δομή της οικογένειας. Βλέπουμε μια σημαντική αύ-
ξηση των Κυπρίων που τελούν πολιτικούς αντί
εκκλησιαστικούς γάμους με συζύγους διαφορετικών εθνικοτή-
των. Από τα ζευγάρια που τέλεσαν πολιτικούς γάμους το 2008,
μια στις τέσσερις συζύγους και ένας στους δώδεκα συζύγους
ήταν αλλοδαποί. 

Ταυτόχρονα αυξήθηκε η διαζευκτικότητα και ο αριθμός των
μονογονεϊκών οικογενειών. Το 1980, 45 γάμοι στους 1.000 ανα-
μένονταν να καταλήξουν σε διαζύγιο. Το 2008 ο αριθμός
έφθασε τους 250 γάμους και πλησιάζει τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο. Ένας στους τέσσερις γάμους δεν αναμένεται να διαρκέσει
κατά μέσο όρο πάνω από οκτώ χρόνια. 

Το 5% των νέων που συζούν χωρίς θρησκευτικό ή πολιτικό
γάμο είναι το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το ποσοστό
παιδιών που γεννιούνται εκτός έγγαμης σχέσης των γονιών

τους είναι από τα χαμηλό-
τερα στην Ευρώπη αν και ση-
μείωσε αύξηση τελευταίως.
Ουσιαστικά ανύπαρκτο στη
δεκαετία του 1960, αυξήθηκε
σε 1% επί του συνόλου των
γεννήσεων το 1996 και σε 6%
το 2006.

Ο αριθμός γεννήσεων
ανά γυναίκα μειώθηκε από
2,4 το 1990 σε 1,4 το 2004.
Ως αποτέλεσμα, το μέσο μέ-
γεθος των νοικοκυριών είναι
σήμερα 2,9 άτομα σε σχέση
με 3,9 που ήταν το 1960. Οι
οικογένειες μικραίνουν και ο

Ο θεσμός της οικογένειας να
διατηρήσει τη συνεκτική του
δύναμη μέσα από τις αυξημένες
απαιτήσεις του σύγχρονου
τρόπου ζωής, της
κινητικότητας, της
πολυπολιτισμικότητας και της
χειραφέτησης των μελών της.
Αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι
μπορούν να υπάρξουν
εναλλακτικά πρότυπα θετικών
σχέσεων των συντρόφων, των
γονέων και των παιδιών τους.



1. η κyπρος ςτο μΕτΑIχμιο 35

πληθυσμός γερνά. Από την άλλη, οι νέοι και οι νέες στην
Κύπρο θεωρούν την ιδεώδη γονιμότητα περίπου 2,8 παιδιά
ανά γυναίκα. Εάν τα νέα ζευγάρια είχαν ευκαιρίες να ακολου-
θήσουν τα δικά τους πρότυπα τότε το μέσο μέγεθος ενός νοι-
κοκυριού στην Κύπρο θα ήταν 4,8 άτομα, από τα υψηλότερα
στην Ευρώπη. 

Αύξηση παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στον αριθμό
των μονογονεϊκών οικογενειών. Τη δεκαετία του 1960, οι μο-
νογονεϊκές οικογένειες αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά γυ-
ναίκες, με παιδιά, που είχαν χάσει τον σύζυγό τους και οι οποίες
ήταν σχεδόν αδύνατο να ξαναπαντρευτούν υπό τις κοινωνικές
συνθήκες της εποχής. Σήμερα, το 5% των νοικοκυριών αποτε-
λούνται από έναν μόνον γονέα ως αποτέλεσμα κυρίως διαζυ-
γίου. Το ποσοστό αυτό είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη
αλλά παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. 

Νέοι 

Οι νέες και νέοι είναι οι φύλακες του μέλλοντος της κοινω-
νίας μας. Γι’ αυτό τους οφείλουμε σεβασμό. Και καθώς η ομάδα
των νέων μικραίνει, ο σεβασμός που τους οφείλουμε αυξάνει
αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό εκείνων από τους οποί-
ους αναμένουμε να κτίσουν το μέλλον. Αναμένουμε από λίγους
περισσότερα. Δικαιούνται και αυτοί να απαιτούν από τους πολ-
λούς ακόμη περισσότερα. 

Όταν ξεκίνησε η διεθνής οικονομική κρίση, το 2008, η ανερ-
γία στους νέους ηλικίας 15-24 χρονών έφθασε στο 11% σε σύγ-
κριση με 4% στον ευρύτερο πληθυσμό. Μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2011, η ανεργία των νέων ξεπέρασε το 23%, ανοίγοντας
ακόμη περισσότερο την ψαλίδα από τον ευρύτερο πληθυσμό
όπου το ποσοστό ανεργίας είναι 9%. Βεβαίως, η ανεργία στους
νέους είναι πάντα υψηλότερη από τον μέσο όρο. Το ανησυχη-
τικό είναι ότι στη χώρα μας η διαφορά είναι αναλογικά από τις
υψηλότερες στην Ευρώπη. 
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Ανησυχητικό είναι επίσης το ποσοστό νοικοκυριών με νέους
ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν ηλεκτρονικό
υπολογιστή: στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι σχεδόν 10%, στην
Κύπρο είναι περίπου 5% για ζευγάρια ηλικίας πέραν των
τριάντα και ξεπερνά το 20% για ζευγάρια ηλικίας κάτω των
τριάντα. Μόνο οι μισοί νέοι μας χρησιμοποιούν υπολογιστή
καθημερινά σε σχέση με τα τρία τέταρτα που είναι ο μέσος
όρος των νέων της υπόλοιπης Ευρώπης. Από την άλλη, ενώ
30% των νέων ζευγαριών στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να
αγοράσουν αυτοκίνητο, στην Κύπρο το ποσοστό περιορίζεται
στο 10%. Προφανώς, χωρίς δημόσιες συγκοινωνίες, τα νέα ζευ-
γάρια στην Κύπρο δίνουν προτεραιότητα στο αυτοκίνητο αντί
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μαζί όμως με την αυξημένη
προτίμηση στο αυτοκίνητο έχουμε και την πέμπτη υψηλότερη
θνησιμότητα νέων από ατυχήματα στην Ε.Ε. 

Οι νέοι μας παρακολουθούν κινηματογράφο και κονσέρτα
στα ίδια ποσοστά με τους υπόλοιπους ευρωπαίους νέους. Όσο
όμως αφορά τις πολιτιστικές δραστηριότητες –επισκέψεις σε
μουσεία, γκαλερί, αρχαιολογικούς χώρους– βρισκόμαστε στη
βάση της πυραμίδας. Σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά παρακο-
λουθούν επίσης αθλητικούς αγώνες. Στη χρήση ναρκωτικών
ουσιών ή αλκοόλ μέχρι κατάστασης μέθης οι νέοι μας έχουν τα
χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Οι κύπριοι νέοι και νέες έχουν το ψηλότερο ποσοστό αυτο-
εργοδότησης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από τους
Κύπριους ηλικίας 15-24 χρόνων, 7% είναι αυτο-εργοδοτούμε-
νοι, σε σχέση με 4% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος και το
ποσοστό αυξάνεται σε 11% για τις ηλικίες 24-29 χρόνων. 

Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι οι νέοι και νέες της Κύ-
πρου χαρακτηρίζονται από απάθεια ή έλλειψη ενδιαφερόντων,
ότι είναι θύματα της επιδημίας της «γενιάς του Εγώ» –ο εαυτός
μου πάνω από όλα. 

Πιστεύω ότι αυτή η εκτίμηση δεν ευσταθεί. Τα στοιχεία που
είδαμε ζωγραφίζουν μια πολύ διαφορετική εικόνα. Έχουμε από
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τα υψηλότερα ποσοστά νέων που ακολουθούν τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. Οι νέοι μας αυτοεργοδοτούνται και παίρνουν την
τύχη τους στα χέρια τους. Αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους
προς τον θεσμό της οικογένειας. Ενώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό
νέων (55%) δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εθελοντική ορ-
γάνωση ή σύνδεσμο, μόνο 35% εξηγούν τη μη συμμετοχή ως
έλλειψη ενδιαφέροντος. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι είτε δεν
έχουν χρόνο είτε οι σύνδεσμοι και οργανώσεις δεν τους ενδια-
φέρουν διότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο πολιτικών κομμάτων. 

Θυμούμαι τον Θεόδωρο, πρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης
του Πανεπιστημίου Κύπρο, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δραστή-
ριος στο φοιτητικό κίνημα ενώ είχε και πολύ έντονη κοινωνική
ζωή. Ως πρύτανης απέφευγα να δίνω συμβουλές στους φοιτη-
τές και προσπαθούσα να υπάρχει ένα χαλαρό περιβάλλον που
να υπερβαίνει τις αναπόφευκτες αποστάσεις μεταξύ δασκάλου
και μαθητή. Σε μια κοινωνική συνάντηση με τον Θεόδωρο
όμως υπέκυψα στον πειρασμό να παρατηρήσω ότι καλό θα
ήταν να προσέξει και τις σπουδές του, να μη σταθεί ο συνδι-
καλισμός και η κοινωνική ζωή εμπόδιο στις σπουδές και στην
επένδυση για το μέλλον του. 

«Έχεις δίκαιο», μου απάντησε. «Πρέπει να προσέξω να μην
χάσω το άριστα στο Πτυχίο.» 

Η απάντηση του ήταν αποκαλυπτική. Ενώ εγώ ανησυ-
χούσα μήπως καθυστερήσει να αποφοιτήσει, ο Θεόδωρος σκε-
φτόταν το άριστα. Αυτό είναι το πνεύμα πολλών φοιτητών και
φοιτητριών μας, η έντονη κοινωνική προσφορά, η δραστήρια
κοινωνική ζωή, η επιδίωξη της αριστείας στις σπουδές. Αυτό
ήταν το πνεύμα του Νεκτάριου ο οποίος, παρά το πρόβλημα
όρασης ολοκλήρωσε δύο πτυχία με άριστα, διάβασε με τη μέ-
θοδο Μπρέιλ μια εμπνευσμένη ομιλία στην τελετή αποφοίτη-
σης του 2004, σήκωσε την ολυμπιακή δάδα που περνούσε
εκείνη την ώρα από τον χώρο της τελετής και έφυγε για να
γράψει τη διδακτορική του διατριβή σε πανεπιστήμιο της με-
γαλούπολης της Νέας Υόρκης. Σήμερα όχι μόνο διαπρέπει
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στις σπουδές του αλλά απολαμβάνει την κοινωνική ζωή της
παροικίας στην Αστόρια. 

Πού οφείλεται η διάχυτη άποψη για αδιαφορία των νέων;
Βεβαίως οι παλαιότερες γενιές πάντα θεωρούν ότι «οι νέοι χά-
λασαν». Αυτό πίστευαν οι γηραιότεροι το 1960 για τους νέους
της εποχής τους, αυτό πιστεύουν οι γηραιότεροι σήμερα για
τους σημερινούς νέους και το ίδιο θα πιστεύουν οι νέοι σήμερα
όταν θα είναι αυτοί πλέον η παλαιότερη γενιά. Υπάρχει όμως
κάτι άλλο που δίνει την εντύπωση απάθειας: είναι η απαξίωση
των νέων προς την πολιτική. Σχεδόν οι μισοί νέοι δηλώνουν ότι
δεν θα ψήφιζαν αν η ψήφος δεν ήταν υποχρεωτική και οι κύριοι
λόγοι που δίνουν είναι ότι δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς
ή την πολιτική ή δεν τους ικανοποιούν οι θέσεις κανενός. 

Οι νέοι της Κύπρου, όπως
όλοι οι νέοι, προσανατολίζον-
ται προς το μέλλον, έχουν με-
γάλη ενεργητικότητα την
οποία διοχετεύουν σε δημι-
ουργικές δραστηριότητες,
είναι επινοητικοί. Όμως όσο
αφορά τη δημόσια σφαίρα,
τους έχουμε περιορίσει στο
περιθώριο ως παθητικούς θε-
ατές. Μόνον ένας στους πέντε
θεωρεί ότι μπορούν να επηρε-
άσουν τα πράγματα στη γει-
τονιά τους. Μόνο ένας στους
δέκα πιστεύει ότι μπορεί να
επηρεάσουν τον δήμο όπου
ζουν ή την κυβέρνηση της

χώρας. Οι νέοι μας νιώθουν αποδυναμωμένοι και επομένως απο-
στασιοποιούνται από τη δημόσια ζωή. 

Οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την πρόκληση και είναι έτοιμοι
να δραστηριοποιηθούν με ενθουσιασμό μόλις τους δοθεί ευ-

Η κυπριακή νεολαία βρίσκεται
στο μεταίχμιο για να περάσει
από τη θέση του παθητικού
επιβάτη στη θέση του
συνοδηγού. 
Να καταστούν καταλύτης για
ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις
συμμετέχοντας ενεργά στη
χάραξη πορείας που να οδηγεί
την κοινωνία μας στην πρόοδο.
Να ξεφύγουν οι νέοι και νέες της
Κύπρου από το ακανθώδες
μονοπάτι που κληρονόμησαν.
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καιρία. Παρακολουθώ μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία στο  fa-
cebook, με τίτλο «Η ασφάλεια των νέων… είναι υπόθεση των
νέων!!!». Χαρακτηριστική είναι μια πρόσφατη ανάρτηση στον
τοίχο του γκρουπ: «Η νεολαία της Κύπρου ζητά ψήφο εμπιστο-
σύνης από την Πολιτεία. Πρέπει επιτέλους η νεολαία να απο-
κτήσει τη θέση που της αξίζει. Για εμείς θα ζούμε στο αύριο που
θα φτιάξουμε!!!».

Νηφάλια θέση. Προσέξτε και όλα τα θαυμαστικά: αποκα-
λύπτουν τον ενθουσιασμό των συγγραφέων. Αυτή είναι η κυ-
πριακή νεολαία. 

Παιδεία

Έχουμε καλύψει μια μακρά και επιτυχή διαδρομή στη μόρ-
φωση του πληθυσμού μας. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη και
δέκατοι παγκοσμίως στο ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος (ΑΕΠ) που επενδύουμε στην παιδεία. 

Όταν όμως συζητούμε για την ποιότητα έχουμε πολύ
δρόμο να διανύσουμε. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη
Ανταγωνιστικότητας η Κύπρος παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανα-
ποτελεσματική στο να μετατρέπει τις επενδύσεις δημοσίου
χρήματος στην παιδεία σε ανταγωνιστικότητα για την οικο-
νομία. Και για να μην παρεξηγούμαι: τα στοιχεία δεν ειση-
γούνται την εξάρτηση της παιδείας από τις δυνάμεις της
αγοράς. Αυτό είναι μυωπική προσέγγιση. Στόχος της παι-
δείας μας πρέπει να είναι η προετοιμασία δημιουργικών νέων
με κριτική σκέψη που να αντιλαμβάνονται πολυδιάστατα
τον σύγχρονο κόσμο. 

Τα στοιχεία για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας μαζί με
στοιχεία από τη Eurostat δεν μας υποδεικνύουν ότι πρέπει να
συνδέσουμε περισσότερο την παιδεία με τις δυνάμεις της αγο-
ράς. Μάλλον το αντίθετο. Οι νέοι μας ακολουθούν οικονομι-
κούς και νομικούς κύκλους σπουδών και σπουδές σε τομείς των
υπηρεσιών, σε ποσοστά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευ-
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ρώπης. Όσο αφορά όμως
τους θεωρητικούς κλάδους
και τις ανθρωπιστικές σπου-
δές υστερούμε. Το πρόβλημα
της έλλειψης ανταγωνιστικό-
τητας δεν είναι η ανεπαρκής
σύνδεση της παιδείας με την
οικονομία. Το πρόβλημα
είναι η υπερβολικά στενή
διασύνδεση που ικανοποιεί
την επιθυμία για άμεση εργο-
δότηση αλλά δεν ανοίγει μα-
κροχρόνιες προοπτικές.
Όταν οι νέοι σπουδάζουν κα-
θηγητές ή δασκάλοι αντί να

σπουδάζουν μαθηματικά, βιολογία ή παιδαγωγικά, τότε οι
προοπτικές τους είναι περιορισμένες. 

Έχουμε επίσης από τα ψηλότερα ποσοστά δια βίου εκπαί-
δευσης εκτός του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος.
Ενώ όμως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η μη παραδο-
σιακή εκπαίδευση είναι για άτομα χωρίς πανεπιστημιακά προ-
σόντα, στην Κύπρο (μαζί με την Ελλάδα) παρατηρείται
ακριβώς το αντίθετο. Η δια βίου μάθηση εξελίχθηκε σε δια βίου
απόκτηση τυπικών προσόντων για προαγωγή.

Υπάρχει ακόμη μια αντίφαση που μας επηρεάζει. Από τις
ευρωπαϊκές χώρες έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ξένων φοι-
τητών, 27%. Ξεπερνούμε χώρες που παραδοσιακά θεωρούνται
φοιτητικοί προορισμοί όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία
και η Γαλλία, όπου τα ποσοστά είναι 12-17%. Η προσέλκυση
ξένων φοιτητών είναι βέβαια θετική για τη χώρα. Από την
άλλη, όμως, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό νέων που σπουδά-
ζουν στο εξωτερικό: 55% των φοιτητών μας, σε σχέση με 3%
που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος και 10% της Μάλτας.

Τέλος, βλέπουμε μια ένταση μεταξύ της δημόσιας και της

Παιδεία που να απελευθερώνει
τους νέους από τον κύκλο της
υπερκατανάλωσης και να τους
βάζει στην εμπροσθοφυλακή
της δημιουργίας και της
ανανέωσης της κοινωνίας. 
Να αποσυνδέσουμε την παιδεία
από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό
της αγοράς εργασίας ώστε να
καλλιεργεί δημιουργικούς νέους
με ανοικτούς ορίζοντες και
μακρόπνοες προοπτικές.
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ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση
η ένταση έχει εκτονωθεί με την αναβάθμιση των κολεγίων σε
πανεπιστήμια και την υιοθέτηση μηχανισμών ελέγχου ποιότη-
τας. Στον τομέα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν
ισχυρά αναχώματα από τον εκπαιδευτικό κόσμο του δημοσίου.
Όταν 17% των νέων μας φοιτούν σε γυμνάσια και λύκεια του
ιδιωτικού τομέα, πρέπει να τους θεωρούμε και αυτούς μαθητές
πρώτης κατηγορίας και όχι να τους αντιμετωπίζουμε ως ένα
περιθωριακό «φαινόμενο πολυτελείας». 

Πολιτισμός 

Ο πολιτισμός υφαίνει τον συνεκτικό ιστό της κοινωνίας. Οι
εικαστικές τέχνες, η ποίηση και η λογοτεχνία, η μουσική και ο
χορός, το θέατρο μας φέρνουν σε επαφή με το περιβάλλον –το-
πικό ή διεθνές– , μας κάνουν να ονειρευόμαστε έναν διαφορε-
τικό και καλύτερο κόσμο. Μας ενθαρρύνουν να ελπίζουμε αντί
να παραδινόμαστε απελπισμένοι στα χειρότερα. Μας ωθούν να
αλλάξουμε τον κόσμο μας, αντί να τον δεχόμαστε παθητικά. Η
πολιτισμική δραστηριότητα αναδεικνύει τις αξίες μας με τρόπο
που υπερβαίνει τα γεωγραφικά όρια ή τους γλωσσικούς περιο-
ρισμούς. Μας βοηθά να επικοινωνήσουμε όχι μόνο τις γνώσεις
και τη λογική μας, αλλά και τα συναισθήματά μας. Μας επιτρέ-
πει επομένως να καταλάβουμε αλλά και να νιώσουμε τους άλ-
λους. Γίνεται έτσι ο πολιτισμός εργαλείο επικοινωνίας και
αλληλοκατανόησης, αναπτύσσει τη δη μιουργικότητά μας, επη-
ρεάζει την πολιτική. 

Η Κύπρος έχει πλούσια πολιτιστική παράδοση από την αρ-
χαιότητα. Αυτό αναδεικνύουν οι αρχαιολογικές ανασκαφές.
Όμως ούτε η οθωμανική διοίκηση ούτε η αποικιοκρατία έδειξαν
ενδιαφέρον για την πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού. Ο κύπριος
καλλιτεχνικός δημιουργός ήταν αποκλεισμένος, δεν τον άγγιξαν
η Αναγέννηση και ο Διαφωτισμός. Χωρίς επιρροή από τα ευρω-
παϊκά ρεύματα αναπτύσσεται ο λαϊκός πολιτισμός που εκφράζει
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τον αγροτικό πληθυσμό του νησιού, τις αγωνίες της επίπονης
καθημερινότητας και τη θρησκευτική παράδοση. Καθώς το βιο-
τικό επίπεδο του πληθυσμού βελτιώνεται και κτίζονται σχολεία,
βλέπουμε να αυξάνεται η πολιτιστική δραστηριότητα. Από την
άλλη, το αποικιοκρατικό καθεστώς δεν βλέπει με συμπάθεια πο-
λιτιστικές δραστηριότητες που αναδεικνύουν την εθνική ταυτό-
τητα. Καθώς τα εθνικιστικά ρεύματα ήταν η δεσπόζουσα πηγή
έμπνευσης των καλλιτεχνικών δημιουργών, διακρίνουμε τα τε-
λευταία χρόνια της αποικιοκρατίας μια συστηματική προσπά-
θεια περιορισμού της καλλιτεχνικής έκφρασης. 

Χαρακτηριστικό της επιρροής της αποικιοκρατίας στην
καλλιτεχνική έκφραση είναι το κτήριο της Παιδαγωγικής Ακα-
δημίας που απετέλεσε τον πυρήνα ανάπτυξης του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. Η αρχιτεκτονική του συνδέει στοιχεία της
ντόπιας παράδοσης με επιρροές και χρώματα από τις βρετα-
νικές αποικίες. Ο γνωστός πύργος με το ρολόι παραπέμπει σε
ένα υβρίδιο καμπαναριού και μιναρέ. Οτιδήποτε άλλο ενείχε
τον κίνδυνο, από την οπτική γωνία της αποικιακής διακυβέρ-
νησης, να παραπέμπει στις εθνικές ταυτότητες των κατοίκων
του νησιού και να υποδαυλίζει το εθνοτικό αίσθημα. 

Υπήρχε από τα χρόνια της αποικιοκρατίας ένα μικρός αλλά
ποιοτικός πυρήνας πολιτιστικής δημιουργίας. Οι πρώτοι δημι-
ουργοί, που σπούδασαν στις δεκαετίες του 1930-1950 αν και
λίγοι και με δυσκολίες, είχαν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Σπούδασαν στη Γαλλία, την Αγγλία και την Ελλάδα ή ταξί-
δευαν στην Ευρώπη.  Με την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας
δίνεται μια νέα πνοή στον πολιτισμό. Στα πρώτα χρόνια της
ανεξαρτησίας στοχεύει στην ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας
και προσδιορίζεται από τις πολιτικές κρίσεις. Οι ευαίσθητες κε-
ραίες των δημιουργών επηρεάζονται δραματικά από τα βιώ-
ματα τους στο κυπριακό περιβάλλον. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ο μεγάλος κύπριος χαράκτης Τηλέμαχος Κάνθος.
Η κόρη του, Ελένη, μου διηγήθηκε πώς ο πατέρας της, μέσα
στην ατμόσφαιρα της οδύνης του 1974, είχε χάσει την όρεξή
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του να ζωγραφίζει με χρώμα, αφού για εκείνον η ζωγραφική
ήταν τραγούδι και δεν μπορούσε πια να τραγουδά. Άκεφος
σχεδίαζε τις σκουριασμένες βαρέλες της αυλής. Δεν υπήρχε
στον κόσμο του χρώμα, μέχρι που ήρθε η κάθαρση με τη μαυ-
ρόασπρη σειρά ξυλογραφιών «Σκληροί Χρόνοι». 

Με την ένταξή μας στην Ε.Ε., η σύνδεση του κύπριου δημι-
ουργού με ευρύτερα πολιτιστικά ρεύματα εντείνεται. Η από-
σταση και ο ετεροχρονισμός παύουν να αποτελούν
περιοριστικούς παράγοντες στην υιοθέτηση μορφών έκφρασης
και το καλλιτεχνικό λεξιλόγιο εμπλουτίζεται. Το θεματολόγιο
διευρύνεται για να καλύψει θέματα διαφορετικότητας και με-
τανάστευσης, παγκοσμιοποίησης και οικολογίας, τη σχέση της
κουλτούρας με την κοινωνία και την πολιτική. 

Ωστόσο, παρά την ενεργό και ποιοτική δουλειά των κύ-
πριων δημιουργών, η υστέρηση σε θέματα πολιτισμού παρα-
μένει εμφανής ιδιαίτερα όσο αφορά τη στάση του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου απέναντι στα πολιτιστικά θέματα. 

Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που απασχολείται σε
πολιτιστικά θέματα είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός των εργαζομένων αυτών
είναι μερικής απασχόλησης, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απα-
σχολούνται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σχέση με τον του-
ρισμό. Αυτό συνεισφέρει περισσότερο στην οικονομία και
λιγότερο στον πολιτισμό. Κατ’ ακρίβεια συνεισφέρει στον πο-
λιτισμό των επισκεπτών μας. Εξάλλου, όπως είδαμε, υστερούμε
στις επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

Μόνο το 2,5% των δαπανών των νοικοκυριών αφορούν τον
πολιτισμό. Βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου
μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε., όπου τα νοικοκυριά ξοδεύουν
κατά μέσο όρο 4,5% στον πολιτισμό. Και ενώ το ένα τρίτο των
ευρωπαίων πολιτών είναι εγγεγραμμένοι χρήστες σε βιβλιοθή-
κες, 85% των Κυπρίων δεν επισκέπτονται βιβλιοθήκες και μόνο
το 25% διαβάζει βιβλία.

Το 2008 είχε κηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως
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Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Είναι ενδιαφέρον να δούμε
πώς συμμετείχαμε ως χώρα σε αυτή τη δραστηριότητα που
αφορά την ταυτότητά μας ως ευρωπαίων πολιτών. Η στρατη-
γική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τον διαπο-
λιτισμικό διάλογο αποκαλύπτει μια περιορισμένη αντίληψη για
τον ρόλο του πολιτισμού στο νησί: «Οι Κύπριοι γνωρίζουν πώς
να ζουν με διαφορετικούς πολιτισμούς ως αποτέλεσμα του του-
ρισμού αλλά και των πολλών Κυπρίων που έζησαν ως μετανά-
στες στο εξωτερικό». Ή «οι ντόπιοι γνωρίζουν κάποιες πτυχές
του αραβικού πολιτισμού ως αποτέλεσμα της γειτνίασης με τον
αραβικό κόσμο και της φιλοξενίας πολλών Λιβανέζων στην
Κύπρο μετά από τις πολλές κρίσεις στον Λίβανο». Αυτά τα γε-
γονότα αφορούν τη δεκαετία του ‘60 και του ‘80 και όχι την
Κύπρο του 21ου αιώνα.

Γίνεται αναφορά στην «εμφανή αγγλική κουλτούρα λόγω
του ότι η Κύπρος ήταν βρετανική αποικία». Αυτό διατυπώνει
μια ευρέως αποδεκτή άποψη. Θεωρεί όμως ως κουλτούρα τα
επιφανειακά και προφανή και συγχαίει τον πολιτισμό με την
οδήγηση στην αριστερή πλευρά του δρόμου, την ευρεία χρήση
της αγγλικής γλώσσας και τις μπυραρίες που σερβίρουν fish
and chips.

Ο συγγραφέας του κειμένου περιγράφει τον πληθυσμό ως
«82% Ελληνοκύπριους και 18% Τουρκοκύπριους, με τις μικρό-
τερες θρησκευτικές ομάδες των λατίνων, Αρμενίων και μαρω-
νιτών να έχουν επιλέξει να ανήκουν στην ελληνοκυπριακή
κοινότητα με βάση το Σύνταγμα του 1960». Αυτό αποκαλύπτει
μια σύγχυση μεταξύ πολιτισμού και πολιτικής.

Οι Κύπριοι σήμερα γνωρίζουν άλλους πολιτισμούς και ιδι-
αίτερα τους ευρωπαϊκούς, λόγω της παρουσίας ξένων στο νησί,
των χρόνων που περνούν οι φοιτητές μας στο εξωτερικό, των
διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των μικτών γάμων,
της ευρύτερης διασύνδεσης με τον κόσμο της περιοχής.
Ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες. Έρευνες δείχνουν ότι κατά σειρά
προτεραιότητας προτιμούμε τους ξένους ως επισκέπτες, γεί-
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τονες, συνεργάτες, πολίτες, συζύγους. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλη
είναι η κοινωνική απόσταση, τόσο πιο δεκτικοί είμαστε. Αυτό
είναι αναπόφευκτο όταν επίσημα έγγραφα βλέπουν τον πολι-
τισμό μας ως εικόνα αντικατοπτρισμού ξένων επιρροών, αντί
ως πλούσια σύνθεση ετερογενών επιρροών με κυρίαρχο το ελ-
ληνικό στοιχείο. Αυτό όμως είναι κατάλοιπο μετα-αποικιακό
σύνδρομο. Δεν το χρειαζόμαστε. Βρίσκεται σε αντίθεση και με
τις απόψεις των ίδιων των Άγγλων ή τουλάχιστον όσων δεν δια-
κατέχονται από αποικιοκρατική υπεροψία. Ο γνωστός πολιτι-
κός Γλάδστων είχε πει τα
εξής για την Κύπρο: “Είναι
ένα νησί του οποίου οι κάτοι-
κοι ήταν πολιτισμένοι για αι-
ώνες, όταν εμείς ήμασταν
ακόμη βάρβαροι και τίποτα
άλλο από βάρβαροι και που
ποτέ δεν έχασαν τα βασικά
στοιχεία του πολιτισμού,
παρά μόνο τους τύπους». Βε-
βαίως αυτά λέχθηκαν όταν
ασκούσε αντιπολίτευση στην
ιμπεριαλιστική πολιτική του
Ντισραέλι˙ ως πρωθυπουρ-
γός οδηγήθηκε και αυτός από
την αποικιοκρατική λογική. 

Εκκλησία 

Η Εκκλησία της Κύπρου παραδοσιακά διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στις υποθέσεις του νησιού. Από τους Οθωμα-
νούς είχαν δοθεί στην ιεραρχία της Εκκλησίας διοικητικά
προνόμια και έτσι ο κλήρος αναδείχθηκε ως διαμεσολαβητής
μεταξύ των χριστιανών κατοίκων και των διοικητικών μηχα-
νισμών της Αυτοκρατορίας. Το σύστημα διαχείρισης της γης

Η πολιτιστική δραστηριότητα να
ανθεί όπως απαιτεί μια
ελεύθερη και αναπτυγμένη
κοινωνία για να αποτελεί
καταλυτική φωνή στη
διαδικασία αυτογνωσίας μας ως
μελών της ευρωπαϊκής
οικογένειας. Να συνθέτει τις
ετερογενείς επιρροές της
σημερινής πολυ-πολιτισμικής
κοινωνίας με την πλούσια
παράδοσή μας, προκαλώντας τη
δημιουργικότητά μας.
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και η φορολογία, η γεωργική παραγωγή και η διανομή των
προϊόντων, οι πνευματικές ανάγκες των πιστών συνυπήρχαν
σε ένα ενιαίο πλαίσιο. 

Η βρετανική αποικιοκρατική διακυβέρνηση αφαιρεί τα δι-
οικητικά προνόμια του κλήρου. Η ιεραρχία όμως της Εκκλη-
σίας καταφέρνει να διατηρήσει την επιρροή της, ταυτιζόμενη
με την ανάπτυξη της παιδείας και κερδίζοντας τις εκλογές αν-
τιπροσώπων της ελληνικής κοινότητας στο νομοθετικό σώμα.
Η Εκκλησία υπήρξε έτσι κιβωτός της εθνικής και πολιτισμι-
κής κληρονομίας. 

Χαρακτηριστικό της επιρροής της υπήρξε η επιτυχία του
Μητροπολίτη Κιτίου Κυπριανού στις πρώτες εκλογές για το
νομοθετικό σώμα το 1883: εκλέγεται σε δύο διοικητικές περι-
φέρειες, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα. Σημαντικός ήταν ο
ρόλος της Εκκλησίας και πενήντα χρόνια μετά, όταν ο ηγέτης
των ελληνοκυπρίων βουλευτών στο νομοθετικό σώμα Μητρο-
πολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς απευθύνει διάγγελμα
ανυπακοής το οποίο πυροδοτεί τα Οκτωβριανά του 1931. Η
συμβολή της στον απελευθερωτικό αγώνα οδηγεί στην εκλογή
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ ως πρώτου Προέδρου της Δη-
μοκρατίας από το 1960 μέχρι τον θάνατό του, το 1977. 

Η Εκκλησία εξακολουθεί να επιδιώκει να ενεργεί ως συν-
διαμορφωτής των εθνικών υποθέσεων συντηρώντας τον ρόλο
τής εθναρχεύουσας. Ιστορικά, αυτός υπήρξε ένας σεβαστός
ρόλος. Η Εκκλησία, ως ο μόνος οργανωμένος φορέας, κάλυψε
ένα θεσμικό κενό σε περιόδους που δεν υπήρχε δημοκρατική
οργάνωση της κοινωνίας, ο λαός δεν είχε εκλεγμένους εκπρο-
σώπους για να χαράσσουν πολιτική, δεν υπήρχε οργανωμένη
διανόηση˙ δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να
πληροφορείται η κοινωνία για θέματα που την αφορούν και να
είναι σε θέση να διαμορφώνει άποψη, οπότε οι εγκύκλιοι που
διαβάζονταν στους ναούς διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση κοινής γνώμης και δεν περιορίζονταν στην ικα-
νοποίηση των πνευματικών αναγκών των πιστών. 
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Σήμερα, όμως, η Εκκλησία μας χρειάζεται έναν διαφορετικό
ρόλο. Αυτό ζητούν οι πολίτες: το 83% θεωρούν ότι οι εκκλη-
σιαστικοί ηγέτες δεν πρέπει να έχουν πολιτική επιρροή. Πρό-
κειται για διαφοροποίηση από ό,τι ίσχυε στα πρώτα χρόνια της
Δημοκρατίας. Βλέπουμε ένα ρεύμα για μια νέα σχέση της πο-
λιτείας με την Εκκλησία. Ο διαχωρισμός από το κράτος, που
είναι ξεκάθαρος στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, κερδίζει έδαφος
και στην Κύπρο.

Από την άλλη, οι πνευματικές ανησυχίες των Κυπρίων είναι
σήμερα αυξημένες στον απόηχο των δημογραφικών και κοινω-
νικών μετασχηματισμών. Με αυτές τις ανησυχίες μπορεί η Εκ-
κλησία να διαλεχτεί και να πείσει. Εξάλλου υπάρχουν και
ευρύτερα θρησκευτικά θέματα που την επηρεάζουν και αφο-
ρούν τόσο την καθημερινότητα όσο και το μέλλον της κοινω-
νίας μας. Η θρησκευτική παράδοση έχει καθήκον να διαλέγεται
με τα μεγάλα προβλήματα της εποχής. 

Είχα την τύχη να γνωριστώ με μεγάλους σύγχρονους εκ-
φραστές της ορθοδοξίας όπως ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος, ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιού-
λας), ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου Αμερικής Δημήτριος, ο Αρχιε-
πίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Ορισμένοι από αυτούς
πέρασαν από το βήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου και μίλη-
σαν στους φοιτητές. Όλοι εντυπωσίασαν με την ευρύτητα του
πνεύματός τους και την πολυδιάστατη αντίληψη των σημερι-
νών προκλήσεων.

Τα συγγράμματά τους ερμηνεύουν την πλούσια δογματική
παράδοση της ορθοδοξίας με σύγχρονους όρους. Μας βεβαι-
ώνουν ότι ο 21ος αιώνας δεν οδηγεί αναπόφευκτα σε «σύγ-
κρουση των πολιτισμών». Θέτουν νέες βάσεις για θέματα
οικολογίας αναγνωρίζοντας ότι «ο Χριστιανισμός έχει αρκετά
μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την οικολογική κρίση». Μας υπο-
δεικνύουν διέξοδο από τα αδιέξοδα του ατομικισμού και της
υπερκατανάλωσης. Μας θυμίζουν ότι σκοπός της Εκκλησίας
είναι να κάνει την κοινωνία να στοχάζεται για το νόημα της
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αγάπης και τη δύναμη της
ελπίδας, να την καθιστά προ-
σεκτική μπροστά στα τεχνο-
λογικά επιτεύγματα που
συχνά οδηγούν στην αποξέ-
νωση και την απορρύθμιση,
να ισχυροποιεί την ανθρώ-
πινη αλληλεγγύη. Μας βοη-
θούν να αντιληφθούμε ότι το
φαινόμενο της παγκοσμιο-
ποίησης, που μας προκαλεί
τόση αγωνία, δεν είναι τόσο
καινούργιο όσο νομίζουμε.
Είναι το «θείο μυστήριο» του
Στάρετς Ζωσιμά από το έργο

του Ντοστογιέφσκι Αδελφοί Καραμάζοφ: «Το καθετί μοιάζει με
τον ωκεανό, όλα ρέουν και αγγίζουν τόνα το άλλο˙ αν αγγίξεις
σε ένα μέρος η δόνηση θα μεταδοθεί στο άλλο άκρο της γης».
Δίνουν απαντήσεις στις προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας
μέσα από τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κο-
ρινθίους «τοις πάσι γέγονα τα πάντα ίνα πάντως τινάς σώσω». 

Όταν ο πανεπιστημιακός Σταύρος Φωτίου συζητά με φοι-
τητές το κείμενο «Ιησούς Χριστός: καταζητείται» τους βοηθά
να δουν τον χριστιανισμό όχι ως μια κλειστή ιδεολογία αλλά
ως κριτική κάθε μορφής κατεστημένου και πρόταση ζωής
που ανταποκρίνεται σε πανανθρώπινα ερωτήματα. Αυτοί οι
συγγραφείς αναδεικνύουν τη διαχρονική αξία της ορθοδο-
ξίας όταν εμπλακεί σε διάλογο με τα σύγχρονα προβλήματα
–χαλαρά και με μια δόση χιούμορ όπως αρμόζει σε κάθε σο-
βαρή ενασχόληση. 

Πανεπιστήμια και διανόηση 

Η διανόηση μιας κοινωνίας είναι πηγή πλούτου. Αποτελεί

Η Εκκλησία της Κύπρου να
αναδειχθεί σε πνευματική
δύναμη αντί να
αυτοπεριορίζεται ως κραυγή
διαμαρτυρίας. 
Μέσα από τον διάλογο της
θρησκευτικής παράδοσης με τα
σύγχρονα προβλήματα
οικοδομείται μια νέα σχέση της
Εκκλησίας με την κοινωνία,
σχέση Εκκλησίας ποιμένουσας
αντί εθναρχεύουσας.
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την κοινωνική τάξη που ασχολείται με τις προωθημένες ιδέες
της εποχής της, μορφώνεται και αυτο-μορφώνεται διαρκώς,
δραστηριοποιείται πνευματικά και δημιουργικά και έχει
ισχυρή δέσμευση προς τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
Εκφράζει έτσι η διανόηση τη συλλογική σοφία και τη λογική
της κοινωνίας. Συμβάλλει κρίσιμα στη διαμόρφωση κοινής
γνώμης. Από αυτήν εξαρτώνται τα επιτεύγματα και η πρόοδος
του κοινωνικού συνόλου.

Η αστική διανόηση στην Κύπρο αναπτύσσεται με την
αστικοποίηση της κοινωνίας και την έξοδο από τη γεωργική
εποχή. Τη βάση αποτέλεσε πρώτα ο κλήρος και, ακολούθως,
οι δάσκαλοι και οι καθηγητές γυμνασίων και οι λίγοι επαγ-
γελματίες, γιατροί, δικηγόροι, γραμματείς. Το όραμά τους κα-
θόριζε τόσο την αλήθεια όσο και την ηθική της κοινωνίας στο
σύνολό της. Σε αυτούς οφείλεται η διαφύλαξη της εθνικής και
πολιτισμικής παράδοσης, η καλλιέργεια εθνικού αισθήματος
και, τελικά, η αφύπνιση του ενστίκτου ελευθερίας. Υπό τις
συνθήκες της αποικιοκρατίας η διανόηση και οι οικονομικοί
παράγοντες –με την Εκκλησία να είναι ίσως ο ισχυρότερος–
συνέθεσαν μια ενιαία πολιτική, οικονομική και ιδεολογική ιε-
ραρχία και έβλεπαν με δυσπιστία οτιδήποτε θεωρούσαν αν-
τίλογο στο όραμά τους. 

Η αντίσταση σε μεταρρυθμίσεις εκφράστηκε παραστα-
τικά με τις αντιδράσεις προς τη δημιουργία πανεπιστημίου
στην Κύπρο. Για τριάντα χρόνια η ανεξάρτητη Κυπριακή Δη-
μοκρατία δεν είχε δικό της πανεπιστήμιο. Το θέμα συζητή-
θηκε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων το
1968. Η πρώτη απόφαση για ίδρυση πανεπιστημίου από το
Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνεται το 1978. Το 1985 λαμβά-
νεται νέα απόφαση για να προχωρήσει η υλοποίηση της από-
φασης του 1978. Τίποτα ουσιαστικό δεν γίνεται προς την
κατεύθυνση αυτή για ακόμη μια δεκαετία, μέχρι το 1988.
Αυτά τα στοιχεία τεκμηριώνουν μάλλον επαρκώς την αδρά-
νεια του συστήματος. 
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Το κύριο επιχείρημα εναντίον της ίδρυσης πανεπιστημίου
ήταν ο «κίνδυνος αποκοπής από τον εθνικό κορμό». Τα ίδια
ανακλαστικά αντίδρασης ενεργοποιήθηκαν και είκοσι χρόνια
μετά, όταν το Πανεπιστήμιο συζητούσε την εισδοχή φοιτητών
χρησιμοποιώντας και διεθνή κριτήρια, όπως προβλέπουν συμ-
βάσεις που έχουμε υπογράψει ως χώρα. Οι ίδιοι κύκλοι που αν-
τιδρούσαν στη λειτουργία του Πανεπιστημίου αντέδρασαν και
οδήγησαν σε αποτυχία το όλο εγχείρημα. Η επιχειρηματολογία
που χρησιμοποιήθηκε ανέσυρε λέξεις από το οπλοστάσιο ενός
πολέμου που ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται ότι έχει τελειώσει
και ότι τον έχουμε κερδίσει. Επιστρατεύθηκε κινδυνολογία για
«επιστροφή στην παλμεροκρατία» και για «δούρειο ίππο της
ελληνικής παιδείας». Μέσα από αυτό το περιστατικό φαίνεται
η στρατηγική ρητορική χρήση του παρελθόντος. 

Το πολιτικό σύστημα αδράνησε και πάλι. Η Κυβέρνηση εγ-
κρίνει την εισήγηση του Πανεπιστημίου «με τη μέθοδο του κα-
τεπείγοντος» αλλά με «εφαρμογή από την επόμενη χρονιά»
(προσέξτε τακτικισμό!) Ακολούθως η Βουλή εγκρίνει τον προ-
τεινόμενο κανονισμό για να προσθέσει: «νοείται ότι δεν θα
εφαρμοστεί ο κανονισμός αυτός αν δεν υπάρξουν νέοι περί
τούτου κανονισμοί» (βγάζει κανείς νόημα από αυτό που “νο-
είται”, ότι δηλαδή ο κανονισμός δεν ισχύει χωρίς κανονισμό;)
Ως τελειωτική κίνηση ματ ασυνέπειας το Υπουργείο Παιδείας
–που θεωρούσε το θέμα ως «κατεπείγον»— δηλώνει ότι δεν
είναι στις προτεραιότητές του να προωθήσει νέους κανονι-
σμούς. Δηλαδή; Πέρασε ο ένας το μπαλάκι στον άλλο μέχρι
το θέμα να ξεχαστεί. Η αδράνεια αντιστάθηκε με επιτυχία
στον εκσυγχρονισμό. 

Με τέτοιες νοοτροπίες και συμπεριφορές η ελεύθερη και
δημοκρατική κοινωνία μας στερήθηκε πανεπιστημίου για τρεις
δεκαετίες. Ωστόσο η δημιουργία του δεν μπορούσε να ανακο-
πεί. Επί προεδρίας Γιώργου Βασιλείου, τον Νοέμβριο του 1988,
το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει προσχέδιο νόμου για την
ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Βουλή των Αντιπροσώ-
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πων ψηφίζει τον Περί Πανε-
πιστημίου Κύπρου Νόμο στις
13 Ιουλίου του 1989 και στις
14 Σεπτεμβρίου του 1992
μπαίνουν στα αμφιθέατρα οι
πρώτοι φοιτητές. Δεκαεπτά
χρόνια μετά λειτουργούν
τρία δημόσια και τρία ιδιω-
τικά πανεπιστήμια.

Έτσι σηματοδοτείται μια
νέα περίοδος για την κυπριακή διανόηση. Μια περίοδος εναρ-
μονισμένη με τα ιδεώδη του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, του
πλουραλισμού και της ανεκτικότητας, της εκκοσμίκευσης θε-
σμών και της ενδυνάμωσης του ανθρώπου, της πίστης στον
ορθό λόγο και στον γνήσιο διάλογο. Το όραμα για την κυ-
πριακή διανόηση του 21ου αιώνα διαφαίνεται μέσα από την
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τους σκοπούς του
Πανεπιστημίου όπως διατυπώνονται στον ιδρυτικό Νόμο,
αλλά και από το όραμα που η πανεπιστημιακή κοινότητα δια-
τύπωσε μετά από μια δεκαετία αυτόνομης λειτουργίας. Τα κεί-
μενα μιλούν για την προαγωγή της γνώσης, την ενθάρρυνση
και διασφάλιση των αξιών της πνευματικής ελευθερίας, την
άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου, την καλλιέργεια του πολιτι-
σμού και των παραδόσεων του λαού της Κύπρου στο σύνολό
της, τη συμβολή στην αλληλοκατανόηση των κοινοτήτων. Μι-
λούν για τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας και την
ανάδειξη του Πανεπιστημίου σε κέντρο αριστείας. 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πίστευε ότι το μέλλον του νεοσύ-
στατου ελληνικού κράτους ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένο
με τον χαρακτήρα και το πνεύμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε και εμείς σήμερα, για τη δική μας
κοινωνία, με τα πανεπιστήμια που λειτουργούν τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας. 

Η κυπριακή διανόηση να
ορθώσει το ηθικό ανάστημά της
για να αναδείξει τον ορθό λόγο
και τον γνήσιο διάλογο ως τις
πιο ισχυρές δυνάμεις για
φωτισμένο και αποτελεσματικό
κοινωνικό μετασχηματισμό.
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Φυσικό περιβάλλον

Το «χρυσοπράσινο φύλλο» της Μεσογείου χρειάζεται φρον-
τίδα για να παραμείνει χρυσοπράσινο. Το φυσικό περιβάλλον
της χώρας μας βρίσκεται κάτω από μεγάλη πίεση, η οποία προ-
έρχεται τόσο από τις δικές μας δραστηριότητες όσο και από τις
παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές. Το παράξενο με τη φύση,
όμως, είναι ότι συνειδητοποιείς την ύπαρξή της μόνο όταν αρ-
χίσει να καταστρέφεται. Στην Κύπρο αρχίσαμε να συνειδητο-
ποιούμε την έκταση του προβλήματος με τη λειψυδρία που μας
κτύπησε πολύ άσχημα το 2008. 

Ας δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται το φυσικό περιβάλ-
λον της χώρας μας.

Ο πληθυσμός στο νησί έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευ-
ταία πενήντα χρόνια. Όταν ιδρύθηκε η Δημοκρατία, ήμασταν
574 χιλιάδες. Αν προσμετρήσουμε και όσους ζουν στο νησί
χωρίς να είναι μόνιμοι ή νόμιμοι κάτοικοι –ξένοι υπήκοοι, του-
ρίστες, έποικοι στις κατεχόμενες περιοχές– τότε ο πληθυσμός
ξεπερνά σήμερα το ένα εκατομμύριο. Έχουμε σχετικά χαμηλή
πυκνότητα, με 86 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σε
σχέση με 116 που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Αυτό είναι
θετικό όσον αφορά τη δυνατότητα του φυσικού περιβάλλοντος
να ανανεώνεται χωρίς να επιβαρύνεται καταστροφικά από
υπερπληθυσμό. Όμως υστερούμε σημαντικά στο πώς διαχειρι-
ζόμαστε το περιβάλλον μας και πώς αξιοποιούμε τους περιο-
ρισμένους φυσικούς πόρους. 

Για παράδειγμα, η Κύπρος, μαζί με τη Μάλτα, έχει με με-
γάλη διαφορά τους χαμηλότερους κατά κεφαλήν διαθέσιμους
πόρους νερού από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το πιο ανησυ-
χητικό είναι ότι, από το 2007, αντλούμε περισσότερο νερό από
ό,τι είναι δυνατό να αναπληρωθεί. Έχουμε τη χειρότερη επί-
δοση σε αυτό τον τομέα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αρ-
χίσαμε μια πορεία σταδιακής εξάλειψης των υπόγειων
υδατικών πόρων. 



1. η κyπρος ςτο μΕτΑIχμιο 53

Είμαστε μεταξύ των πρώτων τριών ευρωπαϊκών χωρών στην
κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών, γεωργικών και ζωικών απο-
βλήτων. Και ενώ είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
στα σκύβαλα από υλικά συσκευασίας –με 100 κιλά ανά κεφαλή
ετησίως σε σχέση με τα 170 κιλά του μέσου όρου –είμαστε ταυ-
τόχρονα προτελευταίοι στην ανακύκλωση, με 25% σε σχέση με
60% που είναι ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών. Ως απο-
τέλεσμα, ενώ ο μέσος ευρωπαίος πολίτης επιβαρύνει ετησίως
το περιβάλλον με 68 κιλά συσκευασίες, πλαστικές σακούλες
και άλλα παρόμοια, εμείς το επιβαρύνουμε με 75 κιλά. Είμαστε
επίσης μεταξύ εκείνων που παράγουν αέριους ρύπους πέραν
του τι προβλέπουν για μας οι διεθνείς συμβάσεις. Πληρώνουμε
για να αγοράζουμε δικαιώματα ρύπανσης. Ένα σημαντικό θε-
τικό στοιχείο –που μας δείχνει και την ορθή πορεία για το μέλ-
λον– αφορά τη χρήση ηλιακής ενέργειας: 2% της ενέργειας που
καταναλώνουμε είναι ηλιακή σε σύγκριση με 0,05% της Ε.Ε.

Σε αυτά τα ανησυχητικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι
σημαντικές επιπτώσεις από τα δύο περίπου εκατομμύρια του-
ρίστες που έρχονται στην Κύπρο κάθε χρόνο. Ο τουρισμός
είναι δίκοπο μαχαίρι για το περιβάλλον. Από τη μια, αυξάνει
το ενδιαφέρον για τις φυσικές ομορφιές μιας χώρας και την  συ-
νειδητοποίηση για ανάγκη προστασίας τους. Από την άλλη,
καταστρέφει ακριβώς τις ομορφιές στις οποίες στηρίζεται, στην
περίπτωση που το τουριστικό ρεύμα υπερβαίνει την ικανότητα
του περιβάλλοντος για προσαρμογή. Χρειάζεται προσεκτικός
χειρισμός για να έχουμε περιβαλλοντικά ευαίσθητο τουρισμό.
Δεν το αντιληφθήκαμε αυτό εγκαίρως και βλέπουμε τις επι-
πτώσεις της αμέλειάς μας στις παραλιακές πόλεις και στους
κύριους τουριστικούς προορισμούς. 

Το 1997 επισκέφτηκα ένα από τα μεγάλα φυσικά θαύματα
του κόσμου, το Γκραν Κάνυον στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Πρό-
κειται για ένα τεράστιο σύστημα από φαράγγια που, σε
πολλά σημεία, φθάνουν σε βάθος το ένα χιλιόμετρο και άλλο
τόσο σε πλάτος. Τα φαράγγια χάραξε μέσα από τους αιώνες
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ο ποταμός Κολοράντο στα αμμώδη πετρώματα της περιοχής.
Παλαιότερα μπορούσες να πάρεις ελικόπτερο ή γαϊδούρι για
να κατέβεις στο βάθος της χαράδρας και να μείνεις σε ένα
ρουστίκ κατάλυμα. Όμως η αύξηση των επισκεπτών συσσώ-
ρευε τις εξατμίσεις των ελικοπτέρων πάνω από το Κάνυον
(κάτι όπως το γνωστό νέφος πάνω από την Αθήνα), ενώ τα
γαϊδούρια έφθειραν το στενό μονοπάτι. Γι’ αυτό οι αρχές του
πάρκου αποφάσισαν ότι αυτό το θαύμα της φύσης θα το έβλε-
παν μόνο όσοι μπορούσαν να το επισκεφθούν χωρίς να το κα-
ταστρέφουν. Αυτό σήμαινε τέσσερις ώρες κατάβαση με τα
πόδια, φορτωμένοι με αντίσκηνα και φαγητό, σε θερμοκρα-
σίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Η επιστροφή σήμαινε
διήμερη ανάβαση, κουβαλώντας πίσω και όλα τα σκουπίδια
μας. Παρά την επίπονη πορεία στο Μονοπάτι του Διαβόλου,
όπως είναι χαρακτηριστικά γνωστό, είχα την ικανοποίηση ότι
μια μέρα τα παιδιά μου θα μπορούσαν να επισκεφτούν το
Γκραν Κάνυον και να το βρουν στην ίδια ακριβώς κατάσταση
που το είχα δει και εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι είχα το ίδιο αί-
σθημα για το πάρκο του Ακάμα όταν πήγα κατασκήνωση με
τις δύο μεγαλύτερες κόρες μου, την Έφη και την Ελένα, είκοσι
περίπου χρόνια αφού το είχα πρωτοεπισκεφθεί ως φοιτητής.
Όσο δε αφορά τον κύριο με το τζιπ φορτωμένο τουρίστες που
σταμάτησε να μας κάνει παρατήρηση γιατί περπατούσαμε(!)
στη μέση του μονοπατιού ελπίζω κάποτε να διαβάσει αυτές
τις γραμμές.

Οι χώρες της Ε.Ε. υιοθετούν διάφορα οικονομικά εργαλεία
πράσινης φορολογίας, προστίμων, εμπορίου ρύπων και άλλα
για να αποτρέπουν τις υπερβολές στη χρήση φυσικών πόρων.
Κοστολογούν τόσο τη χρήση όσο και τη ρύπανση. Ας συγκρί-
νουμε το σύνολο των περιβαλλοντικών φόρων με το ΑΕΠ και
με το σύνολο των φορολογικών και κοινωνικών συνεισφορών
(ΦΚΣ) στα κρατικά ταμεία. Η σύγκριση με το ΑΕΠ μας δείχνει
το φορολογικό βάρος στην οικονομική δραστηριότητα της
χώρας ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιβάλλοντος. Η σύγ-
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κριση με το ΦΚΣ μας δείχνει αν υπάρχει στροφή σε πιο πρά-
σινες δραστηριότητες. Αν δηλαδή υπάρχει στροφή από τη φο-
ρολόγηση της εργασίας στη φορολόγηση για χρήση του
περιβάλλοντος. 

Η Κύπρος είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι δείκτες
έχουν αντίθετη από την επιθυμητή τάση. Η περιβαλλοντική
φορολογία αυξήθηκε κατά την περίοδο 1999-2007 κατά 38%
ενώ μειώθηκε κατά 7% η συνεισφορά στο ΦΚΣ. Δεν φαίνεται
να έχει γίνει αντιληπτό, αλλά εξαπατούμε το περιβάλλον. Το
κράτος αυξάνει τα έσοδα από τη φορολογία του περιβάλλον-
τος χωρίς να επιτυγχάνεται στροφή στην πράσινη οικονομία. 

Σημαντικό επίσης να αντιληφθούμε τις επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον μας από τις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές. Βρισκό-
μαστε στη ζώνη του πλανήτη που κινδυνεύει από σημαντική
υποβάθμιση της γης. Διεθνώς αποδεκτοί δείκτες δείχνει ότι το
57% των εδαφών μας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, 42% είναι
ευαίσθητες περιοχές και μόνο 1% είναι ασφαλή. Με τις προ-
βλέψεις για μείωση της βροχόπτωσης στην περιοχή της ανα-
τολικής Μεσογείου κατά 15% μέχρι το 2050 και αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας κατά 1,3 βαθμούς, οι κρίσιμες περιοχές
αυξάνονται στο 70%. Κινδυνεύουμε από ερήμωση.

Τα στοιχεία που παραθέσαμε ζωγραφίζουν τις λεπτομέρειες
μιας ανησυχητικής εικόνας. Την πλήρη εικόνα όμως τη δίνει η
γενικότερη περιβαλλοντική πολιτική της χώρας –ή, κατ’ ακρί-
βεια, η έλλειψη περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Πρώτον, μετέχουμε στο πρόγραμμα Natura 2000, ένα δί-
κτυο περιοχών που δεσμεύτηκαν στην τήρηση της ευρωπαϊκής
οδηγίας για το περιβάλλον Habitats Directive. Είμαστε
ωστόσο μια από τις τέσσερις χώρες που μόνο μερικώς σέβον-
ται την οδηγία. Οι τρεις άλλες –Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολω-
νία– βρίσκονταν για πολλά χρόνια υπό καθεστώτα με πολύ
αρνητικές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Αυτό πρέπει να προ-
βληματίσει για τη δική μας επίδοση. Δεύτερον, ενώ υπογρά-
ψαμε το Πρωτόκολλο του Κυότο δεν έχουμε δεσμευτεί να
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εργαστούμε με συγκεκριμένους στόχους. Μπροστά στην κρί-
σιμη περιβαλλοντική κατάσταση της χώρας μας δεν μπορεί να
σφυρίζουμε αδιάφορα. 

Το κόστος από την ολιγωρία σε θέματα περιβάλλοντος είναι
υψηλό όχι μόνο μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα. Οι
οικολογικές καταστροφές έρχονται αργά αλλά στην πορεία
πληρώνουμε συνεχώς αυξανόμενο τίμημα. Δεν αρκούν απο-
σπασματικά μέτρα, απαιτείται συντονισμένη πολιτική σε πολ-
λαπλά επίπεδα: διατήρηση των υφισταμένων περιβαλλοντικών
πόρων, προστασία των κρισίμων και επανόρθωση των χαμέ-
νων. Σε αυτό δεν διαφέρουμε από τους ευρωπαϊκούς προβλη-
ματισμού. Καθυστερούμε όμως χρονικά. Χρειαζόμαστε να
καλύψουμε τον χαμένο χρόνο με αποφασιστικότητα και συγ-
κροτημένο σχεδιασμό. 

Οικονομία 

Μέσα σε μισό αιώνα ανεξαρτησίας η κυπριακή οικονομία
έκανε άλματα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν από τους υψηλότε-
ρους διεθνώς με πραγματική μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά μέσο

Το φυσικό περιβάλλον της Κύπρου βρίσκεται σε πορεία προς οικολογική
κρίση. Δεν είναι από αγάπη προς τις χελώνες καρέτα-καρέτα ή την
αιγυπτιακή νυχτερίδα του Ακάμα, αλλά από πεφωτισμένη ιδιοτέλεια που
οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι όχι μόνο μπορούμε να αναστρέψουμε
την πορεία αλλά και να καταστήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος
μοχλό για οικονομική πρόοδο. 

Πρέπει να παύσουμε να βλέπουμε το φυσικό μας περιβάλλον ως
αντικείμενο κατανάλωσης ή ως μέσο παραγωγής. Να θέσουμε τα θέματα
που αφορούν την προστασία του στο επίκεντρο των κοι νω νι -
κοοικονομικών σχεδιασμών.
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όρο 4.8% ετησίως. Η μεγέθυνση αυτή μεταφράζεται σε αύξηση
του κατά κεφαλήν εισοδήματος των Κυπρίων κατά 4% σε πραγ-
ματικές τιμές λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής. Ως αποτέ-
λεσμα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, η ανεργία υπήρξε από
τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Εκτός από την περίοδο μετά τα
γεγονότα του ‘74 και τη σημαντική αύξηση τελευταίως λόγω
της κρίσης, η ανεργία κυμαίνεται στο 3-5%.

Το επίπεδο ζωής έχει βελτιωθεί σημαντικά. Στο κατά κεφα-
λήν εισόδημα βρισκόμαστε στην 62η θέση ανάμεσα σε 220
χώρες και υπερβαίνουμε κατά 150% το μέσο παγκόσμιο κατά
κεφαλήν εισόδημα. Αλλά και η κατανομή του πλούτου μεταξύ
των πολιτών της χώρας είναι ικανοποιητική. Βρισκόμαστε στη
18η θέση μεταξύ 134 χωρών στη δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια, μας βεβαιώνει πως η δια-
φθορά στη δημόσια ζωή είναι χαμηλή –κατέχουμε την 27η
θέση μεταξύ 180 χωρών. Η Διεθνής Τράπεζα μας κατατάσσει
στην 37η θέση από 183 χώρες για να δραστηριοποιηθεί κά-
ποιος επαγγελματικά. 

Η οικονομική ανάπτυξη προήλθε μέσα από μια διαδικασία
μετεξέλιξης της οικονομίας και συνεχούς προσαρμογής. Από
μια οικονομία χαμηλής παραγωγικότητας, στηριζόμενη στη γε-
ωργία, την αλιεία και τα μεταλλεία, έχουμε σήμερα μια οικο-
νομία παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, η γεωργία, η αλιεία και η εκ-
μετάλλευση του ορυκτού πλούτου εκπροσωπούσαν το 44% του
ΑΕΠ. Στη δεκαετία του 1980 αυτά περιορίζονται σημαντικά και
αναπτύσσεται ο τομέας της μεταποίησης, με 34%, και ο τομέας
παροχής υπηρεσιών, με 55%. Μέχρι το 2000 το 77% του ΑΕΠ
οφειλόταν στις υπηρεσίες. Είδαμε την περίοδο αυτή να ανα-
πτύσσεται σημαντικά ο τουρισμός, αλλά από το 2004 αρχίζει η
συρρίκνωση –πολύ πριν εκδηλωθεί η διεθνής οικονομική
κρίση– ως αποτέλεσμα της χαμηλής προστιθέμενης αξίας του
τουρισμού σε μια οικονομία. Το κενό κάλυψε η οικοδομική βιο-
μηχανία, η οποία συρρικνώθηκε σημαντικά με την οικονομική
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κρίση. Με στοιχεία του 2010, 80% του ΑΕΠ προέρχεται από τις
υπηρεσίες και 18% από την παραγωγή. Ο τουρισμός συνεισφέ-
ρει ένα μικρό σχετικά ποσοστό στον τομέα παροχής υπηρε-
σιών, ενώ σημαντική θέση κατέχουν οι τραπεζικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες και, σταδιακά, η παιδεία. Οι υπη-
ρεσίες αποκτούν δεσπόζουσα θέση και στο εμπορικό ισοζύγιο.
Οι εξαγωγές στις αρχές της ανεξαρτησίας ήταν κατά 48%
αγαθά και προϊόντα. Μέχρι το 1980 το ποσοστό περιορίστηκε
στο 15%, ο τουρισμός αυξήθηκε στο 40% τη δεκαετία του 1990
για να περιοριστεί σήμερα στο 25%. Οι υπηρεσίες εκτός τουρι-
σμού συνεισφέρουν 60% στις συνολικές εξαγωγές. 

Και όμως, τα τελευταία χρόνια μαζεύονται πυκνά σύννεφα
στον ουρανό της οικονομίας (το κείμενο γράφτηκε στις αρχές
του 2011. Δεν ανέμενα τόσο γρήγορη επιδείνωση μέχρι το
τέλος του χρόνου, με τα κρατικά ομόλογα να υποβαθμίζονται
στο επίπεδο των junk. Επέλεξα να μην αναθεωρήσω όσα
έγραψα διότι περιγράφουν τα αίτια της κατάστασης όπως
εξελίσσεται).

Αν και πολλοί αποδίδουν τα προβλήματα στην εξωγενή οι-
κονομική κρίση, μια προσεκτική μελέτη των στοιχείων αποκα-
λύπτει κάτι άλλο: ότι τα τελευταία χρόνια η οικονομία έχασε τον
δυναμισμό της. Πολλοί από τους δείκτες που προαναφέραμε
ακολουθούν πτωτική πορεία. Κατεβήκαμε κατά δώδεκα θέσεις
στη διεθνή κατάταξη στο κατά κεφαλήν εισόδημα, δύο θέσεις
στην έκθεση της Διεθνούς Τράπεζας και δύο θέσεις στον Δείκτη
Ανθρώπινης Ανάπτυξης στα δύο-τρία χρόνια που μεσολάβησαν
από την αμέσως προηγούμενη δημοσίευση των δεικτών. Αντι-
μετωπίζουμε κρίση προσανατολισμού, διαπιστώνουμε συχνές
αντιφάσεις στις πολιτικές μας, υποφέρουμε από αστοχίες. 

Τι ακριβώς συμβαίνει; 
Αν συγκρίνουμε τους δικούς μας δείκτες με το τι συμβαί-

νει στην υπόλοιπη Ευρώπη θα διαπιστώσουμε υστέρηση. Το
κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 88% του μέσου όρου της Ε.Ε.
και μειώθηκε κατά 8% τα τελευταία χρόνια. Με βάση τον Δεί-
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κτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης βρισκόμαστε στην 20η θέση με-
ταξύ των 27. Καλύτερη είναι η κατάσταση όσον αφορά τις
ανισότητες στην κατανομή πλούτου, όπου είμαστε στο μέσο
με τη 15η θέση. 

Με τη διεθνή οικονομική κρίση που εξελίσσεται από το
2008 αποτελεί εύκολη διέξοδο να αποδίδουμε τα προβλήματα
σε παράγοντες εκτός του δικού μας ελέγχου. Αυτή, όμως, είναι
συνταγή για αυτοκαταστροφή. Τα άτομα, οι οργανισμοί, οι κοι-
νωνίες που επιτυγχάνουν είναι όσοι ψάχνουν να εντοπίσουν τι
θα μπορούσαν οι ίδιοι να βελτιώσουν, αναλαμβάνουν τις δικές
τους ευθύνες σε κάθε πρόβλημα.

Τι μας λείπει; Πρώτα η ανταγωνιστικότητα. 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύει το World

Economic Forum στο Νταβός –η διεθνής ανεξάρτητη οργά-
νωση πολιτικών, επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών που στο-
χεύουν να συμβάλουν στις πολιτικές συζητήσεις για βελτίωση
του κόσμου— μας βάζει στην 47η θέση από 142 χώρες παγκο-
σμίως και στη 17η μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. για το 2011.
Όταν ενταχθήκαμε στην Ένωση, η Κύπρος κατείχε την έκτη
πλέον ανταγωνιστική θέση μεταξύ των 27 νέων περιφερειών
(regions). Μεταξύ όμως 118 περιφερειών όλων των κρατών-
μελών βρισκόμαστε στην 92η θέση. Αυτό λέει πολλά. Επιπλέον
ακολουθούμε καθοδική πορεία από την 40η θέση όπου βρισκό-
μασταν το 2010 και την 34η το 2009.

Από το 2000 τα εργατικά κόστη στην Κύπρο αυξήθηκαν
κατά 65% σε σχέση με 40% στην Ε.Ε. των 17. Αυξήθηκαν πε-
ρισσότερο από ό,τι στις Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιτα-
λία. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας κινήθηκε στα ίδια επίπεδα
με την Ε.Ε.-17, επομένως το πραγματικό εργατικό κόστος ανέ-
βηκε 25% περισσότερο από τους εταίρους μας. Συνυπολογίστε
τη χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας –βρισκόμαστε στο 90%
του μέσου όρου της Ε.Ε. ή στο 80% των χωρών της ευρωζώνης–
και καταλήγουμε σε ένα δυσάρεστο συμπέρασμα: δεν δικαιο-
λογούμε τους μισθούς μας. Αυτά τα δεδομένα μάς απειλούν με
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μειώσεις της τάξης του 45% (25% αυξημένα κόστη και 20% έλ-
λειμμα παραγωγικότητας). 

Την τελευταία τετραετία, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα-
γών μειώθηκε από το 0 με +2% στο -12%. Αυξήθηκε η ιδιωτική
κατανάλωση και το χρέος των νοικοκυριών αυξήθηκε από
100% σε 130% του ΑΕΠ, των επιχειρήσεων ανέβηκε στο 160%
την ίδια περίοδο και το δημόσιο χρέος ξεπέρασε το όριο του
60%. Το συνολικό χρέος του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο είναι
το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 

Δεν φαίνεται να έχουμε αντιληφθεί την κατάσταση. Αντί να
εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αξιοποιήσουμε το νέο
περιβάλλον –ενεργοποιώντας το κυπριακό επιχειρηματικό
πνεύμα που έκτισε τη Δημοκρατία το 1960 και αναγέννησε την
κατεστραμμένη οικονομία μετά το 1974— αυξήσαμε τους μι-
σθούς μας, πήραμε επιδόματα και φύγαμε για ψώνια. Αντί να
αυξηθούν οι αποταμιεύσεις και οι επενδυτικές δαπάνες, αυξή-
θηκαν τα δημόσια επιδόματα. Αυτά μόνο πρόσκαιρα οφέλη
φέρνουν σε μια κοινωνία –και πρόσκαιρο κέρδος σε εκείνες τις
πολιτικές δυνάμεις που τα υποστηρίζουν.

Συζητούμε μείωση δημόσιων δαπανών. Ορθό. Όμως οι από-
τομες περικοπές οδηγούν σε ύφεση και επιδεινώνουν το πρό-
βλημα το οποίο προσπαθούν να λύσουν. Μπορεί να κάνουν το
προϊόν μας ανταγωνιστικό διεθνώς αλλά σκοτώνουν την ντό-
πια ζήτηση, διαβρώνουν την κοινωνική συνοχή και αυξάνουν
την ανεργία. Εξάλλου δεν ευθύνονται μόνο οι δημόσιες δαπά-
νες για τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Ευθύνονται οι αναπο-
τελεσματικές διαδικασίες, ο ελαττωματικός συνδυασμός
εργασίας με τεχνολογίες και πολλά άλλα. Για να μην καταντή-
σουμε τα φτηνά εργατικά χέρια της ευρωζώνης, χρειαζόμαστε
κάτι καλύτερο από πάγωμα μισθών. Η ανεργία βρίσκεται σε
πρωτοφανή υψηλά για τη χώρα επίπεδα και χρειαζόμαστε τολ-
μηρές μεταρρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητά μας και μα-
κρόπνοα έργα αειφόρου ανάπτυξης. Ας μην ξεχνούμε ότι
άνεργοι είναι σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά μας.
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Δεύτερο, χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Χρειάζεται να
εντοπίσουμε τους κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν το
μέλλον μιας οικονομίας και να τους λάβουμε υπόψη στους
σχεδιασμούς. Το κόστος ενέργειας, οι περιβαλλοντικοί κίνδυ-
νοι, η ικανότητα για καινοτομία, η αξιοποίηση της γνώσης και
των τεχνολογιών: αυτοί είναι οι κύριοι μοχλοί της οικονομίας.
Όταν δεν κατανοούμε την επιρροή τους οι πολιτικοί σχεδια-
σμοί αστοχούν. 

Για παράδειγμα, έχουμε τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης
από εισαγόμενη ενέργεια στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί βαρίδι
στην οικονομία. Οι ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου
στη ζώνη αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης της Δη-
μοκρατίας προσφέρουν μια ελπιδοφόρα προοπτική. Ωστόσο,
δεν αποτελούν απάντηση για άμεση απεξάρτηση. Τα προβλή-
ματα που δημιουργούνται από την απότομη εισροή κεφαλαίων
σε μια οικονομία είναι γνωστά ως «ολλανδική ασθένεια» και
δεν είναι μόνο η Ολλανδία που έχει ασθενήσει από αυτό το
φαινόμενο. Κατά καιρούς την έπαθαν η Νέα Ζηλανδία, η Νι-
γηρία, η Χιλή, το Αζερμπαϊζάν˙ τα κοιτάσματα φυσικού αερίου
χρειάζονται προσεκτική διαχείριση τόσο στην εξόρυξη όσο και
στην αξιοποίηση.

Βαρίδι σε μια οικονομία είναι και το κόστος της ανεξέλεγ-
κτης εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος. Το περιβάλ-
λον είναι δημόσια αγαθό που ανήκει τόσο στις σημερινές όσο
και (ιδιαίτερα) τις μελλοντικές γενιές. Η Ε.Ε. θέτει σημαντικούς
περιορισμούς όσο αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις˙ και
τέτοιες αντιμετωπίζουμε ήδη: τα τελευταία χρόνια το ηλε-
κτρικό ρεύμα στην Κύπρο υπερχρεώνεται κατά 3%, λόγω ακρι-
βώς του κόστους εκπομπής αέριων ρύπων. Δεν καταφέραμε να
βελτιώσουμε την τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
και αυτό το πληρώνουμε. Το κόστος δεν φαίνεται μόνο στον
μηνιαίο λογαριασμό αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της οι-
κονομίας. Για παράδειγμα, η φαρμακευτική βιομηχανία της Κύ-
πρου χάνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα που είχε έναντι των
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μεγάλων γαλλικών και ελβετικών εταιριών, το ίδιο μπορεί να
λεχθεί για τα μεταλλεία και λατομία της χώρας και την ξενο-
δοχειακή βιομηχανία. Μετά την καταστροφή του ηλεκτροπα-
ραγωγού σταθμού στο Βασιλικό η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. 

Το μέγεθος του τραπεζικού μας τομέα αντιστοιχεί στο
600% του ΑΕΠ. Μόνο το Λουξεμβούργο έχει κατ’ αναλογία
μεγαλύτερο τραπεζικό τομέα αλλά στηρίζεται σε ξένες θυγα-
τρικές που δεν επιβαρύνουν το δημόσιο με εγγυητικές ανάγ-
κες. Από τη στιγμή που το δημόσιο δεν μπορεί να εγγυηθεί
αξιόπιστα τη σταθερότητα των τραπεζών, ενεργοποιείται
ένας φαύλος κύκλος υποβάθμισής τους που οδηγεί σε υπο-
βάθμιση της οικονομίας. Με το κούρεμα του δημόσιου χρέους
στην Ελλάδα ο φαύλος κύκλος του δικού μας συστήματος
πήρε επικίνδυνη ροπή.

Κρίσιμος παράγοντας για την πρόοδο της οικονομίας είναι
η διασύνδεση με τη γνώση και τις τεχνολογίες. Εδώ οι επιδό-
σεις μας έχουν μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Όσο αφορά τις
επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη βρι-
σκόμαστε στην τελευταία θέση, με διαφορά, μεταξύ των ευρω-
παϊκών χωρών. Ο μέσος όρος επενδύσεων στην Ε.Ε. είναι 2%
του ΑΕΠ, ενώ στην Κύπρο επενδύουμε μόλις 0,4%. Στην Ε.Ε.
το 55% των επενδύσεων προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα
ενώ στην Κύπρο το ποσοστό είναι 20%. 

Υστερούμε επίσης στην ενσωμάτωσή μας στην κοινωνία
της πληροφορίας και αυτό δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέ-
κτημα. Ενώ το 52% των νοικοκυριών έχουν ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή, μόνον το 37% είναι συνδεμένα με το διαδίκτυο, σε
σχέση με το 49% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Όσο
αφορά την πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτή-
των βρισκόμαστε ακόμη στην 23η θέση, με μόνο 11% των νοι-
κοκυριών να έχουν πρόσβαση. 

Τέλος, αντιμετωπίζουμε την ελλειμματική χρηματοδότηση
των ταμείων σύνταξης και του ταμείου κοινωνικών ασφαλί-
σεων. Οι κυβερνήσεις της Δημοκρατίας, διαχρονικά, δανείζον-
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ταν με ευνοϊκούς όρους από το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων.
Μέχρι πρόσφατα η κυβέρνηση είχε δανειστεί γύρω στα €7 δι-
σεκατομμύρια από το Ταμείο, περίπου 40% του ΑΕΠ. Η ανά-
πτυξη και ο εργαζόμενος πληθυσμός επαρκούσαν για να
καλύψουν τις οφειλές του κράτους προς τους ασφαλιζόμενους.
Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. 

Οι δημογραφικές αλλαγές μας λένε ότι το όριο αφυπηρέ-
τησης στα 65 δεν είναι βιώσιμο. Όταν οι εργαζόμενοι έμπαι-
ναν στην αγορά εργασίας χωρίς να φοιτήσουν σε
πανεπιστήμιο και το προσδόκιμο βίου ήταν 69 χρόνια, τότε
αφυπηρέτηση στα 65 σήμαινε 45 χρόνια εργασίας και τέσ-
σερα χρόνια σύνταξης. Σήμερα πληρωνόμαστε είκοσι χρόνια
σύνταξης μετά από 35 χρόνια δουλειάς. Χωρίς ανάπτυξη και
με την ηλικιακή αναδόμηση του πληθυσμού οι οφειλές του
κράτους δεν καλύπτονται. Μέχρι το 2030 το Ταμείο Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων θα παύσει να βρίσκεται σε ισορροπία και
οι εισφορές των εργαζομένων θα είναι λιγότερες από τις πλη-
ρωμές στους δικαιούχους. Αρχίσει τότε η αντίστροφη μέ-
τρηση και μέχρι το 2050 το ταμείο δεν θα είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του.

Το 2050 δεν είναι μακρινή ημερομηνία. Αν, αναγνώστη,

Η Κυπριακή οικονομία να ανακτήσει τον δυναμισμό της ως μια
σύγχρονη, ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία. Χρειαζόμαστε
διαφορετικό μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης το οποίο να δημιουργεί
θέσεις εργασίας, να βελτιώνει την ποιότητα ζωής, να ανοίγει ευκαιρίες
για τους νέους.

Τα προβλήματα δεν λύνονται με ιδεολογικές αγκυλώσεις. Χρειάζονται
λύσεις που συνδυάζουν την κοινωνική ευαισθησία με βαθιά κατανόηση
των οικονομικών φαινομένων, των δυνάμεων της αγοράς και των
σύνθετων αλληλεξαρτήσεων.
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είσαι της δικής μου γενιάς, τότε μιλάμε για τη δική σου σύν-
ταξη. Αν ανήκεις στη νέα γενιά, τότε μιλούμε για τη σύνταξη
των γονιών σου που εσύ θα κληθείς μια μέρα να πληρώσεις αν
δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Όσο καθυστερεί η αντιμετώπιση του
προβλήματος τόσο πιο οξύ και δυσεπίλυτο γίνεται. 

Εθνική ταυτότητα 

Το θέμα της ταυτότητας μάς απασχολεί έντονα. Είμαστε Έλ-
ληνες και Τούρκοι της Κύπρου ή Ελληνοκύπριοι και Τουρκο-
κύπριοι ή είμαστε απλά Κύπριοι; Το ερώτημα προκαλεί ένταση
και μεγάλη ψυχική αγωνία. Η απάντηση που κατά καιρούς δί-
νουμε οδηγεί σε αιματηρές συγκρούσεις. 

Αυτή η ενασχόληση είναι σύγχρονο φαινόμενο. Την προ-
κάλεσαν τα διεθνή ρεύματα του 19ου αιώνα υπέρ του εθνικού
κράτους, δηλαδή της τάσης για οργάνωση κρατών βάσει ομοι-
ογενών εθνικών χαρακτηριστικών προς αντικατάσταση της
δομής των παγκόσμιων αυτοκρατοριών. Το ερώτημα έγινε πιο
πιεστικό με την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, αφού το σύν-
ταγμα δεν προήλθε «από τον λαό για τον λαό» της Κύπρου,
όπως έγινε σε άλλες δημοκρατίες, αλλά δόθηκε από την αποι-
κιακή κυβέρνηση και την Ελλάδα και την Τουρκία προς τις
εθνοτικές κοινότητες. Το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας κωδικοποίησε και νομιμοποίησε τις εθνικές ταυτότητες,
αντί να στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους. Έτσι το
θέμα της εθνικής ταυτότητας –Έλληνας ή Τούρκος– βρέθηκε
αντιμέτωπο με το θέμα της πολιτειακής ταυτότητας –Κύπριος. 

Για να αντιληφθούμε το μεταίχμιο στο οποίο περιήλθε το
θέμα της εθνικής ταυτότητας πρέπει να αντιληφθούμε τις
ιστορικές του καταβολές και την πολυεδρικότητά του και ξε-
χωρίσουμε την έννοια του εθνικισμού από την έννοια της
εθνικής ταυτότητας.

Διαχωρίζουμε τον εθνικισμό από την εθνική ταυτότητα για
να τα καταλάβουμε καλύτερα. Είναι όμως και κάτι ακόμη: θα
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δούμε ότι ο εθνικισμός είναι ένα μοντέρνο φαινόμενο και δεν
είναι αναπόφευκτος. Η εθνική ταυτότητα, από την άλλη, δια-
μορφώνεται από τις ιστορικές εμπειρίες ενός λαού και είναι
τόσο αναπόφευκτη όσο είναι η μνήμη ή τα συναισθήματα.
Είναι αναπόφευκτο να θυμούμαι ή να αισθάνομαι. Το πώς εκ-
φράζω τα συναισθήματα μου δεν είναι αναπόφευκτο. Το πώς
η μνήμη κατευθύνει τις ενέργειές μου είναι αποτέλεσμα της
δικής μου ελεύθερης βούλησης.

Ο εθνικισμός είναι πολιτική αρχή που πρεσβεύει ότι κράτος
και έθνος πρέπει να συγκλίνουν. Νομιμοποιεί το κράτος που
περιλαμβάνει στα όρια της κυριαρχίας του όλο το έθνος και οι
διοικούντες είναι της ίδιας εθνικότητας με τους διοικούμενους.
Αυτή η αρχή είναι σημαντική όχι επειδή έχει λογική συνέπεια
ή είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική για τις διεθνείς σχέσεις. Όχι. Ο
εθνικισμός προέκυψε ως αποτέλεσμα των κοινωνικών συνθη-
κών της βιομηχανικής εποχής. Η πρόοδος στη βιομηχανική
εποχή απαιτεί κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, μέσα
μαζικής ενημέρωσης, μαζική μόρφωση του πληθυσμού και ικα-
νότητες καινοτομίας. Όλα αυτά διευκολύνονται όπου υπάρχει
κοινό υπόστρωμα αξιών και κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Έτσι,
η σχέση της ταυτότητας μιας κοινωνικής ομάδας και της ορ-
γάνωσης του κράτους στο οποίο ανήκει αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία και οδηγεί σε ταύτιση κράτους και έθνους. Στον βαθμό
που ο εθνικισμός οδηγούσε στη μετάβαση από δυναστικές αυ-
τοκρατορίες σε φιλελεύθερες δημοκρατίες υπήρξε μια θετική
πολιτική αρχή. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Ο εθνικισμός
ενδυνάμωνε το κοινωνικό σύνολο. Το έθνος, ως ομοιογενής
κοινότητα πολιτών, κινητοποιείται για τη δημοκρατικοποίηση
του κράτους που είναι πλέον δικό τους. 

Όμως ο εθνικισμός δεν είναι αναπόφευκτη αρχή. Έθνος και
κράτος δεν πρέπει κατ΄ ανάγκη να ταυτίζονται. Ας θυμηθούμε
ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες εθνοτικές κοινότητες παγκο-
σμίως από τον αριθμό των ανεξάρτητων κρατών. Το 2009 είχαν
καταγραφεί 6.909 γλώσσες επικοινωνίας ενώ ο αριθμός των
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κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι 192.
Προφανώς ο αριθμός των εθνών που θα μπορούσαν να προ-
κύψουν μέσω της κοινής γλώσσας είναι πολύ μεγαλύτερος από
τον αριθμό κρατών. Τα περισσότερα κράτη περιλαμβάνουν
πάνω από μια εθνοτικές ομάδες. Εξάλλου, αν λάβουμε υπόψη
τις πραγματικότητες όταν στην ίδια γεωγραφική περιοχή συ-
νυπάρχουν πάνω από μια εθνική κοινότητα, τότε διαπιστώ-
νουμε ότι ο εθνικισμός εμπεριέχει έναν παραλογισμό. Η
εφαρμογή του απαιτεί είτε γενοκτονία ή σημαντικές μετακινή-
σεις πληθυσμών και κατακερματισμό του κράτους ή μη ικανο-
ποίηση του εθνικισμού της μικρότερης ομάδας. Δηλαδή, η
καθολική εφαρμογή της αρχής του εθνικισμού παραβιάζει είτε
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα είτε τη δημοκρατική αρχή είτε
την ίδια την αρχή του εθνικισμού. Ως θεωρία πολιτικής οργά-
νωσης δεν έχει εσωτερική συνέπεια και δεν είναι αρχή της
οποίας η εφαρμογή είναι αναπόφευκτη. Ο εθνικισμός δεν έχει
την ίδια σημασία στην πολιτική όπως έχει, για παράδειγμα, ο
νόμος της βαρύτητας στη φύση. 

Πότε εμφανίστηκε ο εθνικισμός των κοινοτήτων στην
Κύπρο; Ήταν αναπόφευκτος όταν πρωτοεμφανίστηκε; Είναι
αναπόφευκτος σήμερα; 

Αναφορικά με το «πότε», οι ιστορικοί διαφωνούν ερμη-
νεύοντας πολλές φορές γεγονότα του παρελθόντος με έννοιες
του παρόντος. Εξάλλου η ιστορία δεν είναι απλά ένα σύνολο
από γεγονότα, είναι κάτι ευρύτερο. Είναι γεγονότα αλλά και η
αφήγηση που τα συνδέει, το νόημα που τους αποδίδουμε. Το
νόημα αυτό είναι δικό μας δημιούργημα και στηρίζεται εν μέρει
και στην εκ των υστέρων κατανόηση των ιστορικών γεγονότων.
Άρα εμείς οι ίδιοι κατασκευάζουμε, σε κάποιο βαθμό, την ιστο-
ρία. Μια ώριμη κοινωνία δεν διστάζει να σταθεί κριτικά μπρο-
στά στο παρελθόν της. Να βλέπουμε το παρελθόν μας κριτικά
είναι δείγμα ωριμότητας και καλλιεργημένου στοχασμού. Να
θεωρούμε την ισχύουσα αφήγηση του παρελθόντος μας ως θέ-
σφατο, είναι δείγμα δογματισμού και στενών οριζόντων. 
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Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι κοινότητες στην Κύπρο
χαρακτηρίζονταν από τους διοικούντες βάσει του θρησκεύμα-
τος και όχι της εθνικής ταυτότητας. Προβλήματα που κατά και-
ρούς προέκυπταν δεν αφορούσαν γενικευμένες
αντιπαραθέσεις μεταξύ Οθωμανών και χριστιανών, και οπωσ-
δήποτε όχι μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Αφορούσαν διαφο-
ρές μεταξύ διοικούντων και διοικουμένων. Η τύχη των
Ελλήνων και των Τούρκων ήταν από κοινωνικοοικονομική
άποψη σε μεγάλο βαθμό όμοια. Η αύξηση των χωριών με μικτό
πληθυσμό επιβεβαιώνει την ειρηνική συνύπαρξη των κοινοτή-
των: 172 μικτά χωριά καταγράφει η απογραφή του 1832, το
1858 αυξάνονται σε 239 και το 1891 σε 346.

Καθώς πλησιάζει ο 20ος αιώνας τα πράγματα αρχίζουν να
αλλάζουν. Πολλοί παράγοντες συνέβαλαν προς την κατεύ-
θυνση αυτή. Αναπόφευκτα η επιλογή των παραγόντων επηρε-
άζει και τα συμπεράσματα μας. Θεωρώ όμως ότι όταν
εξετάσουμε σφαιρικά τους διάφορους παράγοντες καταλή-
γουμε σε δύο διαπιστώσεις. 

Πρώτον, η ιστορικοπολιτική αυτοσυνειδησία τόσο των χρι-
στιανών όσο και των Οθωμανών της Κύπρου ως Ελλήνων και
Τούρκων φθάνει σε μια κλιμάκωση στις αρχές του 20ου αιώνα.
Καθώς αναπτύσσονται τα ρεύματα για τα εθνικά κράτη από
τον 19ο αιώνα, οι χριστιανοί κάτοικοι του νησιού θεωρούν
τους εαυτούς τους μέρος του ελληνικού έθνους. Υπήρχαν ιδι-
αίτερα ισχυρές διασυνδέσεις με την ελληνική κοινότητα της
Αλεξάνδρειας και η συμμετοχή Κυπρίων στην Ελληνική Επα-
νάσταση όπως και σε μεταγενέστερους αγώνες του νεοσύστα-
του ελληνικού κράτους είναι γνωστή. Με την άφιξη των
Βρετανών στο νησί, αποκρυσταλλώνεται ως πολιτικός στόχος
η ιδέα της ένωσης της Κύπρου με το ελληνικό κράτος. Παρα-
κολουθώντας τη σταδιακή διεύρυνση της Ελλάδας, που γινό-
ταν και με τη στήριξη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, οι
κάτοικοι του νησιού ζητούν όπως, σε περίπτωση αποχώρησης
των Βρετανών, το νησί ενωθεί με την Ελλάδα. Το 1893 λει-
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τουργεί το Παγκύπριο Γυμνάσιο και διδάσκει την ίδια ύλη
όπως τα σχολεία της Ελλάδας. 

Η παιδεία και η Εκκλησία διαδραματίζουν καταλυτικό
ρόλο στην ενδυνάμωση των αισθημάτων ελληνικής ταυτότη-
τας αλλά και στη διοχέτευση του δημόσιου αισθήματος σε πο-
λιτικό στόχο. 

Η ένταση του αιτήματος για ένωση επηρεάζεται και από τις
προοπτικές επιτυχίας. Έτσι το αίτημα γίνεται πιο επιτακτικό με
την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και την πορεία του Ελευ-
θέριου Βενιζέλου για διεύρυνση των συνόρων του κράτους. 

Ορισμένοι ιστορικοί οριοθετούν το 1910 ως τη χρονιά που
σηματοδοτεί την έναρξη του πολιτικού αιτήματος για ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδα με την πρόταση της Εκκλησίας
για ένωση ως τη λύση οικονομικών ζητημάτων. Άλλοι θεω-
ρούν το αίτημα παλαιότερο πηγαίνοντας σε σχεδιασμούς του
19ου αιώνα που ήθελαν την Κύπρο μέρος του κράτους που
θα προέκυπτε από την Ελληνική Επανάσταση. Χαρακτηρι-
στικό των ρευμάτων που αναπτύσσονται εκείνη την περίοδο
είναι το γεγονός ότι ο Πίναξ Γεωγραφικός της Ελλάδος του
Άνθιμου Γαζή (1800) περιλαμβάνει την Κύπρο ενώ η Χάρτα
της Ελλάδος, του Ρήγα Βελεστινλή (1797) δεν την περιλαμ-
βάνει. Σημαντικές ιστορικές διεργασίες χρειάζονται πάντα
μια συμβολική ημερομηνία και οι ιστορικοί μάς βοηθούν να
την ορίσουμε. Υπεραπλουστεύουμε όμως τα πράγματα αν θε-
ωρούμε ότι η γέννηση μιας μεγάλης ιδέας γίνεται στιγμιαία.
Η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου
1917, ούτε η επανάσταση για δημιουργία του ελληνικού κρά-
τους τα χαράματα της 25ης Μαρτίου 1821 ή η Αμερικανική
Επανάσταση στις πέντε το απόγευμα στις 19 Απριλίου 1775.
Οι έντονες διαφωνίες δεν προκύπτουν συνήθως από μια επι-
στημονική διαφορά. Προέρχονται από την ανάγκη να ερμη-
νεύσουμε γεγονότα του παρελθόντος για να ικανοποιήσουμε
πολιτικές ανάγκες του παρόντος. 

Έτσι, ούτε «προαιώνιος πόθος» είναι η επιθυμία μεγάλης
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μερίδας των κατοίκων του νησιού για ένωση ούτε η ελληνική
ταυτότητα είναι τεχνητό κατασκεύασμα της Εκκλησίας και της
αστικής διανόησης. Ήταν το αποτέλεσμα ιστορικοπολιτικών
διαδικασιών του 19ου αιώνα στις οποίες είχαν και οι κάτοικοι
του νησιού ρόλο και λόγο. Χαρακτηριστικό της έντασης που
προκαλούσε η αφύπνιση εθνικής συνείδησης και η διοχέτευση
της σε πολιτικές επιλογές ήταν οι διαφωνίες του Αρχιεπισκό-
που Σοφρωνίου με τον Μητροπολίτη Κιτίου Κυπριανό. Ο Αρ-
χιεπίσκοπος δουλεύει με τις αρχές για να προωθήσει την καλή
συνεργασία με τους Οθωμανούς, τη βελτίωση των συνθηκών
των κατοίκων της χώρας και να διαφυλάξει τα δικαιώματα της
Εκκλησίας. Ο μητροπολίτης Κυπριανός υποστήριζε τη δημι-
ουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων με την ένωση της Κύπρου
με το ελληνικό κράτος. 

Παρόμοια ανάλυση μπορούμε να κάνουμε για την ανά-
πτυξη της τουρκικής συνείδησης των οθωμανών κατοίκων του
νησιού. Με την επανάσταση των Νεότουρκων το 1908, ομάδες
Νέων Οθωμανών και Νέων Τούρκων, που παλεύουν με τη δη-
μιουργία μοντέρνου τουρκικού κράτους, μεταφέρουν την προ-
βληματική τους στην Κύπρο. Λειτουργεί γυμνάσιο που
ακολουθεί τα διδακτικά πρότυπα της Πύλης, αλλά και διδάσκει
υποχρεωτικά την ελληνική. Και για αυτές τις εξελίξεις θα μπο-
ρούσαμε να παραθέσουμε παλαιότερα στοιχεία αλλά αυτό δεν
έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η πρώτη διαπίστωση λοιπόν είναι ότι η έννοια των εθνικών
ταυτοτήτων των κατοίκων του νησιού ως Ελλήνων και Τούρ-
κων αποκρυσταλλώνεται ως πολιτικός στόχος στο μεταίχμιο
του 19ου προς τον 20ο αιώνα. Ήταν αποτέλεσμα των ίδιων
διεργασιών που οδήγησαν στη δημιουργία του ελληνικού κρά-
τους και τη μετεξέλιξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε
τουρκικό κράτος. Η θρησκευτική και πνευματική ηγεσία και
των δύο κοινοτήτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κα-
τεύθυνση που ακολούθησαν αυτές οι διεργασίες στο νησί. 

Δεύτερη διαπίστωση είναι ότι οι Βρετανοί, θεωρώντας ότι
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ο διαχωρισμός των κατοίκων που επέβαλε η Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία στη βάση του θρησκεύματος δεν συνάδει με μον-
τέρνα πρότυπα διακυβέρνησης και τον διαχωρισμό εκκλησίας
και κράτους, αφαιρούν διοικητικά προνόμια από την εκκλησία
και αναγνωρίζουν τις εθνοτικές κοινότητες. Υιοθετούν την κα-
θαρεύουσα στην επικοινωνία των χριστιανών με τις αρχές και
τη νέα τουρκική για τους Οθωμανούς. Επιτρέπουν ή και εν-
θαρρύνουν τη δημιουργία σχολείων αφού η μαζικοποίηση της
παιδείας συνάδει με τη μετάβαση της κοινωνίας στη βιομηχα-
νική εποχή. Δημιουργούν έτσι τις συνθήκες για ανάπτυξη του
εθνικισμού των κοινοτήτων ο οποίος, σε λίγα χρόνια, θα αμφι-
σβητήσει την ίδια την αποικιακή κυριαρχία αλλά και θα διχάσει
τους κατοίκους του νησιού. 

Με τους ανέμους της απο-αποικιοποίησης να φυσούν μετά
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τα εθνικιστικά κινή-
ματα να σημειώνουν επιτυχίες διεθνώς, οι εθνικισμοί των κοι-
νοτήτων βρίσκουν πεδίο πρακτικής έκφρασης. Για τους μεν
Ελληνοκύπριους ο εθνικισμός εκφράστηκε στην πολιτική αυ-
τοδιάθεση-ένωση, στους δε Τουρκοκύπριους στην πολιτική του
taksim. Με την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας κλείνει ο δρό-
μος για ατόφια εθνικιστική πολιτική και για τις δύο κοινότητες.
Ο αγώνας για επικράτηση μεταφέρεται στα κοινωνικοπολιτικά
και γεωγραφικά όρια της Δημοκρατίας. Η πιο ανεπτυγμένη
κοινότητα, η ελληνοκυπριακή, είχε κίνητρα να χρησιμοποιεί
τις εθνοτικές διαφορές για να αξιοποιήσει καλύτερα για τον
εαυτό της τους διαθέσιμους πόρους (στελέχωση δημόσιας υπη-
ρεσίας, υποδομή οδικού δικτύου, υδροδότησης και ηλεκτρο-
δότησης χωριών, εκπαίδευση κ.λπ.). Η δε μικρότερη και
λιγότερο ανεπτυγμένη κοινότητα, η τουρκοκυπριακή, χρησι-
μοποιεί τις διαφορές για να δικαιολογήσει τον στόχο της πολι-
τικής της αυτονομίας. Από αυτή την οπτική γωνία βλέπουμε
στα θέματα το εθνικισμού μια συμμαχία μεταξύ της διανόησης,
που ως η πλέον μορφωμένη ταυτίζεται πλήρως με την εθνική
ταυτότητα, και της εργατικής τάξης που διεκδικεί μερίδιο των
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διαθέσιμων πόρων. Δεν είναι τυχαίο που τη συνταγματική
κρίση του 1963 την πυροδότησαν διαφορές που αφορούσαν
την κατανομή φόρων στις κοινότητες για σκοπούς εκπαίδευ-
σης. Πίσω όμως από την κρίση για τους προϋπολογισμούς της
παιδείας –με το σημαντικό συμβολισμό αλλά και το δικό της
ουσιαστικό περιεχόμενο—κρυβόταν η διελκυστίνδα για την
αυτονομία των δήμων που επιδίωκαν οι Τουρκοκύπριοι και την
προσπάθεια των Ελληνοκυπρίων να την αποτρέψουν. 

Αυτά είναι γεγονότα. Ποιο είναι το συμπέρασμα; 
Ότι η ιστορικο-πολιτική αυτοσυνειδησία των Κυπρίων ως

ελληνικής και τουρκικής εθνικής καταγωγής υπήρξε αποτέ-
λεσμα των ίδιων συνθηκών που προκάλεσαν την ανάπτυξη
του εθνικισμού στην Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προ-
ϋπήρχε ελληνική εθνική ταυτότητα –όπως και να αντιλαμβα-
νόμαστε σήμερα αυτή την έννοια– στην Κύπρο από την
αρχαιότητα, ή τουρκική εθνική ταυτότητα, αντίστοιχα, από
τον 16ο αιώνα. Η σημασία της θεώρησής μας έγκειται στο γε-
γονός ότι η αυτοσυνειδησία μας, όπως σήμερα τη βιώνουμε,
είναι σύγχρονο φαινόμενο. Είναι ο εκμοντερνισμός που προ-
ώθησαν οι Βρετανοί στο νησί που δημιούργησε τις αναγκαίες
συνθήκες. Ο μοντερνισμός ήταν αναπόφευκτος για την
Κύπρο. Αναπόφευκτη ήταν και η παιδεία του πληθυσμού
καθώς η Κύπρος περνούσε από τη γεωργική στη βιομηχανική
εποχή. Αναπόφευκτες ήταν και οι επιρροές από τη δημιουργία
του ελληνικού εθνικού κράτους και του τουρκικού κράτους με
τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί ήταν οι
σπόροι του εθνικισμού των κοινοτήτων. 

Γιατί ο σπόρος έπιασε; Διότι τόσο ο ελληνικός όσο και ο
τουρκικός πολιτισμός έχουν ιστορικό βάθος και διατηρούνται
ισχυροί στη συλλογική μνήμη των κοινωνικών ομάδων. Το
δέντρο μεγάλωσε και άνθισε με τον αγώνα για απελευθέρωση
από την αποικιακή διακυβέρνηση και το δικαίωμα στην αυ-
τοδιάθεση. Αφημένο όμως απεριποίητο στην υπερτροφία που
προκάλεσαν πολιτικές της αποικιακής κυβέρνησης, το δέν-
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τρο έδωσε τους πικρούς του καρπούς στα χρόνια που ακο-
λούθησαν. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι οι πικροί
καρποί δεν ήταν αναπόφευκτοι. Στο χέρι μας ήταν να τους
αποφύγουμε.

Στην Κύπρο μας αρέσει να αποδίδουμε τα προβλήματα
των κοινοτήτων στην πολιτική του «διαίρει και βασίλευε»
των Άγγλων, στην επεκτατική πολιτική του τουρκικού κρά-
τους, στις διεθνείς πολιτικές στοχεύσεις των μεγάλων δυνά-
μεων, στις παρεμβάσεις των «μητέρων πατρίδων». Όλα αυτά
αποτελούν μόνο μέρος της αλήθειας. Πρέπει να κατανοή-
σουμε και κάτι άλλο. Ότι ο εθνικισμός των κοινοτήτων ήταν
αναπόφευκτος, δεδομένων των διεθνών μετασχηματισμών
στις αρχές του 20ου αιώνα. Όμως, στο χέρι μας ήταν να απο-
φασίσουμε πώς θα εκφραζόταν. Το να αποδίδουμε αποκλει-
στικά ευθύνη σε άλλους μας αποδυναμώνει από το να
δώσουμε εμείς λύσεις. 

Η ιστορία έδειξε ότι δεν το χειριστήκαμε καθόλου σωστά.
Οι εθνικισμοί των κοινοτήτων έχασαν επαφή με την πραγμα-
τικότητα. Βλέπαμε μόνο τα συμπτώματα: τη δημιουργία και
στελέχωση θεσμών κράτους, την ανάπτυξη της παιδείας, τον
διαμερισμό των οικονομικών πόρων. Αλλά δεν κατανοούσαμε
τα βαθύτερα αίτια: την απαρχή της βιομηχανικής εποχής της
Κύπρου, την εκδημοκρατικοποίηση της κοινωνίας, τη μετά-
βαση σε ένα φιλελεύθερο καθεστώς διακυβέρνησης. Θέλαμε
να θεραπεύσουμε τα συμπτώματα και να ικανοποιήσουμε το
αίσθημα του ανήκειν στον «εθνικό κορμό». Αυτό που χρειαζό-
μασταν όμως ήταν η κατανόηση των βαθύτερων ρευμάτων της
εποχής και η σύνδεσή τους με τις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύ-
πρου. Οι εθνικισμοί επιδίωξαν την ικανοποίηση του θέλω,
αγνόησαν όσα χρειαζόμασταν ως σύγχρονο κράτος και μας
οδήγησαν σε αδιέξοδα. 

Μετά τα τραγικά γεγονότα του ΄74 το θέμα της εθνικής
ταυτότητας τοποθετείται σε νέα βάση. Έχουμε την όψιμη
αναγνώριση της σημασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με
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την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 1978 όπως τι-
μάται η 1η Οκτωβρίου. Βλέπουμε την ανάρτηση της σημαίας
της Δημοκρατίας στα δημόσια κτίρια. Έχουμε την πολιτική
θέση για δημιουργία ενός κοινού κράτους ομοσπονδίας δύο
κοινοτήτων. Ταυτόχρονα έχουμε προσπάθειες για δημιουρ-
γία «κυπριακής συλλογικής ταυτότητας» ως «απότοκο της
πικρίας και της οργής που προκάλεσε το πραξικόπημα και
η εισβολή».

Μπορεί μια συλλογική κυπριακή ταυτότητα να αντικατα-
στήσει την αυτοσυνειδησία των κοινοτήτων; Μπορεί η αντικα-
τάσταση των εθνοτικών ταυτοτήτων από την πολιτειακή
ταυτότητα να επανορθώσει τα σφάλματα του εθνικισμού; Η
απάντηση πιστεύω είναι όχι.

Η απόρριψη της εθνικής ταυτότητας είναι οδυνηρή –αφαι-
ρείται με αυτή μέρος της προσωπικότητάς σου. Κοινές αξίες
και αρχές, η συλλογική μνήμη της ιστορίας, οι συμβολισμοί και
οι τελετουργίες, όλα αυτά δημιουργούν μια έντονη επιθυμία να
ανήκουμε σε μια ομοιογενή εθνική κοινότητα. Και όσο και αν
η εθνική ταυτότητα μπορεί να είναι κατασκευασμένη εκ των
υστέρων, μέσω της παιδείας, για να ικανοποιήσει τις ιστορικο-
πολιτικές συνθήκες της εποχής, αυτό δεν την κάνει λιγότερο
πραγματική. Η ταυτότητα είναι τόσο πραγματική όσο και η
βούληση αυτού που τη φέρει, όσο και οι συνθήκες που την κα-
τέστησαν αναγκαία. Μπορεί να ακούστηκε κυνικός ο Ντ’ Αζέ-
γλιο, ένας από τους πρωτεργάτες της ενοποίησης των
πριγκιπάτων της Ιταλίας, όταν έλεγε το 1860: «Τώρα που φτιά-
ξαμε την Ιταλία πρέπει να φτιάξουμε και τους Ιταλούς», αυτό
όμως δεν αποδυναμώνει την εθνική ταυτότητα των Ιταλών.
Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να δούμε την ταυτότητα ως πο-
λιτική επιλογή και όχι ως ιστορικά προκαθορισμένη, ότι δη-
λαδή η ιστορική εμπειρία προσφέρεται για να νομιμοποιήσει
την επιλογή μας. Για να ισχύει αυτή η θέση απαιτείται πνευμα-
τικός ευνουχισμός των πολιτών με αφαίρεση της συλλογικής
ιστορικής μνήμης. 
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Η ελληνικότητα των Ελληνοκυπρίων μπορεί να απορρι-
φθεί μόνο αν στην Κύπρο σταματήσει η ροή της ιστορίας.
Αυτό είναι αδύνατο. Τα ιστορικά στοιχεία για την παρουσία
του ελληνισμού στο νησί είναι ευρέως γνωστά. Το ίδιο όμως
οφείλουμε να αναγνωρίσουμε για τους Τουρκοκύπριους. Η
τουρκική διάσταση είναι εκεί και δεν είναι λιγότερο σημαν-
τική απλά επειδή οι Τουρκοκύπριοι μπήκαν στη σκηνή της
κυπριακής ιστορίας αργότερα, με την κατάκτηση του νησιού
από τους Οθωμανούς, το 1570. Το να διαγράψεις αιώνες
ιστορίας είναι εξίσου δύσκολο και οδυνηρό με το να διαγρά-
ψεις χιλιετίες.

Όσο τραγικά και να ήταν τα γεγονότα του ‘74, δεν μπορούν
να αποτελέσουν ρήξη με την ιστορία μας. Οι εθνικές ταυτότη-
τες δεν μπορούν να διαγραφούν. Έχουν διαμορφωθεί μέσα από
μια μακρά διαδικασία ιστορικο-πολιτικής αυτοσυνειδησίας.
Είναι εδραιωμένες στην ιστορική παράδοση τόσο του ελληνι-
κού όσο και του τουρκικού έθνους. Έχουν βαθιές ρίζες, όπως
δείχνει και πρόσφατη έρευνα αναφορικά με τον Δείκτη Ανθρώ-
πινης Ανάπτυξης της Κύπρου σε θέματα που αφορούν τη νεο-

Μετά από πενήντα χρόνια ανεξαρτησίας και με τη τραγική εμπειρία
συγκρούσεων, καταστροφών και αιματοχυσίας, οι εθνικισμοί των
κοινοτήτων έχουν φθάσει σε αδιέξοδο. Από την άλλη, οι εθνοτικές
ταυτότητες είναι και παραμένουν ισχυρές. Ταυτόχρονα οι νέοι μας
αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι έχουν πολλαπλές ταυτότητες.

Στον σύγχρονο κόσμο οι έννοιες έθνος και κράτος δεν πρέπει κατ’ ανάγκη
να ταυτίζονται. Δεν οφείλουμε να επιλέξουμε μεταξύ της εθνικής και της
πολιτειακής μας ταυτότητας. 

Περιχωρώντας το εθνικό με το πολιτειακό βρισκόμαστε στο μεταίχμιο για
να περάσουμε από ένα αποδυναμωμένο «εγώ» στο ενισχυμένο «εμείς».
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λαία: 48% των ελληνοκυπρίων νέων και 39% των Τουρκοκυ-
πρίων θεωρούν τους εαυτούς τους Κύπριους. Επιπλέον 28%
των Ελληνοκυπρίων νιώθουν εξίσου Κύπριοι και Έλληνες και
32% των Τουρκοκυπρίων νιώθουν εξίσου Κύπριοι και Τούρκοι.
Ένα συντριπτικό 73% νέων και από τις δύο κοινότητες θεωρούν
τους εαυτούς τους είτε Κύπριους είτε εξίσου Κύπριους και Έλ-
ληνες ή Τούρκους αντίστοιχα. Προσεκτικότερη μελέτη των
στοιχείων όμως δείχνει ότι με τον όρο «Κύπριος», 86% των Ελ-
ληνοκυπρίων και 55% των Τουρκοκυπρίων αναφέρονται απο-
κλειστικά στη δική τους εθνοτική κοινότητα και όχι σε όλους
τους Κύπριους. Οι νέοι μας συνειδητοποιούν ότι έχουν πολλα-
πλές ταυτότητες αλλά για να χειριστούν αυτή την πολυπλοκό-
τητα την απλοποιούν.

Η Κύπρος ως ευρωπαϊκό προπύργιο 

Ας δούμε τώρα τη διεθνή διάσταση της κατάστασης της
χώρας. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός τόπου και χρόνου έχει
αναδείξει την Κύπρο ως ένα μεθοριακό κράτος στο μεταίχμιο
του τι είναι η Ευρώπη με το τι δεν είναι. Αποτελούμε τη γέφυρα
μεταξύ της Ενωμένης Ευρώπης και των γειτόνων της στα ανα-
τολικά. Βρισκόμαστε στο όριο μεταξύ χριστιανισμού, ιουδαϊ-
σμού και Ισλάμ˙ μεταξύ του ευρωπαϊκού και του αραβικού
πολιτισμού˙ μεταξύ των δυτικού τύπου φιλελεύθερων δημο-
κρατικών πολιτευμάτων και των απολυταρχικών πολιτευμάτων
της Μέσης Ανατολής˙ μεταξύ των κρατών που κατέχουν σή-
μερα την κύρια πηγή ενέργειας και αυτών που την καταναλί-
σκουν˙ μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών του Βορρά και των
αναπτυσσόμενων χωρών του Νότου. 

Ορισμένοι αντιμετωπίζουν τα όρια ως άκαμπτες διαχωρι-
στικές γραμμές μεταξύ των «εντός» και των «εκτός» και, κατά
συνέπεια, ως τα σημεία συνάντησης αντίρροπων δυνάμεων
από τα οποία ξεκινά η «σύγκρουση των πολιτισμών». Αυτή η
προσέγγιση οδηγεί σε χάραξη πολιτικών οι οποίες επιτείνουν
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τις συγκρούσεις. Οι τριβές και συγκρούσεις προκύπτουν μέσα
από δυναμικές ανταγωνισμού οι οποίες εκτρέφουν τη δημιουρ-
γία στερεοτύπων και προκαταλήψεων, την απουσία κατανόη-
σης της οπτικής του άλλου και το αίσθημα ύπαρξης
ρεαλιστικών και συμβολικών απειλών από τους εκτός. 

Από την άλλη, μπορούμε να δούμε τα όρια ως μέρος μιας
διαδικασίας δυναμικής εκδήλωσης αλληλεπιδράσεων, επαφής
και διαλόγου. Υπ’ αυτή την οπτική γωνία, τα όρια δεν είναι
άκαμπτα. Μας αφήνουν χώρο για να συνθέσουμε και να δη-
μιουργήσουμε. Αλλά και πέραν τούτου, είναι ακριβώς στα
όρια που συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ενέργεια για δημι-
ουργία, αφού εκεί συναντώνται οι δυνάμεις. Η σύνθεση των
αντιθέσεων, η εποπτεία της πολυδιάστατης πολιτικής, οικο-
νομικής και πολιτιστικής εμπειρίας και η συνακόλουθη επί-
λυση των διαφορών είναι η πεμπτουσία της φωτισμένης
κοινωνικής συμβίωσης. Αποτελεί τον πυρήνα των αξιών της
ενωμένης Ευρώπης.

Η γεωπολιτική θέση της χώρας μας να αξιοποιηθεί ως εργαλείο
πολιτικής που να αναδεικνύει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως
το κατ’ εξοχή μεθοριακό κράτος-προπύργιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και ευρωμεσογειακής πολιτικής
μπορούμε να έχουμε ρόλο πέραν του τι προδιαγράφει το μέγεθος της
χώρας. 

Η αραβική Άνοιξη δημοκρατικοποίησης της περιοχής και η ανακάλυψη
κοιτασμάτων φυσικού αερίου αποκαλύπτουν τη δυναμική που υπάρχει
στα όρια. Ακόμη και σε περιόδους φαινομενικής ηρεμίας υποβόσκουν
δυνάμεις τις οποίες πρέπει ενεργά να ανιχνεύουμε και αξιοποιούμε, και
όχι να περιμένουμε παθητικά να εκδηλωθούν.
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Κυπριακές ιδιαιτερότητες 

Υπάρχουν δύο σημαντικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας
που οφείλουμε να κατανοήσουμε και λάβουμε υπόψη στους
σχεδιασμούς μας. 

Καθεστώτα εξαίρεσης

Είμαστε πραγματικά σήμερα «ελεύθεροι να αποφασίζουμε
για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας»; –αυτή η
ισχυρή δήλωση με την οποία άνοιξε το κεφάλαιο εκφράζεται,
δυστυχώς, με επιφυλάξεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε με
όρους που δεν κατοχύρωναν πλήρως την ελευθερία των κατοί-
κων του νησιού. Δημιουργήθηκε ένα κράτος χωρίς πλήρη ανε-
ξαρτησία και κυριαρχία. Ωστόσο, τα ανεξάρτητα και κυρίαρχα
κράτη του πλανήτη το αναγνώρισαν ως κυρίαρχο και ανεξάρ-
τητο. Αυτό δημιούργησε ένα «καθεστώς εξαίρεσης» από τη διε-
θνή έννομη τάξη, το οποίο η ίδια η διεθνής έννομη τάξη θεωρεί
νόμιμο. Πρόκειται για μια παραδοξότητα, όπως επισημαίνει
πολύ εύστοχα ο πανεπιστημιακός Κώστας Κωνσταντίνου. 

Για παράδειγμα, το σύστημα των εγγυητριών δυνάμεων που
προβλέπει η συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας παραβιάζει αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και
χρειάστηκε ειδική γνωμάτευση και ερμηνεία για να ξεπερα-
στούν εμπόδια στην αναγνώριση του νεοσύστατου κράτους
από τον ΟΗΕ. Σημαντικό καθεστώς εξαίρεσης είναι επίσης οι
βρετανικές βάσεις. Το σύστημα δικαιοσύνης που τις διέπει
είναι ανεξάρτητο τόσο από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου όσο
και από αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εγκυρότητά του
εδράζεται σε νόμο του 1815 για τις αποικίες.

Δεν θα σταθώ στα παραδείγματα. Όπως έχει λεχθεί, το Σύν-
ταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας γράφτηκε «από έναν συν-
ταγματολόγο και έναν μαθηματικό μέσα από έναν διάλογο του



Δημιουργικh κyπρος78

παράλογου» και δεν πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία τε-
λειοκρατικής αναθεώρησης των κακώς κειμένων, αν θέλουμε
να επιτύχουμε στην πράξη βελτιωτικό αποτέλεσμα. Σημασία
έχει κάτι άλλο. Ότι το καθεστώς εξαίρεσης χρησιμοποιείται ως
επιχείρημα για να νομιμοποιηθούν άλλες καταστάσεις εξαίρε-
σης που δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο. Η ανάλυση του Κων-
σταντίνου είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική. Είχαμε την εξαίρεση
των κατοίκων του νησιού από το να επιλέγουν την κοινότητα
στην οποία ανήκουν, την απαγόρευση γάμων μεταξύ μελών
των δύο μεγάλων κοινοτήτων, το «δίκαιο» που δημιούργησε η
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τα γεγονότα του 1963, το
καθεστώς εξαίρεσης τόσο ελληνοκυπριακών όσο και τουρκο-
κυπριακών περιουσιών μετά το 74, την εξαίρεση του κατεχό-
μενου τμήματος της χώρας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Αυτό πού έχει σημασία σήμερα είναι να αναγνωρίσουμε ότι
η ιδιαιτερότητα της εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας ούτε νο-
μιμοποιεί ούτε προσφέρει ηθική βάση για αναπαραγωγή και

Η ιδιαιτερότητα της εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας ούτε νομιμοποιεί
ούτε προσφέρει ηθική βάση για αναπαραγωγή και διαιώνιση
καθεστώτων εξαίρεσης. 

Με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πετύχει μια
σημαντική αναβάθμιση της θέσης μας μέσα από τους θεσμούς, τα
όργανα και τις αρχές της. Αυτό μας φέρνει μπροστά σε ένα σημαντικό
δίλημμα: συνεχίζουμε την τακτική ανέγερσης ενός οικοδομήματος από
καθεστώτα εξαίρεσης ή επιδιώκουμε συνεχώς την ομαλοποίηση της
κατάστασης στη χώρα στοχεύοντας στη σταδιακή αποξήλωση των
καθεστώτων εξαίρεσης. 

Είμαστε στο μεταίχμιο για να αρχίσουμε μια πορεία ανατροπής των
καθεστώτων εξαίρεσης που μας κληροδότησε το αποικιακό παρελθόν
μέσα από την ευρωπαϊκή δυναμική.
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διαιώνιση καθεστώτων εξαίρεσης. Και όμως «τα καθεστώτα
εξαίρεσης είναι αλληλοεξαρτώμενα. Έχουν περισσότερη
ανάγκη ένα το άλλο από ό,τι οι εκπρόσωποίτους είναι έτοιμοι
να παραδεχθούν. Επομένως, είναι κάποτε προς όφελος της άρ-
χουσας τάξης και της οργανωμένης αντίστασης να μην επιτρέ-
ψουν την εξομάλυνση ενός αντιμαχόμενου καθεστώτος
εξαίρεσης που θα διευκολύνει το τελικό του ξήλωμα». 

Συντηρητισμός 

Όταν μιλούμε για τη σχέση της ταυτότητας των κοινοτήτων
με την ελληνική ή την τουρκική εθνική ταυτότητα πρέπει να
επισημάνουμε και εδώ μια ιδιαιτερότητα. Αυτή αφορά τη δη-
μιουργική συνάντηση του ντόπιου με το ξένο στοιχείο μέσα
από τους αιώνες. Δεν πρόκειται για μοναδικό φαινόμενο στην
παγκόσμια ιστορία: εμφανίζεται όπου υπήρχε ένα σταυροδρόμι
πολιτισμών ή αυτοκρατοριών. Η τοποθεσία της Κύπρου και η
νησιώτικη φύση της προκάλεσαν ιστορικά μεγάλο αριθμό
ξένων επιδρομών και οδήγησαν στην αλληλεπίδραση  του ντό-
πιου με το ξένο στοιχείο. Πρόκειται για μια πολυσύνθετη αλ-
ληλεπίδραση τη σημασία της οποίας πρέπει να αντιληφθούμε. 

Ένα χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ιδιαιτερότητας
είναι ότι στη διαλεκτική ένταση μεταξύ του ντόπιου και του
ξένου, το ελληνικό στοιχείο απέκτησε δεσπόζουσα θέση και
οδήγησε σε μια συνύφανση της κυπριακής ζωής με τον ελλη-
νικό πολιτισμό. Δεν έχει σημασία να αναλύσουμε τους λόγους
και να παραθέσουμε στοιχεία. Ο ισχυρισμός επιβεβαιώνεται
από τη βούληση των ίδιων των Κυπρίων. Όπως είδαμε πιο
πάνω, η μεγάλη πλειοψηφία των νέων που ζουν σήμερα στο
νησί νιώθουν σε κάποιο βαθμό και Κύπριοι και Έλληνες. Αν θέ-
λουμε να είμαστε αμερόληπτοι πρέπει να αναγνωρίσουμε και
τη σημαντική θέση που απέκτησε το τουρκικό στοιχείο,
πράγμα που επίσης επιβεβαιώνεται από τη βούληση των ίδιων
των Κυπρίων. Όπως είδαμε πιο πάνω, ένα σημαντικό ποσοστό
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των νέων που ζουν σήμερα στο νησί νιώθουν σε κάποιο βαθμό
και κύπριοι και Τούρκοι. 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της ιδιαιτερότητας είναι ότι
επιβίωσε χάρη στη συντηρητικότητα των Κυπρίων. Οι Κύπριοι
εμμένουν στην πατροπαράδοτη ιδιαιτερότητά τους και αντι-
μετωπίζουν τα «έξωθεν» στοιχεία σαν προκλήσεις για την ενί-
σχυση του δικού τους πολιτισμού. Όταν οι ξένοι κατακτητές
επιδίωκαν να επιβάλουν τις δικές τους αξίες, οι ντόπιοι αντι-
δρούσαν ανεγείροντας πνευματικά τείχη άμυνας και περιχα-
ράκωσης. Αυτά αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά, όπως
παρατήρησε ο Κωστής Παλαμάς, όταν είπε το γνωστό «πολ-
λούς αφέντες άλλαξες, δεν άλλαξες καρδιά».

Ο συντηρητισμός ήταν αναπόφευκτος σε ένα νησί που
απειλείτο συνεχώς από κατακτητές. Είναι ενδιαφέρον ότι χα-
ρακτηρίζει και τις δύο κοινότητες. Για παράδειγμα, και οι δύο
αντέδρασαν από κοινού στην προσέλευση ξένων στο νησί, πε-
ριλαμβανομένων και μουσουλμάνων, το 1860 και το 1878. Αυτό
συνάδει με τη στάση των Τουρκοκυπρίων έναντι των εποίκων
από την Τουρκία στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία.

«Η κυπριακή ιδιαιτερότητα δείχνει τον δρόμο για ένα κα-
λύτερο μέλλον». Αυτή η καταληκτική διαπίστωση του ιστο-
ρικού Παύλου Τζερμιά, στο έργο του Ιστορία της Κυπριακής
Δημοκρατίας, μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα στην

Να αποβάλουμε τον συντηρητισμό μας χωρίς να αποδομήσουμε την
ιδιαιτερότητα της πολιτιστικής μας παράδοσης. 

Χρειαζόμαστε γέφυρες συνεννόησης και συνεργασίας με την ευρωπαϊκή
οικογένεια και μεταξύ των κοινοτήτων του νησιού. Να εγκαταλείψουμε
την εσωστρέφεια μιας κλειστής κοινωνίας που αμύνεται έναντι ενός
επιθετικού περιβάλλοντος, και να καταστούμε μια ανοικτή εξωστρεφής
κοινωνία που αντλεί δυναμική από το ευρωπαϊκό της περιβάλλον.
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Ενωμένη Ευρώπη. Όμως για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να
αποβάλουμε τον συντηρητισμό μας απέναντι στο κάθε
«ξένο». Δεν είμαστε πλέον υπόδουλοι για να αμυνόμαστε για
τα λίγα που έχουμε. Είμαστε ελεύθεροι να δημιουργούμε όλα
όσα χρειαζόμαστε. 

Πολιτική

Άφησα την πολιτική διαδικασία τελευταία διότι από αυτήν
εξαρτάται η ικανότητά μας να υπερβούμε το μεταίχμιο στο
οποίο βρισκόμαστε στις άλλες διαστάσεις της κοινωνικής ορ-
γάνωσης. Πολιτική είναι η πυξίδα που μας καθοδηγεί από το
παρελθόν στο μέλλον. Σήμερα δεν αρκεί να πολιτευόμαστε
λίγο καλύτερα από ό,τι οι γονείς μας. Πρέπει να πολιτευόμαστε
διαφορετικά. Όμως, το πολιτικό σύστημα της Κύπρου βρίσκε-
ται στο δικό του μεταίχμιο. 

Τα πρωτοφανή υψηλά ποσοστά αποχής στις βουλευτικές
(25%) και στις δημοτικές εκλογές (40%) του 2011 και η στάση
των νέων αποκαλύπτουν αποστασιοποίηση των πολιτών από
την πολιτική. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2011, μόνο
8% των πολιτών εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα και 29%
την κυβέρνηση. Αυτά είναι πολύ χαμηλά ποσοστά. Εκφράζουν
μια απαξίωση προς «τους παλιάτσους της πολιτικής», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος και
πρώην κοσμήτορας του London School of Economics Άντονι
Γκίντενς στο βιβλίο του Πέραν της Αριστεράς και Δεξιάς, αλλά
μπορεί επίσης να συμβαδίζουν με μια ιδιαίτερη επαγρύπνηση
και βαθύτερους προβληματισμούς του πολίτη. Όταν οι αγωνίες
του δεν εντάσσονται στην παραγωγή πολιτικής σκέψης από το
σύστημα, τότε ο πολίτης είτε επαναστατεί είτε αποσύρεται.

Ξεκινήσαμε τη Δημοκρατία με σημαντικά ελλείμματα στη
δημόσια ζωή. Σε 50 χρόνια πετύχαμε να εδραιώσουμε ένα δη-
μοκρατικό πολίτευμα το οποίο γίνεται δεκτό στο κοινοβούλιο
των ευρωπαϊκών λαών με δημοκρατική παράδοση αιώνων και
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προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
λέει πολλά –ιδίως αν αναλογισθούμε τη μοίρα άλλων πρώην
αποικιών. Οφείλουμε να σταθούμε με σεβασμό μπροστά στους
πρωτεργάτες και να αναγνωρίσουμε το τεράστιο έργο που επι-
τέλεσαν. Όμως οι καιροί έχουν αλλάξει. Το πολιτικό σύστημα,
όπως το γνωρίζουμε, έφθασε στα όριά του. Το κρίνουμε όχι για
να μηδενίσουμε αλλά για να χαράξουμε τη νέα πορεία που σή-
μερα χρειαζόμαστε. 

Ας δούμε πάλι τι μας λένε τα αντικειμενικά δεδομένα και οι
διεθνείς συγκρίσεις. 

Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας στη χώρα. Όσο αφορά τις
εκλογικές διαδικασίες και την ελευθερία που έχουν οι πολί-
τες να αποφασίσουν βαθμολογούμαστε με 9,17 από τα 10.
Αν και η βαθμολογία είναι υψηλή, είμαστε προτελευταίοι
στον κατάλογο της Ε.Ε. Γιατί; Μπορούμε να ερμηνεύσουμε
την κατάσταση μελετώντας τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης
του περιοδικού Economist σχετικά με τον Δείκτη Δημοκρα-
τίας σε διάφορες χώρες. Η έκθεση διαφοροποιεί μεταξύ πα-
ραγόντων που θα μπορούσαμε να εντάξουμε στον «τύπο»
και στην «ουσία» της δημοκρατίας. Ο «τύπος» αφορά τις πο-
λιτικές ελευθερίες και τη διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών. Η
«ουσία» επικεντρώνεται στην πολιτική κουλτούρα, η οποία
επιτρέπει ένα πλουραλισμό απόψεων να εκφραστούν και να
διεκδικήσουν με αξιώσεις την πλειοψηφία, στη λειτουργία
της κυβέρνησης η οποία δεν χρησιμοποιεί την εξουσία για να
επηρεάσει τις απόψεις των ψηφοφόρων, και στην ενεργό
συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία που εκτεί-
νεται πέραν του να ρίξουν ανόθευτη την ψήφο τους στην
κάλπη. Ο τύπος σημαίνει σεβασμό της νομιμότητας. Η ουσία
σημαίνει ισονομία και αξιοκρατία, διαφάνεια πληροφόρησης,
γνήσιο πολιτικό διάλογο με ουσιαστικό περιεχόμενο, πρό-
σβαση στα μέσα ενημέρωσης.

Η έκθεση είναι αποκαλυπτική για την κατάσταση της πολι-
τικής στην Κύπρο.
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Βρισκόμαστε στην κατηγορία των «ελλειμματικών δημο-
κρατιών». Κατέχουμε την 40η θέση παγκοσμίως και την 20η
στην Ε.Ε. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα άσχημο –στην ίδια κατηγο-
ρία βρίσκονται η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Πολωνία. Είμαστε
ακριβώς δίπλα στην Ινδία, μια χώρα με παρόμοια ιστορική εμ-
πειρία με τη δική μας. Ενδιαφέρουσα είναι η εξής αντίφαση:
ενώ βρισκόμαστε μεταξύ των δέκα πρώτων όσο αφορά τις
εκλογικές διαδικασίες και τις πολιτικές ελευθερίες, βρισκόμα-
στε κάπου μεταξύ 60ης και 90ης θέσης στη λειτουργία της κυ-
βέρνησης, τη συμμετοχή των πολιτών και την πολιτική
κουλτούρα. Βρισκόμαστε κάπου μεταξύ ελλειμματικής δημο-
κρατίας και πολιτευμάτων που θεωρούνται υβρίδια δημοκρα-
τίας-απολυταρχίας. Στη λειτουργία της κυβέρνησης υστερούμε
της Τουρκίας, είμαστε όπως η Γουατεμάλα και το Μάλι. Όσο
αφορά την πολιτική κουλτούρα και τη συμμετοχή των πολιτών
υπερτερούμε της Τουρκίας, αλλά είμαστε μαζί με αφρικανικές
χώρες. Η τάση από προηγούμενες δημοσιεύσεις του δείκτη
είναι καθοδική. Σε θέματα ελεύθερης ροής πληροφοριών υστε-
ρούμε σημαντικά. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ε.Ε. η οποία δεν
έχει νόμο για πρόσβαση στις πληροφορίες. 

Έχουμε δημοκρατία αλλά όχι βαθιά δημοκρατική συνεί-
δηση. Πώς τα καταφέραμε; 

Ανήκω στη γενιά που θεωρούσε απαράδεκτο να υπάρχει αν-
θυποψήφιος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις προεδρικές
εκλογές του 1968. Αλλά, παρά τη λατρεία που έτρεφα, ως μα-
θητής δημοτικού τότε, για τον πρώτο Πρόεδρο της χώρας, κάτι
δεν μου άρεσε με τα γιαούρτια και αυγά που έριξαν στον υπο-
ψήφιο Τάκη Ευδόκα για να τον κάνουν να σιωπήσει. Μου πήρε
χρόνια να αντιληφθώ ότι είναι πολύ μικρό το βήμα από το να
θεωρείς «απαράδεκτες» τις απόψεις κάποιου ως το να προσπα-
θήσεις με τη βία να τον σιγήσεις. Τα αυγά και τα γιαούρτια
εναντίον του υποψηφίου διαδέχθηκαν τα όπλα και οι χειρο-
βομβίδες εναντίον του Προέδρου. Ακόμη ένα βήμα που απο-
δείχθηκε μικρότερο από όσο νομίζαμε. 
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Τη φράση που αποδίδεται στον Βολταίρο δεν μας τη δίδα-
σκαν τότε στα σχολεία: «Διαφωνώ μέχρι θανάτου με αυτά που
λες, αλλά θα έδινα και τη ζωή μου για το δικαίωμά σου να τα
λες». Η ανεκτικότητα είναι κεντρική αξία της φιλελεύθερης δη-
μοκρατίας. Η απουσία της εξηγεί την αντίφαση στους δείκτες
της δημοκρατίας. 

Ανήκω επίσης στη γενιά που πανηγύρισε με την απελευθέ-
ρωση του συμμαθητή και φίλου Αχιλλέα Κυπριανού στις 17 Δε-
κεμβρίου 1977. Ο Αχιλλέας ήταν ο πρωτότοκος γιος του τότε
προεδρεύοντα της Δημοκρατίας Σπύρου Κυπριανού. Παραμο-
νές των προεδρικών εκλογών άγνωστοι τον είχαν απαγάγει
από το στρατόπεδο όπου υπηρετούσε τη θητεία του. Όπως και
πολλοί άλλοι, χάρηκα με την απόσυρση της υποψηφιότητας
του Γλαύκου Κληρίδη για να εκλεγεί χωρίς συνυποψήφιο ο
Σπύρος Κυπριανού και να μη διασαλευτεί η εύθραυστη ενό-
τητα της εποχής. Μου πήρε χρόνια να αντιληφθώ ότι η ισχυ-
ρότερη απάντηση θα ήταν η κανονική διεξαγωγή εκλογών σε
νηφάλιο πνεύμα δημοκρατικής συζήτησης. Ο Πρόεδρος
Αβραάμ Λίνκολν αντιμετώπιζε εκλογές στο μέσο του εμφυλίου
πολέμου των ΗΠΑ, όταν η ίδια η ύπαρξη της χώρας στηριζόταν
στην έκβαση των στρατιωτικών συγκρούσεων και στους επι-
δέξιους χειρισμούς του Προέδρου για χειραφέτηση των σκλά-
βων. Στις προτροπές πολλών να αποφευχθούν οι εκλογές
απάντησε: «Αν ο αντίπαλος μας αναγκάσει να καθυστερή-
σουμε ή να αναστείλουμε τις εθνικές εκλογές, τότε ας θεωρή-
σουμε ότι μας νίκησε και μας κατέστρεψε». Βλέπουμε τη
διαφορά; Αντιλαμβανόμαστε τι προκαλεί την αντίφαση στους
δείκτες δημοκρατίας στη χώρα μας;

Πολλά έχουν γίνει σε 50 χρόνια για εμπέδωση μια βαθιάς
δημοκρατικής συνείδησης. Όμως η τοξική συμπεριφορά δεν
έχει εκλείψει από την πολιτική ζωή. 

Η τάση να δαιμονοποιείται η αντίθετη άποψη, να αποδί-
δονται ευτελή κίνητρα στους διαφωνούντες, να υποσκάπτεται
το κύρος τους με ψευδολογίες, ψιθύρους και υπαινιγμούς, πα-
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ραμένουν στη φαρέτρα του πολιτικού συστήματος. Οι συζη-
τήσεις πριν από το δημοψήφισμα του 2004 έβγαλαν στην επι-
φάνεια την τοξικότητα της πολιτικής ηγεσίας. Αντί να γίνει
ένας νηφάλιος διάλογος για το προτεινόμενο σχέδιο και τις
προοπτικές του να επιλύσει ή περιπλέξει το πολιτικό πρό-
βλημα, καλλιεργήθηκε μια «περιρρέουσα ατμόσφαιρα» που
οδήγησε σε «έξαρση απορριπτισμού» και δίχασε βαθιά τους
πολίτες. 

Όμως η τοξική ηγεσία που στηρίζεται στους πρωτόγονους
φόβους των οπαδών, που απεχθάνεται την κριτική και χωρίζει
τους ψηφοφόρους σε αντίπαλα στρατόπεδα, που αναδεικνύει
αποδιοπομπαίους τράγους και υποδαυλίζει τη στηλίτευσή
τους, παραδίδει τη χώρα στην επόμενη γενιά σε χειρότερη κα-
τάσταση από ό,τι την παρέλαβε.

Ο τοξικός λόγος ενδυναμώνει τα αρνητικά συναισθήματα,
καθιστώντας πιο εύκολο για τους πολιτικούς να προσφέρουν
το «στιβαρό τους χέρι» ως τη μόνη προστασία. Διότι διαφορε-
τικά, ένας λαός προικισμένος με βαθύ αίσθημα αυτοπεποίθη-
σης, ο οποίος πιστεύει ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν
και οι στόχοι να επιτευχθούν μέσα από ατομικές ή συλλογικές
προσπάθειες, απαιτεί κάτι περισσότερο από ένα στιβαρό χέρι.
Απαιτεί ολοκληρωμένες λύσεις στα πολυδιάστατα προβλή-
ματα της σύγχρονης κοινωνίας, απαιτεί ηγεσία με φιλόδοξα
οράματα και σύγχρονα εργαλεία εφαρμογής πολιτικής, η
οποία να βλέπει μακριά και πέραν από βραχυχρόνιους συμβι-
βασμούς. Αν ο πολίτης νιώθει ενδυναμωμένος να διαμορφώσει
το περιβάλλον του, τότε απαιτεί ενεργό συμμετοχή των πολι-
τών, ανανέωση της πολιτικής ζωής με σύγχρονες ιδέες, αξιο-
ποίηση των πνευματικών δυνάμεων της χώρας. Αυτά
επιδιώκουν σήμερα οι λαοί της Ευρώπης, αυτά πρέπει να επι-
διώξουμε και εμείς.

Όταν ο πολιτικός λόγος είναι τοξικός τότε τα κοινωνικά ζη-
τήματα δεν προοδεύουν μέσα από μια διαδικασία σύνθεσης
αλλά προχωρούν στο μέσο της σύγχυσης μιας αντιπαλότητας.
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Μέσα στη σύγκρουση κάθε πλευρά χάνει την ουσία των επι-
χειρημάτων της και παρασύρεται σε συνεχώς μεγαλύτερη
έξαρση από τις υπερβολές του αντιπάλου. Εν τέλει, το πολιτικό
σύστημα αποπροσανατολίζεται από τους αρχικούς στόχους και
παραμένει σε έναν ξύλινο λόγο ο οποίος καλύπτει την έλλειψη
βάθους. Επικρατεί η «τέχνη της πολιτικής λοξοδρομίας», της
ικανότητας δηλαδή να μην παίρνεις σαφή θέση και παρόλα
αυτά να επιβιώνεις ωραιότατα. Το θύμα όμως είναι η κοινωνία
και η αλήθεια. Ο τοξικός λόγος και οι πολιτικές λοξοδρομίες
αυξάνουν την επιρροή των πολιτικών εις βάρος της συλλογικής
δύναμης των πολιτών.

Μέσα από το χάος προκύπτει η παράξενη σύγχυση της πο-
λιτικής ζωής που όλοι παρατηρούμε. Οι πολίτες έχασαν την εμ-
πιστοσύνη προς την κυβέρνηση και τα κόμματα. Αυτό μας λέει
το Ευρωβαρόμετρο. Το ίδιο μας λέει έρευνα του 2009 για την
εμπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά τη διαχείριση του εθνι-
κού θέματος. Μόνο 38% των ερωτηθέντων Ελληνοκύπριων
συμφωνούν πολύ ή λίγο με τις αρχές στις οποίες καταλήγουν
οι ηγέτες των δύο πλευρών για διευθέτηση του προβλήματος˙
το 41% διαφωνούν έντονα ή κάπως και το 20% είναι αβέβαιοι.
Όταν το πολιτικό σύστημα στο σύνολο του συμφωνεί στο είδος
της λύσης που επιδιώκουμε, αυτά τα ποσοστά επιβεβαιώνουν
μια ανησυχητική κατάσταση. 

Το πολιτικό σύστημα έχασε την ικανότητα να πείθει. Γιατί;
Διότι στηρίζεται σε πολιτική παράδοση με παρωχημένες αντι-
λήψεις. 

Επικρατεί ο κρατισμός που συντηρεί πελατειακές σχέσεις
προς εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων αντί να διαμορ-
φώνει ένα περιβάλλον δημόσιας ζωής όπου οι πολίτες να νιώ-
θουν ισχυροί και αυτόνομοι να λύνουν τα προβλήματα τους
και συνυπεύθυνοι για την κοινωνική οργάνωση. «Κέντρο ανα-
φοράς του όλου πολιτειακού συστήματος δεν είναι πλέον ο
ελεύθερος και ανεξάρτητα σκεπτόμενος πολίτης, αλλά τα πο-
λιτικά κόμματα». Πενήντα χιλιάδες περίπου μέλη κομμάτων
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διαχειρίζονται την πολιτική ζωή για λογαριασμό 530.000 ψη-
φοφόρων. Η άσκηση εξουσίας γίνεται από τα «παιδιά του κομ-
ματικού σωλήνα» αντί από κοινωνικά και επαγγελματικά
καταξιωμένους πολίτες. 

Κρίσιμα και σύνθετα θέματα τυγχάνουν χειρισμού χωρίς
επαρκή προπαρασκευαστική εργασία, μελέτη και έρευνα, αλλά
με διαισθητικές αποφάσεις. Η οικονομική πολιτική προσαρμό-
ζεται στις εκλογικές σκοπιμότητες αντί να θεμελιώνεται στις
σύγχρονες οικονομικές αντιλήψεις και να αξιοποιεί τα ευρω-
παϊκά και διεθνή ρεύματα που μας αγγίζουν με την παγκοσμιο-
ποίηση. Μας κυβερνούν οι πολιτικοί ερασιτεχνισμοί. 

Αφήνουμε την αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων για
το μέλλον προσβλέποντας σε βελτίωση των συνθηκών, χωρίς
ωστόσο να μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι θα έρθουν. Υπάρχει
αναβλητικότητα. 

Θέματα εθνικής πολιτικής ρυθμίζονται υπό την εκβιαστική
πίεση οργανωμένων συμφερόντων παραγνωρίζοντας το κοινό
καλό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλιπαρούσε για δύο χρό-
νια τη συναίνεση των συντεχνιών για μέτρα που θα απέτρεπαν
τα οικονομικά αδιέξοδα αν εφαρμόζονταν έγκαιρα. Το τρένο τε-
λικά έφυγε και μας έμεινε η ανεργία. Τίθεται υπό την αίρεση
απεργιακών μέτρων των πρακτικογράφων συνεδρία του Κοινο-
βουλίου της χώρας. Απειλείται με απεργιακά μέτρα η διεξαγωγή
δημοτικών εκλογών και ο αρχηγός του κράτους συνδιαλλάσσε-
ται με την ηγεσία της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων
υπαλλήλων καταρρακώνοντας το κύρος του αξιώματός του. Ο
συνδικαλισμός αντιμάχεται τη δημοκρατική αρχή. 

Οι πολιτικές δυνάμεις αποφεύγουν την αναμέτρηση με τον
συντηρητισμό και την αδράνεια και πολιτεύονται για να εξα-
σφαλίσουν την εξουσία αντί να για να λύνουν προβλήματα της
κοινωνίας. Οι επικοινωνιακοί χειρισμοί υπερτερούν της χάρα-
ξης πολιτικής και του μεθοδικού προγραμματισμού υλοποί-
ησης. Οι ευκαιριακοί συμβιβασμοί επικρατούν της δέσμευσης
στο κοινό καλό. Επικρατεί ο εντυπωσιασμός. 
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Προτιμάται η αντιπαράθεση που συσπειρώνει τους οπα-
δούς αντί η δέσμευση στις συλλογικές διαδικασίες, στην αξιο-
ποίηση του επιστημονικού λόγου, στη δημόσια διαβούλευση,
στην προσεκτική επεξεργασία της αντίθετης άποψης και τη
σύνθεση που ενδυναμώνουν την κοινωνία. Οι πολιτικές συνερ-
γασίες στοχεύουν στον διαμερισμό της εξουσίας, αντί αποσα-
φήνιση προτεραιοτήτων όταν η συνεργασία εξασφαλίσει την
εξουσία από τον λαό. Καθοδηγούν οι τακτικισμοί.

Προτιμούνται οι ανέξοδες και «πατριωτικές» στάσεις άμυ-
νας και περιχαράκωσης στο διεθνές περιβάλλον, αντί η μεθο-
δική ανάδειξη του ρόλου της Κύπρου ως μεθοριακού κράτους,
προπυργίου της νοτιοανατολικής ευρωπαϊκής περιφέρειας. 

Αυτά είναι συνταγή για αδιέξοδα. Και αν ίσως φαίνονται
αυτονόητα, η εμπειρία στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια μας

Η αποφασιστικότητα που εξέπεμπε το πολιτικό σύστημα στα πρώτα
χρόνια της Δημοκρατίας και στα δύσκολα χρόνια μετά την καταστροφή
του ‘74 έχουν ατονήσει. 

Χρειάζεται να θυμηθούμε ότι η πολιτική δεν είναι παιγνίδι εξουσίας.
Αποτελεί την ύψιστη ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας και στον πολίτη
του σήμερα αλλά και του μέλλοντος. 

Δεν αρκεί να πολιτευόμαστε λίγο καλύτερα από τους γονείς μας –πρέπει να
πολιτευόμαστε διαφορετικά. Να ανακαλύψουμε τις βαθύτερες αξίες της
πολιτικής. Να ανακτήσουμε το ηθικό ανάστημα που απαιτεί η προσήλωση
στο κοινό καλό, τη σύνεση που επιφέρει ο εξορθολογισμός του πολιτικού
λόγου, τη μεθοδικότητα στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής. 

Χρειαζόμαστε υπευθυνότητα. Μόνον έτσι θα κερδίσει και πάλι το
πολιτικό σύστημα την εμπιστοσύνη των πολιτών για να ανακτήσει την
ικανότητα να πείθει και να καθοδηγεί την κοινωνία σε αυτά που
χρειαζόμαστε αντί να ικανοποιεί αυτά που θέλουμε.
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δείχνει ότι δεν είναι. Το ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησης του
πολιτικού συστήματος ανακυκλώνει ξεπερασμένες πρακτικές. 

Χρειαζόμαστε νοικοκύρεμα και μεταρρυθμίσεις στο πολιτι-
κοδιοικητικό σύστημα της χώρας, αλλαγή στη νοοτροπία που
διαπερνά το δημόσιο βίο. Στη θέση του συνδικαλισμού πρέπει
να βάλουμε τον πατριωτισμό, αντί κομματισμού την υπευθυ-
νότητα για το κοινό καλό. Χρειαζόμαστε επαγγελματισμό και
αυτοπεποίθηση αντί αναβλητικότητας. Να αντιμετωπίζουμε
τους πολίτες με σεβασμό αντί να επιδιώκουμε τον εντυπωσια-
σμό τους. 

Συμπερασματικά

Πενήντα χρόνια είναι πολύ λίγα στην ιστορία ενός λαού.
Από την άλλη οι αποφάσεις μιας γενιάς μπορεί να καθορίσουν
το μέλλον της χώρας μας, για καλό ή για κακό, για πολλά χρό-
νια. Η κοινωνία μας έχει πετύχει πολλά. Έχει κάνει όμως και
λάθη που προκάλεσαν μιαν ιστορικού μεγέθους καταστροφή.
Μέσα από την πάλη των αντίρροπων δυνάμεων που μάχονται
μέσα μας φθάσαμε σε ένα σταυροδρόμι. 

Το μεταίχμιο δεν είναι μια σταθερή και μόνιμη κατάσταση.
Όταν βρίσκεσαι στο μεταίχμιο πρέπει να αποφασίσεις. Έχουμε
δύο επιλογές: είτε θα τολμήσουμε ένα μεγάλο άλμα προς τα
εμπρός ή θα διαπιστώσουμε ότι αργά αλλά σταθερά διολισθαί-
νουμε προς τα πίσω. Το να αποδίδουμε τη διολίσθηση σε ξένες
επιβουλές και συνωμοσίες, στη διεθνή οικονομική κρίση ή σε
εγγενείς αδυναμίες δεν βοηθά. Αν δεν επενδύσουμε την ενέρ-
γεια μας στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την πρόοδο της
κοινωνίας, θα καταλήξουμε να ξοδεύουμε συνεχώς όλο και πε-
ρισσότερη ενέργεια αντιδρώντας σε κρίσεις.

Λύσεις δεν θα βρούμε με αποσπασματικά μέτρα και κυνι-
κούς συμβιβασμούς. Αυτά απλώς επιβραδύνουν τη διολίσθηση,
δεν τη σταματούν ούτε την αναστρέφουν. Για να δώσουμε ολο-
κληρωμένες λύσεις απαιτείται να διαγνώσουμε ορθά τα προ-
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βλήματα, να κατανοήσουμε το μεταίχμιο στο οποίο ευρίσκεται
ο κόσμος μας και να αναλύσουμε τις επιλογές που ανοίγονται
μπροστά μας. Στο μεταίχμιο είναι που παρουσιάζονται οι ευ-
καιρίες για δημιουργία. 

Αν το επιτύχουμε τότε οι όροι «μεταρρύθμιση», «εκσυγχρο-
νισμός» και «αλλαγή», που ακούμε συχνά, αποκτούν περιεχό-
μενο και πολιτικό νόημα. Καθίστανται εργαλεία σχεδιασμού
πολιτικής δράσης, μας δείχνουν μια νέα πορεία πλεύσης.
Έχουμε στα χέρια μας πυξίδα που μας δείχνει τον δρόμο μιας
κοινωνίας που με αυτοπεποίθηση επιδιώκει να διαμορφώνει
ενεργά το περιβάλλον της. Που κατανοεί τα κύρια διεθνή ρεύ-
ματα και τα συνδυάζει με τις τοπικές συνθήκες προς επιδίωξη
των δικών της στόχων. 

Σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο ξεφύγαμε από φαντασιώσεις
που δεν μας αφήνουν να δούμε τον κόσμο μας όπως είναι. Έχω
ψάξει όχι μόνο τα καλά μας αλλά –ακόμη πιο σημαντικό– τις
αδυναμίες μας. Διότι είναι η ενασχόληση με τα κακώς κείμενα
που μας επιτρέπει να διερωτηθούμε τι θα μπορούσαμε να βελ-
τιώσουμε και πώς. 

Εφοδιασμένοι με κατανόηση για το μεταίχμιο στο οποίο βρί-
σκεται η χώρα μας μπορούμε να μιλήσουμε για μια δημιουρ-
γική Κύπρο, να ξεπεράσουμε την αδράνειά μας και να
χαράξουμε πορεία για να την επιτύχουμε. Σε αυτά τα πιο δύ-
σκολα ερωτήματα θα στραφώ τώρα για να διερωτηθώ πώς
χρειαζόμαστε την Κύπρο του 21ου αιώνα. Σε τι πρέπει να στο-
χεύουν οι σκέψεις και οι πράξεις μας. 
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κΕΦΑλΑιο ιι:

Δημιουργικη κοινωνιΑ

Η Κύπρος του 21ου αιώνα χρειάζεται να ξαναβρεί την τόλμη
να σκέφτεται ριζοσπαστικά, τη δύναμη να ανανεώνεται, την
αποφασιστικότητα να δημιουργεί το νέο. Δημιουργώ άρα
υπάρχω.

Η ανοικοδόμηση της δημιουργικής κοινωνίας προσφέρει
έναν φιλόδοξο στόχο για να περάσουμε σε μια νέα κατάσταση
πραγμάτων με προοπτική. Να ενεργοποιήσουμε τις κοινωνικές
δυνάμεις για να ξεπεράσουμε τα αδιέξοδα και να αντιμετωπί-
σουμε τις προκλήσεις. Διαφωνίες θα υπάρχουν στα επιμέρους
ζητήματα και στο πώς να τα επιτύχουμε. Στη βασική επιδίωξη,
όμως, μπορούμε να συμφωνήσουμε.

Δημιουργική είναι η κοινωνία που βρίσκεται σε δυναμική
αρμονία με το περιβάλλον της και την εσωτερική της λειτουρ-
γία. Αντιμετωπίζει τα θέματα που την απασχολούν με ορθολο-
γισμό, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, συνθέτει τις
αντιθέσεις και επινοεί εναλλακτικές λύσεις για κάθε πρόβλημα. 

Η δημιουργική κοινωνία αφομοιώνει τις επιρροές από το
εξωτερικό περιβάλλον χωρίς
να διασαλεύεται η εσωτερική
της αρμονία ή να δαπανών-
ται υπέρμετρα δυνάμεις στην
περιχαράκωση και την
άμυνα. Στη δική μας κοινω-
νία αυτό σημαίνει ενεργό και
ουσιαστική συμμετοχή στο

Η δημιουργική κοινωνία συ-
στηματικά διερευνά και ανα-
θεωρεί τους θεσμούς, τις
πρακτικές και τους εμπεδωμέ-
νους τρόπους λειτουργίας της. 
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ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο ενδυναμώνει τη χώρα μας και
προσφέρει μια νέα προοπτική. Μας διευκολύνει να ανταποκρι-
νόμαστε στο δυναμικό διεθνές περιβάλλον με δικούς μας
όρους αντί να τρέχουμε να κρυφτούμε από τις αλλαγές. 

Σε μια δημιουργική κοινωνία επικρατεί ο ήρεμος θόρυβος
που προκύπτει όταν οι κοινωνικές τάξεις έχουν ευκαιρίες και
προοπτική, όταν επιδιώκεται η σύνθεση ετερόδοξων απόψεων
αντί να συντηρείται η αντιπαράθεση, όταν τα επιμέρους συμ-
φέροντα ευθυγραμμίζονται στην επιδίωξη κοινών στόχων.
Αυτό σημαίνει αξιοποίηση των νέων ανθρώπων, ουσιαστική
ισότητα των φύλων, διαχείριση των δημογραφικών αλλαγών
και εξεύρεση μιας νέας ισορροπίας συνεργασίας μεταξύ των
κοινοτήτων. Ιδιαίτερα, προϋποθέτει έναν διαφορετικό πολιτικό
λόγο στη διαχείριση των υποθέσεών μας: λόγο ενοποιό μεταξύ
των κοινωνικών ομάδων αλλά και λόγο ρήξης με αναχρονιστι-
κές πρακτικές και αναποτελεσματικά κατεστημένα.

Η δημιουργική κοινωνία επιδιώκει συνθήκες αειφόρου οι-
κονομικής και κοινωνικής οργάνωσης. Επιδιώκει την ισότητα
αλλά ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες, αναγνωρίζει τις διαφο-
ρετικές ικανότητες και τις ετερογενείς φιλοδοξίες, σέβεται το
περιβάλλον και τις μελλοντικές γενιές. Η οικονομική πρό-
οδος της δημιουργικής κοινωνίας είναι συνυφασμένη με την
κοινωνική συνοχή –δεν την αντιστρατεύεται ούτε απειλείται
από αυτή. 

Και, τέλος, οριοθετεί τη δημόσια σφαίρα και την οργάνωση
του κράτους ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική
της λειτουργία. 

Ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι δεν περιγράφω ένα θεωρη-

Μια δημιουργική κοινωνία επιδιώκει να αντικαθιστά τις συγκρούσεις
με αρμονία, ανοίγει προοπτικές όπου υπάρχουν αδιέξοδα, καλλιεργεί
την ελπίδα όπου υπάρχει απογοήτευση. 
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τικό σχήμα. Θα δούμε ότι η δημιουργική κοινωνία είναι όχι
μόνο επιθυμητή αλλά και εφικτή. 

Ζούμε βεβαίως σε ένα σύνθετο κόσμο που δεν επιδέχεται
προγραμματισμό. Δεν συμπεριφέρεται όπως εμείς θα θέλαμε.
Τα συστατικά μέρη μιας κοινωνίας έχουν πολλές φορές διαφο-
ρετικούς στόχους, συγκρουόμενες επιδιώξεις, ετερογενείς
αξίες. Η αρμονική λειτουργία του ενός μπορεί να συγκρούεται
με την αρμονία του άλλου. Το ευρύτερο περιβάλλον κάποτε
είναι συνεργατικό, κάποτε ανταγωνιστικό και κάποτε εχθρικό.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αρμονικές λειτουργίες των συστατι-
κών μερών είναι ασύμβατες μεταξύ τους ή ότι οι συγκρούσεις
με το περιβάλλον είναι αναπόφευκτες. Ο Ντέιβιντ Μπομ χρη-
σιμοποιεί τα φώτα της τροχαίας ως παράδειγμα αρμονικής λει-
τουργίας ενός συστήματος εν μέσω δυνητικών συγκρούσεων.
Η ροή της κυκλοφορίας στον έναν δρόμο εμποδίζει τη ροή της
κυκλοφορίας στον κάθετο, αλλά τα φώτα της τροχαίας συντο-
νίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού συστήματος στο
σύνολό του. Όταν δυσλειτουργούν, οι οδηγοί και από τις δύο
πλευρές αντιμετωπίζουν κινδύνους καταστροφής. Όλοι έχουν
συμφέρον από τον συντονισμό, άρα ο συντονισμός είναι εφι-
κτός. Αν επομένως επιδιώκουμε ενεργά τη δημιουργική κοινω-
νία ως τη νέα κατάσταση πραγμάτων που χρειαζόμαστε, τότε
η δυναμική αρμονία είναι ρεαλιστικό ζητούμενο και όχι θεω-
ρητική ουτοπία.

Αναγνωρίζω ότι η πολιτική διαδικασία είναι η «τέχνη του
εφικτού». Για να γνωρίσεις όμως το εφικτό πρέπει να έχεις σχέ-
διο. Για να φθάσεις στο εφικτό πρέπει να έχεις τα κατάλληλα
εργαλεία. Υπάρχουν πολλές κακοτοπιές από τη σύλληψη του
σχεδίου ως την πρακτική του εφαρμογή. Χωρίς στέρεο υπόβα-
θρο θα αποτύχουμε. Στην πολιτική, όπως και στις επιστήμες,
σχέδιο και εργαλεία χωρίς στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο αστο-
χούν. Η δημιουργική κοινωνία είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για
την Κύπρο του 21ου αιώνα. Το πόσο κοντά θα φθάσουμε στην
υλοποίηση βρίσκεται στο χέρι μας. Αρχίζουμε όμως με ένα σχέ-
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διο που στηρίζεται σε σύγχρονες πρακτικές αντιλήψεις, δεν
είναι ένα αφηρημένο σχήμα.

Κάποιοι θα αντιτείνουν ότι ένας στόχος μπορεί να είναι μεν
επιθυμητός, αλλά είναι πολιτικά ανέφικτος. Όπως το θέτουν
ορισμένοι: «Εδώ είναι Κύπρος, τα πράγματα γίνονται διαφο-
ρετικά». Αυτό το επιχείρημα απλώς μας λέει ότι το πολιτικό
σύστημα εργάζεται για να προστατεύσει συμφέροντα που δεν
είναι κοινωνικώς ωφέλιμα, μεταξύ των οποίων και την αυτο-
συντήρησή του. Αυτή είναι μη δημιουργική στάση. Αποτελεί
το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουμε. Πρέπει να βρι-
σκόμαστε σε συνεχή επιφυλακή μπροστά στην αδράνεια των
θεσμών που εκφράζουν αναχρονιστικές νοοτροπίες και τα
πρότυπα συμπεριφοράς.

Η τέλεια δημιουργική κοινωνία είναι κάτι το υπερβατικό
στο οποίο μπορούμε να στοχεύουμε χωρίς ποτέ να φθάνουμε.
Αυτό δεν μας σταματά από το να επιδιώκουμε συνεχώς τη βελ-
τίωσή μας. Μπορεί να πλησιάζεις συνεχώς σε έναν στόχο και
αυτό είναι προτιμότερο από το να κοιτάζεις τον στόχο μοιρο-
λατρικά και από απόσταση. Γι’ αυτό εξάλλου ο Βέμπερ μας λέει
ότι «η πολιτική είναι αγώνας». Η δημιουργική κοινωνία δεν
είναι μια στατική κατάσταση πραγμάτων. Είναι ένας αγώνας
και ένας συνεχής διάλογος για το πώς θέλουμε τον κόσμο μας. 

Υπάρχει μια παράπλευρη ωφέλεια από την επιδίωξη της δη-
μιουργικής κοινωνίας. Τη χαρακτηρίζω παράπλευρη διότι δεν
είναι απότοκο της επίτευξης του στόχου μας αλλά κέρδος που
προκύπτει στην πορεία. Η δημιουργική διαδικασία είναι συλ-
λογική διαδικασία και η ομαδική εργασία δημιουργεί δυναμική.
Τα οφέλη από την αφύπνιση των δημιουργικών δυνάμεων μιας
κοινωνίας και από τη δυναμική της κοινής προσπάθειας είναι
ανυπολόγιστα. Στο μεταίχμιο που βρισκόμαστε τέτοια αφύ-
πνιση χρειαζόμαστε. 

Αυτό που επιδιώκουμε είναι μια «ρεαλιστική ουτοπία». Μια
κατάσταση με ουτοπικά χαρακτηριστικά η οποία όμως δεν
είναι εξωπραγματική διότι αντιστοιχεί σε σαφώς μετρήσιμες
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τάσεις. Πολλά μπορούμε να καταφέρουμε σχεδιάζοντας πάνω
σε  στέρεες θεωρητικές βάσεις, προχωρώντας με πραγματισμό
σε σταδιακές προσαρμοστικές βελτιώσεις, και διατηρώντας
ευαισθησία στις σύνθετες αλληλοεπιδράσεις μιας σύγχρονης
κοινωνίας. Όπως η Ιθάκη, στο γνωστό ποίημα του Καβάφη,
έτσι και η δημιουργική κοινωνία καθορίζει πορεία πλεύσης, μας
δίνει το ωραίο ταξίδι. 

Πώς θα επιτύχουμε τη δημιουργική κοινωνία; Αρχίζω με τις
ιδέες πάνω στις οποίες μπορεί να εγερθεί ένα οικοδόμημα που
να εκπέμπει αρμονία στη σχέση του με το περιβάλλον και στην
εσωτερική του λειτουργία. Η δύναμη των ιδεών μάς δίνει τις βά-
σεις για να σχεδιάσουμε και τα εργαλεία για να κτίσουμε. Όπως
το έθεσε ο Έμερσον, στο δοκίμιo του για την πολιτική, «μόνο
όποιοι κτίζουν πάνω σε ιδέες κτίζουν για την αιωνιότητα». 

Η δύναμη των ιδεών και οι παράμετροι της ισχύος 

Ο γερμανός ποιητής Heine προειδοποίησε τους Γάλλους
στα μέσα του 19ου αιώνα για τη δύναμη των ιδεών: «Φιλοσο-
φικές έννοιες που εκκολάπτονται στην ησυχία ενός μελετητη-
ρίου μπορεί να ανατρέψουν ένα πολίτευμα». Για τη δύναμη των
ιδεών μίλησε και ο μεγάλος οικονομολόγος του 20ου αιώνα
Τζων Κέινς: τον κόσμο τον κινούν οι ιδέες και τίποτα άλλο:

Οι ιδέες των οικονομολόγων και πολιτικών φιλοσόφων,
τόσο όταν είναι ορθές αλλά και όταν είναι λανθασμένες,
έχουν περισσότερη επιρροή απ’ ό,τι συνήθως αντιλαμβα-
νόμαστε. Υπερβάλλουμε ως προς τη δύναμη των οικονο-
μικών συμφερόντων σε σχέση με αυτήν των
υποβοσκουσών ιδεών. Αργά ή γρήγορα, για καλό ή για
κακό, είναι οι ιδέες και όχι τα συμφέροντα που επικρατούν.

Οι ιδέες ασκούν την πιο ισχυρή μορφή ηγεσίας: ηθική ηγε-
σία. Επομένως, ας αντιληφθούμε τη δύναμη των ιδεών «γρη-
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γορότερα αντί αργότερα». Στον αγώνα μεταξύ της αδράνειας
των ξεπερασμένων θεσμών και της δύναμης των ιδεών είναι οι
ιδέες που τελικά υπερισχύουν. Στον πόλεμο του ορθού με το
ισχυρό επικρατεί στο τέλος το ορθό. 

Η χώρα μας αποτελεί σήμερα ένα σύνθετο και πολύπλοκο
σύστημα. Είμαστε μέλη σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανι-

σμούς, δραστηριοποιούμα-
στε σε εκα τοντάδες τομείς
οικονομικής δραστηριότη-
τας, συναλλασσόμαστε εμ-
πορικά με δεκάδες χώρες,
στεγάζουμε ετερογενείς
εθνοτικές ομάδες, επηρεαζό-
μαστε από μεταναστευτικά
ρεύματα, αντιμετωπίζουμε τα
συμφέροντα των γειτόνων
της ευρύτερης περιοχής. Κα-
νένας –όσο έξυπνος και να

είναι, όση πολιτική εμπειρία και να διαθέτει– δεν μπορεί να
γνωρίζει σε βάθος όλα αυτά τα θέματα ή να έχει το απαραί-
τητο αισθητήριο για να προγραμματίζει ορθά. Τα «θα» των
πολιτικών προγραμμάτων είχαν τον ρόλο τους σε μια κλειστή
ομοιογενή κοινωνία. Σήμερα, δεν χρειαζόμαστε απλώς πιο
ευφυή «θα». Πρέπει να πολιτευόμαστε διαφορετικά και η δια-
φορά έγκειται σε τούτο. Ότι σήμερα η τέχνη της διακυβέρνη-
σης μιας κοινωνίας προκύπτει από τη βαθιά κατανόηση των
κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών φαινομένων και
ασκείται με γενικές αρχές στέρεα θεμελιωμένες στις μεγάλες
ιδέες της εποχής. Αυτό είναι το statecraft για το οποίο μίλησε
ο φιλόσοφος της πολιτικής ελευθερίας Ισάια Μπερλίν. Αυτά
πρέπει να τα κατανοήσουμε για να εγκαταλείψουμε τη διαχει-
ριστική λογική στις δημόσιες υποθέσεις και να περάσουμε σε
στρατηγική ηγεσία με μακροχρόνιο προγραμματισμό  και φι-
λόδοξους στόχους. 

Η τέχνη της διακυβέρνησης
μιας κοινωνίας προκύπτει από
τη βαθιά κατανόηση των κοι-
νωνικών, πολιτικών και οικο-
νομικών φαινομένων και
ασκείται με γενικές αρχές στέ-
ρεα θεμελιωμένες στις μεγά-
λες ιδέες της εποχής.
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Προτάσσω το επιχείρημα για τη δύναμη των ιδεών, διότι η
ικανότητα για ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που να οδηγούν
στην κοινωνική πρόοδο θα προέλθει από σύγχρονες και ολο-
κληρωμένες ιδέες. Η δημιουργική κοινωνία είναι μια έννοια με
ισχύ. Αν την επιδιώξουμε αποφασιστικά, τότε θα επιτύχουμε
πολλά. Από την άλλη, η δημιουργική κοινωνία δεν είναι μια
συνταγή της οποίας η προσεκτική εκτέλεση θα ξεφουρνίσει
στην κατάλληλη στιγμή λύσεις στα προβλήματα. Όχι. Η δημι-
ουργική κοινωνία δεν είναι η λύση στο πρόβλημα –είναι η δυ-
ναμική που οδηγεί σε λύσεις. Δεν είναι χάρτης με οδηγίες
–είναι η πυξίδα που μας δείχνει πορεία πλεύσης. Η αρμονία
που επέρχεται με τη δυναμική στοχαστική προσαρμογή ελαχι-
στοποιεί τις τριβές, αυξάνει την αποτελεσματικότητα των προ-
σπαθειών, επιφέρει πρόοδο, δημιουργεί προοπτική για το
μέλλον. Η δημιουργική κοινωνία επαυξάνει την ισχύ της χώρας
και επομένως την ικανότητά μας να δίνουμε διαχρονικά λύσεις. 

Στρέφω λοιπόν την προσοχή μας στην έννοια της ισχύος
και τις παραμέτρους της.

Η ικανότητα μιας κοινωνίας να επιτύχει στόχους εξαρτάται
από τη δύναμη που έχει για να επηρεάσει το περιβάλλον και
τους άλλους παίκτες. Να προκαλέσει, δηλαδή, δράσεις, να αλ-
λάξει στάσεις ή νοοτροπίες, να αποκτήσει αυτά που χρειάζεται
και να αποβάλει αυτά που τη βαραίνουν. Η έννοια της ισχύος
είναι χρήσιμη για να κατανοήσουμε τόσο τις σχέσεις μεταξύ
κρατών όσο και τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Αρχί-
ζοντας από την περιγραφή του Πελοποννησιακού Πολέμου,
στον Θουκυδίδη, η ισχύς αποτελεί τη βάση της ρεαλιστικής
πολιτικής στις διεθνείς σχέσεις. 

Η ισχύς μιας χώρας περιέχει δύο βασικά συστατικά, τα κί-
νητρα και τους διαθέσιμους πόρους. Μπορεί να περιγραφεί
από την εννοιολογική σχέση: 

Ισχύς = (Σταθερά δεδομένα + Δυναμικά δεδομένα)
× (Στρατηγικός σχεδιασμός + Πολιτική βούληση)
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Τα σταθερά δεδομένα είναι ο πληθυσμός, η γεωγραφία, η
ιστορία και ο πολιτισμός μιας χώρας. Τα δυναμικά δεδομένα
είναι οι οικονομικές, τεχνολογικές και στρατιωτικές δυνατότη-
τες. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι πόροι. Τα κίνητρα εκφράζονται
από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την πολιτική βούληση.
Πόροι χωρίς κίνητρο είναι άχρηστοι. Κίνητρα χωρίς πόρους
παραμένουν αδρανή.

Το εννοιολογικό πλαίσιο εφαρμόζεται τόσο για τους μεγά-
λους και ισχυρούς όσο και τους μικρούς και λιγότερο ισχυρούς.
Η διαφορά έγκειται στις παραμέτρους στις οποίες δίνει έμφαση
μια χώρα, δηλαδή στα δεδομένα που μπορεί να επηρεάσει προς
αύξηση της ισχύος της, καθώς και στις προθέσεις χρήσης της
ισχύος. 

Ερχόμαστε έτσι στην πρώτη παρατήρηση που αφορά την
Κύπρο και την ισχύ της: να εντοπίσουμε εκείνα τα πεδία εφαρ-
μογής όπου η περιορισμένη από το μέγεθός μας ισχύς έχει αυ-
ξημένη επιρροή. Η αυξημένη επιρροή δρα στις παραμέτρους
της ισχύος και με προσεκτικό σχεδιασμό την επαυξάνει. Η έν-
ταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. υπήρξε αποτέλεσμα στρατηγικού
σχεδιασμού, συνοδευόμενου από ισχυρή πολιτική βούληση για
να ξεπεραστούν εμπόδια. Ταυτόχρονα όμως, η ένταξη έχει με-
ταβάλει τα δεδομένα αυξάνοντας σημαντικά την ισχύ μιας μι-
κρής χώρας. Καλό παράδειγμα προσφέρουν το Βέλγιο και το
Λουξεμβούργο. Ενώ το μέγεθος του πληθυσμού, του στρατού
και της οικονομίας τους δίνουν χαμηλά επίπεδα ισχύος, αυτές
οι χώρες έχουν πολύ μεγάλη επιρροή στις ευρωπαϊκές υποθέ-
σεις. Μια δημιουργική κοινωνία επηρεάζει τις παραμέτρους της
ισχύος και αυξάνει την επιρροή της. 

Ας δούμε την ισχύ και από την πλευρά των άλλων παικτών
στο περιβάλλον. Αν οι παίκτες είναι φιλικά προσκείμενοι, τότε
η ισχύς τους έχει την ίδια κατεύθυνση με τη δική μας και η αρ-
μονία με το περιβάλλον επιτυγχάνεται και έχει σταθερότητα.
Αν οι παίκτες είναι ουδέτεροι εξαρτάται αποκλειστικά από τη
δική μας ισχύ να επιφέρουμε αρμονία. Αν όμως αντιμετωπί-
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ζουμε εχθρικά διακείμενους παίκτες, τότε η αρμονία επέρχεται
με την εξισορρόπηση των αντίρροπων διανυσμάτων ισχύος. Η
επιρροή είναι το αποτέλεσμα της δύναμης του ενός μείον τη
δύναμη του άλλου.

Και εδώ υπεισέρχεται μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση για
τις δικές μας υποθέσεις. Η ισχύς δεν αφορά μόνο αυτόν που
την κατέχει, αλλά και εκείνον επάνω στον οποίο επιδρά. Η
ισχύς είναι κατ’ ακρίβεια μια σχέση. Το ζητούμενο δεν είναι η
απόλυτη ισχύς αλλά η ισορροπία της και η αύξηση επιρροής.
Ακόμη και οι ισχυροί αντιμετωπίζουν άλλους ισχυρούς. Και αν
ακόμη δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
ενός μεγάλου συνασπισμού που να εξισορροπεί την ισχύ. H
χρήση ισχύος για άσκηση επιρροής προς προώθηση συμφε-
ρόντων που υπερβαίνουν το μέτρο της δικαιοσύνης, είναι πα-
ράλογη και αυτοκαταστροφική. Αυτό ισχύει από την αρχαία
Αθήνα ως τον μεγάλο Ναπολέοντα και τη Σοβιετική Ένωση˙
τέτοιος είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΗΠΑ. 

Η δέσμευση στις αρχές της δικαιοσύνης για όλους μπορεί
να περιορίζει την ισχύ αλλά αυξάνει την επιρροή. Ισχυροί αν-
τίπαλοι αυτο-συγκρατούνται από το αίσθημα δικαιοσύνης και
γενικά αποδεκτών ηθικών περιορισμών. Η βράβευση του Προ-
έδρου Ομπάμα με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης –αμφιλεγόμενη
για πολλούς, καθώς τιμήθηκε πριν κλείσει ένα χρόνο στην προ-
εδρία της χώρας του– μπορεί να ερμηνευθεί ακριβώς ως ανα-
γνώριση από τη σουηδική Ακαδημία της σημασίας του
αυτοπεριορισμού στις διεθνείς σχέσεις όπως προκύπτει από τις
συνεργασίες και τη διπλωματία. 

Βεβαίως, μεταξύ ισχύος και δικαιοσύνης η πλάστιγγα γέρνει
υπέρ των συμφερόντων του ισχυρού. Αυξημένο ηθικό ανά-
στημα και εμμονή στις αρχές της δικαιοσύνης ενδυναμώνει
τους λιγότερο ισχυρούς. Τι σταματούσε τον τουρκικό στρατό
στα παράλια της Τουρκίας μέχρι το 1974; Οπωσδήποτε όχι η
δύναμη της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ. Ήταν το ηθικό
κύρος της Δημοκρατίας και το διεθνές δίκαιο. Όταν το κύρος
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μας κατέρρευσε με το πραξικόπημα, ο αυτοπεριορισμός της
Τουρκίας έκλινε υπέρ της ισχύος και εναντίον της δικαιοσύνης. 

Στις 6 Απριλίου του 1930, σε μια γνωστή πράξη ανυπακοής,
ο Μαχάτμα Γκάντι έφθασε μαζί με 50.000 συνοδοιπόρους στην
Αραβική Θάλασσα μετά από μια πορεία 390 χιλιομέτρων για
να πάρει μια χούφτα άλας αμφισβητώντας το απαγορευτικό
διάταγμα της αποικιακής κυβέρνησης που καθιστούσε το εμ-
πόριο άλατος κρατικό μονοπώλιο. Τι σταμάτησε τη δύναμη της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας μπροστά σε μια χούφτα αλάτι αν
όχι η εμμονή του Γκάντι στις αρχές της δικαιοσύνης; Τι είναι
που ανάγκασε στις 11 Φεβρουαρίου 1990 τους δεσμοφύλακες
στο νησί Ρόμπιν να ανοίξουν το κελί του Φυλακισμένου 466/64
για να βγει έξω ελεύθερος ο Νέλσον Μαντέλα, αν όχι το ηθικό
του ανάστημα; 

Κατανοούμε λοιπόν τον αγώνα μεταξύ ηθικής επιρροής και
ισχύος. Όσο ορθώνεται η μία τόσο υποχωρεί η άλλη –όσο
ελαττώνεται η μία τόσο προελαύνει η άλλη. Η αρμονία μιας
δημιουργικής κοινωνίας δρα ανασταλτικά στις εχθρικές δυνά-
μεις. 

Ορισμένοι επικαλούνται το γνωστό απόσπασμα του Θου-
κυδίδη, ότι «ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς
του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία
του», για να χαράξουν πολιτική στις διεθνείς μας υποθέσεις.
Αν και ο ρόλος του δικαίου δεν είχε διαφύγει του Θουκυδίδη,
η ισχύς είχε το πάνω χέρι: «Το επιχείρημα του δικαίου αξίαν
έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν». Αυτή η θεώ-
ρηση όμως δεν αφήνει περιθώρια για δημιουργία στο σημείο
όπου η δύναμη του ισχυρού συναντά την αδυναμία του αδύ-
νατου. Οδηγεί τους αδύνατους είτε σε ηττοπάθεια είτε σε ευ-
σεβοποθισμό με υποτίμηση των κινδύνων και υπερεκτίμηση
των πιθανοτήτων επιτυχίας. Και στις δύο περιπτώσεις ακολου-
θούνται καταστροφικές πολιτικές. Αυτή είναι μη δημιουργική
στάση που συντηρεί και τελικά εντείνει τη δυσαρμονία. Μια
εσωτερική ανάγνωση του Θουκυδίδη όμως υποστηρίζει κάτι
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διαφορετικό. Η Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου είναι
γεμάτη από ειρωνείες. Ενθαρρύνει τους αναγνώστες να αντι-
ληφθούν την αναλογία μεταξύ των τυράννων, των οποίων ο
πλούτος τούς επέτρεπε να παίρνουν ό,τι θέλουν, και της ηγε-
μονικής συμπεριφοράς της αρχαίας Αθήνας. Και οι δύο οδη-
γήθηκαν σε αδιέξοδα. 

Δεν θα σταθώ εποκλειστικά σε ερμηνείες ιστορικών κειμέ-
νων. Υπάρχει σήμερα κάτι ακόμη που υποστηρίζει ότι μια δη-
μιουργική κοινωνία μπορεί να επιδράσει αποτρεπτικά στις
απειλές. Ο σύγχρονος κόσμος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα
αλληλεξαρτήσεων με μηχανισμούς ανατροφοδότησης που ενι-
σχύουν ο ένας τον άλλο επιδιώκοντας σταθερότητα. Οι διε-
θνείς σχέσεις επηρεάζονται ουσιωδώς από ένα σύστημα
ελευθεριών το οποίο περιορίζει σημαντικά την ισχύ αντιμαχο-
μένων συμφερόντων με (α) τα δημοκρατικά πολιτεύματα, (β)
τους διεθνείς οργανισμούς και (γ) τις οικονομικές και εμπορι-
κές αλληλεξαρτήσεις. Η ισορροπία μεταξύ της δύναμης του
ισχυρού και της αδυναμίας του ασθενούς προσδιορίζεται από
τους περιορισμούς οι οποίοι εξαρτώνται τόσο από τον αδύναμο
όσο και από τον ισχυρό. Καθορίζεται από τις διεθνείς συμμα-
χίες, το γεγονός ότι οι δημοκρατίες αποφεύγουν τη χρήση βίας,
ότι οι εμπορικές σχέσεις δημιουργούν κίνητρα για ειρήνη και
ότι οι διεθνείς οργανισμοί οριοθετούν τη λήψη αποφάσεων
προωθώντας ενεργά την ειρήνη. Μια δημιουργική κοινωνία
επιδιώκει να αξιοποιεί αυτές τις δυναμικές μετατοπίζοντας την
ισορροπία ισχύος προς όφελός της. 

Η εφαρμογή τέλος της έννοιας της ισχύος στις σχέσεις με-
ταξύ των μελών μιας κοινωνίας αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο
του κράτους και της πολιτικής ηγεσίας. Στις διεθνείς σχέσεις οι
ισορροπίες καθορίζονται από την ισχύ της χώρας, το ηθικό της
ανάστημα και το διεθνές σύστημα φιλελεύθερων περιορισμών.
Στις εσωτερικές υποθέσεις, όμως, εμείς είμαστε οι ρυθμιστές.
Στα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας πέφτει το βάρος να
επικρατούν οι αρχές της δικαιοσύνης, ούτως ώστε να αναπτύσ-



Δημιουργικh κyπρος102

σονται αντισταθμιστικές δυνάμεις για να επιτυγχάνεται η ισορ-
ροπία των εσωτερικών δυνάμεων προς επίτευξη αρμονίας. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, μια θετική ανάδραση μεταξύ των
εννοιών της ισχύος και της δημιουργικής κοινωνίας. Η ισχύς
μας επιτρέπει να επιδιώκουμε τους στόχους μας και να επιτύ-
χουμε την αρμονία –η αρμονία της δημιουργικής κοινωνίας
επαυξάνει την ισχύ μας. Αυτό τον ενάρετο κύκλο ενεργοποιεί
η δύναμη των ιδεών. 

Καινούργιες ιδέες για τη μεταιχμιακή εποχή 

Επανερχόμαστε τώρα στο κύριο ερώτημα: πώς χρειαζόμα-
στε να είναι η Κύπρος του 21ου αιώνα; Για να χαράξουμε μια
νέα πορεία που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της μεταιχ-
μιακής εποχής έχουμε ανάγκη νέων ιδεών: 

1. Ένα συνεκτικό όραμα για το κοινό καλό ως δημιουργική
κοινωνία

2. Να διατηρήσουμε την αυτοπεποίθησή μας 
3. Ένα ισχυρό αίσθημα ταυτότητας
4. Σαφήνεια προθέσεων
5. Υπευθυνότητα στον δημόσιο βίο.

Αυτές οι ιδέες προδιαγράφουν τον στρατηγικό μας σχεδια-
σμό και καθορίζουν την πολιτική βούληση. Παρουσιάζονται ως
πολλαπλασιαστές των σταθερών και δυναμικών δεδομένων
στην εξίσωση της ισχύος. Αποδίδω έτσι σημασία σε εκείνες τις
παραμέτρους που είναι στο χέρι μας να επηρεάσουμε. Αν πι-
στέψουμε πολλοί και πολύ σε αυτές τις ιδέες και εργαστούμε
μεθοδικά για την εφαρμογή τους, τότε θα αυξήσουμε την ισχύ
της χώρας μας. 

Η αύξηση της ισχύος όμως δεν είναι ο σκοπός αλλά το μέσο
για να επιτύχουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Θα διαπιστώσουμε
ότι αυτές οι ιδέες όχι μόνο επαυξάνουν την ισχύ μας και επο-
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μένως την ικανότητα να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα, αλλά
διέπονται και από μια εσωτερική συνέπεια που μπορεί να προ-
σφέρει λύσεις σε επιμέρους προβλήματα της μεταιχμιακής επο-
χής. Αυτές οι ιδέες αναπτύσσονται στη συνέχεια.

Δημιουργικότητα 

Τι ενεργοποιεί την ικανότητα μιας κοινωνίας να διερευνά
και αναθεωρεί τους εμπεδωμένους τρόπους λειτουργίας της;
Τι την ωθεί στο να επιδιώκει ενεργά να ανοίγει προοπτικές αντί
να αντιμετωπίζει παθητικά τις αλλαγές του περιβάλλοντος;

Η δημιουργικότητα πηγάζει από την αγωνία που μας βγάζει
από τον λήθαργο και μας καθιστά ανικανοποίητους από την
παρούσα κατάσταση πραγμάτων, τα τρέχοντα ερωτήματα και
τις γενικώς αποδεκτές απαντήσεις. Ο Σεν ονομάζει αυτή την
κατάσταση «δημιουργική δυσαρέσκεια». Αυτή μας αποτρέπει
από το να επιβάλουμε τις προκαταλήψεις μας στα δεδομένα
αλλά αφήνει τα δεδομένα να μιλήσουν. Μας ενθαρρύνει να
αποφεύγουμε τη σιγουριά των δογματικών τοποθετήσεων και
να επιδιώκουμε την ικανοποίηση που προκύπτει όταν κτίζουμε
πάνω σε νέες ιδέες για να επινοήσουμε ουσιωδώς νέες δομές
οργάνωσης. Η δημιουργική δυσαρέσκεια ενεργοποιεί διαδικα-
σίες μετάπλασης. 

Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της μεταιχμιακής εποχής
χρειαζόμαστε νέες ιδέες:

1. Ένα συνεκτικό όραμα για το κοινό καλό
2. Να διατηρήσουμε την αυτοπεποίθησή μας 
3. Ένα ισχυρό αίσθημα ταυτότητας
4. Σαφήνεια προθέσεων
5. Υπευθυνότητα στον δημόσιο βίο.
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Η κοινωνία μας είναι δυσαρεστημένη από την υφιστάμενη
κατάσταση πραγμάτων. Αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις
της κοινής γνώμης. Οι κινητοποιήσεις πολιτών μετά τα γεγο-
νότα της 11ης Ιουλίου 2011 πείθουν και τον πιο δύσπιστο ότι
η κοινωνία είναι όχι μόνο δυσαρεστημένη, αλλά και έτοιμη να
δουλέψει για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. 

H δυσαρέσκεια όμως της κοινής γνώμης είναι δευτερεύου-
σας σημασίας. Όχι διότι δεν αποδίδω σημασία στην κοινή
γνώμη –ακριβώς το αντίθετο. Η κοινή γνώμη είναι το θερμό-
μετρο του πολιτικού σώματος: καταγράφει τα συμπτώματα
αλλά δεν αποκαλύπτει τα αίτια. Αν η κατάσταση βελτιωθεί η
κοινή γνώμη θα μεταστραφεί. Το βάθος της δυσαρέσκειας ανα-
δεικνύει ανάγλυφα ο τίτλος ενός σημαντικού έργου που εκδό-
θηκε για τα πενηντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας:
Επώδυνη Πορεία. Οι τίτλοι των βιβλίων αποτελούν σύνθημα,
συνοψίζουν το νόημα του κειμένου˙ σε αυτό το βιβλίο το ευαί-
σθητο πολιτικό αισθητήριο των συγγραφέων μας υποδεικνύει
ότι η δυσαρέσκεια έχει βάθος, ότι δεν διαφαίνονται εύκολες
λύσεις. Μας λείπουν τίτλοι με προοπτική όπως Τα Πειράματα
μου με την Αλήθεια του Γκάντι, Μακρά Πορεία προς την Ελευ-
θερία του Μαντέλα, Αγάπη μέσα στο Χάος της προέδρου της
Ιρλανδίας Μαίρης ΜακΆλις. Σε εμάς επαφίεται να μετατρέ-
ψουμε τη δυσαρέσκεια σε δημιουργία. 

Ανασχετικός παράγοντας για να κάνουμε το πρώτο βήμα
είναι η «αυτοσυντηρούμενη σύγχυση» που παρατηρείται όταν
προσπαθούμε να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις αντί
να αναμετρηθούμε μαζί τους, να τις κατανοήσουμε και να δώ-
σουμε λύσεις. Έτσι οδηγηθήκαμε στην έκρηξη της 11ης Ιουλίου.
Οι υπεύθυνοι επέδειξαν αμφιθυμία μπροστά στις επιλογές για
συμμόρφωση με τη διεθνή έννομη τάξη. Επικράτησε μια σύγ-
χυση για την επικινδυνότητα των εκρηκτικών που επέτρεπε
στο σύστημα να αναβάλει τη λήψη αποφάσεων. Το ίδιο πάθαμε
με την άποψη ότι η οικονομία μας θα περνούσε αλώβητη την
οικονομική κρίση του 2008. Η άποψη αυτή καθιερώθηκε ως
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επίσημη γραμμή και παρά τις προειδοποιήσεις καθοδήγησε την
κυβερνητική πολιτική μέχρι το 2011 όταν το προβλήματα έγι-
ναν πλέον οριακά, με το δημόσιο να χάνει πρόσβαση στις διε-
θνείς χρηματαγορές και την ανεργία να φθάνει στα ψηλότερα
επίπεδα από το 1974.

Η κατάσταση σύγχυσης είναι αυτοσυντηρούμενη διότι δη-
μιουργεί τη δική της πραγματικότητα που την εκλαμβάνουμε
ως δεδομένη. Θεωρείται πλέον ως μια αναπόφευκτη κανονι-
κότητα. Τότε η σκέψη μας ή η συλλογική συνείδηση περνά σε
μια κατάσταση απάθειας, από τη μία, και φαντασιώσεων, από
την άλλη, που ικανοποιούν τις επιθυμίες. Η ικανότητα για δη-
μιουργία μπαίνει σε λήθαργο. Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τον
όρο «έρπουσα ομαλότητα» για να περιγράψουν τέτοιες κατα-
στάσεις. Όταν, για παράδειγμα, η ποιότητα των σχολείων εκ-
φυλίζεται σταδιακά, προσαρμόζουμε τις αντιλήψεις μας για την
ομαλή λειτουργία των σχολείων και έτσι δεν αντιλαμβανόμα-
στε το πρόβλημα. Η δυσαρμονία όμως δεν εκλείπει επειδή την
αγνοούμε. Αντιθέτως, επιδρά πάνω μας προκαλώντας μια δυ-
σάρεστη και οδυνηρή κατάσταση που μας κάνει ανικανοποί-
ητους και εντείνει τη σύγχυση αντί να ενεργοποιεί τη
δημιουργική δυσαρέσκεια. 

Σε αυτή την κατάσταση μας έχουν οδηγήσει οι πολλές προ-
κλήσεις της μεταιχμιακής εποχής που το πολιτικό σύστημα
αγνοεί πεισματικά. Τη σύγχυση συντηρεί η τάση για ευκαιρια-
κούς συμβιβασμούς που μόνο βραχυπρόθεσμα λύνουν προ-
βλήματα. 

Σημαντική είναι βεβαίως η επίδραση του κυπριακού προ-
βλήματος και πρέπει να αναγνωρίσουμε το εξής: Το άλυτο
εθνικό θέμα έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία περιο-
ρίζει την ικανότητα της κοινωνίας μας για πρόοδο όχι μόνο
εξωγενώς –λόγω της κατοχής– αλλά και σε μεγάλο βαθμό εν-
δογενώς –λόγω στάσεων και νοοτροπίας. Όταν δαπανάται η
μισή ενέργεια στο εθνικό θέμα ορισμένοι θεωρούν ότι δεν μπο-
ρούν να μπουν οι βάσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της
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κοινωνίας και των θεσμών. Ο
διχασμός σχετικά με το πε-
ριεχόμενο της λύσης προκα-
λεί ρήγματα στο εσωτερικό
πολιτικό τοπίο και καταστρέ-
φει τη δημιουργική δυνα-
μική. Αυτές οι στάσεις
προδιαγράφουν πορεία αυ-
τοκαταστροφής.

Το 1989, όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου σηματοδοτών-
τας το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, δίδασκα στο Πανεπιστήμιο
της Πενσιλβάνιας, στις ΗΠΑ όπου ζούσα από το 1982. Εκείνο
που μου προκαλούσε εντύπωση από το πολιτικό σύστημα της
χώρας είναι ότι στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου δεν ασχο-
λείτο αποκλειστικά με αυτόν. Αντιθέτως, έδιδε μεγάλη σημασία
και σε άλλα προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα. Και όσοι
σπεύσουν να απαντήσουν «Ναι, αλλά η ΗΠΑ είναι υπερδύ-
ναμη» ας τηρούμε λίγο τις αναλογίες. Ο Ψυχρός Πόλεμος είχε
εξίσου απειλητικές διαστάσεις για τις μεγάλες δυνάμεις όπως
έχει για εμάς η περιφερειακή διένεξη με την Τουρκία. Η δια-
φορά έγκειται στην ικανότητα να βλέπουμε τον κόσμο πολυ-
διάστατα και στη βούληση να επιδιώκουμε δημιουργικές λύσεις
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 

Γι’ αυτό αποδίδω τόση σημασία στις μεταρρυθμίσεις και την
πρόοδο της κυπριακής κοινωνίας –το ζητούμενο θα ήταν λι-
γότερο επιτακτικό αν δεν αντιμετωπίζαμε εθνικό θέμα. 

Η δημιουργική διαδικασία 

Η διοχέτευση της δυσαρέσκειας σε δημιουργική ενέργεια
δεν εξαρτάται αποκλειστικά από ατομικές πρωτοβουλίες. Ούτε
από μικρές ομάδες προέρχεται. Η δημιουργικότητα ενός κοι-
νωνικού συνόλου προκύπτει από την αλληλεπίδραση τριών
παραγόντων: 

Για να μετατρέψουμε τη δυσα-
ρέσκειά μας σε δημιουργική
δύναμη πρέπει να παύσουμε
να βλέπουμε το εθνικό θέμα
ως τροχοπέδη στην ανανέωση
και τον εκσυγχρονισμό.
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1. Των προσώπων που γνωρίζουν σε βάθος κάποιο πεδίο της
κοινωνικής οργάνωσης, που ασχολούνται συστηματικά με
αυτό και συνεισφέρουν με την επινόηση μικρότερων ή με-
γαλύτερων λύσεων. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν οι τεχνο-
κράτες, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, οι
διανοούμενοι και οι δημοσιογράφοι ή οι πολιτικοί που εξει-
δικεύονται σε κάποιο θέμα. 

2. Της κουλτούρας που αφορά τις αξίες, τα δόγματα, τις υπο-
βόσκουσες υποθέσεις, τις προδιαγραφές για το συγκεκρι-
μένο θέμα. Ποιες είναι, για παράδειγμα, οι αξίες των
εκπαιδευτικών μας και με ποιες προδιαγραφές επιλέγουμε
τους τεχνοκράτες; Ποιες είναι οι υποβόσκουσες υποθέσεις
για τον ρόλο της Εκκλησίας και των ΜΜΕ; Τι πρεσβεύουμε
για τον ρόλο των επιχειρηματιών και ποιες είναι οι δικές
τους αξίες; Ποιες είναι οι προδιαγραφές της πολιτικής ηγε-
σίας και τι θεωρούμε απαράδεκτο στην πολιτική; 

3. Του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και των συντεταγμένων
θεσμών που παρέχουν ευκαιρίες για μελέτη, στοχασμό και
δημιουργία, ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες και τελικά υιο-
θετούν ή απορρίπτουν τις καινοτομίες. Στην ομάδα αυτή
ανήκουν τα πολιτειακά όργανα και η κοινωνία στο σύνολο
της –δηλαδή, η κοινή γνώμη και όσοι τη διαμορφώνουν,
όπως είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι διανοούμε-
νοι.

Επομένως η δημιουργική ικανότητα εξαρτάται τόσο από
πρόσωπα –τους πολίτες και την ηγεσία μιας κοινωνίας– όσο
και από θεσμούς και αξίες. Γι’ αυτό δίνω σημασία στη δημιουρ-
γία θεσμών και η δημιουργία θεσμών επανεμφανίζεται επίμονα
όταν συζητούμε επιμέρους θέματα. Το ίδιο για τις αξίες στις
οποίες αφιερώνω ειδικό κεφάλαιο. 

Η δημιουργικότητα της κοινωνίας αφορά άμεσα τον κάθε
ένα και την κάθε μία από εμάς. Εξαρτάται από τον τρόπο με
τον οποίο αλληλεπιδρούμε σε ανθρώπινο επίπεδο, στο πώς
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επιτελούμε καθένας το έργο του, πώς ανταποκρινόμαστε στις
υποχρεώσεις μας. Καλό λοιπόν να αντιληφθούμε πρώτα ότι
«αν θες να ομορφύνει ο κόσμος, άρχισε από τον κήπο σου». 

Η δημιουργικότητα της κυπριακής κοινωνίας 

Έχει η κυπριακή κοινωνία ικανότητα για δημιουργία; Η
απάντηση είναι σαφώς καταφατική. Συνυπάρχουν τρία σημαν-
τικά συστατικά. 

Πρώτον, έχουμε ψηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Αυτό εγγυάται
την ικανότητά μας να εμβαθύνουμε με συστηματική μελέτη
στην κατανόηση των θεμάτων. Δεύτερον, μας χαρακτηρίζει η
προσαρμοστικότητα και επινοητικότητα λαών που ήταν υπό
συνεχή διωγμό. Αυτό βεβαιώνει την ετοιμότητα να αναθεω-
ρούμε τους τρόπους λειτουργίας μας και να επινοούμε λύσεις.
Τέλος, έχουμε την ικανότητα αφομοίωσης ετερογενών ερεθι-
σμάτων που αποκτήσαμε ως αποτέλεσμα προσμείξεων με άλ-
λους λαούς και άλλους πολιτισμούς, αλλά και των
παραδόσεων του ελληνικού πολιτισμού και της ορθοδοξίας
που είναι κατεξοχήν συνθετικές. Αυτό μας επιτρέπει να βλέ-
πουμε τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να
συνθέτουμε τις αντιθέσεις. 

Κάθε συστατικό στοιχείο, όμως, ενέχει και έναν ανασταλ-
τικό παράγοντα. Αυτούς πρέπει να τους αναγνωρίσουμε και
να τους απαλείψουμε, αν θέλουμε να ενεργοποιηθούν οι δημι-
ουργικές δυνάμεις. 

Η παιδεία μας πρέπει να προσανατολιστεί στην προετοιμα-
σία ανθρώπων με ανοικτούς ορίζοντες και κριτική σκέψη. Να
μην περιορίζεται στη μεταλαμπάδευση αξιών ως ένα νεκρό
δόγμα στις δεξιότητες ενός στατικού επαγγελματικού κόσμου.
Η προσαρμοστικότητα και επινοητικότητά μας πρέπει να διο-
χετευτούν σε φιλόδοξους στόχους που ωφελούν όλους αντί να
καταδαπανώνται στην επιδίωξη άμεσου προσωπικού οφέλους.
Σε αυτό ακριβώς στοχεύει το «κοινό καλό» για το οποίο μι-
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λούμε στην επόμενη ενότητα. Τέλος, πρέπει να αποβάλουμε
τον συντηρητισμό μας έναντι των ερεθισμάτων από το περι-
βάλλον χωρίς να αποδομήσουμε την ιδιαιτερότητά μας. Αυτό
απαιτεί ένα ισχυρό και υγιές αίσθημα ταυτότητας το οποίο βελ-
τιώνει την ικανότητά μας για αφομοίωση ερεθισμάτων αλλά
και αυτοπεποίθηση για να παίρνουμε πρωτοβουλίες. 

Θα μιλήσουμε για όλα αυτά πιο κάτω. Το βάρος για να τα
επιτύχουμε πέφτει στην παιδεία και τη διανόηση, στην εκκλη-
σία και το πολιτισμό, την πολιτική ηγεσία και τον πολιτικό πο-
λιτισμό. Ταυτόχρονα, πρέπει ο καθένας μας, από το δικό του
πεδίο, να στρέφεται προς μια κοινή κατεύθυνση. 

Το κοινό καλό

Ποια είναι η κατεύθυνση προς την οποία όλοι τραβούμε
κουπί; Πού στοχεύει η αρμονία της δημιουργικής κοινωνίας; Η
απάντηση είναι τόσο απλή όσο και παλιά. Ο Αριστοτέλης στα
Πολιτικά υποδεικνύει ότι ένα πολίτευμα το οποίο αποσκοπεί στο
κοινό καλό είναι ορθό και δίκαιο. Όταν εξυπηρετεί το συμφέρον
των κυβερνώντων ανήκει στις παρεκκλίσεις και είναι άδικο.

Τα πράγματα όμως στην πράξη ποτέ δεν είναι απλά. Επι-
διώκουμε ένα πρακτικό σχέδιο και πρέπει να αντιμετωπίσουμε
τις δυσκολίες. Σε είναι δημοκρατικό πολίτευμα συνυπάρχει
ένας πλουραλισμός ανομοιογενών αντιλήψεων για το κοινό
καλό. Έχουμε να επιλέξουμε, να θέσουμε προτεραιότητες και
να συμβιβάσουμε αξιώσεις. Η πολιτική διαδικασία είναι μια συ-
νεχής προσαρμογή και πραγματικός είναι ο κίνδυνος οι προ-
σαρμογές να γίνονται όχι προς το κοινό καλό αλλά προς
όφελος των κυβερνώντων. 

Είναι δυνατό να επικρατήσει το συμφέρον των κυβερνών-
των σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα; Το συμφέρον των κυβερ-
νώντων είναι η παραμονή στην εξουσία. Αυτό είναι το ιδιοτελές
συμφέρον της πολιτικής ηγεσίας. Αυτός ο στόχος μπορεί να
επιτευχθεί όταν το πολιτικό σύστημα εξυπηρετεί αυτά που



θέλει μια ευκαιριακή πλειοψηφία και όχι κατ’ ανάγκη αυτά που
χρειάζεται η κοινωνία στο σύνολό της περιλαμβανομένων και
των μελλοντικών γενιών.

Όταν ο έλληνας πολιτικός Θεόδωρος Πάγκαλος απαντά
«Μαζί τα φάγαμε» στο αγωνιώδες ερώτημα του ελληνικού
λαού για την κατάσταση της οικονομίας, αυτό ακριβώς είναι
που επιβεβαιώνει. Ότι το πολιτικό σύστημα ικανοποιούσε αυτά
που ήθελε μια ευκαιριακή πλειοψηφία, αλλά δεν πρόσφερε
αυτό που χρειαζόταν η ελληνική κοινωνία. Παρομοίως, όταν η
δική μας κυβέρνηση αυξάνει τα επιδόματα εν μέσω οικονομι-
κής κρίσης και μετά προειδοποιεί ότι κινδυνεύουν τα ταμεία
σύνταξης, επιβεβαιώνει ακριβώς ότι το πολιτικό σύστημα εξυ-
πηρετεί τα συμφέροντα επιμέρους ομάδων και όχι το κοινό
καλό. Το βιβλίο Ο Δρόμος προς την Άβυσσο του πολιτικού ανα-
λυτή Γιάννη Λούλη τεκμηριώνει πώς η κρίση του κομματικού
συστήματος οδήγησε την Ελλάδα στη χρεωκοπία. 

Υπάρχει όμως και άλλος δρόμος. Ο δρόμος της διαβουλευ-
τικής δημοκρατίας που οδηγεί την κοινωνία στο να ξεχωρίσει
αυτά που χρειάζεται από όλα όσα θέλει. Μέσα από αυτή τη δια-
δικασία επιζητούμε το κοινό καλό για το ευρύτερο δυνατό κοι-
νωνικό σύνολο και με συνεπή διαχρονική εφαρμογή.
Ταυτόχρονα μεριμνούμε για την προστασία των πιο αδύνατων
ομάδων και απλώνουμε ένα δίχτυ ασφάλειας για όσους αντι-
μετωπίζουν βραχυχρόνια προβλήματα στην πορεία προς το
κοινό καλό. Αυτόν τον δρόμο καλείται να ακολουθήσει μια δη-
μιουργική κοινωνία. Χρειάζεται μεγάλο ηθικό ανάστημα, γνώ-
σεις, θάρρος και δύναμη χαρακτήρα από την πολιτική ηγεσία
για να στοχεύει με συνέπεια στο κοινό καλό. Αυτός είναι ο δύ-
σκολος δρόμος. 

Σε εμάς επαφίεται να αναπροσαρμόσουμε κατάλληλα το
πολιτικό σύστημα ώστε να μας οδηγεί με επιτυχία σε αυτό τον
δύσκολο δρόμο. Θα το καταφέρουμε αν κατανοήσουμε τις δια-
στάσεις του κοινού καλού, το προσδιορίσουμε με σαφήνεια και
το επιζητούμε μέσα από την πολιτική διαδικασία. Να καταφέ-
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ρουμε, δηλαδή, η πολιτική διαδικασία να διαχωρίζει τα «θέλω»
επιμέρους ομάδων από αυτό που χρειαζόμαστε ως κοινωνία
στο σύνολό της. 

Δεν αρκεί όμως να αναγνωρίσουμε το κοινό καλό. Πολλές
φορές προτιμούμε το άμεσο όφελος, έστω και αν το πιο απο-
μακρυσμένο είναι σημαντικά πιο ωφέλιμο. Αυτό οφείλεται σε
αδυναμία χαρακτήρα και στη φυσική αδράνεια. Επομένως
απαιτείται από τους πολίτες ένα υψηλό αίσθημα δημόσιας ευ-
θύνης, ενεργητικότητα, εμμονή σε αρχές, επιμονή μπροστά
από τις δυσκολίες. Μια δημιουργική κοινωνία έχει την απαι-
τούμενη δύναμη για να ανταποκριθεί σε αυτές τις ψηλές προ-
διαγραφές. 

Πώς ορίζουμε το κοινό καλό; Δεν θα δώσουμε ένα λεπτο-
μερή κατάλογο. Θα θέσουμε τις αρχές βάσει των οποίων μπο-
ρούμε να επιλέγουμε το κοινό καλό όταν βρισκόμαστε
μπροστά σε κρίσιμες επιλογές. Επιλογές έχουμε όταν νομοθε-
τούμε στο κοινοβούλιο ή όταν η κυβέρνηση χαράσσει πολιτική.
Επομένως θέτουμε αρχές που καθοδηγούν την πολιτική διαδι-
κασία. Αλλά και πέραν τούτου θα νοηματοδοτήσουμε το κοινό
καλό στη βάση των θεμελιωδών ιδεών για μια δίκαιη κοινωνία
και για κοινωνικές επιλογές, που μας έδωσαν μεγάλοι σύγχρο-
νοι στοχαστές όπως οι Τζων Ρωλς, Αμάρτυα Σεν και Κένεθ
Άροου. 

Νοηματοδοτώντας το κοινό καλό έχουμε κατεύθυνση για
όλα όσα ενεργά οφείλουμε να επιδιώκουμε. Δεν αρκεί να επι-
λέγουμε το ορθό όταν φθάνουμε σε διλήμματα. Επιδιώκουμε
αυτό που είναι ορθό παίρνοντας την πρωτοβουλία, δημιουρ-
γώντας ευκαιρίες. 

Το κοινό καλό 

Η κοινωνία είναι ένας συνεταιρισμός όχι μόνο μεταξύ των
ζώντων αλλά και μεταξύ αυτών που είναι νεκροί και εκείνων
που θα γεννηθούν. Από αυτή την άποψη η δημοκρατική αρχή
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ότι μια πρόσκαιρη πλειοψηφία που κατέχει την εξουσία θα
πρέπει να καθορίζει τις πολιτικές αποφάσεις, δεν αρκεί από
μόνη της. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από την πολιτική
διαδικασία. 

Η πολιτική διαδικασία αποτελεί την πρακτική έκφραση της
συνεργασίας των μελών της κοινωνίας προς επίτευξη κοινών
στόχων. Μέσω της πολιτικής τα μέλη της κοινωνίας συνομο-
λογούν ένα συμβόλαιο, που καθορίζεται από ηθική συμπερι-
φορά και αξίες, θεσμούς και τρόπους λειτουργίας. Ο Σωκράτης
εξηγεί στον Κρίτωνα γιατί πρέπει να μείνει στη φυλακή και να
εκτελέσει τη θανατική καταδίκη που του είχαν επιβάλει οι Αθη-
ναίοι, αντί να δραπετεύσει όπως τον προέτρεπαν οι μαθητές
του. Οφείλει να αποδεχτεί τη θανατική καταδίκη αφού είναι
μέρος του συμβολαίου που τον δεσμεύει ηθικά προς την πόλη
όπου γεννήθηκε και επέλεξε να ζήσει. Χωρίς τη συναντίληψη
των μελών μιας κοινωνίας, η λειτουργία της πολιτείας δεν έχει
νόημα. Μέσω του κοινωνικού συμβολαίου η κοινωνία καθορίζει
το κοινό καλό που είναι γενικά αποδεκτό και ωφελεί το ευρύ-
τερο δυνατό κοινωνικό σύνολο, έστω και αν δεν ωφελεί όλους
με τον ίδιο τρόπο ή στον ίδιο βαθμό.

Στη βάση ποιων αρχών καθορίζουμε το κοινό καλό; 
Το κοινό καλό πρέπει να γίνεται αποδεκτό με ορθολογισμό:

με προσεκτική μελέτη και έρευνα δεδομένων, εφαρμογή γενι-
κών συνεκτικών αρχών και έλλογη επιχειρηματολογία. Ο ορ-
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Στη βάση ποιών αρχών καθορίζουμε το κοινό καλό; 

– Το κοινό καλό γίνεται αποδεκτό με ορθολογισμό.

– Το κοινό καλό ικανοποιεί τη λογική της συμμετρίας.

– Ανισότητες στην κατανομή του κοινού καλού γίνονται προς όφελος
της λιγότερο ευνοημένης ομάδας.



θολογισμός μας καθοδηγεί να διαχωρίσουμε αυτά που πραγ-
ματικά χρειαζόμαστε από όλα όσα θέλουμε. Ο διαχωρισμός της
αδήριτης ανάγκης από το «πλατωνικό επιθυμητικόν» προϋπο-
θέτει απαλλαγή από αντιδράσεις του θυμικού και μακρόπνοη
ενορατική σύλληψη για αυτά που χρειαζόμαστε ως κοινωνία
είτε σήμερα είτε στον μέλλον. 

Το κοινό καλό πρέπει να αντέχει στη βάσανο της λογικής
της συμμετρίας που μας θέλει να εξετάζουμε αντικρουόμενες
αξιώσεις συμμετρικά από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

Τέλος, τυχόν ανισότητες στην κατανομή του κοινού καλού
γίνονται προς όφελος της λιγότερο ευνοημένης ομάδας. Δη-
λαδή, η κατανομή διασφαλίζει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος
προς όσους ωφελούνται λιγότερο. Από αυτή την αρχή προκύ-
πτει η κοινωνική αλληλεγγύη και διασφαλίζεται η κοινωνική
συνοχή. 

Οι πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας μπορούν να συμ-
μερισθούν αυτές τις αρχές αφού αυτές διευρύνουν την αρχή
της πλειοψηφίας όπου «ο νικητής τα παίρνει όλα», προσθέτον-
τας αρχές της δικαιοσύνης. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινού καλού για τη χώρα
μας, το οποίο έφερε στην επιφάνεια και την αδυναμία του πο-
λιτικού συστήματος, αφορά τη δημιουργία μονάδων αφαλά-
τωσης. Οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής όπου θα
κτίζονταν οι μονάδες (ας την ονομάσουμε «Ε») οδήγησαν στη
ματαίωση του έργου. Με τη συνεχιζόμενη ανομβρία βρεθήκαμε
το 2008 με άδειους υδατοφράκτες και χωρίς πόσιμο νερό. Με-
ταφέραμε νερό από την Ελλάδα πληρώνοντάς το πολύ ακρι-
βότερα από ό,τι θα απαιτείτο αν είχαμε εγκαταστήσει τις
μονάδες. Γιατί οι μονάδες αφαλάτωσης είναι προς το κοινό
καλό; Πρώτον, θα επωφελείτο το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Οι επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας είχαν το μεγαλύτερο όφε-
λος και η επαρχία Πάφου το μικρότερο. Βεβαίως οι κάτοικοι
της «Ε» επωφελούνται μεν από την υδροδότηση αλλά υφί-
στανται τις επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας στη

1132. Δημιουργικη κοινωνιΑ



δική τους αυλή. Ο ορθολογισμός υποδείκνυε ότι ως κοινωνία
χρειαζόμαστε μονάδες αφαλάτωση. Όμως δεν τον ακολουθή-
σαμε. Η λογική της συμμετρίας μας έλεγε ότι οι κάτοικοι της
«Ε» θα αποδέχονταν τις μονάδες αν ήταν στη θέση των υπο-
λοίπων. Κατ’ ακρίβεια προτείνουν οι μονάδες να κτιστούν στην
αυλή κάποιου άλλου, όχι όμως των ιδίων. Τέλος οι εκτός «Ε»
κοινωνικές ομάδες έπρεπε να είναι έτοιμες να καταβάλουν το
κόστος για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στους κατοί-
κους της «Ε». 

Στην προκειμένη περίπτωση το πολιτικό σύστημα απέτυχε
να πείσει και οι μονάδες δεν κτίστηκαν. Γιατί; Χωρίς εννοιολο-
γικό πλαίσιο που να καθοδηγεί τις πολιτικές επιλογές, το κοινό
συμφέρον υποχώρησε μπροστά από τις ομάδας πίεσης. Μια
δημιουργική κοινωνία τολμά να αναμετρηθεί με τους ανασχε-
τικούς παράγοντες των ειδικών συμφερόντων και των ομάδων
πίεσης χάριν του κοινού καλού.

Ο πολιτικός φιλόσοφος Τζων Ρωλς προσδιορίζει τις έννοιες
του κοινού καλού που ικανοποιούν τις αρχές μιας δίκαιης κοι-
νωνίας. Η δικαιοσύνη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
να υπάρχει αρμονία σε μια κοινωνία. Επομένως ο προσδιορι-
σμός του κοινού καλού του Ρωλς μας προσφέρει καθοδήγηση
για όλα όσα οφείλουμε να επιδιώκουμε ενεργά στην ανοικο-
δόμηση της δημιουργικής κοινωνίας. 

1. Το κοινό καλό ως ορθολογισμός. 
Είπαμε ότι ο ορθολογισμός είναι μια αρχή που βοηθά να
κρίνουμε τα κοινό καλό. Ο Ρωλς λέει κάτι περισσότερο: ο
ορθολογισμός είναι κοινό καλό σε μια δίκαιη κοινωνία και
οφείλουμε να τον επιζητούμε. Έτσι ο ορθολογισμός είναι και
μέσο και σκοπός.

2. Τα πρωτεύοντα αγαθά που ικανοποιούν τις ανάγκες των
πολιτών. 
Αυτά περιλαμβάνουν τα βασικά δικαιώματα και ελευθερίες:
ουσιαστικές πολιτικές ελευθερίες για απόκτηση επιρροής
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και αξιωμάτων στους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς
της χώρας, ελευθερία επιλογής επαγγέλματος σε ένα περι-
βάλλον που προσφέρει ευκαιρίες, εισόδημα και συνθήκες
ευημερίας, κοινωνικές βάσεις για αυτοεκτίμηση και αυτο-
πραγμάτωση, εγγύηση της διαφάνειας και ασφάλεια. Ο Σεν
παρατηρεί ότι τα πρωτεύοντα αγαθά δεν έχουν από μόνα
τους αξία. Αξία έχουν διότι επαυξάνουν τις ικανότητες των
πολιτών να ζήσουν τη ζωή που οι ίδιοι θεωρούν ότι έχει
νόημα. Εφοδιάζουν τους πολίτες με ικανότητες που τους
επιτρέπουν να άρουν τυχόν περιορισμούς στις ελευθερίες
τους και να εξαλείφουν τις αδικίες. Οτιδήποτε επαυξάνει τις
ευκαιρίες που δίνονται στους πολίτες να αναπτύξουν τις
ικανότητές τους είναι προς το κοινό καλό. Οτιδήποτε πε-
ριορίζει τις ευκαιρίες αντιστρατεύεται το κοινό συμφέρον.
Η διεύρυνση των ικανοτήτων επενεργεί θετικά στην εξί-
σωση της ισχύος.

3. Το αγαθό της πολιτικής αρετής που επιτρέπει την κοινωνική
οργάνωση. 
Στην πολιτική αρετή περιλαμβάνονται η συνέπεια στην
εφαρμογή γενικών αρχών, η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα
τα μέρη να παρουσιάσουν τις θέσεις ή τα αιτήματά τους, η
προώθηση ισόρροπης κοινωνικής συνεργασίας, η ανεκτι-
κότητα και η υπευθυνότητα για το κοινό καλό. Όλα αυτά
διευκολύνουν τις συνεργασίες και ενεργοποιούν τις κοινω-
νικές δυνάμεις. Από εδώ προκύπτει η παράπλευρη ωφέλεια.

Μέσα από την περιγραφή του κοινού καλού οδηγούμαστε
σε μια θεώρηση του κράτους στο οποίο συνυπάρχουν η ελευ-
θερία και η ισότητα. Δεν αποφεύγουμε βέβαια τις οικονομικές
και κοινωνικές ανισότητες αλλά επιδιώκονται τέτοιες διευθε-
τήσεις έτσι ώστε να ευνοούνται τα ασθενέστερα μέλη και να
μη διαταράσσεται η ισότητα των ευκαιριών. Η επιδίωξη στό-
χων που ικανοποιούν τις αρχές της δικαιοσύνης επιφέρει αρ-
μονία σε μια κοινωνία. Από την άλλη, η ισχύς μιας κοινωνίας
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που βρίσκεται σε αρμονία τής επιτρέπει να επιδιώκει το κοινό
καλό. 

Μπορούμε να γίνουμε συγκεκριμένοι στην επιδίωξη του
κοινού καλού καθορίζοντας τποιες μετρήσεις κάνουμε για τη
χώρα μας, ποιες παραμέτρους θεωρούμε σημαντικές. Όπως λέ-
γεται, «αυτό που μετράς γίνεται». Η αύξηση του κατά κεφαλήν
εισοδήματος δεν αποτελεί συνεκτικό δείκτη για το κοινό καλό.
Η συνεχής και άκριτη αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να δράσει ανα-
σταλτικά στο κοινό καλό. Στα κεφάλαια για το φυσικό περι-
βάλλον και την οικονομία θα δούμε δείκτες που προσφέρουν
πρακτική καθοδήγηση.

Λογική της συμμετρίας 

Σε κάθε κοινωνική οργάνωση αγωνίζονται για επικράτηση
ετερογενείς αξίες, διαφορετικές ιεραρχήσεις αναγκών, συγ-
κρουόμενα συμφέροντα. Η λογική της συμμετρίας διευκολύνει
σε τέτοιες περιπτώσεις την επιλογή του κοινού καλού.

Η λογική της συμμετρίας επιβάλλει να εξετάζουμε το κοινό
καλό συμμετρικά γύρω από τα σημεία διαφωνίας, από διαφο-
ρετικές οπτικές γωνίες, τόσο από κοντά όσο και από κάποια
απόσταση. Εφαρμόζει την προσταγή του Καντ: να μην πράτ-
τουμε τίποτε έναντι άλλων το οποίο δεν θα επιθυμούσαμε να
πράξουν αυτοί έναντί μας. Αλλά και κάτι ακόμη. Εξετάζει συ-
στηματικά τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων με το μάτι
ενός αμερόληπτου παρατηρητή, όχι μόνο από την οπτική
γωνία των ενδιαφερομένων.

Όταν σεβόμαστε τη λογική της συμμετρίας τότε αντιλαμ-
βανόμαστε τι οδηγεί ορισμένους στην αποδοχή και άλλους
στην απόρριψη μιας θέσης και λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέ-
ροντα της μειοψηφίας. Βάζουμε τον εαυτό μας στα παπούτσια
του άλλου. 

Ένα απλό παράδειγμα προβλήματος που λύνεται με τη λο-
γική της συμμετρίας αφορά το μοίρασμα του κέικ μεταξύ δύο
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φίλων: ο ένας το μοιράζει και ο άλλος διαλέγει. Αυτός που
κόβει πρέπει να κατεβάσει το μαχαίρι σε ένα σημείο που να
είναι αποδεκτό τόσο από εκείνον που διαλέγει πρώτος όσο και
από τον ίδιο, που παίρνει δεύτερος. Μόνο αν προσεγγίσει το
πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες θα μπορέσει να
μοιράσει δίκαια. 

Ο Γιάννης Λαούρης στο βιβλίο του Masks of Demons περι-
γράφει τις προσπάθειες μιας ομάδας τριάντα Ελληνοκύπριων
και Τουρκοκύπριων εθελοντών να προωθήσουν την ειρήνη με-
ταξύ των κοινοτήτων. Μιλά για μια «μεγάλη αποκάλυψη» όταν
μετά από πέντε μήνες εντατικής δουλειάς τόσο οι Ελληνοκύ-
πριοι όσο και οι Τουρκοκύπριοι κατέληξαν σε σχεδόν ταυτό-
σημα συμπεράσματα για το τι χρειάζεται μια ενιαία Κύπρος:

Οι Ελληνοκύπριοι: «Μια χώρα όπου οι ανάγκες του κα-
θενός είναι ευθύνη όλων».
Οι Τουρκοκύπριοι: «Ένα περιβάλλον όπου οι Τουρκοκύ-
πριοι να απαιτούν για τους Ελληνοκύπριους ό,τι θα επι-
θυμούσαν για τον εαυτό τους, και οι Ελληνοκύπριοι θα
αρνιούνταν για τους Τουρκοκύπριους ό,τι δεν θα επιθυ-
μούσαν για τον εαυτό τους».

Αυτά τα συμπεράσματα δεν έπρεπε να είχαν έρθει ως «με-
γάλη αποκάλυψη». Απορρέουν από τη λογική της συμμετρίας.
Αυτή η λογική όμως δεν χαρακτηρίζει την πολιτική διαδικασία
στη χώρα μας και δικαιολογημένα οι τριάντα εθελοντές θεω-
ρούν «μεγάλη αποκάλυψη» το ότι δύο αντιμαχόμενες ομάδες,
με μισό αιώνα αιματηρών συγκρούσεων, φθάνουν σε κοινά
συμπεράσματα. Η πραγματική αποκάλυψη είναι ότι στο με-
ταίχμιο που βρίσκεται η Κύπρος ομάδες πολιτών ανακαλύ-
πτουν τις βαθύτερες αρχές που χρειαζόμαστε. 

Η λογική της συμμετρίας δεν εγγυάται ότι θα βρεθεί κοινά
αποδεκτή έννοια του καλού, αλλά οδηγεί σε πιο δίκαιες απο-
φάσεις διότι επιτυγχάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, εξετάζον-
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τας το κοινό καλό από διαφορετικές οπτικές γωνίες διευκολύ-
νεται η σύνθεση. Και, δεύτερον, όταν η σύνθεση δεν είναι εφι-
κτή, διευκολύνεται ο σχεδιασμός αποφάσεων που
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις σε όσους ωφελούνται λιγότερο
ή επηρεάζονται αρνητικά.

Η εφαρμογή της αρχής της συμμετρίας στην επιλογή του
κοινού καλού έχει ακόμη ένα θετικό αντίκτυπο. Τα μέλη του
κοινωνικού συνόλου έχουν κίνητρο να δρουν και συμπεριφέ-
ρονται όπως είχε συμφωνηθεί, να κάνει ο καθένας το καθήκον
του στην επιδίωξη του κοινού καλού. Αυτό προκύπτει διότι όλοι
θα ωφεληθούν σε κάποιο βαθμό και διότι η επιλογή του κοινού
καλού μεγιστοποιεί το όφελος ή ελαχιστοποιεί το κόστος και
για τη λιγότερο ευνοημένη ομάδα. Όσοι θα ωφεληθούν περισ-
σότερο από το κοινό καλό έχουν βεβαίως κάθε κίνητρο να το
επιδιώξουν συστηματικά. Όσοι θα ωφεληθούν λιγότερο γνωρί-
ζουν ότι τα δικό τους όφελος επίσης έχει μεγιστοποιηθεί ή η
ζημιά έχει ελαχιστοποιηθεί, και αν δεν το επιδιώξουν και αυτοί
συστηματικά τότε η κατάσταση ενδεχομένως να χειροτερέψει
από τον υπερβολικό ζήλο των υπολοίπων.

Η λογική της συμμετρίας δεν είναι το ίδιο με το αμοιβαίο
συμφέρον: τρίψε μου τη ράχη, να σου τρίψω τη δική σου. Το
αμοιβαίο συμφέρον ισχύει εφόσον δεν αλλάζει η κατάσταση
των συμβαλλομένων, δηλαδή δεν αλλάζουν τα συμφέροντά
τους ή η ισχύ τους για να τηρήσουν ή όχι τα συμφωνηθέντα. Το
κοινό καλό, από την άλλη, που έχει γίνει αποδεκτό με ορθολο-
γισμό από ίσους και ελεύθερους πολίτες έχει σταθερότητα.

Ένα παράδειγμα διευκρινίζει τη διαφορά. Έχουμε αμοιβαίο
συμφέρον με τον ιδιοκτήτη του διπλανού ξενοδοχείου να του
πουλήσω το παραλιακό μου χωράφι, διότι χρειάζομαι χρήματα
να σπουδάσω τα παιδιά μου και ο ξενοδόχος χρειάζεται γη να
επεκτείνει την επιχείρησή του. Αυτή η συμφωνία όμως δεν θα
τηρηθεί αν αλλάξει η κατάσταση μας. Όταν κληρονομήσω τον
πλούσιο θείο –αν είχα, που δεν έχω– όχι μόνο δεν θα πουλήσω
το χωράφι αλλά θα αγοράσω και το ξενοδοχείο. Ενώ αν οι προ-
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βλέψεις για τον τουρισμό ανατραπούν ο ξενοδόχος θα επιδιώ-
ξει να ακυρώσει τη συμφωνία. Γι’ αυτό ακριβώς τέτοιου είδους
συμφωνίες απαιτούν νομικά έγγραφα και εγγυήσεις. Από την
άλλη, το κοινό καλό μας λέει ότι πρέπει να διατηρούμε την πα-
ραλία μας καθαρή. Αν το κόστος καθαρισμού έχει επιμεριστεί
δίκαια μεταξύ μας, ακολουθώντας τη λογική της συμμετρίας,
τότε και οι δύο έχουμε κάθε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία
και δεν χρειαζόμαστε νομικά έγγραφα. 

Η λογική της συμμετρίας δεν αναιρεί την πρακτική ανάγκη
για μηχανισμούς επιβολής δικαιοσύνης –νομικά συμβόλαια,
δικαστήρια και όργανα επιβολής των δικαστικών αποφάσεων.
Όμως μια κοινωνία που καθορίζει το κοινό καλό με τη λογική
της συμμετρίας έχει λιγότερη ανάγκη επιβολής. 

Κοινωνικές επιλογές

Ο ορισμός για τη δημιουργική κοινωνία έχει δύο σκέλη.
Πρώτα, ορίσαμε ως δημιουργική την κοινωνία που βρίσκεται σε
δυναμική αρμονία με το περιβάλλον της και στην εσωτερική της
λειτουργία. Αναγνωρίζουμε ωστόσο ότι η τέλεια δημιουργική
κοινωνία είναι κάτι το υπερβατικό. Μπορεί να πλησιάζουμε
βαθμιαία τον στόχο μας χωρίς να τον επιτυγχάνουμε απόλυτα
και αυτό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο επίτευγμα. 

Χρειαζόμαστε επομένως ακόμη κάτι για ένα ρεαλιστικό
σχέδιο. Χρειαζόμαστε ικανότητα να προβαίνουμε σε επιλογές
που να επαυξάνουν συνεχώς την αρμονία της κοινωνίας και
επομένως να μας φέρνουν πλησιέστερα στον στόχο. Γι’ αυτό ο
ορισμός προδιαγράφει επίσης ότι «η δημιουργική κοινωνία συ-
στηματικά διερευνά και αναθεωρεί τους θεσμούς, τις πρακτικές
και τους εμπεδωμένους τρόπους λειτουργίας της». Εξάλλου,
αν και οι αξίες που προσδιορίζουν τη δημιουργική κοινωνία
έχουν εσωτερική συνέπεια, στην πράξη μπορεί να μην είναι
σύμμετρες και έχουμε να επιλέξουμε. Η ανάγκη να επιλέγουμε
μεταξύ απόλυτων αξιώσεων είναι αναπόδραστο στοιχείο της
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ανθρώπινης κατάστασης,
υπέδειξε εύστοχα ο Ισάια
Μπερλίν και εκεί στρέφουμε
τώρα τη συζήτηση. Εξάλλου
χρειάζεται προσοχή στην
επιδίωξη ενός σχεδίου. 

Ποιες γενικές αρχές διέ-
πουν τις επιλογές μας. Οι θε-
ωρίες περί κοινωνικών
επιλογών μας επιτρέπουν να
δια βα θμίζουμε τις διαφορές
καταστάσεις για να επιλέ-
γουμε έλλογα.

1. Δίνουμε έμφαση στο συγκριτικό και όχι στο τελειοκρατικό.
Είναι πολύ πιο εύκολο να επιλέξουμε μεταξύ εναλλακτικών
επιλογών αντί να συμφωνήσουμε στην τέλεια επιλογή. 

2. Αναγνωρίζουμε το αναπόδραστο του πλουραλισμού αρχών
και αξιών. Όταν η σύνθεση δεν είναι δυνατή, έχουμε να ζή-
σουμε με μόνιμη διαπάλη και αυτό απαιτεί ανεκτικότητα.

3. Διευκολύνουμε τη συνεχή επαναξιολόγηση των επιλογών
μας. Πολλές φορές χρειάζονται θυσίες μεταξύ συγκρουό-
μενων αρχών και αξιών, και πρέπει να βλέπουμε τις θυσίες
ως την αρχή και όχι το τέλος της συζήτησης. 

4. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε μερική λύση ενός προβλήμα-
τος, είτε εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών που να
βοηθούν στην πλήρη επίλυση είτε αναγνωρίζοντας ότι δεν
είμαστε σε θέση να διαβαθμίσουμε τις επιλογές.

5. Δίνουμε έμφαση στην εκλογίκευση και αποσαφήνιση των
επιλογών. Αυτό αναπτύσσουμε στην ενότητα «Σαφήνεια
προθέσεων» πιο κάτω. 

6. Και τέλος, οι επιλογές μας καθορίζονται μέσα από τη δημό-
σια διαβούλευση. Περισσότερα επί τούτου στην ενότητα
«Υπευθυνότητα στον δημόσιο βίο». 

Η άποψη ότι κατέχουμε την
απόλυτη αλήθεια είναι επικίν-
δυνη. Μαζί με το σχέδιο χρει-
αζόμαστε εργαλεία που να μας
καθοδηγούν με πραγματισμό
σε σταδιακές προσαρμοστικές
βελτιώσεις, επιδεικνύοντας
ευαισθησία στις σύνθετες αλ-
ληλοεπιδράσεις των κοινωνι-
κών ομάδων.
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Οι θεμελιώδεις ιδέες περί κοινωνικών επιλογών αναπτύχ-
θηκαν από τον γάλλο μαρκήσιο Νικολά ντε Κοντορσέτ στις
αρχές του 18ου αιώνα και στη σύγχρονη μορφή τους από τους
Άροου και Σεν στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Αυτές είναι
πρακτικές ιδέες που συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στη θεμελίωση
της κοινωνικής πρόνοιας. Σε εμάς σήμερα προσφέρουν καθο-
δήγηση για να ασκούμε την «τέχνη του εφικτού» στην πορεία
για μια δημιουργική Κύπρο. Ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι οι ιδέες
που προτείναμε για σαφήνεια προθέσεων και υπευθυνότητα
στον δημόσιο βίο έχουν στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο. 

Η ιστορία του μαρκήσιου ντε Κοντορσέτ έχει ενδιαφέρον.
Έλαβε μέρος στη Γαλλική Επανάσταση, εξελέγη ως εκπρόσω-
πος του Παρισιού και διετέλεσε Γραμματέας της Συνέλευσης
το 1791. Οι ιδέες του επηρέασαν τα συνταγματικά σχέδια αν
και στο τέλος θεωρήθηκε προδότης από το ρεύμα της πλειοψη-
φίας του Ροβεσπιέρου, συνελήφθη και πέθανε στη φυλακή. Το
1989, με την ευκαιρία των εορτασμών για τα 200 χρόνια της
Γαλλικής Επανάστασης, η γαλλική πολιτεία τον τίμησε με συμ-
βολική ταφή στο Πάνθεον. 

Η χρήση των ιδεών του ντε Κοντορσέτ από εμάς σήμερα
δεν είναι τόσο επαναστατική. Το ότι όμως χρειαζόμαστε ριζο-
σπαστικές ιδέες στο μεταίχμιο που βρισκόμαστε μας θυμίζει ότι
το δένδρο της δημοκρατίας πρέπει να ποτίζεται από καιρού εις
καιρό με τους χυμούς της επανάστασης. 

Ευθύνη προς τους νέους 

Υπάρχει μια διάσταση του κοινού καλού που δεν έχουμε
ακόμη αγγίξει. Το κοινωνικό σύνολο περιλαμβάνει και τις
μελλοντικές γενιές, οι οποίες δεν λαμβάνουν μέρος στην πο-
λιτική διαδικασία. Είτε δεν έχουν ακόμη γεννηθεί είτε είναι
πολύ μικροί για να έχουν άποψη είτε είναι πολύ νέοι για να
έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον, στην Κύπρο νιώθουν απο-
δυναμωμένοι και δεν συμμετέχουν. Επομένως είναι επιτα-
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κτικό να αντιληφθούμε την ευθύνη προς τις μελλοντικές γε-
νιές. 

Οι νέοι και νέες είναι οι φύλακες του μέλλοντος της κοινω-
νίας μας. Γι’ αυτό τους οφείλουμε σεβασμό. Δεν είναι όμως
μόνο από σεβασμό –ή αγάπη προς τα παιδιά και τα εγγόνια
μας– που πρέπει το κοινό καλό να εξυπηρετεί και τους ίδιους.
Η σταθερότητα της δημιουργικής κοινωνίας δεν μπορεί να
εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των συναισθημάτων. Βεβαίως
αυτά έχουν σημαντική θέση. Το μόνο όμως που απαιτήσαμε
από τη δημιουργική κοινωνία είναι να βλέπει τα πράγματα με
ορθολογισμό˙ επομένως εξετάζουμε την ευθύνη προς τους
νέους με τη λογική. Επιπρόσθετες απαιτήσεις –φιλευσπλαχνία,
αγάπη, σεβασμός– περιπλέκουν την πολιτική διαδικασία με
προδιαγραφές που δεν είναι πάντα εύκολο να ικανοποιηθούν
και οι οποίες οδηγούν σε ουτοπικές επιδιώξεις. Επεξηγώ αυτό
το σημείο για να μην παρερμηνευθεί. Δεν λέμε ότι τα συναι-
σθήματα και η ηθική συμπεριφορά δεν έχουν θέση στην πολι-
τική διαδικασία. Ακριβώς το αντίθετο. Αν η ηθική συμπεριφορά
προκύπτει ως αποτέλεσμα έλλογων επιλογών τότε θα την
έχουμε οπωσδήποτε, αφού απαιτήσαμε ορθολογισμό από τη
δημιουργική κοινωνία. Αν η συμπεριφορά εξαρτάται αποκλει-
στικά από το αίσθημα ηθικής ευθύνης του υποκειμένου, μπορεί
να την έχουμε αλλά και μπορεί να μην την έχουμε.

Η ευθύνη προς τις μελλοντικές γενιές προκύπτει από τρεις
παράγοντες, οι οποίοι προσδιορίζουν ότι αυτές αποτελούν
μέρος της κοινωνίας μας.

Πρώτον, όσοι έχουν ήδη γεννηθεί μας επηρεάζουν με την
καθημερινή επαφή. Αν και δεν έχουν άμεσο ρόλο στην πολιτική
διαδικασία, συμμετέχουν έμμεσα. 

Όσοι δεν έχουν ακόμη γεννηθεί αποτελούν μέρος της ταυ-
τότητας μας: η δική τους ταυτότητα πηγάζει από τη σχέση
τους με το παρελθόν, δηλαδή από εμάς. Επομένως οι μελλον-
τικές γενιές είμαστε εμείς σε μια μεταγενέστερη χρονική
στιγμή. Με τον ίδιο τρόπο πηγάζει και η δική μας ταυτότητα
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από τη σχέση μας με τις προηγούμενες γενιές. Ο μεγάλος σκη-
νοθέτης Θόδωρος Αγγελόπουλος, που πέθανε όρθιος δημι-
ουργώντας τον Ιανουάριο του 2012, είχε πει ότι «το παρελθόν
υπάρχει στο παρόν και οριοθετεί το παρόν. Είτε το θέλουμε
είτε όχι». Ωστόσο δεν μας επηρεάζει μόνο το παρελθόν αλλά
και το μέλλον όπως το έθεσε ο φιλόσοφος Άλισντερ ΜακΙν-
τάιαρ «Δεν υπάρχει παρόν που να μην είναι επηρεασμένο από
κάποια εικόνα κάποιου μέλλοντος». Υπάρχει αλληλεπίδραση
αρχών, αξιών και πεποιθήσεων μεταξύ των γενεών, έχουν
«ηθική ομοιότητα».

Τρίτος παράγοντας που μας συνδέει με τις μελλοντικές γε-
νιές είναι η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για αυθυπέρβαση –να
υπερβούμε, δηλαδή, τα φυσικά όρια της ύπαρξής μας. Υπάρχει
μια συνέχεια στο ανθρώπινο είδος και για τον καθένα από εμάς
η συνέχεια δεν σταματά στα φυσικά μας όρια που καθορίζει ο
χώρος ή ο χρόνος. Έχουμε ανάγκη να σχετιζόμαστε με κάτι
πέραν του άμεσου μας περιβάλλοντος. Το κοινωνικό σύνολο
στο οποίο ανήκουμε δεν προσδιορίζεται από στενά γεωγρα-
φικά όρια ή απόλυτα χρονικά όρια. Όπως με αφορά το καλό
των εκατοντάδων χιλιάδων Κυπρίων που ζουν σε άλλα χωριά
από το δικό μου, με τους οποίους δεν έχω προσωπική επαφή,
έτσι ακριβώς με αφορά το καλό των δεκάδων ή εκατοντάδων
απογόνων μου που δεν θα γνωρίσω. 

Υπάρχει και κάτι πιο πρακτικό που προκύπτει από την ταυ-
τόχρονη συνύπαρξη τριών ή τεσσάρων γενιών σε ένα κοινω-
νικό σύνολο. Οι γονείς εξοικονομούν για τις σπουδές των
παιδιών τους –τα παιδιά εξοικονομούν για τις ιατρικές ανάγκες
των γονιών τους. Η σημερινή αποδυναμωμένη ομάδα, οι νέοι,
θα είναι αύριο οι προστάτες των ηλικιωμένων. Δεν μπορεί οι
γονείς να ζουν καλά και να αφήσουν στα παιδιά τους χρέος.
Αυτό είναι χαρακτηριστικό μη δημιουργικής κοινωνίας που δεν
μπορεί να μείνει για πολύ σε αρμονία. Η λογική της συμμετρίας
προδιαγράφει τις ευθύνες μας προς τους νέους. 

Επομένως είναι όχι μόνο από αγάπη προς τα παιδιά μας
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αλλά από «πεφωτισμένη ιδιοτέλεια» που έχουμε ευθύνη προς
τους νέους. Στο κοινό καλό για το «ευρύτερο δυνατό κοινωνικό
σύνολο» συμπεριλαμβάνουμε και τις μελλοντικές γενιές. 

Ευθύνη προς την τρίτη ηλικία 

Και τι είναι αυτό που οφείλει η μελλοντική γενιά σε αυτή
που φεύγει; Ότι έχουν πραγματικές ελευθερίες για αξιοπρεπή
διαβίωση, ότι οι συνθήκες διαβίωσης τους –όταν θα είναι η
αδύναμη τάξη– θα είναι όπως τις είχαμε συμφωνήσει. Η συμ-
φωνία όμως για να έχει ισχύ πρέπει να έχει γίνει μεταξύ ίσων
πολιτών. Όταν οι σημερινοί νέοι δεν μετέχουν στην πολιτική
διαδικασία πώς αναμένουμε να τηρήσουν μελλοντικά τη συμ-
φωνία; Επομένως αυτό που οφείλουμε στους ηλικιωμένους
είναι συνθήκες διαβίωσης που να συνάδουν με τη δική τους
διαχρονική συνεισφορά στο κοινό καλό. Όταν οι γονείς μας
παρέδωσαν σε εμάς βιώσιμα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων
και μια ισχυρή οικονομία, τότε αναμένουν από εμάς να τηρή-
σουμε τη συμφωνία. Αν εμείς παραδώσουμε άδεια ταμεία τότε
δεν δικαιούμαστε να αναμένουμε από τα παιδιά μας να τηρή-
σουν τα συμφωνηθέντα. 

Αυτή η ανάλυση προκύπτει από μια μόνο οπτική γωνία, την
οικονομική. Δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικότητες της με-
ταιχμιακής εποχής. Όταν στα πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας
μόνο 6,5% του πληθυσμού ήταν άνω των 65 χρόνων και το
προσδόκιμο βίου ήταν 69 χρόνια, η οικονομική ανάλυση από
μόνη της αρκούσε. Αφορούσε μόνο τέσσερα χρόνια ζωής, τα
«υστερινά» μιας μικρής ομάδας. Σήμερα όμως το 13% του πλη-
θυσμού ανήκουν σε αυτή την ομάδα, με επιπρόσθετο προσδό-
κιμο βίου 17 χρόνια για τις γυναίκες και 13 για τους άνδρες.
Πολλά από αυτά τα χρόνια είναι απαλλαγμένα από σημαντικά
προβλήματα υγείας. Οι πολίτες της τρίτης ηλικίας μπορούν να
περιμένουν κάτι περισσότερο από το να αντιμετωπίζονται ως
μια αδύναμη τάξη. Αποτελούν μια δυναμική ομάδα πολιτών
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που διαθέτει σημαντικό απόθεμα συσσωρευμένων εμπειριών
και γνώσεων. Μια δημιουργική κοινωνία δεν περιορίζει το 13%
των πολιτών σε ρόλους που δεν ανταποκρίνονται στις ικανό-
τητες και φιλοδοξίες τους. 

Η ευθύνη προς την τρίτη ηλικία είναι να τους παρέχουμε
ευκαιρίες να ζήσουν τη ζωή
που οι ίδιοι θεωρούν ότι έχει
νόημα. Η εθελοντική εργα-
σία –στα νοσοκομεία, στην
εκπαίδευση, στις κοινωνικές
υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις
ή και στο δημόσιο–, η δρα-
στηριοποίηση σε κοινωνικές
επιχειρήσεις, διευρύνει τις
ελευθερίες της τρίτης ηλικίας
και ενεργοποιεί τον δυναμι-
σμό της προς όφελος όλων.
Η ευθύνη μας προς τη τρίτη
ηλικία είναι η διεύρυνση των
ελευθεριών που απολαμβά-
νει και των ευκαιριών που της ανοίγονται, περιλαμβανομένων
συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Ταυτότητα και αυτοπεποίθηση 

Στο βιβλίο του για την Τέχνη του Πολέμου, που γράφτηκε
πριν από 2.400 χρόνια, ο κινέζος στρατηγός Σαν Τσου εξηγεί
ότι «Η πρώτη επίθεση που εξαπολύει ένας ιδιοφυής στρατηγός,
είναι εναντίον του πνεύματος του εχθρού. Αυτό φροντίζει να
χειραγωγήσει προτού κάνει το επόμενο βήμα». Έτσι και εμείς
από το πνεύμα οφείλουμε να ξεκινήσουμε την πορεία για μια
δημιουργική Κύπρο. Θα προσδώσουμε λοιπόν νόημα και κα-
τεύθυνση στις έννοιες της αυτοπεποίθησης και του αισθήματος
ταυτότητας. 

Στην τρίτη ηλικία να παρέ-
χουμε ευκαιρίες για να ζή-
σουν τη ζωή που οι ίδιοι
θεωρούν ότι έχει νόημα.

Η ευθύνη μας προς τη τρίτη
ηλικία είναι η διεύρυνση των
ελευθεριών που απολαμβάνει
και των ευκαιριών που της
ανοίγονται, περιλαμβανομέ-
νων συνθηκών αξιοπρεπούς
διαβίωσης.
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Η αυτοπεποίθηση –η πεποίθηση ότι ως κοινωνία μπορούμε
να θέτουμε φιλόδοξους στόχους, να δουλεύουμε μεθοδικά, να
λύνουμε προβλήματα και να ξεπερνούμε εμπόδια– ρυθμίζει
την πολιτική βούληση. Εμφανίζεται ως πολλαπλασιαστής των
σταθερών και δυναμικών δεδομένων στην εξίσωση της ισχύος.

Η ταυτότητα αποτελεί μέρος του πολιτισμού μας. Αποτε-
λείται από κοινές αρχές, αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς τα
οποία μας διευκολύνουν να δουλεύουμε συλλογικά προς επι-
δίωξη κοινών στόχων. Αποτελεί μέρος των σταθερών δεδομέ-
νων στην εξίσωση της ισχύος, αλλά ταυτόχρονα καθορίζει τα
κίνητρα και επομένως εμφανίζεται ως παράμετρος που συνδέει
τα σταθερά με τα δυναμικά δεδομένα της ισχύος. 

Μέσω της αυτοπεποίθησης και του αισθήματος ταυτότητας
ο ανθρώπινος παράγοντας καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση
στην εξίσωση της ισχύος. Έτσι δίνουμε έμφαση σε παραμέ-
τρους που είναι στο χέρι μας να επηρεάσουμε.

Όπως όμως έχουμε πει η ισχύς είναι το μέσο και όχι ο σκο-
πός. Πώς μας βοηθούν επομένως το αίσθημα ταυτότητας και
η αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της με-
ταιχμιακής εποχής; Αυτό το ερώτημα απαντούμε στη συνέχεια. 

Διατήρηση της αυτοπεποίθησης 

Το μεταίχμιο δεν είναι μια σταθερή και μόνιμη κατάσταση,
είναι ένα περιβάλλον δυναμικών αλλαγών και αναταραχής. Το
πρόβλημα όμως δεν είναι οι δυναμικές αλλαγές αλλά η δική
μας ανικανότητα να προσαρμοστούμε. «Εν καιρώ πολέμου
απαιτείται προσαρμοστικότητα και ευελιξία» γράφει ο Τσου.
Πώς μπορούμε να επιτύχουμε τη δυναμική αρμονία της κοινω-
νίας εν μέσω αναταραχών; 

Στην αλληλεπίδρασή μας με ένα δυναμικό περιβάλλον
έχουμε τρεις επιλογές. 

Αν θεωρούμε ότι η δυναμική καθορίζεται αποκλειστικά από
άλλους, μπορούμε να υποχωρήσουμε σπεύδοντας να προσαρ-
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μοστούμε ή να κρύψουμε το κεφάλι στην άμμο προσβλέποντας
στην επάνοδο της σταθερότητας. Χάνουμε όμως έτσι τον
μπούσουλα επιτρέποντας σε άλλους να μας προσδιορίζουν. Ή
αναβάλλουμε την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών για κά-
ποιο νεφελώδη μακρινό χρονικό ορίζοντα, μέχρι να εμφανι-
στούν καλύτερες συνθήκες, τις οποίες όμως ούτε να
προσδιορίσουμε μπορούμε ούτε να βεβαιώσουμε ότι θα έρθουν.
Περιμένοντας άπρακτοι πέφτουμε στην παγίδα της «αυτοσυν-
τηρούμενης σύγχυσης». 

Έτσι προσεγγίσαμε, για παράδειγμα, το θέμα των μετανα-
στών, υιοθετώντας ευρωπαϊκές οδηγίες χωρίς να δημιουργή-
σουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς ενσωμάτωσης.
Ακολουθήσαμε ένα συνδυασμό παθητικής προσαρμογής και
αποφυγής αντιμετώπισης του προβλήματος, μετατρέποντας
μια πηγή δυναμισμού και ανανέωσης της μικρής μας κοινωνίας
σε απειλή για τον τρόπο ζωής μας. Φαίνεται ότι και η διαχεί-
ριση των κοντέινερς με τα εκρηκτικά στο Μαρί είχε αφεθεί για
κάποιον νεφελώδη ορίζοντα.

Από την άλλη, μπορούμε να αντιπαρατεθούμε με το περιβάλ-
λον παρορμούμενοι από τις επιθυμίες μας. Πεπεισμένοι ότι
«έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας» υιοθετούμε μη ρεαλιστικές
προσεγγίσεις, στηριγμένες σε ευσεβοποθισμό, υποτίμηση των
κινδύνων και υπερεκτίμηση των πιθανοτήτων επιτυχίας. Επιδιώ-
κουμε ανεδαφικές και εξωπραγματικές πολιτικές οι οποίες, στο
τέλος, είναι καταστροφικές. Η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον
υπαγορεύεται από την «επίσημη γραμμή» ανέξοδης πατριωτικής
αντίστασης που εκφράζεται μέσα από ανελαστικές γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες. Όταν όμως βλέπουμε τον κόσμο μονοδιάστατα
από τη δική μας οπτική γωνία, παρασυρόμαστε σε έναν φαύλο
κύκλο χωρίς προοπτική. Το περιβάλλον δεν συμπεριφέρεται
όπως η επίσημη γραμμή θα το ήθελε και οδηγούμαστε σε συνε-
χείς αντιπαραθέσεις με τις συνακόλουθες αστοχίες. 

Έτσι ακριβώς προσεγγίσαμε τη διεθνή οικονομική κρίση
που άρχισε το 2008. Οι αρμόδιοι ήθελαν την κρίση να μας προ-
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σπερνά. Αντί να χαράξουμε
πολιτική κάναμε αντιπολί-
τευση στα διεθνή γεγονότα.
Ως αποτέλεσμα είδαμε την
οικονομία μας να υποβαθμί-
ζεται, την ανεργία να αυξά-
νεται στα ψηλότερα επίπεδα
από το 1974 και να μπαί-
νουμε σε επιτήρηση από τους
γραφειοκρατικούς μηχανι-
σμούς της Ε.Ε. 

Έχουμε όμως και τρίτη
επιλογή: Να αντιμετωπί-
σουμε τις αναταραχές ως μια
σειρά ευκαιριών για να ενερ-
γοποιήσουμε τον δυναμισμό

της κοινωνίας μας. Οι μεγάλες ευκαιρίες για δημιουργία προ-
σφέρονται σε περιόδους μεγάλων αναταραχών. Γι’ αυτό στο με-
ταίχμιο που βρισκόμαστε παρουσιάζεται η ευκαιρία για να
οδηγήσουμε τη χώρα σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων απο-
φεύγοντας τους φαύλους κύκλους των υποχωρήσεων ή των αν-
τιπαραθέσεων. Προς τούτο απαιτείται αυτοπεποίθηση να
προετοιμάζουμε κάθε δυναμικό στοιχείο που διαθέτει η κοινω-
νία μας για να παίρνουμε πρωτοβουλίες την κατάλληλη στιγμή
και με τον κατάλληλο τρόπο, είτε για να αντιμετωπίσουμε άμε-
σες προκλήσεις ή για να προετοιμάσουμε συνθήκες για μελ-
λοντικές δράσεις. Η αυτοπεποίθηση προϋποθέτει συστηματική
προετοιμασία στην πολιτική διαδικασία, ικανότητα αξιοποί-
ησης των ευρωπαϊκών και διεθνών ρευμάτων, και ανάληψη
πρωτοβουλιών προς επιδίωξη στρατηγικών στόχων. 

Αυτή την προσέγγιση υιοθετεί ο Αχμέτ Νταβούτογλου στην
ανάλυση της διεθνούς θέσης της Τουρκίας και αυτό δεν πρέπει
να μας αφήσει αδιάφορους. Ο Νταβούτογλου δεν είναι απλά ο
νυν υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Είναι ο αρχιτέκτονας

Να αντιμετωπίσουμε τις ανα-
ταραχές ως μια σειρά ευκαι-
ριών για να ενεργοποιήσουμε
τον δυναμισμό της κοινωνίας
μας.

Στο μεταίχμιο που βρισκόμα-
στε έχουμε την ευκαιρία να
οδηγήσουμε τη χώρα σε μια
νέα κατάσταση πραγμάτων
αποφεύγοντας τους φαύλους
κύκλους των υποχωρήσεων ή
των αντιπαραθέσεων.
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της διεθνούς πολιτικής που ακολουθεί η χώρα του την τελευ-
ταία δεκαετία. Το έργο του οφείλουμε να το μελετούμε, όχι
τόσο για εντοπίζουμε τα σημεία διαφωνίας αλλά, κυρίως, για
να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει. Όπως το θέτει και ο Τζακ
Ράιαν προς τον καπετάνιο Ράμιους (Σων Κόνερι) στη δημοφιλή
ταινία e Hunt for Red October, «είναι σοφό να μελετάς τους
τρόπους του αντιπάλου». 

Η προσέγγιση του Νταβούτογλου δεν αφορά μόνο χώρες
που έχουν «από τη σκοπιά της κοσμοαντίληψης τους μια πο-
λιορκητική θέση» –όπως θεωρεί τη χώρα του– αλλά και χώρες
που κατέχουν «από τη σκοπιά της γεωγραφίας, θέση γέφυρας»
–όπως οφείλουμε να βλέπουμε εμείς τη δική μας χώρα. Βρι-
σκόμαστε σε μια γεφυροποιό γεωγραφική θέση και οφείλουμε
να πραγματοποιούμε στρατηγικά ανοίγματα που να ενδυνα-
μώνουν τη γεωπολιτική μας θέση ως το κατ’ εξοχή μεθοριακό
κράτος προπύργιο της Ε.Ε. Η πρόσφατη ανακάλυψη κοιτασμά-
των φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο μας προσδίδει
γεφυροποιό θέση και στις διόδους ενέργειας. 

Υπάρχει όμως κάτι ακόμη που καθιστά σημαντικό το αί-
σθημα αυτοπεποίθησης. 

Στοχεύουμε σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα, ανάλογο με την εγ-
καθίδρυση της Δημοκρατίας το 1960 και την ένταξη στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση το 2004. Με μια σημαντική διαφορά. Στον
αγώνα για απελευθέρωση υπήρχε ένα σημαντικό κίνητρο εξω-
γενώς: η στέρηση της ελευθερίας έδινε επαρκή ώθηση στην
κοινωνία μας για να αγωνιστεί, να θυσιαστεί και να επιμείνει.
Η πορεία προς την Ε.Ε. ήταν επίσης προδιαγεγραμμένη εξω-
γενώς: όλες οι υποψήφιες χώρες γνωρίζουν τι συνεπάγεται η
διαδικασία ένταξης. Όμως ο στόχος για πολιτική μεταρρύθμιση
καθορίζεται ενδογενώς. Εμείς προσδιορίζουμε πώς θέλουμε να
είναι η Κύπρος του 21ου αιώνα. Επιδιδόμαστε επομένως σε ένα
αγώνα ανανέωσης και αυτοπροσδιορισμού, στοχαζόμενοι το τι
πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να
σταματήσουμε να κάνουμε. Για να τα καταφέρουμε χρειάζεται
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ισχυρό αίσθημα αυτοπεποί-
θησης ότι μπορούμε να θέ-
τουμε φιλόδοξους στόχους
και να τους επιτυγχάνουμε.
Χρειάζεται αυτοπεποίθηση
για να αναμετρηθούμε με
τους παράγοντες ανάσχεσης. 

Όπως έχει λεχθεί, «ένα
ταξίδι χιλίων μιλίων αρχίζει
με ένα βήμα». Το πρώτο
βήμα αρχίζει με την πεποί-
θηση ότι μπορείς να φτάσεις
στο τέρμα. 

Πώς διατηρούμε την αυ-
τοπεποίθηση μας; 

Πρώτα πρέπει να αποβά-
λουμε τον εχθρό που έχουμε
μέσα μας. Είμαστε πλέον

ελεύθεροι και οι τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος δεν
μπορεί να καθορίζουν το μέλλον. Στο χέρι μας είναι να αποβά-
λουμε κατάλοιπα μετα-αποικιοκρατικά σύνδρομα, τις συνεχείς
αμφισβητήσεις για το αν είμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε
μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πορεία, φοβίες και ανασφάλειες σχε-
τικά με τη ταυτότητά μας. Έστω και αν η σύγχρονη ιστορία μας
έχει σελίδες αίματος και αποτυχιών, το πνεύμα μας πρέπει να
παραμείνει αδάμαστο. Οι στίχοι του Ουίλιαμ Χένλεϋ από το
αγαπημένο ποίημα του Νέλσον Μαντέλα Invictus, αποτελούν
πηγή έμπνευσης:

Μέσ’ το σκοτάδι που με σκεπάζει 
κατάμαυρο απ΄ άκρη σε άκρη 
ευχαριστώ τους θεούς όποιοι και να ‘ναι 
για την αδάμαστη ψυχή μου.

Επιδιδόμαστε σε ένα αγώνα
ανανέωσης και αυτοπροσδιο-
ρισμού, στοχαζόμενοι το τι
πρέπει να κάνουμε, τι δεν
πρέπει να κάνουμε και τι πρέ-
πει να σταματήσουμε να κά-
νουμε. Χρειαζόμαστε ένα
ισχυρό αίσθημα αυτοπεποί-
θησης ότι μπορούμε να θέ-
τουμε φιλόδοξους στόχους
και να τους επιτυγχάνουμε.
Χρειάζεται αυτοπεποίθηση
για να αναμετρηθούμε με
τους παράγοντες ανάσχεσης. 
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Δεν έχει σημασία πόσο στενή είναι η οδός
Πόσο αυστηρή η τιμωρία.
Εγώ είμαι ο αφέντης της μοίρας μου:
Εγώ είμαι ο καπετάνιος της ψυχής μου.

Συμβολικά, τίποτα δεν αποκαλύπτει καλύτερα τις φοβίες
και ανασφάλειες ορισμένων από τις συζητήσεις που έγιναν για
τη δημιουργία και τη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Όσοι υποστήριζαν ότι η γλώσσα διδασκαλίας σε ένα
πανεπιστήμιο στην Κύπρο έπρεπε να είναι η αγγλική, αποκά-
λυπταν μια φοβία ότι δεν είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε
ένα πανεπιστήμιο διεθνών προδιαγραφών στηριζόμενοι στη
δική μας γλώσσα, με τον πνευματικό και πολιτιστικό πλούτο
που μεταφέρει. Όσοι υποστήριζαν ότι η λειτουργία πανεπιστη-
μίου στην Κύπρο θα αποξένωνε τους Ελληνοκύπριους από την
εθνική μας ταυτότητα έδειχναν ανασφάλειες για τη δύναμη του
ελληνικού πνεύματος. Η σύντομη ιστορία του Πανεπιστημίου
Κύπρου –με τη διεθνή καταξίωση, από τη μία πλευρά, και τις
πολυεπίπεδες σχέσεις με ελλαδικά πανεπιστήμια, από την
άλλη– διέψευσε τις φοβίες και των δύο. Δυστυχώς, κατάλοιπα
σύνδρομα υποβόσκουν ακόμη.

Απαιτείται μια διαδικασία αυτογνωσίας και ανανέωσης για
να ξαναβρούμε τον δυναμισμό και την αυτοπεποίθησή μας και
να κερδίσουμε τη μάχη του πνεύματος. Πρέπει να αντικατα-
στήσουμε το νόημα που άλλοι δίνουν στην Κύπρο ως «αερο-
πλανοφόρο της Μέσης
Ανατολής» ή ως «πόρνη της
Μεσογείου» ή ως «η Κούβα
της Μεσογείου», με τις δικές
μας έννοιες. Να δώσουμε
νόημα στο «χρυσοπράσινο
φύλλο» της Μεσογείου ως το
δημιουργικό προπύργιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη ση-

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθη-
σης απαιτεί εμπειρογνωμο-
σύνη, αξιοπιστία και
δημιουργία θεσμών – δεν είναι
μόνο ζήτημα αυτογνωσίας και
ψυχολογικής ανανέωσης. 
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μασία που είχε η Κύπρος στα χέρια άλλων, είναι τώρα στα δικά
μας χέρια να την αξιοποιήσουμε αναλαμβάνοντας εμείς πρω-
τοβουλίες. 

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης δεν είναι μόνο ζήτημα αυ-
τογνωσίας και ψυχολογικής ανανέωσης. Απαιτείται εμπειρο-
γνωμοσύνη, αξιοπιστία και δημιουργία θεσμών. 
1. Η αυτοπεποίθηση μιας κοινωνίας ενισχύεται όταν βιώνει επι-

τυχίες. Προς τούτο απαιτείται μελέτη και έρευνα στην ανά-
λυση των προβλημάτων και προσεκτική προετοιμασία στον
καθορισμό των στόχων. Για επιτυχία στην πολιτική διαδικασία
δεν αρκεί η εμπειρία, απαιτείται εμπειρογνωμοσύνη. Η εμπει-
ρία από μόνη της είναι η αντίδραση στην ηγεσία που ασκούν
άλλοι, είναι η προσαρμογή στη δυναμική που άλλοι καθορί-
ζουν. Η εμπειρογνωμοσύνη μας επιτρέπει να κατανοήσουμε
εις βάθος τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά φαινόμενα
και να στοχαστούμε για τις γενικές αρχές που προσφέρουν
λύσεις. Όταν αντιμετωπίζουμε μεγάλα διλήμματα απαιτείται
μια αφηρημένη θεώρηση για να αντιληφθούμε τη ρίζα των
προβλημάτων και να εντοπίσουμε εκείνες τις θεμελιώδεις
αρχές που θα δώσουν διαχρονικά σταθερές λύσεις. Η εμπει-
ρογνωμοσύνη επιτρέπει την αναγκαία θεώρηση. 

2. Η αξιοπιστία απαιτεί συνέπεια και συνέχεια μπροστά από
τις δυσκολίες και κάτω από την πίεση ανασταλτικών δυνά-
μεων, τόσο εξωγενών όσο και ενδογενών. Για να είμαστε
αξιόπιστοι χρειάζεται θάρρος και υψηλό αίσθημα ηθικής ευ-
θύνης για να παραμένουμε συνεπείς στις θέσεις μας. 

3. Η συλλογική εμπειρογνωμοσύνη και αξιοπιστία μιας κοι-
νωνίας δεν εξαρτάται από άτομα. Απαιτεί θεσμούς που να
συνεπικουρούν την πολιτική διαδικασία, προσφέροντας
αναλύσεις για τα τρέχοντα προβλήματα και μεταφράζοντας
τις θεωρητικές γνώσεις σε πρακτικές πολιτικές. Οι ανεξάρ-
τητες δεξαμενές σκέψεις εστιάζουν τον πολιτικό διάλογο
στην ουσία των γεγονότων και σε στέρεες θεωρητικές βά-
σεις, αντί να τον αφήνουν στη σύγχυση της πολιτικής αντι-



2. Δημιουργικη κοινωνιΑ 133

παλότητας. Ανεβαίνει έτσι το επίπεδο του πολιτικού λόγου
και αποτρέπονται οι πολιτικές λοξοδρομίες. 

Η δημιουργία ανεξάρτητων θεσμών δεν είναι εύκολη υπό-
θεση. Το πολιτικό κατεστημένο δυσκολεύεται να κατανοήσει
κάτι πολύ απλό: ότι ο πλουραλισμός απόψεων και η επιστημο-
νική ανάλυση μας ενδυναμώνουν. Διευκολύνουν την αποσα-
φήνιση θέσεων και τον εξορθολογισμό του πολιτικού λόγου,
βελτιώνουν τη μεθοδικότητα στη χάραξη και εφαρμογή πολι-
τικής, αναπτύσσουν τη συνθετική ικανότητα μιας κοινωνίας. 

Γιατί δυσκολεύεται το πολιτικό σύστημα να αντιληφθεί κάτι
που φαίνεται αυτονόητο; Την απάντηση την έχουμε ήδη δώσει:
οι δυσκολίες οφείλονται στην αδράνεια και το ένστικτο αυτο-
συντήρησης. Το πολιτικό σύστημα, συντηρώντας την έννοια
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, παρουσιάζει τον εαυτό του
ως την υπέρτατη αυθεντία.

Οι κρίσιμοι θεσμοί που θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση
της δημιουργικής Κύπρου αφορούν την εθνική ασφάλεια, την
ευρωπαϊκή διάσταση της χώρας μας, την οικονομία, την ενέρ-
γεια και το περιβάλλον. 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου δημιουργήθηκε υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών για να βοηθήσει την πο-
ρεία ένταξης στην Ε.Ε. Με την ένταξη, έπαυσε να έχει ρόλο ως
φορέας ενημέρωσης περί Ευρώπης. Απαιτείται να αναβαθμι-
στεί για να είναι σε θέση να διεξάγει στρατηγικές μελέτες για
όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής μας πολιτικής ζωής. Για να εί-
μαστε σε θέση να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο ευρωπαϊκό
περιβάλλον και να διαλεγόμαστε μαζί του δημιουργικά –αντί
απλώς να προσαρμοζόμαστε– χρειάζεται η ανάπτυξη εποικο-
δομητικών και εφαρμόσιμων εναλλακτικών σχεδίων. Αυτά
είναι που χρειαζόμαστε από ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο μελε-
τών, συνδεδεμένο με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέν-
τρα της χώρας, αλλά και με ανάλογα ινστιτούτα άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. 



Δημιουργικh κyπρος134

Εν όψει της προεδρίας
του Συμβουλίου της Ε.Ε. από
την Κύπρο τον Ιούλιο 2012
έγινε εισήγηση από τις άλλες
δύο χώρες της προεδρίας
(Δανία και Πολωνία) να δη-
μιουργηθεί δίκτυο δεξαμε-
νών σκέψης των τριών
χωρών που θα τροφοδοτού-
σαν τους πολιτικούς με ανα-
λύσεις. Διαφάνηκε τότε ότι
είμαστε η μόνη από τις τρεις
χώρες που δεν έχουμε. Εισή-
γηση που είχαμε υποβάλει
στον τότε υπεύθυνο για την
κυπριακή Προεδρία για δη-

μιουργία Κυπριακού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Με-
λετών αγνοήθηκε μαζί με τις προοπτικές χρηματοδότησης που
είχαμε εξασφαλίσει. Ως αποτέλεσμα, όταν κυκλοφόρησε με-
λέτη 16 ευρωπαϊκών ινστιτούτων για την προεδρία Δανία-Πο-
λωνία-Κύπρος, μόνο τρία από τα 53 άρθρα ήταν κύπριων
αναλυτών.

Μίλησα εδώ για θεσμούς που ενδυναμώνουν τη διαχείριση
της ευρωπαϊκής μας διάστασης, η οποία αγγίζει όλες τις πτυχές
της κοινωνικής οργάνωσης. Για θεσμούς που αφορούν θέματα
οικονομίας, ενέργειας και περιβάλλοντος, και την εθνική
ασφάλεια θα δούμε στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

Ενίσχυση της ταυτότητας 

Τα ερωτήματα του «ποιος είμαι» και «πού ανήκω» είναι θε-
μελιώδη για τον άνθρωπο. Καθορίζουν το σύνολο των ιδεών
που μας εκφράζουν, των ηθικών αξιών που μας καθοδηγούν
και των δεξιοτήτων που διαθέτουμε. Προσδιορίζουν τις ομάδες

Στην Κύπρο του 21ου αιώνα δεν
οφείλουμε να επιλέξουμε μεταξύ
της εθνικής και της πολιτειακής μας
ταυτότητας. 

Μπορούμε να είμαστε και Έλληνες
και χριστιανοί και κύπριοι πολίτες
και ευρωπαίοι πολίτες. 

Άλλοι συμπολίτες μας μπορεί να
είναι Τούρκοι και μωαμεθανοί, ή
Αρμένιοι ή καθολικοί, αλλά εξίσου
Κύπριοι και Ευρωπαίοι. 
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με τις οποίες μας ενώνει συγγένεια ιδεών, αξιών και ικανοτή-
των. Η απάντηση που δίνουμε μας επιτρέπει να κατανοήσουμε
τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας, και να αντιμετωπίζουμε
τη ζωή με αυτοπεποίθηση. Ενώ το δυναμικό περιβάλλον προ-
σφέρει ευκαιρίες για δημιουργία, οι αναταραχές προκαλούν
αγωνία. Για την πλοήγηση χρειαζόμαστε ένα εσωτερικό στα-
θερό σημείο αναφοράς, μια ψυχική ενδοχώρα που δεν την κτυ-
πούν οι άνεμοι της αλλαγής, όπου τα πράγματα είναι
προβλέψιμα και κατανοητά και στην οποία βρίσκουμε ασφά-
λεια. Το αίσθημα ταυτότητας δημιουργεί αυτόν τον ζωτικό
χώρο ασφάλειας. 

Σε θέματα ταυτότητας ο ορθολογισμός παραμένει χρήσιμος
αλλά έχει περιορισμένη εφαρμογή. Είμαστε αυτό που νιώθουμε
ότι είμαστε, ανήκουμε στην ομάδα που θεωρούμε δική μας και
κανένα επιχείρημα, όσο λογικό και να είναι, δεν μπορεί να μας
μεταπείσει. Ο κριτικός στοχασμός όμως μπορεί να μας βοηθή-
σει να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Αν η κατανόηση δι-
ευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης μας –αντί να μας επιβάλλει
να επιλέξουμε ή να αλλάξουμε τρόπο ζωής– τότε εναρμονί-
ζουμε το λογικό με το συναίσθημα. 

Πρώτον, το σύνολο των ιδεών που συμμεριζόμαστε αποτε-
λεί μέρος της ταυτότητάς μας. Για να λειτουργήσει η δημιουρ-
γική κοινωνία απαιτείται ένα κοινό υπόστρωμα αρχών και
αξιών που να δημιουργεί αίσθημα ότι ανήκουμε σε αυτή την
κοινωνική δομή, αλλά και δέσμευση στην επιδίωξη του στόχου.
Απαιτείται δουλειά, επιμονή και υπομονή, για να γίνουν αυτές
οι αρχές και αξίες κτήμα όλων. Η πολιτική συζήτηση διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κοινής ταυτότητας
και στο αίσθημα του ανήκειν. Γι’ αυτό θα μιλήσω για υπευθυ-
νότητα στο δημόσιο βίο και τη διαμόρφωση κοινής γνώμης.
Πολλά πράγματα είναι στο χέρι μας όσον αφορά τη διαμόρ-
φωση ταυτότητας. 

Δεύτερο, μπορούμε να έχουμε πολλαπλές ταυτότητες χωρίς
αυτό να προκαλεί ψυχική διαταραχή. Είμαι άντρας, κύπριος,
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ελληνικής καταγωγής, μεσαίας κοινωνικής τάξης, επιστήμο-
νας, χριστιανός. Είμαι επίσης σύζυγος, πατέρας, φίλος, χορεύω
αργεντινό ταγκό και είμαι ορειβάτης. Όλα αυτά συνυπάρχουν
χωρίς ένταση –πέραν της πρόκλησης της διαχείρισης του χρό-
νου, και, στη δική μου περίπτωση, της διαφωνίας με τη σύζυγό
μου Νίνα ότι δεν χορεύω και πολύ καλά. Την ταυτότητά μας
την καθορίζει η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, το φύλο, οι πο-
λιτικές προτιμήσεις, η θρησκεία, το επάγγελμα. Μπορούμε να
είμαστε όλα αυτά ταυτόχρονα και να νιώθουμε εξίσου έντονα
για όλα. 

Κατ’ ακρίβεια, όσο πιο πολύ διευρύνουμε την ταυτότητά
μας και επεκτείνουμε την ψυχική ενδοχώρα τόσο πιο ισχυροί
γινόμαστε. Όσο πιο πολύ διευρύνουμε την ταυτότητά μας,
τόσο περισσότερα πράγματα και καταστάσεις κατανοούμε και
νιώθουμε άνετα μαζί τους. Αυτά που γνωρίζουμε ή κατανοούμε
προσφέρουν τη σταθερότητα από την οποία αντλούμε δύναμη
για να αντιμετωπίσουμε όσα δεν γνωρίζουμε ή δεν κατανο-
ούμε.

Περαιτέρω, ενισχυόμαστε διότι οι ικανότητες μας εξαρτών-
ται από την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουμε. Επομένως
όσο πιο πολύ διευρύνουμε την ταυτότητά μας τόσο πιο πολύ
αναπτύσσουμε τις ικανότητες μας. 

Ο Σεν εξηγεί ότι όσοι προσεγγίζουν τα πρόσωπα απλά ως
μέλη μιας και μόνο κοινωνικής ομάδας βασίζονται σε ελλιπή
κατανόηση του εύρους και της πολυπλοκότητας των κοινω-
νιών, αλλά και του ανθρώπου ως κατεξοχήν κοινωνικού όντος.
Αναφέρεται στον Κάρλ Μαρξ ο οποίος, παρότι ο πατέρας της
θεωρίας για την πάλη των τάξεων, προειδοποιούσε το Ενωμένο
Κόμμα των Εργατών της Γερμανίας το 1875 να μη βλέπουν
τους εργάτες ως ανήκοντες μόνο στην εργατική τάξη, χωρίς να
βρίσκουν οτιδήποτε άλλο σε αυτούς. Για να καταλήξει ότι αυτή
η προειδοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας κατά
την οποία ορισμένα ιδεολογικά ρεύματα θέλουν τους ανθρώ-
πους να ανήκουν αποκλειστικά σε μια μόνο κοινωνική κατη-
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γορία: ότι είναι μόνο χριστιανοί ή μόνο μουσουλμάνοι, Άραβες
ή εβραίοι, καθολικοί ή προτεστάντες ή ότι ανήκουν στον δυ-
τικό πολιτισμό ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με
άλλους πολιτισμούς, όπως ισχυρίζεται ο Χάντινγκτον στο βι-
βλίο του. Η προσέγγιση του Σεν μας αφορά και μπορούμε να
την υιοθετήσουμε προσθέτοντας το παράδειγμα της δικής μας
χώρας: δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε μόνο Έλληνες ή
Τούρκοι της Κύπρου, ή μόνο Ελληνοκύπριοι ή Τουρκοκύπριοι
ή μόνο Κύπριοι. Αυτό είναι ένα αχρείαστο ψευτοδίλημμα το
οποίο πολλά δεινά μας προκάλεσε τα τελευταία 50 χρόνια.

Οδηγούμαστε επομένως σε ένα θεμελιώδες συμπέρασμα:
ότι στην Κύπρο του 21ου αιώνα δεν οφείλουμε να επιλέξουμε
μεταξύ της εθνικής και της πολιτειακής μας ταυτότητας. 

Η επιβολή μιας δεσπόζουσας ταυτότητας στους πολίτες
μιας χώρας είναι μη δημιουργική στάση. Τους στερεί την ελευ-
θερία να αποφασίσουν οι ίδιοι την ταυτότητά τους και την
ομάδα στην οποία ανήκουν. Τους αφαιρεί το δικαίωμα να επι-
λέξουν ελεύθερα από τις πολλαπλές ταυτότητες τι τους εκφρά-
ζει περισσότερο και τι λιγότερο, να διαμορφώσουν τη δική τους
ψυχολογική ενδοχώρα. 

Μια δημιουργική κοινωνία είναι ανεκτική στις πολλαπλές
ταυτότητες των μελών της. 

Εδώ όμως αγγίζουμε το πιο κρίσιμο σημείο. Η ανεκτικότητα
στις ταυτότητες των άλλων απαιτεί ένα ισχυρό αίσθημα της
δικής μας ταυτότητας. Η ανεκτικότητα δεν αποκαλύπτει αδυ-
ναμία. Αντιθέτως, προϋποθέτει ψυχική δύναμη και αυτοπεποί-
θηση. Δεν αποδομούμε την ταυτότητά μας για να επιτύχουμε
την ανεκτικότητα, οφείλουμε να την ενισχύσουμε. Ταυτόχρονα
πρέπει να ενισχύεται η κατανόηση των σύγχρονων αντιλή-
ψεων για τον πλουραλισμό των ταυτοτήτων και την ανεκτικό-
τητα στο διαφορετικό. 

Αυτή είναι η απάντηση στην πρόκληση να αποβάλουμε τον
συντηρητισμό μας χωρίς να αποδομήσουμε την ιδιαιτερότητα
της πολιτιστικής μας παράδοσης. Χρειάζεται ακριβώς να ενι-
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σχύσουμε το αίσθημα ταυτότητας. Διαφορετικά ο συντηρητι-
σμός παραμένει η μόνη προστασία που αποσπά όμως σημαν-
τικό αντίτιμο εις βάρος της προόδου. 

Πρέπει να αντιληφθούμε σωστά αυτή τη σύνθετη προσέγ-
γιση στο θέμα ταυτότητας. Έχω εξηγήσει τι πρεσβεύει μια
δημιουργική κοινωνία. Είναι σημαντικό να διευκρινίσω και τι
δεν πρεσβεύει για να μη μείνουν ανοικτές ευκαιρίες για
παρερμηνεία. 
1. Η ανεκτικότητα και η αρμονική συμβίωση δεν απαιτεί από

εμάς αποδόμηση της εθνικής μας ταυτότητας. Αντιθέτως, η
αποδόμηση της ταυτότητας οδηγεί σε ένα αίσθημα αβεβαι-
ότητας και ανασφάλειας, και μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη
ανοχής ή ακόμη και στη χρήση βίας εναντίον αυτών που θε-
ωρούνται ξένοι και επομένως απειλή. Εδώ πιστεύω βρί-
σκονται και οι λόγοι των αντιδράσεων στις πολιτικές για
«ειρηνική συμβίωση των κοινοτήτων». Είναι δυνατό να αν-
τιδρά κάποιος στην ειρηνική συμβίωση; Όχι. Πέραν βεβαίως
της προβληματικής παρουσίας κατοχικών στρατευμάτων,
αντιδράσεις προκαλεί η αντίληψη ότι για να μπορέσουμε
να ζήσουμε ειρηνικά με τους «άλλους» πρέπει να αποδομή-
σουμε τη ταυτότητά μας. Επιδιώκεται ο στόχος της ανεκτι-
κότητας χωρίς ταυτόχρονα να ενισχυθεί το αίσθημα
ταυτότητας. Αυτό δεν δουλεύει: για να κτίσεις γέφυρες χρει-
άζεσαι δύο πυλώνες. Γέφυρα με έναν πυλώνα ακροβατεί. 
Δεν είναι δημιουργική προσέγγιση να χαρακτηρίζονται
«ρατσιστές» όσοι εκφράζουν διαφωνίες. Είμαι βέβαιος ότι
υπάρχουν και ρατσιστικά στοιχεία μεταξύ των διαφωνούν-
των. Όμως οι κάτοικοι της Κύπρου με την πλούσια ιστορική
παράδοση προσμείξεων με άλλους πολιτισμούς μπορούν
να είναι ιδιαίτερα δεκτικοί στο διαφορετικό. Από την άλλη,
ο συντηρητισμός είναι μέρος της κυπριακής ιδιαιτερότητας
και μεγάλη πλειοψηφία των διαφωνούντων είναι πολίτες,
και ιδίως νέοι, που αγωνιούν για τη ταυτότητά τους. 

2. Η ενδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας και των θρησκευτι-
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κών παραδόσεων δεν συνεπάγεται έλλειψη ανεκτικότητας
ή αυξημένη προσπάθεια επιβολής της μιας ή της άλλης ταυ-
τότητας επί των υπολοίπων. Όχι. Αυτό που απαιτεί είναι τον
σαφή διαχωρισμό της δημόσιας από την ιδιωτική σφαίρα.
Άλλο κράτος, άλλο έθνος, άλλο θρησκεία. Ο διαχωρισμός
της παιδείας των κοινοτήτων από τους κρατικούς θεσμούς
στο σύνταγμα της Δημοκρατίας είναι σοφός και ωφέλιμος.
Η αποτυχία μας να το χειριστούμε σωστά οδήγησε σε σύγ-
κρουση των κοινοτήτων. 

Η πρώτη διευκρίνιση αποκλείει τις ακραίες προσεγγίσεις
της διεθνιστικής Αριστεράς. Η δεύτερη κλείνει τον δρόμο στην
εθνικιστική Δεξιά. Η διαχείριση της ταυτότητας απαιτεί μια
σύνθετη προσέγγιση, μακριά από μονοδιάστατες και ακραίες
ιδεολογίες. Αυτά που πρεσβεύουμε συνάδουν τόσο με τις φι-
λελεύθερες αξίες της Δεξιάς όσο και τις κοινωνικές ευαισθησίες
της Αριστεράς. Ταυτόχρονα όμως απαιτεί και από τις δύο
απαλλαγή από ιδεοληψίες και εδώ αναφύεται ανάγκη για ρήξη
με ξεπερασμένες νοοτροπίες. 

Διαφορετική αντιμετώπιση χρειάζονται θέματα ταυτοτήτων
ομάδων που ιστορικά συνυπάρχουν σε μια γεωγραφική πε-
ριοχή, από όσους ελεύθερα επιλέγουν να ενταχθούν σε μια κοι-
νωνική ομάδα. Η ένταξη στην ομάδα συνεπάγεται αποδοχή
της ταυτότητάς της, γνώση της γλώσσας και της ιστορίας και
προθυμία συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή της
κοινότητας. Σε αυτά μπορούν να στηριχθούν πολιτικές για εν-
σωμάτωση των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό. Οι προκλή-
σεις είναι και εδώ πολυεπίπεδες, όταν όμως τις αναγνωρίσουμε
και αποδεχθούμε την ανάγκη για ενσωμάτωση τότε μπορούμε
να σχεδιάσουμε πρακτικές πολιτικές με προοπτική για κοινω-
νική συνοχή. Διαφορετικά τα προβλήματα συσσωρεύονται και
ξεσπούν με ακραίες φοβικές αντιδράσεις. 

Η παιδεία και η διανόηση, η Εκκλησία και ο πολιτισμός, η
πολιτική κουλτούρα μας προσφέρουν τα εργαλεία για ενίσχυση
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της ταυτότητας. Αυτό απαιτεί όπως αντιληφθούν πολυσύνθετα
τον ρόλο τους. Η παιδεία να καλλιεργεί νέους με ισχυρό αί-
σθημα ταυτότητας και ανοικτούς ορίζοντες. Η Εκκλησία να
αναδειχθεί σε πνευματική δύναμη και όχι να αυτοπεριορίζεται
ως μια ακόμη πολιτική ιδεολογία. Η πολιτιστική δραστηριό-
τητα να αποτελέσει μια καταλυτική φωνή στη διαδικασία αυ-
τογνωσίας. Και το πολιτικό σύστημα να αντιληφθεί ότι η
πολιτική αποτελεί ευθύνη όχι μόνο προς τον σημερινό ψηφο-
φόρο, αλλά και προς την ιστορία μας και τον πολίτη του μέλ-
λοντος. 

Σαφήνεια προθέσεων και διαχρονική συνέπεια

Αυτό που προδιαγράφουμε είναι μια καινούργια στρατη-
γική για τη χώρα μας. Η στρατηγική απαιτεί στόχους και τα-
κτική: τι θέλουμε να επιτύχουμε και πώς. Στόχος είναι η
δημιουργική κοινωνία με την αναγνώριση και επιδίωξη του κοι-
νού καλού. Όμως τι είναι το κοινό καλό˙ δεν είναι μια απόλυτη
και μονοδιάστατη αλήθεια. Ορισμένες αξίες είναι συμβατές με-
ταξύ τους, άλλες όχι. Μια έννοια του κοινού καλού μπορεί να
αντιμάχεται κάποια άλλη. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύσκο-
λες επιλογές. 

Για παράδειγμα, η ελευθερία είναι μια διαχρονική παναν-
θρώπινη αξία. Όμως η απόλυτη ελευθερία δεν είναι συμβατή
με την τέλεια δικαιοσύνη. «Η ελευθερία των λύκων δεν είναι
δικαιοσύνη για τα πρόβατα» παρατηρεί ο Μπερλίν. Για να
υπάρξει απόλυτα δίκαιη κοινωνία πρέπει να περιοριστούν οι
ελευθερίες που οδηγούν σε ανισότητες. Παρομοίως, μια κοι-
νωνία απόλυτης δικαιοσύνης δεν είναι συμβατή με τη μεγαλο-
ψυχία: είτε ο νόμος επιβάλλεται είτε συγχωρούμε, αλλά δεν
μπορούμε να τα επιτύχουμε και τα δύο. Επίσης, η γνώση δεν
είναι πάντα συμβατή με την ευτυχία: δεν είμαι ευτυχέστερος
αν γνωρίζω ότι μεταφέρω το γονίδιο μιας πάθησης που θα εκ-
δηλωθεί με μεγάλη πιθανότητα προτού φθάσω στο μέσο της
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ζωής μου. Τέλος, η αυθόρμητη δημιουργικότητα, η φυσική ζων-
τάνια, η ελεύθερη ροή ιδεών, η καλλιτεχνική δημιουργία συνή-
θως δεν συνδυάζονται με τον προσεκτικό προγραμματισμό. 

«Ελευθερία και δικαιοσύνη, αυθορμητισμός και ασφάλεια,
ευτυχία και γνώσεις, μεγαλοψυχία και δικαιοσύνη –όλες αυτές
είναι διαχρονικές πανανθρώπινες αξίες, που τις επιδιώκουμε
ως αυτοσκοπό. Και όμως, όταν είναι ασύμβατες μεταξύ τους
δεν μπορούμε να τις επιτύχουμε όλες. Πρέπει να επιλέξουμε
και ενδεχομένως να υποφέρουμε τραγικές απώλειες στην επι-
δίωξη κάποιου απώτερου επιθυμητού στόχου». Αυτή η παρα-
τήρηση του Μπερλίν μας αφορά. 

Γιατί πρέπει να δώσουμε τόση σημασία στην αποσαφήνιση
θέσεων και προθέσεων;

Πρώτον, η διατύπωση εκλεπτυσμένων στόχων απαιτεί
βαθιά κατανόηση των προβλημάτων, ικανότητα συλλογισμού
και σχεδιασμό εναλλακτικών πρακτικών λύσεων. Η αποσαφή-
νιση θέσεων αποτελεί επιβεβαίωση ότι «ξέρουμε τι κάνουμε».
Το να είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε με σαφήνεια τις θέσεις
μας αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι κατανοήσαμε σε βάθος το
πρόβλημα και έχουμε πρακτικές λύσεις. Ξεφεύγουμε από την
κατάσταση αυτοσυντηρούμενης σύγχυσης. Επιπλέον, η σαφή-
νεια μας επιτρέπει να επικοινωνήσουμε με καθαρότητα τους

Όταν έχουμε να επιλέξουμε δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Χρειάζεται
προσεκτική ανάλυση, δημόσια διαβούλευση, στήριξη σε γενικές
αρχές. Πρέπει να αποσαφηνίζουμε τις επιλογές μας. Αυτό μπορεί να
φαίνεται αυτονόητο αλλά δεν είναι. Η αδράνεια, η δυσκολία της επι-
λογής, το πολιτικό κόστος, οδηγούν σε απροθυμία να πάρουμε σαφή
θέση. 

Η τέχνη της πολιτικής λοξοδρομίας είναι ευκολότερη από το να πα-
ραμένουμε συνεπείς σε μια ξεκάθαρη πορεία πλεύσης.
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στόχους ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν οι κοινωνικές δυνά-
μεις. Δρα η αποσαφήνιση θέσεων τόσο ως η λυδία λίθος ελέγ-
χου της καθαρότητας των θέσεών μας όσο και ως εργαλείο για
αποτελεσματικότερη επιδίωξή τους. 

Πολλοί παραπονιούνται ότι την εποχή των ηλεκτρονικών
μέσων μαζικής ενημέρωσης οι πολιτικές εκφράζονται μέσα από
ατάκες των δέκα δευτερολέπτων. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη
κακό. Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν. Τα αποφθέγματα σοφίας,
οι λαϊκές παροιμίες, είναι ατάκες των δέκα δευτερολέπτων. Το
πρόβλημα δεν έγκειται στις ατάκες, αλλά στο ότι δίνεται η ευ-
καιρία μέσα από τη συμπύκνωση να κρυφτεί η αβεβαιότητα για
το τι ακριβώς πρεσβεύουμε. Συνθήματα «Για ένα ανθρώπινο
και δημοκρατικό σχολείο» ή «Για μια ελεύθερη οικονομία της
αγοράς» απλοποιούν σύνθετα θέματα χωρίς να αποσαφηνί-
ζουν προτεραιότητες και επιλογές. Κρύβουν τις βαθύτερες
αξίες και τις πραγματικές προθέσεις. 

Δεύτερο, η αποσαφήνιση θέσεων προϋποθέτει ταξινόμηση
των αντικρουόμενων αξιώσεων. Η ταξινόμηση με τη σειρά της
δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υποστηρίζεται από αρχές και
αξίες. Μια τελική επιλογή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα συ-
ναισθηματικών αντιδράσεων, ενός κυνικού συμβιβασμού ή ελ-
λιπούς ανάλυσης. Η ταξινόμηση όμως απαιτεί πολύ
σκληρότερη δουλειά. Απαιτεί από εμάς συζήτηση για τα κρι-
τήρια σύγκρισης και μας αναγκάζει να ζυγίσουμε τις επιλογές
μας σε σχέση με κάποιους απώτερους στόχους τους οποίους
επιδιώκουμε. Έτσι επιτυγχάνεται εσωτερική συνέπεια μεταξύ
επιμέρους επιλογών και τελικών στόχων η οποία εγγυάται την
επιτυχία. 

Η ένταξη της χώρας μας στην ευρωζώνη ήταν μια μεγάλη
επιτυχία που προέκυψε από τη συνέπεια της οικονομικής πο-
λιτικής με τον απώτερο στόχο. Αν η κυβέρνηση υπέκυπτε συ-
νεχώς σε συμβιβασμούς για να ικανοποιήσει το ένα ή το άλλο
αίτημα, στο τέλος δεν θα πληρούσαμε τα κριτήρια για ένταξη.
Η σαφήνεια του στόχου «ένταξη στην ευρωζώνη το 2008» επέ-
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τρεψε την αποτελεσματικότερη επιδίωξή του. Ακριβώς το αν-
τίθετο βλέπουμε στους χειρισμούς του εκρηκτικού φορτίου στο
Μαρί. Υπήρχε μια αμφιθυμία στην τήρηση των διεθνών μας
υποχρεώσεων. Ως αποτέλεσμα το πρόβλημα παρέμεινε άλυτο
για περισσότερο χρόνο από όσο ήταν επιτρεπτό: μέχρι που τα
εκρηκτικά αυτο-αναφλέκτηκαν. 

Η σαφής διατύπωση θέσεων μάς επιτρέπει τελικά να αξιο-
λογούμε τις επιλογές μας. Κάθε πολιτική αποσκοπεί στην επί-
τευξη κάποιου στόχου αλλά πολλές φορές έχει απρόβλεπτες
επιπτώσεις. Το μέτρο με το οποίο κρίνουμε τις επιλογές μας
είναι ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνουν τους αρχικούς στό-
χους χωρίς να προκαλούν αρνητικές παρενέργειες. Όταν οι θέ-
σεις μας είναι σαφείς μπορούμε ακολούθως να τις ελέγξουμε.
Ο έλεγχος είναι απαραίτητο στοιχείο στη διαδικασία διακυβέρ-
νησης οποιουδήποτε συστήματος καθώς επιβεβαιώνει ότι πλη-
σιάζουμε στους στόχους ή εντοπίζει αποκλίσεις που απαιτούν
διορθώσεις. Μέσα από τον έλεγχο και τη διόρθωση των απο-
κλίσεων οι πολιτικές μας στέφονται με επιτυχίες που αυξάνουν
την αυτοπεποίθησή μας. Χωρίς αποσαφήνιση θέσεων παραμέ-
νουμε, στην καλύτερη περίπτωση, με τυχαίες επιτυχίες χωρίς
σοβαρό αντίκρισμα στην ενίσχυση της κοινωνίας ή, το πιο πι-
θανό, με αστοχίες που προκαλούν αισθήματα αδυναμίας και
συντηρούν τη σύγχυση. 

Η προσαρμοστικότητα και ευελιξία είναι απαραίτητες στο
δυναμικό περιβάλλον. Πώς όμως μετατρέπεις την τεθλασμένη
οδό σε ευθεία; Πώς διατηρείς την ευελιξία χωρίς να λοξοδρο-
μείς; Την απάντηση μας τη δίνει ο Έμερσον στο δοκίμιό του για
την αυτοπεποίθηση: «Η πορεία του καλύτερου ιστιοφόρου, αν-
τίθετα στους επικρατούντες ανέμους, φαίνεται σαν ένα ζιγκ-
ζαγκ με εκατοντάδες αλλαγές πλεύσης. Αυτή όμως είναι μια
μικρόμυαλη άποψη. Δείτε την πορεία από κάποια απόσταση
και η πορεία ευθυγραμμίζεται με απίστευτη σαφήνεια. Και αν
σας κατηγορήσουν για διγλωσσία, μη φοβηθείτε. Οι έντιμες
πράξεις και οι συνετοί λόγοι εκπέμπουν εσωτερική αρμονία,
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όταν τα δούμε από κάποια απόσταση, όταν τα αναλύσουμε
από κάποιο πνευματικό ύψος».

Η ευελιξία τακτικής εκπέμπει εσωτερική αρμονία όταν οδη-
γεί σε σαφώς καθορισμένους στόχους. Το πνευματικό ύψος που
επιτυγχάνουμε με την αποσαφήνιση θέσεων και προθέσεων
μάς επιτρέπει να συνδυάζουμε την πολιτική ως «τέχνη του εφι-
κτού» με την εσωτερική αρμονία που εκπέμπουν οι «έντιμες
πράξεις και οι συνετοί λόγοι». Αν ο στόχος είναι σαφής μπο-
ρούμε να είμαστε ευέλικτοι χωρίς να αποπροσανατολιστούμε.
Όταν όμως κρυβόμαστε πίσω από την ασάφεια τότε λοξοδρο-
μούμε στην πρώτη δυσκολία.

Ερχόμαστε τώρα στο θέμα της τακτικής. Δεν αρκεί η σα-
φήνεια των θέσεων, απαιτείται και διαχρονική συνέπεια. Αυτή
η έννοια έχει μεγαλύτερο βάθος από ό,τι ίσως φαίνεται στο
πρώτο άκουσμα. Σε ένα σταθερό περιβάλλον καθορίζονται
στόχοι, λαμβάνονται αποφάσεις τακτικής προς επίτευξη των
στόχων και, εφόσον το περιβάλλον παραμένει αμετάβλητο, οι
αποφάσεις ισχύουν μια και δια παντός. Παραμένοντας πιστοί
στις αποφάσεις φθάνουμε στους στόχους. Σε ένα δυναμικό πε-
ριβάλλον όμως η δράση προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δε-
δομένα. Αποφάσεις ωστόσο που στηρίζονται αποκλειστικά
στα νέα δεδομένα, που εστιάζονται μόνο στα άμεσα προβλή-
ματα, δεν συνάδουν πάντα με τους μακροπρόθεσμους στό-
χους. Κατ’ ακρίβεια, δράσεις που στηρίζονται μυωπικά στα
δεδομένα της στιγμής μόνο τυχαία μας οδηγούν στους στό-
χους. Όταν διασχίζεις ένα ορμητικό ποτάμι πηδώντας από
πέτρα σε πέτρα δεν θα φθάσεις κατ’ ανάγκη στην απέναντι
όχθη αν επιλέγεις πάντα την πλησιέστερη πέτρα. Αν δεν είσαι
έτοιμος για μεγάλα άλματα και να διακινδυνέψεις να βραχείς
δεν θα φθάσεις μακριά. Μπορεί και να επιστρέψεις στην όχθη
απ’ όπου ξεκίνησες. Πρέπει να βλέπουμε μακριά και πέρα από
τα άμεσα εμπόδια. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα που το ζήσαμε στην Κύπρο. Οι
προβλέψεις για τις ετήσιες ανάγκες της χώρας σε νερό υπερ-
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βαίνουν την κατά μέσο όρο ετήσια βροχόπτωση. Αυτό οφείλε-
ται τόσο στην αύξηση του πληθυσμού και στον αριθμό τουρι-
στών, όσο και στη μειωμένη βροχόπτωση με τις κλιματικές
αλλαγές. Χρειάζεται επένδυση δημόσιου χρήματος για δημι-
ουργία μονάδων αφαλάτωσης. Αν όμως για δύο ή τρία χρόνια
η βροχόπτωση είναι υψηλή και οι προβλέψεις δεν επαληθεύον-
ται, τότε δεν υπάρχει λόγος να δαπανήσουμε δημόσιο χρήμα.
Προτιμούμε να περιμένουμε, ιδιαίτερα αν υπάρχουν άλλα αι-
τήματα για τους περιορισμένους δημόσιους πόρους. Όταν
όμως έρθει περίοδος παρατεταμένης ανομβρίας, μένουμε χωρίς
νερό και διερωτόμαστε ποιος φταίει.

Η αλλαγή αποφάσεων μπορεί να προκύψει επίσης ως απο-
τέλεσμα πίεσης από ομάδες ειδικών συμφερόντων. Αν η κυβέρ-
νηση επιθυμεί, για παράδειγμα, να εξοικονομήσει τους
περιορισμένους υδάτινους πόρους αποτρέποντας τις εξαγωγές
ορισμένων γεωργικών προϊόντων, τότε μπορεί να ανακοινώσει
τερματισμό της πολιτικής αποζημιώσεων λόγω ανομβρίας για
τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αν οι γεωργοί πιστέψουν την κυ-
βέρνηση θα στραφούν σε άλλες καλλιέργειες –ένας δύσκολος
στόχος που όμως εξυπηρετεί όλους. Αν, όμως, στηριζόμενοι
στην εμπειρία του παρελθόντος, οι γεωργοί πιστεύουν ότι η κυ-
βέρνηση δεν θα μείνει ασυγκίνητη μπροστά στις δυσκολίες
τους, θα συνεχίσουν τις ίδιες καλλιέργειες. Η κυβερνητική πο-
λιτική αποτυγχάνει. Παραμένουμε με οριακού κέρδους καλ-
λιέργειες, επιδοτήσεις από το κράτος και συνεχιζόμενη
εξάντληση των υδάτινων πόρων.

Το παράδειγμα των μονάδων αφαλάτωσης το χρησιμοποι-
ήσαμε και νωρίτερα στη συζήτηση για το κοινό καλό. Εκεί όμως
ερμήνευσα την αποτυχία ως αποτέλεσμα της αδύναμης πολι-
τικής βούλησης μπροστά στις ομάδες πίεσης. Όσα λέω εδώ δεν
ανατρέπουν το προηγούμενο επιχείρημα˙ προσθέτουν κάτι πε-
ρισσότερο. Ότι, δηλαδή, και αν δεν υπήρχαν ομάδες πίεσης η
κυβέρνηση πάλι ίσως να μην έκτιζε τις μονάδες. Το πρόβλημα
δεν είναι μόνο η αδύναμη πολιτική βούληση. Είναι η «διαχρο-
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νική ασυνέπεια» όπως χαρακτήρισαν τέτοια φαινόμενα οι βρα-
βευμένοι με Νόμπελ Φλυν Κάιντλαντ από το Norwegian
School of Economics και Έντουαρτ Πρέσκοτ από το πανεπι-
στήμιο Carnegie Mellon. Διαχρονική ασυνέπεια παρατηρείται
επίσης στο παράδειγμα με την αποζημίωση των γεωργών.
Μόνο που σε αυτό ασυνέπεια προκαλούν οι ομάδες πίεσης των
γεωργών, ενώ στο πρώτο παράδειγμα έχουμε μια σειρά απο-
φάσεων που είναι οι καλύτερες για την επικρατούσα κατά-
σταση –δύο-τρία χρόνια καλές βροχές– αλλά δεν είναι
συνεπείς με τον τελικό στόχο. 

Η διαχρονική ασυνέπεια προκαλεί ακόμη ένα πρόβλημα:
εγείρει θέμα αναξιοπιστίας. Και όταν είσαι αναξιόπιστος δεν
πείθεις. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι και το πολιτικό σύ-
στημα να επανακτήσει την ικανότητα να πείθει πρέπει να εί-
μαστε συνεπείς.

Η διαχρονική συνέπεια δεν είναι εγγυημένη όταν αποφα-
σίζουμε με βάση μόνο τα δεδομένα της στιγμής. Χρειάζονται
γενικοί κανόνες που να λαμβάνουν υπόψη τόσο τα υφιστάμενα
δεδομένα όσο και τις μεταβολές του περιβάλλοντος. Αλλά και
πέραν τούτου, χρειάζονται μηχανισμοί που να δεσμεύουν την
πολιτεία στη συνεπή εφαρμογή της πολιτικής. Η λειτουργία
ανεξάρτητων θεσμών, όπως η Κεντρική Τράπεζα, Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας, Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, Τα-
μείο Φυσικού Αερίου, σε αυτό ακριβώς στοχεύουν. Γι’ αυτό τους
εκχωρούνται σημαντικές αρμοδιότητες και διασφαλίζεται η
ανεξαρτησία τους. Οι δεξαμενές σκέψεις επίσης προσφέρουν
εναλλακτικό λόγο απέναντι στα συμφέροντα των ομάδων πίε-
σης συμβάλλοντας έτσι στη διαχρονική συνέπεια των πολιτι-
κών αποφάσεων. 

«Η ικανότητα όπως δεσμευτείς έχει αξία, ενώ η ευχέρεια να
αποφασίζεις κατά το δοκούν έχει κόστος» παρατηρούν οι
Κάιντλαντ και Πρέσκοτ. Από εδώ ξεκινά η τέχνη της πολιτικής
λοξοδρομίας. Ορισμένες κοινωνίες ακολουθούν με επιτυχία
διαχρονικά συνεπείς κανόνες πολιτικής και ως αποτέλεσμα οι
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πολίτες τους απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Άλλες
έχουν περιορισμένες επιτυχίες σε αυτό τον τομέα και αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες. Εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε χωρίς δι-
σταγμούς μια πορεία δέσμευσης σε στόχους. 

Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι ίσως ακούγον-
ται. Αυτό που απόδειξαν οι νομπελίστες πανεπιστημιακοί με
το έργο τους, μας το είχε δι-
δάξει ο μυθικός Οδυσσέας.
Ενώ είναι αποφασισμένος να
φθάσει στην Ιθάκη έχει επί-
σης επίγνωση ότι είναι ευά-
λωτος στους πειρασμούς.
Αναγνωρίζει τη βουλητική
αδυναμία του και αντιλαμ-
βάνεται ότι την κατάλληλη
στιγμή μπορεί να υποκύψει. Γι’ αυτό ζητά από τους ναύτες να
τον προστατεύσουν από τον ίδιο του τον εαυτό. «Όσο περισ-
σότερο εγώ φωνάζω, εσείς θα με δένετε πιο σφικτά», τους
προτρέπει. 

Αυτό που χρειαζόμαστε στο μεταίχμιο που βρισκόμαστε
είναι τη σαφήνεια προθέσεων του Οδυσσέα και τη διαχρονική
του συνέπεια μπροστά σε πειρασμούς και δυσκολίες. 

Υπευθυνότητα στον δημόσιο βίο 

«Δεν θα απλοποιήσω ποτέ τα προβλήματα, γιατί τα προ-
βλήματα ποτέ δεν είναι απλά» είχε πει ο υποψήφιος Μπάρακ
Ομπάμα το 2006. Αυτή είναι υπεύθυνη θέση. Κρύβει μια με-
γάλη αλήθεια και αποτελεί πρόκληση για το πολιτικό σύστημα.
Είναι ο αντίποδας του λαϊκισμού που απλοποιεί τα πράγματα
για να συγκινήσει το πηγαίο συναίσθημα και να διεγείρει. Ο
λαϊκισμός ικανοποιεί αυτά που θέλει μια κοινωνία, όχι αυτά
που χρειάζεται. Δεν μπορεί να οδηγήσει στο κοινό καλό. 

Ελλείμματα υπευθυνότητας και πλεονάσματα λαϊκισμού ευ-

Πρέπει να ακολουθήσουμε
χωρίς δισταγμούς μια πορεία
δέσμευσης σε στόχους. Μόνο
έτσι αποφεύγουμε την τέχνη
της πολιτικής λοξοδρομίας.
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θύνονται για την κατάσταση του πολιτικού πολιτισμού στη
χώρα μας. 

Η πολιτική κρίση που προκάλεσε η έκρηξη στο Μαρί και η
οικονομική κρίση ήταν αποτέλεσμα αδιέξοδων χειρισμών.
Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα προσέτρεξε στις ίδιες αδιέξοδες
πρακτικές για να βγει από τα αδιέξοδα. Προτίμησε να ικανο-
ποιήσει το δημόσιο αίσθημα με απλοϊκή ρητορική, αντί να απο-
τολμήσει διαμόρφωση κοινής γνώμης για τις αναγκαίες
ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Οι δηλώσεις του Υπουργού Οι-
κονομικών της περιόδου 2008-2011 για να φορολογηθούν «οι
έχοντες και οι κατέχοντες» ικανοποίησε το λαϊκό αίσθημα
αλλά δεν έλυσε κανένα πρόβλημα της οικονομίας. Ομοίως η
ρητορική των πολιτικών της αντιπολίτευσης για παραίτηση του
Προέδρου της Δημοκρατίας μετά την έκρηξη στο Μαρί έδωσε
έκφραση στα αισθήματα αγανάκτησης των πολιτών, ωστόσο
δεν λήφθηκε κανένα μέτρο για να αποφευχθούν παρόμοια φαι-
νόμενα στο μέλλον. Είχαμε ένα ψήφισμα χωρίς αντίκρισμα για
παραίτηση του Προέδρου, αλλά καμία ουσιαστική συζήτηση
για συνταγματικές τροποποιήσεις δημοκρατικού ελέγχου της
εκτελεστικής εξουσίας. Ο λαός άκουσε αυτά που ήθελε αλλά
δεν πήρε τίποτα από αυτά που χρειάζεται. 

Στο μεταίχμιο που βρισκόμαστε έχουμε ανάγκη μια νέα
σχέση της πολιτικής με τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν αυξη-
μένες απαιτήσεις από τον δημόσιο βίο, θέτουν ψηλές προδια-
γραφές για την ηγεσία τους. 

Ηγεσία στον σύγχρονο κόσμο είναι μια συλλογική διαδικα-
σία, δεν επιβάλλεται εκ των άνω. Ως «κυρίαρχος λαός» δεν αρ-
κούμαστε σήμερα στην άσκηση του δικαιώματος της εκλογής
των ηγετών μας, οι οποίοι ακολούθως αποφασίζουν για εμάς.
Όσο σημαντική και να είναι η εκλογική διαδικασία και οι δη-
μοκρατικοί θεσμοί –κυβέρνηση και Βουλή– από μόνοι τους δεν
αρκούν. Ιδιαίτερα αυτό ισχύει σε κοινωνίες οι οποίες επιδιώ-
κουν να ενεργοποιήσουν τον δυναμισμό τους για επιδίωξη
ανώτερων συλλογικών στόχων – όπως επιδιώκουμε εμείς. Ας



2. Δημιουργικη κοινωνιΑ 149

θυμηθούμε εξάλλου την κατάσταση της χώρας μας από την έκ-
θεση του Economist: κατατασσόμαστε στις δέκα υποδειγματι-
κές χώρες παγκοσμίως όσο αφορά τις εκλογικές διαδικασίες,
αλλά βρισκόμαστε κάπου μεταξύ 60ης και 90ης θέσης στη λει-
τουργία της κυβέρνησης, τη συμμετοχή των πολιτών και την
πολιτική κουλτούρα.

Αποφάσεις για σημαντικά θέματα δεν αφήνονται σήμερα
στην κρίση ενός μόνο ατόμου. Χρειάζεται διαβούλευση με πολ-
λούς. Αυτή η ιδέα είναι πολύ παλιά. Έχει τις ρίζες της στη δη-
μοκρατία της αρχαίας Αθήνας, η οποία άνθισε όχι μόνο λόγω
της διαδικασίας της ψηφοφορίας –την οποία πρώτοι οι αρχαίοι
Έλληνες χρησιμοποίησαν– αλλά κυρίως λόγω της κουλτούρας
ανοικτών δημόσιων συζητήσεων που επικρατούσε. Όμως η σε
ευρεία κλίμακα υιοθέτηση της αντίληψης ότι δημοκρατία ση-
μαίνει πολιτική συμμετοχή και δημόσια διαβούλευση γίνεται
πράξη προς το τέλους του 20ου αιώνα. Υπήρξε αναπόφευκτο
αποτέλεσμα της τεχνολογικής πολυπλοκότητας των σύγχρο-
νων κοινωνιών και των σύνθετων αλληλεπιδράσεων της παγ-
κοσμιοποίησης. Την παραδοσιακή αντίληψη περί δημοκρατίας
αντικαθιστά η «διαβουλευτική δημοκρατία». Κεντρική θέση
δίπλα στην εκλογική διαδικασία καταλαμβάνει η δημόσια δια-
βούλευση. Όταν ελεύθεροι και ίσοι πολίτες διαβουλεύονται σε
συνθήκες διαφάνειας, τότε διευρύνουν τους ορίζοντες τους με
την ανταλλαγή απόψεων, εκλεπτύνουν τα επιχειρήματα τους
και καταλήγουν σε έλλογες επιλογές. Διασταυρώνοντας επι-
χειρήματα ξεχωρίζουμε αυτά που θέλουμε από αυτά που πραγ-
ματικά χρειαζόμαστε. Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης το
κοινωνικό σύνολο αναμετράται με ηθικά διλήμματα δικαιοσύ-
νης, προστασίας των αδύναμων ομάδων, του φυσικού περιβάλ-
λοντος και των μελλοντικών γενεών. Όλα αυτά τα θέματα δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την εφαρμογή της δη-
μοκρατικής αρχής της πλειοψηφίας. 

Στο πλαίσιο της διαβουλευτικής δημοκρατίας, ο δημόσιος
βίος είναι μια διαδικασία δυναμικής αλληλεπίδρασης ηγετών
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με τους ενεργούς πολίτες. Μέσα από τη δημόσια διαβούλευση
αγωνιζόμαστε για να «ανέβουμε λίγο ψηλότερα».

Ας συγκρίνουμε αυτά που περιγράφονται εδώ με τη διελ-
κυστίνδα που παρατηρήθηκε το φθινόπωρο του 2011 μεταξύ
της Υπουργού Εμπορίου και του προϊστάμενου της Υπηρεσίας
Ενέργειας αναφορικά με το ποιος διαχειρίζεται το πολύπλοκο
θέμα των κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Ενώ για πολύπλοκα
θέματα απαιτείται διαβούλευση με πολλούς, οι αναχρονισμοί
του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας συγκρούον-
ται για το αν ο ένας – ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας– ή η άλλη
– η Υπουργός– πρέπει να έχει τον τελικό λόγο. 

Ποιες, λοιπόν, είναι οι αναγκαίες προδιαγραφές του δημό-
σιου βίου; 

Πρώτον, ο γνήσιος πολιτικός διάλογος που δημιουργεί ένα
κοινό υπόστρωμα αρχών και αξιών, καλλιεργεί το αίσθημα του
ανήκειν στη δημιουργική κοινωνία και δεσμεύει το κοινωνικό
σύνολο στην επιδίωξη του στόχου. Αυτό απαιτεί ελεύθερη,
δραστήρια και ειλικρινή συζήτηση για το κοινό καλό στηριζό-
μενη σε προσεκτική ανάλυση δεδομένων. Απαιτεί αναγνώριση
ότι η αλήθεια δεν είναι πάντα βολική και έντονη επιθυμία για
συμφωνία.

Δεύτερο, η ευσταθής πολιτική συμφωνία που προκύπτει από
τη δύναμη της πειθούς και τη λογική της συμμετρίας. Η κοι-

Οι ηγέτες ερμηνεύουν τη συνείδηση των πολιτών, δίνουν σύνθετη και
ολοκληρωμένη έκφραση στη λαϊκή βούληση, αποκαλύπτουν με τον
λόγο τους τις βαθύτερες ανάγκες της κοινωνίας, τις οποίες επιδιώ-
κουν να ικανοποιήσουν. Καθοδηγούν την κοινωνία αλλά και καθοδη-
γούνται από αυτή. 

Η σχέση ηγέτη και πολίτη είναι σχέση αμφίδρομη και συμμετρική,
δεν είναι σχέση εξουσίας και υποταγής. 
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νωνία πρέπει να νιώθει ότι η διακυβέρνηση ασκείται βάσει γε-
νικών αρχών προς όφελος του κοινού καλού και όχι από κυνι-
κούς συμβιβασμούς συμφερόντων. Οι αρχές έχουν
σταθερότητα, οι συμβιβασμοί είναι ασταθείς. 

Τρίτο, η νομιμοποίηση των πολιτικών αποφάσεων που προ-
κύπτει όχι απλά επειδή λήφθηκαν με νόμιμες διαδικασίες, αλλά
διότι υπήρξαν αποτέλεσμα συνειδητοποιημένης επιλογής με-
ταξύ εναλλακτικών πραγματικών πολιτικών όπως προέκυψε
μέσα από γνήσιο διάλογο. Δηλαδή, σημασία δεν έχει μόνο η
τελική απόφαση αλλά και η διαδικασία. Το να επιλέξουμε, για
παράδειγμα, συγκράτηση μισθών προς αντιμετώπιση της κρί-
σης των δημόσιων οικονομικών μετά από διαβουλεύσεις είναι
πολύ πιο αποτελεσματικό από το να βλέπουμε τα παιδιά μας
άνεργους, αν και μπορεί να έχει τον ίδιο αντίκτυπο στα οικο-
νομικά της οικογένειας. Όμως η ανεργία μας επιβάλλεται από
το αόρατο χέρι της οικονομίας –για το οποίο μπορούμε να
επιρρίπτουμε ευθύνη στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση στις
δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Ενώ η συγκράτηση μισθών
είναι δική μας απόφαση και για να την πάρουμε προϋποθέτει
κατάλληλες συνθήκες δημόσιου βίου. Η εμπειρία με τη διαχεί-
ριση της οικονομικής κρίσης αποδεικνύει ότι οι συνθήκες στη
χώρα μας δεν είναι ακόμη οι επιθυμητές. 

Υπάρχουν δυσκολίες για να τα επιτύχουμε τα πιο πάνω. Ενώ
ο λαός είναι κυρίαρχος, ο «λαός δεν κυβερνά» παρατηρεί ο πα-
τέρας των σύγχρονων θεωριών κοινωνικής οργάνωσης Μαξ
Βέμπερ. Στον βαθμό που επιτυγχάνουμε, έχουμε τη γνήσια δια-
βουλευτική δημοκρατία που απαιτεί η δημιουργική κοινωνία.
Όταν όμως αποτυγχάνουμε, έχουμε δημοκρατία στους τύπους
και τα προβλήματα συσσωρεύονται. Οι πολίτες νιώθουν απο-
δυναμωμένοι και απομακρύνονται από την πολιτική, περιορί-
ζοντας ακόμη πιο πολύ τη δημόσια διαβούλευση και
δυσκολεύοντας τα προβλήματα. Είναι πραγματικός ο κίνδυνος
να περάσουμε σε ένα φαύλο κύκλο διολισθήσεων και απάθειας.
Τα ψηλά ποσοστά αποχής στις εκλογές του 2011, η έλλειψη εμ-
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πιστοσύνης προς τα κόμματα και την κυβέρνηση, η στάση των
νέων έναντι της πολιτικής προειδοποιούν ότι μπήκαμε στο
φαύλο κύκλο. 

Παρά τις δυσκολίες μπορούμε να επιτύχουμε τις προδια-
γραφές του δημόσιου βίου που χρειαζόμαστε. Μέρος της απάν-
τησης θα προκύψει μέσα από τη σωστή λειτουργία του
κράτους, όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI: Κράτος.
Μέρος της απάντησης δίνουν οι προδιαγραφές για επιλογή
ηγεσίας της χώρας. Αυτές εξετάζουμε τώρα. 

Το δημοκρατικό πολίτευμα δεν προσφέρει μηχανισμούς για
αποτελεσματικό λαϊκό έλεγχο, αλλά τις διαδικασίες για επι-
λογή των ηγετών μας και την απομάκρυνσή τους από την εξου-
σία. Ο δημόσιος βίος που προδιαγράφουμε απαιτεί ηγεσία με
αναπτυγμένη διορατικότητα, απαλλαγμένη από θυμικά σύν-
δρομα και μακρόπνοη ενορατική σύλληψη. Χρειαζόμαστε γυ-
ναίκες και άντρες στον δημόσιο βίο που να βλέπουν την
εξουσία όχι ως ένα σύστημα συναλλαγών για συνεχή ενδυνά-
μωση της πολιτικής τους δύναμης, αλλά ως ένα βήμα για
ώθηση της λαϊκής βούλησης σε ανώτερους οραματισμούς. Οι
προδιαγραφές μας απαιτούν ηγεσία με ηθικό ανάστημα και δύ-
ναμη χαρακτήρα, που να έχει σοφία για να διακρίνει το ορθό
από το λάθος, ειλικρίνεια να μιλά για το ορθό και θάρρος για
να παραμένει συνεπής στην επιδίωξή του. Να συνδυάζει την
ανθρωπιά που ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή με την αυ-
στηρότητα που απαιτεί η δικαιοσύνη και η επιδίωξη φιλόδοξων
στόχων. 

Ο Βέμπερ αναφέρει τρεις σημαντικές ιδιότητες που πρέπει
να χαρακτηρίζουν έναν πολιτικό ηγέτη: πάθος, κρίση και υπευ-
θυνότητα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στο «ήθος ευθύνης» του
πολιτικού ηγέτη. Ο πολιτικός ηγέτης είναι υπεύθυνος με τη
διπλή σημασία της λέξης. Αφενός, είναι υπεύθυνος για τις συ-
νέπειες των πολιτικών που υιοθετεί, αφετέρου, πρέπει να ενερ-
γεί υπεύθυνα –να φροντίζει για το μακροπρόθεσμο συμφέρον
της χώρας του. «Τα θέλω και οι υποκειμενικές προτιμήσεις των
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πολιτών ενδέχεται να αποκλίνουν από το τι χρειάζονται τα
πραγματικά συμφέροντα της χώρας. Στην υπεύθυνη πολιτική
ηγεσία ανατίθεται η ευθύνη για μείωση αυτής της απόκλισης.» 

Αυτό όμως μας φέρνει σε μια κρίσιμη παρατήρηση για τη
διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν
η πολιτική ηγεσία να αναμετράται με κατεστημένες νοοτροπίες
και μεριμνά ενεργά για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Δεν
τη θεωρεί ως ένα σταθερό δεδομένο. Η υπεύθυνη πολιτική ηγε-
σία δεν αφουγκράζεται απλά την κοινή γνώμη, διαλέγεται μαζί
της με σεβασμό και επιδιώκει να συμβάλλει στη διαμόρφωσή
της. Ωθεί με τον λόγο της το κοινωνικό σύνολο στο να ακο-
λουθεί τα υψηλότερα και πιο ευγενή του αισθήματα αντί να
παγιδεύεται σε βασικά ένστικτα και να υποκύπτει σε ό,τι φαί-
νεται ακαταμάχητο. Η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία δεν παρασύ-
ρεται άκριτα από δημοσκοπήσεις ούτε εκστασιάζεται με
μετρήσεις δημοτικότητας.

«Ο υπεύθυνος ηγέτης», παρατηρεί ο Χαρίδημος Τσούκας,
«ενώ πρέπει πάντοτε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πολι-
τών, έχει αφενός μεν ένα παιδαγωγικό χρέος να εκπαιδεύει την
κοινή γνώμη, αφετέρου δε οφείλει να προωθεί το στρατηγικό
συμφέρον της χώρας του, ακόμα κι όταν αυτό δεν είναι απο-
λύτως κατανοητό από τους πολίτες». Φέρνει ως χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα το πείσμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή να
μην ενδώσει στην αντι-δυτική υστερία που συγκλόνιζε την Ελ-
λάδα μετά το 1974, προκειμένου να επιτύχει να γίνει η χώρα
μέλος της (τότε) Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και να
διασφαλίσει έτσι τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντά
της.

Υπόδειγμα υπεύθυνης ηγεσίας υπήρξε η αντιμετώπιση της
λευκής μειοψηφίας από τον Νέλσον Μαντέλα μετά την κατάρ-
ρευση του απαρτχάιντ. Όταν το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο
απαιτούσε τη διάλυση της ομάδας ράγκμπι –στα μάτια των
μαύρων ήταν εμβληματική του ρατσιστικού καθεστώτος, στα
μάτια των λευκών ήταν σύμβολο φυλετικής ανωτερότητας— ο
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Μαντέλα όχι μόνο δεν συναίνεσε αλλά εργάστηκε για να ανα-
δειχθεί η ομάδα σε σύμβολο υπερηφάνειας για όλη τη χώρα και
ενότητας των φυλετικών ομάδων. Η παρουσία του στον τελικό
αγώνα μεταξύ Νοτίου Αφρικής και Νέας Ζηλανδίας υπήρξε
κορυφαία στιγμή για τη δημιουργία ενός καινούργιου έθνους.
Στις επίμονες πιέσεις της ηγεσίας του Κογκρέσου ο Πρόεδρος
Μαντέλα αντέταξε «Με εκλέξατε, αφήστε με να σας ηγηθώ!».

Στο μεταίχμιο που βρίσκεται η Κύπρος οι πολίτες συχνά κα-
λούνται να διαμορφώσουν άποψη για τις δημόσιες πολιτικές.
Ο υπεύθυνος πολιτικός ηγέτης μεριμνά για διαμόρφωση της
κοινής γνώμης που να διασφαλίζει το συμφέρον της χώρας. Το
πλεονέκτημα της δημοκρατίας για τον Βέμπερ δεν είναι ότι
επιτρέπει τον λαϊκό έλεγχο της δημόσιας πολιτικής, αλλά ότι
είναι το καλύτερο πολίτευμα για την επιλογή (και την ειρηνική
απομάκρυνση) των πολιτικών ηγετών. Οι πολίτες της δημιουρ-
γικής κοινωνίας ασκούν την επιλογή τους με υπευθυνότητα. Η
υπευθυνότητα στο δημόσιο βίο ξεκινά από τους πολίτες –οι
πολιτικοί απλά της δίνουν έκφραση κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους. 

Σύνθεση και ρήξεις 

Παραμένει μια τελική πρόκληση. Η δημιουργική διαδικα-
σία εμπεριέχει ένταση: ενώ επιδιώκει την αρμονία, προκαλεί
ρήξεις. Είναι ένας αγώνας μετασχηματισμού της κοινωνίας
μέσα από ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Απαιτεί αναμέτρηση
με την αδράνεια και με ξεπερασμένες πρακτικές όπως εντοπί-
σαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Η αρμονία δεν επιτυγχάνεται
χωρίς αγώνα. Μέσα από τον αγώνα οι αρχές και αξίες ενδυ-
ναμώνονται και εκλεπτύνονται για να αποτελέσουν καταλύτη
αλλαγής και προόδου. 

Πώς συμβιβάζουμε την αρμονία με τη ρήξη; Αυτή είναι η τε-
λική μας πρόκληση. 

Η αρμονία προκύπτει από την ικανότητα για σύνθεση των
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αντιθέσεων σύμφωνα και με το «νόμο της ενότητας των αντι-
θέσεων». Όταν αλληλοσυγκρουόμενες θέσεις συντίθενται σε
μια ανώτερη αρχή, τότε ταυτόχρονα και διατηρούνται και αναι-
ρούνται. Δημιουργείται ένα διευρυμένο πεδίο εντός του οποίου
τα αρχικώς ασύμβατα δόγματα συνυπάρχουν. Για παράδειγμα,
η σύγκρουση για την ελληνική ή την κυπριακή μας ταυτότητα
συντίθεται στη σύγχρονη άποψη ότι «μπορούμε να είμαστε και
Έλληνες και χριστιανοί και Κύπριοι πολίτες και ευρωπαίοι πο-
λίτες». Ούτε η ελληνική εθνική μας καταγωγή ούτε η κυπριακή
πολιτειακή μας ταυτότητα ούτε οι θρησκευτικές μας παραδό-
σεις αναιρούνται από το διευρυμένο δόγμα.

Οι αντιθέσεις αποτελούν μέρος της ανθρώπινης κατάστα-
σης. Είναι η ικανότητα για επίλυση των συγκρούσεων που επι-
φέρει κοινωνική πρόοδο, αναδεικνύοντας όμως ταυτόχρονα
νέες αντιθέσεις και προκαλώντας καινούργιες συγκρούσεις. Η
δημιουργική διαδικασία είναι μια συνεχής διαδικασία σύνθεσης
αντιθέσεων. Γι’ αυτό μιλάμε για «δυναμική αρμονία» και όχι
απλά για «αρμονία». 

H ικανότητα για σύνθεση προϋποθέτει αμοιβαία εμπιστο-
σύνη, σεβασμό, προθυμία να ακούσουμε και ετοιμότητα να δια-
κινδυνεύσουμε τις δικές μας απόψεις. Όταν δεν ικανοποιούνται
οι προϋποθέσεις επέρχεται ρήξη. Η επιμονή ότι κάποιοι κατέ-
χουν την απόλυτη αλήθεια αντιστρατεύεται τη δημιουργική
κοινωνία. Η απόλυτη αλήθεια –στον βαθμό που υπάρχει– δεν
είναι μονοδιάστατη. Γι’ αυτό η δημιουργική κοινωνία δεν εξαντ-
λείται σε κάποιας μορφής αντιμαχόμενους μονισμούς –κομ-
μουνισμός και καπιταλισμός, σοσιαλισμός και
φιλελευθερισμός, χριστιανισμός και μουσουλμανισμός, κοσμο-
πολιτισμός και εθνικισμός– και είναι έτοιμη να έρθει σε ρήξη
με τους δογματισμούς. Όπως ακριβώς το δημοκρατικό πολί-
τευμα δεν αποφεύγει τις συγκρούσεις με μη δημοκρατικά πο-
λιτεύματα, έτσι και η δημιουργική κοινωνία δεν αποφεύγει τις
συγκρούσεις με μη δημιουργικές τάσεις και αντιλήψεις. Η ιστο-
ρία μάς δείχνει ότι στο τέλος η δημοκρατία είναι εκείνη που
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επικρατεί. Το ίδιο θα υπερισχύουν οι κοινωνίες που επιδιώκουν
την αρμονία μέσω της σύνθεσης, αφού αυτές είναι που διοχε-
τεύουν την περισσότερη ενέργεια τους στην επίτευξη στόχων
αντί να την καταδαπανούν σε συγκρούσεις. 

Από την άλλη, ενώ η σύνθεση επιφέρει αρμονία, ταυτό-
χρονα ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε ασταθείς ισορροπίες
που θα προκαλέσουν μεγαλύτερες ανατροπές στο μέλλον. Η
σύνθεση πρέπει να στοχεύει στην ευσταθή συμφωνία και όχι
στους ευκαιριακούς συμβιβασμούς. Για παράδειγμα, η συνε-
χής μεγέθυνση του δημόσιου τομέα χωρίς να λαμβάνει υπόψη
τις δυνατότητες της οικονομίας, έχει επιφέρει δυσεπίλυτα
προβλήματα σε πολλές χώρες. Το παράδειγμα της Ελλάδας
είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά. Στη δική μας χώρα ενερ-
γοποίησε την ωρολογιακή βόμβα του συνταξιοδοτικού για
την οποία μιλήσαμε ήδη. Επομένως πρέπει να είμαστε έτοιμοι
για συγκρούσεις χάριν του συμφέροντος του ευρύτερου κοι-
νωνικού συνόλου. Η αρμονία που επιτυγχάνεται με το να κρύ-
βεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί ούτε σταθερή είναι
ούτε διαρκής. 

Υπάρχουν όμως και πιο θεμελιώδεις λόγοι που απαιτούν ρή-
ξεις όπου υπάρχουν ανισότητες ισχύος μεταξύ αυτών που εκ-
φράζουν τις αντίθετες απόψεις. Ο βραζιλιάνος παιδαγωγός και
διανοούμενος Πάολο Φρέιρε παρατηρεί ότι δεν μπορεί να
υπάρξει διάλογος μεταξύ αυτών που δίνουν νόημα στις λέξεις
και αυτών που επιθυμούν να νοηματοδοτήσουν τον κόσμο, δη-
λαδή να δώσουν κατεύθυνση. Διότι όσοι στερούνται του δι-
καιώματος να δώσουν νόημα στις λέξεις δεν μπορούν να
δώσουν νόημα στον κόσμο, όπως ακριβώς δεν μπορεί να υπάρ-
ξει διάλογος μεταξύ αυτών που στερούνται της ελευθερίας
λόγου και αυτών που τους τη στερούν. Αυτό που απαιτείται
είναι η δημιουργία συνθηκών όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες
να λάβουν ελεύθερα μέρος στον διάλογο. 

Εδώ έγκειται ο σημαντικός ρόλος του κράτους και των συν-
τεταγμένων οργάνων της πολιτείας: να περιορίζει τις ανισότη-



2. Δημιουργικη κοινωνιΑ 157

τες ισχύος μεταξύ των διαλεγομένων αλλά και μεταξύ πολιτών
και κράτους. Όταν περιορίζονται οι ανισότητες τότε μικραίνει
η απόσταση μεταξύ των διαλεγομένων. Ιδιαίτερα όταν μικραί-
νει η απόσταση μεταξύ κράτους και πολιτών αναπτύσσεται
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι πολίτες νιώθουν το κράτος ως δικό
τους και το κράτος βλέπει τους πολίτες ως ευφυείς για να συ-
ζητούν θέματα που τους αφορούν. Στις σκανδιναβικές κοινω-
νίας, για παράδειγμα, με τη βαθιά εμπεδωμένη δημοκρατία
βασισμένη στον διάλογο –π.χ. για κάθε σημαντικό δημόσιο
έργο, όπως ένα νέο θέατρο, γίνεται δημόσια διαβούλευση— οι
πολίτες βλέπουν το κράτος ως συνεργάτη. Ενώ στη δική μας
χώρα το βλέπουμε πολλές φορές ως ένα αυτόνομο τέρας που
δρα ενάντιά μας και προσπαθούμε συνεχώς να το ξεγελά-
σουμε. 

Όταν μιλούμε για αγώνα ενάντια στις ανισότητες δεν ανα-
φερόμαστε μόνο στις κοινωνικά και οικονομικά αδύνατες τά-
ξεις, στους άνεργους, στους ηλικιωμένους, στους φτωχούς. Για
αυτά θα μιλήσουμε στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, Πέραν των Ιδεολογικών
Δογματισμών. Εκτός των ανισοτήτων στην κατάσταση των κοι-
νωνικών ομάδων έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ανισότη-
τες στην πολιτική επιρροή των ειδικών συμφερόντων και των
ομάδων πίεσης. 

Εάν ένα μέτρο αποφέρει όφελος σε χίλια μέλη της κοινω-
νίας από ένα ευρώ στον καθένα –από τα 99 στα 100 ας
πούμε– και θα μειώσει τα οφέλη ενός κατά 200 ευρώ –από τα
1000 στα 800– τότε ο τελευταίος έχει κίνητρο να αντιδράσει
ενώ η υποστήριξη των χιλίων θα παραμείνει μάλλον ασυντό-
νιστη και πλαδαρή. Αυτό ισχύει έστω και εάν ο ένας βρίσκεται
ήδη σε καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους και θα συ-
νεχίσει να υπερτερεί μετά την υιοθέτηση του μέτρου. Έτσι πα-
ραμένει ανεφάρμοστο ένα μέτρο που θα μείωνε την
ανισότητα και θα αύξανε τον συνολικό πλούτο κατά 800
ευρώ. Τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας καλούνται να
εκφράσουν τη μεγάλη αλλά ανίσχυρη ομάδα και να αντιστα-
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θούν στην ομάδα πίεσης. Μια βραχυπρόθεσμη ανάλυση απο-
καλύπτει το πολιτικό κόστος που προέρχεται από τη θορυ-
βώδη μικρή ομάδα. Μακροχρόνια όμως υπάρχει πολιτικό
όφελος από τη σιωπηρή πλειοψηφία. Δυστυχώς όμως η σιω-
πηρή πλειοψηφία είναι αυτό: σιωπηρή. Στην υπεύθυνη πολι-
τική ηγεσία πέφτει το βάρος όπως «εκφέρει λόγο
ελευθεροποιό, ήθος ρήξης και σύγκρουσης» με μη δημιουρ-
γικές στάσεις και νοοτροπίες. 

Καταληκτικά, επανέρχομαι σε κάτι που είπαμε αρχικά. Ότι
ανασχετικός παράγοντας στη δημιουργική ικανότητα είναι η
σύγχυση που παρατηρείται όταν προσπαθούμε να αποφύ-
γουμε δυσάρεστες καταστάσεις αντί να αναμετρηθούμε μαζί
τους. Αυτό μας υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.
Τόσο η σύνθεση όσο και η ρήξη αποτελούν μέρος της δημιουρ-
γικής διαδικασίας. 

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοφία για να γνωρίζουμε πότε
να συμβιβαστούμε και πότε να πολεμήσουμε. «Αυτός που κα-
ταλαβαίνει πότε μπορεί να δώσει μάχη και πότε δεν μπορεί, θα
νικήσει», παρατηρεί ο Σαν Τσου. 

Συμπερασματικά

Ένα αγαπημένο δώρο από τη μητέρα μου είναι μια υαλο-
γραφία με την προσευχή:

Θεέ μου, δώσε μου δύναμη να αλλάξω όσα είναι δυνατό
να αλλάξουν, 
υπομονή να αντέξω όσα είναι αδύνατο να αλλάξουν, 
και σοφία για να αναγνωρίζω τη διαφορά.

Στα 50 χρόνια ζωής της Δημοκρατίας έχουμε δείξει ότι ως
λαός έχουμε τεράστια αποθέματα δύναμης για να αλλάζουμε
πράγματα. Στη δημόσια σφαίρα όμως φαίνεται να έχουμε ανε-
ξάντλητη υπομονή θεωρώντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλά-
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ξει. Αυτό που χρειαζόμαστε στο μεταίχμιο που φθάσαμε είναι
σοφία για να αντιληφθούμε πόσα πράγματα είναι στο χέρι μας
και τόλμη να τα επιδιώξουμε με ενθουσιασμό και αποφασιστι-
κότητα. 

Ο ρωμαίος ποιητής Βιργίλιος παρατήρησε ότι «η τύχη ευ-
νοεί τους τολμηρούς». Όσοι έχουν ενθουσιασμό βλέπουν ευ-
καιρίες σε κάθε δυσκολία και όσοι έχουν αποφασιστικότητα,
τολμούν, εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και βλέπουν τη τύχη
να τους χαμογελά. 

Ως κοινωνία δείχνουμε τον καλύτερο μας εαυτό όταν δεί-
χνουμε τον πιο τολμηρό μας εαυτό. Η ιστορία δείχνει ότι όποτε
βρεθήκαμε μπροστά από μεγάλες προκλήσεις, βρίσκαμε τη δύ-
ναμη να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα και να τολμήσουμε για κάτι
καλύτερο. Έτσι δημιουργήσαμε τη Δημοκρατία το 1960, έτσι
αναγεννήσαμε την οικονομία μας μετά το 1974 και έτσι πετύ-
χαμε την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. 

Στο μεταίχμιο που φθάσαμε είναι ακριβώς μια τέτοια με-
γάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Χρειάζεται να τολμή-
σουμε για ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε
προδιαγράψει μια νέα πορεία για τη δημιουργική Κύπρο του
21ου αιώνα. Θεμελιώσαμε το σχέδιό μας στις μεγάλες ιδέες της
εποχής. Δώσαμε τις προδιαγραφές που απαιτούνται στον δη-
μόσιο βίο για να πετύχουμε στο σχέδιό μας. Πάνω σε αυτές τις
βάσεις θα κτίσουμε.

Θα δουλέψουμε όπως οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες: θα ανα-
στυλώσουμε το παλιό κτήριο. Δεν θα το καταστρέψουμε για
να στήσουμε ένα καινούργιο στη θέση του ούτε όμως και ικα-
νοποιούμαστε με έργα συντήρησης. 
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Μπορεί η δημιουργική Κύπρος να προκύψει από το υφι-
στάμενο πολιτικό σύστημα και τις ιδεολογίες που αυτό εκφρά-
ζει; Η απάντηση, όπως θα εξηγήσω, είναι όχι. Μέχρι να
ανακτήσει το πολιτικό σύστημα την ικανότητα να πείθει, πα-
ραμένει αδύναμο στην καθοδήγηση της κοινωνίας. Δεν είναι
σε θέση να διαμορφώσει κοινή γνώμη για μια φιλόδοξη πορεία
μεταρρυθμίσεων ούτε να κινητοποιήσει τις κοινωνικές δυνά-
μεις. Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται στο δικό του μεταίχμιο
με πολύ χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης από τους πολίτες.
Χρειάζεται να αναθεωρήσει τις πρακτικές και τους εμπεδωμέ-
νους τρόπους λειτουργίας του. Οι ιδεολογικοί προσανατολι-
σμοί έχουν ανάγκη από κριτική επανεξέταση και δυναμικές
προσαρμογές. 

Στο σημείο που βρισκόμαστε χρειαζόμαστε ένα καινούργιο
ιδεολογικό στίγμα απαλλαγμένο από δογματισμούς και τις συ-
νεπακόλουθες αγκυλώσεις. 

Για να είμαι σαφής: η ιδεολογία δεν είναι κακό πράγμα.
Εξάλλου δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για τη δύναμη των
ιδεών και να απορρίπτουμε τις ιδεολογίες. Η ιδεολογία οργα-
νώνει την πολιτική γνώση σε ένα σύστημα πεποιθήσεων. Κω-
δικοποιεί το σύνολο των αρχών, των αξιών και των δογμάτων
που προδιαγράφουν τους στόχους και τις μεθόδους της κοι-
νωνικής οργάνωσης. Το σύστημα πεποιθήσεων των πολιτικών
δυνάμεων της χώρας μας –Αριστερά, Δεξιά, Κέντρο– διαμορ-
φώθηκε μέσα από την πολιτικο-ιστορική τους εμπειρία, αλλά
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και είναι επηρεασμένο από τις διεθνείς κοσμοθεωρίες με τις
οποίες έρχονται σε επαφή και από τις οποίες αντλούν αρχές,
αξίες και δόγματα. 

«Η ιδεολογία αποτελεί μια μορφή οργάνωσης της πολιτικής
γνώσης που την καθιστά χρηστική: βοηθά τους φορείς της να
απλοποιούν πολύπλοκα θέματα, να διακρίνουν τα σημαντικά
από τα μη σημαντικά και να συσχετίζουν πληροφορίες για ετε-
ρογενή θέματα. Χωρίς την ιδεολογία –χωρίς δηλαδή γνωστική
οργάνωση– η πολιτική γνώση έχει περιορισμένη χρηστικότητα.
Όσο πιο μεγάλη είναι η πολιτική γνώση τόσο περισσότερο ορ-
γανωμένη πρέπει να είναι, διαφορετικά θα είναι περιορισμένης

πρακτικής σημασίας» Όμως
η ιδεολογία δημιουργεί προ-
βλήματα. «Η αυξημένη πολι-
τική γνώση τείνει να παράγει
δογματισμό˙ και, αντιθέτως,
η μικρή πολιτική γνώση –η
σχετική πολιτική άγνοια–
καθιστά τα άτομα περισσό-

τερο ανοιχτόμυαλα. Η ιδεολογία, η οποία τείνει να συμβαδίζει
με την υψηλή πολιτική γνώση, ενώ καθιστά τα άτομα γνωστι-
κώς πιο πολύπλοκα, τα εξοπλίζει με προδιαμορφωμένες θεμε-
λιώδεις πεποιθήσεις, οι οποίες τα αποτρέπουν από την
αξιολόγηση μιας πολιτικής βάσει των δικών της ενδεχόμενων
πλεονεκτημάτων.» Τελικά, δηλαδή, είναι οι προδιαμορφωμένες
πεποιθήσεις που καθοδηγούν την πολιτική δράση και όχι ο
βαθμός πολιτικής γνώσης. 

Ο δογματισμός δεν θα ήταν σημαντικός ανασχετικός πα-
ράγοντας αν οι προδιαμορφωμένες πεποιθήσεις ήταν κατά
βάση ορθές. Ούτε η αδυναμία των δογματικών ιδεολόγων για
σύνθεση θα αποτελούσε ανυπέρβλητο εμπόδιο: η εναλλαγή
στην εξουσία κατά βάση ορθών δογμάτων και η σύναψη συμ-
μαχιών μέσα από την πολιτική διαδικασία, θα μπορούσε να
επιφέρει τη σύνθεση. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι οι πολιτι-

Χρειαζόμαστε ένα καινούργιο
ιδεολογικό στίγμα απαλλαγ-
μένο από δογματισμούς και τις
συνεπακόλουθες αγκυλώσεις. 
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κές συνεργασίες σημαίνουν αποσαφήνιση προτεραιοτήτων
και όχι απλά διαμερισμό της εξουσίας όταν η συνεργασία
εξασφαλίσει την εξουσία. Αυτό λείπει ακόμη από την πολι-
τική μας κουλτούρα. 

Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο που επηρεάζει το πολιτικό
σύστημα: οι παραδοσιακές ιδεολογίες έφθασαν στα όρια τους.
Αυτό οφείλουμε να κατανοήσουμε για να συνδέσουμε τους
σύγχρονους ευρωπαϊκούς στοχασμούς με τις ιδιαίτερες συνθή-
κες της Κύπρου. 

Μια δημιουργική κοινωνία οφείλει να απεγκλωβιστεί από
τους δογματισμούς των κλειστών ιδεολογικών συστημάτων και
να τους αντικαταστήσει από
την κριτική ανάλυση των δε-
δομένων. Πρέπει να περά-
σουμε στην «εποχή της
πρακτικής κρίσης». Σήμερα
οι ιδεολογίες προσαρμόζον-
ται δυναμικά, εκλεπτύνον-
ται, καθίστανται πιο
σύνθετες για να ανταποκρί-
νονται στην αυξημένη πολυ-
πλοκότητα του σύγχρονου
κόσμου. Χρειαζόμαστε μια
ανοικτή ιδεολογία που να
προσφέρει μεν συγκροτη-
μένη ταξινόμηση της πολιτικής γνώσης αλλά και να επιτρέπει
τη δυναμική προσαρμογή στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Σε
ένα δυναμικό περιβάλλον οι στατικές ιδεολογίες δεν προσφέ-
ρουν καθοδήγηση. Αυτά τα θέματα αναπτύσσονται εδώ. Περι-
γράφω το τέλος των παραδοσιακών ιδεολογιών, εξηγώ τι έχει
προκαλέσει τις ανατροπές και μιλώ για τη δυναμική πολιτική
σκέψη που μπορεί να μας καθοδηγεί στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων της μεταιχμιακής εποχής. 

Σε ένα δυναμικό περιβάλλον
οι στατικές ιδεολογίες δεν
προσφέρουν καθοδήγηση.

Χρειαζόμαστε ανοικτή ιδεολο-
γία που να προσφέρει συγ-
κροτημένη ταξινόμηση της
πολιτικής γνώσης αλλά και
επιτρέπει τη προσαρμογή στις
αλλαγές του περιβάλλοντος.
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Το τέλος των δογματισμών 

Με το τέλος του 20ου αιώνα τελείωσε και το σοβιετικό πεί-
ραμα. Αναιρέθηκε έτσι το παραδοσιακό μοντέλο ταξινόμησης
στο φάσμα Αριστερά-Δεξιά γύρω από το οποίο διεξαγόταν ο
πολιτικός αγώνας για κοινωνική οργάνωση από την αρχή σχε-
δόν του αιώνα. Με την κατάρρευση του σοβιετικού συνασπι-
σμού έπαυσε να ισχύει ο διαχωρισμός των χωρών μεταξύ
Ανατολής, Δύσης και Αδεσμεύτων. Η ισορροπία του συστήμα-
τος διεθνών σχέσεων που αναπτύχθηκε μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο ανατράπηκε.

Παραδόξως για πολλούς –αλλά αναμενόμενο από σοβα-
ρούς στοχαστές– δεν επικράτησε το αντίπαλο δέος. Η συντη-
ρητική Δεξιά, μετά από μια σύντομη περίοδο νεοφιλελεύθερης
έπαρσης, έφθασε στα δικά της αδιέξοδα. Προτού κλείσει η
πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα η οικονομία της αγοράς οδή-
γησε δημοκρατικές χώρες –Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία,
Ισπανία και Ελλάδα– στα πρόθυρα της πτώχευσης. Εδώ και
τρία χρόνια δοκιμάζει τις αντοχές της δικής μας οικονομίας. Οι
ΗΠΑ βρέθηκαν μπροστά σε νέα κέντρα οικονομικής και πο-
λιτικής ισχύος στην Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία και Ινδία. Η μονο-
μερής δράση αντιμετώπισε αδιέξοδα στο Αφγανιστάν και Ιράκ
και στην έξαρση της τρομοκρατίας. Η Ευρώπη βαθαίνει την
πολιτική ένωση και τεντώνει τους μυς της. Ο αραβικός κόσμος
ζει τη δική του άνοιξη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. 

Το αποτέλεσμα είναι ένας «κόσμος φευγάτος» με αυξημένη
αβεβαιότητα και υψηλούς κινδύνους. Οι παραδοσιακές ιδεο-
λογίες δεν μπορούν πλέον να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα. 

Η αναζήτηση σύγχρονης ιδεολογικής ταξινόμησης που να
δίνει νόημα στον κόσμο μας αφορά άμεσα στην Κύπρο. Πρέπει
να είναι κεντρικό θέμα των δικών μας πολιτικών συζητήσεων.
Η Κύπρος εξελίχθηκε ραγδαία σε οικονομία παροχής υπηρε-
σιών, εμφανίστηκαν νέες κοινωνικές διαστρωματώσεις με σύν-
θετες αλληλεξαρτήσεις, βελτιώθηκε το μορφωτικό επίπεδο των
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πολιτών, οι γυναίκες μπήκαν μαζικά στην αγορά εργασίας, χει-
ραφετούνται οι νέοι, έντονα μεταναστευτικά ρεύματα επηρε-
άζουν τον κοινωνικό ιστό. Η χάραξη μιας νέας πορείας δεν
μπορεί να καθοδηγείται απλά από την εμπειρία των πολιτικών
δυνάμεων που αποκτήθηκε με την ίδρυση της Δημοκρατίας. 

Ορθά λέγεται ότι η πολιτική είναι πάντα τοπική πολιτική
διαχείριση. Αφορά το τοπικό περιβάλλον, τα προβλήματα της
καθημερινότητας των πολιτών. Σήμερα όμως είμαστε συνδε-
δεμένοι με το περιφερειακό περιβάλλον και την παγκοσμιοποί-
ηση. Πολιτικές διαχείρισης που δεν στηρίζονται στη
κατανόηση των διεθνών ρευμάτων είναι ρηχές. Αστοχούν. Γι’
αυτό ακριβώς διαψεύστηκαν οι εκτιμήσεις ότι «η διεθνής οι-
κονομική κρίση θα μας αφήσει αλώβητους», αλλά και παλαι-
ότερες εκτιμήσεις ότι τα ναρκωτικά δεν είναι πρόβλημα στην
Κύπρο ή ότι η βία δεν αφορά την κυπριακή οικογένεια. 

Πώς ανατρέπονται οι παραδοσιακές ιδεολογικές αντιπα-
ραθέσεις; Απαντώντας σε αυτό το ερώτημα θα κατανοήσουμε
και την πολιτική σκέψη που σήμερα χρειαζόμαστε. Ας εξετά-
σουμε λοιπόν τα βασικά διαχωριστικά ρήγματα του ιδεολογι-
κού φάσματος αριστεράς-δεξιάς. 

Συντηρητισμός και πρόοδος 

Θεμελιώδης ιδεολογική ένταση στη χάραξη κοινωνικής πο-
λιτικής εμφανίζεται μεταξύ των αιτημάτων για συντήρηση και
πρόοδο. Η συντηρητική εκδοχή της Δεξιάς θέλει να σεβόμαστε
αυτό που η ιστορική εμπειρία έδειξε ότι μας εξυπηρετεί καλά,
τη θρησκεία, την οικογένεια, το έθνος, την εκπαιδευτική μας
παράδοση, την ελεύθερη οικονομία. «Αν κάτι δεν είναι χαλα-
σμένο, μην προσπαθήσεις να το φτιάξεις» αποτελεί βασική πε-
ποίθηση της συντηρητικής ιδεολογίας η οποία αποφεύγει τους
κοινωνικούς πειραματισμούς. Καθόλα βάσιμη άποψη. Αφού οι
παραδόσεις έχουν επιβιώσει από τη βάσανο του χρόνου «εμείς
ποιοι είμαστε για να πειραματιζόμαστε με την ιστορία»; 
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«Είμαστε η εμπροσθοφυλακή της ιστορίας», απαντά η Αρι-
στερά. Χρησιμοποιώντας τον στρατιωτικό όρο «εμπροσθοφυ-
λακή», υποδεικνύει ότι η πρόοδος απαιτεί αγώνα και ότι στο
χέρι μας είναι να διαμορφώσουμε την ιστορία μας. Επίσης κα-
θόλα βάσιμη άποψη. Η ικανότητα του ανθρώπου να ελέγχει
συνεχώς αυξητικά το περιβάλλον του έχει παράδοση χιλιετιών.
Τον δρόμο άνοιξε ο Προμηθέας όταν έκλεψε τη φωτιά από
τους θεούς. Επομένως, στον βαθμό που είναι βάσιμη η συντη-
ρητική ιδεολογία εξίσου βάσιμη είναι και η προοδευτική: αφού
η παράδοση δείχνει ότι μπορούμε να ελέγξουμε το περιβάλλον
μας, γιατί όχι και την ιστορία μας. Γιατί να μη φτιάξουμε μια
γέφυρα προς ένα μέλλον δίκαιης κοινωνικής οργάνωσης χωρίς
ταξικούς διαχωρισμούς; Το σοβιετικό πείραμα δεν έγινε χωρίς
σοβαρή μελέτη, παρατηρεί ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζό-
σεφ Στίγκλιτζ. «Η ιδεολογία του είχε αντέξει τον εξονυχιστικό
έλεγχο του χρόνου. Οι υποθέσεις και τα συμπεράσματα της
είχαν συζητηθεί εκτενώς και συμπεριλάμβανε στους υποστη-
ρικτές της μερικά από τα μεγαλύτερα πνεύματα της ανθρωπό-
τητας για μια περίοδο πάνω από εκατό χρόνια».

Φαίνεται όμως ότι η εμπροσθοφυλακή της ιστορίας επι-
δίωξε να κτίσει μια γέφυρα προς το μέλλον που οδήγησε στον
ολοκληρωτισμό. Τελικά κατέρρευσε. 

Πού άφησε αυτό την αντιπαράθεση συντηρητικών με προ-
οδευτικούς; Η συντηρητική Δεξιά κερδίζει ως τρόπαιο ένα
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον συνεχών αλλαγών. Έχοντας
επιτύχει την επικράτηση των δικών της θεμελιωδών συντηρη-
τικών πεποιθήσεων διαπιστώνει ότι τίποτα δεν παραμένει
πλέον αναλλοίωτο. Η μοντέρνα εμπειρία φθείρει τις παραδό-
σεις που ιστορικά επιβίωσαν όσο αφορά το έθνος-κράτος, την
ελεύθερη οικονομία, τις κοινωνικές τάξεις, τους ρόλους των
φύλων και των νέων, την οικογένεια και τη θρησκεία. Η συν-
τήρηση των παραδόσεων χάνει το παραδοσιακό της νόημα.

Η αυτοαποκαλούμενη προοδευτική Αριστερά, από την
άλλη, βρίσκεται στην άβολη θέση να αμύνεται κατά των δυνά-
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μεων της παγκοσμιοποίησης. Περιορίζει τον ρόλο της στη συν-
τήρηση του κράτους πρόνοιας και των κεκτημένων. Εμφανίζε-
ται να πηγαίνει ενάντια στη ροή της ιστορίας. 

Αυτή είναι η πρώτη ανατροπή των ιδεολογιών. Οι ιδεολη-
ψίες προοδευτικών-συντηρητικών δεν έχουν πλέον νόημα
αφού δεν δίνουν λύση σε κανένα πραγματικό πρόβλημα. Όταν
λες «διαφωνώ με την παγκοσμιοποίηση», όπως δηλώνουν στε-
λέχη της κυπριακής Αριστεράς, εκφράζεις διαφωνία με ένα
ιστορικό φαινόμενο. Αυτό δεν είναι πολιτική θέση, είναι αντι-
πολίτευση στα γεγονότα. Ομοίως ο ενθουσιασμός με τις δυνά-
μεις της παγκοσμιοποίησης, που διακατέχει στελέχη της
κυπριακής Δεξιάς, δείχνει ελλιπή κατανόηση των αρνητικών
επιπτώσεών της στην κοινωνική συνοχή. 

Οι κοινωνικές ευαισθησίες της Αριστεράς προδιαγράφουν
τη δημιουργία μιας συνεκτικής και αλληλέγγυας κοινωνίας. Σε
ένα «κόσμο φευγάτο» όμως, οι παραδόσεις διαδραματίζουν ιδι-
αίτερο ρόλο στην κοινωνική συνοχή. Η προοδευτική παράταξη
δεν μπορεί να αποφύγει το κοινωνικό ζητούμενο της συντήρη-
σης, της ανάγκης να υπάρχουν σταθερές στην κοινωνική ζωή.
Από την άλλη, ακολουθώντας δογματικά τη σημαία της Δεξιάς
οδηγούμαστε στην καταστροφή των παραδόσεων. Η συντη-
ρητική παράταξη οφείλει να αναμετρηθεί με αυτή την ιδεολο-
γική ασυνέπεια.

Η πρόκληση της μεταιχμιακής εποχής να αποβάλουμε τον
συντηρητισμό μας χωρίς να αποδομήσουμε την κυπριακή ιδι-
αιτερότητα απαιτεί να γεφυρώσουμε το ρήγμα συντηρητισμού-
προόδου. Για να επιτύχουμε την κοινωνική πρόοδο χρειάζεται
ακριβώς να ενισχύσουμε το αίσθημα ταυτότητας που μας
προσδίδουν οι παραδόσεις, για να μπορούμε έτσι να αφομοι-
ώνουμε τις επιρροές του περιβάλλοντος χωρίς να διασαλεύεται
η αρμονία. Απαιτείται κριτική συντήρηση των παραδόσεων
αλλά και ενίσχυση τους με στοχαστικό εμπλουτισμό. Και τα
δύο είναι σημαντικά –κανένα δεν αρκεί από μόνο του. 
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Ελεύθερη οικονομία και κράτος 

O δεύτερος ιδεολογικός διαχωρισμός που έφθασε στα όρια
του αφορά την οικονομική οργάνωση: ελεύθερη οικονομία ή
κρατικός παρεμβατισμός; 

Η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα ήταν μάρτυρας της
κατάρρευσης του κρατικού ελέγχου των αγορών. Από τη δε-
καετία του 1980 η Γαλλία αρχίζει μια διαδικασία ιδιωτικοποι-
ήσεων και ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου
θέτει ως πολιτικό στόχο τον κοινωνικό έλεγχο των εθνικοποι-
ημένων επιχειρήσεων. Οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις και των
δύο χωρών αναγνώρισαν ότι οι κρατικές επιχειρήσεις δεν επι-
τυγχάνουν τους κοινωνικούς στόχους που υποτίθεται ότι εξυ-
πηρετούν. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου απλώς
σηματοδότησε το τέλος του απολυταρχικού κράτους.

Τι εμφανίστηκε στη θέση του συστήματος που κατέρρευσε;
Είδαμε τις αγορές να μεθούν από υπερβολική ελευθερία και να
προκαλούν την παγκόσμια κρίση του 2008. Η απόλυτη ελευ-
θερία έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες τους. Οι αγορές δεν
είναι σε θέση να αυτορρυθμιστούν. Καταλήγουν αυτοκατα-
στροφικές και οδηγούν σε απορρύθμιση. Γιατί; 
1. Οι αγορές δεν λαμβάνουν υπόψη «αρνητικές εξωτερικότη-

τες». Αγνοούν δηλαδή επιπτώσεις που επηρεάζουν αρνη-
τικά ό,τι βρίσκεται εκτός αγοράς. Για παράδειγμα, χωρίς
περιβαλλοντική φορολογία δεν λαμβάνουν υπόψη την κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος. Χωρίς επαρκή εποπτεία οι
τράπεζες μεριμνούν για τους μετόχους αντί για τους πελά-
τες. Χωρίς προσεκτικό σχεδιασμό κινήτρων, τα διευθυντικά
στελέχη δεν ενδιαφέρονται για τους μετόχους αλλά για το
όφελος της διεύθυνσης. 

2. Οι αγορές δεν είναι σε θέση να προσφέρουν δημόσια
αγαθά, όπως είναι η άμυνα, η οδική και εναέρια ασφάλεια,
η ασφάλεια τροφίμων, τα ωραία πάρκα και ο καθαρός
αέρας, η γενική παιδεία και η υγεία. 
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3. Οι αγορές οδηγούν σε ανισότητες στην κατανομή πλούτου
οι οποίες μπορεί να μην είναι κοινωνικά αποδεκτές.

Οι υπέρμαχοι της ελευθερίας των αγορών έχουν απαντή-
σεις. Υποστηρίζουν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις είναι αναπό-
φευκτες αν θέλουμε το σύστημα να παράγει πλούτο
βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας στο σύνολό
της. Η εναλλακτική επιλογή του κρατικού ελέγχου αποδεί-
χτηκε χειρότερη υποδεικνύουν. Αυτά είναι ορθά επιχειρήματα.
Όμως η δογματική προσκόλληση στην ελευθερία των αγορών
οδηγεί σε αντιφάσεις: 
1. Οι αρνητικές εξωτερικότητες στρέφονται τελικά ενάντια στις

ίδιες τις αγορές. Παύουν να είναι εξωτερικές. Για παράδειγμα,
τα όρια του περιβάλλοντος περιορίζουν τους πόρους παρα-
γωγής, τα οικολογικά προβλήματα περιορίζουν τη ζήτηση
προϊόντων, οι υπερβολικοί κίνδυνοι των τραπεζών οδηγούν
μια χώρα σε ύφεση και το τραπεζικό σύστημα σε κρίση. Η
υπερβολική συσσώρευση ανενεργού πλούτου οδηγεί σε
ύφεση και χαμηλές αποδόσεις του συσσωρευμένου πλούτου.

2. Η αποτελεσματικότητα των αγορών ως προς το να παρά-
γουν σε αφθονία τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαι-
τούν οι πολίτες αυξάνει τις απαιτήσεις για κρατικό έλεγχο:
περισσότερη αστυνομία στους δρόμους για την αυξημένη
κυκλοφορία, υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχουν για προ-
ϊόντα που φθάνουν απ’ όλο τον κόσμο στις υπεραγορές,
πάρκα για να περνούμε τον αυξημένο ελεύθερο χρόνο, υπη-
ρεσίες διαχείρισης αποβλήτων.

3. Οι ανισότητες δεν πλήττουν μόνο τους αδικημένους. Δημι-
ουργούν κοινωνικά προβλήματα τα οποία καλούνται να
πληρώσουν οι ευνοημένοι. 

Η νίκη των αγορών αποδεικνύεται πύρρειος. Η προφητεία
του Μαρξ ότι το υφιστάμενο σύστημα «εμπεριέχει τους σπό-
ρους της καταστροφής του» φαίνεται να επαληθεύεται. 
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Υπάρχει κάτι ακόμη που περιορίζει την αποτελεσματικό-
τητα των αγορών: ασυμμετρίες πληροφόρησης. Ακόμη και σε
μια ελεύθερη οικονομία δεν υπάρχουν διαθέσιμες, με διαφάνεια
και αξιοπιστία, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για να βρουν
οι αγορές την ισορροπία τους, να προβούν σε διορθωτικές κι-
νήσεις προς αντιμετώπιση των εγγενών αδυναμιών. Οι πληρο-
φορίες βεβαίως είναι προσβάσιμες με ένα κλικ στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση
ότι με το πάτημα ενός κουμπιού αποκτήσαμε και αυξημένες
γνώσεις. Δεν είναι όμως έτσι, διότι πολλές φορές η γνώση είναι
τοπική. Ο γνωστός αφορισμός του Έλιοτ, «Πού είναι η σοφία
που χάσαμε στις γνώσεις; Πού είναι οι γνώσεις που χάσαμε στις
πληροφορίες;» θα μπορούσε να είχε λεχθεί για τις αγορές. Ο
σπόρος για τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ήταν τα το-
ξικά προϊόντα που απέκρυπταν τον κίνδυνο των οικιστικών
δανείων από τους δανειστές. Δημιουργήθηκε έτσι ασυμμετρία
πληροφόρησης μεταξύ των επενδυτών που αγόραζαν τα το-
ξικά προϊόντα και των τραπεζών που εξυπηρετούσαν τους δα-
νειστές. Ως αποτέλεσμα αναπτύχθηκε μια αγορά αφερέγγυων
οικιστικών δανείων ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Όταν κατέρρευσε έπνιξε με ένα παχύ στρώμα σκόνης πολλές
εθνικές οικονομίες. 

Η σκόνη δεν μας άφησε ανεπηρέαστους. Πόσοι υπάλλη-
λοι της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου γνώριζαν την εται-
ρεία Lehman Brothers πριν από τον Σεπτέμβριο του 2008;
Ίσως κανείς. Έχασαν όμως 800.000 ευρώ από το ταμείο σύν-
ταξής τους, λόγω πτώχευσής της στην άλλη άκρη του Ατλαν-
τικού. Ή, πόσοι από εμάς ανησυχήσαμε από ενδεχόμενη
κατάρρευση του ασφαλιστικού κολοσσού AIG; Μάλλον κα-
νείς. Και όμως, οι ασφάλειες του Οργανισμού Χρηματοδότη-
σης Στέγης (ΟΧΣ) με την American Home Insurance είναι
συνδεδεμένες με την AIG και τυχόν πτώχευση της AIG θα
είχε αντίκτυπο στον ΟΧΣ. 

Γίνεται πολλή συζήτηση τελευταίως για την υποβάθμιση
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της οικονομίας μας λόγω των επενδύσεων των κυπριακών
τραπεζών σε ελλαδικά κρατικά ομόλογα. Δεν είναι μόνο οι κυ-
πριακές τράπεζες που είναι εκτεθειμένες σε ομόλογα του ελ-
ληνικού δημοσίου, είναι και τράπεζες της Μεγάλης Βρετανίας
και της Γαλλίας. Οι τράπεζες και οι εποπτικές αρχές δεν είχαν
πλήρη επίγνωση ότι το ελληνικό δημόσιο είχε φθάσει στα όρια
των ικανοτήτων του να δανείζεται; Ούτε η ελληνική κυβέρ-
νηση είχε πλήρη επίγνωση του προβλήματος μέχρι που έγινε
απογραφή του χρέους. Όλοι υπήρξαν θύματα ασύμμετρης
πληροφόρησης. 

Μήπως τότε οδηγούμαστε πίσω στον κρατικό έλεγχο; Πε-
ρισσότερα επί τούτου στο Κεφάλαιο VΙI: Κράτος.

Κοινωνικές τάξεις

Τι γίνεται με τους ταξικούς διαχωρισμούς, την «πάλη των
τάξεων» για πολιτική δύναμη και επιρροή μεταξύ της εργατι-
κής τάξης, από τη μια, και των κεφαλαιοκρατών, από την άλλη; 

Όταν ήμουν μαθητής περνούσα με τον αδελφό μου τα κα-
λοκαίρια και πολλά Σαββατοκύριακα στο χωριό της μητέρας
μου, στο Πισσούρι της επαρχίας Λεμεσού. Δουλεύαμε στα αμ-
πέλια, κάναμε μπάνια στη θάλασσα και περνούσαμε πολύ
χρόνο με άλλα παιδιά της ηλικίας μας. Στη γνωστή παραλία
του χωριού υπήρχαν τότε μόνο τρεις μεγάλοι ευκάλυπτοι και

Στο δίλημμα «μεγαλύτερο ή μικρότερο κράτος» που θέτουν οι παρα-
δοσιακοί δογματισμοί Αριστεράς-Δεξιάς, η απάντηση είναι «καλύτερο
κράτος». Καλύτερο κράτος σημαίνει αποτελεσματικό και κοινωνικά
ευαίσθητο κράτος που μεριμνά για το μακροπρόθεσμο συμφέρον της
χώρας και είναι φειδωλό στη χρήση των περιορισμένων πόρων του
φορολογούμενου. 
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δυο κατεστραμμένες αποθήκες του τελωνείου που τις είχαν
κάψει οι χωριανοί στα Οκτωβριανά του 1931, με την πρωτο-
βουλία ενός προπάππου ο οποίος ακολούθως εξορίστηκε από
το χωριό. H θάλασσα ήταν καθαρή και δεν σκεφτόμασταν για
μόλυνση του περιβάλλοντος, ούτε γνωρίζαμε για μπλε σημαίες.
Οι φίλοι και οι φίλες μας ανήκαν στην αγροτική τάξη, παιδιά
γεωργών που περνούσαν τη ζωή τους στο χωριό και οι αγροτι-
κές ασχολίες ήταν η κύρια δραστηριότητά τους. Εμείς ζούσαμε
στην πόλη, ο πατέρας μας ήταν επαγγελματίας σε ημικρατικό
οργανισμό και τα αμπέλια δεν ήταν η κύρια πηγή εισοδήματος.
Ανήκαμε μάλλον στη μεσοαστική τάξη. 

Δεν νιώθαμε ότι υπήρχαν ταξικές διαφορές με τους φίλους
μας. Νιώθαμε όμως άβολα να πηγαίνουμε στο καφενείο των
λαϊκών οργανώσεων για να παίξουμε τάβλι με τους «αριστε-
ρούς» αγρότες φίλους μας και μετά στο Θρησκευτικό Ορθό-
δοξο Ίδρυμα για να πιούμε σουμάδα ή τριαντάφυλλο με τους
«δεξιούς» αγρότες φίλους μας. 

Δεν υπάρχει κάτι το ασυνήθιστο σε αυτή την εμπειρία των
μαθητικών χρόνων. Παρόμοιες εμπειρίες έζησαν οι πιο πολλοί
Κύπριοι. Το ενδιαφέρον είναι να δούμε τι κάνουν σήμερα οι
παιδικοί μας φίλοι: δασκάλες και γιατροί, λογιστές, δικηγόροι,
κτηματομεσίτες, άνοιξαν τα δικά τους εστιατόρια, αναπτύσ-
σουν γη, πουλούν διαμερίσματα. Στην παραλία του χωριού λει-
τουργούν ξενοδοχεία πολυτελείας και οι παιδικοί μας φίλοι
αγωνίζονται να διατηρήσει η παραλία τους την μπλε σημαία
που απέκτησε το 1990. 

Σε ποια κοινωνική τάξη ανήκουν σήμερα οι παιδικοί μου
φίλοι; 

Η απάντηση είναι σύνθετη. Ακόμη και η ίδια η ερώτηση δεν
είναι σωστά διατυπωμένη. «Η κοινωνική κατάσταση, ως επί το
πλείστον, δεν βιώνεται πλέον ως τάξη, αλλά ως ένα σύνολο πε-
ριορισμών (και ευκαιριών) που προέρχονται από πολλές δια-
φορετικές πηγές. Η έννοια της τάξης είναι προσωπική υπόθεση
που εκφράζεται μέσα από τη βιογραφία του ατόμου, και βιώ-
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νεται όλο και λιγότερο ως συλλογικό πεπρωμένο» λέει ο Γκίν-
τενς.

Αυτή η παρατήρηση δεν οφείλεται μόνο την ανοδική κοι-
νωνική κινητικότητα την οποία έχουν βιώσει πολλοί Κύπριοι
με τη μετάβαση από την αγροτική στην οικονομία υπηρεσιών. 

Σε ποια τάξη ανήκουν τα παιδιά μου; Η Έφη, η μεγαλύτερη
κόρη μου, σπούδασε ζωγραφική. Τον τελευταίο χρόνο γυρίζει
τον κόσμο, μένει με φίλους της, και ψάχνει να βρει τη φωνή της
ως δημιουργός στις μποέμικες κοινότητες του Λονδίνου, της
Ολλανδίας και της Ισπανίας. Πολύ λίγο έχει κληρονομήσει την
κοινωνική τάξη των γονιών της. «Η κοινωνική τάξη είναι λιγό-
τερο “εμπειρία ζωής” απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Καθώς τα
παιδιά σπάνια πλέον ακολουθούν το επάγγελμα των γονιών
τους και δεν έχουν γνώση της εργασίας τους, βιώνουν τις δικές
τους ταξικές εμπειρίες εκ του γίγνεσθαι». Αλλά και πέραν τού-
του, οι επιλογές των παιδιών μας είναι πολύ περισσότερες από
όσες είχαμε εμείς. 

Εμφανίζεται επομένως σήμερα ένας πλουραλισμός τάξεων
τον οποίο περιγράφει ο Γκάλμπραιθ: «Κάποτε υπήρχαν οι προ-
λετάριοι, οι αγρότες και οι γαιοκτήμονες. Εκτός από τους γαι-
οκτήμονες οι υπόλοιποι ήταν σιωπηλοί και υποδεέστεροι.
Σήμερα έχουμε τους διανοούμενους, περιλαμβανομένων των
φοιτητών, δημοσιογράφους, τηλεπαρουσιαστές και τους ιδιο-
κτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επαγγελματίες για-
τρούς και δικηγόρους και πολλούς άλλους. Όλοι διεκδικούν
επιρροή».

Ο μοντέρνος χάρτης των τάξεων είναι θρυμματισμένος και
τα μεταξύ τους σύνορα είναι διαπερατά. Οι παραδοσιακοί τα-
ξικοί διαχωρισμοί δεν υφίστανται πλέον και οι ιδεολογικοί δογ-
ματισμοί που στηρίζονται σε αυτούς δεν αφορούν τη σημερινή
κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί οι κοινωνικές
αδικίες. Όχι. Παίρνουν νέες μορφές και η μάχη κατά των ανι-
σοτήτων αφορά πλέον όλους. 
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Διεθνές περιβάλλον 

Τον διπολικό κόσμο των μεγάλων δυνάμεων αντικαθιστά
σήμερα κάτι πολύ πιο σύνθετο. Τα συστατικά στοιχεία της
ασφάλειας, των διεθνών συνεργασιών και συγκρούσεων είναι
πλέον πολύπλοκα και ετερογενή. Βρίσκονται διάχυτα και δεν
περιορίζονται στους δύο μεγάλους συνασπισμούς Ανατολή-
Δύση και στην επιρροή που αυτοί ασκούσαν στους αδέσμευ-
τους. Από την άλλη, η «νέα τάξη πραγμάτων» με την απόλυτη
κυριαρχία των ΗΠΑ έφθασε πολύ γρήγορα στα όριά της. Η
υπερδύναμη υπερέκτεινε τη στρατιωτική της ισχύ στο Ιράκ, το
Αφγανιστάν και στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, ακολου-
θώντας μονομερή δράση και στηριζόμενη στον διεθνή δανει-
σμό. Αυτό αποδείχθηκε μη βιώσιμη κατάσταση. 

Εμφανίζεται σήμερα ένα πολυπολικό σύστημα διεθνών σχέ-
σεων με περιφερειακά κέντρα ισχύος και επάλληλους κύκλους
επιρροής. Χώρες που ως πριν λίγα χρόνια κατατάσσονταν στις
αναδυόμενες οικονομίες, αναδεικνύονται σε νέες μεγάλες δυ-
νάμεις. Από το 2010 η Κίνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία
στον κόσμο, ακολουθώντας τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. και ξεπερ-
νώντας για πρώτη φορά την Ιαπωνία. Η Βραζιλία και Ινδία πα-
ρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε μια περίοδο
διεθνούς οικονομικής ύφεσης και αναδεικνύονται σε περιφε-
ρειακές δυνάμεις στη Λατινική Αμερική και ινδική υποήπειρο.
Η Ρωσία αναδεικνύεται εκ νέου σε μεγάλη δύναμη, όχι μέσα
από την επιρροή που ασκούσε στην εποχή του υπαρκτού σο-
σιαλισμού, αλλά λόγω μεγέθους της οικονομίας και ενεργει-
ακής ισχύος. 

Η Ευρώπη μέσα από την κρίση που διέρχεται επιδιώκει να
ενδυναμώσει την πολιτική ένωση με τη δημιουργία μόνιμης
προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και διορισμό Υπουρ-
γού Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας, αλλά και την εναρ-
μόνιση της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής των
μελών. Ο αραβικός κόσμος περνά μια περίοδο αμφίρροπων δη-
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μοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Η Αίγυπτος χάνει τη σταθερό-
τητά της που την καθιστούσε περιφερειακή δύναμη. Το κενό
επιδιώκουν να καλύψουν η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία,
με την πρώτη να επιδιώκει ρόλο περιφερειακής δύναμη προ-
καλώντας τεχνητές κρίσεις στην περιοχή. Η Αφρική, εκτιμούν
ορισμένοι, βρίσκεται στα πρόθυρα της δικής της αναπτυξιακής
πορείας ως αποτέλεσμα επενδύσεων από την Κίνα. 

Δεν πολλαπλασιάστηκαν μόνο οι πόλοι έλξης και απώθη-
σης. Έχουν αυξηθεί και οι παράμετροι που διέπουν τις διεθνείς
σχέσεις. Έχουμε τους οικονομικούς ανταγωνισμούς που στον
σύγχρονο κόσμο δεν είναι παιγνίδι μηδενικού αθροίσματος,
καθώς οι μεγάλες ανισότητες εμπορικών συναλλαγών πλήτ-
τουν τη διεθνή οικονομία και στρέφονται τελικά εναντίον
όλων. Έχουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία είναι
πλέον διεθνή σε συνδυασμό με τις πανδημίες, το ενεργειακό
πρόβλημα που δημιουργεί η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, και
την αναγνώριση των υδάτινων πόρων ως στρατηγικού παρά-
γοντα. Έχουμε την ένταση της Δύσης με το Ισλάμ που καλλιερ-
γούν εξτρεμιστικές οργανώσεις και επιτείνεται όσο
παραμένουν άλυτα προβλήματα στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τον
Λίβανο και τη Μέση Ανατολή. Διεθνείς οργανισμοί ασκούν τη
δική τους επιρροή στις διακρατικές σχέσεις. 

Σε αυτό το πολύπλοκο και ευμετάβλητο περιβάλλον οι πα-
ραδοσιακές σταθερές για εχθρούς και φίλους ανατρέπονται,
οι μονοθεματικές θεωρίες διεθνών σχέσεων προσφέρουν μόνο
μερική κατανόηση του κόσμου και οι ιδεοληψίες οδηγούν σε
αδιέξοδα. 

Κυπριακές ιδεολογικές ιδιαιτερότητες 

Οι ιδεολογικές εντάσεις εμφανίζουν μια ιδιαιτερότητα στη
χώρα μας. Τόσο η Δεξιά όσο και η Αριστερά στην Κύπρο τη-
ρούσαν πάντα μετριοπαθείς θέσεις στο φάσμα των παραδο-
σιακών διαχωρισμών που περιγράψαμε. Η Δεξιά δεν
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παρασύρθηκε από τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, έστω και αν
βρισκόταν στην προεδρία του κράτους την περίοδο της διε-
θνούς νεοφιλελεύθερης έξαρσης. Η Αριστερά, από την άλλη,
μόνο ρητορικά υιοθέτησε πολλούς από τους δογματισμούς της
κομμουνιστικής ιδεολογίας. Στήριξε τον αρχιεπίσκοπο Μακά-
ριο στην προεδρία του κράτους, αποδέχεται την ιδιωτική ιδιο-
κτησία, ανέδειξε στην προεδρία κατ’ επανάληψη
κεντροδεξιούς ηγέτες. 

Από την άλλη, παρά τις σχετικά ήπιες (όχι βεβαίως ασήμαν-
τες) αποκλίσεις Δεξιάς-Αριστεράς, ο ιδεολογικός διαχωρισμός
των πολιτών υπήρξε βαθύς και διχαστικός. Πολλοί θυμούμαστε
τα καφενεία των «αριστερών» και των «δεξιών» στα χωριά. Ξέ-
ραμε ποια μοναδική εφημερίδα κυκλοφορούσε στο κάθε κα-
φενείο και πού θα βρίσκαμε κάθε συγχωριανό. 

Οι ιδεολογικές πεποιθήσεις της Αριστεράς και της Δεξιάς
στην Κύπρο δεν διαμορφώθηκαν μόνο από την ιστορικο-πο-
λιτική εμπειρία σε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Δια-
μορφώθηκαν ιδιαίτερα από τη στάση των δύο πλευρών στους
μεγάλους εθνικούς αγώνες και διχασμούς. Η αρνητική τοπο-
θέτηση της Αριστεράς ενάντια στον ένοπλο αντιαποικιακό
αγώνα, η ακροδεξιά προϊστορία του στρατιωτικού αρχηγού του
αγώνα και η αντιδημοκρατική στάση της εθνικιστικής Δεξιάς
την περίοδο 1972-1974 χρωμάτισαν έντονα τις απόψεις των
πολιτών. Σταδιακά αυτές οι πληγές κλείνουν. Μόνο οι πιο κον-
τόθωροι δεν αναγνωρίζουν στην κυπριακή Αριστερά τη συνει-
σφορά της στους αγώνες της κοινωνίας μας τα τελευταία 50
χρόνια˙ μόνο οι πιο κοντόθωροι δεν αναγνωρίζουν τον σεβα-
σμό της κυπριακής Δεξιάς στη δημοκρατία και στο κράτος. Η
ανάδειξη στην Προεδρία της Δημοκρατίας του ηγέτη της Δε-
ξιάς το 1993 και του ηγέτη της Αριστεράς το 2008 επιβεβαι-
ώνουν αυτή την άποψη. 

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχουμε κάνει από το 1960
και το 1974, δεν σημαίνει ότι διευκολύνονται είτε οι μετακινή-
σεις των πολιτών από τη μια παράταξη στην άλλη ή ότι διαφο-
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ροποιούνται οι θεμελιώδεις πεποιθήσεις Δεξιάς και Αριστεράς
με βάση τα νέα δεδομένα. Ο συντηρητισμός βρίσκει έκφραση
και στο πεδίο των ιδεολογιών. Οι πολιτικές δυνάμεις προτιμούν
να ακολουθούν τον σίγουρο δρόμο των δογματισμών, παρά να
έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων.
Βρίσκουν ευκολότερο να συσπειρώνουν τους οπαδούς βάσει
των παραδοσιακών διαχωρισμών αντί να διακινδυνεύσουν να
κερδίζουν συνεχώς την καρδιά, το μυαλό και την ψήφο τους με
σύγχρονες προτάσεις.

Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια εικόνα με εσωτερικές αν-
τιφάσεις. Ενώ οι ιδεολογικές διαφορές είναι σχετικά ήπιες, το
σύστημα είναι άκαμπτο και οι εντάσεις μεταξύ των ιδεολογι-
κών δογματισμών μεγάλες. Δεν επιτυγχάνεται σύνθεση και
αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ικανότητα του
πολιτικού συστήματος να βρίσκει δημιουργικές λύσεις στα
σύγχρονα προβλήματα. Ακολουθούνται περισσότερο τακτικι-
σμοί προς συσπείρωση οπαδών αντί να διαμορφώνεται συνε-
πής πολιτική. Γι’ αυτό το πολιτικό σύστημα έχασε την
εμπιστοσύνη των πολιτών και την ικανότητα να πείθει. 

Μια επιπλέον ιδιαιτερότητα αφορά τον ρόλο του κράτους.
Οι σχετικοί σύγχρονοι προβληματισμοί δεν επηρεάζουν ου-
σιωδώς τις δικές μας πολιτικές συζητήσεις. Όταν η Δεξιά βρί-
σκεται στην αντιπολίτευση, μιλά για λιγότερο κράτος. Όταν
όμως βρίσκεται στην εξουσία ξεχνά την ιδεολογία της χάριν
σκοπιμοτήτων –επί δεξιάς διακυβέρνησης την περίοδο 2000-
2003 ο κρατικός προϋπολογισμός αυξήθηκε από 37% σε 45%
του ΑΕΠ. Για την Αριστερά βεβαίως υπάρχει συνέπεια μεταξύ
των πεποιθήσεων της για αυξημένο ρόλο του κράτους και την
εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων –επί αριστεράς διακυβέρνησης
στην τριετία 2008-2011 ο κρατικός προϋπολογισμός διεκδί-
κησε επιπρόσθετο 5% του ΑΕΠ. Αυτό δεν κάνει τη θέση της
Αριστεράς ισχυρότερη. Αντιθέτως οδηγεί σε αδιέξοδα με ιδεο-
λογικό περίβλημα. Όπως και να το δούμε, για αδιέξοδα πρό-
κειται. 
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Οι σκοπιμότητες αποκαλύφθηκαν με τη διαρροή ηλεκτρο-
νικών μηνυμάτων του αρχηγού της Αριστεράς που αφορούσαν
παρεμβάσεις για διορισμούς στο δημόσιο το καλοκαίρι του
2010. Έτσι αποκαλύφθηκε κάτι που όλοι γνωρίζαμε αλλά που
δύσκολα τεκμηριώνεται και προκάλεσε μια έξαρση αντιδρά-
σεων. Σύντομα ωστόσο ξεχάστηκε καθώς αυτή η συμπεριφορά
δεν θεωρείται ηθικά απαράδεκτη από τα πολιτικά κατεστημένα
της χώρας.

Ο απόλυτος έλεγχος του δημόσιου βίου από τα πολιτικά
κόμματα, η ανεπαρκής κατανόηση της σημασίας των αυτόνο-
μων θεσμών χαρακτηρίζει την πολιτική ζωή. Οι κομματικοί διο-
ρισμοί στα συμβούλια οργανισμών επιτυγχάνουν τη
διασύνδεσή τους με κυβερνητικές πολιτικές αλλά περιορίζουν
την αυτονομία τους. Ο περιορισμός της αυτονομίας οδηγεί σε
ομοιογενοποίηση που εξασθενεί τη δημιουργική δυναμική και
αποδυναμώνει την ικανότητα της κοινωνίας για ανταπόκριση
στις αλλαγές. Ο συγκεντρωτισμός είναι αναποτελεσματικός
στο σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον. Επιπλέον, όταν κριτήριο
διορισμού είναι το χρώμα της κομματικής ταυτότητας αντί οι
γνώσεις και οι ικανότητες, τότε πλήττεται ο επαγγελματισμός.
Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. 

Το τέλος των ιδεολογικών δογματισμών στη διεθνή σκηνή
σε συνδυασμό με την παραδοσιακή δόμηση του πολιτικού συ-
στήματος, έχει αφήσει τις πολιτικές δυνάμεις μετέωρες. Η Αρι-
στερά στέκεται αμήχανη μπροστά στις διεθνείς ανατροπές της
κοσμοθεωρίας της, η Δεξιά αγωνίζεται να αποβάλει εθνικιστι-
κές εξάρσεις. Και οι δύο ενδιαφέρονται περισσότερο για τη συ-
σπείρωση των οπαδών από το να αποτολμήσουν ιδεολογικά
ανοίγματα. Και το Κέντρο, εν αναμονή μιας αποσαφήνισης θέ-
σεων και προθέσεων Δεξιάς και Αριστεράς, μετατρέπει τον ευ-
γενή συνθετικό του ρόλο σε ρυθμιστή του διαμερισμού της
εξουσίας. Χωρίς σύγχρονες ιδεολογικές προτάσεις το πολιτικό
σύστημα δεν πείθει. Αρχίζουμε όμως να διαβλέπουμε τι χρει-
αζόμαστε για το μέλλον. 
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Πώς πέθαναν οι δεινόσαυροι

Μαθαίνω πολλά από τα παιδιά μου. Από τον Ντένης μα-
θαίνω για τους δεινόσαυρους. Έμαθα να ξεχωρίζω τον παρα-
σαυρόλοφο από τον τρικεράτοπα και τον τυρανόσαυρο ρεξ και
ξέρω πως όταν βρεθούμε σε απόσταση 100 χλμ. από μουσείο
δεινοσαύρων πρέπει να το επισκεφθούμε για να δώσω εξετά-
σεις. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η εξήγηση για το τέλος των δει-
νοσαύρων. 

Οι δεινόσαυροι ήταν η δεσπόζουσα μορφή ζωής στη γη πριν
από 250 εκατομμύρια χρόνια. Μέσα σε μια σχετική σύντομη
περίοδο εξαφανίστηκαν. Δεν έφταιγαν οι ίδιοι για την εξαφά-
νισή τους. Το τέλος τους δεν οφειλόταν σε λανθασμένες «θε-
μελιώδεις πεποιθήσεις» για το τι να φάνε ή πώς να
πολλαπλασιαστούν. Οι παλαιοντολόγοι μας λένε ότι η σύγ-
κρουση κάποιου μεγάλου αστεροειδή ανέτρεψε την ισορροπία
του γήινου οικοσυστήματος. Οι δεινόσαυροι δεν μπορούσαν
να προσαρμοστούν και μετά από 190 εκατομμύρια χρόνια επι-
κράτειας στη γη εξαλείφθηκαν. (Κατ’ ακρίβεια δεν εξαφανί-
στηκαν, φαίνεται ότι κρύφτηκαν όλοι στο δωμάτιο του
Ντένης.) 

Κάπως έτσι έγινε και με τις παραδοσιακές ιδεολογίες. 

Οι αστεροειδείς 

Τι άλλαξε τα τελευταία πενήντα χρόνια και μας προκαλεί
να υπερβούμε τους ιδεολογικούς δογματισμούς; 

Περάσαμε από μια οικονομία παραγωγής των απαραίτητων
γεωργικών αγαθών και βιομηχανικών προϊόντων, σε οικονομία
εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. Στην πρώτη περίπτωση η
οικονομία κινείται από όσους κατέχουν τα μέσα παραγωγής οι
οποίοι εκμεταλλεύονται όσους δεν τα διαθέτουν. Με τη μετά-
βαση στην οικονομία παροχής υπηρεσιών βλέπουμε τη συνεχή
ενδυνάμωση της μεσαίας τάξης. Η οικονομική ανάπτυξη προ-
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έρχεται από την καταναλωτική δύναμη όλων των κοινωνικών
τάξεων με τις σύνθετες αλληλεξαρτήσεις˙ αυτές δημιουργούν
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και η καινοτομία γίνεται
απαραίτητη για την ικανότητα να τις ικανοποιούμε. Οι υπηρε-
σίες και η καινοτομία, με τη σειρά τους, στηρίζονται στη γνώση
η οποία βρίσκεται διάχυτη σε όλους όσοι βιώνουν την εμπειρία
της παραγωγής και κατανάλωσης. Οι εργαζόμενοι δεν είναι
απλά γρανάζια στη μηχανή παραγωγής. Έχουν υψηλή μόρ-
φωση, διαθέτουν γνώση η οποία έχει αξία, απαιτούν αυτονομία
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι γυναίκες μπαίνουν
στην αγορά εργασίας, αποκτούν οικονομική ανεξαρτησία,
απαιτούν όχι μόνο αυτονομία αλλά και ισότητα. 

Έχουμε νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν την ικανότητά μας
να ελέγχουμε το περιβάλλον και υπόσχονται μια πρωτοφανή
βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Προβλέπουμε τον καιρό, προ-
στατευόμαστε από ασθένειες, βελτιώνουμε τη γεωργική και βιο-
μηχανική παραγωγή, κατασκευάζουμε βελτιωμένα υλικά με
οικονομία χρήσης φυσικών πόρων και περιορισμό περιβαλλον-
τικών επιπτώσεων, συλλέγουμε πληροφορίες που επιτρέπουν
βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και καλύ-
τερο προγραμματισμό. Όμως οι τεχνολογίες είναι διπλής χρή-
σης. Αναπτύσσουν προηγμένους μηχανισμούς πα ρα κολούθησης
και νέα μέσα άσκησης βίας. Μαζί με τα προβλήματα που λύ-
νουν, δημιουργούν καινούργια τα οποία οφείλουμε να αντιμε-
τωπίσουμε. Οδηγούν στην ανάπτυξη νέων οργανωτικών δομών
απαιτώντας ανάλυση στρατηγικής και ανακατανομής πόρων,
ενθαρρύνουν την αποκέντρωση. Ενώ μειώνουν τους κινδύνους
σε ορισμένους τομείς, την αυξάνουν σε άλλους. Σκεφτείτε το
τραπεζικό σύστημα. Είναι πολύ πιο εύκολο σήμερα να εξασφα-
λίσουμε δάνειο από ό,τι οι παππούδες μας. Από την άλλη, επεν-
δύουμε τις οικονομίες μας στα χρηματιστήρια προσβλέποντας
σε ψηλότερες αποδόσεις, εκθέτοντας όμως τους εαυτούς μας
σε κινδύνους που πολλές φορές δεν γνωρίζουμε καν ότι υπάρ-
χουν. Αυτό έπαθαν πολλοί Κύπριοι το 2000 όταν έσπασε η
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«φούσκα» στο χρηματιστήριο. Πολλές φορές η τεχνολογική
πρόοδος επιστρέφει ως μπούμερανγκ.

Σε διεθνή κλίμακα έχουμε το φαινόμενο της παγκοσμιοποί-
ησης. Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και τα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης φέρνουν σε άμεση επαφή ετερογενείς
κοινωνίες. Έχουμε αυξημένη κινητικότητα και διεθνείς μετακι-
νήσεις κεφαλαίων, προϊόντων και υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα
οι τοπικές κοινωνίες μεταμορφώνονται. Αυξάνεται η αλληλε-
ξάρτηση κρατών, πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα που
απαιτούν λύσεις διεθνούς εμβέλειας, δημιουργούνται υπερε-
θνικοί φορείς πολιτικού διαλόγου και λήψης αποφάσεων. Το
φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης δεν είναι ένα αφηρημένο
φαινόμενο που συμβαίνει κάπου αλλού. Αφορά και το δικό μας
περιβάλλον, επηρεάζει την καθημερινότητά μας. 

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο με πολ-
λαπλές επιπτώσεις και με συγκρουόμενα πολλές φορές απο-
τελέσματα. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την παρουσία
σημαντικού αριθμού ξένων εργατών στη χώρα μας. Αυξάνουν
την παραγωγικότητα της οικονομίας, ταυτόχρονα όμως δημι-
ουργούν κοινωνικά προβλήματα γκετοποίησης και αποκλει-
σμού. Οι μικτοί γάμοι διευρύνουν τους πνευματικούς μας
ορίζοντες, αλλά εγείρουν ταυτόχρονα ερωτήματα ταυτότητας.
Βλέπουμε να ανοίγουν νέες αγορές για τις επιχειρήσεις μας
στην παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπη-
ρεσιών, ταυτόχρονα όμως οδηγούνται στο περιθώριο οι βιομη-
χανίες παραγωγής. Η παγκοσμιοποίηση δίνει έμφαση στην
πολυπολιτισμικότητα, αλλά ταυτόχρονα αναβιώνει το ενδια-
φέρον για τις τοπικές παραδόσεις και την τοπική ταυτότητα.
Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης προκαλούν συγκρούσεις,
η κοινωνία απορρυθμίζεται, αναδεικνύονται καινούργιες κοι-
νωνικές διαστρωματώσεις.

Τέλος, φθάνουμε τα όρια του φυσικού περιβάλλοντος. Κάτι
που θεωρούσαμε για χιλιετίες ως δεδομένο –καθαρό αέρα, κα-
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θαρό νερό και αμόλυντο έδαφος– δεν είναι πλέον εγγυημένα.
Οι φυσικοί πόροι –νερό, πετρέλαιο, ορυκτά μεταλλεύματα,
καλλιεργήσιμη γη– εξαντλούνται. Ομορφιές της φύσης και
είδη του ζωικού βασιλείου που επιβίωσαν για χιλιετίες, εξαφα-
νίζονται κάτω από το βάρος του ανθρώπινου πολιτισμού. Το
περιβάλλον που θεωρούσαμε παραδοσιακά ως δεδομένο αλ-
λοιώνεται από τις παραδόσεις μας. 

Το νέο περιβάλλον

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου περιβάλλον-
τος; Οφείλουμε να τα κατανοήσουμε για να αντικαταστήσουμε
τις παραδοσιακές ιδεολογίες με μια νέα μορφή πολιτικής σκέ-
ψης που να προσφέρει καθοδήγηση. 

Το νέο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από «κατασκευασμένη
αβεβαιότητα». Αντικαταστήσαμε την αβεβαιότητα του φυσικού
κόσμου με την αβεβαιότητα των αγορών. Αντικαταστήσαμε τις
προκαταλήψεις που προκαλούσε η άγνοια, με την ανασφάλεια
που προκαλούν οι τεχνολογίες με τις συνεχείς αλλαγές και την
υπέρβαση των ορίων του φυσικού περιβάλλοντος. Ενώ προ-
στατεύουμε τους εαυτούς μας από τους κινδύνους της φύσης,
ταυτόχρονα δημιουργούμε νέους κινδύνους μπροστά στους
οποίους εμφανιζόμαστε απροστάτευτοι.

Όταν ο μυθικός Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από τους
θεούς, βελτίωσε το φυσικό περιβάλλον του προϊστορικού αν-
θρώπου: φωτισμός στο σκοτάδι, ζεστασιά τις κρύες νύχτες του

Η νέα οικονομία, οι νέες τεχνολογίες, η παγκοσμιοποίηση, τα οικο-
λογικά προβλήματα μετασχηματίζουν την καθημερινότητά μας.
Μπροστά στο καινούργιο περιβάλλον οι ιδεολογικοί δογματισμοί εμ-
φανίζονται αδύναμοι να προσφέρουν λύσεις και απαντήσεις. 
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χειμώνα, μαγειρεμένο φαγητό που διατηρείται περισσότερες
μέρες, καλύτερα εργαλεία και όπλα για κυνήγι (ή για πόλεμο).
Τιμωρία του ήταν το συνεχές άγχος με τον αετό να του τρώει
κάθε βράδυ το συκώτι το οποίο αναγεννιόταν την ημέρα. Ο
μύθος του Προμηθέα είναι τραγικά επίκαιρος. Ο καρκίνος
είναι μια ασθένεια που την προκαλούν σε μεγάλο βαθμό οι
σύγχρονες συνθήκες ζωής, ενώ ο καρκίνος στο συκώτι αντι-
μετωπίζεται με αφαίρεση μέρους του οργάνου το οποίο έχει
την ικανότητα να αναγεννιέται. Η ίδια ύβρις και η ίδια τιμω-
ρία του σύγχρονου ανθρώπου με τον προϊστορικό ήρωα. Εκεί
που νομίζαμε ότι ο άνθρωπος κυριαρχεί πάνω στη φύση και
στον κόσμο του, η φύση και ο κόσμος επιστρέφουν και μας
υπενθυμίζουν τα όρια μας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ύβρης οι χρηματαγορές. Εν-
θουσιασμένος από την ικανότητα των αναλυτών να διαχειρί-
ζονται τους κινδύνους ο Peter Bernstein εγκωμίαζε το 1996 την
ανάπτυξη των αγορών με τα εξής: «Η διαφορά της σύγχρονης
εποχής από την αρχαιότητα είναι η επικράτηση του ανθρώπου
πάνω στον κίνδυνο. Ελέγχουμε πλέον τον κόσμο μας και δεν
παραμένουμε απαθείς μπροστά στα καπρίτσια των θεών». Εν-
διαφέρουσα παρατήρηση με μεγάλη απήχηση στην εποχή της.
Διαψεύστηκε όμως με τραγικές συνέπειες όταν οι αγορές
απορρυθμίστηκαν και προκάλεσαν την παγκόσμια οικονομική
κρίση του 2008. Πολύ εύστοχα ο ισλανδός συγγραφέας Andri
Snaer Magnason παρομοίασε την οικονομική κρίση της χώρας
του με την πτώση του Ίκαρου.

Αντί να επικρατήσουμε των κινδύνων δημιουργήσαμε ένα
κόσμο κατασκευασμένης αβεβαιότητας και ψηλού κινδύνου.
Τι σημαίνει αυτό για εμάς; 

Πρώτον, οι παραδόσεις δεν γίνονται πλέον άκριτα αποδε-
κτές. Πρέπει συνεχώς να διερμηνεύουν τον εαυτό τους, να επι-
ζητούν την επιβεβαίωσή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι
παραδόσεις ανατρέπονται κατ΄ ανάγκη. Όχι. Μπαίνουν στο
μικροσκόπιο της κριτικής ανάλυσης. Ποιος είναι ο ρόλος του
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εθνικού κράτους στην Ενωμένη Ευρώπη; Ποιος ο ρόλος της
θρησκείας και ποιος της οικογένειας; Ποιον ρόλο δίνουμε στην
επιστήμη, όταν σε αυτή τη μοντέρνα «θεότητα» χρωστούμε
τόσο την πρόοδο του 20ου αιώνα όσο και την αποδιοργάνωση
του κόσμου στις αρχές του 21ου; Μπήκαμε στη «μεταπαραδο-
σιακή εποχή». 

Δεύτερο, ο καλούμαστε συνεχώς να λαμβάνουμε αποφάσεις
αλλά οι αποφάσεις μας επηρεάζουν το περιβάλλον που αρχικά
καθόρισε τις αποφάσεις μας. Ο όρος «κοινωνική ανακλαστι-
κότητα» περιγράφει την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την
κοινωνική οργάνωση. Προσαρμοζόμαστε με τις αποφάσεις μας
στην κοινωνική οργάνωση, η κοινωνική οργάνωση προσαρμό-
ζεται στη συμπεριφορά μας. 

Σκεφτείτε πόσες αποφάσεις παίρνει ο σύγχρονος συμπα-
τριώτης μας που διαφέρουν από αυτές των παλαιότερων: δεν
ακολουθούμε το επάγγελμα των γονιών μας, ο γάμος και η δη-
μιουργία οικογένειας δεν είναι δεδομένα, εύκολα αποφασίζει
κάποιος να ζήσει σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα. Δεν αρ-
κούμαστε πλέον σε ένα βιοποριστικό επάγγελμα αλλά επιδιώ-
κουμε την αυτοπραγμάτωσή μας. Ο πολίτης δυσανασχετεί με
τις πολιτικές δυνάμεις και διαθέτει τα εργαλεία για να εκφράσει
αποφασιστικά τις απόψεις του: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
που δεν ελέγχονται πλέον από το κράτος, τα κοινωνικά δίκτυα
στο διαδίκτυο –θυμηθείτε τις λαϊκές εξεγέρσεις στην Τυνησία,
Αίγυπτο, Λιβύη και Συρία, την αντίδραση της κυπριακής κοι-
νωνίας μετά τα γεγονότα της 11ης Ιουλίου 2011– τις οργανώ-
σεις ομάδων ακτιβιστών. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών τίποτα
δεν μένει σταθερό. Με τις αποφάσεις μας διαμορφώνουμε
ενεργά το περιβάλλον μας.

Σε αυτό το περιβάλλον οι πολίτες γινόμαστε πιο ευφυείς.
Όπως εξηγεί ο Γκίντενς αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε πιο έξυ-
πνοι από τους γονείς μας και τους παππούδες μας. Αλλά ότι
συμπλεκόμαστε ενεργά με το περιβάλλον μας, έχουμε αυξη-
μένη αυτονομία στη διαχείριση των υποθέσεων μας, καλούμα-
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στε να λαμβάνουμε συνεχώς αποφάσεις εξ υπαρχής χωρίς να
θεωρούμε την απάντηση δεδομένη εκ παραδόσεως.

Οι γιαγιάδες και από τους δύο μου γονείς ήταν από χωριά,
το Πισσούρι και τη Φασούλα. Γεννήθηκαν σε αγροτικές οικο-
γένειες και το μέλλον τους ήταν προκαθορισμένο. Γάμος, παι-
διά, στήριξη στον σύζυγο (γεωργός ο ένας, αστυνομικός ο
άλλος), δεν είχαν πολλές επιλογές. Από την άλλη, η μητέρα
μου μπορούσε να αντιταχθεί στην προκαθορισμένη μοίρα της.
Ο παππούς δεν την έστειλε για σπουδές, ακολούθησε την πα-
ράδοση, παντρεύτηκε στα 18 της, έκανε παιδιά (εδώ οφείλω
ευχαριστίες), στήριξε τον σύζυγό της (εδώ ο πατέρας μου οφεί-
λει ευχαριστίες). Όμως κάποια στιγμή αποφάσισε να σπουδά-
σει, να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, να κυνηγήσει τα δικά
της προσωπικά όνειρα. Το σύγχρονο περιβάλλον της άφηνε
την απαιτούμενη ελευθερία. Η στήριξη του πατέρα μου ήταν
χαρακτηριστική της μεταιχμιακής εποχής της κυπριακής οικο-
γένειας. Την ενθάρρυνε να σπουδάσει στην ηλικία των 40, όταν
η ίδια αμφέβαλλε, υπέμενε στωικά τις απουσίες της στη Θεσ-
σαλονίκη την περίοδο των εξετάσεων, αλλά δεν τον θυμάμαι
καμιά φορά να ασχοληθεί με το μαγείρεμα ή το καθάρισμα του
σπιτιού. (Διαφορετικές εποχές… νομίζω όμως ότι εδώ η μητέρα
μου τον ευχαριστεί.) Η σύγκριση της μητέρας με τις γιαγιάδες
δείχνει ακριβώς τι εννοούμε με “αυξημένη ευφυΐα”. Δεν σημαί-
νει ότι η μητέρα μου είναι πιο έξυπνη από τις γιαγιάδες. Όμως
είχε πολύ περισσότερες επιλογές, διαμόρφωνε το περιβάλλον
της, είχε αυτονομία ως σύζυγος που δεν είχαν οι γιαγιάδες. Από
αυτή την άποψη είναι πιο ευφυής. 

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες ισχύει και για τους θεσμούς. Και
όσο οι πολίτες και οι θεσμοί καθίστανται πιο ευφυείς, τόσο πιο
ενεργά διαμορφώνουν το περιβάλλον τους και πιο πολύ αλλη-
λοεπηρεάζονται. Η κοινωνική ανακλαστικότητα καθιστά ανα-
γκαία την αυξημένη αυτονομία και ταυτόχρονα δημιουργεί
αυξημένη αλληλεξάρτηση. 

Αυξημένη αβεβαιότητα, αυξημένη αυτονομία, αυξημένη
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αλληλεξάρτηση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της μεταιχ-
μιακής εποχής. Οι σύνθετες αλληλεξαρτήσεις, με τη σειρά
τους, αυξάνουν την αβεβαιότητα και τους κινδύνους αφού η
αδυναμία κάποιου γίνεται αδυναμία όλων και αδυναμία
κάπου συνεπάγεται αδυναμία παντού. Δημιουργείται ένας
κύκλος και χρειάζεται προσοχή για να εξελιχθεί σε κύκλο ενά-
ρετο αντί φαύλο. 

Τα νέα είδη

Σε αυτό το περιβάλλον αρχίζουν να εμφανίζονται νέα είδη
προβλημάτων. Αυτά, με τη σειρά τους, απαιτούν νέες πολιτικές
γνώσεις και καινούργιες μορφές γνωστικής οργάνωσης που να
κωδικοποιεί τις πεποιθήσεις μας. 

Επαναδιαπραγματευόμαστε τους ρόλους των κοινωνικών
τάξεων, δεν μας τους υπαγορεύουν πλέον οι παραδόσεις. Πώς
χειριζόμαστε τα δικαιώματα των παιδιών, την ισότητα της γυ-
ναίκας, τον ρόλο των νέων σε μια κοινωνία αυτόνομων πολι-
τών; Πώς βρίσκουμε τον δρόμο μας σε μια πολιτιστικά
ανομοιογενή κοινωνία;

Αναζητούμε νέες μορφές οικονομικής οργάνωσης. Ποια η
θέση μας στις παγκοσμιοποιημένες αγορές και στην οικονομία
της γνώσης, πώς αντιμετωπίζουμε τις ανισότητες σε έναν
κόσμο αφθονίας, πώς σταθεροποιούμε τον οικονομικό κύκλο
σε ένα περιβάλλον κατασκευασμένης αβεβαιότητας; Πώς μας
επηρεάζουν τα καινούργια προβλήματα της οικολογίας και της
ενεργειακής ασφάλειας; 

Επαναπροσδιορίζουμε την ουσία του δημοκρατικού πολι-
τεύματος. Πώς επηρεάζει τη δημοκρατία μας η αυξημένη επιρ-
ροή των μέσων ενημέρωσης, η απώλεια εθνικής κυριαρχίας σε
υπερεθνικούς οργανισμούς, οι αυτόνομες οργανώσεις πολιτών
και οι ακτιβιστές, η αξιοποίηση του διαδικτύου για αυθόρμητες
μορφές κοινωνικής οργάνωσης; 

Στις διεθνείς σχέσεις έχουμε την αλληλεπίδραση με περιφε-
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ρειακά κέντρα επιρροής, την αλληλεξάρτηση με τα ευρωπαϊκά
κράτη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την
άνοδο χωρών της Ασίας –Κίνα, Ινδία, Ρωσία–, τον εκδημοκρα-
τισμό αραβικών χωρών. 

Έχουν οι παραδοσιακές ιδεολογίες μέλλον σε αυτό το περι-
βάλλον; Ή θα καταλήξουν στο βιβλίο της ιστορίας των παιδιών
μας, πάνω στο μπαούλο με τους δεινόσαυρους; Μια δημιουρ-
γική κοινωνία βλέπει τα θέματα που την απασχολούν από δια-
φορετικές οπτικές γωνίες και συνθέτει τις αντιθέσεις για να
βρει λύσεις. Έτσι θα υπερβούμε τους δογματισμούς. 

Εποχή της πρακτικής κρίσης

O Ούλριχ Μπεκ, στο βιβλίο του Η επινόηση της πολιτικής,
εξηγεί ότι ο 21ος αιώνας σηματοδοτεί την εποχή του και θέ-
τοντας τέρμα στην εποχή του ή. Αντί να επιλέγουμε μεταξύ
απόλυτων αξιώσεων –συνήθως μέσα από ανταγωνιστικές δια-
δικασίες επικράτησης– επιδιώκουμε τη σύνθεση. Έτσι προσεγ-
γίζουμε τις ιδεολογίες. 

Οι απόλυτοι ιδεολογικοί διαχωρισμοί έχασαν το νόημά τους.
Η συντήρηση δεν αντιμάχεται την πρόοδο, αλλά ούτε η πρό-
οδος επιτυγχάνεται χωρίς
την κοινωνική σταθερότητα
που προσφέρουν οι παραδό-
σεις. Η ελεύθερη οικονομία
χρειάζεται καλύτερο κράτος,
αλλά κράτος χωρίς μια εύρω-
στη ελεύθερη οικονομία είναι
ξεδοντιασμένο. Η πάλη των
τάξεων χάνει το νόημά της
καθώς οι πολίτες αλλάζουν
συνεχώς στρατόπεδο. O
Τζων Γκάλμπρεϊθ υποδεικνύει με χαρακτηριστική δηκτικότητα
ότι «οι ιδεολογικοί δογματισμοί αποτελούν απόδραση από την

Χρειαζόμαστε ανοικτό ιδεο-
λογικό σύστημα που να χαρα-
κτηρίζεται από δυναμική
πολιτική σκέψη. Να προδια-
γράφει αρχές για επίλυση
προβλημάτων χωρίς να προ-
διαγράφει δογματικά λύσεις. 
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ανάγκη να σκεφτούμε –αντικαθιστούν την ανάγκη να δώ-
σουμε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα με γενικόλογες
κοινοτοπίες». 

Βεβαίως προκαλούν ένα αίσθημα ασφάλειας ηχηρές δηλώ-
σεις του είδους «φορολογήστε τους έχοντες και κατέχοντες» ή
«θα σταθώ σθεναρά δίπλα στους επιχειρηματίες μας». Αυτά
είναι ρηχή πολιτική. Υποδηλώνουν την άτακτη υποχώρηση της
κριτικής σκέψης μπροστά στην άκρατη ρητορική.

Όταν τον Μάιο του 2011, παραμονή των βουλευτικών εκλο-
γών, ο ηγέτης της κυπριακής Αριστεράς εξέφραζε την προτί-
μησή του για «αριστερό Τουρκοκύπριο αντί δεξιό
Ελληνοκύπριο» στην προεδρία της Δημοκρατίας, επιθυμούσε
ακριβώς όπως μεταδώσει ένα αίσθημα ασφάλειας στους οπα-
δούς του και να τους συσπειρώσει γύρω από τη διχαστική
γραμμή Αριστεράς-Δεξιάς. Αυτό προκάλεσε βεβαίως απάν-
τηση από τον ηγέτη της Δεξιάς ότι «δείχνει έλλειψη σεβασμού
για τους προηγούμενους Προέδρους της Δημοκρατίας», χαϊ-
δεύοντας έτσι τα αυτιά των δικών του οπαδών και των οπαδών
του Κέντρου οι οποίοι είχαν αναδείξει τους προηγούμενους
προέδρους. Η πλήρης δήλωση του ηγέτη της Αριστεράς ότι σε
μια ενιαία Κύπρο θα ψήφιζε με βάση την ιδεολογία και όχι την
εθνικότητα πέρασε απαρατήρητη. Αντί να γίνει μια συζήτηση
για το μέλλον της ιδεολογίας και της εθνικής ταυτότητας εί-
χαμε διαξιφισμούς «προδιαμορφωμένων θεμελιωδών πεποιθή-
σεων» για ένα πρόβλημα που ακόμη δεν γνωρίζουμε. Δεν
γνωρίζουμε πώς θα είναι η ενιαία Κύπρος, αλλά έχουμε προ-
διαμορφωμένες πεποιθήσεις για την εκλογή του Πρόεδρου της:
με βάση την πολιτική ιδεολογία οι μεν, με βάση την εθνική κα-
ταγωγή οι δε. 

Αν θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί δεν μπορεί να στηρι-
ζόμαστε σε προκατασκευασμένες απαντήσεις. Πρέπει να διε-
ρωτόμαστε συστηματικά για τα θέματα που μας απασχολούν
και να επινοούμε λύσεις μετά από κριτική ανάλυση. Συνεκτικά
το έθεσε ο Γκάλμπρεϊθ: «Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση
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τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτω-
σης. Ξεφύγαμε από την εποχή των δογματισμών. Ζούμε στην
εποχή της πρακτικής κρίσης». Αυτή η παρατήρηση καθορίζει
το ιδεολογικό στίγμα μιας δημιουργικής κοινωνίας. 

Στην εποχή της πρακτικής κρίσης οι ιδεολογίες αποτελούν
την αφετηρία του δημόσιου διαλόγου, δεν έχουν τον τελευταίο
λόγο. Περνώντας από το «ή» στο «και» αγωνιζόμαστε για να
λύσουμε προβλήματα του πολίτη, όχι για να μείνουμε πιστοί
στην ιδεολογία. 

Το ιδεολογικό στίγμα

Σε ένα δυναμικό περιβάλλον η πολιτική γνώση δεν μπορεί
να παραμένει οργανωμένη σε στατικές ιδεολογίες. Μια δημι-
ουργική κοινωνία είναι ανοικτή κοινωνία στο πρότυπο του
Καρλ Πόππερ και αντίστοιχα ανοικτή πρέπει να είναι και η ιδε-
ολογία της. Διαπραγματευόμαστε συνεχώς συγκρουόμενες
αξίες, διαφοροποιούμε αποφάσεις αναγνωρίζοντας ότι σε ένα
μεταβαλλόμενο περιβάλλον καμία συμφωνία δεν είναι τελει-
ωτική. «Η έννοια της τελειωτικής συμφωνίας είναι όχι μόνο
ανεφάρμοστη, αλλά, εάν ορισμένες αξίες βρίσκονται αναπό-
φευκτα σε σύγκρουση, στερείται και συνέπειας» υποδεικνύει
ο Μπερλίν. Χρειαζόμαστε, επομένως, δυναμική πολιτική
σκέψη που να προσαρμόζεται στοχαστικά μετά από προσε-
κτική μελέτη κάθε περίπτωσης. 

Δυναμική πολιτική σκέψη δεν σημαίνει ανερμάτιστη και
οπορτουνιστική πολιτική ή ατέρμονους πειραματισμούς. Η δυ-
ναμική πολιτική σκέψη δεν συνεπάγεται ρηχή πολιτική ούτε
προσφέρει ευκαιρία για πολιτικές λοξοδρομίες. Αντιθέτως. Θέ-
σαμε προσεκτικά προδιαγραφές για την πολιτική διαδικασία:
προσδιορίσαμε το κοινό καλό με αυστηρά κριτήρια και απαι-
τήσαμε διαχρονική συνέπεια. Η δυναμική πολιτική σκέψη μάς
καθοδηγεί προς σαφείς στόχους. Όταν όμως το περιβάλλον
αλλάζει, οφείλουμε να επανεξετάζουμε τη διαχρονική συνέπεια
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της πολιτικής μας, το κατά πόσον μας φέρνει συνεχώς πιο
κοντά στους στόχους μας. Εάν, υπό τις περιστάσεις, χρειαζό-
μαστε κρατική παρέμβαση για να διατηρηθεί η κοινωνική συ-
νοχή, δεν διστάζουμε να αναλάβουμε δράση. Εάν, υπό τις ίδιες
περιστάσεις, χρειαζόμαστε λιγότερο κράτος σε κάποιο τομέα
οικονομικής δραστηριότητας δεν διστάζουμε να το περιορί-
σουμε. Ενθαρρύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, τη φιλαν-
θρωπία και τον εθελοντισμό για επίλυση κοινωνικών
προβλημάτων. Δημιουργούμε αυτόνομους δημόσιους θεσμούς
που εποπτεύουν τις αγορές διευκολύνοντας την αποτελεσμα-
τική λειτουργία τους. Η δυναμική πολιτική σκέψη είναι υπεύ-
θυνη –με την έννοια που αποδίδουμε στην υπευθυνότητα σε
αυτό το κείμενο.

Επεξεργαζόμαστε λύσεις στο συνεχές φάσμα που απλώ-
νεται μεταξύ των ιδεολογιών αντί να θέτουμε την ιδεολογία
υπεράνω όλων. Οι παραδοσιακές ιδεολογίες προσφέρουν
καθοδήγηση στο να προσδιορίσουμε τους άξονες των προ-
βληματισμών. Δεν καθορίζουν εκ προοιμίου τις θέσεις μας.
Αυτούς τους άξονες εξετάζουμε στη συνέχεια. Θα δούμε ότι
τα προβλήματα της μεταιχμιακής εποχής δεν επιδέχονται
δογματικών λύσεων. Θα διαπιστώσουμε όμως ταυτόχρονα
ότι η δημιουργική κοινωνία προσφέρει μηχανισμούς σύνθε-
σης που μας βοηθούν να περάσουμε από το «ή» στο «και»
δίνοντας λύσεις. 

Ενδυνάμωση των παραδόσεων 

Το έχουμε ήδη πει: οι παραδόσεις πρέπει να διερμηνεύουν
συνεχώς τον εαυτό τους. Μια δημιουργική κοινωνία σέβεται τις
παραδόσεις που συμβάλλουν στο κοινό καλό. Ταυτόχρονα,
όμως, έχουμε επίγνωση ότι μπορούμε να επιτύχουμε το κοινό
καλό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους από ότι η παράδοση
διδάσκει. Στη μεταιχμιακή εποχή οι παραδόσεις χρειάζονται
κριτική επανεξέταση.
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Η κυπριακή κοινωνία επηρεάζεται από τα μεταναστευτικά
ρεύματα και την κινητικότητα, μετασχηματίζεται από μια κατά
βάση ομοιογενή κοινωνία σε πολυπολιτισμική, πράγμα που
μας προκαλεί να γίνουμε μια πιο ανοικτή κοινωνία, ανεκτική
σε διαφορετικές γλωσσικές, θρησκευτικές και πληθυσμιακές
ομάδες. Ωστόσο, όπως ήδη παρατηρήσαμε, αυτό δεν μας επι-
βάλλει να σπεύσουμε να προσαρμοστούμε εγκαταλείποντας
τις πολιτιστικές μας παραδόσεις. Ακριβώς το αντίθετο. Η ανε-
κτικότητα πηγάζει από ένα υγιές αίσθημα ταυτότητας το οποίο
αποκτούμε όταν στοχαζόμαστε για τη δύναμη των παραδό-
σεών μας. Δεν τις παίρνουμε πλέον ως δεδομένες, αλλά ούτε
τις εγκαταλείπουμε άκριτα θεωρώντας τις εμπόδιο στην πρό-
οδο. Τις στηρίζουμε ενεργά. 

Όπως είδαμε, ο παραδοσιακός θεσμός της οικογένειας έχει
εξασθενήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την ευ-
θύνη των γονιών προς τα παιδιά τους ή τη συνεργασία και ευ-
γένεια μεταξύ αυτών που υπήρξαν κάποτε μια οικογένεια. Ο
θεσμός της οικογένειας πρέπει να στηριχθεί. Αυτό δεν θα
γίνει με το να κρατάμε τους συζύγους σε καταπιεστικές κα-
ταστάσεις. Προλαβαίνουμε όμως προβλήματα αν επιτύχουμε
να περιορίσουμε τις πιέσεις που ασκούν στον θεσμό της οι-
κογένειας οι νέοι τρόποι ζωής. Αυτό μπορεί να γίνει διευκο-
λύνοντας τους νέους γονείς, ενθαρρύνοντας ομάδες
αυτοβοήθειας για νέα ζευγάρια και την εθελοντική στήριξη
από άτομα της τρίτης ηλικίας.

Ο παραδοσιακός ρόλος της γυναίκας έχει αλλάξει. Ανα-
λαμβάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους στην κοινωνική, οικο-
νομική και πολιτική ζωή της χώρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι
εξασθενεί ο ρόλο της μητέρας. Αν θέλουμε να είμαστε δημι-
ουργικοί, ενισχύουμε τη γυναίκα στην εκπλήρωση των κοι-
νωνικών της ρόλων. Ρόλους που θεωρούνταν παραδοσιακά
γυναικείοι αναλαμβάνει πλέον και ο άντρας. Όσοι άντρες
είχαν την ευκαιρία να πάρουν γονική άδεια για να μείνουν
σπίτι με ένα νεογέννητο –όπως μου επέτρεψε το Πανεπι-
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στήμιο όταν γεννήθηκε ο Ντένης– θα διαπιστώσουν πόσο
όμορφη εμπειρία είναι. Ωστόσο, η στήριξη που προσφέ-
ρουμε σε νέους γονείς –γονική άδεια, άδεια μητρότητας
κ.α.—υστερεί σημαντικά από τα ισχύοντα σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες. Οι μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε επί τούτου
το Πανεπιστήμιο δείχνουν τον δρόμο για το ευρύτερο κοι-
νωνικό σύνολο. 

Ο παραδοσιακός ρόλος των νέων, που ήθελε τον σεβασμό
προς τους μεγαλύτερους ως κύρια καθοδηγητική αρχή, αλλά-
ζει. Οι νέοι αυτονομούνται, διεκδικούν συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Η υπευθυνότητα
όμως πρέπει να συνοδεύει την αυξημένη αυτονομία. 

Ο ρόλος της Εκκλησίας ως εθναρχεύουσας χάνει το παρα-
δοσιακό του νόημα. Έχουμε πλέον δημοκρατικούς θεσμούς να
αποφασίζουμε για τα εθνικά θέματα. Αυτό επαναπροσδιορίζει
τον ρόλο της ως πνευματική δύναμη. Η Εκκλησία καλείται σή-
μερα να προσφέρει ένα σταθερό σημείο αναφοράς μέσα από
τον διάλογο της δογματικής παράδοσης με τα σύγχρονα προ-
βλήματα. 

Η ανατροπή των παραδόσεων διακινδυνεύει την κοινωνική
συνοχή. Η αυξημένη αυτονομία οδηγεί σε εγωιστικές συμπε-
ριφορές και καταστρέφει την εμπιστοσύνη των μελών του κοι-
νωνικού συνόλου. Αυτά είναι που οφείλουμε να διαφυλάξουμε:
τις βαθύτερες αξίες και όχι κατ’ ανάγκη αυτούσιες τις παρα-
δόσεις. 

Ταυτόχρονα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το σημαντικό
εμπλουτισμό της κοινωνίας μας από τις ετερογενείς πολιτιστι-
κές επιρροές. Μια κλειστή εσωστρεφής κοινωνία δεν έχει από
πού να αντλήσει δυνάμεις για να προσαρμοστεί στο δυναμικό
περιβάλλον. Όλα όσα θέτουν τις παραδόσεις μας υπό αμφι-
σβήτηση πρέπει να τα δούμε όχι ως απειλή αλλά ως ευκαιρία.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας των τελευταίων αιώνων
που δεχόμαστε επιρροές ως ελεύθεροι πολίτες ενός ανεξάρτη-
του κράτους. Στο χέρι μας είναι να στοχαστούμε ποιες παρα-
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δόσεις οφείλουμε να ενδυναμώσουμε, τι να αποβάλουμε και τι
να υιοθετήσουμε. 

Μια δημιουργική κοινωνία επενδύει ενέργεια στην ενδυνά-
μωση των παραδόσεων. Αυτό είναι το αντίτιμο για να επωφε-
ληθούμε από τις ετερογενείς επιδράσεις. Διαφορετικά θα
αναγεννιούνται συνεχώς φοβίες και ανασφάλειες μπροστά στις
νέες προκλήσεις. Εξάλλου η επιστροφή σε μια κλειστή κοινω-
νία δεν αποτελεί επιλογή –ο αστεροειδής έχει ήδη καταστρέψει
το περιβάλλον. 

Κοινωνική συνοχή και οικονομική πρόοδος 

Είχαμε πει ότι η οικονομική ανάπτυξη της δημιουργικής κοι-
νωνίας είναι συνυφασμένη με την κοινωνική συνοχή. Αυτό δεν
είναι ευσεβοποθισμός κενός περιεχομένου. Εκφράζει μια βα-
θύτερη κατανόηση των σύγχρονων οικονομιών. 

Αφενός, για να υποστηρίξουμε πολιτικές κοινωνικής συνο-
χής χρειαζόμαστε εύρωστη οικονομία. Ιδεολογικά φορτισμένες
κοινωνικές πολιτικές αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα,
δεν επιφέρουν οικονομική ανάπτυξη, μειώνουν τα έσοδα του
κράτους και επιστρέφουν ως μπούμερανγκ κατά της κοινωνι-
κής συνοχής. Οι παραγωγικές επενδύσεις και η δημιουργία θέ-
σεων εργασίας είναι προς το κοινό καλό και πρέπει να
ενθαρρύνονται. 

Από την άλλη, η κοινωνική συνοχή διευκολύνει την οικο-
νομική ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο ότι σε μια συνεκτική κοινωνία
διοχετεύονται οι ενέργειες σε δημιουργικές δραστηριότητες,
αντί να αναλώνονται στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.
Υπάρχει κάτι βαθύτερο. Η ικανότητα για καινοτομία και κεφα-
λαιοποίηση της γνώσης αποτελεί σήμερα βασικό εργαλείο
προόδου και εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένη στις κοινωνίες
όπου υπάρχει εμπιστοσύνη τόσο μεταξύ ατόμων όσο και με-
ταξύ θεσμών και οργανισμών. 

Η εμπιστοσύνη αποτελεί τη συνδετική ύλη μιας κοινωνίας.
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Ο Τόνυ Γιουντ παρατηρεί: «Αν δεν εμπιστευόμαστε τους συμ-
πολίτες μας, δεν θα πληρώναμε φόρους για αμοιβαία στήριξη.
Ούτε θα τολμούσαμε να ξανοιχτούμε πολύ από τον φόβο βίας
ή εκμετάλλευσης στα χέρια αναξιόπιστων συμπολιτών μας. Η
εμπιστοσύνη δεν είναι μια αφηρημένη αξία. Ένας από τους λό-
γους που η ελεύθερη αγορά βρίσκεται σήμερα υπό πολιορκία
από τόσες πλευρές –όχι όλες από την Αριστερά– είναι ότι οι
αγορές και η ελεύθερη οικονομία απαιτούν εμπιστοσύνη και
συνεργασία. Αν δεν εμπιστευόμαστε τους τραπεζίτες μας για
την εντιμότητά τους ή τους μεσίτες οικιστικών δανείων να

πουν την αλήθεια για τα δά-
νειά τους ή τις εποπτικές
αρχές και τους νομοθέτες να
στιγματίσουν τους ανέντι-
μους χρηματιστές, τότε οι
αγορές καταρρέουν». Αυτά
ακούγονται γνώριμα μετά τη
χρηματοπιστωτική κρίση του
2008 και την οικονομική
κρίση του 2011. «Οι αγορές

όμως δεν δημιουργούν αυτόματα εμπιστοσύνη, συνεργασία ή
συλλογική προσπάθεια για το κοινό καλό. Μάλλον το αντί-
θετο. Είναι στη φύση του ανταγωνισμού ότι όποιος παραβαίνει
τους κανόνες επικρατεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, των
κοινωνικά και ηθικά ευαίσθητων ανταγωνιστών του. Αλλά το
σύστημα δεν θα μπορούσε να επιβιώσει επί μακρόν με τέτοια
κυνική συμπεριφορά».

Η εμπιστοσύνη πηγάζει από τα αποθέματα κοινωνικού κε-
φαλαίου. Το κοινωνικό κεφάλαιο δεν είναι μια ενιαία οντότητα,
κάτι το απτό, αλλά εμφανίζεται μέσα από τα χαρακτηριστικά
και τις επιδράσεις του. Χαρακτηρίζεται από τους ισχυρούς δε-
σμούς και τις δομές μιας κοινωνίας που οδηγούν σε συνεργα-
σίες. Η συνεργασία δεν επιβάλλεται από κυβερνητικές
πολιτικές και νομοθεσία, προκύπτει από τις αυθόρμητες και

Η οικονομική ανάπτυξη της
δημιουργικής κοινωνίας είναι
συνυφασμένη με την κοινω-
νική συνοχή – αυτό εκφράζει
μια βαθύτερη κατανόηση των
σύγχρονων οικονομιών. 
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αυτόνομες συνενώσεις των μελών μιας κοινωνίας. Αυτές τις συ-
νενώσεις δημιουργεί το κοινωνικό κεφάλαιο.

Το κοινωνικό κεφάλαιο διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στην
αποτελεσματική λειτουργία μιας κοινωνίας υψηλής ανακλα-
στικότητας, ανάλογο με τον ρόλο που διαδραματίζει το χρη-
ματοοικονομικό κεφάλαιο στις υποδομές και το ανθρώπινο
κεφάλαιο στην παιδεία. Η οικονομική αξία του κοινωνικού κε-
φαλαίου έγκειται στο ότι μειώνει το κόστος συναλλαγής που
προκύπτει από θεσμοθετημένους μηχανισμούς συνεργασίας
όπως είναι τα νομικά συμβόλαια και οι ιεραρχικές δομές της
γραφειοκρατίας. Διευκολύνει την ανοικτή ροή πληροφοριών
που απαιτεί η ικανότητα για καινοτομία. Πηγάζει από την αλ-
ληλεγγύη μεταξύ φίλων ή τους δεσμούς αλληλοϋποστήριξης
μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας ή του ίδιου πολιτικού κόμ-
ματος και φθάνει στη γενικευμένη αλληλεγγύη μεταξύ των
μελών μιας κοινότητας ή των πιστών ενός θρησκευτικού δόγ-
ματος. Προϋποθέτει ένα σύνολο αξιών οι οποίες προωθούν τη
συνεργασία, όπως η τήρηση των δεσμεύσεων, η αξιόπιστη
εκτέλεση του καθήκοντος, η αμοιβαιότητα. Χρειάζονται, επο-
μένως, εντιμότητα και μετριοπάθεια, αυτοσυγκράτηση, υπευ-
θυνότητα και επαγγελματισμός για να επικρατεί εμπιστοσύνη
αντί εκμετάλλευση. 

Οι αξίες που διευκολύνουν τις συνενώσεις πολιτών σε λει-
τουργικές μορφές καθορίζουν το κοινωνικό κεφάλαιο.

Ωστόσο, δεν δημιουργούν κοινωνικό κεφάλαιο όλες οι αξίες
που οδηγούν σε συνεργασίες. Για παράδειγμα, η αξία που προ-
ωθεί την απόλυτη εμπιστοσύνη και υποστήριξη μελών της ίδιας
οικογένειας στη νότια Ιταλία, αλλά επιτρέπει την εκμετάλλευση
όλων των υπολοίπων, δημιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο μόνο
εντός των στενών ορίων της οικογένειας και οδηγεί στο φαινό-
μενο της «μαφίας». Παρομοίως, η στήριξη μεταξύ μελών του
ίδιου πολιτικού κόμματος εις βάρος των υπολοίπων πολιτών
οδηγεί σε φαινόμενα ευνοιοκρατίας. Το κοινωνικό κεφάλαιο
μπορεί να λειτουργήσει ως δίκοπο μαχαίρι, αφού η αλληλεγγύη
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μεταξύ κοινωνικών ομάδων αποκτάται με αντίτιμο την αντιπα-
λότητα με ετεροειδείς ομάδες. Το κράτος οφείλει να μεριμνά
για την ευρεία διάχυση του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Πλούσια αποθέματα κοινωνικού κεφαλαίου είναι αναγκαία
για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης οικονομίας της γνώσης.
Επομένως κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη είναι
αλληλένδετες. Το ιδεολογικό στίγμα μιας δημιουργικής κοινω-
νίας προδιαγράφει πολιτικές που εδράζονται στην αλληλοσύν-
δεση οικονομικής προόδου και κοινωνικής συνοχής. 

Ελευθερία και ισότητα 

Σε νέα βάση μπαίνει και η συζήτηση για τις ελευθερίες και
την ισότητα. Οι δύο αυτές αξίες δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση
όταν τις βλέπουμε απομονωμένες. Στο πλαίσιο όμως κοινωνι-
κών επιλογών αμφισβητούνται και οι δύο. Υποδεέστερη η ελευ-
θερία των λίγων στην ισότητα των πολλών, υποστηρίζει η
παραδοσιακή Αριστερά. Η Δεξιά απαντά ότι οι ανισότητες
είναι το αναπόφευκτο τίμημα μιας ελεύθερης κοινωνίας. Δεν
υπάρχει οικονομική ανάπτυξη χωρίς ανισότητες και από την
οικονομική ανάπτυξη επωφελούνται όλοι. Όταν βρέχει στα
βουνά ποτίζονται και οι πεδιάδες. 

Στο περιβάλλον της κοινωνικής ανακλαστικότητας ανατρέ-
πονται και τα δύο επιχειρήματα. Είναι ευκολότερο να επιχει-
ρηματολογήσουμε ενάντια στο ανελεύθερο περιβάλλον. Όμως
τα επιχειρήματα ενάντια στις ανισότητες είναι εξίσου ισχυρά.

Δεν έχει νόημα να μιλούμε για ευφυείς πολίτες αν δεν έχουν
και ελευθερία δράσης. Δεν αρκεί να έχουν οι πολίτες τα κατάλ-
ληλα κίνητρα για δράση, πρέπει να διαθέτουν και τους απα-
ραίτητους πόρους για να δραστηριοποιηθούν, να έχουν
πραγματικές ελευθερίες. Σε ένα σταθερό περιβάλλον, όπου οι
ρόλοι καθορίζονταν παραδοσιακά, τυχόν στέρηση ελευθεριών
αφορά τη διαδικασία αλλά όχι το αποτέλεσμα. Αν εκ παραδό-
σεως θα ακολουθήσω το επάγγελμα του πατέρα μου και θα πα-
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ραμείνω σε όλη μου την ζωή στην ίδια κοινωνική τάξη, τότε το
ανελεύθερο περιβάλλον μου στερεί το δικαίωμα της απόφασης
να ακολουθήσω την παράδοση. Όμως η τελική απόφαση θα
ήταν η ίδια, ανεξάρτητα αν την επιλέξω μόνος μου ή αν μου
επιβληθεί από την παντοδύναμη «παράδοση». Άρα η ελευθε-
ρία αποτελεί προϋπόθεση για δράση των αυτόνομων και ευ-
φυών πολιτών. Επιπλέον όταν η γνώση είναι τοπική, είναι
σημαντικό να λαμβάνονται και οι αποφάσεις τοπικά. Χρειάζε-
ται αυξημένη αποκέντρωση και αυτό προϋποθέτει όχι μόνο
ελευθερία προσώπων αλλά και αυτονομία θεσμών. 

Περνώ τώρα στην επιχειρηματολογία κατά των ανισοτήτων.
Θα αντιληφθούμε γιατί οι ανισότητες είναι τροχοπέδη στην οι-
κονομική ανάπτυξη.

Πρώτον, η εμπειρία δείχνει ότι αυξημένη ισότητα συνοδεύει
τη γρήγορη οικονομική ανάπτυξη. Στις αναπτυσσόμενες οικο-
νομίες της Ασίας τα εισοδήματα των χαμηλότερα αμειβομένων
τάξεων βελτιώθηκαν όχι
μόνο σε απόλυτες τιμές,
αλλά και σε σχέση με τις
αμοιβές των διευθυντικών
στελεχών και των επιχειρη-
ματιών. Από την άλλη, σε
χώρες της Λατινικής Αμερι-
κής και της Αφρικής η οικονομική στασιμότητα συνοδεύεται
από αυξημένες ανισότητες εις βάρος των χαμηλότερων εισο-
δηματικών τάξεων. Οι ερμηνείες για αυτό το φαινόμενο είναι
πολλές. Οφείλεται κυρίως την ενεργοποίηση του πλούτου που
έχουν στη διάθεση τους οι χαμηλά αμειβόμενοι στο σύνολό τους
καθώς και στα υψηλά αποθέματα κοινωνικού κεφαλαίου που
επιτυγχάνει μια δίκαιη κοινωνία.

Δεύτερον, οι ανισότητες προκαλούν αποσταθεροποιητικές
δυνάμεις σε ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό, όχι μόνο στις ασθε-
νέστερες κοινωνικές τάξεις. Στο βιβλίο e Spirit Level (στα ελ-
ληνικά θα αποδιδόταν ως To φάδι) οι Ρίτσαρντ Ουίλκινσον και

Ισότητα ευκαιριών και όχι
ισότητα αποτελεσμάτων είναι
το ζητούμενο.
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Κέιτ Πίκετ περιγράφουν τα πολυδιάστατα προβλήματα που
προκαλούν οι ανισότητες.

Οι μεγάλες ανισότητες δημιουργούν καταναλωτικές πιέσεις
για να καλύψουμε τη διαφορά μέσα από την επιδεικτική κατα-
νάλωση. Στοιχεία από τις ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν
ότι, καθώς αυξάνονταν οι ανισότητες, αυξανόταν ταυτόχρονα
το χρέος των νοικοκυριών και μειώνονταν οι αποταμιεύσεις.
Αναπόφευκτα, οι καταναλωτικές πιέσεις στρέφονται τελικά
κατά του φυσικού περιβάλλοντος. Μελέτες δείχνουν ότι όσο
πιο μεγάλες είναι οι οικονομικές ανισότητες τόσο πιο χαμηλή
είναι η ανακύκλωση. Τον φαύλο κύκλο συμπληρώνουν τα κοι-
νωνικά προβλήματα. Όσο πιο πολύ νιώθουμε απαξιωμένοι από
τους «πάνω» και όσο λιγότερα υλικά αγαθά έχουμε στη διάθεσή
μας για να καλύψουμε το κενό αυτοεκτίμησης, τόσο πιο πολύ
στρεφόμαστε εναντίον των «κάτω» επιδιώκοντας όπως αναδει-
κνύουμε συνεχώς την ανωτερότητα μας. Κοινωνικά προβλή-
ματα –βία, χρήση ναρκωτικών ουσιών, εγκληματικότητα– και
προβλήματα υγείας σχετίζονται πιο πολύ με την ανισότητα
στην κατανομή πλούτου και λιγότερο με τον διαθέσιμο πλούτο.
Για παράδειγμα, το προσδόκιμο βίου και οι δείκτες υγείας είναι
χαμηλότεροι στους αφρικανικής καταγωγής πολίτες των ΗΠΑ
από ό,τι μεταξύ των φτωχών της Ινδίας, αν και το κατά κεφαλήν
εισόδημα των πρώτων είναι ψηλότερο από των τελευταίων. 

Δύο είναι τα κύρια συμπεράσματα από τις μελέτες: 
1. Οι ανισότητες στην κατανομή πλούτου εξηγούν πολλά κοι-

νωνικά προβλήματα που δεν εξηγούνται από άλλες παρα-
μέτρους. 

2. Οι μεγάλες ανισότητες προκαλούν δυσλειτουργικές κοινω-
νίες και επηρεάζουν αρνητικά όλους. Δεν επηρεάζουν μόνο
τις αδύναμες ομάδες, επηρεάζουν και τους ευνοημένους
από την κατανομή του πλούτου. 
«Οι ανισότητες μοιάζουν με ιό που μολύνει όλη την κοινω-

νία ανεξάρτητα από μόρφωση, εισόδημα ή κοινωνική τάξη».
Αυτό είναι αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης των πολιτών και
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εξηγούνται από τη φθορά που προκαλούν οι ανισότητες στο
κοινωνικό κεφάλαιο. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ακόμη ένας παραδοσιακός ιδε-
ολογικός διαχωρισμός χάνει το νόημά του. Καθώς αυξάνεται η
σημασία της ελευθερίας άλλο τόσο αυξάνεται η σημασία της
ισότητας. Τις προκλήσεις που δημιουργεί το τέλος αυτού του
παραδοσιακού διαχωρισμού μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε ο
Αμάρτυα Σεν και γι’ αυτό στραφήκαμε στις ιδέες του. Η επιτυ-
χία μιας εθνικής οικονομίας δεν στηρίζεται μόνο στο μέγεθος
του κατά κεφαλήν εισοδήματος των πολιτών. Στηρίζεται στο
εύρος της ευημερίας και την ικανότητα να προσφέρει ευκαιρίες
σε όλους. Μια ισχυρή κοινωνία είναι δίκαιη κοινωνία.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την τάση της ανισότητας στην
Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία στο πρώτο κεφάλαιο
αφορούν το 2005. Όμως πολλά από τα προβλήματα που προ-
καλούν οι ανισότητες τα αντιμετωπίζουμε. Έχουμε αυξημένη
κατανάλωση στηριζόμενη στον δανεισμό και από τα χαμηλό-
τερα επίπεδα ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Πολλοί αντιμετω-
πίζουν με υπεροψία τις κοπέλες που καθαρίζουν τα σπίτια μας
και πολλές φορές προσέχουν τα παιδιά μας. Η βία, η χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών και η εγκληματικότητα έχουν ανοδική
τάση. Ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα μας είναι στα ίδια επί-
πεδα με αυτό της Νέας Ζηλανδίας, υστερούμε κατά 32 θέσεις
στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης. 

Ποια θέση παίρνει η δημιουργική κοινωνία μεταξύ ελευθε-
ρίας και ισότητας; Ισότητα ευκαιριών και όχι ισότητα αποτελε-
σμάτων είναι η προτεραιότητά μας. 

Όταν υιοθέτησα τη θέση του Σεν ότι η οικονομική πρόοδος
επιτυγχάνεται από τις ευκαιρίες που έχουν οι πολίτες να ανα-
πτύξουν τις ικανότητες τους, πήρα θέση υπέρ της διεύρυνσης
των ελευθεριών που απολαμβάνουν. Εφοδιάζουμε τους πολίτες
με ικανότητες που τους επιτρέπουν να άρουν τυχόν περιορι-
σμούς στις ελευθερίες τους και να εξαλείφουν τις αδικίες. Οτι-
δήποτε τους ανοίγει ευκαιρίες να αναπτύξουν τις ικανότητές
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τους για να ζήσουν τη ζωή που οι ίδιοι θεωρούν ότι έχει αξία,
είναι προς το κοινό καλό. Οτιδήποτε περιορίζει τις ευκαιρίες
αντιστρατεύεται το κοινό συμφέρον. Οι διάφορες ελευθερίες,
όταν υπάρχουν, αλληλεπιδρούν θετικά επαυξάνοντας η μία
την άλλη, ενεργοποιώντας έναν ενάρετο κύκλο συνεχούς προ-
όδου. Από την άλλη, η έλλειψη τους ενεργοποιεί ένα, φαύλο
κύκλο οπισθοδρόμησης. Ο ενάρετος κύκλος περιορίζει τις ανι-
σότητες, ο φαύλος κύκλος τις επαυξάνει. 

Θέτοντας τη συνεχή διεύρυνση ευκαιριών στο επίκεντρο
του κοινού καλού, συνδέουμε τις ελευθερίες με την ικανότητα
των πολιτών να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών
τους περιλαμβανομένης μείωσης των ανισοτήτων. Η δυναμική
πολιτική σκέψη μας υποδεικνύει ότι για να υπερβούμε τον ιδε-
ολογικό διαχωρισμό μεταξύ ελευθερίας και ισότητας πρέπει να
περιορίζουμε τα ελλείμματα σε ελευθερίες που οδηγούν σε ανι-
σότητες. Διευρύνοντας τις ελευθερίες και δημιουργώντας ευ-
καιρίες μειώνουμε τις ανισότητες. Αυτή είναι το ιδεολογικό μας
στίγμα για το θέμα. 

Τάξεις και προοπτική 

Σε μια δημιουργική κοινωνία επικρατεί ο ήρεμος θόρυβος
που προκύπτει όταν οι κοινωνικές τάξεις έχουν ευκαιρίες και
προοπτική. Πώς εννοούμε όμως σήμερα τις τάξεις; Και πώς οι
κοινωνικές τάξεις αγωνίζονται για να δημιουργήσουν τις επι-
θυμητές συνθήκες; 

Οι παραδοσιακές αντιπαραθέσεις Δεξιάς και Αριστεράς για
πλούσιους και φτωχούς, και τα άλλα συμφραζόμενα της κυ-
πριακής ιδιαιτερότητας, αφήνουν πολλούς πολίτες αδιάφο-
ρους. Παίρνουν το τηλεχειριστήριο και βάζουν την πολιτική
σκηνή στο «βουβό». Αποσυντονίζονται από τις πολιτικές συ-
ζητήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται βαθιά
για την κατάσταση των κοινωνικών ομάδων της χώρας. 

Οι ταξικές διαστρωματώσεις προσδιορίζονται πλέον δυνα-
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μικά. Κινούνται στους άξονες της εργασίας, της οικογένειας,
των φύλων και των γενεών. Δεν περιορίζονται στον άξονα
πλούσιων-φτωχών ή εργατών-κεφαλαίου και δημιουργούν νέες
κοινωνικές εντάσεις. 

Η εργαζόμενη μητέρα, διευθύντρια επιχείρησης, που έχει
μικρά παιδιά βρίσκεται, από τη σκοπιά της ανισότητας ευκαι-
ριών, στην ίδια πλευρά με την εργαζόμενη υπάλληλο με μικρά
παιδιά αντί με άλλους διευθυντές επιχειρήσεων. Οι νέοι και
νέες που ψάχνουν για ευκαιρίες απασχόλησης αγωνιούν πε-
ρισσότερο για τις προοπτικές αξιοποίησης των ταλέντων τους
από το να κληρονομήσουν την ασφάλεια της οικογενειακής
επιχείρησης. Η αγωνία των παιδιών μου Έφης και Ελένας να
βρουν την καλλιτεχνική τους φωνή δεν διαφέρει από την αγω-
νία των παιδιών των παιδικών μου φίλων να ανοίξουν το δικό
τους ιατρείο ή επιχείρηση, έστω και αν οι μεν εγκαταλείπουν
την ασφάλεια του επαγγελματία για τον κόσμο των καλλιτε-
χνών και οι δε φεύγουν από το χωριό για τη ζωή του επαγγελ-
ματία στην πόλη ή ακόμη και στο εξωτερικό. Οι αλλοδαπές
σύζυγοι που αγωνίζονται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με τις
παραδόσεις της νέας τους πατρίδας χωρίς να εγκαταλείψουν
τον πλούτο των δικών τους παραδόσεων, έχουν πολλά κοινά
μεταξύ τους ανεξάρτητα αν ο σύζυγος είναι διπλωμάτης, οδη-
γός ταξί ή καθηγητής πανεπιστημίου. 

Εφόσον η κοινωνική κατάσταση βιώνεται πλέον ως ένα σύ-
νολο περιορισμών και ευκαιριών που προέρχονται από διαφο-
ρετικές πηγές, η «πάλη των τάξεων» δεν είναι ένας
ανταγωνισμός για επικράτηση. Είναι συνεχής αγώνας για να
άρουν τους περιορισμούς, να διευρύνουν τις ελευθερίες και να
δημιουργήσουν ευκαιρίες. Οι κοινωνικές τάξεις αγωνίζονται
για να διαμορφώσουν το περιβάλλον κάθε μία στα δικά της
επιθυμητά πρότυπα. Από την άλλη, δεν μπορούμε να λύσουμε
τα προβλήματα μιας ομάδας χωρίς να εξετάσουμε τις επιπτώ-
σεις και στους υπόλοιπος. Αυξημένη αλληλεξάρτηση σημαίνει
ότι οι επιπτώσεις αντανακλούν σε όλους. 
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Αν δεν βρούμε, για παράδειγμα, τρόπους να άρουμε τις εγ-
γενείς δυσκολίες που προκαλεί η μητρότητα στις επαγγελμα-
τίες γυναίκες διακινδυνεύουμε είτε να καταστούν δεύτερης
κατηγορίας παραγωγικοί πολίτες είτε να προκαλέσουμε κοι-
νωνικά προβλήματα στις οικογένειες και τα παιδιά. Αυτές είναι
ανεπιθύμητες επιπτώσεις για όλους, δεν αφορούν μόνο τις
επαγγελματίες μητέρες. Από την άλλη, οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, που εργοδοτούν πολύ λίγο προσωπικό, δεν είναι συνή-
θως σε θέση να χειριστούν από μόνες τους θέματα των
εργαζομένων μητέρων. Αν δεν βοηθήσουμε όλοι είτε θα πλη-
γούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε, το πιο πιθανό, θα απο-
φεύγουν την πρόσληψη γυναικών. Έτσι ή αλλιώς, το πρόβλημα
μας αφορά όλους. 

Κράτος και αυτόνομοι πολίτες 

Είδαμε πώς η δυναμική πολιτική σκέψη γεφυρώνει τα ιδεο-
λογικά ρήγματα σε θέματα παραδόσεων, οικονομικής οργάνω-
σης, αξιών, κοινωνικών ομάδων. Παραμένει να προσδιορίσουμε
τον ρόλο των φορέων. Μέχρι πού επεκτείνεται ο ρόλος του
κράτους στην προσωπική σφαίρα των πολιτών;

Το ερώτημα είναι παλιό. Στο ένα άκρο του ιδεολογικού φά-

Η δημιουργική κοινωνία διαβουλεύεται για να δημιουργήσει συνθή-
κες που να επιτρέπουν στις ομάδες πολιτών να έχουν ευκαιρίες, να
διασφαλίζουν την αυτονομία τους. Το ιδεολογικό στίγμα μιας δημι-
ουργικής κοινωνίας επιδιώκει συνθήκες αυτονομίας των πολιτών,
άρση των περιορισμών και ισότητα ευκαιριών.

Σε μια κοινωνία υψηλής ανακλαστικότητας δεν έχουμε πάλη των τά-
ξεων αλλά γνήσιο πολιτικό διάλογο.
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σματος, ο Χομπς μας έδωσε τον Λεβιάθαν, το παντοδύναμο
κράτος που αποτρέπει τους ανθρώπους από τον αλληλοσπα-
ραγμό και τη μετατροπή της κοινωνίας σε ζούγκλα. Στο άλλο
άκρο, οι φιλελεύθεροι στοχαστές υποστηρίζουν ότι η κοινω-
νική αρμονία και η πρόοδος είναι συμβατές με μια διευρυμένη
σφαίρα προσωπικής ζωής την οποία ούτε το κράτος ούτε καμιά
άλλη μορφή εξουσίας μπορούν να παραβιάσουν. Η σοβιετική
ιδεολογία τράβηξε τον ρόλο του παντοδύναμου κράτους στα
άκρα, ο Λεβιάθαν θέριεψε, έγινε αυταρχικός και δικτατορικός,
αλλά τελικά αυτοκαταστράφηκε. Η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία
περιόρισε το κράτος επιτρέποντας στον ατομικισμό των αγο-
ρών να φθάσει στα άκρα και να προκαλέσει πρωτοφανείς οι-
κονομικές, κοινωνικές και οικολογικές κρίσεις.

Στις σημερινές συνθήκες απαιτείται επαναπροσδιορισμός
της σχέσης του κράτους με τους αυτόνομους και ευφυείς πο-
λίτες. Χρειαζόμαστε νέες απαντήσεις στο παλιό ερώτημα.
Βλέπουμε το κράτος να αποκτά αυξημένο ρόλο στην επο-
πτεία όλων των κοινωνικών λειτουργιών που το ίδιο αποδείχ-
θηκε ανίκανο να υποκαταστήσει. Να μεριμνά για την
αποτελεσματική λειτουργία της ελεύθερης αγοράς προστα-
τεύοντάς την από αδυναμίες και υπερβολές. Να διασφαλίζει
τις ατομικές ελευθερίες και την αυτονομία των πολιτών, βε-
βαιώνοντας ότι δεν οδηγούν σε υπέρμετρες ανισότητες. Να
μεριμνά για γνήσιο διάλογο μεταξύ των κοινωνικών ομάδων
αντί να ρυθμίζει τις σχέσεις τους. Το κράτος δεν γίνεται ούτε
μεγαλύτερο ούτε μικρότερο. Γίνεται πιο υπεύθυνο. Αυτή είναι
το ιδεολογικό στίγμα που αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο VΙI:
Κράτος.

Διεθνείς σχέσεις 

Η επιτυχής άσκηση πολιτικής απαιτεί πολυδιάστατη ανά-
λυση των επάλληλων κύκλων επιρροής στο διεθνές περιβάλ-
λον και αναγνώριση των δυνάμεων που ασκούνται πάνω μας.
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Χρειάζεται αναθεώρηση των παραστάσεών μας για τον έξω
κόσμο που να συνάδουν με τις πραγματικότητες του 21ου
αιώνα. Η μονοδιάστατη ανάλυση για τη στρατιωτική σημασία
της χώρας μας για τους ξένους (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ,
Τουρκία) είναι υπεραπλουστευμένη και περιορίζει τα περιθώ-
ρια άσκησης πολιτικής. Ούτε και ερμηνεύει επαρκώς τα γεγο-
νότα, αφού αγνοεί τις αλλαγές του διεθνούς σκηνικού και των
σύγχρονων μέσων άσκησης στρατιωτικής ισχύος, ούτε λαμβά-
νει υπόψη την απροθυμία των πολιτών των χωρών αυτών να
χρηματοδοτούν πολυδάπανες στρατιωτικές δυνάμεις χωρίς
απτό όφελος για την ασφάλειά τους. 

Μια πολυδιάστατη ανάλυση λαμβάνει υπόψη τη στρατη-
γική θέση της Κύπρου σε πέραν του ενός άξονες: (1) τη
στρατηγική σημασία της ανατολικής Μεσογείου για την
Ε.Ε., (2) τις εναλλακτικές οδούς ενέργειας και εμπορίου με
τις αναδυόμενες οικονομίες της Ρωσίας, Κίνας και νότιας
Ασίας, (3) τη γαλλική πολιτική για τη Βόρειο Αφρική και τον
Λίβανο, (4) τα γερμανικά συμφέροντα στον νότιο άξονα της
Ευρώπης ιδιαίτερα όσο αφορά θέματα ενέργειας, (5) τη μόνη
διέξοδο του κράτους του Ισραήλ πέραν των αράβων γειτό-
νων του, και (5) το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής σε
συνδυασμό με το Ισραήλ, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και τις
ενεργοβόρες ευρωπαϊκές αγορές. Μια διευρυμένη θεώρηση
ενδυναμώνει τη χώρα μας στην αντιπαράθεση με την Τουρ-
κία για την οποία η Κύπρος έχει αναβαθμισμένη στρατηγική
σημασία στην ανάλυση του Νταβούτογλου. Ο συγγραφέας
θεωρεί ότι η Τουρκία «έχει περικυκλωθεί από τα νότια από
τη “ρωμαίικη διοίκηση της νότιας Κύπρου”». Για όλους τους
υπόλοιπους που εμφανίζονται στους πιο πάνω άξονες –Ε.Ε.,
Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Γαλλία, Γερμανία, Αίγυπτος και Ισραήλ–
η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μόνη ανα-
γνωρισμένη κυρίαρχη οντότητα. Τα συμφέροντά τους δεν
συγκρούονται με τα συμφέροντα της Κύπρου και των κατοί-
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κων της. Δεν αρκεί όμως ότι τα συμφέροντα δεν συγκρούον-
ται, οφείλουμε να τα εναρμονίσουμε αναλαμβάνοντας πρω-
τοβουλίες. 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος οριοθετούσε τα συμφέροντα της
Ελλάδας σηματοδοτώντας προσεκτικά το πού βρίσκονταν τα
μεταβαλλόμενα συμφέροντα των ισχυρών. Οι ιδεολογικοί δογ-
ματισμοί μάς περιορίζουν σε στάσεις άμυνας ενάντια σε παρα-
δοσιακούς εχθρούς. «Η διάγνωση ότι όλοι οι ξένοι μας
επιβουλεύονται, όπως και η διάγνωση, από μόνη της, ότι η
Τουρκία είναι επιθετική και αδιάλλακτη, οδηγεί απλώς στην
παράλυση, την απραξία και την απελπισία», παρατηρεί ο Ατ-
ταλίδης. Για να αποφύγουμε την απελπισία πρέπει να παίρ-
νουμε πρωτοβουλίες που να δημιουργούν συνθήκες
ευθυγράμμισης συμφερόντων, αναγνωρίζοντας τις καινούργιες
αλληλεξαρτήσεις αλλά και τον ρόλο της χώρας μας στο τρα-
πέζι των ισχυρών της Ε.Ε.

Χρειαζόμαστε και εδώ θεσμούς που να ενδυναμώνουν την
ικανότητα να παίρνουμε πρωτοβουλίες με την επεξεργασία
εναλλακτικών προτάσεων πολιτικής. Θα μιλήσουμε για αυτά
στο Κεφάλαιο VIIΙ: Κυπριακό πρόβλημα. 

Τη σημασία που είχε η Κύπρος στα χέρια ξένων, στο χέρι μας είναι
τώρα να την αξιοποιήσουμε αναλαμβάνοντας εμείς πρωτοβουλίες.
Ούτε οι παραδοσιακές σχολές της ρεαλπολιτίκ των ισχυρών, από τη
μία, ή του ιδεαλισμού του διεθνούς δικαίου, από την άλλη, προσφέ-
ρουν ολοκληρωμένη καθοδήγηση. Το ιδεολογικό μας στίγμα στη διε-
θνή πολιτική εκλεκτικά συνυπολογίζει ισορροπίες ισχύος, τα
υφιστάμενα ή αναδυόμενα συμφέροντα των εμπλεκομένων, τον ρόλο
των διεθνών οργανισμών, τις ιστορικές εμπειρίες των λαών και την
«ανθρώπινη» συμπεριφορά των κρατών, για να προωθήσει αποτε-
λεσματικά τα εθνικά συμφέροντα.
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Συμπερασματικά 

Κατανοούμε τώρα καλύτερο τον κόσμο όπως διαμορφώνε-
ται στις αρχές του 21ου αιώνα. Αντιλαμβανόμαστε γιατί οι πα-
ραδοσιακές ιδεολογίες δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα της
μεταιχμιακής εποχής της χώρας μας. Πήγαμε όμως ακόμη πιο
πέρα. Είδαμε πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους ιδεο-
λογικούς δογματισμούς με ένα διαφορετικό ιδεολογικό στίγμα,
μια ανοικτή ιδεολογία που προσδιορίζεται από δυναμική πο-
λιτική σκέψη. Μια δημιουργική κοινωνία είναι απαλλαγμένη
από δογματισμούς.

Οι προκλήσεις της μεταιχμιακής εποχής της χώρας μας δεν
αφήνουν περιθώρια για ιδεολογική εκμετάλλευση. Έχουμε
ανάγκη από συνθετική ιδεολογική προσέγγιση αλλά και ριζο-
σπαστική φυγή από αναχρονιστικές πρακτικές. Η σύνθεση
αναπόφευκτα μας οδηγεί στο κέντρο. Όχι όμως σε ένα στατικό
κέντρο συμβιβασμών αλλά σε ένα δυναμικό κέντρο που ενο-
ποιεί τις κοινωνικές ομάδες σε αγώνα ενάντια σε αναχρονιστι-
κές νοοτροπίες και αναποτελεσματικά κατεστημένα.
Χρειαζόμαστε ένα ριζοσπαστικό κέντρο.

Για να μετατρέψουμε το νέο ιδεολογικό στίγμα σε πολιτικές
αποφάσεις απαιτείται υπευθυνότητα στην πολιτική διαδικασία
και γνήσιος πολιτικός διάλογος. Οι ιδεολογίες, βεβαίως, δεν
αλλάζουν όπως οι πολιτικές συγκυρίες. Αν όμως αρκετοί πι-
στέψουν στις αξίες μιας ανοικτής ιδεολογίας και παραμείνουμε
διαχρονικά συνεπείς, τότε θα δούμε τη χώρα μας να περνά σε
μια νέα πορεία με προοπτική.

Στο μεταίχμιο που βρισκόμαστε το ερώτημα δεν είναι αν θα
πάμε δεξιά ή αριστερά ή στο κέντρο. Το ζητούμενο είναι να
πάμε μπροστά.
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Χρειαζόμαστε ένα ριζοσπαστικό κέντρο. 

Έχουμε ανάγκη από συνθετική ιδεολογική προσέγγιση αλλά και ρι-
ζοσπαστική φυγή από αναχρονιστικές πρακτικές. 

Η σύνθεση αναπόφευκτα μας οδηγεί στο κέντρο. Όχι όμως σε ένα στα-
τικό κέντρο συμβιβασμών αλλά σε ένα δυναμικό κέντρο που ενοποιεί
τις κοινωνικές ομάδες σε αγώνα ενάντια σε αναχρονιστικές νοοτρο-
πίες και αναποτελεσματικά κατεστημένα.
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κΕΦΑλΑιο ιV:

ΑΞιΕς

Γιατί μιλώ για αξίες όταν συζητούμε για την πολιτική πορεία
της χώρας μας;  Διότι πολιτική μεταρρύθμιση σημαίνει επανα-
προσδιορισμός αξιών. 

Στο μεταίχμιο που βρισκόμαστε επικρατεί μια σύγχυση
αξιών που απαιτεί αποσαφήνιση. Μια δημιουργική κοινωνία
δεν μπορεί να παραμένει στη σύγχυση. Χρειαζόμαστε συζή-
τηση για τις ηθικές αξίες που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας,
όχι μόνο για τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής και την
αποτελεσματικότητα των θεσμών. Οι μεγάλοι στοχαστές στους
οποίους στηριζόμαστε δεν ήταν ουδέτεροι αξιών. Η πολιτική
και κοινωνική ελευθερία, η δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και, πιο πρόσφατα, τα δικαιώματα του περιβάλλοντος, το
δικαίωμα στην ευτυχία, πρόσφεραν καθοδήγηση στους στοχα-
σμούς τους. Οι ιδέες δεν είναι ουδέτερες αξιών. Έτσι, αν η δη-
μιουργική Κύπρος είναι μια πυξίδα για το μέλλον, οι αξίες είναι
ο μαγνητικός Βορράς που δίνει στίγμα. 

Η πολιτική δεν είναι χωρίς ηθική βάση –έστω και αν έτσι
φαίνεται καμιά φορά τόσο από αυτούς που την ασκούν όσο και
από αυτούς που τη βιώνουν. Αφενός αντιμετωπίζουμε το θέμα
των κινήτρων στο οποίο η σωκράτεια ερώτηση «Πώς οφείλει
κάποιος να ζει;» ψάχνει απαντήσεις. Από την άλλη εγείρονται
θέματα αξιολόγησης στόχων και προς τούτο χρειάζεται ένα σύ-
στημα ηθικής. «Κάθε τέχνη και κάθε μέθοδος, κάθε πράξη και
πρόθεση, στοχεύει σε κάποιο καλό» αρχίζει ο Αριστοτέλης τα
Ηθικά Νικομάχεια. Η ανάγκη για στοχασμό περί κινήτρων και
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στόχων έχει τεθεί από πολύ παλιά. Οι ηθικές αξίες καθορίζουν
τα κίνητρα και προσφέρουν μέτρο αξιολόγησης των στόχων.

Με τη λέξη «αξίες» εννοούμε τα πολιτιστικά χαρακτηρι-
στικά και τις ιδέες που είναι κοινώς αποδεκτά και σημαντικά
για τα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου και διέπουν τη συμπερι-
φορά και τις σχέσεις. Οι αξίες προσφέρουν καθοδήγηση στο τι
είναι σημαντικό και τι ασήμαντο, θέτουν όρια μεταξύ αποδε-
κτού και απαράδεκτου, βοηθούν να ξεχωρίσουμε το ορθό από
το λάθος, διευκολύνουν την επικοινωνία και τον διάλογο. Κάθε
οργανωμένη συμβίωση στηρίζεται σε αξίες και η υπεύθυνη πο-
λιτική διαδικασία αναγνωρίζει τη μεγάλη αξία τους. 

«Ένας λαός που αξιολογεί τα προνόμια του πιο ψηλά από
τις αξίες του, σύντομα χάνει και τα δύο», υπέδειξε στους συμ-

πατριώτες του ο αρχηγός
των συμμαχικών δυνάμεων
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
και μετέπειτα πρόεδρος των
ΗΠΑ Ντουάιτ Αϊζενχάουερ.
Ωστόσο, στο μεταίχμιο που
βρισκόμαστε επικρατεί ανα-
πόφευκτα σύγχυση. Η υπερ-
κατανάλωση με τη
συνεπακόλουθη ένταση
στον τρόπο ζωής, η πίεση
στον χρόνο, στην οικογένεια
και στις κοινωνικές σχέσεις,

η αστικοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές, η χειραφέτηση της
γυναίκας και των νέων, όλα αυτά ανατρέπουν τις παραδοσια-
κές αξίες της κυπριακής κοινωνίας. Χρειαζόμαστε περισσό-
τερη συζήτηση και κριτική θεώρηση του τρόπου ζωής μας αν
δεν θέλουμε να παραδοθούμε στη δίνη των αναταραχών. Οι
αξίες προσφέρουν καθοδήγηση στους ευφυείς και αυτόνομους
πολίτες. Χωρίς αυτές δεν μπορεί να αναπτυχθεί η δημιουργική
δυναμική. 

Η αγάπη προς την πατρίδα
και ο επαγγελματισμός, το αί-
σθημα δικαιοσύνης και η
υπευθυνότητα, η ανεκτικό-
τητα, η ευγένεια και ο σεβα-
σμός, το ήθος των δημόσιων
προσώπων και η καλή διά-
θεση είναι αξίες που διαμορ-
φώνουν το περιβάλλον μας. 
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Μέσα από την πολιτική διαδικασία διαλεγόμαστε ως κοι-
νωνία για τις αξίες που χρειαζόμαστε, ο γνήσιος πολιτικός διά-
λογος είναι διάλογος και περί αξιών. Όταν όμως η πολιτική
διαδικασία χαρακτηρίζεται από αντιπαλότητα τότε οι ανάγκες
της κοινωνίας μορφοποιούνται γύρω από τις παραδοσιακά ιδε-
ολογικά ρήγματα χωρίς να γίνεται κριτική επαναξιολόγηση
των αξιών. 

Ας μην ξεχνούμε, όμως, ότι εμείς φτιάχνουμε τον κόσμο μας
με καθημερινές μικρές ή μεγάλες αποφάσεις. Αν θέλουμε, επο-
μένως, να γίνει καλύτερος ο κόσμος γύρω μας πρέπει εμείς να
δούμε πώς τον διαμορφώνουμε με τη συμπεριφορά μας. Γι΄
αυτό μιλώ για τις αξίες. 

Όλοι ζούμε κάποτε μια στιγμή κατά την οποία ξαφνικά απο-
κρυσταλλώνονται με διαύγεια οι σκέψεις μας. Τότε κατανο-
ούμε το «εύρηκα» του Αρχιμήδη στη μπανιέρα. Είχα και εγώ
μια τέτοια στιγμή το 2010, όχι στην ησυχία της μπανιέρας –
εξάλλου σήμερα κάνουμε όλοι ένα γρήγορο ντους– αλλά σε
μια συνάντηση με φοιτητές. Η συζήτηση για το πρόγραμμα
κτιριακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου αποκάλυψε σοβαρή
κρίση αξιών. Συζητώντας τις προτεραιότητες κτιριακών αναγ-
κών ορισμένοι εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων
πήραν θέση ενάντια στην ανέγερση βιβλιοθήκης και υπέρ πο-
λυόροφου χώρου στάθμευσης. (Ναι, χώρου στάθμευσης, πάρ-
κινγκ που λέμε, δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.) Γιατί;
Διότι έρευνες μεταξύ φοιτητών έδειχναν ότι η έλλειψη χώρων
στάθμευσης τους δυσκόλευε ενώ η έλλειψη βιβλιοθήκης δεν
τους ενοχλούσε ιδιαίτερα. Έτσι ορισμένοι υποψήφιοι για τις
φοιτητικές εκλογές επέλεξαν να ικανοποιήσουν αυτά που ήθε-
λαν οι ψηφοφόροι, αντί να εργαστούν για αυτό που πράγματι
χρειαζόταν η φοιτητική κοινότητα: πρώτα αυτοκίνητο, μετά βι-
βλία. Η τελική απόφαση –με μεγάλη πλειοψηφία χαίρομαι να
πω– ήταν υπέρ της βιβλιοθήκης και το 2012 αρχίζει το έργο. Η
συζήτηση όμως αποκάλυψε σοβαρά ελλείμματα αξιών τα
οποία μια δημιουργική κοινωνία οφείλει να καλύψει. 
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Χρειαζόμαστε επομένως επαναπλαισίωση των αξιών, ούτως
ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινω-
νίας μας. Αυτό απαιτεί γνήσιο διάλογο μεταξύ ενεργών πολι-
τών και ανάληψη ευθύνης από τη διανόηση της χώρας, την
Εκκλησία, την πολιτική ηγεσία. Από αυτές τις δυνάμεις ανα-
μένουμε να ορθώσουν το ηθικό ανάστημα που απαιτεί ο επα-
ναπροσδιορισμός των αξιών της σύγχρονης κυπριακής
κοινωνίας. Η επαναπλαισίωση αξιών απαιτεί ένα διαφορετικό
είδος «αντιπολιτικής πολιτικής». Δηλαδή ενός διαφορετικού
ύφους και ήθους πολιτικής διαδικασίας που να ανακαλύπτει
τους κανόνες που σήμερα χρειαζόμαστε αντί να μεριμνά για
την επιβολή των παλιών. Αυτό δεν θα το πετύχει το πολιτικό
σύστημα από μόνο του, διότι δεν μπορεί να αναπτύξει διάλογο
για τις αξίες χωρίς να προσπαθεί να επιβάλει τις δικές του.
Στους ενεργούς πολίτες επαφίεται να προσδιορίσουν τις αξίες
τους και να αναδείξουν ηγεσίες που να τις εκφράζουν. 

Εξάλλου οι αξίες δεν δίνονται εκ των άνω. Πρέπει να τυγ-
χάνουν κοινωνικής αποδοχής και αυτό σημαίνει ότι αναπτύσ-
σονται μέσα από τη συναντίληψη των μελών της κοινότητας.
Βιώνονται, γίνονται αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού
ιστού, εξελίσσονται. Τελικά περνούν απαρατήρητες διότι απλά
«είναι εκεί». Από την άλλη όμως, τυχόν ελλείμματα αξιών γί-
νονται έντονα αισθητά. Νιώθουμε την οδύνη που προκαλεί η
αδυναμία πλοήγησης μέσα από τις δυσκολίες της ζωής χωρίς
αξίες. Ορισμένοι αντιδρούν με εξάρσεις εναντίον οποιουδή-
ποτε ή οτιδήποτε θεωρούν ότι καταστρέφει τις αξίες. Κρίση
αξιών οδηγεί σε βία. 

Οι αξίες απαιτούν συνεχή συνειδητή επιβεβαίωση ή αναθε-
ώρηση, με έργα και όχι μόνο με λόγια. Νοηματοδοτούν κάθε
πτυχή της ζωής και εκφράζονται σε κάθε ενέργειά μας. Η βίωση
των αξιών κοστίζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καταβά-
λουμε το τίμημα για να διατηρούνται ζωντανές οι αξίες και
ισχυρός ο κοινωνικός ιστός. 

Με αυτά υπόψη συζητούμε για τις αξίες μιας δημιουργικής
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κοινωνίας. Το κεφάλαιο δεν αποτελεί ένα κήρυγμα ηθικής συμ-
περιφοράς ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοιο. Στόχος είναι
να προδιαγράψω κάποιες παραμέτρους των συζητήσεών μας
στο συγκεκριμένο πεδίο, για να μπορούμε να βλέπουμε τις
αξίες μας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ούτε βεβαίως προ-
τείνω ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηθικής, αλλά συζητώ κά-
ποιες προσωπικές σκέψεις που ελπίζω να προσφέρουν βάση
για ωφέλιμες συζητήσεις. 

Πατριωτισμός 

Η αγάπη για την πατρίδα εξαρτάται από την εκτίμηση που
έχουμε για αυτή. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πατρίδα είμαστε εμείς.
Δεν είναι κάτι αφηρημένο που μας το διδάσκουν στα σχολεία
ή το φωνάζουν οι πολιτικοί από τα μπαλκόνια (παλαιότερα)
και τα παράθυρα των τηλεοράσεων (σήμερα). Επομένως, η
αγάπη για την πατρίδα εξαρτάται από την αυτοεκτίμηση που
έχουμε για την κοινωνία μας, τα επιτεύγματα και τις προοπτι-
κές της. Διαφορετικά εκφράζεται ο πατριωτισμός ενός λαού
που αισθάνεται αδύναμος μπροστά στον εχθρό και διαφορε-
τικά όταν έχουμε αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να διαμορφώ-
νουμε το περιβάλλον μας. Όπως το έθεσε ο Νέλσον Μαντέλα,
με τη γέννηση του καινούργιου κράτους στη χώρα του, «Ο νέος
πατριωτισμός και το αίσθημα υπερηφάνειας, προκύπτουν όχι
μόνο από την καρδιά μας αλλά και από την πρόοδο που κά-
νουμε για να βελτιώνουμε την ευδαιμονία όλων των κατοίκων
της χώρας». 

Σε καιρό πολέμου πατριωτισμός είναι η αυτοθυσία. Όταν
είσαι αδύναμος το μόνο που μπορείς να κάνεις για την πατρίδα
είναι να θυσιαστείς, χωρίς να υπολογίζεις τους κινδύνους ή τις
πιθανότητες αποτυχίας. Πατριωτισμός ήταν οι θυσίες αίματος
για απελευθέρωση το 1960, για υπεράσπιση της δημοκρατίας
και αντίσταση κατά των εισβολέων το 1974. 

Σήμερα όμως; Η συνεχής επίκληση ηρώων και συμβολι-
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σμών αποκαλύπτουν μια τάση αποφυγής των δικών μας σύγ-
χρονων υποχρεώσεων προς την πατρίδα. Μια δημιουργική κοι-
νωνία δεν στέκεται σε ανέξοδες εκφράσεις πατριωτισμού.
Πατριωτισμός δεν είναι μόνο έξαρση συναισθημάτων, είναι να
βλέπουμε τα εθνικά μας θέματα με την καρδιά και με τον νου.
Δεν είναι έρωτας της στιγμής αλλά υπεύθυνη σχέση ζωής. Αν
θέλουμε «με έργα και όχι με λόγια να τιμούμε τους ήρωες μας»,
όπως προκαλούσε ο Περικλής τους αρχαίους Αθηναίους, οφεί-
λουμε να εκφράζουμε την αγάπη προς την πατρίδα έμπρακτα
και με σύγχρονους τρόπους.

Πατριωτισμός είναι να αναδείξουμε το Κοινοβούλιο μας ως
το μέρος όπου τα εθνικά θέματα λύνονται για χάρη του κοινού
καλού και όχι προς όφελος πολιτικών τακτικισμών, ιδεολογι-
κών δογματισμών ή λόγω δειλίας μπροστά στο πολιτικό κό-
στος. Πατριωτισμός είναι ο σεβασμός των θεσμών προς τον
πολίτη και του πολίτη προς τους θεσμούς. Είναι το υψηλό αί-
σθημα ευθύνης της εκτελεστικής εξουσίας μπροστά στην εμ-
πιστοσύνη με την οποία την περιβάλλει ο λαός όταν της
αναθέτει την αρχηγία κράτους και κυβέρνησης. 

Σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, το 1896, ο Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης διερωτάται «Τις ημύνθη περί πάτρης;» Για να
απαντήσει «Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουρ-
γία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησης, η κατα-
πολέμησης του ξένου υλισμού […] και η πρόληψις της
χρεωκοπίας». Μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Ιουλίου 2011
και την κατάσταση της οικονομίας μας μπορούμε άραγε να
πούμε ότι τα πολιτικά κατεστημένα αμύνθηκαν περί πάτρης;

Τι σημαίνουν αυτά για τον καθένα μας; Πατριώτης είναι
όποιος μετέχει στα κοινά από γνήσιο ενδιαφέρον και όχι επειδή
προσβλέπει στο κόμμα που στηρίζει για διορισμό στο δημόσιο.
Πατριωτισμός είναι να δραστηριοποιούμαστε πολιτικά στον
ελεύθερο χρόνο μας, όχι εις βάρος των υποχρεώσεων μας. Ο φοι-
τητής που ζητά να ακυρωθούν τα μαθήματα για να διαδηλώσει
κατά της ανακήρυξης του ψευδοκράτους εκδηλώνει φυγοπονία
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–πατριωτισμός θα ήταν να αναλάβει την ευθύνη της πράξης του,
να διαδηλώσει στον ελεύθερο του χρόνο, να αναπληρώσει με
διάβασμα τη χαμένη διάλεξη. Ο δάσκαλος που απέχει από τις
σχολικές γιορτές διαμαρτυρόμενος για τα οικονομικά μέτρα δεν
δείχνει πατριωτισμό –αποκαλύπτει εγωκεντρισμό. 

Πατριωτισμός είναι να μην ρωτάς τι κάνει η χώρα σου για
σένα, αλλά να διερωτάσαι τι μπορείς να κάνεις για τη χώρα
σου, σύμφωνα με την πρόκληση που απηύθυνε ο Πρόεδρος Κέ-
νεντυ στους συμπατριώτες του κατά την τελετή ορκωμοσίας
του το 1961.

Πατριώτης είναι όποιος λέει την αλήθεια. Όχι όμως μόνο τη
βολική αλήθεια αλλά όλη την αλήθεια. Το οφείλουμε στην πα-
τρίδα μας να λέμε τα πράγ-
ματα όπως τα βλέπουμε και
όπως τα νιώθουμε και όχι
όπως θα μας κάνουν αρε-
στούς. Αυτό σημαίνει να
έχουμε το θάρρος της διαφω-
νίας όταν ακριβώς αυτό είναι
δύσκολο.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2011
πέθανε ο τελευταίος πρό-
εδρος της Τσεχοσλοβακίας
και πρώτος πρόεδρος της
Τσεχίας Βάτσλαφ Χάβελ. Ο
βραβευμένος με Νόμπελ λο-
γοτεχνίας θεατρικός συγγρα-
φέας «διακινδύνευσε τα πάντα για να ζει στην αλήθεια».
Μιλούσε την αλήθεια απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς που
καταπίεζε εκατομμύρια, δίνοντας με τα έργα του ελπίδα και
θάρρος στους συμπατριώτες του. Τελικά το φως της αλήθειας
του Χάβελ επικράτησε πάνω στο σκοτάδι της απελπισίας και
των ψεμάτων ενός ολόκληρου καθεστώτος. Ο Χάβελ δεν ήταν
μόνος. Ακολούθησε τον δρόμο που άνοιξαν άλλοι μεγάλοι ηγέ-

«Πατριώτης είναι ο
δαπανώμενος δάσκαλος, ο
ακέραιος λειτουργός, ο
γρηγορών ιατρός. Πατριώτης
είναι όποιος οξύνει την
ευαισθησία και την κριτική μας
σκέψη, όποιος εκφέρει λόγο
ελευθεροποιό, ήθος ρήξης και
σύγκρουσης με ο,τιδήποτε
εξαθλιώνει τη ζωή». 
(Σταύρος Φωτίου)
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τες, όπως ο Μαχάτμα Γκάντι στα δικά του «πειράματα με την
αλήθεια».

Πατριώτης είναι όχι όποιος απλά κάνει το καθήκον του
αλλά όποιος προσπαθεί να κάνει το καθήκον του συνεχώς κα-
λύτερα, συνειδητοποιώντας τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει
ακόμη και η φαινομενικά πιο ασήμαντη πράξη. 

Πατριώτης είναι όποιος διευρύνει συνεχώς τους ορίζοντες
της χώρας του και των πολιτών της. Η κύπρια νοικοκυρά που
σέβεται την ξενόγλωσση οικιακή βοηθό, την ενημερώνει για
τις ειδήσεις και της μιλά για την ιστορία του νησιού, δείχνει
αγάπη για την πατρίδα. Η επαγγελματίας που ακολουθεί τον
σύζυγο της στην Κύπρο και στέλνει τα παιδιά της σε δημόσιο
σχολείο το πρωί και σε αγγλόφωνο ή ρωσικό φροντιστήριο
το απόγευμα δείχνει αγάπη για τη νέα της πατρίδα. Ο αλλο-
δαπός συνταξιούχος που εκλέγεται στο κοινοτικό συμβούλιο
του χωριού όπου ζει, αγαπά τη χώρα. Όλοι αυτοί είναι πα-
τριώτες και η Κύπρος γίνεται ισχυρότερη από τον πατριωτι-
σμό τους.

Όλα αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε για να αποκτήσουμε
ένα σύγχρονο αίσθημα πατριωτισμού που να τιμά με έργα και
όχι με λόγια την πατρίδα.

Εν κατακλείδι, να επικαλεστούμε και τον πνευματώδη ορι-
σμό του Μπιλ Βόγκαν «Πραγματικός πατριώτης είναι αυτός
που, όταν παίρνει μια κλήση από την τροχαία, χαίρεται γιατί
διαπιστώνει ότι οι κρατικές υπηρεσίες κάνουν καλά τη δου-
λειά τους».

Υπευθυνότητα

Για να είμαστε υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Δεν
μπορεί να είμαι υπεύθυνος για κάτι που είναι προκαθορισμένο
από άλλους ή από τη φύση. Γι’ αυτό έχει λεχθεί ότι «υπευθυ-
νότητα είναι ένα εύκολα αποσπώμενο βάρος που μεταφέρεται
στις πλάτες του Θεού, της μοίρας, της τύχης ή του γείτονα.
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Στον καιρό της αστρολογίας ήταν παράδοση να μεταφέρεται
σε κάποιο άστρο».

Εμείς, όμως, ξεκινήσαμε αυτό το βιβλίο παρατηρώντας ότι,
για πρώτη φορά μετά από αιώνες, είμαστε ελεύθεροι. Επομέ-
νως το θέμα της υπευθυνότητας επιζητά την προσοχή μας. 

Αναπόφευκτο είναι μια κοινωνία που στερείτο της ελευθε-
ρίας της για αιώνες να έχει ελλείμματα υπευθυνότητας. Το πό-
ρισμα της διερευνητικής
επιτροπής για την έκρηξη
στο Μαρί αυτό ακριβώς απο-
κάλυψε. Δεν χρειάζεται να
υιοθετήσουμε πλήρως το πό-
ρισμα για να φθάσουμε σε
αυτή την οδυνηρή διαπί-
στωση. Μπορεί να απορρί-
ψουμε τις προσωπικές
ευθύνες του Προέδρου της
Δημοκρατίας και των Υπουρ-
γών –όπως κάνουν ορισμένες
πολιτικές δυνάμεις και οι
άμεσα επηρεαζόμενοι–, όμως
η τεκμηριωμένη «παραγνώ-
ριση σαφών και προβλεπτών
κινδύνων» αποκαλύπτει μια
ανευθυνότητα, ανεξάρτητα από το ποιος ευθύνεται. Το πόρι-
σμα μιλά χωρίς περιστροφές: 

«Η κυπριακή πολιτεία επέδειξε πολύ σοβαρή ανεπάρκεια,
ολιγωρία, αμέλεια και ανευθυνότητα».

Στέκομαι αποκλειστικά σε αυτό το σημείο για να αποφύγω
τις συζητήσεις για ευθύνες αξιωματούχων, αφού αυτό το μέρος
του πορίσματος μου αρκεί. 

Πώς φθάσαμε σε αυτή την κατάσταση; Το πολιτικο-διοικη-

Αναλαμβάνω ευθύνη για το
αποτέλεσμα όχι μόνο των δικών
μου πράξεων και παραλείψεων
αλλά και των συνεργατών μου. 

Μπροστά στο αποδυναμωμένο
«εγώ», το «εμείς» είναι όσο
ισχυρό όσο και ο πιο αδύναμος
κρίκος. 

Η ευθύνη όμως δεν μετακυλίεται
σε ένα απρόσωπο σύνολο όπου
όλοι έχουμε ευθύνη και τελικά
δεν έχει κανένας. 
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τικό σύστημα της χώρας δεν κατανοεί την έννοια της υπευθυ-
νότητας στον σύγχρονο κόσμο. Σε ένα περιβάλλον αλληλε-
ξαρτήσεων είμαστε όλοι υπεύθυνοι για όλους. Η αδυναμία
κάποιου είναι αδυναμία όλων και έτσι ακριβώς την πάθαμε στο
Μαρί. Παρασυρθήκαμε από ένα συνδυασμό πολιτικών, διπλω-
ματικών και στρατιωτικών θεμάτων τον οποίο η ηγεσία της
χώρας δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Δεν είναι από δειλία που
κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Είναι από ανεπαρκή κατα-
νόηση της έννοιας της υπευθυνότητας στον σύγχρονο κόσμο.
Η συμπεριφορά που παρατηρούμε είναι σημάδι αυτού που ση-
μείωσα στην αρχή του βιβλίου: του αργού θανάτου ξεπερασμέ-
νων νοοτροπιών. 

Ας αρχίσουμε, λοιπόν, αποκλείοντας πρώτα από τη συζή-
τηση την ξεπερασμένη έννοια της υπευθυνότητας –δεν ανα-
λαμβάνω τις ευθύνες μου απλώς επειδή διεκπεραίωσα κάποιες
τυπικές διαδικασίες. Ούτε αποποιούμαι των ευθυνών μου φορ-
τώνοντάς τις στην ατυχή συγκυρία της διεθνούς οικονομικής
κρίσης, σε ξένα συμφέροντα ή στα ζώδια. 

Πότε λοιπόν συμπεριφέρομαι υπεύθυνα; 
Η υπευθυνότητα υπαγορεύεται από την αναγνώριση της

κοινής μας μοίρας σε έναν κόσμο αλληλεξαρτήσεων και κοι-
νωνικής ανακλαστικότητας. Δεν περιορίζεται σε συγκεκριμέ-
νους κανόνες συμπεριφοράς. Οι πράξεις και οι παραλείψεις
μου επηρεάζουν πολλούς άλλους με απρόβλεπτους τρόπους.
Αυτό με καθιστά υπεύθυνο έναντί τους, αλλά και τους άλλους
απέναντί μου. Υπευθυνότητα είναι να βλέπουμε κάθε μας ενέρ-
γεια και κάθε σχέση ως ένα σημαντικό καθήκον το οποίο απαι-
τεί από εμάς τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. 

Δεν είμαι μόνο υπεύθυνος για τα καθήκοντα που μου έχουν
αναταθεί ή για οτιδήποτε είναι δικό μου. Ένα υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης με ωθεί να βλέπω τις ευκαιρίες που εμφανίζονται ως κα-
θήκον. Υπευθυνότητα είναι να διερωτώμαι τι μπορώ να κάνω για
το κοινωνικό σύνολο, όχι να ρωτώ τι θα κάνουν οι άλλοι για μένα.
Και όσο πιο πολλές οι ευκαιρίες τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη. 
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Την πιο όμορφη έννοια της υπευθυνότητας την πήρα ακού-
γοντας με τη μικρή μου κόρη Ευγενία το τραγούδι στη δημο-
φιλή παιδική ταινία για το βασίλειο των ζώων: 

Κάποιοι λένε φάε, αλλιώς θα φαγωθείς
Άλλοι λένε ζήσε και άσε να ζήσουν
Όμως όλοι συμφωνούν όταν μπαίνουν στην ομάδα:
Ποτέ μην παίρνεις πιο πολλά από όσα δίνεις.

Αυτή είναι η υπευθυνότητα προς το κοινωνικό σύνολο: να
προσφέρουμε περισσότερα από όσα παίρνουμε˙ να μην ανα-
μένουμε κάτι χωρίς να προσφέρουμε τίποτα. Δεν υπάρχουν δι-
καιώματα απαλλαγμένα υποχρεώσεων. 

Επαγγελματισμός

Όταν ήμουν φοιτητής συνήθιζα να παίζω τένις. Οι συμφοι-
τητές μου θα το διαψεύσουν ισχυριζόμενοι ότι δεν έπαιζα, εγώ
όμως έπαιζα και το απολάμβανα. (Εντάξει, δεν έπαιζα και
τόσο καλά… το παράτησα με το τέλος των σπουδών μου και
βρήκα άλλες δραστηριότητες, όπως την ορειβασία και το αρ-
γεντινό ταγκό και τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα). Στον
χορτοτάπητα του γηπέδου του πανεπιστημίου υπήρχε γραμ-
μένο το ρητό:

Όταν θα συναντήσεις μια μέρα τον Κριτή σου, 
δεν θα έχει σημασία αν κέρδισες ή έχασες, 
αλλά πώς έπαιξες το παιγνίδι. 

Όλη η ζωή είναι ένα παιγνίδι. Είναι όμως ένα παιγνίδι που
πρέπει να το παίρνουμε στα σοβαρά. Να το παίζουμε με επαγ-
γελματισμό.

Επαγγελματισμός είναι να δίνουμε τον καλύτερο μας
εαυτό σε ό,τι κάνουμε. Αυτό προϋποθέτει ότι διερευνούμε
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τι αναμένεται από εμάς, δεν υποθέτουμε το απλούστερο και
ευκολότερο. Ασχολούμαστε προσεκτικά με όλες τις διαστά-
σεις του έργου και αποκτούμε τις αναγκαίες δεξιότητες.
Εστιαζόμαστε στο καθήκον, δεν αποπροσανατολιζόμαστε.
Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και τα διορθώνουμε, δεν τα
κρύβουμε. 

Επαγγελματισμός σημαίνει να βάζουμε τη σχέση υπεράνω
του προσωπικού συμφέροντος. Η σχέση είναι το «εμείς», το
προσωπικό συμφέρον είναι το «εγώ». Ο επαγγελματισμός δη-
μιουργεί εμπιστοσύνη και ενισχύει το «εμείς». 

Ο επαγγελματισμός δεν εξαντλείται στο να εκτελούμε
αυτά που μας ανατίθενται –ή που υποθέτουμε ότι μας ανατί-
θενται. «Όλος ο κόσμος είναι μια θεατρική σκηνή», λέει ο
Σαίξπηρ, «και ο καθένας μας παίζει πολλούς ρόλους». Αν θέ-
λουμε η ζωή μας να έχει νόημα πρέπει να βλέπουμε τον ρόλο
μας με όραμα, να επιδιώκουμε την αυτοπραγμάτωσή μας και
τη συμβολή στην κοινωνική πρόοδο. Ο επαγγελματίας ηθο-
ποιός δεν απαγγέλλει απλά τα λόγια του ήρωα, με την ερμη-
νεία του τον προσδιορίζει. 

Ο επαγγελματισμός οδηγεί σε επιτυχίες και βελτιώνει την
αυτοπεποίθηση. Όταν τα μέλη μιας κοινωνίας χαρακτηρίζον-
ται από επαγγελματισμό τότε μπορούν να συνεργάζονται με
εμπιστοσύνη και να δημιουργούν με αυτοπεποίθηση, αυξά-
νοντας τα αποθέματα κοινωνικού κεφαλαίου. Η έννοια συν-
δέεται συνήθως με γιατρούς, μηχανικούς, λογιστές και
δικηγόρους. Τη χρησιμοποιούμε για τα επαγγέλματα που
έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε άλλους: στην υγεία, την
ασφάλεια, την προστασία δικαιωμάτων και συμφερόντων. Γι΄
αυτό υπάρχουν διεθνώς αποδεκτά επαγγελματικά πρότυπα.
Όμως σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον η επαγγελματική συμπε-
ριφορά είναι σημαντικό συστατικό όλων των σχέσεων. Όταν
υπάρχουν σύνθετες αλληλεξαρτήσεις, η αδυναμία κάπου
είναι αδυναμία παντού και η ανταμοιβή του επαγγελματι-
σμού είναι ένα καλύτερο μέλλον, αντί ένα αβέβαιο μέλλον.
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Ο επαγγελματισμός μας βοηθά να χειριστούμε την κατα-
σκευασμένη αβεβαιότητα. 

Ο επαγγελματισμός δεν είναι ούτε προνόμιο ούτε υποχρέ-
ωση μιας επαγγελματικής ελίτ. Ένα αξέχαστο μάθημα επαγ-
γελματισμού πήρα από τη Νάζικ –το αναφέρω συχνά στους
φοιτητές μου στα μαθήματα διοίκησης. 

Τη Νάζικ μου την είχε συστήσει ένας φίλος για να βοηθά
στις δουλειές του σπιτιού. Της τηλεφώνησα για να βρεθούμε
και να κουβεντιάσουμε τη συνεργασία μας. Την επομένη το
απόγευμα, μετά τη δουλειά, τη συνάντησα στην είσοδο του
σπιτιού μου –και οι δύο ακριβείς στην ώρα μας σεβόμενοι ο
ένας το χρόνο του άλλου– μια συμπαθητική κυρία, ποντια-
κής καταγωγής, κοντά μαύρα μαλλιά με λίγο αλλά έντονο
άσπρο. Το βλέμμα της είχε μια σπιρτάδα που δεν ταίριαζε
ακριβώς με τις ρυτίδες του προσώπου. Ανοίγοντάς της την
εξώπορτα για να περάσει, σκύβει στο πάτωμα, παίρνει το
χαλί και το τινάζει. 

–Άστο, Νάζικ, δεν πειράζει. 
–Α, όχι, είναι σκονισμένο, θα λερώσουμε το σπίτι. 
Αυτό ήταν επαγγελματισμός στην πιο ευγενή του έκφραση.

Καμιά υποχρέωση δεν είχε για την καθαριότητα του σπιτιού
και το χαλί δεν ήταν ιδιαίτερα λερωμένο, δεν είχε λάσπες ή
ακαθαρσίες. Και όμως η επαγγελματική της ματιά πρόσεξε
κάτι που εγώ δεν είχα προσέξει: το πολύ σκονισμένο χαλί. Και
ο επαγγελματισμός της δεν της επέτρεπε να μην κάνει κάτι.
Έστω και αν προσπαθούσε να κάνει καλή εντύπωση στον πι-
θανό εργοδότη και πάλι επαγγελματισμό έδειξε. Αν η Νάζικ
ήταν υπεύθυνη για κάτι πιο σημαντικό από την καθαριότητα
ενός σπιτιού –ας πούμε, για παράδειγμα, την επίβλεψη κά-
ποιου κοντέινερ με εκρηκτικές ύλες– θα κοιμόμασταν όλοι
ήσυχοι τα βράδια. 

Επαγγελματισμός πρέπει να χαρακτηρίζει τη συμπερι-
φορά μας σε όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι όλες οι σχέσεις μας είναι επαγγελματικές. Όχι.
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Αλλά ότι σε όλες τις σχέσεις η συμπεριφορά μας πρέπει να
καθορίζεται από υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης και δεξιο-
τήτων, αξιοπιστίας και επιμονής. Σημαίνει ότι πρέπει να βλέ-
πουμε κάθε σχέση ως πολύ σημαντική, έστω και αν
πρόκειται για κάτι επουσιώδες στο οποίο θα αφιερώσουμε
μόνο λίγο χρόνο. 

Ας παίρνουμε όμως τα πράγματα και λίγο χαλαρά. Όλες οι
σοβαρές ενασχολήσεις θέλουν καθαρό πνεύμα, ξεκούραστο
μυαλό και καλή ψυχική διάθεση. Η ζωή είναι ένα σοβαρό παι-
γνίδι, αλλά δεν μπορούμε να την απολαύσουμε όταν βρισκό-
μαστε συνεχώς με την ένταση του νευροχειρουργού που κρατά
το νυστέρι στο χέρι. Η υπερβολική συμμόρφωση με πρότυπα,
η έλλειψη χαλαρότητας, η συνεχής ένταση καταστρέφουν την
ικανότητα για δημιουργία. Η ζωή είναι ένα σοβαρό παιγνίδι
αλλά «μέτρο άριστο».

Ας θυμόμαστε, λοιπόν, ότι «επαγγελματίας είναι ο άνθρω-
πος που αποφεύγει τα μικρά σφάλματα στον δρόμο για το με-
γάλο λάθος».

Ανεκτικότητα

Η ανεκτικότητα εμφανίστηκε πολλές φορές στις συζητήσεις
μας. Τη χρειαζόμαστε τόσο όταν συζητούμε το κεντρικό θέμα
της ταυτότητας όσο και όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολες επι-
λογές μεταξύ απόλυτων αξιώσεων. Πολλές περιστάσεις που θε-
ωρούμε πρόβλημα προς επίλυση είναι κατά βάθος κατάσταση
προς διαχείριση και η ανεκτικότητα βοηθά στη διαχείριση δύ-
σκολων καταστάσεων.

Ανεκτικότητα είναι καταρχάς αγάπη και σεβασμός προς τις
δικές μας βαθύτερες αξίες. Δεν υπάρχουμε στο κενό, υπάρ-
χουμε σε σχέση με τον κόσμο γύρω μας, με άλλες ομάδες και
άλλους πολιτισμούς. Οι δικές μας πεποιθήσεις δεν αποτελούν
νόμο της φύσης, αλλά νοηματοδοτούνται σε σχέση με διαφο-
ρετικές και ενδεχομένως αντιμαχόμενες πεποιθήσεις. Για να
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κατανοήσουμε επομένως ποιοι είμαστε πρέπει να γνωρίζουμε
και ποιοι δεν είμαστε. Έτσι ακριβώς το έθεσε ο Οδυσσέας Ελύ-
της στο Άξιον Εστί: 

Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι
και δεν γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα
και δεν γίνεται μ’ Αυτούς χωρίς, Εσύ
βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι
και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις
η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να ‘ναι
και να μείνει αυτή.

Με το ίδιο πνεύμα μίλησε και η ποπ σταρ Μαντόνα με την
ταινία της «I am because we are–Είμαι επειδή είμαστε» απη-
χώντας την φιλοσοφία της φυλής του νοτιοαφρικάνου αρχιε-
πισκόπου Ντέσμοντ Τούτου. Όταν ο φιλόσοφος Ζαν-Πωλ
Σαρτρ έλεγε ότι «η κόλαση είναι οι Άλλοι» εξηγούσε ότι τα
όρια του Εγώ οριοθετούνται από το τι είναι εκτός-Εγώ, αλλά
και την αγωνία αυτής της οριοθέτησης. 

Με την ανεκτικότητα επιτυγχάνεται η «ενότητα στη δια-
φορά», όπως μας θέλει το δόγμα του Ηράκλειτου και βελτιώ-
νεται η ικανότητα για σύνθεση. Ενυπάρχει δύναμη στην
ποικιλομορφία μιας δημιουργικής κοινωνίας και η σύνθεση
ετερόδοξων απόψεων επιφέρει πρόοδο ενώ η περιχαράκωση
αποδυναμώνει. Η ανθρώπινη δημιουργία αντλεί δύναμη από
τις ρίζες της παράδοσης αλλά ανθεί από τη γονιμοποίηση με
το διαφορετικό. 

Είδαμε, σε προηγούμενο κεφάλαιο, ότι έχουμε πολλαπλές
ταυτότητες και υποστηρίξαμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε
αυτή την κατάσταση χωρίς ψυχική αγωνία. Η ανεκτικότητα
μας επιτρέπει πρώτα να αποδεχόμαστε χωρίς εσωτερικές συγ-
κρούσεις τις πολλαπλές μας ταυτότητες προτού ανοιχτούμε
προς τους άλλους. Η ανεκτικότητα διασφαλίζει την αρμονία,
μας αναγκάζει να μετριάζουμε τις απαιτήσεις που έχουμε ο
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ένας από τον άλλο και μας επιτρέπει να ζούμε ειρηνικά με τις
διαφορές μας. Η ανεκτικότητα δεν είναι απλά μια πρακτική
αξία που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε την κατασκευα-
σμένη αβεβαιότητα. Είναι και προϋπόθεση της δημιουργικότη-
τας. Χωρίς ανεκτικότητα δεν μπορεί να είμαστε δημιουργικοί,
απλά αναπαράγουμε τον εαυτό μας. 

Η ανεκτικότητα μάς επιτρέπει να εξετάζουμε κριτικά τις πα-
ραδόσεις μας. Ενώ έχουμε ανάγκη από τη σταθερότητα των
παραδόσεων, η αβεβαιότητα απαιτεί να τις επανεξετάζουμε με
κριτική διάθεση. Η ανεκτικότητα μας προσφέρει χώρο να κι-
νηθούμε. Διαφορετικά νιώθουμε παγιδευμένοι είτε στην αγω-
νία που προκαλεί η ανατροπή των παραδόσεων είτε η εμμονή
σε αναχρονιστικές πρακτικές. Η μετάβαση από μια παραδο-
σιακή αξία σε κάτι το καινούργιο δεν γίνεται ούτε γρήγορα
ούτε χωρίς ένταση. Η ανεκτικότητα μας επιτρέπει να διαχειρι-
στούμε την εξελικτική διαδικασία. Με πολλή ευστροφία το
έθεσε ο ινδός αυτοκράτορας Ακμπάρ ο οποίος, αν και γεννή-
θηκε και πέθανε πιστός μουσουλμάνος, επέμενε στη θρησκευ-
τική ανεκτικότητα: 

«Η εμπιστοσύνη στο λογικό και η απόρριψη της εμμονής
στις παραδόσεις είναι τόσο λαμπερά ορθή που δεν χρει-
άζεται επιχειρήματα. Αν η εμμονή στις παραδόσεις ήταν
η κατάλληλη πορεία, τότε οι προφήτες θα είχαν απλά
ακολουθήσει τους γηραιότερους και δεν θα έφερναν το
νέο μήνυμα».

(Προσέξτε, αν και λέει ότι «δεν χρειάζονται επιχειρήματα»
προχωρεί να δώσει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Αν σταμα-
τούσε στην πρώτη δήλωση θα αποκάλυπτε τη δική του έλλειψη
ανεκτικότητας, κάτι που υποβόσκει σε όλους μας.) 

Στο πνεύμα της ανοχής ο Γκάντι βρήκε ένα από τα χαρακτη-
ριστικά του ανθρώπου που μας συνδέουν με τον Θεό. (Το άλλο,
κατά τον Γκάντι, είναι η επιείκεια.) Γι’ αυτό η ανεκτικότητα χα-
ρακτηρίζεται ως πηγή δύναμης και όχι ως ένδειξη αδυναμίας.
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Το ρητό «γενναιότητα είναι η ανεκτικότητα και όχι η εκδίκηση»
αποδίδεται τόσο στον Φράνσις Μπέικον όσο και στον Σαίξπηρ.
Δεν είναι νόμος της ανθρώπινης φύσης ότι για να αγαπάμε αυτό
που είμαστε πρέπει να μισούμε αυτό που δεν είμαστε. Ακριβώς
το αντίθετο. Για να αγαπάμε αυτό που εμείς είμαστε πρέπει να
σεβόμαστε όσους αγαπούν αυτό που είναι εκείνοι. Διαφορετικά
μόνο μερικώς καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που αγαπάμε. Αν
δεν κοιτάξεις με προσοχή και αγάπη πέρα από τον κήπο σου,
δεν κατανοείς πλήρως την ομορφιά του.

Η ανοχή είναι μέρος της δικαιοσύνης παρατήρησε ο φιλό-
σοφος ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος στα Εις Εαυ-
τόν. Αυτό αναγνωρίζουμε και εμείς στο πλαίσιο των δικών μας
συζητήσεων. Η ανεκτικότητα εκφράζει έμπρακτα τη λογική της
συμμετρίας. Επομένως η ανεκτικότητα είναι θεμελιώδης αξία
για μια δημιουργική κοινωνία.

Να αντιληφθούμε όμως ότι ανεκτικότητα δεν σημαίνει ου-
δετερότητα. Η ουδετερότητα υποδηλώνει ότι μια κοινωνία δεν
προβαίνει σε επιλογές, δεν είναι σαφής για τις αξίες της. Αυτή
η προσέγγιση πηγαίνει αντίθετα σε πολλά από όσα έχουμε πει
για τη δημιουργική κοινωνία και αντιστρατεύεται ιδιαίτερα τη
σαφήνεια προθέσεων. Όπως έχει λεχθεί, «αν έχω να διαλέξω
μεταξύ της φωτιάς και του πυροσβέστη, δεν μπορώ να παρα-
μένω ουδέτερος». Η ανεκτικότητα δεν αποκαλύπτει ανικανό-
τητα να ξεχωρίσουμε το ορθό από το λάθος. Αντιθέτως, είναι
απόδειξη ότι διαθέτουμε αυτή την ικανότητα. 

Εγείρεται εδώ το ερώτημα: μπορεί μια κοινωνία να προβαί-
νει σε σαφείς επιλογές και ταυτόχρονα να είναι ανεκτική; Βε-
βαίως. Απαιτείται όμως γνήσιος δημόσιος διάλογος για να
πετύχουμε και τα δύο. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Μπορεί να θεωρούμε την εθνική
μας ταυτότητα και τις θρησκευτικές μας παραδόσεις ως ση-
μαντικό στοιχείο της κοινωνικής οργάνωσης. Ωστόσο η στα-
θερότητα της κοινωνίας μας μέσα στην παγκοσμιοποίηση
εξαρτάται από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε τα μετα-
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ναστευτικά ρεύματα. Οι επιλογές μας είναι περιορισμένες. Είτε
αγνοούμε τους μετανάστες ή τους βλέπουμε συγκαταβατικά ή
τους προσφέρουμε μια γνήσια θέση στη νέα τους πατρίδα.

Μια κοινωνία που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις μπορεί
να ποινικοποιήσει τις διαφορετικές ταυτότητες, όπως έκανε η
ναζιστική Γερμανία ή όπως κάνει η Κίνα με ορισμένα θρησκευ-
τικά δόγματα. Ή μπορεί να περιορίσει το πρόβλημα με φραγ-
μούς στη μετανάστευση, περιορίζοντας όμως και τον
εμπλουτισμό που φέρνει ο πλουραλισμός. Ή μπορεί να ανα-
πτύξει προγράμματα ενσωμάτωσης των μεταναστών με σεβα-
σμό και ανεκτικότητα στις δικές τους αξίες αλλά και
καλλιεργώντας τον σεβασμό στις αξίες της νέας τους πατρίδας.
Ενώ ενισχύουμε τη ταυτότητά μας επιδεικνύουμε ταυτόχρονα
ανεκτικότητα στις άλλες ταυτότητες. 

Μεταξύ καλού και κακού εντάσσουμε και μια καινούργια
έννοια με συνθετική δυναμική. Την έννοια του ανεκτού. Ενώ
γνωρίζω τι είναι καλό –κατά τη δική μου κρίση ή στη συλλο-
γική κρίση του κοινωνικού συνόλου— ταυτόχρονα αναγνω-
ρίζω ότι το αντίθετο του δικού μου καλού δεν είναι κατ’
ανάγκη κακό.

Και αυτό εγείρει ακόμη ένα θέμα. Ανεκτικότητα δεν σημαίνει
ότι πρέπει να δοθεί η ίδια νομιμοποίηση στις ετερογενείς από-
ψεις. Επανερχόμαστε στη διαφορά μεταξύ ουδετερότητας και
ανεκτικότητας. Ουδετερότητα σημαίνει ίση νομιμοποίηση για
όλους και όλα. Ανεκτικότητα σημαίνει ότι κάποιος ή κάτι που
δεν καλύπτεται νομικά δεν είναι κατ’ ανάγκη παράνομο ή κα-
ταδικαστέο. Δηλαδή, επιλέγουμε μια φιλελεύθερη προσέγγιση
όπου «ότι δεν απαγορεύεται δια νόμου, επιτρέπεται», αντί της
ανελεύθερης προσέγγισης όπου «ότι δεν επιτρέπεται δια νόμου,
απαγορεύεται». Ο Τζων Γκρέυ χρησιμοποιεί ένα πολύ εύστοχο
παράδειγμα. «Πλήρης ουδετερότητα μεταξύ χριστιανικών και
μουσουλμανικών αρχών θα οδηγούσε κατ’ αναλογία σε νομι-
μοποίηση της πολυγαμίας», ενώ η ανεκτικότητα δεν μας επι-
βάλλει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας επί του θέματος.
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Ανεκτικότητα, επομένως, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και μια πο-
λιτική απόλυτης ουδετερότητας μεταξύ διαφορετικών αξιών. Αν
δεν το κατανοήσουμε αυτό τότε η αξία της ανεκτικότητας θέτει
σε κίνδυνο άλλες αξίες τις οποίες μπορεί να θεωρούμε σημαντι-
κές. Η ουδετερότητα μπορεί να προκαλέσει έλλειψη ανεκτικότη-
τας. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη το αίσθημα ταυτότητας, οι νέοι
χρειάζονται ιδανικά και αξίες, χρειαζόμαστε ως ευφυή όντα αξίες
που να μας καθοδηγούν. Έχουμε «μια απίστευτη ανάγκη για
πίστη». Όταν στο όνομα ενός απόλυτου σχετικισμού μας πάρουν
αυτά στα οποία πιστεύουμε, προκαλείται έντονη ψυχική οδύνη
που μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ανοχής ή ακόμη και βία. 

Κλείνω με μια ανέκδοτη ιστορία που δείχνει το κόστος που
μπορεί να έχει η έλλειψη ανεκτικότητας. Αφορά το γνωστό
ρολόι στον πύργο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Με την απελευθέρωση από την αποικιακή διακυβέρνηση,
ορισμένοι φαίνεται να θεώρησαν ότι το κομμάτι από μέταλλο
σε σχήμα ημισελήνου που κοσμούσε τους δείκτες του ρολογιού
ήταν οθωμανικό σύμβολο. Γι’ αυτό η ημισέληνος αφαιρέθηκε
δεόντως με την ανεξαρτησία. Ο ωρολογοποιός όμως είχε προ-
σθέσει το μέταλλο για να ισορροπεί το βάρος του δείκτη. Η τε-
χνική απαιτούσε την προσθήκη ενός μεταλλικού δίσκου από
το οποίο αφαιρείτο σταδιακά υλικό μέχρι να ισορροπήσει ο δεί-
κτης. Αυτό που έμενε στο τέλος ήταν μόνο μέρος του δίσκου
που έμοιαζε με ημισέληνο. Με την αφαίρεση της «ημισελήνου»
η ισορροπία ανατράπηκε και το ρολόι έπαυσε να δουλεύει. Πέ-
τυχαν έτσι οι ιθύνοντες να αφαιρέσουν κάτι που στα μάτια τους
αντιμαχόταν τις εθνικές αξίες. Στέρησαν όμως από τον εαυτό
τους το προνόμιο να γνωρίζουν την ακριβή ώρα. Βλέπουμε την
πρακτική αξία της πολιτισμικής ανεκτικότητας.

Σεβασμός προς τους νέους 

Ας διερωτηθούμε τώρα για τις αξίες που διέπουν την εκπαί-
δευση των νέων μας.
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Η εκπαίδευση καλείται
να προετοιμάσει δημιουργι-
κούς και ευφυείς ενεργούς
νέους πολίτες. Αλλά πώς
αναπτύσσουμε την ικανό-
τητα των νέων να σκέφτον-
ται ριζοσπαστικά, να
δημιουργούν το νέο και να
τολμούν να οδηγούν τον
εαυτό τους και τη χώρα στη
συνεχή βελτίωση; Πως

ενεργοποιούμε την επιχειρηματικότητα και τις δημιουργικές
τους δυνάμεις; 
1. Οι νέοι μας πρέπει, πρωτίστως, να αντιλαμβάνονται τις

ανάγκες για αλλαγή και μεταρρυθμίσεις, ξεπερνώντας την
ανθρώπινη αδυναμία που μας κάνει να βλέπουμε τον κόσμο
όπως θα θέλαμε να είναι και όχι όπως πραγματικά είναι.
Μέσα από την αντίληψη αυτή προκύπτει ένα ελπιδοφόρο
όραμα για το μέλλον. 

2. Ο ευφυής νέος και νέα έχουν την ικανότητα να διατυπώ-
νουν, με καθαρότητα λόγου και σαφήνεια σκέψης, το
όραμα. Δεν εγκαταλείπουν ποτέ το όραμα, επιδεικνύοντας
υπομονή μπροστά στις δυσκολίες και επιμονή για να ξεπερ-
νούν τα εμπόδια. 

3. Οι δημιουργικοί νέοι αναζητούν, συνεχώς, καινούργιους
δρόμους αρνούμενοι να αποδεχθούν την αποτυχία και με-
τατρέποντας, έτσι, το όραμα σε πραγματικότητα. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν
σε όλους μας και ούτε είναι εύκολο να τα αποκτήσουμε. Ιδιαί-
τερα σε μικρές και κλειστές κοινωνίες, όπως τη δική μας, υπάρ-
χει έντονη η πίεση του περιβάλλοντος για συμμόρφωση και
συμβιβασμό. Εύκολα υποκύπτει κάποιος. Γι’ αυτό ο Νικολό
Μακιαβέλι είχε προειδοποιήσει τον Ηγεμόνα του ότι τίποτα δεν

Οι νέοι είναι το μέλλον. Τους
οφείλουμε σεβασμό.

Ο σεβασμός εκφράζεται με την
παιδεία που τους προσφέρουμε.
Αυτή τους προετοιμάζει για τον
ρόλο του ενεργού και
αυτόνομου πολίτη. 
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είναι πιο δύσκολο, πιο αβέβαιο, πιο επικίνδυνο από το να πάρει
κανείς την πρωτοβουλία της εισαγωγής νέων θεσμών και εθί-
μων. Γιατί ο μεταρρυθμιστής έχει εχθρούς όλους εκείνους, που
έχουν άμεσο και απόλυτο συμφέρον να διατηρούνται οι παλιοί
θεσμοί και βρίσκει απρόθυμους φίλους εκείνους που θα ωφε-
ληθούν από τους νέους θεσμούς. 

Αυτό επομένως που οφείλουμε στους νέους μας είναι εκ-
παίδευση που όχι μόνο τους εφοδιάζει με γνώσεις και επαγ-
γελματικές δεξιότητες αλλά και συνεισφέρει στη
διαμόρφωση κριτικής σκέψης, ώστε να διατυπώνουν προ-
βληματισμούς, προκαλώντας την υφιστάμενη κατάσταση
πραγμάτων. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καλλιεργεί τον
σεβασμό σε μια ανώτερη αρχή, μια αυθεντία, μπορεί να επι-
φέρει «τάξη και ασφάλεια» αλλά στο τέλος αποδυναμώνει
την ικανότητα για ανανέωση και αλλαγή. Σε ένα δυναμικό
περιβάλλον είναι η ικανότητα για ανανέωση που επιφέρει
πραγματική ασφάλεια – διότι τάξη δεν μπορεί να υπάρξει σε
ένα δυναμικό περιβάλλον. 

Όταν όμως αποκαθηλώσουμε την «ανώτερη αρχή» τι βά-
ζουμε στη θέση της που να προσφέρει καθοδήγηση  στους νέους
μας σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής τους; Τους οφείλουμε αξίες
και ιδανικά στα οποία να μπορούν να πιστέψουν και για τα
οποία να αξίζει να αγωνιστούν. Εδώ εντοπίζει η Τζούλια Κρί-
στεβα την πηγή πολλών προβλημάτων. «Οι νέοι», μας λέει, «αι-
σθάνονται την ανάγκη για πίστη και όμως οι εκκοσμικευμένες
κοινωνίες δεν θέλουν να ξέρουν ότι ο νέος νοσεί από έλλειψη
ιδανικών. Αυτό οδηγεί στην καταθλιπτικότητα με την κοινότυπη
μορφή της πλήξης –“αν δεν τα έχω όλα πλήττω”– και ανοίγει
τον δρόμο σε τιμωρητικές συμπεριφορές οι οποίες είναι αντι-
σταθμιστικές της πλήξης, όπως είναι η τοξικομανία, οι ανορε-
κτικές συμπεριφορές, οι παρορμήσεις για καταστροφή».

Πρέπει, επομένως, να παύσουμε να βλέπουμε την εκπαί-
δευση απλώς ως ένα σύστημα που δημιουργεί αποθέματα γνώ-
σεων τα οποία αναμένουμε να ανταλλάξουμε με κάποιο άλλο
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αγαθό την κατάλληλη στιγμή. Η εμμονή σε μοντέλα εκπαίδευ-
σης που ακολουθούν πρότυπα επιχειρηματικής οργάνωσης
σκοτώνει τη δημιουργικότητα. Καθηλώνει τους νέους σε ρόλο
καταναλωτή, αντί να τους βάζει στη θέση του δημιουργού.
Αυτό που χρειάζονται οι νέοι είναι εκπαίδευση που να απελευ-
θερώνει το ταλέντο τους για να σκέφτονται διαφορετικά και,
επομένως, πρωτότυπα και δημιουργικά. 

Η παιδεία πρέπει να βοηθά τους νέους να αναπτύξουν υψη-
λές διανοητικές και αισθητικές ικανότητες, να τους ενδυναμώ-
νει για ομαδική εργασία, να τους βοηθά να επικοινωνήσουν
μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, να τους προετοιμά-
ζει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Να απελευθερώνει την
επιχειρηματικότητα και την δημιουργικότητα τους.   

Ποιες δεξιότητες, λοιπόν, πρέπει να μεταδώσουμε στους
νέους μας; 
1. Η δημιουργικότητα απαιτεί αναπτυγμένη ικανότητα επικοι-

νωνίας. Επομένως, η γλωσσική καλλιέργεια αποτελεί τη
βάση της εκπαίδευσης. 

2. Η επικοινωνία δεν στηρίζεται όμως μόνο στην ανταλλαγή
κωδικοποιημένων μηνυμάτων, αλλά και στην αντίληψη περί
συναισθημάτων ―των δικών μας και των άλλων. Οι πλέον
σημαντικές ανταλλαγές πληροφοριών στη ζωή μας δεν στη-
ρίζονται, αποκλειστικά, στην ανταλλαγή γραπτών ή προ-
φορικών μηνυμάτων. Ποιους ερωτευόμαστε, ποιοι είναι οι
φίλοι μας και ποιοι οι εχθροί μας, είναι αποτέλεσμα πολύ-
πλοκων διεργασιών στις οποίες ρόλο διαδραματίζει η ικα-
νότητα επικοινωνίας μέσω της αισθητικής. Γι’ αυτό
απαιτείται πολιτιστική καλλιέργεια. 

3. Για την ανάπτυξη του αισθήματος ταυτότητας αλλά και της
κοινωνικοποίησης μέσα στον ευρύτερο πολυπολιτισμικό
χώρο απαιτείται να καλλιεργήσουμε τη μοναδική ικανότητα
του ανθρώπινου είδους να θυμάται το παρελθόν και να με-
ριμνά για το μέλλον. Απαιτείται δηλαδή μελέτη της ιστορι-
κής κληρονομιάς. 
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4. Περαιτέρω απαιτείται αντίληψη περί θεσμών, οι οποίοι απο-
τελούν τη συνδετική ύλη για κοινωνική συνοχή. Η μελέτη
των θεσμών, μέσω των κοινωνικών και πολιτικών επιστη-
μών, μας βοηθά να αντιληφθούμε ποια είναι η σχέση των
θεσμών με εμάς, πώς μας επηρεάζουν και πώς τους κατευ-
θύνουμε σε παραγωγή χρήσιμου έργου διαφυλάττοντας τη
δημοκρατικότητα και τη διαφάνειά τους. 

5. Για κατανόηση του φυσικού κόσμου απαιτείται η μελέτη των
θετικών επιστημών. 

6. Παράλληλα απαιτείται η εκμάθηση των οικονομικών επι-
στημών που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την παγκό-
σμια εμπειρία του φαινομένου της παραγωγής και
κατανάλωσης, με τα θετικά και τις παρενέργειές του.

7. Απαιτείται ακόμη συνάντηση με τα μεγάλα υπαρξιακά ερω-
τήματα, το νόημα της ζωής και του θανάτου, και αυτό ση-
μαίνει επαφή με τη θεολογία, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία. 

Ως επιστέγασμα αυτών των δεξιοτήτων στοχεύουμε στη δη-
μιουργία ταυτότητας και αρετής, στην ικανότητα για ορθολο-
γισμό, προβληματισμό και στοχασμό, με ευαισθησία για τις
αξίες μας και ανεκτικότητα στις αξίες των άλλων. Στόχος της
εκπαίδευσης πρέπει να είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Ο
άνθρωπος που γνωρίζει τα θερμοδυναμικά αξιώματα αλλά
εκτιμά και διδάσκεται τους αρχαίους τραγωδούς˙ που κατανοεί
τα στάδια του οικονομικού κύκλου αλλά και θέτει ερωτήματα
για τους ευρύτερους σκοπούς και τις παρενέργειες της οικονο-
μικής ανάπτυξης˙ που γνωρίζει να σχεδιάζει γέφυρες και να
γράφει λογισμικό αλλά επιδιώκει παράλληλα να στοχάζεται
πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση, διαλογιζόμενος με τον Κα-
βάφη και τον Πλάτωνα, το Ντοστογιέφσκι και τον Τολστόι, την
Τζούλια Κρίστεβα. 

Για να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες αυτές πρέπει να απο-
φύγουμε την παγίδα της μαζικής παραγωγής αποφοίτων υπό
την πίεση των δυνάμεων της αγοράς. Διότι τότε δεχόμαστε πα-
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θητικά τις αναταραχές αντί να τις αξιοποιούμε για να ενεργο-
ποιήσουμε τον δυναμισμό μας και να παίρνουμε πρωτοβουλίες.
Αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης μόλις το
δυναμικό περιβάλλον επιφέρει την επόμενη ανατροπή. Όπως
ευφυώς έχει λεχθεί πρέπει να παύσουμε να προετοιμάζουμε
τους νέους για την αγορά του 21ου αιώνα, όταν δεν ξέρουμε
πως  θα είναι οι αγορές τον επόμενο μήνα.  Μόνο τότε θα απο-
τελέσουν έναν κοινωνικό καταλύτη αλλαγής.

Πολύ παλιές αξίες για την παιδεία αποκτούν στις μέρες μας
καινούργιο νόημα. Ο σωκρατικός διάλογος, που επιτρέπει
στους νέους να απλώσουν τα πανιά της διανόησης στους ανέ-
μους των επιχειρημάτων και να στοχάζονται χωρίς προκατα-
λήψεις και δογματισμούς, πρέπει να κατέχει κεντρική θέση
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η πλατωνική άποψη περί παι-
δείας που επιδιώκει την κατανόηση της αλήθειας, του ωραίου
και του καλού μπορεί να αποτελέσει τη βάση σύγχρονων προ-
γραμμάτων σπουδών. 

Η γνώση δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την προσπάθεια
για συνεχή κοινωνική βελτίωση. Διαφορετικά καταλήγουμε
σχολαστικά εγωκεντρικοί –ιδιωτεύουμε, με την αρχαιοελλη-
νική σημασία του όρου. Συγχρόνως, όμως, πρέπει να αποδεχ-
θούμε αυτό, που επανειλημμένα έχουν τονίσει οι ιστορικοί,
δηλαδή το τι συνιστά κοινωνική βελτίωση είναι ένα επίμαχο
θέμα. Ιδιαίτερα στο μεταίχμιο που βρισκόμαστε δεν ομονο-
ούμε απαραίτητα ως προς το ποιο είναι το κοινό καλό ούτε
στους τρόπους με τους οποίους θα το επιτύχουμε. Επομένως
οι νέοι μας πρέπει να έχουν αφενός τις απαιτούμενες δεξιό-
τητες, αφετέρου όμως να γνωρίζουν ότι η δεξιότητα δεν δια-
θέτει κάποιες ενδογενείς αξίες αλλά υπηρετεί εξωγενείς
σκοπούς, στη διαμόρφωση των οποίων αναμένεται να συμμε-
τάσχουν. 

Βλέπουμε ότι η πολιτιστική μας παράδοση εμπεριέχει δυ-
ναμικά στοιχεία που μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση για
την προετοιμασία των πολιτών μιας δημιουργικής κοινωνίας.
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Προσέξτε όμως ότι στοχαζόμαστε για τις αξίες μας και με σύγ-
χρονους όρους τις επιβεβαιώνουμε ή τις απορρίπτουμε όπως
απαιτεί η δυναμική πολιτική σκέψη. Δεν διακατεχόμαστε από
αρχαιολαγνεία. 

Οι νέοι είναι η εμπροσθοφυλακή στον αγώνα των μεταρ-
ρυθμίσεων για μια δημιουργική κοινωνία. Μια κοινωνία που
θέλει να είναι δημιουργική σε αυτούς επενδύει. Αυτός είναι ο
σεβασμός που τους οφείλουμε.

Οικογένεια

Η οικογένεια υπήρξε παραδοσιακά ο πυρήνας της κοινω-
νικής οργάνωσης. Στη χώρα μας ιδιαίτερα, με τη μακρά γεωρ-
γική παράδοση, οι οικογένειες επεκτείνονταν σε πολύ
μακρινούς συγγενείς στους οποίους στηριζόμασταν για υπο-
στήριξη στις γεωργικές ασχολίες, στο εμπόριο, στις επαγγελ-
ματικές δραστηριότητες. Οι διευρυμένες οικογένειες
αποτελούσαν ένα μικρόκοσμο στοιχειώδους κοινωνικής ορ-
γάνωσης. Με τη λειτουργία οργανωμένου κράτους και την
αστικοποίηση ο κύκλος της οικογένειας περιορίστηκε. Αυτό
δεν είναι απαραίτητα κακό. Οι έντονες σχέσεις αλληλεξάρτη-
σης δημιουργούν και αρνητικά φαινόμενα. Περιορίζουν το
κοινωνικό κεφάλαιο στα μέλη της συγγενικής ομάδας αντί να
το διαχέουν σε ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα. Τα φαινόμενα ρου-
σφετιού που βασανίζουν τη χώρα μας από τέτοιου είδους αλ-
ληλεξαρτήσεις πηγάζουν. 

Σήμερα όμως ακόμη και ο στενός οικογενειακός κύκλος αν-
τιμετωπίζει πιέσεις από τις αυξημένες απαιτήσεις της μεταπα-
ραδοσιακής εποχής, της πολυπολιτισμικότητας των
οικογενειών με μικτούς γάμους, της χειραφέτησης τόσο των
παιδιών όσο και των γυναικών, της κινητικότητας που αναγ-
κάζει τα μέλη της οικογένειας να περνούν χρόνο μακριά ο ένας
από τον άλλο. Θυμάμαι το πρώτο επαγγελματικό ταξίδι του
πατέρα μου στην Ελβετία όταν ήμουν μαθητής και την αγωνία
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της μητέρας μου. Σήμερα τα παιδιά μου δεν είναι ιδιαίτερα
ανήσυχα όταν οι επαγγελματικές μας υποχρεώσεις με τη Νίνα
αναγκάζουν κάποιον από εμάς να λείπει για δυο-τρεις ημέρες
από το σπίτι αρκετές φορές τον χρόνο. (Αν και τρέχουν και οι
δύο με ιδιαίτερο ενθουσιασμό να μας συναντήσουν όταν επι-
στρέψουμε –και δεν τρέχουν για να πάρουν τυχόν δώρα˙ σκό-
πιμα δεν τους φέρνουμε πάντα.) 

Πώς αντιμετωπίζουμε τις σύγχρονες πιέσεις; Πώς διατηρεί
η οικογένεια τη συνοχή της; Πώς διαχειριζόμαστε τις καταστά-
σεις που προκύπτουν από το αυξημένο ποσοστό διαζυγίων και
οικογενειών με παιδιά από προηγούμενους γάμους; 

Οι παραδοσιακές αξίες της οικογένειας δεν διαφοροποιούν-
ται ιδιαίτερα, απλώς βρίσκουν διαφορετική έκφραση. Η αγάπη
προς τα παιδιά και τη ή τον σύντροφο μας, ο αμοιβαίος σεβα-
σμός και η εμπιστοσύνη, παραμένουν η συνδετική ύλη της οι-
κογένειας. Χρειάζεται όμως συνειδητοποιημένη βίωση της
σχέσης. Είναι επικίνδυνα εύκολο μέσα από τις εντάσεις της
ζωής να δημιουργηθεί ένα χάσμα επικοινωνίας και να φθαρεί
η συνδετική ύλη. Είναι δύσκολο να μιλήσεις με τα παιδιά σου
όταν αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα –ναρκωτικά, επι-
κίνδυνο οδήγημα, σεξουαλικές σχέσεις σε πολύ μικρή ηλικία—
αν δεν έχεις αναπτύξει κανάλια επικοινωνίας για πιο εύκολα
θέματα (όπως οι δεινόσαυροι, για παράδειγμα, τα σκουλαρίκια
στη μύτη ή το ποδόσφαιρο). Δύσκολο επίσης να ανανεώνεις τη
σχέση με τον ή τη σύντροφό σου όταν περνάς τον πιο πολύ
χρόνο στο γραφείο ή στα μπαράκια των αεροδρομίων περιμέ-
νοντας την επόμενη πτήση. 

Μαζί με το αίσθημα της αγάπης υπάρχει η συναίσθηση της
ευθύνης. Το να κάνουμε παιδιά είναι κατά βάθος μια βιολογική
εγωιστική επιλογή. Όταν όμως τα φέρουμε στον κόσμο είναι
πλέον ανεξάρτητα και αυτόνομα, έχουν τα ίδια δικαιώματα με
εμάς, δικαιούνται να έχουν απαιτήσεις. Δεν αναλαμβάνουμε
τις ευθύνες μας με το να τους προσφέρουμε υλικά αγαθά ή να
τα αφήνουμε στη τύχη τους. Έχουμε ευθύνη να βεβαιωθούμε
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ότι θα μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και ότι έχουν του-
λάχιστον τις ίδιες ευκαιρίες που είχαμε εμείς. Αυτά τους τα
προσφέρουμε χωρίς να αναμένουμε ανταπόδοση. Οι γονείς
που «θυσιάζουν τα πάντα» για τα παιδιά τους αλλά μετά περι-
μένουν από τα παιδιά να ακολουθήσουν το δρόμο που εκείνοι
επέλεξαν, δεν επιδεικνύουν υπεύθυνη συμπεριφορά. Επιδει-
κνύουν εγωιστική συμπεριφορά την οποία μάλλον περνούν και
στα παιδιά. Διότι και τα παιδιά έχουν ευθύνη: να τραβήξουν
τον δικό τους δρόμο, να αναλάβουν τις ευθύνες των αποφά-
σεών τους, να αγωνιστούν για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες
που τους ανοίγονται. 

Και πώς διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες των αποτυχημένων
σχέσεων; Είδαμε ότι τα διαζύγια έχουν αυξηθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια. Αυτό απαιτεί ορθή διαχείριση. Μια διαζευγ-
μένη σχέση δεν συνεπάγεται μόνιμη αντιπαλότητα μεταξύ
αυτών που κάποτε υπήρξαν σύντροφοι ούτε ανεξίτηλη τραυ-
ματική εμπειρία για τα παιδιά. Ο αμοιβαίος σεβασμός, ο ορθο-
λογισμός στην επίλυση των διαφορών, η υπευθυνότητα έναντι
των παιδιών απαλύνουν την οδυνηρή διαδικασία και δημιουρ-
γούν τις συνθήκες για μια νέα συναισθηματική ισορροπία για
όλους. Αυτά δεν είναι εύκολα αλλά γίνονται. Τα έχουμε δει να
γίνονται για το καλό όλων και τα έχουμε δει να αποτυγχάνουν
ζημιώνοντας όλους.

Η συνοχή της οικογένειας ενδυναμώνεται όταν τα μέλη της
βιώνουν συνειδητοποιημένα τις σχέσεις τους. Δεν υπάρχουν
πλέον οι παραδοσιακοί ρόλοι που, αν και δεν εγγυόνταν τη συ-
νοχή, την επέβαλλαν. 

Συνειδητοποιημένη βίωση της σχέσης απαιτεί διεύρυνση
των πνευματικών και συναισθηματικών μας οριζόντων. Η
σχέση αγάπης με τα παιδιά του συντρόφου μας από προηγού-
μενο γάμο δεν είναι αποτέλεσμα φυσιολογικών διεργασιών,
όπως η αγάπη της μητέρας ή του πατέρα προς τα βιολογικά
τους παιδιά. Απαιτεί επιλογές, αναγνώριση των ευθυνών μας,
διεύρυνση της έννοιας της αγάπης. Δεν αγαπώ μόνο τη ή τον
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σύντροφό μου, αγαπώ και ό,τι εκείνη ή εκείνος αγαπά, και τα
παιδιά βρίσκονται συνήθως πρώτα σε αυτή την κατηγορία. Δι-
εύρυνση των οριζόντων σημαίνει ανεκτικότητα στις διαφορε-
τικές κουλτούρες και πρότυπα συμπεριφοράς που φέρνουν τα
μέλη της οικογένειας από διαφορετικές χώρες. Αυτά είναι
πλούτος σε μια σχέση αλλά χωρίς διαχείριση μπορεί πάλι να
οδηγήσουν σε αδιέξοδα. Το ζευγάρι που γιορτάζει ξεχωριστά
τις θρησκευτικές γιορτές ή τις εθνικές επετείους σε διαφορετι-
κές ημερομηνίες και με διαφορετικές παρέες, να μην εκπλαγεί
αν μια μέρα διερωτάται τι έχουν κοινό. Η αγάπη προς τον ή τη
σύντροφο διευρύνεται για να περιλάβει την αγάπη προς τις
παραδόσεις του άλλου. 

Κλείνω με την άποψη του σατιρικού συγγραφέα Πίτερ ντε
Βρις: «η αξία του γάμου δεν είναι ότι οι ενήλικες κάνουν παιδιά,
αλλά ότι τα παιδιά ενηλικιώνουν τους γονείς».

Ευρωπαϊκές αξίες 

Από το 2004 μετέχουμε ως κράτος στη διαδικασία της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης. Πρόκειται για ένα ιστορικο-πολιτικό
πείραμα, αντίστοιχο σε έκταση και αντίκτυπο με την αμερικα-
νική επανάσταση του 1775 ή τη ρωσική επανάσταση του 1917
με μια μεγάλη διαφορά: επιτελείται ειρηνικά. Και παρά τις δυ-
σκολίες του εγχειρήματος και την κρίσιμη κατάσταση της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας των τελευταίων χρόνων, η διαδικασία
προχωρεί. Επομένως οι ευρωπαϊκές αξίες μας αφορούν. Επι-
δρούν ως ήρεμη δύναμη που καθοδηγεί τη δική μας πορεία. 

Ας δούμε λοιπόν τι μας διδάσκει η Ευρώπη.
Αρχίζουμε με θέματα διαχείρισης σύγχρονων κρατών. Όπως

και οι ευρωπαίοι λαοί σε δύο παγκόσμιους πολέμους, έτσι και
εμείς, από το 1963 έως το 1974, πληρώσαμε ακριβά με αίμα και
καταστροφές τους εθνικούς ανταγωνισμούς. Η Ενωμένη Ευ-
ρώπη μας προσφέρει μια νέα αλήθεια: «Δεν είναι με την κυ-
ριαρχία του ενός επί του άλλου αλλά με την ισότιμη
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συνεργασία και την ενεργό αλληλεγγύη που θα επιτύχουμε
ασφάλεια και ευημερία». Αυτό απαιτεί ανεκτικότητα και σεβα-
σμό μεταξύ των κοινοτήτων, αναγνώριση ότι η εθνική ταυτό-
τητα είναι βαθιά ριζωμένη αλλά και διαμορφώνεται ενεργά. 

Πολύ εύστοχα το έθεσε ο πατέρας των σύγχρονων μελετών
για τον εθνικισμό, Έρνεστ Γκέλνερ, αναφερόμενος στην έννοια
της εθνικής ταυτότητας, στον «ομφαλό» όπως τον χαρακτηρί-
ζει. «Μερικά έθνη έχουν ομφαλό. Άλλα αποκτούν ομφαλό.
Ορισμένους τους κτυπούν με τον ομφαλό στο κεφάλι». Οι Έλ-
ληνες, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι έχουν ομφαλό. Οι Αμε-
ρικανοί των ΗΠΑ, οι Νοτιοαφρικάνοι, οι Αυστραλοί, οι
Ισραηλινοί απέκτησαν ομφαλό. Σε πολλές πρώην αποικίες
προσπάθησαν να δώσουν ομφαλό, αλλά αυτό δεν πέτυχε. Από
την άλλη, πολλοί από όσους σήμερα θεωρούμε ότι έχουν
εθνικό ομφαλό δεν είχαν πάντα, όπως μας θυμίζουν τα λόγια
του Ντ’ Αζέγλιο: «Τώρα που φτιάξαμε την Ιταλία πρέπει να
φτιάξουμε και τους Ιταλούς». Ως Κύπρος βρισκόμαστε στο με-
ταίχμιο να αποκτήσουμε πολιτειακό ομφαλό. Χωρίς να απορ-
ρίψουμε η κάθε κοινότητα την εθνική μας ταυτότητα και
αναγνωρίζοντας με ειλικρίνεια στους άλλους το ίδιο δικαίωμα,
καλούμαστε να συμπροσδιορίσουμε μια σύνθετη ταυτότητα
που να διευρύνει το εθνοτικό με το πολιτειακό. 

Αλλά είναι και κάτι ακόμη που κάνει την Κύπρο μια μικρο-
γραφία της σύγχρονης Ευρώπης: στο νησί υπάρχουν πάνω από
μία κοινότητες. Η πολιτειακή μας ταυτότητα πρέπει να περι-
κλείει πέραν των δύο εθνικών ταυτοτήτων που δεσπόζουν. Και
όσο και να φαίνεται παράδοξο, είναι μάλλον ευκολότερο να
υπάρξει ειρήνη και συνεργασία σε μια πολυπολιτισμική πολι-
τεία παρά σε ένα διπολικό κράτος. 

Αυτή είναι μια από τις αξίες που προσδιορίζουν τι σημαίνει
Ευρώπη. 

Υπάρχουν και πιο πρακτικές αξίες που είναι χρήσιμες. Η πο-
λιτική για το μέλλον της Ευρώπης μέχρι το 2020 αποκαλύπτει
ανώτερες επιδιώξεις για αειφόρο οικονομική οργάνωση, για
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έξυπνη ανάπτυξη, για συνεκτική κοινωνία, για την ενεργό ανά-
μειξη της κοινωνίας των πολιτών. Ο ευρωπαϊκός στόχος για τη
δημιουργία μιας δυναμικής οικονομίας της γνώσης αποτελεί
την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατασκευα-
σμένη αβεβαιότητα και τους υψηλούς κινδύνους. Όλα αυτά
είναι στο επίκεντρο των σχεδιασμών για μια δημιουργική
Κύπρο και επομένως οι στόχοι μας είναι εναρμονισμένοι με ευ-
ρωπαϊκές επιδιώξει και τις αξίες που εκφράζουν. 

Αυτό μας φέρνει στις αξίες που αφορούν το μέλλον της Ευ-
ρώπης: την ανάγκη για βαθύτερη ενοποίηση όπως προτείνουν
οι ευρωπαίοι Φεντεραλιστές, να οδηγηθούμε δηλαδή από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Οι
συζητήσεις προκαλούν αγωνία και τις αντιδράσεις των λαών,
οι οποίοι βλέπουν τους γραφειοκρατικούς ευρωπαϊκούς θε-
σμούς ως εκτός ελέγχου της λαϊκής κυριαρχίας. Το ευρωπαϊκό
σύνταγμα απέτυχε να κερδίσει την απαιτούμενη έγκριση από
τα κοινοβούλια των κρατών-μελών. Εύλογες οι ανησυχίες και
αναμενόμενες οι αντιδράσεις. Ιδιαίτερα στις παρούσες δύσκο-
λες οικονομικές συνθήκες της ευρωζώνης, το ευρωπαϊκό οι-
κοδόμημα σείεται. Αμφιταλαντεύεται μεταξύ της Ευρώπης
των δύο ταχυτήτων –ισχυρού Βορρά και αδύναμου Νότου—
και μιας ενδυναμωμένης Ευρώπης κοινών θεσμών και ενιαίας
πολιτικής. Μέσα από την κρίση θα φανεί η ισχύς τους ευρω-
παϊκού οράματος. 

Ως μικρή χώρα έχουμε ανάγκη από μια ισχυρή Ευρώπη.
Επομένως οι συζητήσεις μάς αφορούν και πρέπει να είμαστε
όχι παθητικοί δέκτες –έστω και θετικοί– αλλά ενεργοί μέτοχοι.
Οι μικρές χώρες –που δεν έχουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά συμ-
φέροντα στα πλαίσια της ευρύτερης οικογένειας— μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Η ισχύς μας πηγάζει από την
προώθηση του κοινού ευρωπαϊκού οράματος. Έτσι η ενεργός
προώθηση ευρωπαϊκών αξιών αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία
για τη χώρα μας ως εργαλείο πολιτικής. 
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Χιούμορ

Κλείνω το κεφάλαιο αναγνωρίζοντας το χιούμορ ως αξία
που πρέπει να συνοδεύει κάθε σοβαρή ενασχόληση. Κάποιοι
ίσως διερωτηθούν: «Πώς ταιριάζει το χιούμορ σε ένα κεφάλαιο
που ασχολείται με σοβαρά θέματα»; Καταρχάς το χιούμορ ανε-
βάζει την αναγνωσιμότητα του βιβλίου. Αυτή εδώ η ενότητα
μάλλον διαβάζεται πρώτη από όσους φυλλομετρούν το βιβλίο
σε κάποιο βιβλιοπωλείο προσπαθώντας να αποφασίσουν αν
αξίζει τον κόπο. 

Ας σοβαρευτούμε όμως. Το χιούμορ είναι πολύ σοβαρή υπό-
θεση. «Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρεις τρό-
πους, την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ», παρατήρησε ο
μεγάλος φιλόσοφος του διαφωτισμού Εμμανουήλ Καντ. Στη
δική μας περίπτωση το όνειρο είναι το όραμα για μια δημιουρ-
γική Κύπρο. Με τη δύναμη της ελπίδας τελειώνει το βιβλίο.
Όσο αφορά την αίσθηση του χιούμορ, θα δούμε ότι είναι μια
αξία που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον στόχο μας και
γι’ αυτό βρίσκει εδώ τη θέση που της αξίζει. Η αίσθηση του χι-
ούμορ είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία
τις προκλήσεις της μεταιχμιακής εποχής αλλά και για να δια-
τηρούμε τον ενθουσιασμό μας για δημιουργία. 

Το χιούμορ και το γέλιο μας δίνουν την αίσθηση ότι διατη-
ρούμε κάποιον έλεγχο της κατάστασης όσο δύσκολη και να
είναι. Σκεφτείτε πόσες φορές, σε στιγμή αμηχανίας, πετάξατε
ένα αστείο. Αν μπορούμε να γελάσουμε με κάτι τότε μπορούμε
να το ξεπεράσουμε και αυτό μας δίνει ελπίδα και προοπτική. 

Μια μέρα ο Αβραάμ Λίνκολν προσπαθούσε να χωρίσει τα
δυο παιδιά του που καβγάδιζαν. Σήκωσε τους μικρούς στα
μπράτσα του και τράβηξε προς το σπίτι ενώ εκείνοι φώναζαν
και χειρονομούσαν. «Ποιο είναι το πρόβλημά τους;» ρώτησε
κάποιος φίλος. «Ό,τι είναι το πρόβλημα όλης της χώρας»,
απάντησε ο Λίνκολν. «Έχω τρία καρύδια και ο καθένας θέλει
από δύο». Στο μέσο του εμφυλίου πολέμου ο πρόεδρος της
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χώρας διατηρούσε το χιούμορ του για να ξεπερνά τις δυσκολίες
και να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα. 

Το χιούμορ είναι ένα σημαντικό κανάλι επικοινωνίας. Μας
επιτρέπει να μεταδώσουμε ένα μήνυμα σε ένα χαλαρό περι-
βάλλον, μειώνοντας την ένταση από τυχόν διαφωνίες και απο-
τρέποντας τις αντιπαραθέσεις. Όταν κάποτε δημοσιογράφοι
ρώτησαν τον πρόεδρο Κληρίδη τι προτίθεται να κάνει για το
πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Κύπρο, εκείνος απάν-
τησε δείχνοντας τον εαυτό του και υπαινισσόμενος την ηλικία
του: «Εγώ; Τίποτα!». Με χιουμοριστικό τρόπο και αυτοσαρκα-
σμό αποκάλυψε και μια βασική αρχή της φιλελεύθερης ιδεο-
λογίας της κυβέρνησής του, ότι το κράτος δεν παρεμβαίνει σε
θέματα προσωπικής ελευθερίας. Διατύπωσε με σαφήνεια τη
θέση του αλλά και πήρε τον έλεγχο της κατάστασης δημιουρ-
γώντας μια εύθυμη ατμόσφαιρα που απέτρεψε έντονες συζη-
τήσεις. 

Η σκωπτική αντίδραση του παλαίμαχου πολιτικού αποκά-
λυψε ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του
και αυτό μας ενδιαφέρει. Η ικανότητα για αυτοσαρκασμό μας
επιτρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας διαφορετικά, να βελτιω-
νόμαστε, να είμαστε άνετοι με τις αδυναμίες μας, να υπερβαί-
νουμε τις ανασφάλειές μας. Προσέξτε την ειρωνική διάθεση
του μεγάλου κύπριου ποιητή Κώστα Μόντη:

«Κοιτάχτε τώρα τον Κωστάκη!
Θαρρεί πως κάτι είναι που γράφει.
Τη μια μιμείται Καρυωτάκη, 
Την άλλη Έλιοτ ή Καβάφη»:
Ποιος αν του πω θα καταλάβη πως ο Καβάφης και ο Έλιοτ
με μιμηθήκαν,
μονάχα που έτυχε απλώς και μου προηγηθήκαν;

Άτομα που έχουν τη δύναμη να αυτοσαρκάζονται αξίζουν
τον σεβασμό μας. Αντιθέτως η σοβαροφάνεια αποκαλύπτει
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αδυναμίες και ανασφάλειες. Όπως το έθεσε ο Όσκαρ Ουάιλντ,
«η σοβαροφάνεια είναι το μόνο καταφύγιο των ρηχών ανθρώ-
πων». Αυτοί προκαλούν αμηχανία στους άλλους, τους κάνουν
να νιώθουν άβολα Και όταν νιώθουμε άβολα ούτε να επικοι-
νωνήσουμε ελεύθερα μπορούμε ούτε να είμαστε δημιουργικοί. 

Το χιούμορ προάγει την ομαδικότητα. Σκεφτείτε πόσες
φορές οι συζητήσεις στις παρέες περνούν από δύσκολα θέ-
ματα όπως η πολιτική, σε μια ατέλειωτη ανταλλαγή ανεκδό-
των. Οι κοινωνικές ομάδες έχουν πολλές φορές σοβαρά και
αμφιλεγόμενα θέματα να συζητήσουν. Η ψυχολογική επί-
δραση του γέλιου ενδυναμώνει τη συνοχή της ομάδας για να
αντεπεξέλθει στο ουσιαστικό της έργο. Ο πρόεδρος Λίνκολν
–που μαζί με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ θεωρούνται από τις πιο
πνευματώδεις ιστορικές πολιτικές προσωπικότητες– άρχισε
μια δύσκολη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για τη χει-
ραφέτηση των σκλάβων διαβάζοντας ένα χιουμοριστικό λο-
γοτεχνικό απόσπασμα. Τελειώνοντας και βλέποντας την
παντελή έλλειψη καλής διάθεσης από την ομάδα, παρατή-
ρησε: «Γιατί δεν γελάτε κύριοι; Αν δεν γελάσω, θα πεθάνω και
πιστέψτε με, χρειάζεστε και εσείς αυτό το φάρμακο όσο και
εγώ». 

Το χιούμορ βοηθά να δούμε τα πράγματα από μια διαφο-
ρετική οπτική γωνία, ενθαρρύνοντας έτσι την πνευματική ευε-
ξία και καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα. Στο βιβλίο του για
τα ανέκδοτα, ο Ζίγκμουντ Φρόιντ αναφέρει την ιστορία δύο
πλούσιων αλλά όχι ιδιαίτερα έντιμων βιενέζων εμπόρων που
προσπαθούσαν να κερδίσουν την εκτίμηση της κοινωνίας στη-
ρίζοντας τις καλές τέχνες. Χρηματοδότησαν ένα ζωγράφο της
εποχής να φιλοτεχνήσει τα πορτρέτα τους και κάλεσαν την
υψηλή κοινωνία και έναν σημαντικό κριτικό τέχνης στα απο-
καλυπτήρια. Την κατάλληλη στιγμή οδηγούν τους παρευρι-
σκόμενους μπροστά στους δυο πίνακες. 

– Λοιπόν, πώς σας φαίνονται; ρωτούν τον διακεκριμένο κρι-
τικό 
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Κοιτάζοντάς τους για λίγες στιγμές ο κριτικός παρατηρεί 
– Και πού είναι ο Εσταυρωμένος; προκαλώντας τα γέλια

όλων. 
Οι μεν έμποροι κατάλαβαν ότι τέτοια αριστουργήματα

πρέπει να πλαισιώνονται από μια αγιογραφία, ενώ οι υπό-
λοιποι αντιλήφθηκαν τον υπαινιγμό στον Ιησού μεταξύ δύο
ληστών. 

Το χιούμορ κρύβει και παγίδες. Κάποτε αποκαλύπτει αισθή-
ματα ανωτερότητας έναντι αυτών που είναι το αντικείμενο του
ανεκδότου. Όταν πήγα για σπουδές στο εξωτερικό διαπίστωσα
ότι παρόμοια ανέκδοτα με αυτά που ξέραμε στην Κύπρο για
τους Πόντιους, λέγονταν για τους Ιρλανδούς, Βέλγους, Πολω-
νούς ή Εβραίους. Ανάλογα με τη χώρα όπου βρισκόμουν υπήρ-
χαν ανέκδοτα για μια εθνική ομάδα. Αυτά συνήθως ξεκινούν
από ομάδες που διακατέχονται από ένα αίσθημα ανωτερότη-
τας έναντι των γειτόνων τους ή των διαφορετικών λαών που
βρίσκονται ανάμεσά τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις το χιούμορ
αποτελεί επίδειξη δύναμης, προσπάθεια να επιβληθούμε, να
εκθέσουμε τον άλλο. Σε χώρες με ευαισθησίες σε θέματα ρα-
τσισμού τέτοια ανέκδοτα δεν προκαλούν γέλιο αλλά ματιές
αποδοκιμασίας. 

Όταν ο Τσόρτσιλ έλεγε προς το τέλος της ζωής του, «είμαι
έτοιμος να συναντήσω τον Δημιουργό μου –δεν είμαι όμως
σίγουρος αν ο Δημιουργός είναι έτοιμος για αυτή την περι-
πέτεια», αυτοσαρκαζόταν και αυτό αξίζει σεβασμού. Δεν
μπορεί να πει το ίδιο ο αντίπαλός του, Κλέμεντ Άτλι, που τον
διαδέχτηκε για το καυστικό σχόλιο του Τσόρτσιλ μετά την
άφιξη του Άτλι στην πρωθυπουργική κατοικία «Έφθασε ένα
άδειο ταξί και από μέσα βγήκε ο Άτλι». Ο πληθωρικός Τσόρ-
τσιλ ειρωνεύτηκε έτσι τον πολιτικό του αντίπαλο τόσο για
το μικρόσωμό του όσο και για τις άχρωμες πολιτικές του θέ-
σεις. Όπως και να έχει όμως, καλύτερη η αντιπαράθεση με
ειρωνικό χιούμορ από την καλλιέργεια τοξικής ατμόσφαιρας
μεταξύ αντιπάλων. 
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Μια κοινωνία που βρίσκεται μπροστά από μεγάλες προκλή-
σεις μπορεί να βρει στο χιούμορ καταλυτική θετική επίδραση.
Έχουμε και εμείς σήμερα ανάγκη από την αίσθηση του χιούμορ
που πρέπει να συνοδεύει κάθε σοβαρή ενασχόληση. Χαλαρώ-
νει την ένταση της πολιτικής διαδικασίας, φέρνει αισιοδοξία
και ενθουσιασμό, ενθαρρύνει την ομαδικότητα και τη δημιουρ-
γική δυναμική. 

Στα θέματα αξιών δεν υπάρχουν συμπεράσματα. Κατ΄ ακρί-
βεια, όσο απορρίπτουμε τους φονταμενταλισμούς δεν μπο-
ρούμε να φθάσουμε σε οριστικά συμπεράσματα για τις αξίες
μας. Γι’ αυτό κλείνω το κεφάλαιο για τις αξίες με την αξία του
χιούμορ.

Και αν όλα όσα είπαμε ακούγονται προκλητικά και δύ-
σκολα, έτσι είναι. Όμως «τα δύσκολα είναι η μοίρα μας», όπως
το έθεσε ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Μπορούμε, φτάνει να επιμεί-
νουμε.

Η πολιτική δεν είναι χωρίς ηθική βάση –έστω και αν έτσι φαίνεται καμιά
φορά τόσο από αυτούς που την ασκούν όσο και από αυτούς που τη
βιώνουν.

Χρειαζόμαστε συζήτηση για τις ηθικές αξίες που καθοδηγούν τη
συμπεριφορά μας. Να δώσουμε σύγχρονο νόημα στις αξίες του
πατριωτισμού, της υπευθυνότητας, του επαγγελματισμού, της
ανεκτικότητας. Να στοχαστούμε για το σεβασμό που οφείλουμε στους
νέους, το ρόλο της οικογένειας, για τις Ευρωπαϊκές μας αξίες. 

Οι ιδέες δεν είναι ουδέτερες αξιών. Αν η δημιουργική Κύπρος είναι μια
πυξίδα για το μέλλον, οι αξίες είναι ο μαγνητικός Βορράς που δίνει
στίγμα. 
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κΕΦΑλΑιο V:

πΕριΒΑλλον

Το φυσικό περιβάλλον είναι η βάση της κοινωνικής οργά-
νωσης. Κατέχει κεντρική θέση στους πολιτικούς σχεδιασμούς
των σύγχρονων χωρών. Αυτό χρειαζόμαστε και εμείς σήμερα.
Τι προκαλεί αυτό το ενδιαφέρον διεθνώς; Και γιατί πρέπει να
είναι στο επίκεντρο των δικών μας σχεδιασμών; Διότι διαπι-
στώνουμε τις τελευταίες δεκαετίες ότι η ανθρώπινη δραστη-
ριότητα επιβαρύνει το περιβάλλον σε μεγαλύτερο βαθμό απ’
όσο εκείνο μπορεί να αντέξει. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι
βιώσιμη και οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική χρεωκοπία.
Αυτό ισχύει σε παγκόσμια κλίμακα, ισχύει στη λεκάνη της Με-
σογείου και ισχύει ιδιαίτερα έντονα στο νησί μας. Δεν το λένε
μόνο οι επιστήμονες˙ οι αλλαγές γίνονται καθημερινά αισθη-
τές από τους πολίτες, έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής
και επηρεάζουν τις μορφές οργάνωσης στις οποίες έχουμε συ-
νηθίσει. Απαιτούν προσαρμογή στους σχεδιασμούς μας. 

Η σχέση μας με το περιβάλλον είναι πολυεπίπεδη και σύν-
θετη πρέπει να είναι και η προσέγγιση μας στα περιβαλλοντικά
θέματα. Γι’ αυτό εξετάζουμε μαζί θέματα οικονομικής βιωσιμό-
τητας και περιβάλλοντος σε αυτό και το επόμενο κεφάλαιο. 

Η ποιότητα ζωής προϋποθέτει ένα ποιοτικό φυσικό περι-
βάλλον και βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα. Μιλούμε για
«πράσινη οικονομία». Ίσως κάποιοι σηκώσουν δύσπιστα τα
φρύδια με αυτή την προσέγγιση˙ ωστόσο αυτή είναι η διεθνής
τάση. Θέματα που στη δεκαετία του 1980 ήταν το αποκλει-
στικό ενδιαφέρον των πράσινων κινημάτων, με περιορισμένη
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πολιτική επιρροή, σήμερα είναι στην καρδιά των πολιτικοστο-
χαστικών αναζητήσεων. Εξάλλου, στις παρούσες συνθήκες κρί-
σης και πρωτοφανούς ανεργίας, επιβάλλεται η αναζήτηση ενός
καινούργιου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης και το περιβάλ-
λον αποκτά κεντρικό ρόλο. 

Η οικονομική δραστηριότητα αντλεί από το φυσικό περι-
βάλλον και σε αυτό επιστρέφει. Αγνοώντας την αλληλεπί-
δραση καταστρέφουμε το περιβάλλον και το κατεστραμμένο
περιβάλλον στρέφεται κατά της οικονομικής ανάπτυξης. Δεν

καλούμαστε πλέον να επιλέ-
ξουμε μεταξύ διατήρησης του
περιβάλλοντος και οικονομι-
κής προόδου, αλλά να συν-
θέσουμε τα συγκρουόμενα
αιτήματα σε ένα βιώσιμο
μοντέλο. 

Διευκρινίζω ότι δεν θέτω
τα θέματα οικονομίας σε
υποδεέστερη θέση από τα
περιβαλλοντικά. Αντιθέτως,
βάζω τα περιβαλλοντικά θέ-

ματα στο επίκεντρο των οικονομικών σχεδιασμών δη -
μιουργώντας έτσι νέες προοπτικές για την οικονομία. Δεν
έχουμε βρει βεβαίως το μαγικό ραβδί της βιώσιμης οικονο-
μίας. Δεν ξεφεύγουμε από τη δυσκολία να προβαίνουμε σε
επιλογές μεταξύ διατήρησης του περιβάλλοντος και οικονο-
μικών δραστηριοτήτων. Όταν όμως αντιμετωπίζουμε τα δύο
θέματα ως ενιαία βρίσκουμε πολλές φορές λύσεις. Άλλοτε
πάλι διευκολυνόμαστε στις επιλογές μας. 

Την αφύπνιση των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, στα
αναδυόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα προκάλεσε το βι-
βλίο της Ρέιτσελ Κάρσον Silent Spring–Σιωπηλή Άνοιξη που
εκδόθηκε το 1963. Η συγγραφέας παρατήρησε τα προβλή-
ματα που δημιουργούσαν οι προσπάθειες ελέγχου του περι-

Η σχέση μας με το περιβάλλον
είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη
πρέπει να είναι και η
προσέγγιση μας στα
περιβαλλοντικά θέματα. Γι’ αυτό
εξετάζουμε μαζί θέματα
οικονομικής βιωσιμότητας και
περιβάλλοντος.
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βάλλοντος και προκάλεσε δημόσια αγωνία από τις απρόβλε-
πτες επιπτώσεις των εντομοκτόνων. Χωρίς έντομα δεν υπάρ-
χουν πουλιά και η άνοιξη είναι πλέον βουβή. Ακολούθησαν
τρεις μελέτες-σταθμοί που διαμορφώνουν τις σύγχρονες ιδέες
για το περιβάλλον. Μας οδηγούν στο να κατανοήσουμε ότι το
περιβάλλον που θεωρούσαμε παραδοσιακά ως δεδομένο, αλ-
λοιώνεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Για να το πούμε
απλά αλλά χωρίς υπερβολή: το φυσικό μας περιβάλλον κιν-
δυνεύει. Αυτό μας προκαλεί να επαναδιαπραγματευτούμε τη
σχέση μας μαζί του. 

Το 1972 είχαμε τη μελέτη της διεθνούς δεξαμενής σκέψης
Λέσχη της Ρώμης σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Μασαχουσέτης, ΜΙΤ, για τα όρια της οικονομικής ανάπτυξης.
Είναι οι υφιστάμενες πολιτικές βιώσιμες ή οδηγούν σε κατάρ-
ρευση; Πώς να δημιουργήσουμε μια οικονομία που να ικανο-
ποιεί τις ανάγκες όλων; Οι απαντήσεις ήταν ιδιαίτερα
ανησυχητικές. Χωρίς αλλαγές πολιτικής οι αρχές του 21ου
αιώνα θα σηματοδοτούσαν την απαρχή προβλημάτων που
συσσώρευσαν ασύνετες πολιτικές δεκαετιών. 

Το 1982 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συστήνει Διεθνή Επι-
τροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη υπό την προεδρία
της πρώην πρωθυπουργού της Νορβηγίας Γκρο Μπρούντλαντ.
Από την Επιτροπή ζητήθηκε να προτείνει σχέδιο δράσης που
να διασφαλίζει το μέλλον της παγκόσμιας κοινότητας. Η έκ-
θεση της Επιτροπής Το Κοινό μας Μέλλον βοήθησε να κατα-
νοήσουμε την αλληλεξάρτηση κοινωνικής οργάνωσης με το
περιβάλλον και εισήγαγε στις πολιτικές συζητήσεις την έννοια
της «αειφόρου ανάπτυξης», δηλαδή, της ικανότητας να ικανο-
ποιήσουμε τις σημερινές ανάγκες, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο
την ικανότητα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις
δικές τους. 

Τέλος, το 1986, δημοσιεύεται η θεωρία περιβαλλοντικής
ηθικής του Πωλ Τέιλορ, η οποία απαντά στο ερώτημα κατά
πόσο χρειάζεται περιβαλλοντική ηθική, πέραν του ηθικού συ-
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στήματος σεβασμού προς τον άνθρωπο. Η απάντηση είναι
καταφατική, αλλά ο Τέιλορ δεν αρκέστηκε σε αυτό. Προχώ-
ρησε να διερευνήσει ποιες είναι οι ευθύνες μας προς το περι-
βάλλον προσφέροντας μας έτσι πυξίδα περιβαλλοντικής
ηθικής. 

Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε σε βάθος με αυτά τα θέματα;
Διότι τα οικολογικά προβλήματα δεν συμβαίνουν κάπου αλλού
για να απασχολούν κάποιους άλλους. Συμβαίνουν στο δικό
μας νησί και μας επηρεάζουν άμεσα. Για να χαράξουμε αποτε-
λεσματική πολιτική πρέπει να αντιληφθούμε τι συμβαίνει στο
φυσικό περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα και να κατανοή-
σουμε πώς επηρεάζεται η χώρα μας. Για να είναι αποτελεσμα-
τικοί οι σχεδιασμοί μας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις
ευρύτερες πολιτικές άλλων. 

Παλαιότερα, οι γεωργοί πότιζαν τα χωράφια τους με τη
σειρά, παίρνοντας νερό από αυλάκια που άνοιγαν από την
κοίτη του ποταμού προς το χωράφι τους. Αν το δικό σου αυλάκι
ήταν πιο κάτω στη ροή του ποταμού από το δικό μου και εγώ
δεν περίμενα τη σειρά μου, θα σου στερούσα την ποσότητα
νερού που συμφώνησες με τον κοινοτάρχη. Το χωριό που επέν-
δυε χρόνο και ενέργεια στη συζήτηση (ή στους καβγάδες) για
ένα δίκαιο σύστημα διανομής, χωρίς να υπολογίζει το φράγμα
που κατασκεύαζε η κυβέρνηση κοντά στην πηγή του ποταμού,
θα βρισκόταν μπροστά σε οδυνηρές εκπλήξεις. Το πρόβλημα
δεν θα ήταν το σύστημα διανομής του κοινοτάρχη αλλά η ελ-
λιπής κατανόηση του προβλήματος. Έτσι και με τα θέματα πε-
ριβαλλοντικής πολιτικής. Πρέπει να τα δούμε στην ευρύτερή
τους διάσταση. 

Σε αυτό το κεφάλαιο συζητούμε τα σύγχρονα οικολογικά
προβλήματα και θέτουμε τις βάσεις της συζήτησης για βιώσιμη
οικονομία. Θα διαπιστώσουμε ότι η αντιμετώπιση των περι-
βαλλοντικών προκλήσεων προδιαγράφει νέες μορφές οικονο-
μικών δραστηριοτήτων με προοπτικές για δημιουργία θέσεων
εργασίας.
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Ευθύνη προς το περιβάλλον

Ποιες είναι οι ευθύνες μας προς το περιβάλλον; Απαντών-
τας αυτό το ερώτημα μπορούμε να εντάξουμε θέματα οικολο-
γίας στις συζητήσεις για το κοινό καλό. Το φυσικό περιβάλλον
δεν έχει λόγο στην πολιτική διαδικασία και σε εμάς επαφίεται
να οριοθετήσουμε το κοινό καλό σε σχέση αυτό. 

Περιβαλλοντική ηθική

Η πρόσβαση σε καθαρό αέρα, νερό και έδαφος είναι «περι-
βαλλοντικά ανθρώπινα δικαιώματα». Επομένως η βασική πε-
ριβαλλοντική μας ευθύνη είναι να διατηρήσουμε καθαρό τον
αέρα, το νερό και το έδαφος τόσο για τις σημερινές γενιές όσο
και για αυτές που ακολουθούν. 

Πέραν τούτου όμως, μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση
αναγνωρίζει ότι το φυσικό περιβάλλον δεν είναι εκεί απλά για
να το απολαμβάνουμε και να το εκμεταλλευόμαστε κατά βού-
ληση. Εμείς υπάρχουμε και ζούμε τη ζωή που ζούμε, διότι υπάρ-
χει το φυσικό περιβάλλον. Έχουμε ευθύνη να το διατηρήσουμε
σε τέτοια κατάσταση που να επιτρέπει στις μελλοντικές γενιές
να ζήσουν τουλάχιστον όπως ζούμε εμείς σήμερα. Αυτό δημι-
ουργεί ευθύνες όσο αφορά την εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων. Δεν μπορεί να εξαντλήσουμε, για παράδειγμα, όλες τις
φυσικές μορφές ενέργειας και να αφήσουμε τις επόμενες γενιές
χωρίς ενέργεια. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί για τον ορυκτό
πλούτο, τα δάση, τους υδάτινους πόρους και γενικά οτιδήποτε
υπάρχει σε περιορισμένη ποσότητα. Τα κοιτάσματα φυσικού
αερίου της Δημοκρατίας δημιουργούν ακριβώς τέτοιου είδους
ευθύνες για τη κοινωνία μας. 

Μια δημιουργική κοινωνία αναγνωρίζει την ανακλαστικό-
τητα στις σχέσεις ανθρώπου-περιβάλλοντος και διερευνά λύ-
σεις. Δεν είναι όμως η μόνη λύση η διατήρηση της φύσης στην
κατάσταση που τη βρήκαμε. Αυτό πολλές φορές συγκρούεται
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με άλλες ανάγκες. Λύση είναι και η προγραμματισμένη ανα-
νέωση των πόρων –όπως, για παράδειγμα, γίνεται σε ορισμένες
χώρες με τη συστηματική αναδάσωση. Λύση είναι η ανάπτυξη
τεχνολογίας που να υποκαθιστά το φυσικό πόρο που εξαντλεί-
ται –όπως είναι οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ηλιακή, αι-
ολική ή γεωθερμική, που επιτρέπουν την απεξάρτησή μας από
τα ορυκτά καύσιμα. Λύση είναι η μετατροπή του φυσικού
πλούτου σε μακροχρόνια οικονομική επένδυση –όπως κάνει η
Νορβηγία με το Ταμείο Πετρελαίου όπου επενδύονται τα ει-
σοδήματα από την εκμετάλλευση των αποθεμάτων της Βό-
ρειας Θάλασσας. 

Μπορούμε να διευρύνουμε την προσέγγισή μας αναγνωρί-
ζοντας μια γενικότερη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο,
όπου ο άνθρωπος, ως ένα μόνο μέρος της δημιουργίας, δεν
είναι το επίκεντρο. Αυτή είναι η κοσμοκεντρική προσέγγιση.
Άνθρωπος χωρίς κόσμο δεν νοείται, ούτε όμως και κόσμος
χωρίς τον άνθρωπο και η λογική της συμμετρίας βρίσκει εδώ
πρακτική εφαρμογή. Η ακριβής σχέση μεταξύ τους δεν είναι
πάντοτε αντιληπτή ή κατανοητή. Από αυτή την οπτική γωνία,
ο κόσμος έχει εγγενή αξία και η ευθύνη μας προς το φυσικό
περιβάλλον δεν εξαντλείται στο να μη διαταράξουμε τη σχέση
του με τον άνθρωπο. Έχουμε ευθύνη για διατήρηση του φυσι-
κού περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από την ωφέλειά του για εμάς
όπως εμείς σήμερα την αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί, για παρά-
δειγμα, τα αγρινά να μην έχουν πρακτική χρήση για εμάς σή-
μερα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να τα
εξαφανίσουμε από τα δάση του Τροόδους. Δεν επιτρέπεται να
καταστρέψουμε όλες τις ομορφιές της φύσης και να αφήσουμε
τα παιδιά μας να θαυμάζουν έναν σκουπιδότοπο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Εκκλησία αναγνώρισε τα προ-
βλήματα που προκάλεσε στο περιβάλλον η θέση ότι «ο άνθρω-
πος είναι η κορωνίδα της δημιουργίας», αφού από αυτή
προκύπτει το δικαίωμα χρήσης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος έθεσε το περιβάλλον ψηλά στις προτεραιότητες
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της ορθοδοξίας και τα συγγράμματα του Μητροπολίτη Περ-
γάμου Ιωάννη, Η Κτίση ως Ευχαριστία, έθεσαν τις περιβαλλον-
τικές προκλήσεις σε μια πιο σύνθετη θεολογική βάση. Το
αναφέρω αυτό διότι αποτελεί παράδειγμα της δύναμης των
ιδεών, αλλά και διότι μας υπενθυμίζει αυτό που είχαμε πει για
την ανάγκη όπως η Εκκλησία αναδειχθεί σε πνευματική δύ-
ναμη μέσα από τον διάλογο της δογματικής παράδοσης με τα
σύγχρονα προβλήματα.

Η κοσμοκεντρική προσέγγιση εγείρει και τα μεγαλύτερα
ηθικά διλήμματα. Μια δημιουργική κοινωνία δεν τα αγνοεί,
παλεύει με αυτά και ψάχνει απαντήσεις. Πώς ζυγίζουμε το όφε-
λος των σημερινών γενιών και των οικονομικά ασθενέστερων
ομάδων, έναντι της ευθύνης για προστασία του περιβάλλον-
τος; Η διαμάχη για την ανάπτυξη του δάσους του Ακάμα απο-
τελεί πρακτική έκφραση αυτών των διλημμάτων. Έχουμε, από
τη μία, τα άμεσα οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη της πε-
ριοχής για τους κατοίκους και, από την άλλη, το ενδιαφέρον
των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των κατοίκων άλλων
περιοχών της Κύπρου για διατήρηση του δάσους στην παρθένα
του κατάσταση. 

Διλήμματα και επιλογές 

Πώς αντιμετωπίζουμε τα διλήμματα; Η συζήτηση για κοι-
νωνικές επιλογές εφαρμόζεται κατεξοχήν στις περιβαλλοντι-
κές προκλήσεις. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα
πλουραλισμό αξιών και η σύνθεση των αιτημάτων της κοινω-
νικής οργάνωσης με την ευθύνη προς το περιβάλλον δεν είναι
πάντα δυνατή ούτε και εύκολη. 

Αναγνωρίζει τις δυσκολίες η περιβαλλοντική ηθική του Τέι-
λορ προσφέρει γενικές αρχές για διευθέτηση συγκρουόμενων
αιτημάτων μεταξύ της ευθύνης προς τον άνθρωπο και της ευ-
θύνης προς το περιβάλλον. Σε θέματα αυτοάμυνας βάζουμε
τον άνθρωπο υπεράνω της φύσης. (Αυτό μπορεί να αμφισβη-
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τείται από τους «βαθιούς οικολόγους» που μας υποδεικνύουν
ότι αυτή η θέση δεν είναι αμερόληπτη. Σεβαστό το επιχείρημα,
όμως μεταξύ του δικαιώματος της ζωής του ανθρώπου και των
δικαιωμάτων του περιβάλλοντος παίρνουμε θέση υπέρ του
πρώτου.) Πέραν τούτου εφαρμόζεται η λογική της συμμετρίας
μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Οι επιλογές μας πρέπει
να προκαλούν το ελάχιστο κακό –είτε στον άνθρωπο είτε στη
φύση. Πρέπει να είναι δίκαιες στην κατανομή των αρνητικών
και στην αποκατάσταση βλαβών. Και να ζυγίζουν τη βαρύτητα
των δικαιωμάτων και των δύο πλευρών, διακρίνοντας μεταξύ
βασικών και μη βασικών δικαιωμάτων. Το δικαίωμα στη ζωή, η
υγεία και η αποφυγή βλάβης είναι βασικό και στις δύο πλευρές
–και για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον. Το δικαίωμα για
«περισσότερα» ή «καλύτερα» είναι μη βασικό και για τις δύο
πλευρές.

Για να κατανοήσουμε αυτές τις αρχές, ας δούμε ένα παρά-
δειγμα. Αν η μόνη τροφή που διαθέτει μια απομονωμένη κοι-
νότητα είναι τα αγρινά, τότε είναι ηθικά αποδεκτό το κυνήγι.
Ηθικά αποδεκτός είναι επίσης ο περιορισμός των διαθέσιμων
δασικών εκτάσεων για να κτιστεί νοσοκομείο στην περιοχή, νο-
ουμένου ότι ο σχεδιασμός του νοσοκομείου θα ελαχιστοποιεί
τις αρνητικές επιπτώσεις στο δάσος, αντί το κόστος κατα-
σκευής. Βάζουμε δηλαδή την υγεία του ανθρώπου πάνω από
το «περισσότερο δάσος» για τα αγρινά. Δεν είναι όμως ηθικά
αποδεκτή η κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στην ίδια πε-
ριοχή ή το κυνήγι για χάρη του «μεζέ». Εδώ θα μπορούσε να
ρωτήσει κάποιος «και αν η κατασκευή του νοσοκομείου θα κα-
ταστρέψει το δάσος και θα εξαφανίσει τα ζώα»; Οι αρχές που
προδιαγράψαμε δεν δίνουν λύση σε κάθε πρόβλημα, δυσκολίες
παραμένουν, θυσίες είναι αναπόφευκτες. Οι αρχές όμως προ-
σφέρουν το πλαίσιο ορθολογικών αποφάσεων. Ίσως να μπο-
ρούσε να κτιστεί κάπου αλλού το νοσοκομείο, έστω και αν
απαιτείται αυξημένο κόστος για καινούργιο δρόμο πρόσβασης. 
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Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Εξετάζουμε τα περιβαλλοντικά θέματα και από μια διαφο-
ρετική οπτική γωνία, ως διαχείριση των κινδύνων που προκα-
λεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, τα μεταλλεία
της Σκουριώτισσας και του Αμιάντου έχουν προκαλέσει περι-
βαλλοντικές καταστροφές που μας επηρεάζουν χρόνια αφού
έχουν σιγήσει τα μηχανήματα εξόρυξης. Ο πεπαλαιωμένος εξο-
πλισμός και οι μπαταρίες περιέχουν τοξικά υλικά και η απόρ-
ριψή τους στους σκυβαλότοπους ρυπαίνει το περιβάλλον με
κίνδυνο μόλυνσης των υπόγειων υδροφορέων. Τα 13 εκατομ-
μύρια πλαστικές σακούλες που χρησιμοποίησε μια μόνο υπε-
ραγορά στην Κύπρο σε έναν
χρόνο χρειάζονται δεκαετίες
μέχρι να αποσυντεθούν όταν
τις πετάξουμε. Όλοι αυτοί
είναι κίνδυνοι που χρειάζον-
ται αντιμετώπιση. 

Ενδιαφέρον παράδειγμα
διαχείρισης περιβαλλοντικών
κινδύνων έδωσε πρόσφατα η
Σουηδία με την απόφαση για
κατασκευή χώρου φύλαξης πυρηνικών αποβλήτων μέχρι να
μην αποτελούν πλέον κίνδυνο για το περιβάλλον, κάτι που
παίρνει χιλιάδες χρόνια. Όχι μόνο βρήκε λύσεις στις τεχνικές
πτυχές του προβλήματος αλλά αναμετρήθηκε επιτυχώς με τις
πολιτικές δυσκολίες. Στην τελική επιλογή της τοποθεσίας του
έργου δύο δήμοι συναγωνίζονταν για να το φιλοξενήσουν,
έχοντας πεισθεί για την ασφάλεια του εγχειρήματος και απο-
βλέποντας στα σημαντικά οικονομικά οφέλη από τις επενδύ-
σεις. Το κόστος θα καλυφθεί από φορολογία στη χρήση
πυρηνικής ενέργειας. Μια σύγχρονη κοινωνία βρίσκει λύσεις
στα τεχνικά προβλήματα, επενδύει χρόνο στη δημόσια διαβού-
λευση, εφαρμόζει τη λογική της συμμετρίας όπου οι μη επηρε-

Η αντιμετώπιση των κινδύνων
κοστίζει. Έχουμε ευθύνη να
μεριμνούμε για την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων
και τη δίκαιη κατανομή του
κόστους που προκύπτει. 
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αζόμενοι καταβάλλουν το αντίτιμο για να ικανοποιηθούν οι
ανησυχίες των επηρεαζόμενων. Διατηρεί έτσι τη κοινωνική συ-
νοχή χωρίς να διακινδυνεύει τη μελλοντική αρμονική λειτουρ-
γία της. 

Προτού προχωρήσουμε, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε
ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αποτελούν παγκόσμιο πρό-
βλημα. Δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από εμάς. Ως χώρα εί-
μαστε εκτεθειμένοι σε δυσανάλογα υψηλό κίνδυνο. Τα
οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα.
Ανήκουμε στη γεωγραφική ζώνη του πλανήτη που επηρεάζεται
ιδιαίτερα αρνητικά από τις κλιματικές αλλαγές. Από την άλλη,
πολύ λίγη ευθύνη έχουμε για τις κλιματικές αλλαγές. Ούτε το
μέγεθος του πληθυσμού ούτε η δομή της οικονομίας μας
ασκούν ιδιαίτερες πιέσεις στο παγκόσμιο περιβάλλον. Αυτό
όμως δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη έναντι του δικού
μας περιβάλλοντος και για ενεργό συμμετοχή σε διεθνείς πρω-
τοβουλίες. Εδώ ακριβώς ανοίγεται μια σημαντική ευκαιρία.

Περιβαλλοντικές προκλήσεις 

Τι συμβαίνει, λοιπόν, με το φυσικό περιβάλλον; Υπερβαί-
νουμε τα όριά του. Αυτό γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρό-
πους: είτε εξαντλούμε τους περιορισμένους διαθέσιμους

Η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγμα περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Το ηθικό ανάστημα που αποκτά η χώρα από μια
ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική μαζί με την εμπειρογνωμοσύνη
και τις διεθνείς συνεργασίες που απαιτούνται για αποτελεσματική
εφαρμογή της, μας καθιστούν παράγοντα διαχείρισης της ευαίσθητης
λεκάνης της Μεσογείου. 

Αυξάνουμε έτσι την ισχύ μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
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πόρους, ή χρησιμοποιούμε ανανεώσιμους πόρους με πιο γρή-
γορους ρυθμούς από ό,τι η φύση τους αναπληρώνει, ή παρά-
γουμε απόβλητα και ρύπους με πιο γρήγορους ρυθμούς από
ό,τι το περιβάλλον μπορεί να αφομοιώσει. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αφορούν μόνο το φυ-
σικό περιβάλλον και την ικανότητά μας να το χρησιμοποι-
ήσουμε ή όχι. Από την εποχή του Ιπποκράτη είχε γίνει
αντιληπτό ότι περιβάλλον και υγεία είναι αλληλένδετα. Τα
σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα εγείρουν και σύγ-
χρονα προβλήματα υγείας και κάνουν πιο σύνθετη τη σχέση
μεταξύ τους. Η ένταση (στρες), διάφορα είδη καρκίνου, το
άσθμα, ο διαβήτης, ο καταρράκτης, οι διατροφικές διαταραχές
είναι ασθένειες της σύγχρονης εποχής. Σε μεγάλο βαθμό τις
προκαλούμε εμείς στους εαυτούς μας με τον τρόπο ζωής και
την υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Έχουμε
βελτιώσει τις συνθήκες ζωής και αυξήσει τη μακροβιότητα των
πολιτών, ωστόσο η ένταση του τρόπου ζωής, η δόμηση των πό-
λεων μας, η ανεξέλεγκτη αλυσίδα τροφοδοσίας, η υπεραφθο-
νία προϊόντων και η προώθηση της κατανάλωσης, προκαλούν
πανδημίες και χειροτερεύουν την ποιότητα ζωής. Αυτά πρέπει
να έχουμε υπόψη μας όταν συζητούμε για το περιβάλλον.

Ο φαύλος κύκλος της εξάντλησης 

Όταν σε έναν πεπερασμένο φυσικό κόσμο η ανθρώπινη
δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς –πληθυσμός, κατά κεφα-
λήν εισόδημα. παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων και υπη-
ρεσιών— τότε, αργά ή γρήγορα, θα φθάσουμε τα όρια, θα τα
ξεπεράσουμε και θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Ας δούμε
κάποια παραδείγματα. 

Την εξάντληση περιορισμένων διαθέσιμων πόρων αντιμε-
τωπίζουμε με τα ορυκτά καύσιμα και όχι μόνο. Μελέτη της
Αρχής Ενέργειας της Δανίας εκτιμά ότι οι ενεργειακές ανάγκες
της ανθρωπότητας μέχρι το 2050 θα είναι εξαπλάσιες της συ-
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νολικής παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας το έτος 2000. Τα
ορυκτά καύσιμα παραμένουν η κύρια πηγή ενέργειας. Συνδυά-
ζουμε αυτή την εκτίμηση με το γεγονός ότι εδώ και χρόνια ανα-
καλύπτουμε λιγότερα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα πετρελαίου
ετησίως από όσα καταναλίσκουμε και το συμπέρασμα είναι ότι
αργά ή γρήγορα θα φθάσουμε τα όρια. Οπωσδήποτε το κόστος
εξόρυξης συνεχώς αυξάνεται καθώς εντοπίζονται αποθέματα
σε πιο δύσβατες περιοχές. Το πρόσφατο ενδιαφέρον για το φυ-
σικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο οφείλεται σε προόδους
της μηχανικής που επιτρέπουν την εξόρυξη από μεγάλο υπο-
θαλάσσιο βάθος, αλλά και στην αύξηση της τιμής διεθνώς που
κάνουν την εξόρυξη κερδοφόρα σε σχέση με προηγούμενα
χρόνια. 

Τη χρήση ανανεώσιμων πόρων με πιο γρήγορους ρυθμούς
από ό,τι η φύση τους αναπληρώνει διαπιστώνουμε με την εκ-
μετάλλευση των υδατικών πόρων. Όταν η ετήσια ανανέωση
των υδατικών πόρων είναι κατά μέσο όρο 100 εκατομμύρια κυ-
βικά μέτρα και η κατανάλωση είναι 130 εκατομμύρια, τότε μει-
ώνουμε τα υπόγεια ύδατα κατά 30 εκατ. κυβικά μέτρα τον
χρόνο. Όσο μεγάλα και να είναι τα αποθέματα, αργά ή γρή-
γορα θα εξαντληθούν. Τα τελευταία πενήντα χρόνια έχουμε
υπεραντλήσει 1.500 εκατ. κυβικά μέτρα φρέσκου νερού. Για τα
επόμενα δεκαπέντε χρόνια η φύση θα εργάζεται για να ανα-
πληρώσει τους πόρους που εμείς σήμερα χρησιμοποιήσαμε,
αντί να δουλεύει για τα παιδιά μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραγωγής και αφομοί-
ωσης αποβλήτων είναι η ικανότητα της φύσης να αφομοιώνει
βιομηχανικούς αέριους ρύπους και να τους μετατρέπει σε ωφέ-
λιμο οξυγόνο ή σε ουδέτερα συστατικά. Μελέτες δείχνουν ότι
το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι σήμερα στα
υψηλότερα επίπεδα από ότι ήταν εδώ και 2000 χρόνια. Ορι-
σμένες εκτιμήσεις λένε ότι τα πράγματα δεν είχαν αλλάξει για
650.000 χρόνια με το διοξείδιο του άνθρακα να παραμένει χα-
μηλότερο από 290 σωματίδια στο εκατομμύριο (ppm). Από τη
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βιομηχανική επανάσταση εδώ και διακόσια χρόνια παρατηρεί-
ται μια ραγδαία αύξηση κατά 35% στα 390 ppm.

Υπάρχει όμως ακόμη κάτι. Δεν γίνεται πάντα άμεσα αντι-
ληπτό ότι πλησιάζουμε ή υπερβαίνουμε κάποια όρια, καθώς
και το πώς η υπέρβαση των ορίων επηρεάζει περιβαλλοντικές
ισορροπίες. Η αντίδραση της φύσης καθυστερεί, ενώ κάποτε
η αντίδραση επιτείνει τις επιπτώσεις ενεργοποιώντας ένα
φαύλο κύκλο. Για παράδειγμα, η καταστροφή δασών προκαλεί
διάβρωση του εδάφους και η διάβρωση επιφέρει ακόμη μεγα-
λύτερη καταστροφή δασών. Η υπεράντληση από τους υπόγει-
ους υδροφορείς χαμηλώνει τη στάθμη τους –στα
Κοκκινοχώρια έφθασε μέχρι και πενήντα μέτρα κάτω από το
επίπεδο της θάλασσας– και ως αποτέλεσμα εισρέει θαλάσσιο
νερό και ο υδροφορέας γίνεται υφάλμυρος. Αυτό είναι διπλό
κτύπημα διότι όχι μόνο μειώνονται τα αποθέματα αλλά και
αυτά που απομένουν αχρηστεύονται. Και όσο πιο πολύ αντ-
λούμε από άλλους υδροφορείς για να καλύψουμε το έλλειμμα,
τόσο πιο πολύ κατεβαίνει η στάθμη και τόσο πιο γρήγορα εισ-
ρέει η θάλασσα. 

Η καθυστέρηση στην αναγνώριση του φαύλου κύκλου ση-
μαίνει ότι οι επιπτώσεις μπορεί να μην είναι αναστρέψιμες όταν
τις έχουμε αντιληφθεί. Δεν αρκεί, για παράδειγμα, να μην αντ-
λήσουμε νερό ένα χρόνο για να επανέλθει ο υφάλμυρος υδρο-
φορέας στην πρότερή του κατάσταση. Η αποκατάσταση
παίρνει χρόνια. Πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί εγκλωβίστηκαν σε
τέτοιες καταστάσεις και οδηγήθηκαν στην καταστροφή. Την
πορεία τους περιγράφει ο Τζάρετ Ντάιαμοντ στο βιβλίο Κα-
τάρρευση-πώς κοινωνίες επιλέγουν να καταστραφούν ή να επι-
βιώσουν. Πρόκειται για ένα ανησυχητικά επίκαιρο βιβλίο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Μάγια που έζησαν
στην κεντρική Αμερική την περίοδο 2.000 π.Χ.-900 μ.Χ. Η άν-
θηση του πολιτισμού τους οδήγησε σε αύξηση του πληθυσμού
και στην ανάγκη για επέκταση της καλλιεργήσιμης γης από τις
εύφορες κοιλάδες προς τις λιγότερο εύφορες πλαγιές των βου-
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νών. Η αποδάσωση όμως των βουνών προκάλεσε διάβρωση
του εδάφους και κατολισθήσεις μη εύφορης γης πίσω στις κοι-
λάδες. Ενεργοποίησαν, δηλαδή οι Μάγια έναν φαύλο κύκλο
και όσο προσπαθούσαν να λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης
εύφορης γης με περισσότερες αποδασώσεις τόσο πιο πολύ το
χειροτέρευαν με περισσότερες κατολισθήσεις. Παρόμοια φαι-
νόμενα προκάλεσαν την παρακμή των Βίκιγκς στην Ισλανδία
και στη Γροιλανδία και την καταστροφή των Νησιών του
Πάσχα στον Ειρηνικό ωκεανό. Γιατί δεν αντέδρασαν όλοι αυτοί
στον κίνδυνο αφανισμού; Θα δούμε πιο κάτω και θα διαπιστώ-
σουμε ότι ανάλογα καταστροφικούς μηχανισμούς αντιμετωπί-
ζουμε και εμείς σήμερα. 

Κλιματικές αλλαγές 

Μια σημαντική επίπτωση της ανθρώπινης δραστηριότητας
είναι οι κλιματικές αλλαγές. Αυτές προκαλούνται κυρίως από
αέριους ρύπους που επηρεάζουν την ισορροπία του πλανήτη
στο να απορροφά ενέργεια από τον ήλιο και να την επιστρέφει
πίσω στο διάστημα. Οι ρύποι δεσμεύουν τη θερμική ενέργεια
προκαλώντας υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας όπως συμβαί-
νει σε ένα θερμοκήπιο. 

Πολλά λέγονται για το θέμα με υπερβολές, πολλά αμφισβη-
τούνται με υπερβολική αισιοδοξία ή αφέλεια. Η Διακυβερνη-
τική Επιτροπή για τις Περιβαλλοντικές Αλλαγές του ΟΗΕ, η
Έκθεση Στερν και η αξιολόγηση των οικοσυστημάτων από
1200 επιστήμονες το 2005, παρουσιάζουν αξιόπιστα τεκμήρια.
Μας λένε ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι μια πραγματικότητα
και ότι για αυτές ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η ανθρώπινη δρα-
στηριότητα. Έχουμε σταδιακή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας
που υπολογίζεται να φθάσει στους 2-4°C μέχρι το 2050. Αν δεν
ληφθούν μέτρα οι αυξήσεις μπορεί να φθάσουν και μέχρι 6°C.
Αυτές οι αλλαγές δεν είναι βιώσιμες. Συνοδεύονται από ακραία
καιρικά φαινόμενα και καταστροφές των οικοσυστημάτων.
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Συντηρητικές εκτιμήσεις προβλέπουν ότι η παγκόσμια οικο-
νομία θα χάνει 5% του ΑΕΠ ετησίως ως αποτέλεσμα κλιματι-
κών καταστροφών.

Τις κλιματικές αλλαγές δεν τις προκαλούμε εμείς, μια χώρα
του ενός εκατομμυρίου σε ένα κόσμο των έξι δισεκατομμυρίων˙
ωστόσο μας επηρεάζουν. Οι κλιματικές προβλέψεις για την πε-
ριοχή της Κύπρου αναφέρουν ως πολύ πιθανή μια αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό Κελσίου τον χειμώνα
και δύο το καλοκαίρι μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα. Αναμένε-
ται να επιφέρει επιπρόσθετο κόστος άνω των 200 εκ. ευρώ
μέχρι το 2030 λόγω αυξημένων δαπανών ηλεκτρισμού για κλι-
ματισμό, ενώ θα απαιτήσει αύξηση 10% της ηλεκτροπαραγω-
γής ικανότητας. Οι παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας και οι
καταρρακτώδεις βροχές που προκαλούν πλημμύρες και κατα-
στροφές είναι αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών και πρέπει
να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα. 

Αναφέραμε τα «εισαγόμενα» περιβαλλοντικά προβλή-
ματα: περιορισμένες πηγές ενέργειας, κλιματικές αλλαγές,
μειωμένη βροχόπτωση. Ας δούμε και προβλήματα τοπικής
παραγωγής. Έχουμε την εξάντληση των δικών μας πόρων:
δάση, ορυκτός πλούτος, διαθέσιμη γη για καλλιέργεια και
για οικιστική ανάπτυξη. Έχουμε την επιβάρυνση του περι-
βάλλοντος από τον τουρισμό που ξεπερνά σε αριθμό επι-
σκεπτών ετησίως τον αριθμό των κατοίκων του νησιού.
Έχουμε τη ρύπανση του περιβάλλοντος από την παραγωγή
αποβλήτων και την ανεπαρκή ανακύκλωση. Έχουμε οπτική
ρύπανση με τις ανεξέλεγκτες διαφημιστικές πινακίδες και
τον φωτισμό καταστημάτων και νυκτερινών κέντρων.
Έχουμε ηχορύπανση από την ελαστική εφαρμογή της νομο-
θεσίας. Και βεβαίως όταν μιλούμε για ηχορύπανση δεν ανα-
φερόμαστε πλέον στο κελάηδισμα των αηδονιών που «δεν
σε αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες». Η ιστοσελίδα του
Επιτρόπου Περιβάλλοντος τεκμηριώνει με παραστατικό
τρόπο πολλά προβλήματα αλλά «ένα χελιδόνι δεν φέρνει
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την άνοιξη». Η δημιουργική κοινωνία χτίζεται με θεσμούς
όχι με άτομα.

Οικονομικές επιπτώσεις 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν οικονομικές επιπτώ-
σεις, τόσο άμεσες όσο και έμμεσες. 

Οι περιβαλλοντικές καταστροφές μας αναγκάζουν να διο-
χετεύουμε πόρους στην αντιμετώπισή τους αντί στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής. Αυτό είναι ένα από τα κύρια μηνύματα της
μελέτης του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης.
Χωρίς αλλαγή στις πολιτικές μας θα επενδύουμε συνεχώς πε-
ρισσότερους οικονομικούς πόρους για διαχείριση των κινδύ-
νων και λιγότερους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Σκεφτείτε για παράδειγμα το κόστος στην ελληνική οικονομία
από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πελοπόννησο το 2007 ή το κό-
στος από την εισαγωγή νερού στην Κύπρο το 2008. Αν οι κυ-
βερνήσεις δεν είχαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις
περιβαλλοντικές κρίσεις θα μπορούσαν να επενδύσουν τα χρή-
ματα στη βελτίωση των νοσοκομείων, επέκταση των πανεπι-
στημίων, ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημιουργία
πάρκων. Τα 35 εκατ. ευρώ που ξοδέψαμε εισάγοντας νερό για
έξι μήνες αρκούσαν γα να κτίσουμε μια μεγάλη βιβλιοθήκη που
να εξυπηρετεί εμάς και τα εγγόνια μας για εκατό χρόνια˙ ή μια
Ιατρική Σχολή για να σπουδάζουν οι γιατροί μας˙ ή θα επεν-
δύαμε στον πολιτισμό όπως έχουν ανάγκη οι πολίτες˙ ή… –
συμπληρώστε τη δική σας περιβαλλοντικά φιλική προτίμηση.

Ως αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών αλλαγών 54 χώρες
με 12% του παγκόσμιου πληθυσμού είχαν συνεχή μείωση κατά
κεφαλήν εισοδήματος την περίοδο 1990-2001. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλη-
μάτων δεν επηρεάζουν όλες τις ομάδες ενός πληθυσμού με τον
ίδιο τρόπο. Οι ασθενέστερες ομάδες νιώθουν πιο έντονα τα
προβλήματα. Για παράδειγμα, νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα
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πληρώνουν ψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους για τις
ενεργειακές τους ανάγκες από ό,τι νοικοκυριά με υψηλό εισό-
δημα. Η διαφορά βεβαίως μπορεί να συζητηθεί ως θέμα κοινω-
νικής δικαιοσύνης. Τα απόλυτα μεγέθη όμως αποκαλύπτουν
κάτι διαφορετικό. Όταν τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα
πληρώνουν γύρω στο 5% του εισοδήματός τους για ενέργεια,
τότε αλλαγές στις τιμές μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις
σε μια οικογένεια. Ακόμη και εξοικονόμηση ενέργειας εις βάρος
της υγείας μπορεί να γίνεται. Υπ’ αυτή την οπτική, το περιβαλ-
λοντικό πρόβλημα παύει να είναι πρόβλημα κοινωνικής δικαιο-
σύνης και αναδεικνύεται ως θέμα κοινωνικής συνοχής. 

Η κατάσταση στην Κύπρο 

Πώς αξιολογούμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα της
χώρας μας; Είναι κρίσιμα, σημαντικά ή επουσιώδη; Πού στεκό-
μαστε σε σχέση με άλλους; Τα θέματα περιβάλλοντος ανεβά-
ζουν τη θερμοκρασία των δημόσιων συζητήσεων, αλλά οι
εξάρσεις δεν βοηθούν. Ούτε η κοινωνία θα αφυπνιστεί από
υπερβολές ούτε όμως επιτρέπεται να σφυρίζουμε αδιάφορα.
Θα στηριχθούμε λοιπόν σε αντικειμενικά στοιχεία για να αξιο-
λογήσουμε τις επιδόσεις μας. 

Ο Δείκτης Περιβαλλοντικών Επιδόσεων αξιολογεί την υγεία
του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων σε 163
χώρες. Λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές αλλαγές, τη ζωτικότητα
της γεωργίας, της αλιείας, των δασών και των οικοσυστημάτων,
και την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας από τη ρύπανση του
αέρα και των υδάτινων πόρων. Με βάση την αξιολόγηση του 2008
κατείχαμε την 52η θέση παγκοσμίως. Στον δείκτη του 2010 η βαθ-
μολογία μας μειώθηκε κατά 20 μονάδες και βρεθήκαμε στην 96η
θέση, είμαστε οι τελευταίοι στην Ε.Ε. Γειτονικές χώρες –Ελλάδα,
Τουρκία, Ισραήλ, Λίβανος– έχουν σαφώς καλύτερες βαθμολογίες. 

Ο Δείκτης Κοινωνικής Βιωσιμότητας μετρά τον βαθμό στον
οποίο μια κοινωνία συνδυάζει με βιώσιμο τρόπο την ευδαιμο-
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νία των πολιτών με την κατάσταση του περιβάλλοντος και της
οικονομίας. Στην ευδαιμονία των πολιτών μετριούνται θέματα
ασφάλειας, υγείας, παιδείας και η ποιότητα διακυβέρνησης.
Στην ποιότητα του περιβάλλοντος περιλαμβάνονται θέματα
ενέργειας και φυσικών πόρων. Τέλος, για την οικονομία αξιο-
λογούνται οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, η δημιουργία θέ-
σεων εργασίας και η πρόσβαση σε καταναλωτικά αγαθά. Ο
δείκτης συνεκτιμά την κατάσταση της κοινωνικής οργάνωσης,
της οικονομίας και του φυσικού περιβάλλοντος αναγνωρίζον-
τας ότι τα τρία είναι αλληλένδετα. 

Το 2010 βρισκόμασταν στην 79η θέση μεταξύ 151 χωρών
με βαθμολογία 6/10. Κατεβήκαμε πέντε θέσεις από το 2006.
Ξεπερνούμε μόνο τη Μάλτα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών,

υστερούμε από την Ελλάδα
και την Τουρκία. Μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2011 υποβαθ-
μιστήκαμε ακόμη 17 θέσεις.
Αφήσαμε πίσω με διαφορά –
σε λάθος κατεύθυνση—όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες. Η
Μάλτα μας ξεπέρασε και

ανέβηκε κατηγορία, μας ξεπέρασαν επίσης το Ισραήλ και ο
Λίβανος. Αν παραμείνουμε απαθείς θα συνεχίσουμε να διο-
λισθαίνουμε προς τα πίσω. 

Κατανοούμε τώρα τη συνθετότητα των περιβαλλοντικών
θεμάτων, βλέπουμε πού στεκόμαστε ως χώρα. Οι επιπτώσεις
είναι μεγάλες αλλά στο χέρι μας είναι να σχεδιάσουμε προνοη-
τικά. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπαίνουν στο επίκεντρο
των σχεδιασμών. 

Περιβαλλοντικός προγραμματισμός 

Με ποιες αρχές προγραμματίζουμε; Αν συμφωνήσουμε σε
αυτές τότε μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Δια-

Οι σχεδιασμοί μας πρέπει να
μεριμνούν για οικολογική
αρμονία και βιωσιμότητα
κοινωνικής οργάνωσης.
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φωνίες θα υπάρχουν, δύσκολες επιλογές πρέπει να γίνουν,
όμως οι αρχές καθοδηγούν τη δράση και οδηγούν σε επιτυχίες.
Αλλιώς περνούμε σε κατάσταση σύγχυσης μπροστά στους πε-
ριβαλλοντικούς κινδύνους. 

Οι σχεδιασμοί μας πρέπει να μεριμνούν για οικολογική αρ-
μονία και βιωσιμότητα κοινωνικής οργάνωσης –για να χρησι-
μοποιήσω την ορολογία του κινήματος των Πρασίνων. Βεβαίως
αυτή η θέση υπονοεί ότι υιοθετούμε την κοσμοκεντρική προ-
σέγγιση περιβαλλοντικής ηθικής. Διαφορετικές πολιτικές προ-
κύπτουν αν υιοθετήσουμε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
Αν κάποιος ισχυριστεί ότι εδώ υπάρχει μια προκατάληψη απο-
δέχομαι την κατηγορία, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε
και επιλέγω την πιο διευρυμένη προσέγγιση. 

Αειφορία 

Σχεδιάζοντας για αειφορία των οικοσυστημάτων και βιωσι-
μότητα της κοινωνικής οργάνωσης υιοθετούμε τον κλασικό
ορισμό του Ρόμπερτ Σόλοου: 

«Να αφήσουμε την επόμενη γενιά με οτιδήποτε είναι
αναγκαίο για να μπορέσει να επιτύχει τουλάχιστον τα ίδια
επίπεδα ποιότητας ζωής με εμάς και να μεριμνήσει
ομοίως για τις επόμενες γενιές».

Ο ορισμός είναι περιεκτικός. Πρώτον, μιλά για την ικανό-
τητα της επόμενης γενιάς όπως επιτύχουν οι ίδιοι. Δηλαδή,
τους οφείλουμε ευκαιρίες και όχι έτοιμα πράγματα –αυτή είναι
η ευθύνη μας προς τους νέους. Δεύτερο, βεβαιώνεται ότι και η
επόμενη γενιά θα μπορέσει να μεριμνήσει για αυτή που ακο-
λουθεί –αυτό είναι το μακροχρόνιο κοινό καλό. Και τρίτο, η
αναφορά στην ποιότητα ζωής μας υποχρεώνει να μεριμνούμε
για οικολογική αρμονία η οποία αποτελεί αναπόσπαστο συ-
στατικό της ποιότητας ζωής. 
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Για να τα καταφέρουμε απαιτείται ένας συνδυασμός (1) κα-
τανόησης του προβλήματος, (2) χάραξης μακροχρόνιας πολι-
τικής και (3) διαχείρισης της πολιτικής διαδικασίας. Αυτά τα
τρία πρέπει να διαχειριστούμε για να ακολουθήσουμε μια συ-
νεπή περιβαλλοντική πολιτική, διαφορετικά αυτοσχεδιάζουμε
και αστοχούμε. Η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία διαμορφώνει
ενεργά το δημόσιο αίσθημα για οικολογικούς σχεδιασμούς. 

Διαχείριση κινδύνων

Οι σχεδιασμοί μας μεριμνούν ιδιαίτερα για την προνοητική
διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Ανεπαρκής διαχεί-
ριση των κινδύνων διακυβεύει τη βιωσιμότητα και επομένως

αειφορία σημαίνει αποτελε-
σματική διαχείριση κινδύνων.
Ωστόσο, χρειάζεται και ιδιαί-
τερη αντιμετώπιση των κιν-
δύνων. Δέστε το λίγο όπως
την οδήγηση: ο προγραμμα-
τισμός της διαδρομής και η
προσεκτική οδήγηση είναι οι
κύριες δραστηριότητες για να
φθάσουμε στον προορισμό

μας, αλλά ασφαλιζόμαστε επίσης σε περίπτωση που κάτι πάει
στραβά. Η ασφάλιση είναι μια μορφή παθητικής διαχείρισης
των κινδύνων. Προνοητική διαχείριση είναι ο τακτικός έλεγχος
των φρένων και η χρήση ζώνης ασφάλειας. Έτσι, καθώς σχε-
διάζουμε για βιωσιμότητα, προνοούμε για προστασία από εν-
δεχόμενους κινδύνους. 

Οι κίνδυνοι στην προκειμένη περίπτωση δεν προέρχονται
εξωγενώς από το περιβάλλον. Είναι σε μεγάλο βαθμό και απο-
τέλεσμα των δικών μας δραστηριοτήτων. Ως τέτοιοι δεν μπορεί
να αντιμετωπιστούν μόνο με ασφάλιση. Χρειάζεται ενεργός
διαχείριση: πρόβλεψη, πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων.

Θέματα αειφορίας έρχονται στο
προσκήνιο μέσα από τη δημόσια
διαβούλευση. Μια δημιουργική
κοινωνία βεβαιώνεται ότι
κατέχουν σημαντική θέση στην
πολιτική ατζέντα.
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Αυτό προϋποθέτει μηχανισμούς ανάλυσης για να εντοπίζουμε
τυχόν τρωτά σημεία. Στη βάση της ανάλυσης μπορεί να σχε-
διάσουμε συστήματα που να είναι ευπροσάρμοστα και ανθε-
κτικά ή να πάρουμε μέτρα για άμβλυνση των επιπτώσεων.
Βεβαίως αυτό συνεπάγεται κόστος και έχουμε να επιλέξουμε.
Απαιτείται σαφήνεια όσον αφορά τόσο το κόστος όσο και τις
επιπτώσεις, αλλιώς κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
Χωρίς να γνωρίζουμε τους κινδύνους, μόνο στην τύχη τους
αποφεύγουμε. Όταν όμως τους βάζουμε στο τραπέζι αναγκα-
ζόμαστε να ζυγίσουμε το κόστος και τα πιθανά οφέλη για να
κάνουμε έλλογες επιλογές. Ακόμη και μέτρα να μην πάρουμε
–που δεν είναι αυτή η εισήγηση– η ανάλυση των κινδύνων μας
καθιστά υπεύθυνους. Μας προετοιμάζει να τους αντιμετωπί-
σουμε όταν προκύψουν. Η λειτουργία Εθνικού Κέντρου Δια-
χείρισης Κρίσεων βοηθά στην προετοιμασία και πολλές φορές
στην πρόληψη. Το ελάχιστο που θα επιτυγχάνει είναι η άμεση
ανταπόκριση του κράτους και η ομαλή προσαρμογή της κοι-
νωνίας σε τυχόν κρίσεις.

Κάπου εδώ ακούστηκε η έκρηξη στο Μαρί.
Έφθασα νωρίς το πρωί της 11ης Ιουλίου 2011 στο καφέ του

Μπουένος Άιρες όπου δούλευα εκείνη την περίοδο στο βι-
βλίο, για να βρω το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο κατακλυ-
σμένο από μηνύματα να ρωτούν αν η οικογένεια μου είμαστε
καλά. Φίλοι από Ιταλία, Ρωσία και ΗΠΑ που ήξεραν για τα
Σαββατοκύριακα που περνούσαμε στο Ζύγι, ρωτούσαν αν εί-
χαμε επηρεαστεί. Έτσι πληροφορήθηκα τα γεγονότα, αλλά
και αντιλήφθηκα το μέγεθος του προβλήματος: η έκρηξη
ακούστηκε σε όλον τον κόσμο. Αυτό ήρθε ως μια τραγική
επαλήθευση των πιο πάνω. Μια προσεκτική ανάλυση των
κινδύνων από τα εκρηκτικά στη ναυτική βάση θα είχε οδη-
γήσει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Η επικρατούσα
άποψη μεταξύ των υπευθύνων ότι «η φύλαξη του φορτίου δεν
εμπερικλείει κανένα κίνδυνο» οδήγησε στην αδράνεια, με κα-
ταστροφικά αποτελέσματα. 
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Μια δημιουργική κοινωνία που συστηματικά μελετά την
πρόβλεψη, πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από τους κιν-
δύνους θα είχε σχεδόν βέβαια αποφύγει μια τέτοιου μεγέθους
καταστροφή. Αν θέλουμε η 11η Ιουλίου να μην μείνει μόνο ως
μια τραγική υποσημείωση στην ιστορία της χώρας μας ας μας
ωθήσει σε αναθεώρηση των προδιαγραφών για αντιμετώπιση
των κινδύνων –περιβαλλοντικών, ενεργειακών και άλλων. 

Μηχανισμοί ανάσχεσης 

Μπορούμε να τα καταφέρουμε ή θα ακολουθήσουμε την
αυτοκαταστροφική πορεία των Μάγια και των άλλων πολιτι-
σμών; Θα υποκύψουμε και εμείς σε ό,τι φαίνεται ακαταμάχητο;
Σήμερα κατανοούμε καλύτερα πώς στοχάζεται μια κοινωνία,
πώς δουλεύουν οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων και συντονι-
σμού, πώς αποτυγχάνουν οι πολιτικές όταν συναντούν αντι-
κρουόμενα συμφέροντα. Υπάρχει διαφάνεια και καλύτερη
πληροφόρηση. O Ντάιαμοντ περιγράφει την πορεία προς την
καταστροφή που ακολούθησαν οι χαμένοι πολιτισμοί. Στον αν-
τίποδα των αποτυχημένων πρακτικών βρίσκουμε καθοδήγηση. 

Πρώτος σταθμός στην πορεία προς την καταστροφή είναι
η ανικανότητα να αντιληφθούμε ότι ένα πρόβλημα αναφύεται.
Μας πήρε δύο αιώνες για να αντιληφθούμε ότι οι μηχανές εσω-
τερικής καύσης και το διοξείδιο του άνθρακα οδηγούν σε κλι-
ματικές αλλαγές. Ωστόσο, η επιστήμη αυξάνει σήμερα την
ικανότητα μας για έγκαιρη αντίληψη. 

Δεύτερος σταθμός είναι η ανικανότητα να παρατηρήσουμε
το πρόβλημα όταν πλέον έχει προκύψει. Αυτό συμβαίνει είτε
διότι η προσοχή της κοινωνίας είναι στραμμένη κάπου αλλού,
διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης
και μέτρησης είτε διότι το πρόβλημα έρχεται αργά και η κοι-
νωνία δεν το συνειδητοποιεί, υπνωτισμένη από την «έρπουσα
ομαλότητα». Αν τα αηδόνια εξαφανίζονται σιγά-σιγά από τις
Πλάτρες τότε μόνο ένας Σεφέρης θα μπορούσε να πει: «Ακού-
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στε! Δεν ακούγονται τα αηδόνια.» Χρειαζόμαστε επαγγελμα-
τισμό και δημιουργικότητα.

Τρίτο σταθμός είναι η ανετοιμότητα της κοινωνίας να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα. Υπάρχουν λόγοι γι’ αυτό. Η αντίσταση
στην αντιμετώπιση προβλημάτων προέρχεται κυρίως από τα
κεκτημένα συμφέροντα και την εγωιστική συμπεριφορά. Δέστε
τη δυσκολία να πάρουμε αποφάσεις για τη βιωσιμότητα των
ταμείων σύνταξης και του κρατικού μισθολογίου. Τα συμφέ-
ροντα των ελίτ που κυβερνούν είναι επίσης πολλές φορές ο
λόγος της αδράνειας. «Η λαγνεία της εξουσίας είναι το πιο
απροκάλυπτο πάθος», είπε ο Τάκιτος. Μπροστά στις δύσκολες
αποφάσεις, η δύναμη του πάθους υπερβαίνει τον πόθο για
προσφορά και η κοινωνία μένει χωρίς καθοδήγηση. Χρειαζό-
μαστε υπευθυνότητα.

Τελευταίος σταθμός είναι οι αξίες μιας κοινωνίας. Μπροστά
στις περιβαλλοντικές αλλαγές, όλες εκείνες οι αξίες που μας
βοήθησαν να επιβιώσουμε για αιώνες μπορεί να αποδειχθούν
καταστροφικές. Αν δεν είμαστε σε θέση να τις εξετάζουμε κρι-
τικά, τότε κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς την καταστροφή.
Αυτό ήταν το βαθύτερο επίτευγμα του βιβλίου του Μητροπο-
λίτη Περγάμου: βοήθησε την Εκκλησία να προσαρμόσει κά-
ποιες αξίες της σχετικά με το περιβάλλον στα νέα δεδομένα.
Χρειάζεται ανεκτικότητα, 

Οι προδιαγραφές της δημιουργικής κοινωνίας μας βοηθούν
να αποφύγουμε αυτούς τους σταθμούς. Όταν διερωτόμαστε
συστηματικά για τα προβλήματά μας, τότε είμαστε σε θέση να
τα αντιληφθούμε έγκαιρα. Όταν αναθεωρούμε τις πρακτικές
και τους εμπεδωμένους τρόπους λειτουργίας, τότε προσαρμό-
ζουμε δυναμικά τις αξίες μας. Η δημόσια διαβούλευση στην
επιδίωξη του κοινού καλού, η υπευθυνότητα στον δημόσιο βίο
και η διαχρονική συνέπεια, μας βοηθούν να δώσουμε λύσεις.
Υπερβαίνουμε έτσι την αδράνεια, υπερπηδούμε τα αναχώματα
ανάσχεσης και οδηγούμαστε σε βιώσιμους σχεδιασμούς. 
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Συνθήκη για το περιβάλλον

Ο περιβαλλοντικός προγραμματισμός είναι μακροχρόνιος
και απαιτεί διαχρονική συνέπεια. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για
προσαρμογές με τις εναλλαγές κυβερνήσεων. Εξάλλου, η βιω-
σιμότητα του περιβάλλοντος και η διαχείριση κινδύνων υπερ-
βαίνουν τους παραδοσιακούς ιδεολογικούς διαχωρισμούς.
Είναι επομένως δυνατό να υιοθετήσουμε ως κοινωνία μια Συν-
θήκη για το Περιβάλλον η οποία θα αντιμετωπίζει υπεύθυνα τα
προβλήματα χωρίς να αφήνει περιθώρια για πολιτική εκμετάλ-
λευση. 

Η Συνθήκη για το Περιβάλλον μεριμνά ότι οι αγορές, ως η
κύρια έκφραση της οικονομικής δραστηριότητας, δεν αγνοούν

το περιβάλλον. Περιβαλλον-
τικά θέματα δεν μπορεί να
παραμένουν εξωτερικότητες
των αγορών. Υιοθετεί δύο βα-
σικές αρχές: «ο ρυπαίνων
πληρώνει» και «ο χρήστης
πληρώνει». Οι τιμές τόσο για
χρήστες όσο και για ρυπαί-
νοντες πρέπει να συνεκτι-
μούν τις επιπτώσεις στους
περιορισμένους φυσικούς πό-
ρους και το κόστος των περι-

βαλλοντικών κινδύνων. Η Συνθήκη εφαρμόζει τη λογική της
συμμετρίας στη σχέση περιβάλλον-οικονομία, για να συνδέ-
σουμε συμμετρικά αυτά που είναι ήδη συνδεδεμένα ασύμμε-
τρα. 

Όμως οι δύο αυτές αρχές δεν αρκούν για πολιτικές αειφο-
ρίας. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο, να στρέψουμε τους πο-
λίτες μακριά από μη βιώσιμες συμπεριφορές κατανάλωσης. 

Το δημοσιονομικό πλαίσιο, ο σχεδιασμός φορολογικής πο-
λιτικής επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά και πρέ-

Τα οικολογικά προβλήματα
απαιτούν ριζοσπαστικές λύσεις.
Αυτές μπορεί να επιτευχθούν
μόνο όταν οι πολιτικοί
σχηματισμοί συγκλίνουν αντί να
επιζητούν διαφοροποιήσεις
προς εξασφάλιση πολιτικού
μερίσματος. 
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πει να λαμβάνουν υπόψη τη χρήση του περιβάλλοντος. Γιατί
να φορολογούμε το εισόδημα από την εργασία –τη συνει-
σφορά κάποιου στο κοινωνικό σύνολο– και να μη φορολο-
γούμε τη χρήση των πόρων που παίρνει κάποιος από το
κοινωνικό σύνολο; Και δεν μιλούμε εδώ απλά για τον συνηθι-
σμένο φόρο κατανάλωσης, αλλά για φορολογία η οποία λαμ-
βάνει ιδιαίτερα υπόψη την κατανάλωση φυσικών πόρων. Όπως
είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος αυξάνει τα έσοδα από
τη φορολογία του περιβάλλοντος χωρίς να επιτυγχάνεται
στροφή στην πράσινη οικονομία. Η φορολογική μας πολιτική
δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να
έχει βεβαίως τέτοια θετικά αποτελέσματα πρέπει να τη σχεδιά-
σουμε με αυτόν τον στόχο υπόψη. Αν στόχος είναι η άμεση αύ-
ξηση των κρατικών εσόδων, τότε αυτό θα επιτύχουμε.
Αγνοούμε όμως το κόστος που θα καταβάλει το κράτος από
τις περιβαλλοντικές καταστροφές. Αγνοούμε ακόμη και το
μελλοντικό κόστος στους πολίτες, όταν οι πόροι θα εξαντλη-
θούν. Μπορεί για παράδειγμα, να μας αρέσει η επιδότηση του
κόστους του νερού, όμως τι θα κάνουμε όταν οι πόροι θα
εξαντληθούν και αρχίσουμε να εισάγουμε ή να αφαλατώνουμε
με πολύ υψηλότερο κόστος; Οι επιδοτήσεις τελικά από την
τσέπη του φορολογούμενου βγαίνουν και ο φορολογούμενος
είμαστε εμείς. 

Λύσεις προσφέρουν και οι σύγχρονες τεχνολογίες και η και-
νοτομία πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά των περιβαλλοντι-
κών σχεδιασμών. Ταυτόχρονα δημιουργούν καινούργια
περιβαλλοντικά προβλήματα, που πολλές φορές δεν είναι προ-
βλέψιμα. Δέστε παράδειγμα τις επιπτώσεις που έχει η χρήση
θερμοκηπίων στην εξάντληση των υδάτινων πόρων. Στην ανά-
πτυξη των ικανοτήτων μας όπως χειριζόμαστε αποτελεσματικά
τις νέες τεχνολογίες, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέν-
τρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό οφείλουμε να το
κατανοήσουμε. Εξάλλου, τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν
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είναι τοπικά. Χρειαζόμαστε διεθνείς συνεργασίες και τα πανε-
πιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας προσφέρουν ένα
σημαντικό κανάλι επικοινωνίας με τη διεθνή κοινότητα.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προκλήσεων δεν μπορεί να γίνει μόνο από το κράτος. Χρειάζε-
ται συνεργασία με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τις επιχει-
ρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα πανεπιστήμια και
άλλα εκπαιδευτήρια. Η ανάγκη για μια ενεργή κοινωνία των
πολιτών και για πλουραλισμό οργανωτικών δομών είναι ένα
ευρύτερο ζητούμενο. Περισσότερα επί τούτου στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
VΙI: Κράτος. Εδώ προϊδεάζουμε ότι η ανάγκη για αποκέντρωση
και ο στρατηγικός ρόλος του κράτους που θα συναντήσουμε
αργότερα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η προστασία των οικοσυστημάτων και της βιώσιμης κοινω-
νικής οργάνωσης χρειάζονται μια ευρεία προσέγγιση. Για να
επιτύχουμε αρμονία στο σύστημα περιβάλλον-κοινωνική ορ-
γάνωση πρέπει να εξετάζουμε ολιστικά τα συστατικά μέρη. 

Και όταν μιλούμε για ολιστική προσέγγιση να θυμούμαστε
ακόμη κάτι: ότι ο ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός προγραμ-
ματισμός για την Κύπρο δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε μια ενι-
αία Κύπρο. 

Συμπερασματικά

Στο μεταίχμιο που βρισκόμαστε αντιμετωπίζουμε μεγάλες
οικολογικές προκλήσεις. Είδαμε πολλά παραδείγματα για το
τι θα μπορούσε να γίνει, έχουμε διεθνείς επιτυχείς πρακτικές,
μάθαμε από τα λάθη που έκαναν άλλοι. 

Στην υπεύθυνη πολιτική ηγεσία πέφτει το βάρος να μας
οδηγήσει σε μια Συνθήκη για το Περιβάλλον που να αντιμετω-
πίζει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις χωρίς να αφήνει περιθώ-
ρια για πολιτική εκμετάλλευση. Μια τέτοια Συνθήκη υιοθετεί
σύγχρονους δείκτες που καθοδηγούν τους πολιτικούς σχεδια-
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σμούς, προδιαγράφει πολιτική για ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας και ενεργειακή ασφάλεια, μας στρέφει προς την αειφορία.
Κυρίως, όμως, συνδέει την περιβαλλοντική πολιτική με τη βιώ-
σιμη οικονομία.

Το περιβάλλον της Κύπρου οδηγείται προς κρίση και πρέπει
να την προλάβουμε. Μπορούμε, αλλά για να ξεκινήσουμε τη
δική μας πορεία απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και πο-
λιτική συναίνεση.

Τα θέματα οικολογίας αγγίζουν όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής ζωής.
Στο μεταίχμιο που βρισκόμαστε αντιμετωπίζουμε μεγάλες οικολογικές
προκλήσεις.

Η αποτελεσματικότητα των σχεδιασμών μας εξαρτάται από τον βαθμό
που θα συνδέσουμε τις περιβαλλοντικές πολιτικές με θέματα οικονομίας
και ενέργειας, με τις συγκοινωνίες, τη γεωργία, τα δάση, τον τουρισμό,
την παιδεία και την ευρωμεσογειακή μας πολιτική.

Στην υπεύθυνη πολιτική ηγεσία πέφτει το βάρος να οδηγήσει σε μια
Συνθήκη για το Περιβάλλον που να αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές
προκλήσεις χωρίς να αφήνει περιθώρια για πολιτική εκμετάλλευση.
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κΕΦΑλΑιο VI:

οικονομιΑ

Έχουμε θέσει τις βάσεις για να σχεδιάσουμε οικονομία που
να είναι δίκαιη και βιώσιμη. Αυτές τις προδιαγραφές καθορίζει
το όραμα της δημιουργικής κοινωνίας και σε αυτές πρέπει να
στοχεύσουμε. Χρειαζόμαστε οικονομία που να προσφέρει
στους πολίτες, τόσο του σήμερα όσο και του μέλλοντος, ευκαι-
ρίες να άρουν τυχόν περιορισμούς στις ελευθερίες τους και να
εξαλείφουν τις αδικίες.

Η κατάσταση της οικονομίας είναι σήμερα κρίσιμη και εξαι-
ρετική. Εξαιρετική πρέπει να είναι και η σκέψη και η δράση μας
για να ανακτήσει η κυπριακή οικονομία τον δυναμισμό της.
Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που να δη-
μιουργεί θέσεις εργασίας, να βελτιώνει την ποιότητα ζωής, να
ανοίγει ευκαιρίες για τους νέους και να διευρύνει τις πραγμα-
τικές ελευθερίες των ηλικιωμένων. Τα προβλήματα δεν λύνον-
ται με ιδεολογικές αγκυλώσεις. Χρειαζόμαστε λύσεις που να
συνδυάζουν την κοινωνική ευαισθησία με βαθιά κατανόηση
των κοινωνικών φαινομένων, των δυνάμεων της αγοράς και
των σύνθετων αλληλεξαρτήσεων. 

Για να είναι οι σχεδιασμοί μας δίκαιοι χρειαζόμαστε και εδώ
πυξίδα. Η μέτρηση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ και μόνο δεν προ-
σφέρει καθοδήγηση. Αν μια κοινωνία ανέργων βγουν με τα αυ-
τοκίνητα στους δρόμους προκαλώντας μποτιλιάρισμα, το ΑΕΠ
θα ανέβει. Αυτό δεν σημαίνει ότι βελτιώθηκε και η ποιότητα ζωής
των πολιτών. Πάλι άνεργοι θα είναι και τώρα κολλημένοι στο τι-
μόνι. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τις μετρήσεις που κάνουμε.
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Μαζί με τη μεγέθυνση της οικονομίας να μετρούμε την ποιότητα
ζωής, τις ανισότητες, την υγεία του περιβάλλοντος. Ο Δείκτης
Ανθρώπινης Ανάπτυξης προσφέρει τις θεωρητικές βάσεις. 

Ταυτόχρονα το οικονομικό μας σχέδιο πρέπει να αφήνει την
επόμενη γενιά με τις ίδιες ευκαιρίες που έχουμε εμείς. Μια βιώ-
σιμη οικονομία τηρεί τρεις βασικούς κανόνες.
1. Χρησιμοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές με ρυθμούς που να

μην υπερβαίνουν την ικανότητα της φύσης να τις αναπλη-
ρώνει. 

2. Μεριμνά για τη σταδιακή υποκατάσταση των μη ανανεώ-
σιμων πηγών με ανανεώσιμες. 

3. Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον με πιο γρήγορους ρυθμούς από
την ικανότητα της οικονομίας για ανακύκλωση ή του περι-
βάλλοντος για αφομοίωση. 

Οι κανόνες εφαρμόζονται πολυεπίπεδα: στην κατάσταση
των οικοσυστημάτων (αέρας, νερό και έδαφος), στον αντί-
κτυπο που έχουν τα οικοσυστήματα στον άνθρωπο (υγεία, δια-
τροφική αλυσίδα) και στην ικανότητά μας να φροντίζουμε
υπεύθυνα το περιβάλλον ως δημόσιο αγαθό. Αυτές τις διαστά-
σεις παρακολουθεί και γι’ αυτές μεριμνά μια δημιουργική κοι-
νωνία. Διαφορετικά θα ξεπεράσουμε κάποια όρια γρηγορότερα
και άλλα αργότερα. 

Με αυτά υπόψη διερωτόμαστε τώρα για το οικονομικό μον-
τέλο που χρειαζόμαστε, αλλά και για τις θεσμικές ρυθμίσεις
που εγγυώνται την ικανότητά μας να διασφαλίζουμε την ποι-
ότητα ζωής των πολιτών και τη βιωσιμότητας της οικονομίας. 

Οικονομικός σχεδιασμός 

Για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε πρέπει να κατανοή-
σουμε τη σχέση περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής, να εν-
τοπίσουμε τα αδύνατα σημεία της σχέσης και να βρούμε τα
εργαλεία που την ενδυναμώνουν. 
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Ποιότητα ζωής 

Οι δείκτες που υιοθετούμε για να μετρούμε την κατάσταση
της οικονομίας μας καθορίζουν και πορεία πλεύσης. Όπως εί-
παμε, «αυτό που μετράς γίνεται». Αν παρακολουθούμε την αύ-
ξηση του ΑΕΠ, τότε σε αυτή στοχεύουν οι πολιτικές μας. Αν
παρακολουθούμε την ευδαιμονία των πολιτών, τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, τότε στο τέλος αυτά είναι που θα επιτύχουμε.
Η διεθνής οικονομική κρίση έχει αναδείξει έντονα ότι οι υφι-
στάμενες πρακτικές δεν είναι βιώσιμες. Εξάλλου, η έννοια της
βιώσιμης ανάπτυξης εμπεριέχει μια αντίφαση. Σε ένα πεπερα-
σμένο κόσμο, αν αναπτυσσόμαστε συνεχώς κάποια στιγμή θα
φθάσουμε τα όρια. Και όσο οι τεχνολογίες και οι αγορές μας
βοηθούν να ξεπεράσουμε το ένα όριο, τόσο πιο πολύ εντείνεται
το πρόβλημα όταν φθάσουμε το επόμενο. Δεν υπάρχει βιώσιμη
ανάπτυξη –υπάρχει βιώσιμη οικονομία και βιώσιμη κοινωνία. 

Φαίνεται ότι ο αναπτυγμένος κόσμος υποφέρουμε από την
ασθένεια της «υπερ-ανάπτυξης» που χαρακτηρίζεται μεν από
μεγέθυνση της οικονομίας, αλλά δεν συνοδεύεται από κοινω-
νική πρόοδο και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Διερευνώντας τη σχέση οικονομικής ανάπτυξης με την κοι-
νωνική πρόοδο παρατηρούμε κάποιες ενδιαφέρουσες τάσεις.
Για παράδειγμα, ο Δείκτης Πραγματικής Προόδου [Genuine
Progress Index] που λαμβάνει υπόψη μαζί με το ΑΕΠ και τις
ανισότητες κατανομής πλούτου, την εγκληματικότητα, τη ρύ-
πανση, την εθελοντική και οικιακή δραστηριότητα, βρίσκει ότι
από τη δεκαετία του 1970 η πραγματική πρόοδος μειώνεται αν
και το ΑΕΠ αυξάνεται. Σημειώνουμε ότι η «οικονομία της αγά-
πης» –όπως χαρακτηρίζεται η εργασία χωρίς άμεση πληρωμή
των εθελοντών και των νοικοκυριών– ανέρχεται σε 16 τρις δο-
λάρια σε σχέση με το παγκόσμιο ΑΕΠ των 24 τρις. Επομένως,
και με καθαρά οικονομικούς όρους, ο δείκτης μετρά σημαντικά
μεγέθη που δεν προσμετρούνται στο ΑΕΠ. (Προφανώς οι γο-
νείς που δυσανασχετούν με το να κάνουν τους ταξιτζήδες τα
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απογεύματα για να πηγαίνουν τα παιδιά σε φροντιστήρια εκ-
φράζουν μια μη αμελητέα πραγματικότητα.)

Ομοίως, ο Δείκτης Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης
[Human Sustainable Development Index] έδειξε μείωση της
ευημερίας από τη δεκαετία του 1970 ενώ το ΑΕΠ συνέχισε να
αυξάνεται. (Η μελέτη του ΜΙΤ θεωρεί ότι είχαμε υπερβεί τα
όρια της βιωσιμότητας περίπου την ίδια περίοδο). Χαρακτηρι-
στική είναι η περίπτωση της Ιρλανδίας η οποία, ως πρόσφατα
,χρησιμοποιείτο ως παράδειγμα προς μίμηση για τη χώρα μας.
Ενώ το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται, από το 1990 μειώνεται το
διαθέσιμο εισόδημα των Ιρλανδών ως αποτέλεσμα επαναπα-
τρισμού κερδών από ξένους επενδυτές. 

Ποιο είναι το συμπέρασμα; 
1. Υφιστάμενες πολιτικές για οικονομική ανάπτυξη δεν είναι

βιώσιμες. 
2. Μεγέθυνση της οικονομίας δεν βελτιώνει κατ’ ανάγκη την

ποιότητας ζωής.

Είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο ότι, με βάση τον Δείκτη Αν-
θρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, κατέχουμε μια καλή θέση στις
διεθνείς κατατάξεις για την ποιότητα ζωής. Είδαμε επίσης ότι
υστερούμε σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν το ίδιο κατά κε-
φαλήν εισόδημα με εμάς. Άρα μπορούμε να συνδέσουμε ακόμη
πιο αποτελεσματικά την οικονομική πρόοδο με την ποιότητα
ζωής. Όμως δεν είναι αυτή η κύρια πρόκληση που αντιμετωπί-
ζουμε. Η μεγάλη μας πρόκληση είναι η βιωσιμότητα. Τα τελευ-
ταία χρόνια ζούμε πέραν των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος
μας.

Οικολογικό αποτύπωμα

Ας δούμε τι αποκαλύπτει το οικολογικό αποτύπωμα της
χώρας μας, δηλαδή το αποτύπωμα που αφήνουμε στο φυσικό
περιβάλλον. Σύμφωνα με στοιχεία της διεθνούς οργάνωσης
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Global Footprint Network απαιτούνται 1,5 πλανήτες Γη για να
προσφέρουν τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούμε και
να απορροφήσουν τα απόβλητα που παράγουμε. Δηλαδή,
χρειάζεται ενάσμισι χρόνος για να αναπαραγάγει η γη αυτά
που καταναλώνουμε σε έναν χρόνο. «Μετριοπαθείς εκτιμήσεις
του ΟΗΕ λένε ότι, αν συνεχίσουν οι σημερινές τάσεις για την
ανάπτυξη του πληθυσμού και την κατανάλωση, μέχρι το 2030
θα χρειαζόμαστε δύο πλανήτες Γη για να μας συντηρήσουν.
Και βεβαίως, η Γη που έχουμε είναι μόνο μία.» Το οικολογικό
αποτύπωμα των ευρωπαϊκών χωρών είναι περίπου διπλάσιο
του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος. Τα πράγματα είναι ακόμη
πιο δύσκολα στη λεκάνη της Μεσογείου. Οι χώρες της περιο-
χής χρειαζόμαστε περίπου τρεις φορές τους φυσικούς πόρους
που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν ο υπόλοιπος κόσμος χρειάζε-
ται μιάμιση Γη, εμείς χρειαζόμαστε τρεις Μεσογείους. 

Όσο αφορά αποκλειστικά την Κύπρο, χρειαζόμαστε 6,5
φορές τους πόρους του νησιού μας.

Το φυσικό περιβάλλον είναι όπως ο τραπεζικός λογαρια-
σμός. Αν οι αναλήψεις υπερβαίνουν τις καταθέσεις αργά ή γρή-
γορα επέρχεται πτώχευση. Οι μελέτες για το οικολογικό
αποτύπωμα μας προειδοποιούν. Αυτές οι μελέτες όμως δεν συ-
νυπολογίζουν την ικανότητα αντικατάστασης ενός πόρου με
άλλους. Εφόσον, βεβαίως, υπάρχουν πόροι υποκατάστατα
αυτών που εξαντλούνται –τι να κάνεις το φυσικό αέριο αν δεν
έχεις νερό; Ούτε προσμετρούν τη χρήση φυσικού πλούτου για
τη δημιουργία άλλων μορφών πλούτου όπως είναι οι υποδομές
ή το κοινωνικό κεφάλαιο. Αν εξαντλήσουμε τον πλούτο των
μεταλλείων, αλλά κτίσουμε ένα καλό σύστημα δημόσιων συγ-
κοινωνιών, υγείας και παιδείας, τότε αφήνουμε την επόμενη
γενιά με οτιδήποτε χρειάζεται. Δε θα τους λείψουν τα μεταλ-
λεύματα. Έτσι ας δούμε τον περιβαλλοντικό λογαριασμό με οι-
κονομικούς όρους. 

Η Διεθνής Τράπεζα εκτιμά τη βιωσιμότητα μιας οικονομίας
υπολογίζοντας τις «προσαρμοσμένες καθαρές εξοικονομήσεις»
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της χώρας. Προστίθενται, δηλαδή, στην εξίσωση της παραγω-
γής και κατανάλωσης οι επενδύσεις σε ανθρωπινό δυναμικό
μέσω της παιδείας και αφαιρούνται η εξάντληση των φυσικών
πόρων και το κόστος της καταστροφής που προκαλούν οι αέ-
ριοι ρύποι. Αν ο δείκτης είναι θετικός τότε η οικονομία είναι βιώ-
σιμη. Εάν είναι αρνητικός τότε ο εθνικός πλούτος εξαντλείται
και αυτή δεν είναι βιώσιμη κατάσταση. 

Τα στοιχεία στο διάγραμμα που ακολουθεί μιλούν καθαρά.
Βρισκόμαστε σε μη βιώσιμη ζώνη. 

Η οικολογική κρίση δεν είναι επιστημονική φαντασία επι-
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Η βιωσιμότητα της κυπριακής οικονομίας 

Το οικολογικό αποτύπωμα της χώρας. Από το 1960 μειώνεται
η ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος και αυξάνονται οι
απαιτήσεις. Χρειάζονται 6,5 χρόνια για να αναπληρώσει το
νησί αυτά που χρειάζονται οι κάτοικοι σε έναν χρόνο. Χρειαζό-
μαστε 6,5 Κύπρους και βεβαίως έχουμε μόνο μία. (Στοιχεία από
Global Footprint Network.)
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σημαίνει ο γνωστός συγγραφέας Τόμας Φρήντμαν, σε άρθρο
στους Times της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο 2011. «Όταν βρι-
σκόμουν στην Υεμένη», γράφει, «είδα φορτηγά να μεταφέ-
ρουν νερό στην πρωτεύουσα Σάνα. Γιατί; Διότι η Σάνα
μπορεί να είναι η πρώτη μεγάλη πόλη στον κόσμου που μένει
χωρίς νερό πριν από το τέλος της δεκαετίας. Αυτό συμβαίνει
όταν μια γενιά ζει στο 150% της περιβαλλοντικής ικανότητας
της χώρας της». Αν ο Φρήντμαν ήταν στο λιμάνι της Λεμε-
σού το 2008, όταν έφθανε νερό από την Ελλάδα με την
Ocean Tankers, θα ήταν η Κύπρος πρωτοσέλιδο των διεθνών
εφημερίδων. 
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Kαθαρές εξοικονομήσεις της Κύπρου

Οι προσαρμοσμένες καθαρές εξοικονομήσεις της Κύπρου. Από
το 2000 μειώνουμε τις εξοικονομήσεις φυσικών πόρων και από
το 2008 ζούμε πέραν των ικανοτήτων μας. Πώς θα εξηγήσουμε
αυτή την κατάσταση στους νέους; (Στοιχεία από τη Διεθνή
Τράπεζα.)
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Εδώ ταιριάζει η παρατήρηση του Ίψεν: «Μια απ΄ αυτές
τις μέρες οι νέοι θα έρθουν να κτυπήσουν την πόρτα μου».
Πώς θα απαντήσουμε όταν μας ρωτήσουν: «Τι σκεφτόσα-
σταν όταν βλέπατε αυτά τα δεδομένα!». Για να έχουμε απάν-
τηση πρέπει καταρχάς να παύσουμε να τα αγνοούμε. Οι
υιοθέτηση κατάλληλων δεικτών στους σχεδιασμούς μάς επι-
τρέπει να έχουμε σαφή εικόνα για τη βιωσιμότητα της οικο-
νομίας και τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Θα μας
ωθήσουν να λαμβάνουμε υπόψη τη βιωσιμότητα και την
ποιότητα στους σχεδιασμούς μας. Αυτό απαιτεί η υπευθυ-

νότητα στον δημόσιο βίο, ο
σεβασμός προς τους νέους
και η ευθύνη προς το περι-
βάλλον. Βεβαίως όλοι οι δεί-
κτες έχουν περιορισμούς.
Πολύ μεγαλύτερους περιο-
ρισμούς όμως έχει η εμμονή
σε έναν και μόνο δείκτη, τη
μεγέθυνση του ΑΕΠ. 

Ιδιαίτερα, οι απόψεις του Σεν για την ανάπτυξη, όπως απο-
τυπώνονται και στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ,
είναι σήμερα ευρέως αποδεκτές και προσφέρουν καθοδήγηση
στη χάραξη πολιτικής από διεθνείς οργανισμούς και κυβερνή-
σεις. Ενδιαφέρον είναι να επισημάνουμε ότι η προοπτική που
εκφράζει ο δείκτης γίνεται αποδεκτή τόσο από την Αριστερά
όσο και από φιλελεύθερες και συντηρητικές κυβερνήσεις. Τα πε-
ριβαλλοντικά θέματα υπερβαίνουν τα παραδοσιακά ιδεολογικά
ρήγματα. Το ποιους ακριβώς δείκτες θα υιοθετήσουμε για τη
χώρα μας και πώς, θα καθορίσει η Συνθήκη για το Περιβάλλον. 

Αποσύζευξη 

Το επόμενο ζητούμενο είναι η αποσύζευξη της οικονομίας
από το περιβάλλον. Η αποσύζευξη είναι μια ρεαλιστική πολι-

Η υιοθέτηση πράσινων δεικτών
και των συνεπαγόμενων
πολιτικών είναι το πρώτο
ζητούμενο των σχεδιασμών για
δίκαιη και βιώσιμη οικονομία. 
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τική που απαιτεί προσαρμογές στην καταναλωτική συμπερι-
φορά, τεχνολογικές καινοτομίες, ενεργοποίηση κοινωνικών
ομάδων, αίσθημα κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις. Ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) ήγειρε πρώτος το θέμα της αποσύζευξης των «περι-
βαλλοντικών αρνητικών» από τα «οικονομικά θετικά» το 2001.
Δέκα χρόνια μετά τόσο ο ΟΗΕ όσο και ο ΟΟΣΑ υιοθέτησαν
σχετικές προτάσεις πολιτικής. 

Η αποσύζευξη επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας στη χρήση των πόρων: συνετή χρήση πόρων,
πράσινες τεχνολογίες, ανα-
κύκλωση. Διεθνείς μελέτες
δείχνουν ότι πολλά «περι-
βαλλοντικά αρνητικά» είναι
δυνατόν να αποσυζευχθούν
από την οικονομική ανά-
πτυξη. Στο διάστημα μεταξύ
1998 και 2008 έχει επιτευχθεί
μερική αποσύνδεση της οικο-
νομίας των χωρών μελών του
ΟΟΣΑ από το περιβάλλον.
Ακόμη και πλήρης αποσύν-
δεση παρατηρήθηκε σε αρκε-
τούς δείκτες. Χαρακτηριστικά η Σουηδία εισήγαγε το 1991
φορολογία για το διοξείδιο του άνθρακα και ωστόσο η οικο-
νομία της συνέχισε να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθ-
μούς και μέχρι το 2011 αυξήθηκε κατά 50%. Βεβαίως για
ορισμένους δείκτες πολύ λίγη αποσύνδεση είναι προς το παρόν
δυνατή. Όμως διεθνείς εμπειρίες λένε ότι οικονομική πρόοδος
δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη και φυσική μεγέθυνση της οικονο-
μίας, με τη συνεπαγόμενη αυξημένη χρήση φυσικών πόρων και
εντονότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ο ρυθμός με τον οποίο χρησιμοποιούμε φυσικούς πόρους
για να στηρίξουμε την κοινωνική οργάνωση είναι ο «περιβαλ-

Είναι δυνατόν να υπάρχει
οικονομική δραστηριότητα
χωρίς χρήση φυσικών πόρων;
Είναι δυνατό η χρήση φυσικών
πόρων να μην έχει
περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Η
απάντηση είναι «ναι» και «ναι»
–κάποτε πλήρως και σχεδόν
πάντα μερικώς. 
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λοντικός μεταβολισμός» της οικονομίας. Είναι κάτι όπως η
αποδοτικότητα των αυτοκινήτων που δείχνει πόσα χιλιόμε-
τρα ταξιδεύουν ανά λίτρο βενζίνης. Ο παγκόσμιος μέσος
όρος περιβαλλοντικού μεταβολισμού είναι 8-9 τόνοι πρώτων
υλών ανά άτομο ετησίως. Στην Κύπρο είναι 21. Αν συγκρί-
νουμε τον μεταβολισμό μας με χώρες που έχουν παρόμοιο
κατά κεφαλήν εισόδημα με εμάς, διαπιστώνουμε ότι βρισκό-
μαστε περίπου στο διπλάσιο. Από τις ευρωπαϊκές χώρες μόνο
η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Σλοβενία έχουν υψηλότερο μετα-
βολισμό. Για να το θέσουμε σε όρους της καθημερινότητας,
ας συγκρίνουμε τον μεταβολισμό διαφορετικών αυτοκινήτων.
Εμείς οδηγούμε λοιπόν εξακύλινδρη Mercedes ενώ οι πιο
πολλοί Ευρωπαίοι οδηγούν Mini Cooper ή Honda Accord.
(Εδώ κάποιος θα μπορούσε να μου υποδείξει: «Χρειαζόταν
όλη αυτή η ανάλυση; Δεν βλέπεις τα αυτοκίνητα στους δρό-
μους;»). 

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού μεταβολισμού της χώρας
μας και ο σχεδιασμός πολιτικών αποσύζευξης είναι επομένως
το δεύτερο ζητούμενο. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Χρειάζε-
ται μελέτη, δημόσια διαβούλευση, δημοσιονομική ανάλυση,
πολιτική συναίνεση. Το παράδειγμα άλλων χωρών και τα δε-
δομένα μας δείχνουν ότι η βελτίωση είναι εφικτή. 

Είναι όμως και κάτι ακόμη. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές
που προδιαγράφουμε δίνουν λύσεις και στο πρόβλημα της
ανεργίας. Δημιουργούν προοπτικές για θέσεις εργασίας με
υψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα όταν
εξετάζουμε ενιαία θέματα περιβάλλοντος και οικονομίας, και
σε αυτή την κατεύθυνση στρεφόμαστε τώρα. 

Σύγχρονο οικονομικό μοντέλο 

Από το 2008 η παγκόσμια οικονομία περνά μια βαθιά
κρίση. Έχουμε υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης, προβλή-
ματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και υψηλή και παρατε-
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ταμένη ανεργία. Η κρίση αυτή κτύπησε και την Κύπρο,
παρά τις προβλέψεις των υπευθύνων περί του αντιθέτου. Οι
προβλέψεις διαψεύσθηκαν διότι δεν στηρίχθηκαν σε ορθή
κατανόηση των βαθύτερων αιτίων της κρίσης. Όταν η κρίση
ξεκίνησε από την αγορά αφερέγγυων οικιστικών δανείων
στις ΗΠΑ, πολλοί έκριναν ότι οι ρίζες της ήταν τα αφερέγ-
γυα οικιστικά δάνεια στις ΗΠΑ. Απομακρυσμένη αγορά
από τη δική μας και οι ρίζες της κρίσης δεν θα έφθαναν το
δικό μας κήπο. Και όμως. Η κρίση ξεκίνησε από τα οικι-
στικά δάνεια το 2007 και το 2008 είχε αρχίσει να απλώνεται
σε όλο τον κόσμο. Οδήγησε σε πτωχεύσεις μεγάλων τραπε-
ζών και ιστορικών χρηματοπιστωτικών οίκων, προκάλεσε
σωστικές παρεμβάσεις ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων
από κυβερνήσεις. Το 2009 καταρρέει η οικονομία της Ισ-
λανδίας, παραιτείται η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός
οδηγείται στο δικαστήριο για αμέλεια δημόσιου καθήκον-
τος. Ελλάδα, Ιρλανδία και Ιταλία φθάνουν στα πρόθυρα
χρεοκοπίας. Μέχρι το 2011 η ανεργία στην Κύπρο φθάνει
στα ψηλότερα επίπεδα από τον καιρό της τουρκικής εισβο-
λής. Υποβαθμίζεται η φερεγγυότητα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και το κράτος μας χάνει την πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές δανεισμού. 

Πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια άβολη αλήθεια. Ότι κά-
ποιες χώρες παράγουν περισσότερα από όσα καταναλώνουν
ενώ άλλες καταναλώνουν πολύ περισσότερα από όσα τους
επιτρέπουν τα εισοδήματά τους. Ζουν με δανεικά ενώ θα
έπρεπε να εξοικονομούν για να συντηρήσουν τον γηράσκοντα
πληθυσμό τους. Και όλοι μαζί, παράγουμε και καταναλώνουμε
περισσότερο από όσο επιτρέπουν οι φυσικοί πόροι του πλα-
νήτη. 

Τη μεγάλη εικόνα της κρίσης ζωγραφίζει ο Τζόζεφ Στίγκλιτζ
στο βιβλίο του Freefall–Ελεύθερη πτώση και το ναυάγιο της
παγκόσμιας οικονομίας: 
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«Η παγκόσμια οικονομία περνά μια περίοδο σεισμικών
μετατοπίσεων. Η Μεγάλη Ύφεση του 1929 στις ΗΠΑ συ-
νέπεσε με την παρακμή της γεωργίας. Η γεωργική παρα-
γωγικότητα ήταν τόσο ψηλή, που ένα πολύ μικρό ποσοστό
του πληθυσμού μπορούσε να παράγει όλα τα γεωργικά
προϊόντα που κατανάλωνε η χώρα. Η μετάβαση από τη
γεωργική στη βιομηχανική οικονομία δεν ήταν εύκολη.
Κατ’ ακρίβεια η οικονομία άρχισε πάλι να κινείται πλήρως
όταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος δημιούργησε θέσεις εργα-
σίας στα εργοστάσια.

Σήμερα, η τάση είναι απομάκρυνση από την παραγωγή
προϊόντων στην παροχή υπηρεσιών. Και πάλι αυτό
οφείλεται εν μέρει στη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού μπορεί να πα-
ράγει όλα τα παιγνίδια, αυτοκίνητα και συσκευές τηλε-
οράσεων που μπορεί να θέλει ακόμη και η πιο
καταναλωτική και σπάταλη κοινωνία. Προσθέτουμε σε
αυτά την παγκοσμιοποίηση στην παραγωγή προϊόντων
και τις δημογραφικές αλλαγές με τη γήρανση του πλη-
θυσμού, για να διαπιστώσουμε ότι δεν μπορούμε να επι-
στρέψουμε εκεί που βρισκόμασταν πριν σπάσει η
φούσκα το 2007. 

Ούτε και πρέπει να θέλουμε να επιστρέψουμε. Θα είναι
ως να ψάχνουμε για καλύτερο τραπέζι στη τραπεζαρία
του Τιτανικού».

Κατανοώντας σε βάθος την κρίση μπορούμε να σχεδιά-
σουμε αποτελεσματική πολιτική. Έχουμε ανάγκη από ένα
καινούργιο μοντέλο οικονομικής οργάνωσης. Περνούμε μια
περίοδο «δημιουργικής καταστροφής», για να χρησιμοποι-
ήσω τον διάσημο όρο του Σούμπετερ, όταν το πεπαλαιωμένο
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και αχρείαστο αντικαθίσταται από το καινούργιο και σύγ-
χρονο. Και το σύγχρονο δεν μπορεί πλέον να αγνοεί το πε-
ριβάλλον. Πρέπει να σχεδιάσουμε για αναδόμηση της
εθνικής οικονομίας με καινούργιους προσανατολισμούς σχε-
διάζοντας τόσο για τα άμεσα προβλήματα όσο και για το μα-
κροπρόθεσμο μέλλον. 

Το οικονομικό μας μέλλον 

Η νέα οικονομία θα προκύψει από υπηρεσίες που ανταπο-
κρίνονται στις καινούργιες ανάγκες της κοινωνίας. Όπως είναι
η προστασία των φυσικών πόρων και η αποτελεσματική δια-
χείρισή τους, η παροχή υπηρεσιών υγείας στον αυξανόμενο
αλλά και γηράσκοντα πληθυ-
σμό, η εξασφάλιση φθηνής
και ανανεώσιμης ενέργειας, η
παιδεία και η καινοτομία, η
οικολογική παραγωγή τροφί-
μων. Όπως και με τη μετά-
βαση από τη γεωργική εποχή
στη δεκαετία του ‘30, η μετά-
βαση στην οικονομία υπηρε-
σιών και καινοτομίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όταν όμως
ξέρουμε πού πηγαίνουμε, τότε με προγραμματισμό και μεθο-
δική δουλειά θα φθάσουμε στον προορισμό μας. Αν δεν ξέ-
ρουμε πού πηγαίνουμε τότε μόνον τυχαία φθάνουμε σε ένα
καλό λιμάνι. 

Όσο αφορά την οικονομία παροχής υπηρεσιών, σημαν-
τικό είναι να αντιληφθούμε ότι δεν αρκεί η ανάπτυξη υπη-
ρεσιών που υποστηρίζουν την παραγωγή προϊόντων. Η
αυξημένη ενασχόληση με το εμπόριο προϊόντων δεν λύνει τα
προβλήματα. Για παράδειγμα, το διεθνές εμπόριο ευθύνεται
για το 27% των αέριων ρύπων. Η μεταφορά 20 εκατομμυρίων
τόνων πρώτων υλών διεθνώς το 2005 αφορά το 20% της παγ-

Η νέα οικονομία θα προκύψει
από υπηρεσίες που
ανταποκρίνονται στις
καινούργιες ανάγκες της
κοινωνίας.
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κόσμιας κατανάλωσης –σχεδόν τετραπλασιάστηκε από το
1970. Αυτό επιβαρύνει τη χρήση ενέργειας και δυσκολεύει
την αποσύνδεση της παγκόσμιας αλυσίδας οικονομικής δρα-
στηριότητας από το περιβάλλον. Όπως έχει παρατηρηθεί,
πολλές φορές είναι και αχρείαστο. Καταστρέφουμε τα τρο-
πικά δάση για να μπορούμε να τρώμε μπανάνες δώδεκα
μήνες τον χρόνο, παραβιάζοντας και τη λαϊκή παροιμία
«κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο».
Εξάγουμε λουκούμια Γεροσκήπου και εισάγουμε ραχάτ λου-
κούμ. Γιατί; Πέραν της μεγέθυνσης του ΑΕΠ δεν εξυπηρετεί-
ται ιδιαίτερα η ποιότητα ζωής κανενός από την ολόχρονη
κατανάλωση μπανανών και τη μεγάλη ποικιλία λουκουμιών.
(Ξεκαθαρίζω ότι δεν έχω τίποτα με τα λουκούμια και μου
αρέσουν ιδιαίτερα οι μπανάνες). 

Επομένως η στροφή γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται ακόμη
γρηγορότερα, προς τις πράσινες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες οι-
κοσυστημάτων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι υπηρεσίες
που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αλλά παρέχονται με σεβασμό
στο περιβάλλον και στόχο τη βιωσιμότητα˙ στη δεύτερη ανήκουν
υπηρεσίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του φυσικού περι-
βάλλοντος με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. 

Ας δούμε κάποια παραδείγματα που αφορούν τη χώρα μας.
Δεν συνιστούν πλήρη κατάλογο˙ απλώς μας δείχνουν τι είναι
δυνατό και προς που μπορούμε να κινηθούμε. Ορισμένα από
αυτά έχουν λεχθεί κατά καιρούς, σε διαφορετικά συμφραζό-
μενα. Στα πλαίσια όμως των περιβαλλοντικών μας σχεδιασμών
γίνονται πιο επείγοντα. 

Για τη γεωργία. Η αξία της γεωργικής παραγωγής αυξάνε-
ται. Οι γεωργοί αναγνωρίζονται όχι μόνο για την παραγωγή
βασικών αγαθών αλλά για τις σημαντικές υπηρεσίες οικοσυ-
στημάτων που προσφέρουν. Ίσως να μην θέλουμε να πληρώ-
νουμε ακριβά τις ντομάτες αλλά είμαστε πρόθυμοι να
πληρώσουμε για εξοικονόμηση νερού, τη διατήρηση των οικο-
συστημάτων και το πράσινο της υπαίθρου. Οι οργανικές μέθο-
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δοι καλλιέργειας εξοικονομούν υδάτινους πόρους και αναζωο-
γονούν το περιβάλλον. Αν και τα οργανικά προϊόντα είναι
ακριβότερα, υπάρχει αύξηση στη ζήτησή τους διεθνώς. Οι νέες
μέθοδοι καλλιέργειας, η χρήση της τεχνολογίας, ο αγροτουρι-
σμός και η κοινωνική αναγνώριση της γεωργίας δημιουργούν
ευκαιρίες για τους νέους.

Για τον τουρισμό. Η πίεση του τουρισμού στο περιβάλλον
μαζί με το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πλέον
ευχάριστο καλοκαίρι και προσφέρουν εναλλακτικούς προορι-
σμούς από την υπερβολικά ζεστή Μεσόγειο, μας δείχνουν τη
στροφή προς τον οικολογικό τουρισμό. Έχει ψηλότερη προστι-
θέμενη αξία από το «ήλιος και θάλασσα» .

Για τις συγκοινωνίες. Οι δημόσιες συγκοινωνίες αποτε-
λούν πλέον επείγον ζητούμενο. Όταν εκτιμήσουμε το κοινω-
νικό κόστος από τη χρήση αυτοκινήτου θα διαπιστώσουμε
ότι αξίζει την επένδυση. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί
σε ώρα αιχμής στις πόλεις μας προξενεί κοινωνικό κόστος
μέχρι και 1,30 Ευρώ ανά χιλιόμετρο. Μιλούμε για το κόστος
που επωμίζεται ολόκληρη η κοινωνία –φθορά δρόμων, μπο-
τιλιάρισμα, μόλυνση– και όχι το άμεσο κόστος στον οδηγό
που είναι 20 σεντς ανά χιλιόμετρο. Το συνολικό κοινωνικό
κόστος ανέρχεται σε 2-3% του ΑΕΠ. Σκεφτείτε λοιπόν τις
εξοικονομήσεις όταν οι νέοι θα μπορούν να παίρνουν το
τραμ αντί να περιμένουν τους γονείς τους να κάνουν τον τα-
ξιτζή. Ή τις εξοικονομήσεις από διακίνηση 1,5 εκατομμυρίου
τουριστών από το αεροδρόμιο προς τις πόλεις με δημόσια
συγκοινωνία. Προσέξτε κάτι εδώ. Πάλι στην Κύπρο θα αφή-
σει ο τουρίστας τα χρήματά του, σε κάποιο εστιατόριο θα τα
δώσει ή κάποιο τοπικό προϊόν θα αγοράσει και θα μας ξα-
νάρθει εκτιμώντας την περιβαλλοντική μας ευαισθησία. Ενώ
εμείς δεν θα στέλνουμε χρήματα στο εξωτερικό για την
αγορά πετρελαίου για ταξί, επιβαρύνοντας και την ατμό-
σφαιρά μας με αέριους ρύπους. Διαφαίνεται όμως ήδη η αν-
τίδραση ειδικών συμφερόντων.
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Για τη διαχείριση αποβλήτων. Η παραγωγή αποβλήτων
σημαίνει μη αποτελεσματική χρήση των πόρων και μείωσή
τους σημαίνει βελτίωση της αποδοτικότητας. Επιπλέον όταν η
ανακύκλωση γίνεται τοπικά αποτελεί ακόμη μια οικονομική
δραστηριότητα με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία. Για πα-
ράδειγμα, τα παλιά λάστιχα αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται σε
εργοστάσια ανακύκλωσης όπου καίγονται λάστιχα για να πα-
ραχθεί ενέργεια, η οποία ακολούθως χρησιμοποιείται για να
ανακυκλώσει τα λάστιχα, να διαχωρίσει το ατσάλι για επανα-
χρησιμοποίηση και να δημιουργήσει υλικά κατασκευών. Αυτός
είναι ένα ενάρετος κύκλος που δημιουργεί θέσεις εργασίας. 

Για τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Η χρήση τεχνολογίας
μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς υδάτινους πόρους –
μέχρι και 30% απώλειες έχουν ορισμένα αστικά συστήματα
υδροδότησης. Η ανακύκλωση νερού, η περισυλλογή νερού της
βροχής σε υπόγειες δεξαμενές μικρής κλίμακας, όπως γινόταν
παλιά, δίνει λύσεις και δημιουργεί καινούργιες εργατικές ανάγ-
κες. Η ορθολογική κοστολόγηση των περιορισμένων υδάτινων
πόρων βελτιώνει την αποτελεσματικότητα χρήσης. Αυτό εξάλ-
λου μας υποδεικνύει και η Ε.Ε.

Για τις κατασκευές. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα
των κτιρίων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τον κατάλληλο
σχεδιασμό και τη χρήση τεχνολογίας, καθώς και με ορθή δομή
φορολογικών κινήτρων. Είναι και ένας σημαντικός μηχανισμός
για να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό πρόβλημα. Ταυτόχρονα
δημιουργεί καινούργιες εργατικές ανάγκες σε εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες. 

Θέσεις εργασίας 

Η στροφή προς τις πράσινες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες
οικοσυστημάτων δεν θα γίνει μόνο με κρατικό προγραμματι-
σμό. Η στροφή έρχεται ως αποτέλεσμα των αλλαγών του φυ-
σικού περιβάλλοντος, της βελτίωσης της τεχνολογίας και της
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καινοτομίας, αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες, ανάπτυξη
δημόσιας συγκοινωνίας και αγορών για πράσινα προϊόντα.
Πώς επηρεάζουν όλα αυτά την αγορά εργασίας; Ορισμένα
επαγγέλματα καταστρέφονται. Άλλα απαιτούν την ανάπτυξη
καινούργιων δεξιοτήτων σε πράσινες τεχνολογίες. Τέλος,
έχουμε καινούργια επαγγέλματα στον περιβαλλοντικό σχεδια-
σμό, παροχή υπηρεσιών υγείας σε θέματα που σχετίζονται με
τις περιβαλλοντικές αλλαγές, διαχείριση κινδύνων, επιστημο-
νική έρευνα. 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει εκτιμήσει
τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς σε πράσινες δεξιότητες
μέχρι το 2013. Χρήσιμη προσέγγιση, αλλά βραχυπρόθεσμη. Οι
αλλαγές στη δομή της οικονομίας και του εργατικού δυναμικού
θα πάρουν χρόνο και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ως συνεχή
διαδικασία. Βρισκόμαστε στην τρίτη θέση από το τέλος μεταξύ
των ευρωπαϊκών χωρών στο μέγεθος της πράσινης οικονομίας:
1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 2,5% που είναι ο ευρωπαϊκός
μέσος όρος. Όταν το οικολογικό μας αποτύπωμα είναι εξήμισι
φορές το μέγεθος του οικοσυστήματός μας, ενώ της υπόλοιπης
Ευρώπης είναι περίπου διπλάσιο, τότε βλέπουμε ότι έχουμε
πολύ δρόμο να καλύψουμε. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέρ-
γειας (IEA) η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει αυξημένες ανάγ-
κες σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι
τεχνολογίες είναι καινούργιες και δεν έχουν φθάσει ακόμη στα
επίπεδα αποδοτικότητας που έφθασε η γεωργία στην αρχή του
20ου αιώνα και η βιομηχανία από τα μέσα του αιώνα. Επομέ-
νως, καθώς επιδιώκουμε πολιτικές που να είναι περιβαλλον-
τικά αποδοτικές δημιουργούμε θέσεις εργασίας. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν την ανάγκη για σημαντική προσαρ-
μογή στις πολιτικές μας. Δεν αρκεί η αποδοτικότητα στην πα-
ραγωγή. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί χρειαζόμαστε και
αποδοτικότητα στη χρήση του περιβάλλοντος. Αυτή είναι μια
διευρυμένη προσέγγιση, με βιώσιμη προοπτική. Οι σχέσεις δη-
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μιουργίας θέσεων εργασίας με τις περιβαλλοντικές πολιτικές
είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Έχουμε αγγίξει την επιφάνεια για
να δούμε τι είναι δυνατό. Ωστόσο η σχέση αυτή πρέπει να απο-
τελεί μέρος των σχεδιασμών εργατικής πολιτικής μιας κοινω-
νίας που στοχεύει στις αρμονικές εργασιακές σχέσεις και στην
ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Διορθώνοντας δομικές αδυναμίες 

Μην τα φορτώσουμε όμως όλα στο περιβάλλον. Υπάρχουν
και δομικά προβλήματα της οικονομίας που πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε. Για να τα καταφέρουμε, πρέπει να εξετάσουμε τα
αδύνατα σημεία της οικονομίας και να εντοπίσουμε τα πλεο-
νεκτήματα. Για να μην πάει χαμένη η οικονομική κρίση αφή-
νοντας πίσω της μόνο οδυνηρές αναμνήσεις, να την
αξιοποιήσουμε για να διορθώσουμε τις δομικές αδυναμίες. 

Οι κύριες αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας μπορούν να
συνοψισθούν στα εξής: στο υψηλό κόστος των δημόσιων δα-
πανών –ιδιαίτερα των μη επενδυτικών δαπανών, όπως είναι το
κρατικό μισθολόγιο και οι στρεβλώσεις στους όρους απασχό-
λησης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα˙ στη χαμηλή πα-
ραγωγικότητα εργασίας, αφού βρισκόμαστε στο 80% των
χωρών της ευρωζώνης˙ και στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα.
Να θυμηθούμε ότι όταν ενταχθήκαμε στην Ένωση το 2004 η
Κύπρος κατείχε την έκτη πλέον ανταγωνιστική θέση μεταξύ
των εικοσιεπτά νέων περιφερειών. Μεταξύ όμως των 118 συ-
νολικά περιφερειών βρισκόμαστε στην 92η θέση και η θέση μας
στον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας μειώθηκε κατά
δεκατρείς θέσεις τα τελευταία τρία χρόνια. Τέλος, έχουμε με-
γάλη συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας σε λίγους το-
μείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. 

Προσθέτουμε ένα σταθερό αρνητικό δεδομένο για να το
έχουμε υπόψη στους σχεδιασμούς μας: τη γεωγραφική απομό-
νωση λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της χώρας και της από-
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στασης από τις αγορές της Ε.Ε. Η πυκνότητα οδικού δικτύου
θεωρείται θετικό χαρακτηριστικό για την ανταγωνιστικότητα
μιας οικονομίας. Εμείς έχουμε υπερδιπλάσια από άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει. Ο συν-
δυασμός της πλήρους εξάρτησής μας από εισαγόμενα καύσιμα
και το γεγονός ότι το οδικό μας δίκτυο δεν μας ενώνει με τις
μεγάλες αγορές, αλλά περιορίζεται στα νησιώτικα μας όρια,
δεν καθιστά το πυκνό οδικό δίκτυο θετικό παράγοντα της οι-
κονομίας.

Στα θετικά, έχουμε την ικανότητα της κυπριακής οικονο-
μίας για καινοτομία.  Βρισκόμαστε στη δεύτερη κατηγορία των
ευρωπαϊκών χωρών, αμέσως
μετά από χώρες όπως τη
Δανία, τη Γερμανία, τη Σουη-
δία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το 2009 μάλιστα είχαμε τον
υψηλότερο ρυθμό βελτίωσης
του δείκτη καινοτομίας.
Έχουμε ελαφρώς υψηλότερη
ικανότητα καινοτομίας από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και
σημαντική ικανότητα καινο-
τομίας στις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις. Τα ψηλά ποσοστά
ανθρώπινου δυναμικού με
πανεπιστημιακή εκπαίδευση συνεισφέρουν σημαντικά σε
αυτόν τον τομέα.

Με αυτά υπόψη μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τις προτε-
ραιότητές μας. Χρειαζόμαστε καλύτερο κράτος και θα σχε-
διάσουμε για αυτό στο επόμενο κεφάλαιο. Χρειαζόμαστε
σύγχρονη υποδομή και οι επενδύσεις δημόσιου χρήματος
πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη των τομέων της οικο-
νομίας όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε συγκριτικό βιώ-
σιμο πλεονέκτημα και όχι στη στήριξη τομέων χαμηλής

Υπάρχουν και δομικά
προβλήματα της οικονομίας που
πρέπει να αντιμετωπίσουμε. 

Για να μην πάει χαμένη η
οικονομική κρίση αφήνοντας
πίσω της μόνο οδυνηρές
αναμνήσεις, να την
αξιοποιήσουμε για να
διορθώσουμε δομικές
αδυναμίες.
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προστιθέμενης αξίας που βαδίζουν προς τη δύση τους. Χρει-
αζόμαστε υποδομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντί για
μεγαλύτερο οδικό δίκτυο, ανάπτυξη των πανεπιστημίων και
της δημόσιας υγείας αντί για οικιστικές μονάδες φθηνού του-
ρισμού, ορθολογική πολιτική κοστολόγησης των περιορισμέ-
νων υδατικών πόρων αντί για δημιουργία περισσότερων
μονάδων αφαλάτωσης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την προσβασι-
μότητα της χώρας μας με την Ευρώπη. Η χαμηλή προσβασιμό-
τητα αποτελεί μειονέκτημα. Υπ’ αυτή την οπτική γωνία το θέμα
των αερομεταφορών και των λιμανιών μας αναδεικνύεται σε
θέμα ανταγωνιστικής υποδομής. Δεν είναι απλά θέμα εξυπη-
ρέτησης του τουρισμού ή προσέλκυσης ναυτιλιακών δραστη-
ριοτήτων. Άπτεται όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων και
αποκτά αυξημένη σημασία με τον ανασχεδιασμό των ενεργει-
ακών διόδων μετά την ανακάλυψη φυσικού αερίου στην πε-
ριοχή. Και αν η φυσική προσβασιμότητα δύσκολα βελτιώνεται,
λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, μπορούμε να βελτιώσουμε
την εικονική προσβασιμότητα με βελτίωση των τηλεπικοινω-
νιών και του διαδικτύου. Βρισκόμαστε στην 22η θέση μεταξύ
των ευρωπαϊκών χωρών στη διαθεσιμότητα γραμμών ευρυζω-
νικού δικτύου και εδώ πρέπει να επενδυθούν πόροι για δημι-
ουργία υποδομής. Η μετάβαση στη ψηφιακή τηλεόραση
ανοίγει ευκαιρίες που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αφού έχουν
απελευθερωθεί οι συχνότητες. 

Χρειαζόμαστε οικονομικούς προσανατολισμούς που να εγ-
γυώνται τη μακροχρόνια κοινωνική συνοχή. Προβλήματα που
αφήνονται άλυτα κάποια στιγμή εκρήγνυνται με καταστροφικές
συνέπειες. Αυτό μας δίδαξε η οικονομική κρίση της Ελλάδας
αλλά και η αδράνεια στην αντιμετώπιση της δικής μας κρίσης
από το 2009. Το συνταξιοδοτικό ζήτημα αποτελεί ένα τέτοιο ση-
μαντικό θέμα που επιζητεί καθαρές λύσεις. Η επίλυση του άπτε-
ται θεμάτων εργοδοσιμότητας των νέων (βραχυπρόθεσμα),
μελλοντικών συνεισφορών των εργαζομένων (μεσοπρόθεσμα)
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και ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων (μα κρο πρόθεσμα). Για να
βρεθούν οι αναγκαίες τομές προς επίλυση του προβλήματος
απαιτείται δομημένος δημόσιος διάλογος που να επιδιώκει τη
σύνθεση των ετερογενών αξιώσεων, αναγνωρίζοντας ότι δεν
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Δεν πρόκειται για παιγνίδι μη-
δενικού αθροίσματος μεταξύ των νέων, των εργαζομένων και
των συνταξιούχων. Τυχόν λανθασμένες ρυθμίσεις θα τις πληρώ-
σουμε όλοι και επομένως στον διάλογο απαιτείται η συμμετοχή
των εμπλεκομένων κοινωνικών ομάδων και επαγγελματιών του
κλάδου. Ιδιαίτερα χρειαζόμαστε –και επανέρχομαι σε αυτό–
υπεύθυνη πολιτική ηγεσία που να καθοδηγήσει τη χώρα στη συ-
ναίνεση για το κοινό καλό, αντί να αναλίσκεται στο συμβιβασμό
συγκρουόμενων ειδικών συμφερόντων. 

Δημιουργία θεσμών 

Το κράτος έχει ρόλο να διαδραματίσει στη στροφή προς την
πράσινη οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό
γίνεται με τις περιβαλλοντικές πολιτικές, τη νομοθεσία, τη
πράσινη φορολογική πολιτική. Ιδιαίτερα όμως το κράτος χρη-
σιμοποιεί τον στρατηγικό του ρόλο στη σύνδεση όλων αυτών
των δραστηριοτήτων. Ορισμένες —όπως υγεία, δημόσιες συγ-
κοινωνίες, διαχείριση υδάτινων πόρων, ενεργειακή ασφάλεια–
εμπίπτουν και στην κύρια αποστολή του. Για να σχεδιάσουμε
αποτελεσματικά χρειαζόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη θεσμών
που να συνεπικουρούν τα συντεταγμένα πολιτειακά όργανα
στη χάραξη πολιτικής. Η δομή της δημόσιας γραφειοκρατίας
χρειάζεται ανασχεδιασμό αν θέλουμε να αποδεσμευτούμε από
δομές που δημιουργήθηκαν σε άλλες εποχές και για άλλες οι-
κονομίες. 

Τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν ευρύ αντίκτυπο. Δεν είναι
μόνο θέματα γεωργίας για να αντιμετωπίζονται ως παράρτημα
ενός υπουργείου προσανατολισμένου στο γεωργικό μας πα-
ρελθόν. Τα θέματα ενέργειας είναι στο επίκεντρο των οικονο-
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μικών σχεδιασμών. Δεν μπορεί να θεωρούνται παράρτημα του
υπουργείου Εμπορίου αφημένα σε χαμηλόβαθμους δημόσιους
λειτουργούς, όσο ικανοί και να είναι. Η οικονομία μας είναι
πλέον σύνθετη και παγκοσμιοποιημένη –έχει ανάγκη από
στρατηγικό σχεδιασμό αντί από κυβερνητικά προγράμματα.
Με αυτά τα υπόψη πρέπει να συζητούμε για μεταρρυθμίσεις
στον δημόσιο τομέα. 

Δεν αρκούν μόνο οι κατάλληλες δομές της γραφειοκρατίας.
Χρειάζεται ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης για να μπορεί η

πολιτεία να μελετά τα θέματα
με επιστημονικό ορθολογι-
σμό και να ετοιμάζει εναλλα-
κτικές επιλογές με
προοπτική επιτυχίας. Απαι-
τείται η διασύνδεση των πα-
νεπιστημίων και ερευνητικών
κέντρων με τους μηχανι-
σμούς χάραξης πολιτικής.
Αυτό δεν γίνεται με ευχολό-
για, προϋποθέτει δημιουργία
θεσμών. Δεν χρειαζόμαστε
επικοινωνιακές «επιτροπές
σοφών» και προτροπές προς

την επιστημονική κοινότητα «να βγει από την εσωστρέφεια».
Χρειαζόμαστε δομές στελεχωμένες με διεθνούς κύρους εξειδι-
κευμένους επιστήμονες που να τροφοδοτούν με τεκμηριωμένη
ανάλυση την πολιτική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα: τεχνο-
κράτες του δημόσιου, κυβέρνηση και βουλή. Μόνοι έτσι θα
μπορέσουμε να συνθέσουμε τις γνώσεις των επιστημόνων με
την υπευθυνότητα των εκλεγμένων πολιτειακών οργάνων. Σο-
φούς μας κάνουν οι συντεταγμένοι θεσμοί και η ικανότητα για
σύνθεση, όχι οι τίτλοι άτυπων επιτροπών.

Για παράδειγμα, θέματα οικονομικής πολιτικής απαιτούν
αδιαμφισβήτητα στατιστικά στοιχεία, πάνω στα οποία να

Η δομή της δημόσιας
γραφειοκρατίας χρειάζεται
ανασχεδιασμό για να
αποδεσμευτούμε από δομές που
δημιουργήθηκαν σε άλλες
εποχές και για άλλες οικονομίες. 

Για να σχεδιάσουμε
αποτελεσματικά χρειαζόμαστε
θεσμούς με εμπειρογνωμοσύνη
στη χάραξη πολιτικής.
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εδράζονται αναλύσεις με στέρεες θεωρητικές βάσεις που
λαμβάνουν υπόψη τον τοπικό και διεθνή οικονομικό κύκλο.
Η σύσταση Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων θα
προσθέσει μια ανεξάρτητη φωνή στην πολιτική διαδικασία
για χάραξη οικονομικής πολιτικής. Αναγνωρίζουμε τις δυ-
σκολίες για συμβιβασμό συγκρουόμενων συμφερόντων,
έχουμε επίγνωση ότι η πολιτική διαδικασία είναι η τέχνη του
εφικτού. Για να μπορέσει όμως η οικονομική πολιτική να απε-
ξαρτηθεί από τον εκλογικό κύκλο και να θεμελιώνεται στις
σύγχρονες οικονομικές αντιλήψεις, χρειάζεται κάτι περισσό-
τερο από την ενασχόληση με την καθημερινότητα των άμε-
σων προβλημάτων. Χρειάζεται να δοθεί προσοχή και στα
μακροπρόθεσμα στρατηγικά αποτελέσματα πέραν από την
προτεραιότητα που δίνει το πολιτικό σύστημα στο άμεσο πο-
λιτικό μέρισμα. Αυτή την προσοχή είναι που θα εστιάσει ένα
ανεξάρτητο συμβούλιο.

Το 2001 δημοσίευσα στο περιοδικό του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου ενδείκτης εισήγηση για τη δημιουργία Συμβουλίου Οικο-
νομικών Εμπειρογνωμόνων. Η πρόταση παραμένει επίκαιρη.
Το ότι δεν υλοποιήθηκε –αν και υιοθετήθηκε από έναν Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και δύο υποψηφίους προέδρους– οφεί-
λεται στην αδράνεια για την οποία προειδοποιήσαμε.

Ανάλογους θεσμούς χρειαζόμαστε στα πολύ κρίσιμα αλλά
και πολυσύνθετα θέματα εθνικής ασφάλειας, ενέργειας και
διαχείρισης κρίσεων. 

Ενεργειακή Ασφάλεια

Η πρόσβαση στις πηγές ενέργειας είναι μια σημαντική διά-
σταση των περιβαλλοντικών και οικονομικών σχεδιασμών. Η
ενέργεια, μαζί με τους υδάτινους πόρους, είναι οι βασικοί μη-
χανισμοί σύνδεσης της οικονομικής δραστηριότητας με το φυ-
σικό περιβάλλον. Η παραγωγή ενέργειας ευθύνεται πρωτίστως
για τις περιβαλλοντικές αλλαγές: 60% των εκπομπών αέριων
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ρύπων οφείλονται στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Επομένως,
θέματα ενέργειας χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης. 

Δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το θέμα χωρίς ανα-
φορά στην έκρηξη στο Μαρί. Η ηλεκτροπαραγωγική ικανό-
τητα της χώρας μας πήγε σε μία ημέρα 30 χρόνια πίσω. Αυτό
μας δίνει την ευκαιρία να χαράξουμε ενεργειακή πολιτική χωρίς
να μας βαραίνουν παλιές αποφάσεις και το κόστος επενδύσεων
που δεν έχουν κλείσει τον ωφέλιμο κύκλο τους. Από την άλλη
η ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη ζώνη αποκλει-
στικής εκμετάλλευσης της Δημοκρατίας βάζει στα χέρια μας
ακόμη ένα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής, εγείροντας ταυτό-
χρονα νέα ερωτήματα διαχείρισης και ασφάλειας. 

Εξαρτόμαστε ως χώρα πλήρως από εισαγόμενη ενέργεια.
Είμαστε ψηλά στη χρήση ηλιακής ενέργειας, αλλά αυτό αφορά
μόνο 2% των ενεργειακών αναγκών. Η εισαγόμενη ενέργεια
είναι βαρίδι στην οικονομία. Δημιουργεί αβεβαιότητα κόστους
και ανασφάλεια. Μείωση της εξάρτησης έχει πολλαπλασια-
στικά οφέλη στην οικονομία και στο περιβάλλον ενώ η λει-
τουργία εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής βελτιώνει την
ενεργειακή μας ασφάλεια. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργειακό στόχο το 20-20-20.
Δηλαδή, μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά 20%, βελ-
τίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20% και αύξηση
χρήσης ανανεώσιμων πηγών στο 20% των συνολικών αναγκών,
μέχρι το 2020. Όταν οι ανάγκες της χώρας μας είναι 1000Μέ-
γαβατ, τότε βελτιώνοντας την αποδοτικότητα εξοικονομούμε
200Μβ˙ προσθέτοντας ανανεώσιμες πηγές εξοικονομούμε
ακόμη ένα σημαντικό ποσοστό και στο τέλος μας υπολείπονται
πολύ λιγότερα από αυτά που κατέστρεψε η έκρηξη στο Μαρί. 

Βεβαίως δεν θα πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους σε
λίγους μήνες. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Όμως τώρα είναι η κα-
τάλληλη στιγμή να σχεδιάσουμε ενεργειακή πολιτική. Η
έκρηξη δημιούργησε άμεσα προβλήματα αλλά μας έλυσε και
τα χέρια για να σχεδιάσουμε. Η ανακάλυψη φυσικού αερίου
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άνοιξε μακροπρόθεσμες προοπτικές. Σε εμάς επαφίεται να δια-
μορφώσουμε πολιτικές που να συνδέουν τα δύο.

Στον σχεδιασμό ενεργειακής πολιτικής πρέπει να έχουμε
υπόψη τρία κριτήρια. Την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, την
ασφάλεια στην παροχή ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις.

Η παραδοσιακή ανάλυση κόστους αφορά μόνο το πρώτο
κριτηρίο και καταλήγει σε επανάληψη του υφιστάμενου μον-
τέλου με επένδυση δημόσιου χρήματος για να ξανακτίσουμε
τη μονάδα που καταστράφηκε. Αγνοεί τα άλλα δύο κριτήρια.
Δεν μπορεί όμως να συνεχίσουμε την εξάρτηση από εισαγό-
μενα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ούτε να παραμένουμε δεσμευμένοι στο μονοπώλιο ενός ορ-
γανισμού. Ούτε να συγκεντρώνουμε την παραγωγή σε ένα
μόνο σημείο και μάλιστα σε ένα παραθαλάσσιο σημείο με με-
γάλη περιβαλλοντική αξία. Όλα αυτά χρειάζονται επανεξέ-
ταση που να λάβει υπόψη τις διεθνείς τάσεις αλλά και τα
διαθέσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Τα στοιχεία μας λένε
ότι η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών βελτιώνεται σημαν-
τικά. Η ηλιακή, η αιολική και η γεωθερμική ενέργεια πρέπει να
είναι αναπόσπαστο μέρος των σχεδιασμών μας. 

Πώς θα επιτύχουμε σύγχρονη ενεργειακή πολιτική με τις
παραμέτρους που θέσαμε;

Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις, κυβερνητικά προγράμ-
ματα και προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Χρειάζεται έγκυρη
εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών, μελέτη των δημοσιονο-
μικών επιπτώσεων, διασύνδεση με τον ευρύτερο περιβαλλον-
τικό προγραμματισμό. Το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις
διαφορετικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τις ενεργειακές
ανάγκες της χώρας –Υπηρεσία Ενέργειας, Τμήμα Περιβάλλον-
τος, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας– χωρίς συντονισμό για τις
προβλέψεις που κάνουν και τις εκθέσεις που ετοιμάζουν, επι-
βεβαιώνει την αδυναμία του πολιτικο-διοικητικού συστήματος
της χώρας να σχεδιάσει ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική.
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Ο σχεδιασμός φορολογικής πολιτικής ιδιαίτερα πρέπει να
συνάδει με τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς μας στό-
χους. Όπως αντιμετωπίσαμε τη φορολόγηση στα τσιγάρα –που
βοήθησε στην προσαρμογή πιο υγιεινής συμπεριφοράς– έτσι
να βλέπουμε και τις συνήθειες μας όσο αφορά την κατανάλωση
ενέργειας. Η φορολόγηση να καθορίζεται περισσότερο από την
κατανάλωση ενέργειας και λιγότερο από την εργασία. Η κλι-

μακωτή φορολόγηση στη
χρήση ενέργειας είναι αφενός
κοινωνικά δίκαιη και αφετέ-
ρου προσανατολίζει την κα-
ταναλωτική συμπεριφορά
προς την εξοικονόμηση. Να
θυμίσω ότι οι δείκτες της Κύ-
πρου είναι σε αυτόν τον
τομέα από τους χειρότερους

στην Ε.Ε. Ενώ αυξάνουμε το ποσοστό του ΑΕΠ που εισπράττει
το κράτος ως περιβαλλοντική φορολογία, δεν έχουμε αυξήσει
το ποσοστό των συνολικών φόρων που προέρχονται από τη
χρήση του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε συνεκτικά μέτρα που
να ενθαρρύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της
ενεργειακής αποτελεσματικότητας, τις επενδύσεις σε ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας. 

Η προσαρμογή θα είναι βαθύτατα επωφελής και για εμάς
σήμερα και για τις μελλοντικές γενιές. Ωστόσο δεν θα είναι εύ-
κολη. Χρειάζεται και εδώ αναμέτρηση με την αδράνεια. Δύο
διαδοχικές κυβερνήσεις της Δημοκρατίας δεν έχουν επιτύχει
ακόμη την απεξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από το πετρέλαιο με τη χρήση φυσικού αερίου. Εξακολουθούμε
να πληρώνουμε για την αγορά δικαιωμάτων αέριας ρύπανσης
και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αυξημένη. Κατ΄ ακρί-
βεια, εκμεταλλευτήκαμε την έλλειψη συμφωνίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για να παρατείνουμε τη μη συμμόρφωσή μας αντί να
συνταχθούμε με τις χώρες που προωθούν τη ρύθμιση του θέμα-

Ο σχεδιασμός φορολογικής
πολιτικής ιδιαίτερα πρέπει να
συνάδει με τους
περιβαλλοντικούς και
ενεργειακούς μας στόχους.
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τος. Δεν χρειάζονταν δύο διαδοχικές κυβερνήσεις για να λυθεί
το πρόβλημα. Χρειάζεται μία κυβέρνηση με αποφασιστικότητα
και σαφήνεια προθέσεων, που να αποτολμήσει τη διαμόρφωση
κοινής γνώμης για τις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Διαχείριση Φυσικού Αερίου

Θέματα ενέργειας είναι και θέματα διεθνών σχέσεων. Στην
Τουρκία συζητούν την παροχή ρεύματος στην Κύπρο από πυ-
ρηνικό σταθμό που θέλουν να κατασκευάσουν στη Μερσίνα.
Αξιοποιούν την κρίσιμη ενεργειακή κατάσταση της χώρας μας
για να προωθήσουν ένα αμφιλεγόμενο έργο: την κατασκευή
πυρηνικού σταθμού σε σεισμογενή περιοχή. Είχαμε επίσης
γερμανική προσφορά για βοήθεια με κινητή ηλεκτροπαρα-
γωγική μονάδα. Την αντιμετωπίσαμε με καθαρά οικονομικά
κριτήρια και την απορρίψαμε. Έπρεπε όμως να αντιληφθούμε
ότι οι Γερμανοί είναι πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, θέλουν τη συνεργασία μας και επιζητούν προσβά-
σεις στη Μέση Ανατολή. Για να καταστούμε ευρωπαϊκό προ-
πύργιο στην ανατολική Μεσόγειο χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές
συνεργασίες και ο τομέας της ενέργειας προσφέρει ευκαιρίες.
Το ίδιο βεβαίως και η οικολογική προστασία της λεκάνης της
Μεσογείου. Η ευρωμεσογειακή μας πολιτική σε αυτούς τους
άξονες πρέπει να στηριχθεί. 

Ολοκληρωμένη πολιτική και διεθνείς συνεργασίες απαι-
τούνται ιδιαίτερα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυ-
σικού αερίου. Διαθέτουμε περίπου 10% των αποθεμάτων
φυσικού αερίου της Ε.Ε. Έχουμε τώρα ένα ισχυρό εργαλείο στο
οπλοστάσιο των ενεργειακών μας σχεδιασμών. Και όπως κάθε
σημαντικό εργαλείο χρειάζεται εξειδικευμένη χρήση για να είναι
αποτελεσματικό. Και μια και μιλούμε για οπλοστάσια, η έκρηξη
στο Μαρί έδειξε ότι η κρατική μηχανή δεν είναι σε θέση να χει-
ριστεί εξειδικευμένα θέματα. Χρειαζόμαστε και εδώ ανεξάρτη-
τους θεσμούς όπως Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου που να
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διαχειρίζεται την εξόρυξη του εθνικού πλούτου. Θα μας επιτρέ-
ψει να αναπτύξουμε τεχνογνωσία και να καταστούμε έγκυροι
συνομιλητές των εταιριών που θα αναλάβουν την εξόρυξη. Με
αυτά υπόψη πρέπει να δομήσουμε την Εταιρεία. Οπωσδήποτε
δεν πρέπει να ακολουθεί πρότυπα κρατικής γραφειοκρατίας
ούτε να διοικείται από κομματικούς απεσταλμένους αλλά να
υιοθετεί διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Διαφορετικά μας περιμένει η τύχη του Σουδάν. Η εταιρεία
Chevron είχε εγκαταλείψει τις προσπάθειες εκμετάλλευσης των
κοιτασμάτων της χώρας το 1985 λόγω της πολιτικής αστάθειας
ενώ το 1992 πούλησε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης πίσω στην
κυβέρνηση. Χωρίς τεχνογνωσία και κεφάλαια για να εκμεταλ-
λευτεί τα κοιτάσματα πετρελαίου η χώρα αποτάθηκε σε ξένες
εταιρείες. Η κοινοπραξία ελέγχεται κατά 92% από εταιρείες της
Κίνας, Μαλαισίας και αραβικού κόλπου, και κατά 8% από την
Εταιρεία Πετρελαίου του Σουδάν. Τη μερίδα του λέοντος έχει η
Κίνα με τα κεφάλαια της και όχι το Σουδάν με τα κοιτάσματα
του. Από τέτοιες καταστάσεις πρέπει να προστατευθούμε.

Οι προκλήσεις δεν είναι μόνο τεχνοοικονομικής φύσης.
Αφορούν επίσης  δημοσιονομικές συνέπειες, περιβαλλοντικούς
κινδύνους, γεωπολιτική. Η διαχείριση τους προϋποθέτει ολο-
κληρωμένο σχεδιασμό μετά από σοβαρή μελέτη και έρευνα.

Χρειαζόμαστε κατάλληλο δημοσιονομικό σχεδιασμό. Το Ισ-
ραήλ έχει συστήσει επιτροπή –γνωστή ως Επιτροπή Sheshinski
από το όνομα του διακεκριμένου ισραηλινού καθηγητή που
προέδρευε-- για να μελετήσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις
από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η Κνέσσετ ενέκρινε σχε-
τικό νομοσχέδιο. Εμείς οργανώσαμε μόνο μια διάλεξη από τον
πρόεδρο της επιτροπής --και αυτή με πρωτοβουλία γνωστών
του καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η δημιουργία Ταμείου Φυσικού Αερίου θα μεριμνήσει για
τη διαχείριση των εσόδων προς μακροχρόνιο αναπτυξιακό
όφελος. Να καταστεί η κοινωνία υπεύθυνη για τη διαχείριση
του εθνικού πλούτου. Εγγράφοντας το Ταμείο ως εταιρεία και
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δίνοντας από μία μετοχή στον κάθε κύπριο πολίτη που κατα-
βάλλει φόρους και στα παιδιά του, τότε γινόμαστε όλοι συν-
διαχειριστές για εμάς και τις μελλοντικές γενιές. Υπευθυνότητα
και βιωσιμότητα αποκτούν λειτουργικό νόημα. Ταυτόχρονα οι
κάτοικοι όλων των κοινοτήτων που καταβάλλουν φόρους επω-
φελούνται του εθνικού πλούτου, ως δικαιούνται. Όποιοι είναι
υπεύθυνοι προς το κράτος και τους θεσμούς του αντιμετωπί-
ζονται με υπευθυνότητα από το κράτος και τους θεσμούς του.
Αυτό αξίζει τολμηρής σκέψης. 

Η διαχείριση του ταμείου πρέπει να γίνεται από ανεξάρ-
τητους θεσμούς –ο Νομπελίστας συμπατριώτης μας καθηγη-
τής Πισσαρίδης εισηγείται την Κεντρική Τράπεζα ως πιθανό
διαχειριστή. Για παράδειγμα, τα έσοδα δε μπορεί να διανεμι-
στούν για τη χρηματοδότηση έργων προς εξασφάλιση πολι-
τικού μερίσματος. Η διαχείριση των εισοδημάτων από την
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου θέτει τις δικές της προκλή-
σεις. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ολλαν-
δικής ασθένειας που προκαλούνται από την απότομη και
ενδεχομένως ασταθή ροή εισοδημάτων στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό. Πέραν τούτου, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου
ανήκουν και στις μελλοντικές γενιές. Επομένως χρειάζεται
προσεκτική διαχείριση των εισοδημάτων από το φυσικό
αέριο. Η φορολόγηση των δραστηριοτήτων των ξένων εται-
ρειών πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι εκμεταλλεύονται μη
ανανεώσιμο εθνικό πλούτο. Τα έσοδα δεν μπορεί να διανεμι-
στούν για κάλυψη των αναγκών ενός αναποτελεσματικού
κράτους ή τη χρηματοδότη έργων αμφίβολης μακροχρόνιας
ωφελιμότητας προς εξασφάλιση πολιτικού μερίσματος. Πολ-
λοί αναφέρονται στο παράδειγμα του Νορβηγικού Ταμείου
Πετρελαίου, που στοχεύει στο να βοηθήσει μελλοντικές γε-
νιές να αντιμετωπίσουν το συνταξιοδοτικό και να απορρο-
φούν τους κραδασμούς της οικονομίας. Το Νορβηγικό
μοντέλο όμως δουλεύει στα συμφραζόμενα της χώρας και των
θεσμών της. Δεν μπορεί απλά να το αντιγράψουμε.
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Χρειαζόμαστε νομικό πλαίσιο ελέγχου των εταιρειών για
διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. Να αναφέρω ένα χα-
ρακτηριστικό πρόβλημα. Ο νόμος προβλέπει πρόστιμα
μέχρι 1 εκατ. ευρώ σε εταιρείες που δεν πληρούν κάποιες
προϋποθέσεις. Για τη διαρροή πετρελαίου στον Κόλπο του
Μεξικού η BP αναγκάστηκε να δημιουργήσει ταμείο αποζη-
μιώσεων 32 δις. δολαρίων, πέραν της φορολογίας 700 εκατ.
δολαρίων που κατέβαλε στο ασφαλιστικό ταμείο της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Εσείς δε θα πληρώνατε
το πρόστιμο και να «καθαρίσετε»; Και άστε τους ντόπιους
να καθαρίζουν τις παραλίες τους και να μαζεύουν τις ζημιές
από τον τουρισμό και την αλιεία. Έγκαιρα πρέπει να διαμορ-
φώσουμε νομικό πλαίσιο και να δημιουργήσουμε ασφαλι-
στικό ταμείο.  

Διαφορετικά μας περιμένει η τύχη της Νιγηρίας. Χωρίς κα-
τάλληλο νομικό πλαίσιο για έλεγχο των εταιρειών έχουν συσ-
σωρευθεί ζημιές από τις δραστηριότητες της Shell που
εκτιμούνται σε 1 δις. δολάρια. Θα τους πάρει τριάντα χρόνια
να επανορθώσουν.  

Ας μην ξεχνούμε επίσης ότι το χρήμα διαφθείρει. Πρέπει να
προνοήσουμε για την ενίσχυση των θεσμών και διασφάλιση
των διαδικασιών που θα μας προστατέψουν από τη διαφθορά.
Αυτό προϋποθέτει διαφάνεια, δημόσια διαβούλευση, υιοθέ-
τηση διεθνών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης της Δημό-
σιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου και του Ταμείου Φυσικού
Αερίου. Στη χώρα μας δεν εφαρμόζονται οι εισηγήσεις του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση
των κομμάτων και ιδιαίτερα για χρηματοδότηση από ξένα νο-
μικά πρόσωπα. Αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες διαπλοκής
που δημιουργούνται όταν ξένες εταιρείες κάνουν συνεισφορές
σε πολιτικά κόμματα, μέλη των οποίων διαχειρίζονται τη Δη-
μόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου;

Όλα όσα λέω εδώ δεν είναι απλά και αυτονόητα. Οι προ-
κλήσεις από τη διαχείριση των ενεργειακών μας αποθεμάτων
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είναι μεγάλες. Δεν αντιμετωπίζονται με γραφειοκρατική δια-
χειριστική λογική. Υπάρχουν επιτυχημένα πρότυπα που μπο-
ρούμε να ακολουθήσουμε, να αξιοποιήσουμε Κύπριους με
βαθιά κατανόηση των θεμάτων από τη χώρα μας και το εξωτε-
ρικό. Έχουμε κόσμο. Αντί αυτού, ρυθμίζουμε νομοθετικά για
διαχείριση του θέματος από επιτροπή γενικών διευθυντών
υπουργείων. Το ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησης της γραφει-
οκρατίας επικρατεί εις βάρος του μακροχρόνιου κοινού καλού.
Και εδώ μπορούμε καλύτερα.

Οικονομία της γνώσης 

Υπάρχει κάτι κοινό σε όλα
όσα έχουμε πει. Η τεχνολο-
γία, η έρευνα και η καινοτο-
μία, η επιχειρηματικότητα,
διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο. Αποτελούν συστατικά
στοιχεία της πράσινης οικο-
νομίας. Από αυτά θα προκύ-
ψει η αποσύζευξη. 

Οι ευκαιρίες για βιώσιμη
κοινωνία πηγάζουν από την
ικανότητα του ανθρώπινου
δυναμικού για καινοτομία και
τη διασύνδεσή της με ευνοϊκές τοπικές συνθήκες. Εδώ βρίσκε-
ται το ισχυρό μας χαρτί: τα υψηλά επίπεδα κατάρτισης του αν-
θρώπινου μας δυναμικού. Σε αυτό το δυναμικό οφείλουμε να
δώσουμε νόημα και κατεύθυνση. Αλλιώς θα καταλήξει όπως
το γνωστό παράδειγμα του παιδικού παραμυθιού, μια συλλογή
από ξυλαράκια που σπάνε εύκολα με το πρώτο κτύπημα. Ενώ
αν δεθούν σε μια ενιαία δέσμη τότε πολύ δύσκολα λυγίζουν. 

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι θεσμοί τοπικής αυτοδι-
οίκησης προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία περι-

Η υψηλή προστιθέμενη αξία από
την καινοτομία είναι
απαραίτητη για μια οικονομία
που θέλει να είναι
ανταγωνιστική και για μια
κοινωνία που στοχεύει στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών. Ιδιαίτερα ισχύει
όταν αντιμετωπίζουμε
περιβαλλοντικές προκλήσεις.
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φερειών έντασης γνώσης ως αποτελεσματικό εργαλείο διασύν-
δεσης της γνώσης με την καινοτομία και την οικονομική ανά-
πτυξη. Δηλαδή, επικεντρώνονται στην οριοθέτηση
γεωγραφικών περιοχών, όπου η εφαρμογή συγκροτημένων πο-
λιτικών προσελκύει αποθέματα πνευματικού κεφαλαίου, ανα-
πτύσσεται έντονη δραστηριότητα καινοτομίας και δρουν ως
ατμομηχανή για την ευρύτερη οικονομία.

Η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας
χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μετάβαση στην
οικονομία της γνώσης. Η περιφέρεια της μείζονος Λευκωσίας
μπορεί να εξελιχθεί σε Περιφέρειας Γνώσης Λευκωσίας. Σχετική
μελέτη υπάρχει από το 2007. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία επενδύει πέραν των 200 εκατομ-
μυρίων ευρώ ετησίως (στοιχεία του 2009) για την υποστήριξη
του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστη-
μίου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου Κύπρου,
του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, του Ινστιτούτου Νευ-
ρολογίας και Γενετικής, του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου
και της Νοσηλευτικής Σχολής του ΤΕΠΑΚ. Οι επενδύσεις
αυτές δημιουργούν στην περιοχή Λευκωσίας μια αξιοσημεί-
ωτη ερευνητική υποδομή διεθνών προδιαγραφών, η οποία
ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο με τη λειτουργία ιδιωτι-
κών πανεπιστημίων. Η περιοχή προσεγγίζει τα ευρωπαϊκά
επίπεδα σε αναλογία ερευνητών ανά χίλιους κατοίκους και
είναι σε θέση να φθάσει τα κρίσιμα επίπεδα που καθορίζει η
πολιτική της Λισαβόνας, δηλαδή οκτώ ερευνητές ανά χίλιους
εργαζομένους.

Μια ζωντανή περιφέρεια γνώσης θα επιτύχει, μεταξύ
άλλων, την ανάπτυξη των πανεπιστημίων μας, ούτως ώστε η
Κύπρος να καταστεί καταρχάς αυτάρκης στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση και, ακολούθως, να διαδραματίσει ρόλο ως ευρω-
παϊκό κέντρο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην πε-
ριοχή. Συμβάλλει στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας υψηλών
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προδιαγραφών, στην αύξηση
των επενδύσεων στην έρευνα
και την καινοτομία, στη δια-
σύνδεση των ερευνητικών
κέντρων με τον επιχειρημα-
τικό κόσμο. Τέλος, ορισμένα
προαπαιτούμενα για τη δημι-
ουργία μιας περιφέρειας γνώ-
σης αποτελούν και το
ζητούμενο για βελτίωση της
ποιότητας ζωής, όπως είναι
το ποιοτικό φυσικό περιβάλλον, οι πολιτιστικές δραστηριότη-
τες, οι δημόσιες συγκοινωνίες και γενικά ο ελκυστικός αστικός
χαρακτήρας.

Τώρα, όμως, τίθεται το ερώτημα: πώς δημιουργείται μια πε-
ριφέρεια έντασης γνώσης; Η απάντηση βρίσκεται στη συνερ-
γασία των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων και της
κυβέρνησης, και στον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς επίτευξη του στόχου
απαιτείται συντονισμένη δράση των φορέων. Και όπως έχουμε
πει η συστηματική προσπάθεια απαιτεί δομές και θεσμούς. Η
δημιουργία Συμβουλίου Περιοχής Γνώσης Λευκωσίας θα δια-
δραματίσει θεσμικό ρόλο στη ενεργοποίηση των συνεργασιών
και στην υλοποίηση του στόχου. 

Συμπερασματικά

Δεν είναι τυχαίο που τα περιβαλλοντικά προβλήματα συ-
νέπεσαν με τη μεγάλη οικονομική κρίση. Είναι αλληλένδετα
και από κοινού πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Προβλήματα
που από μόνα τους είναι δυσεπίλυτα, παρουσιάζουν συνέργειες
που καθιστούν αποτελεσματικές τις πολιτικές μας. Βοηθώντας
το περιβάλλον δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Λύνοντας τα
δομικά προβλήματα της οικονομίας, βοηθούμε το περιβάλλον.

Η ενεργοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας χρειάζεται
ολοκληρωμένη στρατηγική –
αυτό μπορεί να επιτύχει μια
Περιφέρεια Γνώσης στην
περιοχή της μείζονος
Λευκωσίας.
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Αυτό τον ενάρετο κύκλο ενεργοποιεί μια δημιουργική κοινωνία
που θέλει να είναι δίκαιη και βιώσιμη. 

Η κυπριακή κοινωνία διαθέτει κάτι το πολύ σημαντικό για
να ακολουθήσει με επιτυχία αυτή την πορεία: ανθρώπινο δυ-
ναμικό. Σε αυτό ακριβώς δίνουμε νόημα και κατεύθυνση με τον
περιβαλλοντικό προγραμματισμό, με τον σχεδιασμό βιώσιμης
οικονομίας, με τη θεσμική ενίσχυση της ικανότητάς μας για
αξιοποίηση επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και ανάληψη
συλλογικής δράσης.

Στην κατάσταση που βρισκόμαστε μετά τα γεγονότα της
11η Ιουλίου και με την οικονομική κρίση που περνούμε, αυτή
η πορεία δίνει μια ελπιδοφόρα προοπτική. 



307

κΕΦΑλΑιο VII:

κρΑτος

Η δημιουργική κοινωνία χρειάζεται διαφορετικό κράτος.
Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις των κρατικών δομών για να ικα-
νοποιούν τις ανάγκες της νέας πορείας: υπευθυνότητα, δια-
χρονική συνέπεια σε μακροχρόνιους στόχους, ρήξη με
γραφειοκρατικές στάσεις αδράνειας. 

Στο δίλημμα «μεγαλύτερο ή μικρότερο κράτος» των παρα-
δοσιακών ιδεολογικών δογματισμών η απάντηση είναι: καλύ-
τερο κράτος. Καλύτερο κράτος είναι το αποτελεσματικό και
κοινωνικά υπεύθυνο κράτος, που μεριμνά για το κοινό καλό.  

Για να εκσυγχρονίσουμε το κράτος πρέπει πρώτα να ανα-
γνωρίσουμε δύο πράγματα. 

Πρώτον, ότι οι ιεραρχικές δομές, η συγκέντρωση εξουσίας
και οι άκαμπτες διαδικασίες δεν δουλεύουν πλέον. Δεν μπο-
ρούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Λέμε ότι η αποικιακή κυ-
βέρνηση μας άφησε με δύο καλά: αδιάφθορη δημόσια
υπηρεσία και καλό κτηματολόγιο. Τα θέματα με τα οποία ασχο-
λείται το κτηματολόγιο δεν έχουν αλλάξει ουσιωδώς τα τελευ-
ταία 50 χρόνια. Αυτό που κληρονομήσαμε εξακολουθεί να
δουλεύει. Όμως ο ρόλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα
προβλήματα των πολιτών έχουν αλλάξει ουσιωδώς. Έχουμε αυ-
ξημένες πληροφορίες και γνώσεις, αβεβαιότητα και κοινωνική
ανακλαστικότητα, πιο ευφυείς πολίτες. 

Τα χαρακτηριστικά της κρατικής γραφειοκρατίας που την
ανέδειξαν ως αδιάφθορη είναι σήμερα αυτά που την καθηλώ-
νουν. Πώς αποφύγαμε τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα και
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εγγυηθήκαμε την ισονομία; Καθορίζοντας λεπτομερείς διαδι-
κασίες για όλα τα θέματα δεν αφήσαμε περιθώριο για αυθαι-
ρεσίες εις βάρος των πολιτών. Όταν τα θέματα ήταν σχετικά
απλά, οι ανάγκες των πολιτών ομοιόμορφες και το περιβάλλον
σταθερό, το σύστημα δούλευε. Σήμερα όμως ομοιομορφία ση-
μαίνει ανελαστικότητα και ανελαστικότητα σημαίνει αναπο-
τελεσματικότητα. Η ισονομία όταν οι ανάγκες είναι
ετερογενείς οδηγεί σε αδιαφορία και απάθεια. Οι πολίτες ζη-
τούν από την κρατική μηχανή να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους,
όχι να τους επιβάλλει διαδικασίες. Να τους αντιμετωπίζει ως
ευφυείς και έντιμους, όχι ως ανέντιμα αυτόματα. 

Όταν βρισκόμουν στην πρυτανεία του Πανεπιστημίου το
τμήμα Βιολογικών Επιστημών είχε δεχθεί τους πρώτους φοι-
τητές. Την πρώτη χρονιά οι καθηγητές αγόρασαν χημικά αντι-
δραστήρια κόστους 200.000 ευρώ σε μικρές δόσεις, για τις
οποίες δεν ήταν αναγκαία η διαδικασία δημόσιων προσφορών.
Αυτό ανησύχησε τις οικονομικές υπηρεσίες και απευθύνθηκαν
στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Από τη διερεύνηση διαφά-
νηκε ότι οι παραγγελίες έγιναν από επτά διαφορετικούς καθη-
γητές, οι αγορές από τρεις διαφορετικές εταιρείες, για μεγάλο
αριθμό μαθημάτων και ερευνητικών προγραμμάτων. Σε κάποιο
βαθμό οι πανεπιστημιακοί δεν γνώριζαν εκ των προτέρων ότι

Η δομή του κράτους πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
αυτόνομων πολιτών. Να δουλεύει αποτελεσματικά σε συνθήκες
κοινωνικής ανακλαστικότητας και κατασκευασμένης αβεβαιότητας.
Απαιτείται αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων, ενδυνάμωση των
πολιτών, καταπολέμηση της αδιαφορίας. 

Η ικανότητα για ανταπόκριση σε ένα δυναμικό περιβάλλον απαιτεί
ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος με οριζόντιες οργανωτικές δομές
και χρήση των τεχνολογιών. 
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είχαν κοινές ανάγκες που θα μπορούσαν να συμπτυχθούν σε
ενιαία προσφορά. Έλεγχος από τον εσωτερικό ελεγκτή έδειξε
ότι δεν υπήρξε δόλος. Εκ των υστέρων διαπραγματεύσεις με
τις εταιρείες μείωσαν τις τιμές κατά μερικές χιλιάδες ευρώ, λι-
γότερο από 5% εξοικονόμηση, λόγω του συνολικού ύψους της
τελικής παραγγελίας. Και όμως για μήνες, οι γραφειοκρατικές
νοοτροπίες ταλαιπωρούσαν τον πρόεδρο του τμήματος ότι δεν
συντόνισε επαρκώς τους συναδέλφους του και παρέκαμψε τις
διαδικασίες. Βουλευτής ενέγραψε το θέμα στην Επιτροπή
Ελέγχου της Βουλής και έγινε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες. (Το
θέμα της ακατάλληλης φύλαξης των εκρηκτικών στο Μαρί,
που περιλαμβανόταν στην ίδια Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας,
πέρασε απαρατήρητο).

Κανείς δεν διερωτήθηκε πόσο θα στοίχιζε ο συντονισμός,
ούτε προβληματίστηκε ότι η διαδικασία δημόσιων προσφορών
έπαιρνε περισσότερο χρόνο από το εξάμηνο εντός του οποίου
έπρεπε να γίνει η παραγγελία και να παραληφθούν τα υλικά
για να αρχίσουν τα μαθήματα. Ένα τμήμα που λειτουργούσε
για πρώτη φορά ήταν αδύνατο να τηρήσει σχολαστικά τις δια-
δικασίες και να εξυπηρετήσει τους φοιτητές του. Μετά από
αυτή την οδυνηρή εμπειρία επεξεργαστήκαμε ευέλικτους κα-
νονισμούς για τα ερευνητικά προγράμματα. Απελευθερώσαμε
τους καθηγητές από άκαμπτες διαδικασίες αλλά τους καθι-
στούσαμε υπεύθυνους για τις αγορές. Χρειάστηκε όμως με-
γάλη προσπάθεια για να καμφθούν οι αντιδράσεις της
γραφειοκρατίας και να εγκριθούν οι κανονισμοί. 

Λέγεται ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με
καλές προθέσεις. Αυτό πάθαμε με την κρατική μηχανή. Ενώ ο
κόσμος αλλάζει, εμείς μείναμε προσκολλημένοι σε ξεπερασμέ-
νες δομές. 

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά αυτό που είχαμε πει στην
αρχή του βιβλίου. Την ανάγκη να βρισκόμαστε σε συνεχή επι-
φυλακή μπροστά στην αδράνεια των θεσμών που εκφράζουν
νοοτροπίες και πρότυπα συμπεριφοράς. Η κρατική μηχανή
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αποτελεί κατεξοχήν τέτοιο θεσμό. Ο ανασχεδιασμός της
απαιτεί μεθοδική δουλειά, η δημιουργική προσαρμογή του
κράτους παίρνει χρόνο. Αυτό όμως απαιτούν τόσο οι πολίτες
όσο και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Οι δημόσιοι λειτουργοί
αναμένουν να τους βλέπει η υπηρεσία ως υπεύθυνους για να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λύνουν προβλήματα, όχι
ως αυτόματα που προωθούν υπηρεσιακά σημειώματα. Θέ-
λουν να νιώθουν υπερήφανοι υπηρέτες του πολίτη. Ο ευφυής
δημόσιος λειτουργός δεν αρκείται στην αντιμισθία που του
αποφέρει η παθητική διεκπεραίωση διαδικασιών, επιζητά την
ικανοποίηση που προκύπτει όταν προσθέτει αξία στην ζωή
του πολίτη.

Πώς επιτυγχάνουμε καλύτερο κράτος; Πρέπει πρώτα να
αναλογιστούμε ποιος είναι ο ρόλος του σύγχρονου κράτους
για να δούμε πως το επιτυγχάνουμε. 

Ο ρόλος του κράτους 

Η ανοικτή ιδεολογία προσφέρει καθοδήγηση για τις προ-
διαγραφές του κράτους. Το κράτος έχει σημαντικό ρόλο στην
προσφορά δημόσιων αγαθών, στην κοινωνική προστασία και
στην κοινωνική τάξη. Συνδυάζει όμως τις ανάγκες της κοινω-
νίας με αρχές για αποτελεσματική διοίκηση οργανισμών. Χρει-
αζόμαστε κράτος που να είναι αποτελεσματικό στην επιδίωξη
του κοινού καλού και αποδοτικό στη χρήση των πόρων του φο-
ρολογούμενου. 

Οι Όσμπορν και Γκέιμπλερ στο βιβλίο Reinventing Govern-
ment–Η επανίδρυση του κράτους περιγράφουν τους στόχους
ενός σύγχρονου κράτους: 
1. Το κράτος δίνει κατεύθυνση, δεν τραβά κουπί. Μεριμνά ότι

τα δημόσια αγαθά είναι διαθέσιμα στους πολίτες, δεν τα
προσφέρει κατ’ ανάγκη το ίδιο.

2. Ενδυναμώνει τους πολίτες για να λύνουν προβλήματα, δεν
τους βαστά από το χέρι.
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3. Αποκεντρώνει τη λήψη αποφάσεων, δεν συγκεντρώνει
εξουσίες. 

4. Επενδύει στην πρόληψη προβλημάτων, όχι στη διαχείριση
κρίσεων. 
Αυτά συνάδουν με τις δικές μας απαιτήσεις και έχοντάς τα

υπόψη βλέπουμε τα επιμέρους. 

Ορθολογική γραφειοκρατία

Χαράσσοντας την πορεία της δημιουργικής Κύπρου, καθο-
ρίσαμε αρχές που διέπουν την επιλογή του κοινού καλού, δώ-
σαμε προδιαγραφές για την πολιτική ηγεσία, μιλήσαμε για τη
σημασία της δημόσιας διαβούλευσης. Τώρα ήρθε η ώρα να αν-
τιμετωπίσουμε κάποιες πραγματικότητες. Ότι τα σύγχρονα
προβλήματα είναι σύνθετα και απαιτούν εξειδικευμένες γνώ-
σεις. Αυτές ούτε η ηγεσία μπορεί πάντα να τις διαθέτει ούτε οι
πολίτες. Οι αποφάσεις του δήμου είναι απίθανο να είναι έλλο-
γες για πολλά θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση. Η
λήψη αποφάσεων θα πέφτει θύμα των ομάδων πιέσεως. Χρει-
άζεται να συνθέσουμε τον ορθολογισμό με τη δημοκρατική
επιλογή της ηγεσίας μας και τη δημόσια διαβούλευση.

Εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος του κράτους και της γραφειοκρα-
τίας. Σύμφωνα με τον Μαξ Βέμπερ η διαμόρφωση δημόσιας
πολιτικής δεν είναι δουλειά του ψηφοφόρου αλλά της κρατικής
γραφειοκρατίας. Η τελευταία κατέχει εξειδικευμένη γνώση και
αποτελεί τη θεσμική μνήμη μιας χώρας. Η γραφειοκρατία απα-
σχολεί εμπειρογνώμονες οι οποίοι διαμορφώνουν πολιτική για
θέματα της αρμοδιότητάς τους. Αποτελεί ένα ισχυρό όργανο
για τη χάραξη πολιτικής το οποίο οι πολίτες εμπιστεύονται στα
χέρια της δημοκρατικά εκλεγμένης ηγεσίας. Η πολιτική ηγεσία
καθοδηγεί τη γραφειοκρατία αφενός μεν για να καθίσταται η
τελευταία υπόλογη, αφετέρου δε για να διασφαλίζει ότι η γρα-
φειοκρατία εργάζεται για το δημόσιο και όχι για επιμέρους
συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένου του δικού της). 
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Ο Χαρίδημος Τσούκας τροποποιεί την ανάλυση του Βέμπερ
προσαρμόζοντάς τη στις απαιτήσεις της αυξημένης αυτονο-
μίας των πολιτών. Υποδεικνύει ότι «η γραφειοκρατία ενσωμα-
τώνει εμπειρογνωμοσύνη, πλην όμως η εμπειρογνωμοσύνη,
για να είναι αποτελεσματική, πρέπει αφενός να ενσωματώνει
την τοπική γνώση, αφετέρου να έχει επίγνωση του γεγονότος
ότι η ίδια εκφράζει μια μορφή γνώσης μεταξύ άλλων. Ο ορθο-
λογισμός δεν είναι μια στενή επιστημονική έννοια και αυτό
χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε για να δουλέψει αποτελεσμα-
τικά η γραφειοκρατία».

Η γνώση των ειδικών συνήθως διέπεται από τεχνική ορθο-
λογικότητα –εμπιστοσύνη στην επιστημονική μέθοδο, υψηλή
αφαίρεση, γενικές εννοιολογικές κατηγορίες. Αυτή η γνώση
όμως αφήνει έξω την πολιτισμική ορθολογικότητα, η οποία
απαρτίζεται από κοινωνικούς ρόλους, παγιωμένες συνήθειες
και νοηματοδοτημένες πρακτικές –έναν τρόπο ζωής. Αφήνει
επίσης έξω την επικοινωνιακή ορθολογικότητα –τη διαβού-
λευση– η οποία κατ΄ εξοχήν χαρακτηρίζει τις σύγχρονες δη-
μοκρατίες. Η εμπειρογνωμοσύνη καθίσταται περισσότερο
αποτελεσματική, όταν αφενός ] βρίσκει τρόπους να εντάσσει
την τοπική γνώση στους σχεδιασμούς της, αφετέρου ] είναι
ανοιχτή στην επιρροή από διαφορετικές αντιλήψεις μέσα από
διαδικασίες διαβούλευσης. Εδώ είναι που χρειάζεται μια ευρύ-
χωρη αντίληψη περί επιστήμης καθώς και συμμετοχικές μορ-
φές επικοινωνίας. 

Μια ευρύχωρη αντίληψη περί επιστήμης αναγνωρίζει ότι ή
ίδια η επιστήμη είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα και άρα εν-
σωματώνει συγκεκριμένες αξίες στο πώς αντιλαμβάνεται τον
κόσμο και τα προβλήματά του. Υπάρχουν κι άλλες αντιλήψεις
με τις οποίες η επιστήμη θα πρέπει να διαλεχθεί. Δεν είναι δυ-
νατόν, για παράδειγμα, να αποφασίζεις την τοποθεσία για κα-
τασκευή μονάδων αφαλάτωσης χωρίς να επιδιώκεις να
κατανοήσεις τα επιχειρήματα των κατοίκων, τα οποία πιθανό-
τατα θα εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη γειτνίαση
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των κατοικιών τους με τέτοιους χώρους. Η απόφαση είναι πο-
λιτικά νομιμοποιημένη στο μέτρο που, μεταξύ άλλων, η διαδι-
κασία λήψης της έχει προνοήσει για δομημένο διάλογο μεταξύ
των διαφορετικών απόψεων. 

Συχνά δε η ίδια η ανοιχτή επικοινωνία έχει ευεργετικές επι-
πτώσεις και, σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία διαβούλευσης
από μόνη της διαθέτει έναν συμβολισμό. Στον σύγχρονο κόσμο
δεν είναι μόνον οι αρμόδιες υπηρεσίες οι κάτοχοι γνώσης αλλά
και οι ευφυείς πολίτες κατέχουν τοπική γνώση. Ενώ οι αποφά-
σεις θα ληφθούν από τα αρμόδια πολιτειακά όργανα, η διαδι-
κασία μέχρι τη λήψη απόφασης είναι σημαντική. Με άλλα
λόγια, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη τόσο ο επιστημονικός
λόγος, όσο και η πολιτισμική ορθολογικότητα της τοπικής
γνώσης, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής ορθολογικότητας που
επιβάλλει ο πλουραλισμός αξιών, απόψεων και συμφερόντων. 

Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τα σύνθετα προβλή-
ματα της μεταιχμιακής εποχής προϋποθέτει εξειδικευμένες
γνώσεις και σύνθετους τρόπους μελέτης και επίλυσης. Ο κατ΄
εξοχήν σύνθετος τρόπος είναι ένα μείγμα (α) αναστοχαστικής
γραφειοκρατίας, (β) ενισχυμένης με την τεχνική ορθολογικό-
τητα της επιστήμης, την πολιτισμική ορθολογικότητα της το-
πικής γνώσης και την επικοινωνιακή ορθολογικότητα του
δημοκρατικού ήθους και (γ) υπεύθυνης πολιτικής ηγεσίας. 

Μια δημιουργική κοινωνία επιδιώκει με πραγματισμό και
τα τρία. Αυτές είναι οι προδιαγραφές μας για τον ρόλο της κρα-
τικής μηχανής και των ανεξάρτητων θεσμών στη χάραξη πο-
λιτικής. 

Κράτος και πολίτες 

Ποιος είναι τώρα ο ρόλος του σύγχρονου κράτους έναντι
των πολιτών; Ο Κύπριος και η Κύπρια έχουν σήμερα αυξημένες
απαιτήσεις από το κράτος. Η γραφειοκρατία δεν αποτελεί την
αποτελεσματικότερη μορφή οργάνωσης για μια κοινωνία ευ-
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φυών πολιτών και το κράτος δεν μπορεί πλέον να βλέπει τους
πολίτες ως «υπηκόους». Ρόλος του είναι να διαφυλάσσει την
αυτονομία των πολιτών βεβαιώνοντας ότι την ασκούν με υπευ-
θυνότητα, τόσο προσωπική όσο και κοινωνική. 

Οι πολίτες δεν περιμένουν χατίρια από το κράτος για επί-
λυση των προβλημάτων τους. Πενήντα χρόνια μετά την απε-
λευθέρωση από τους αποικιακούς ηγεμόνες οι πολίτες
απαιτούν σεβασμό, όχι χατίρια και βολέματα. Και όταν ακόμη,
θεωρώντας ότι όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούν πλάγια μέσα, νο-
μιμοποιούν τη δική τους συμπεριφορά, αυτό δεν αναιρεί τη δυ-
σαρέσκειά τους. Από το κράτος αναμένουν να δημιουργεί τις
συνθήκες για να μπορούν οι ίδιοι να λύνουν τα προβλήματά
τους, συμφιλιώνοντας την αυτονομία του ατόμου με την κοι-
νωνική αλληλεξάρτηση. Από το κράτος αναμένουμε κοινωνική
ευαισθησία αλλά και αποτελεσματική διαχείριση των περιορι-
σμένων πόρων. Αυτά δεν θα τα επιτύχουμε αν το κράτος είναι
μονοπώλιο κοινωνικής οργάνωσης και εφόσον τα πολιτικά
κόμματα μονοπωλούν την επιρροή στους κρατικούς θεσμούς. 

Για να μην αποτελεί το κράτος ένα αναποτελεσματικό μο-
νοπώλιο κοινωνικής οργάνωσης, χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοι-
νωνία των πολιτών. 

Η κοινωνία των πολιτών αποτελείται από «έναν πλουρα-
λισμό μη κυβερνητικών θεσμών και οργανώσεων, αρκετά ισχυ-
ρών ώστε να αντισταθμίζουν το κράτος χωρίς να το
εμποδίζουν να εκπληρώνει τον ρόλο του αλλά και χωρίς να
του αφήνουν περιθώρια να εκμηδενίσει το υπόλοιπο της κοι-
νωνίας». Τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών στα σύγ-
χρονα δημοκρατικά πολιτεύματα αναγνώρισε πρώτος ο
Έρνεστ Γκέλνερ στο βιβλίο του Συνθήκες Ελευθερίας. Χωρίς
μορφές οργάνωσης που να διοχετεύουν τον δυναμισμό της
κοινωνίας στην επίλυση προβλημάτων οι πολίτες έχουν πε-
ριορισμένες ουσιαστικές ελευθερίες. Μπορεί να είναι ελεύθε-
ροι κατ’ όνομα αλλά όχι στην ουσία.

Η κοινωνία των πολιτών επιτρέπει την ανάπτυξη ποικίλων
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μορφών συνένωσης, αυθόρμητων και αυτόνομων, οι οποίες
διαλέγονται στα πλαίσια της διαβουλευτικής δημοκρατίας. Δη-
μιουργεί έτσι ένα πεδίο δημόσιου (όχι κρατικού) βίου όπου λύ-
νονται προβλήματα και τυγχάνουν διαχείρισης δύσκολες
καταστάσεις μέσω του διαλόγου αντί μέσω προκαθορισμένων
ιεραρχικών μορφών. Στην εποχή της κατασκευασμένης αβε-
βαιότητας, η απόλυτη αλήθεια δεν είναι προνόμιο κανενός.
Έχουμε ανάγκη για αλληλεγγύη και συνεργασία και η κοινωνία
των πολιτών προσφέρει ευκαιρίες λειτουργικής διαφοροποί-
ησης και ενεργοποίησης επιμέρους συστημάτων: οικογένειας
και φίλων, νεολαίας και τρίτης ηλικίας, θρησκείας και επιστή-
μης, κράτους και αγορών. Αυτό απαιτεί η αυτονομία των ευ-
φυών πολιτών: ικανότητα για δράση. Υψηλά αποθέματα
κοινωνικού κεφαλαίου ενισχύουν ακριβώς την ικανότητα για
κοινή δράση. 

Πώς δημιουργούμε μια ζωντανή κοινωνία των πολιτών; Το
κράτος πρέπει πρωτίστως να αποφύγει να καταστρέψει τις
συνθήκες που δημιουργούν κοινωνικό κεφάλαιο. 
1. Ο κρατισμός που συντηρεί πελατειακές σχέσεις φθείρει το

περιβάλλον δημόσιας ζωής. Οι πολίτες δεν νιώθουν ισχυροί
και αυτόνομοι να λύνουν τα προβλήματά τους και αποθαρ-
ρύνονται οι συνεργασίες. 

2. Η ανταμοιβή μικρών ομάδων –μέλη ενός πολιτικού κόμμα-
τος ή συνδικαλιστικής οργάνωσης ή ομάδας πίεσης– εις
βάρος της ευρύτερης κοινωνίας, φθείρουν το κοινωνικό κε-
φάλαιο. Το κράτος οφείλει να αποφεύγει την ευνοϊκή μετα-
χείριση μικρών αλλά ισχυρών ομάδων. 

3. Η διάχυτη παρουσία των πολιτικών κομμάτων σε όλες τις
εκφάνσεις της δημόσιας ζωής — διαχείριση δημόσιων ορ-
γανισμών, εκλογή ηγεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλη-
σιαστικών ή πανεπιστημιακών αρχών και φοιτητικών
οργανώσεων, αθλητικών σωματείων και φιλανθρωπικών ορ-
γανώσεων– δεν αφήνει χώρο για την κοινωνία των πολιτών.
Αντιθέτως δρομολογεί μια διαδικασία πολιτικού συγκεν-
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τρωτισμού γύρω από τους υφιστάμενους (και παρωχημέ-
νους) ιδεολογικούς διαχωρισμούς. Στη χώρα μας υπάρχουν
περίπου 50.000 μέλη πολιτικών κομμάτων και αυτοί δεν
έχουν περισσότερα δικαιώματα στην άσκηση εξουσίας από
τις 800.000 πολιτών ή τις 530.000 ψηφοφόρων.

Ο ασφυκτικός εναγκαλισμός της δημόσιας ζωής από ένα
κλειστό πολιτικό σύστημα αναδείχθηκε μέσα από τη διερεύ-
νηση των καταστροφικών γεγονότων στο Μαρί. Η έκθεση της
διερευνητικής επιτροπής μιλά απερίφραστα: 

«Κέντρο αναφοράς δεν είναι πλέον ο ελεύθερος και ανε-
ξάρτητα σκεπτόμενος πολίτης, αλλά τα πολιτικά κόμ-
ματα. Δεν μπορεί φυσικά να αμφισβητηθεί η κεντρική
σημασία των κομμάτων στην εξέλιξη και εμπέδωση της
δημοκρατίας, αλλά τα τελευταία χρόνια τα κόμματα
έχουν μονοπωλήσει τόσο την εξουσία όσο και τον δημόσιο
διάλογο. Υπάρχει διάχυτη η άποψη ότι κομματικά κριτή-
ρια διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην κατάληψη δη-
μοσίων αξιωμάτων και στη διαχείριση κρατικών
επιχειρήσεων και υπηρεσιών (όπως νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου) όπου θα έπρεπε να αποδίδεται ιδιαί-
τερη εάν όχι αποκλειστική σημασία σε ανεξαρτησία σκέ-
ψης και σε εμπειρογνωμοσύνη, αντί σε κομματικές ή
πολιτειακές σχέσεις. Σαν αποτέλεσμα, το όλο σύστημα
φαίνεται “κλειστό” και υπάρχει διάχυτη η εντύπωση με-
ταξύ πολλών πολιτών ότι πρόσβαση σε αυτό εξασφαλίζε-
ται με κριτήρια τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με
αξιοκρατία και ικανότητα. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώ-
σεις και στο πλαίσιο λήψης απόφασης επί πολλών θεμά-
των (σημαντικών και μη) προσμετρά δυσανάλογα το
συνεπαγόμενο πολιτικό και κομματικό κόστος, αντί του
δημοσίου συμφέροντος… Συμπερασματικά, η κηδεμονία
των πολιτικών κομμάτων φαίνεται να έχει οδηγήσει στην
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αποδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και του ελεύ-
θερου πολίτη».

Στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των πολιτών με το
κράτος το ίδιο το πολιτικό σύστημα είναι ανασχετικός παρά-
γοντας. Λειτουργεί το ένστικτο αυτοσυντήρησης. Για να υπερ-
βούμε τα αναχώματα χρειαζόμαστε ιδεολογικό στίγμα που να
ενσωματώνει τους προβληματισμούς του πολίτη στην παρα-
γωγή πολιτικής σκέψης και ανανέωση της πολιτικής διαδικα-
σίας με την ένταξη νέων κοινωνικών ομάδων.

Πολλά μπορούν να γίνουν για αναζωογόνηση του δημόσιου
πνεύματος. Η ενθάρρυνση προγραμμάτων εθελοντισμού και
κοινωνικής προσφοράς, οι εξωσχολικές δραστηριότητες των
μαθητών μας, μαθήματα πολιτικής αγωγής που ενθαρρύνουν
τη δραστηριοποίηση των νέων, δράσεις της Εκκλησίας που πη-
γαίνουν πέραν της κατήχησης, διαμόρφωση του εργασιακού
περιβάλλοντος ώστε να είναι ευαίσθητο στις ανάγκες της οι-
κογένειας και της κοινωνίας, χρήση των τεχνολογιών που μας
συνενώνουν αντί όσων μας απομονώνουν μπροστά στην
οθόνη του υπολογιστή, συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριό-
τητες και ανάπτυξη των τεχνών –όλα αυτά επαυξάνουν το κοι-
νωνικό κεφάλαιο.

Πρέπει να αναζωογονήσουμε το αίσθημα πολιτότητας. Οι
πολίτες να νιώθουν ενεργά μέλη μιας πολιτικής κοινότητας για
την οποία αποφασίζουν με την ανάμειξή τους στην πολιτική
ζωή, στον δημόσιο διάλογο, στην εκλογική διαδικασία τόσο ως
ψηφοφόροι αλλά και ως υποψήφιοι. Η υιοθέτηση οριζόντιας
ψηφοφορίας στις βουλευτικές εκλογές θα ενδυναμώσει τους
πολίτες να επηρεάζουν την εκλογή των βουλευτών της επιλο-
γής τους, αντί να νιώθουν αδύναμοι μπροστά στις επιλογές
των κομματικών μηχανισμών. Αντιθέτως, ο μαθητικός συνδι-
καλισμός που στηρίζεται στις κομματικές νεολαίες αποξενώνει
τους μαθητές από το άμεσο ενδιαφέρον για το σχολικό τους
περιβάλλον. 
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Όταν οι νέοι μας λένε «οι σύνδεσμοι και οργανώσεις δεν
τους ενδιαφέρουν διότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο πολιτικών

κομμάτων», τότε ο κομματι-
κός μαθητικός συνδικαλι-
σμός που προωθείται
πρόσφατα ακολουθεί λάθος
βηματισμό. Είναι ένα σύμ-
πτωμα αυτού που είχα πει
προηγουμένως, ότι τα κομ-
ματικά κατεστημένα προστα-
τεύουν συμφέροντα που δεν
είναι κοινωνικώς ωφέλιμα,

μεταξύ των οποίων και η αυτοσυντήρησή τους. 
Το πολιτικό σύστημα πρέπει να αντιληφθεί ότι χαλαρώνον-

τας τα δεσμά του πολίτη μπορεί να αποδυναμώνεται ο απόλυ-
τος έλεγχος που ασκεί, αλλά ενδυναμώνει την κοινωνία και
μακροπρόθεσμα ενδυναμώνει το κράτος. 

Οικονομία

Όπως είδαμε οι ιδεολογικοί διαχωρισμοί μεταξύ ελεύθερης
οικονομίας και κρατικού παρεμβατισμού ανατρέπονται και το
κράτος αποκτά αυξημένο ρόλο ως μια αποκεντρωμένη ευφυΐα
που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. 

Κύριος ρόλος του κράτους είναι να διασφαλίζει την κοινω-
νική και πολιτική οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των
αγορών. Να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, να αποτρέπει τα μο-
νοπώλια, να διασφαλίζει ότι υπάρχουν αγορές και ότι οι απο-
φάσεις λαμβάνονται αποκεντρωμένα εκεί όπου πηγάζουν οι
πληροφορίες. Ταυτόχρονα το κράτος μεριμνά για το περιορι-
σμό των υπερβολών του ανταγωνισμού και τη ρύθμιση των
αγορών όταν εμφανίζονται οι αδυναμίες τους. 

Η σχέση κράτους-αγορών είναι αμφίδρομη. Όχι μόνο το
κράτος μεριμνά για τη λειτουργία των αγορών αλλά και λύνει

Οι νέοι αποτελούν το κομμάτι
της κοινωνίας που κατ’ εξοχήν
οδηγεί στην ανανέωση. Ωστόσο
το κράτος είτε τους αποξενώνει
είτε τους καθυποτάσσει σε
κομματικούς μηχανισμούς. 
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προβλήματα της αρμοδιότητάς του αξιοποιώντας τις δυνάμεις
της αγοράς. Δεν επιδιώκει πάντα λύσεις μέσω κυβερνητικών
προγραμμάτων. Για παρά-
δειγμα, η ανάπτυξη εναλλα-
κτικών μορφών βιώσιμης
ενέργειας μετά την κατα-
στροφή του ηλεκτροπαρα-
γωγού σταθμού της ΑΗΚ στο
Βασιλικό θα μπορούσε να
επιτευχθεί με φορολογικά κί-
νητρα προς τους πολίτες και ιδιώτες παραγωγούς.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συζήτηση για τον ρόλο
του κράτους στην οικονομική ανάπτυξη. Όποτε υπάρχει οι-
κονομική κρίση, οι πολίτες στρέφονται στο κράτος και ζητούν
τόνωση της οικονομίας. Ο ρόλος του κράτους είναι κρίσιμος,
αλλά εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται πρακτική κρίση και
όχι ιδεολογικοί δογματισμοί. Βιομηχανίες που βρίσκονται στη
δύση τους αφήνονται στη «δημιουργική καταστροφή» των
δυνάμεων της αγοράς. Το κράτος οφείλει να διαχειριστεί τα
κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν, αλλά να κωφεύσει
στις σειρήνες του προστατευτισμού. Από την άλλη, αναδυό-
μενες υπηρεσίες συνήθως χρειάζονται βοήθεια στο ξεκίνημά
τους. Εδώ απαιτείται προσοχή. Το κράτος δεν θα γίνει επιχει-
ρηματίας. Μπορεί όμως να εντοπίζει δραστηριότητες όπου ο
κοινωνικός του ρόλος συνάδει με την οικονομική ανάπτυξη
και σε αυτές να επενδύει δημόσιο χρήμα. 

Πού εντοπίζουμε τέτοιες συγκλίσεις; Τα πράγματα δεν
είναι στατικά αλλά σήμερα μπορούμε να υποστηρίξουμε το
εξής: οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η προστασία του περι-
βάλλοντος, η υγεία και η παιδεία είναι υπηρεσίες που οι πο-
λίτες αναμένουν να παρέχει σε κάποιο βαθμό το κράτος.
Μπορεί, λοιπόν, το κράτος να παρέμβει βοηθώντας να ανα-
δυθεί ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που να στηρίζεται
σε αυτούς τους τομείς και να ξεπερνά τα σημερινά δομικά

Χρειαζόμαστε κράτος που να
σχεδιάζει στρατηγικά και να
εποπτεύει, αντί να
προγραμματίζει και να ελέγχει.
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προβλήματα. Όταν πέραν των μισών νέων μας σπουδάζουν
στο εξωτερικό τότε εκχωρούμε μια σημαντική οικονομική
δραστηριότητα σε άλλους. Το ίδιο με ασθενείς που στέλνουμε
στο εξωτερικό. Εξάγουμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που θα
μπορούσαν να παραμείνουν στη χώρα μας, να τονώνουν την
οικονομία και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Οι επενδύ-
σεις στην παιδεία και την υγεία κυκλοφορούν στην αγορά, σε
αντίθεση με τις δαπάνες για εισαγόμενα προϊόντα όπου το
μεγαλύτερο μέρος καταλήγει σε εταιρείες του εξωτερικού. 

Προσέξτε όμως: το κράτος παρέχει μια πυξίδα για να βρει η
αγορά την πορεία της, δεν δίνει οδηγίες πλοήγησης. Και για να
σχεδιάζει στρατηγικά το κράτος χρειάζεται Συμβούλιο Οικονο-
μικών Εμπειρογνωμόνων, όχι γραφείο προγραμματισμού. 

Το πρόβλημα της βίας 

Η βία αποκτά θέση ως κεντρικό πρόβλημα στην Κύπρο σή-
μερα για δύο λόγους. 

Πρώτον, η κατασκευασμένη αβεβαιότητα δημιουργεί συνε-
χώς απρόβλεπτες καταστάσεις στις οποίες μια κοινωνία πρέπει
να δίνει λύσεις. Όταν δεν διαφαίνονται λύσεις ή οι λύσεις απαι-
τούν οδυνηρές προσαρμογές, τότε οι κοινωνικές πιέσεις σω-
ρεύονται και η εκτόνωση έρχεται με βίαιο τρόπο. Η
αβεβαιότητα –οικονομική, κοινωνική, πολιτική– προκαλεί ένα
αίσθημα ανασφάλειας και αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί ορι-
σμένους στη χρήση βίας έναντι οιουδήποτε θεωρείται απειλή.
Αυτό εξηγεί, για παράδειγμα, τα αυξημένα φαινόμενα ξενοφο-
βίας και ρατσισμού σε περιόδους παρατεταμένης ανεργίας. 

Δεύτερο, χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερη συζήτηση για
τον τρόπο ζωής μας. Πολλά πράγματα δεν είναι πλέον δεδο-
μένα εκ παραδόσεως, αλλά τυγχάνουν συνεχούς επαναδια-
πραγμάτευσης: οι σχέσεις μεταξύ συντρόφων ή συζύγων, των
γονέων με τα παιδιά τους, η σχέση μας με τη διατροφή και με
το σώμα μας, με τα φάρμακα. Η επαναδιαπραγμάτευση των
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σχέσεων αφήνει περιθώρια για άσκηση βίας. Έχουμε, κατ’ αν-
τιστοιχία με τα πιο πάνω: βία εναντίον των γυναικών και των
παιδιών (και, πολύ σπανιότερα, κατά των ανδρών), διατροφι-
κές διαταραχές, χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Προσέξτε ότι
η βία δεν ασκείται μόνο εναντίον κάποιου άλλου, μπορεί να
είναι και αυτοκαταστροφική. Γιατί όμως ενώ χρειαζόμαστε πε-
ρισσότερη κριτική ανάλυση βλέπουμε αύξηση της βίας; Διότι,
όπως εξηγεί ο Κλάουσεβιτζ, ο πατέρας της σύγχρονης στρα-
τιωτικής επιστήμης, η βία είναι ο αντίποδας της πειθούς: είναι
ένας από τους τρόπους μέσω του οποίου επιβάλλουμε την
άποψή μας στους άλλους.

Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους στο πρόβλημα της βίας; Κα-
ταρχάς, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, το κράτος είναι ο νομι-
μοποιημένος φορέας χρήσης των μέσων βίας, δηλαδή στρατού
και αστυνομίας. Ωστόσο, η νομιμοποίηση του κράτους στη χρήση
βίας δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί και την αυξημένη χρήση βίας
όπως βιώνουν πολλές δημοκρατίες τα τελευταία χρόνια. Στη χώρα
μας είχαμε τη χρήση δακρυγόνων ουσιών κατά των συγκεντρω-
μένων έξω από το Προεδρικό Μέγαρο μετά τα γεγονότα της 11ης
Ιουλίου. Σε μια δημιουργική κοινωνία όλες οι μορφές βίας, νόμιμης
ή παράνομης, πρέπει να αποφεύγονται όσο είναι δυνατό. 

H χρήση νόμιμης βίας περιορίζεται από την υπευθυνότητα
της πολιτικής ηγεσίας και τον λαϊκό έλεγχο. Πώς όμως το κρά-
τος περιορίζει τη χρήση μη νομιμοποιημένης βίας; 

Μέρος της λύσης προσφέρει ο αντισταθμιστικός παράγον-
τας της νόμιμης βίας απέναντι στην παράνομη: αυστηρή τή-
ρηση των νόμων και επαρκής αστυνόμευση. Η δημιουργική
κοινωνία είναι σαφής σε αυτά τα θέματα, δεν χωρεί αμφιθυμία.
Η ατιμωρησία οδηγεί σε δυσαρμονία. Ταυτόχρονα όμως μελε-
τούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιστάθμισης, διερευ-
νούμε και αναθεωρούμε τις πρακτικές στη νόμιμη χρήση βίας.
Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι επιβολής ποινών που δεν είναι
μόνο τιμωρητικοί αλλά είναι και ωφέλιμοι, όπως είναι η αναγ-
καστική κοινωνική εργασία και η αποκατάσταση παρανομούν-
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των. Υπάρχουν εναλλακτικά συστήματα διατήρησης τάξης στις
δημόσιες δραστηριότητες ή προστασίας της γειτονιάς μας με
τη συμμετοχή των πολιτών.

Κυρίως, όμως, το κράτος μεριμνά για εντοπισμό και απά-
λειψη των αιτίων που προκαλούν τη βία. Αυτά είναι πολλά και
χρειάζεται συνεχής προσπάθεια εντοπισμού τους. Έχει λεχθεί
ότι «η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι ένας συνεχής αγώ-
νας δρόμου μεταξύ εκπαίδευσης και καταστροφής». Αυτή η
παρατήρηση αφορά το θέμα της βίας. Αν η βία είναι ο αντίπο-
δας της πειθούς ένας τρόπος να την περιορίσουμε είναι με τη
βελτίωση θετικών εργαλείων πειθούς, όπως είναι ο διάλογος. 

Η δημιουργική κοινωνία εφορμάται από τον δημόσιο διά-
λογο –τη δημόσια διαβούλευση για την οποία ήδη μιλήσαμε–
για να προχωρήσει με διάλογο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής
όπου εμφανίζονται διαφορές: μεταξύ φύλων, κοινωνικών ομά-
δων, ατόμων με διαφορετικές εθνικές και πολιτιστικές εμπει-
ρίες κ.λπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος μπαίνει στην
κρεβατοκάμαρά μας ή κάθεται μαζί μας στο καφέ (ή στο κα-
φενείο, για τους μεγαλύτερους) για να κάνει τον σύμβουλο.
Όχι. Ο ρόλος του είναι στην παροχή παιδείας που ενισχύει το
αίσθημα ταυτότητας και διευρύνει τους πνευματικούς μας ορί-
ζοντες, συμβάλλει στην κατανόηση και την αποδοχή και διευ-
κολύνει την ειρηνική επίλυση διαφορών. 

Για να μην εκτρέπονται οι σχέσεις ετερογενών ομάδων προς
τη βία απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις: να απολαμβάνουν
οι διάφορες ομάδες ισότιμο καθεστώς, να έχουν κοινούς στό-
χους, να αναπτύσσουν μορφές συνεργασίας. Και όλα αυτά με
την ενεργό υποστήριξη από τις αρχές, τη νομοθεσία και τις πα-
ραδόσεις. Το κράτος έχει εδώ ρόλο. Ενεργά μεριμνά για την
απάλειψη των ανισοτήτων ισχύος, την ενθάρρυνση μορφών συ-
νεργασίας μέσα από την κοινωνία των πολιτών, νομοθετικές
ρυθμίσεις, καλλιέργεια παράδοσης διαλόγου και ανεκτικότη-
τας. Να θυμίσουμε επίσης μια από τις βασικές ιδέες της δημι-
ουργικής κοινωνίας: το υγιές αίσθημα ταυτότητας. Η
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αυτοπεποίθηση που πηγάζει από το αίσθημα ταυτότητας επι-
τρέπει να διαπραγματευόμαστε τις διαφορές μας με ανεκτικό-
τητα. Η ανεκτικότητα αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα της
βίας. Δεν σημαίνει ότι για όλες τις διαφορές πρέπει να καταλή-
γουμε είτε σε συμφωνία είτε σε βία. Η «σιωπηλή αποδοχή» μας
βοηθά πολλές φορές να ζήσουμε ειρηνικά με τις διαφορές μας.

Όταν μιλούμε για ομάδες αναγνωρίζουμε ότι ανισότητες
ισχύος εμφανίζονται επίσης μεταξύ του πολίτη και του «συστή-
ματος». Για παράδειγμα, οι ανισότητες ισχύος μεταξύ των επι-
χειρήσεων καπνικών προϊόντων και του καταναλωτή, οδήγησε
σε νομοθετικές ρυθμίσεις των διαφημίσεων. Παρόμοιες ανισό-
τητες έχουμε σήμερα σε θέματα διατροφής, εμφάνισης και κοι-
νωνικού στάτους. Οι ανισότητες προκαλούν αισθήματα
ταπείνωσης όταν κάποιος νιώθει ότι δεν τυγχάνει σεβασμού.
Και όταν κρινόμαστε κοινωνικά ως ανεπαρκείς τότε αυξάνεται
ο κίνδυνος βίαιης συμπεριφοράς. Οι διαφημίσεις συμβάλλουν
στο να μας δημιουργηθεί ένα αισθήματα ανεπάρκειας το οποίο
ακολούθως ικανοποιούμε οδηγώντας μεγάλο αμάξι ή φορών-
τας “κουλάτα” γυαλιά ήλιου. Όπως το έθεσε ο Γκάλμπρεϊθ, «ο
σύγχρονος άνθρωπος προσβάλλεται κάθε μέρα, από νωρίς το
πρωί, από τους δαίμονες της διαφήμισης, που του ενσταλάζουν
το πάθος άλλοτε για μεταξωτά πουκάμισα, άλλοτε για κουζι-
νικά είδη, άλλοτε για φρέσκο χυμό μήλου κ.ο.κ.». Μια κοινωνία
που αφήνει ανεξέλεγκτα τα δαιμόνιά της θέτει σε κίνδυνο την
αρμονική της λειτουργία.

Όλες αυτές τις προκλήσεις το κράτος τις αντιμετωπίζει ως
κράτος-στρατηγείο όχι ως κράτος-διευθυντήριο. Δεν χρειαζό-
μαστε μεγάλο αδελφό. Στο τέλος της ημέρας η ευθύνη είναι
στους ευφυείς και αυτόνομους πολίτες. 

Κοινωνική πρόνοια 

Στο μεταίχμιο που βρίσκεται η χώρα μας χρειάζεται να επα-
νεξετάσουμε τον ρόλο του κράτους πρόνοιας, πράγμα που τα
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τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα αντιληπτό. Οι δεσμεύσεις
του κράτους στα ταμεία συντάξεων και κοινωνικών ασφαλί-
σεων είναι εξωπραγματικές. Όταν έρθει η ώρα να πληρώσουμε
είτε δε θα υπάρχουν χρήματα είτε θα πέσει το βάρος στους
νέους. Μια κοινωνία που θέλει να διατηρήσει την αρμονία με-
ταξύ των γενεών αντιμετωπίζει έγκαιρα το πρόβλημα. 

Το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο θέμα δημόσιων οικονομικών.
Έχει βαθύτερες προεκτάσεις. Πρέπει να επανεξετάσουμε τον
ρόλο του κράτους στην κοινωνική πρόνοια λαμβάνοντας υπόψη
τον μετασχηματισμό της κοινωνίας: τις δημογραφικές αλλαγές
με μεγαλύτερη ομάδα πολιτών στην τρίτη ηλικία και αυξημένη
μακροβιότητα, τον ρόλο των γυναικών στην αγορά εργασίας, τις
εναλλακτικές μορφές οικογένειας, τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των εργαζομένων και την επαγγελματική κινητικότητα.

Πολλά έχουν λεχθεί και γραφτεί διεθνώς για το «καινούργιο
κράτος πρόνοιας»: το σκανδιναβικό μοντέλο, του Τρίτου Δρό-
μου της Αγγλίας, των Νέων Δημοκρατών στις ΗΠΑ. Κάθε
χώρα πρέπει να βρει τις δικές τις λύσεις. 

Οι δικές μας πολιτικοστοχαστικές συζητήσεις πρέπει να διέ-
πονται από τις αξίες που προδιαγράψαμε: υπευθυνότητα, αί-
σθημα ευθύνης προς τους νέους και την τρίτη ηλικία,
εφαρμογή της αρχής της συμμετρίας. Η ευθύνη μας προς την
τρίτη ηλικία απαιτεί αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην
οικονομία σε σχέση με τη φροντίδα που αναμένεται από το
κράτος αλλά και αναγνώριση της επιθυμίας τους για προ-
σφορά που να τους ικανοποιεί. Στους νέους οφείλουμε ευκαι-
ρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης με νόημα και προοπτική,
όχι μια μόνιμη θέση στο δημόσιο. Λογική της συμμετρίας στα
προβλήματα των ανέργων σημαίνει υποστήριξη για ταχεία
επανένταξη στις παραγωγικές δυνάμεις. 

Στον ανασχεδιασμό του κράτους πρόνοιας πρέπει επίσης
να λάβουμε υπόψη την κατασκευασμένη αβεβαιότητα. Στο πα-
ρελθόν οι κίνδυνοι ήταν εξωτερικοί και από αυτούς ασφαλιζό-
μασταν. Η κοινωνική ασφάλιση του μεταλλωρύχου σε
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περίπτωση ατυχήματος ήταν ακριβώς η προστασία που είχαμε
από τις ατυχίες της ζωής. Σήμερα, όμως, πολλές «ατυχίες» είναι
αποτέλεσμα δικών μας επιλογών. Ο νέος που ξεκινά χωρίς επι-
τυχία μια επιχείρηση, ο επαγγελματίας που χάνει τη δουλειά
του διότι άλλαξαν οι τεχνολογίες παραγωγής, η σύζυγος που
εγκαταλείπει μια βίαια σχέση μαζί με τα ανήλικα παιδιά της,
όλοι αυτοί δεν ζητούν κοινωνική ελεημοσύνη. Χρειάζονται
στήριξη για να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Με αυτά
υπόψη επανεξετάζουμε τον ρόλο του κράτους πρόνοιας.

Το κράτος πρόνοιας έχει να διαχειριστεί τους κινδύνους που
αντιμετωπίζει μια διογκούμενη μεσαία τάξη και αυτό δεν μπο-
ρεί να γίνει με παραδοσιακές μεθόδους αναδιανομής του πλού-
του μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Το κράτος μεριμνά
πρωτίστως για την πρόληψη των κινδύνων και δευτερευόντως
για τη θεραπεία. Για παράδειγμα, ατυχήματα στον χώρο εργα-
σίας και αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, δημιουργούν προσω-
πικά προβλήματα και επιβαρύνουν το κράτος. Ο καλύτερος
σχεδιασμός των αυτοκινητόδρομων, η οργάνωση δημόσιας
συγκοινωνίας, έλεγχοι σε θέματα ασφάλειας, επιμόρφωση προ-
σωπικού, υπευθυνότητα των πολιτών για την ασφάλειά τους,
δημιουργούν μεν βραχυπρόθεσμο κόστος αλλά εξοικονομούν
μακροπρόθεσμα σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Ταυτό-
χρονα μας βοηθούν να ελαχιστοποιήσουμε τα κοινωνικά προ-
βλήματα. Το ίδιο ισχύει σε θέματα ιατρικής κάλυψης.
Αναγνωρίζουμε σήμερα ότι πολλά ιατρικά προβλήματα οφεί-
λονται στον τρόπο ζωής: ανθυγιεινή διατροφή, άγχος και ανε-
παρκής άσκηση, καταχρήσεις. Το κράτος δεν μεριμνά μόνο για
την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πολιτών, αλλά τους κα-
θιστά υπεύθυνους για τις επιλογές τους. Δεν μπορεί, για πα-
ράδειγμα, να είμαι μανιώδης καπνιστής, να χάνω εργάσιμες
ημέρες λόγω συναφών προβλημάτων υγείας και να καταβάλλω
τα ίδια ασφάλιστρα με τους συναδέλφους μου. 

Οι φορολογούμενοι είναι απαιτητικοί από το κράτος. Βλέ-
πουμε βέβαια τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας ως μια μορφή
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συλλογικής ασφάλισης έναντι κινδύνων. Ωστόσο χωρίς ασφά-
λιστρα δεν έχει ασφάλιση. Η αρχή «δεν έχει δικαιώματα χωρίς
υποχρεώσεις» κατέχει κύρια θέση στις συζητήσεις για την ορ-
γάνωση ενός κοινωνικά ευαίσθητου και οικονομικά βιώσιμου
κράτους. Ιδιαίτερα όταν οι κίνδυνοι είναι αποτέλεσμα δικών
μας επιλογών, έχουμε ευθύνη για την πρόληψή τους. 

Πολύς λόγος γίνεται για στοχευμένα κοινωνικά μέτρα. Το
αίτημα για στόχευση προκάλεσαν οι υπερβολές των τελευ-
ταίων δεκαετιών. Είδαμε τα παιδιά εύπορων πολιτών να
παίρνουν φοιτητικό επίδομα ενώ φοιτούν δωρεάν στα δημό-
σια πανεπιστήμια και συζύγους υψηλόβαθμων λειτουργών
να παίρνουν επίδομα νοικοκυράς. Αυτά είναι υπερβολές.
Από την άλλη, υπερβολικοί περιορισμοί, στον βαθμό που οι
περισσότεροι θεωρούν ότι τα κοινωνικά μέτρα δεν τους αφο-
ρούν, οδηγούν τους πολίτες σε αποξένωση από το κράτος.
Για να μην έχουμε μόνο ωραία κοινωνική πρόνοια στα χαρ-
τιά και καθόλου πρόνοια στην πράξη, πρέπει να σχεδιά-
σουμε προσεχτικά. 

Αποτελεσματικό κράτος 

Πώς βεβαιωνόμαστε ότι το κράτος ανταποκρίνεται αποτε-
λεσματικά στον ρόλο του;

Οι Όσμπορν και Γκέιμπλερ προσφέρουν καθοδήγηση

Το σημερινό μοντέλο του κράτους πρόνοιας βρίσκεται στα πρόθυρα
οικονομικής κατάρρευσης τόσο λόγω ελ λιπών δημοσιονομικών σχε -
διασμών όσο και λόγω ανεπαρκούς κατανόησης του σύγχρονου ρόλου
του. Οι ιδεολογικοί δογματισμοί οδηγούν σε ανα ποτελεσματικά άκρα. 

Στην υπεύθυνη πολιτική ηγεσία πέφτει το βάρος να οδηγήσει σε συνετό
σχεδιασμό.
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κτίζοντας πάνω στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διοίκηση
μεγάλων επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι το κράτος δεν είναι
επικερδής επιχείρηση δεν συνεπάγεται ότι δικαιούται να
είναι σπάταλο ή αναποτελεσματικό. Επίσης το ότι ο πολίτης
υποχρεούται όπως απευθύνεται σε δημόσιες υπηρεσίες –
για να πληρώσει φόρους ή να εξασφαλίσει πολεοδομική
άδεια ή διαβατήριο— δεν μειώνει την απαίτηση να τυγχάνει
ποιοτικής εξυπηρέτησης. Ο πολίτης είναι πελάτης, όχι μπε-
λάς. Πολλά από όσα είδαμε να δουλεύουν καλά στην ελεύ-
θερη αγορά μπορεί να δουλέψουν εξίσου καλά στην
προσφορά δημόσιων αγαθών. Δεν εγκαταλείπουμε τη δη-
μόσια αποστολή του κράτους, αλλά προσθέτουμε την
ανάγκη για αποτελεσματικότητα και ποιότητα. Το αποτε-
λεσματικό κράτος:
1. Εστιάζεται στην αποστολή και όχι στις διαδικασίες. 
2. Στοχεύει στα αποτελέσματα και όχι την προσπάθεια. 
3. Ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών, όχι της γραφειοκρα-

τίας. 
Δηλαδή, το αποτελεσματικό κράτος αξιολογεί και χρημα-

τοδοτεί αυτά που παράγει η κρατική μηχανή, όχι αυτά που κα-
ταναλίσκει.

Υπάρχει ακόμη μια υπόδειξη των συγγραφέων που κερδίζει
έδαφος σε πολλές χώρες, η οποία όμως χρειάζεται προσοχή:
«Το κράτος επικεντρώνεται στο να κερδίζει χρήματα, όχι να
δαπανά». Αν και αυτό δείχνει σεβασμό στα χρήματα του φο-
ρολογούμενου ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε «κράτος επι-
χειρηματία» που ικανοποιείται στο να κερδίζει χρήματα χωρίς
να ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες. Στο δικό μας σχέδιο για
δημιουργική κοινωνία αυτός ο στόχος καταλαμβάνει υποδεέ-
στερη θέση. Ο φορολογούμενος ικανοποιείται από την αποδο-
τικότητα και αποτελεσματικότητα, δεν αναμένει κέρδη.
Ωστόσο, το κράτος μπορεί να κερδίζει χρήματα όταν αυτό δεν
αποδυναμώνει τον κοινωνικό του ρόλο. Αντιθέτως μπορεί και
να τον ενδυναμώνει.
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Τα δημόσια πανεπιστήμια ενθαρρύνουν το ακαδημαϊκό
προσωπικό να προσελκύει χρηματοδότηση για την έρευνά
του και άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες εκτός της κρατι-
κής χορηγίας. Βεβαίως υπάρχουν προσεκτικοί έλεγχοι για να
μην αποβαίνουν αυτές οι δραστηριότητες εις βάρος της δη-
μόσιας εκπαιδευτικής αποστολής. Όμως τα πανεπιστήμια
βλέπουν το προσωπικό τους ως αυτόνομα και ευφυή μέλη της
κοινότητας, τα διευκολύνει να παίρνουν πρωτοβουλίες και
ασκεί έλεγχο στο αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει
παράδειγμα για το πλαίσιο λειτουργίας του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα. Εξάλλου δεν είναι μόνο οι πολίτες-πελάτες της
κρατικής γραφειοκρατίας που είναι ευφυείς και απαιτούν αυ-
ξημένη αυτονομία. Αυτό απαιτούν και οι πολίτες που στελε-
χώνουν τη δημόσια υπηρεσία. 

Υπευθυνότητα δημόσιων λειτουργών

Στη θέση των λεπτομερών κανόνων πρέπει να βάλουμε την
κρίση των ευφυών πολιτών. Στη θέση των διαδικασιών πρέπει
να βάλουμε την υπευθυνότητα των δημόσιων λειτουργών.
Όταν οι κανόνες υποκαθιστούν την κρίση και οι διαδικασίες
υποκαθιστούν την υπευθυνότητα δεν μπορούμε να ανταποκρι-
θούμε παρά στα πιο απλά και ρουτινώδη. Θέτουμε πολύ χα-
μηλά τον πήχη των προσδοκιών μας.

Η λύση είναι απλή στη θεωρία. Η λήψη αποφάσεων απο-
κεντρώνεται στο σημείο που υπάρχει η τοπική γνώση, εκεί
όπου εξυπηρετείται ο πολίτης από τη γραφειοκρατία. Στους
δημόσιους λειτουργούς δίνονται αρμοδιότητες για να αποφα-
σίζουν. Ταυτόχρονα όμως καθίστανται υπεύθυνοι. Υπεύθυνοι
για τι; Όχι ότι τήρησαν ευλαβικά κάποιες διαδικασίες, αλλά ότι
ανταποκρίθηκαν σε προκαθορισμένα πρότυπα ποιοτικής εξυ-
πηρέτησης. Ότι οι αποφάσεις τους ακολουθούν κάποιες γενι-
κές αρχές. 

Στην πράξη η λύση είναι σύνθετη. Η ευελιξία που απο-
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κτούμε ξεφεύγοντας από τις κανονιστικές προσεγγίσεις αφήνει
περιθώρια για διαφθορά και αυθαιρεσίες. 

Πώς αποφεύγουμε αυτή την παγίδα; 
Προσεκτικός σχεδιασμός των κινήτρων του προσωπικού

επιτυγχάνει την ευθυγράμμιση των στόχων του αυτόνομου λει-
τουργού με τους στόχους της υπηρεσίας. Αν επιβραβεύουμε
την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών, τους μετατρέπουμε σε
αυτόματα. Αν επιβραβεύουμε την ποιότητα της εξυπηρέτησης
του πολίτη τότε αναγνωρίζουμε την πραγματική τους απο-
στολή. Για να στοχεύουμε στα αποτελέσματα και όχι στην προ-
σπάθεια, πρέπει να διευρύνουμε την αυτονομία του
προσωπικού και να αξιολογούμε προσεκτικά την απόδοση.
Όταν απαγορεύουμε τη δεύτερη εργασία από δημοσίους υπαλ-
λήλους χωρίς να ελέγχουμε ότι η εφαρμόζεται ο νόμος στέλ-
νουμε λάθος μηνύματα. Δημιουργούμε λάθος κίνητρα και
καλλιεργούμε μια κουλτούρα αδιαφορίας. Τι κάνουν οι πολίτες
εκτός ωρών εργασίας, στον βαθμό που δεν επηρεάζει την ερ-
γασία τους, εντάσσεται στη σφαίρα της προσωπικής ελευθε-
ρίας. Όχι αυστηρή και ανεφάρμοστη νομοθεσία, αλλά
υπεύθυνη αξιολόγηση της απόδοσης και της ποιότητας εξυπη-
ρέτησης είναι η απάντηση. 

Με αυτά υπόψη πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους εργαζό-
μενους στον δημόσιο τομέα. Είναι άτομα ικανά με φιλοδοξίες
και τους οφείλουμε ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση και πρό-
οδο. Η διαδικασία αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγής και
ανταμοιβών πρέπει να αποσυνδεθεί από τη διαδικασία ανα-
τροφοδότησης για σκοπούς βελτίωσης, να υιοθετηθούν μηχα-
νισμοί επιλογής ανώτερων στελεχών με βάση τα προσόντα και
όχι την αρχαιότητα, να συνδεθεί η επαγγελματική πρόοδος με
την απόδοση και να λαμβάνονται μέτρα για όσους δεν απο-
δίδουν. Οφείλουμε στους εργαζόμενους ασφάλεια εργοδότη-
σης, αλλά όχι μονιμότητα ανεξάρτητα επιδόσεων ή
προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών.
Χρειάζεται κουλτούρα που να επιτρέπει την ανάληψη πρωτο-
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βουλιών, να ανταμείβει τους ικανότερους και να εντοπίζει
όσους δεν αποδίδουν. 

Πλουραλισμός δομών

Είναι και κάτι ακόμη. Δεν θα ανταποκριθούμε στην πολυ-
σύνθετη αποστολή του κράτους κατ’ ανάγκη μόνο με την πα-
ραδοσιακή κρατική γραφειοκρατία. Κατ’ ακρίβεια, δεν μπορεί
να αναμένουμε αποτελεσματικό κράτος από μια ανελαστική
γραφειοκρατία. Οι φορολογούμενοι διαπιστώνουν ότι μεγάλο
κράτος δημιουργεί «εξαρτήσεις, αδράνεια, αναποτελεσματικές
διαδικασίες, αυταρχικότητα, κυνισμό, δημοσιονομική ανευθυ-
νότητα, έλλειψη ανάληψης πρωτοβουλίας, εχθρότητα προς την
καινοτομία, αν όχι και απροκάλυπτη διαφθορά». Οι πολίτες
απαιτούν αποτελεσματικότητα και αυτό προϋποθέτει πλουρα-
λισμό δομών και θεσμών.

Δεν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ μεγαλύτερου ή μικρότε-
ρου κράτους, όπως περιορίζουν τη συζήτηση οι παραδοσιακές
ιδεολογίες. Η δημιουργική κοινωνία επιδιώκει τη σύνθεση που
επιτυγχάνει ο «δομικός πλουραλισμός» κράτους, ανεξάρτητων
θεσμών και αυτόνομων ενώσεων πολιτών. Ο δομικός πλουρα-
λισμός επιτρέπει την ενεργοποίηση της κοινωνίας στην αντι-

Διαφάνεια, επιμόρφωση, αξιολόγηση, έλεγχος: αυτοί είναι οι πυλώνες
πάνω στους οποίους μπορούμε να ανασχεδιάσουμε μια ευέλικτη
δημόσια μηχανή που να παραμένει αδιάφθορη. Η διαφάνεια περιορίζει
τις ευκαιρίες για αυθαιρεσία και καλλιεργεί την εμπιστοσύνη. Η
επιμόρφωση του προσωπικού διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να
ανταποκρίνεται στην αυξημένη αυτονομία. Η σωστή αξιολόγηση δίνει
κίνητρα. Ο έλεγχος διασφαλίζει ότι η αυτονομία ασκείται με
υπευθυνότητα. 
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μετώπιση των προκλήσεων, αντί να στηρίζεται σε μια συγκεν-
τρωτική και άκαμπτη κυβερνητική υπερ-ευφυΐα. Αυτό επιτυγ-
χάνουμε συνδυάζοντας μια
ανασχεδιασμένη και πιο απο-
τελεσματική κρατική μηχανή
με ανεξάρτητους θεσμούς,
αξιοποίηση των αγορών και
αυτόνομες ενώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών.

Ο δομικός πλουραλισμός
μπορεί να προκύψει από τη συνεργασία του κράτους με τον
ιδιωτικό τομέα, με το κράτος να θέτει πρότυπα για υπηρεσίες
και ο ιδιωτικός τομέας να τις προσφέρει υπό τον έλεγχο του
κράτους. Αυτό γίνεται, για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας
με την προσφορά υπηρεσιών από ιδιωτικά νοσηλευτήρια.
Μπορεί να προκύψει από νομοθεσία που επιτρέπει στον ιδιω-
τικό τομέα να προσφέρει δημόσια αγαθά, με έλεγχο της ποι-
ότητας από ανεξάρτητους φορείς, όπως γίνεται με τη
λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. 

Τέλος, μεταξύ κράτους και αγορών υπάρχει χώρος για να
δραστηριοποιηθούν κοινωνικές δυνάμεις. Αυτό τον χώρο το
κράτος οφείλει να καλλιεργήσει. 

Ο τρίτος τομέας

Μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπάρχουν η φιλαν-
θρωπία, ο εθελοντισμός, η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ο
τρίτος τομέας έχει σήμερα αυξημένη σημασία. Αποτελεί έκ-
φραση της αυτονομίας των πολιτών και διοχετεύει τον δυνα-
μισμό τους στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Οι πολίτες
είναι επιφυλακτικοί στη χρηματοδότηση κυβερνητικών προ-
γραμμάτων, είναι όμως έτοιμοι να διαθέσουν χρόνο και ενέρ-
γεια για να κάνουν διαφορά. Αυτή την προθυμία το κράτος
οφείλει να καλλιεργήσει και αξιοποιήσει. 

Μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα υπάρχουν η
φιλανθρωπία, ο εθελοντισμός, η
κοινωνική επιχειρηματικότητα.
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Εθελοντισμός 

Η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός διδάσκονται, μαθαίνον-
ται και οργανώνονται. Για παράδειγμα, η συμμετοχή εθελον-
τών στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα
απαίτησε σημαντική προετοιμασία από την Ολυμπιακή Επι-
τροπή. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε συνεργαστεί –εθελον-
τικά, εννοείται– με την επιτροπή Αθήνα 2004 για να
προσελκυστούν εθελοντές μεταξύ των φοιτητών, να αξιολογη-
θούν οι ικανότητές τους, να εκπαιδευτούν και οργανωθούν. Η
εθελοντική προσφορά δεν σημαίνει έλλειψη επαγγελματισμού
και ανοργανωσιά. Απλά στηρίζεται σε διαφορετικά πρότυπα
οργάνωσης και διοίκησης από ό,τι οι επιχειρήσεις ή η κρατική
γραφειοκρατία. Ο εθελοντισμός προϋποθέτει επίσης πνεύμα
συνεργασίας μεταξύ των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. Απαι-
τεί κουλτούρα για προσφορά. Η δημιουργία πυρήνων εθελον-
τών στα σχολεία και στα πανεπιστήμια θα μπορούσε να
καλλιεργήσει το πνεύμα της κοινωνικής προσφοράς από νωρίς.
Η εισαγωγή μαθημάτων αθλητισμού στα προγράμματα σπου-
δών έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνικοποίηση
των νέων. Από εδώ μπορούμε να αρχίσουμε για να βάλουμε τον
εθελοντισμό πάνω σε γερές βάσεις και να μην τον αφήνουμε
σε αποσπασματικές εφαρμογές για μεγάλα γεγονότα. 

Είχα ζήσει πολλά παραδείγματα εθελοντισμού των νέων στο
πανεπιστήμιο –και δεν αναφέρομαι μόνο σε θέματα που τους
αφορούσαν άμεσα, όπως η λειτουργία ομίλων. Αναφέρομαι
στην υποστήριξη των Γιατρών του Κόσμου, σε πρωτοβουλίες
για την οδική ασφάλεια, σε συνεργασίες με την αρχιεπισκοπή
της Κένυας, σε συστηματικές δεντροφυτεύσεις, στην οργά-
νωση αγοράς μεταχειρισμένων βιβλίων και τη λειτουργία του
ραδιοφωνικού σταθμού («UCY Voice… ο καλύτερος σταθμός
της πόλης!» σύμφωνα με το διαφημιστικό σλόγκαν, επινόησης
των φοιτητών). Υπάρχει τεράστια δυναμική μεταξύ των νέων
αλλά και μεταξύ των πολιτών της τρίτης ηλικίας. Είναι πολύ
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νέος κάποιος στα 65 για να χαρακτηρίζεται ανενεργός. Ιδιαί-
τερα σε περιόδους υψηλής ανεργίας, ο εθελοντισμός δημιουρ-
γεί ελπίδα στους νέους, ανοίγει ευκαιρίες για μελλοντική
εργοδότηση, προσφέρει εμπειρίες και ανάπτυξη εργασιακών
δεξιοτήτων. 

Φιλανθρωπία

Τα ίδια περίπου μπορούμε να πούμε για τη φιλανθρωπία.
Όταν ο άνθρωπος επιτύχει την επαγγελματική του καταξίωση,
τότε επιδιώκει την ικανοποίηση ανώτερων φιλοδοξιών. Η φι-
λανθρωπία προσφέρει ευκαιρίες και το κράτος μπορεί να τις
καλλιεργήσει με φορολογικά κίνητρα, ενεργό προσέλκυση,
προβολή παραδειγμάτων προς μίμηση. Η εμπειρία του Πανε-
πιστημίου είναι χαρακτηριστική. Στην πρώτη δεκαετία λειτουρ-
γίας είχαν εξασφαλιστεί δωρεές ύψους μερικών εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ, ιδίως σε μορφή βραβείων και υποτροφιών. Ο
τότε πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης έδωσε το παράδειγμα καθιε-
ρώνοντας βραβείο του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον άρι-
στο φοιτητή και άλλοι ακολούθησαν. Με την έναρξη
οργανωμένης εκστρατείας «Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: διά-
κριση στην Ευρώπη» οι χρηματικές δωρεές ξεπέρασαν τα 10
εκατομμύρια ευρώ. Δωρήθηκαν ακόμη έργα τέχνης, ακίνητη πε-
ριουσία, σύγχρονος εξοπλισμός, χρηματοδοτήθηκαν έδρες. Η
πολιτική ηγεσία διαδραμάτισε και πάλι σημαντικό ρόλο. Ο πρό-
εδρος Τάσσος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της εκστρα-
τείας και ενέργησε για την εξασφάλιση δωρεών, ο πρώην
πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου ανάλαβε την προεδρία επιτροπής
προσωπικοτήτων που προσέγγιζαν δωρητές και έδωσε το πα-
ράδειγμα με τη δημιουργία έδρας Μάρκετινγκ. Άλλοι τον ακο-
λούθησαν. Η επένδυση χρημάτων από το πανεπιστήμιο στην
προσέλκυση δωρητών απέδωσε στο πολλαπλάσιο. 

Τι μας διδάσκουν αυτά τα παραδείγματα; Ότι όπου το πα-
νεπιστήμιο έβαζε λίγο το χέρι του, η επιτυχία ήταν πάντα ση-
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μαντικά αυξημένη. Έτσι και με τον εθελοντισμό των πολιτών
και τη φιλανθρωπία γενικότερα. Το κράτος μπορεί να συνδρά-
μει στην καλλιέργειά τους. Μπορεί όμως και να τα βλάψει. Να
θυμηθούμε κάτι που είχαμε διαπιστώσει στο πρώτο κεφάλαιο:
οι νέοι μας λένε ότι σύνδεσμοι και οργανώσεις δεν τους ενδια-
φέρουν διότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο πολιτικών κομμάτων. 

Η μεγαλύτερη καινοτομία όμως στην ενεργοποίηση των πο-
λιτών και τη δημιουργία πλουραλισμού δομών προέρχεται από
την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Κοινωνικές επιχειρήσεις 

Η επιχειρηματικότητα δεν έχει πάντα ένα και μοναδικό
στόχο, τη δημιουργία κέρδους. Μπορεί να στοχεύει στην ικα-
νοποίηση ευρύτερων κοινωνικών αναγκών. Και δεν αναφέρο-
μαι εδώ σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δηλαδή του
ήθους ευθύνης των επιχειρήσεων έναντι της κοινωνίας. Ανα-
φέρομαι σε ένα καινούργιο είδος επιχειρήσεων με πρωταρχικό
στόχο την ικανοποίηση μιας κοινωνικής ανάγκης. Εφαρμόζουν
όλες τις σύγχρονες αρχές του μάνατζμεντ, εξασφαλίζουν αγο-
ραστές για τις υπηρεσίες τους, θέτουν στόχους και αξιολογούν-
ται για τα αποτελέσματά τους, μπορεί να έχουν μετόχους ή να
είναι οικογενειακές. Μια επιτυχημένη κοινωνική επιχείρηση
δεν χάνει χρήματα, αλλά δεν κάνει κατ’ ανάγκη κέρδη ούτε
πληρώνει μέρισμα. Όπως οι παραδοσιακές επιχειρήσεις αυξά-
νουν τον πλούτο της οικονομίας, έτσι και οι κοινωνικές επιχει-
ρήσεις επαυξάνουν το κοινωνικό κεφάλαιο. Ο συνολικός
πλούτος μιας κοινωνίας είναι το σύνολο των δύο. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα τράβηξε τα φώτα της δη-
μοσιότητας με τη βράβευση του Μουχάμαντ Γιούνους και της
Τράπεζας των Φτωχών του Μπαγκλαντές με το Νόμπελ Ειρή-
νης το 2006. Η Grameen Bank (ακριβής μετάφραση: Τράπεζα
του Χωριού) δημιουργήθηκε το 1983 από τον καθηγητή Γιού-
νους. Οι έρευνές του για τη φτώχεια τον οδήγησαν στη διαπί-
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στωση ότι οι 42 εργάτες ενός χωριού κοντά στην πανεπιστη-
μιούπολη, που είχαν δανειστεί συνολικά 27 δολάρια, βρίσκον-
ταν σε κατάσταση μόνιμης φτώχειας. Δεν μπορούσαν να
αναπτύξουν πρωτοβουλίες αφού όλη τους η εργασία πήγαινε
στην αποπληρωμή του χρέους. Έδωσε 27 δολάρια από την
τσέπη του για να τους απελευθερώσει και διαπίστωσε με με-
γάλη έκπληξη πόσο γρήγορα μπόρεσαν να του επιτρέψουν τα
χρήματα και να αρχίσουν τις δικές τους επιτυχείς μικρο-επιχει-
ρήσεις για πλέξιμο καλαθιών, μικροκαλλιέργεια γεωργικών
προϊόντων κ.λπ. Τριάντα χρόνια μετά, όταν βραβεύτηκε με το
Νόμπελ, η τράπεζα είχε εφτά εκατομμύρια πελάτες σε 73.000
χωριά. 

Παραδείγματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας υπάρχουν
πολλά και μας αφορούν. Έχουμε εφαρμογές στη δημόσια παι-
δεία για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου που περνούν οι
μαθητές σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Ή την προώθηση συ-
νεργασιών για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας με-
ταξύ καταναλωτών, τραπεζών, κυβέρνησης και μη
κυβερνητικών οργανώσεων, και εταιρειών ηλιακής, αιολικής,
γεωθερμικής ενέργειας μετά την κρίση στο Μαρί. Ή τη δημι-
ουργία ευκαιριών αυτο-απασχόλησης για τους νέους μέσω μι-
κροδανείων. Η κοινωνική επιχείρηση KIVA συνεργάστηκε με
τη γνωστή διαδικτυακή επιχείρηση eBay για να διευκολύνει την
παραχώρηση δανείων σε 200.000 νέους επιχειρηματίες από πε-
νήντα χώρες. Σε πέντε χρόνια 700.000 δανειστές δάνεισαν συ-
νολικά 120 εκατ. δολάρια.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα παίρνει πολλές διαφορε-
τικές μορφές, τόσες όσες και οι επιχειρηματίες με όραμα που
χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, τον επαγγελματισμό, την επι-
μονή και την καινοτομία για να αλλάξουν αυτά που χρειάζον-
ται αλλαγή. 

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες μπορεί να ασχοληθούν με ένα
συγκεκριμένο πρόβλημα περιορισμένης εφαρμογής. Όπως θα
μπορούσε να είναι, στη χώρα μας, υπηρεσίες ενσωμάτωσης με-
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ταναστών στη δική μας κουλτούρα. Αν τους διδάξουμε τη
γλώσσα, τους γνωρίσουμε τον πολιτισμό μας, τους βοηθήσουμε
στα πρώτα βήματα κοινωνικοποίησης στο νέο περιβάλλον,
τότε θα γίνουν πολύ πιο ωφέλιμα και παραγωγικά μέλη της
κοινωνίας, αντιμετωπίζοντας (και προκαλώντας) πολύ λιγό-
τερα κοινωνικά προβλήματα. 

Ή μπορεί να ασχοληθούν με ευρύτερα προβλήματα, δημι-
ουργώντας νέες δομές ή βελτιώνοντας με καινοτόμους τρό-
πους υφιστάμενους οργανισμούς για την επίλυση τους. Για
παράδειγμα, η κυβέρνηση ξοδεύει εκατομμύρια για επιδότηση
φοιτητών, ενώ από την άλλη δεν έχει επαρκείς πόρους για να
αναπτύξει τα πανεπιστήμια. Ως αποτέλεσμα πάνω από τους
μισούς κύπριους νέους φοιτούν εκτός Κύπρου. Η προσφορά
φοιτητικών δανείων εγγυημένων από την κυβέρνηση, τα οποία
οι απόφοιτοι θα αποπληρώνουν αφού εργοδοτηθούν και απο-
κτήσουν κάποιο λογικό εισόδημα θα διευκολύνει τους νέους,
τα δημόσια οικονομικά και την ανάπτυξη της παιδείας στον
τόπο. Ένα άλλο παράδειγμα επιχειρηματικής καινοτομίας θα
ήταν η χρησιμοποίηση δημόσιων σχολείων για να προσφέρουν
το έργο που γίνεται ιδιωτικά (και παράνομα) στα σπίτια των
καθηγητών τα απογεύματα. Αυτό θα μπορούσε να λύσει ένα
σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως
χώρα. Πολλά μπορούμε να πούμε εδώ για την καταπολέμηση
της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, τη νεανική παραβατικό-
τητα, την οδική ασφάλεια κ.ο.κ.

Τέλος, έχουμε τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών κοινω-
νικών δομών προς αντικατάσταση υφιστάμενων οι οποίες δεν
είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθούν σε κοινωνικές ανάγκες.
Η Τράπεζα των Φτωχών αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα και
είχε να αντιμετωπίσει αρχικά τον σκεπτικισμό και την αντί-
δραση των παραδοσιακών τραπεζών της χώρας. Στη χώρα μας
θα μπορούσε να έχουμε ανεξάρτητους θεσμούς αξιολόγησης
του κυβερνητικού έργου και των πολιτικών κομμάτων. Κάνουν
όλα όσα υποσχέθηκαν; Είναι αποτελεσματικές οι κυβερνητικές
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πολιτικές; Είναι το οικονομικό και κοινωνικό όφελος μεγαλύ-
τερο από το κοινωνικό ή οικονομικό κόστος; H ενεργοποίηση
της κοινωνίας των πολιτών είναι παράδειγμα κοινωνικής επι-
χειρηματικότητας. 

Οι νέοι μπορεί να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ενδιαφέρονται βαθιά για
τα κοινωνικά προβλήματα, έχουν γνώσεις και ενεργητικότητα,
ψάχνουν τρόπους δραστηριοποίησης. Ονειρεύονται ένα καλύ-
τερο κόσμο, ξέρουν τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν ξέρουν πώς να
το επιτύχουν. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα τους ανοίγει
δρόμους. Η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί και απάν-
τηση στο πρόβλημα της νεανικής παραβατικότητας. Όταν οι
νέοι νιώθουν απογοητευμένοι, όταν δεν έχουν διεξόδους για
την ενεργητικότητα και τα οράματά τους, τότε η αγανάκτηση
και ο θυμός συσσωρεύονται. Κάποτε βρίσκουν διέξοδο σε βίαιη
συμπεριφορά, στο σχολείο, στο γήπεδο, στον δρόμο. Αργία
μήτηρ πάσης κακίας. Από εδώ ξεκινά η πρόληψη πολλών προ-
βλημάτων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δίνουν διέξοδο στους
νέους ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικών αναταραχών και
ανασφάλειας. 

Το κοινωνικά δίκτυα αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελε-
σματικά στην ενεργοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων. Τόσο
σε μεγάλη κλίμακα, όπως η αραβική Άνοιξη, όσο και σε μι-
κρότερη κλίμακα όπως η ενεργοποίηση της δικής μας κοινω-
νίας μετά τη έκρηξη στο Μαρί ή την ομάδα «Η Οδική
Ασφάλεια των νέων… είναι υπόθεση των νέων!!» στο Face-
book. Η ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων επωφελείται από
τις τεχνολογίες.

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες ενεργοποιούνται όταν προσ-
διοριστεί ο χώρος δράσης τους μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα. Αυτό απαιτεί νομοθεσία. Στην ομιλία του κατά την τε-
λετή απονομής του Βραβείου Νόμπελ, ο Γιούνους υποστήριξε
ότι «όταν οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναγνωριστούν δια νόμου,
τότε και παραδοσιακές επιχειρήσεις παίρνουν πρωτοβουλίες
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για να ανταποκριθούν σε κοινωνικά προβλήματα, πέραν των
κύριων τους δραστηριοτήτων. Επιπλέον, πολλοί ακτιβιστές και
φιλανθρωπικοί οργανισμοί θα βρουν αυτές τις ευκαιρίες ελκυ-
στικές. Η φιλανθρωπία στηρίζεται στη συνεχή εξασφάλιση δω-
ρεών, ενώ μια κοινωνική επιχείρηση είναι αυτοσυντηρούμενη
και χρησιμοποιεί τυχόν πλεονάσματα για να διευρύνει τις δρα-
στηριότητες της».

Προσέξτε ότι δεν είναι μόνο από την πλευρά των αναγκών
της αναδόμησης του κράτους που οδηγούμαστε στις κοινωνι-
κές επιχειρήσεις. Στο ίδιο σημείο μας οδηγεί και η σύγχρονη
τάση επιχειρήσεων για εταιρική κοινωνική ευθύνη. Διευθύνον-
τες σύμβουλοι και μέτοχοι δίνουν έμφαση πλέον όχι μόνο στο
χρηματικό μέρισμα αλλά και στο κοινωνικό μέρισμα, την αξία
που προσθέτει μια επιχείρηση στην κοινωνία. Αυτή δεν είναι

απλά αλτρουιστική προσέγ-
γιση. Είναι από «πεφωτι-
σμένη ιδιοτέλεια» που οι
επιχειρήσεις αναγνωρίζουν
ότι δεν εργάζονται σε ένα
κενό από το οποίο αντλούν
συνεχώς κέρδη. Δραστηριο-
ποιούνται σε ένα κοινωνικό
περιβάλλον και το μακρο-
χρόνιο συμφέρον (ναι, συμ-
φέρον με οικονομικούς
όρους) δεν είναι ανεξάρτητο
από το ευρύτερο καλό της

κοινωνίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν μακροπρόθεσμα κέρδη
όταν οι πελάτες δεν ευημερούν, όταν το φυσικό περιβάλλον
είναι κατεστραμμένο, όταν η κοινωνία αντιμετωπίζει ανυπέρ-
βλητα προβλήματα και η βιωσιμότητα των προμηθευτών είναι
αμφίβολη. Γι’ αυτούς τους λόγους οι επιχειρήσεις μπορεί να
είναι σύμμαχοι του κράτους και της κοινωνίας στον χώρο με-
ταξύ κράτους και αγορών. Εδώ εντοπίζουμε ακόμη ένα σημείο

Οι νέοι μπορεί να
διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα.
Ενδιαφέρονται βαθιά για τα
κοινωνικά προβλήματα, έχουν
γνώσεις και ενεργητικότητα,
ψάχνουν τρόπους
δραστηριοποίησης.
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υπέρβασης των ιδεολογικών διαχωρισμών. Μια δημιουργική
κοινωνία αναγνωρίζει αυτή την προοπτική και την αξιοποιεί. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να αξιοποιηθεί και
στη χώρα μας. Έχουμε τους περισσότερους κατ’ αναλογία πλη-
θυσμού πτυχιούχους από τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε από τα
ψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων και έχουμε ένα
σωρό κοινωνικές ανάγκες που θα μπορούσαν να λυθούν με
πρωτοβουλίες των νέων. Μόνον, όμως, αν καταφέρουμε να
ενεργοποιήσουμε τον δυναμισμό τους. 

Δημόσιοι οργανισμοί

Οι δημόσιοι οργανισμοί αποτελούν σημαντικό συστατικό
στοιχείο μιας εθνικής οικονομίας. Ελέγχουν μεγάλο μερίδιο οι-
κονομικής δραστηριότητας
και είναι μεγάλοι εργοδότες
Η αποτελεσματικότητά τους
είναι καθοριστική για την
ποιότητα ζωής των πολιτών
και τη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας. Από την άλλη, η έλ-
λειψη αποτελεσματικότητας
σημαίνει αναποτελεσματική
διαχείριση δημόσιων πόρων
και επιβάρυνση της οικονομίας. 

Οι περισσότερες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης έχουν μεταξύ 50 και 100 δημόσιων
οργανισμών (ΔΟ) με μετοχικό κεφάλαιο από 2% έως 33% του
ΑΕΠ, στη Δανία και Φινλανδία αντίστοιχα. Το πλέον συνηθι-
σμένο μέγεθος είναι 5 με 10%. Οι μισές περίπου χώρες του
ΟΟΣΑ απασχολούν λιγότερο από 2% του εργατικού τους δυ-
ναμικού σε δημόσιους οργανισμούς, ενώ οι υπόλοιπες απασχο-
λούν 2-5% του εργατικού δυναμικού. Στην πρώτη κατηγορία
βρίσκονται η Ισπανία, η Δανία και η Τουρκία, ενώ στη δεύτερη

Βελτίωση αποτελεσματικότητας
δημόσιων οργανισμών κατά 5%
θα εξοικονομούσε πόρους της
τάξης του 1-3% του ΑΕΠ
(εκτιμήσεις της Διεθνούς
Τράπεζας).
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η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Ο κύκλος εργασιών τους κυ-
μαίνεται μεταξύ 5 και 20% του ΑΕΠ και η προστιθέμενη αξία
από τη λειτουργία τους εκτιμάται στο 3-7%. 

Στην Κύπρο έχουμε γύρω στους πενήντα δημόσιους οργα-
νισμούς, με κύκλο εργασιών γύρω στο 5% του ΑΕΠ. Απασχο-
λούν το 3,75% του εργατικού δυναμικού της χώρας και το
συνολικό ενεργητικό τους ανέρχεται στο 25% περίπου του
ΑΕΠ. Συγκρινόμενοι με χώρες του ΟΟΣΑ ο αριθμός των ερ-
γαζομένων στους δικούς μας οργανισμούς είναι υψηλός και η
συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι μεταξύ των χαμηλότερων του δείγ-
ματος. Σε αυτή τη παρατήρηση να προστεθεί και το γεγονός
ότι οι μισθοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ψηλότεροι από
εκείνους του ιδιωτικού τομέα. Επομένως μάλλον ισχύουν και
για τη χώρα μας τα συμπεράσματα από μελέτες της Διεθνούς
Τράπεζας ότι βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημό-
σιων οργανισμών κατά 5% θα εξοικονομούσε πόρους της τάξης
του 1-3% του ΑΕΠ. 

Αυτή είναι η τάξη μεγέθους του προβλήματος των δημό-
σιων οικονομικών που προσπαθούμε ως χώρα να λύσουμε την
τελευταία τριετία. Επομένως, η μεταρρύθμιση του συστήματος
διοίκησης των δημόσιων οργανισμών δεν είναι μόνο θέμα εκ-
συγχρονισμού. Αποτελεί μια αποτελεσματική απάντηση στην
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα τίθενται
νέες βάσεις για ανάπτυξη σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η
ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η υγεία και η παιδεία.

Παρά την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος στο οποίο
ενεργοποιούνται και την πολλαπλότητα αλληλοσυγκρουόμε-
νων στόχων, έρευνες δείχνουν ότι δημόσιοι οργανισμοί είναι σε
θέση να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοσή τους. Μπορούν να
υιοθετήσουν πρακτικές του ιδιωτικού τομέα χωρίς να θυσιάσουν
τη δημόσια αποστολή τους και τον κοινωνικό τους ρόλο. Για να
το επιτύχουμε πρέπει να κατανοήσουμε τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές, να εντοπίσουμε τις αδυναμίες των δικών μας οργα-
νισμών και να υιοθετήσουμε με πραγματισμό βελτιωτικά μέτρα.
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Τι περιορίζει τους δημόσιους οργανισμούς στην Κύπρο;
Πρωτίστως ο απόλυτος  έλεγχος από την εκάστοτε κυβέρνηση
και η ανεπαρκής κατανόηση της σημασίας των αυτόνομων θε-
σμών. Εδώ βρίσκεται η ρίζα των επιμέρους προβλημάτων:
1. To νομικό πλαίσιο θεωρεί όλους τους δημόσιους οργανι-

σμούς –ακόμη και αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, όπως οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια—ως
επέκταση του κράτους. Αυτό περιορίζει την ευελιξία τους, ιδι-
αίτερα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας που αλλάζουν ραγδαία. 

2. Τα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού δεν αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες ψηλά καταρτισμένου και φιλό-
δοξου προσωπικού που εργοδοτούν (ή οφείλουν να
εργοδοτούν) με τα χρήματα του φορολογούμενου.

3. Ελλείπουν οι διαδικασίες για να ασκεί το κράτος τα ιδιο-
κτησιακά του δικαιώματα, ιδιαίτερα όσο αφορά στρατηγι-
κούς στόχους και αποτελέσματα.

4. Οι διαδικασίες είναι αδιαφανείς και στον διορισμό συμβού-
λων υπάρχει κομματισμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι
διοριζόμενοι δεν είναι ικανοί να διοικήσουν, αλλά σίγουρα
επιλέγονται από ένα περιορισμένο σύνολο υποψηφίων και
με κομματικούς όρους εντολής που υποσκάπτουν την ικα-
νότητα χάραξης στρατηγικής.

Λύσεις στα προβλήματα δίνουν οι κατευθυντήριες γραμμές
του ΟΟΣΑ για την διοίκηση δημόσιων οργανισμών. Αγγίζουν
όλους τους περιορισμούς των δικών μας οργανισμών και προ-
διαγράφουν τους άξονες πάνω στους οποίους μπορούμε να κι-
νηθούμε: 
1. Αποτελεσματικότητα με την αποσαφήνιση στόχων και χά-

ραξη στρατηγικής.
2. Αποδοτικότητα με τη διοχέτευση περιορισμένων διαθέσι-

μων πόρων στις δραστηριότητες με τον μεγαλύτερο αντί-
κτυπο.

3. Σύγχρονη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
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4. Διασφάλιση της διαφάνειας και καθορισμό μετρήσιμων
στόχων.

5. Διασφάλιση αποτελεσματικής διοίκησης μέσω του Συμβου-
λίου και του ανώτατου εκτελεστικού αξιωματούχου. 

Αυτά συνάδουν με τη δική μας ανάλυση για αποτελεσμα-
τικό κράτος. 

Χρειαζόμαστε και εδώ θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Μια Ανε-
ξάρτητη Αρχή Διαχείρισης Δημόσιων Οργανισμών, με γνώσεις
και εμπειρίες σε θέματα χάραξης στρατηγικής και διοίκησης
μεγάλων οργανισμών, να εισηγείται στην πολιτεία τη στρατη-
γική άσκησης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δημοσίου.
Πρέπει να περιλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο του κάθε οργα-
νισμού με σαφείς και μετρήσιμους στόχους –τόσο κοινωνικούς
όσο και οικονομικούς και επιχειρησιακούς. Κοινωνικοί στόχοι
πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια και να επιτυγχάνονται
με διαφάνεια. Για παράδειγμα, η δημόσια ραδιοτηλεόραση της
Νέας Ζηλανδίας χρηματοδοτείται από το κράτος για να παρά-
γει και μεταδίδει προγράμματα τοπικής παραγωγής –το ύψος
της χρηματοδότησης καθορίζεται ξεχωριστά και με διαφάνεια.
Η Αρχή θα μεριμνά επίσης για εφαρμογή διεθνών προτύπων
στη διοίκηση των οργανισμών. 

Οι σύμβουλοι των δημόσιων οργανισμών να διορίζονται
μετά από εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής λαμβάνοντας
υπόψη τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τον διαθέσιμο χρόνο. τους
Η διάρκεια της θητείας τους να διασφαλίζει τη συνέχεια και
αξιοπιστία του Συμβουλίου με σταδιακή αντικατάσταση μελών.
Η περιορισμένη θητεία με εκ περιτροπής ανανέωση των μελών
και η υιοθέτηση συστήματος εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης
των συμβούλων στα καθήκοντά τους συμβάλλει στην ικανό-
τητα του Συμβουλίου να ανταποκρίνεται υπεύθυνα στην απο-
στολή του. 

Σημαντική αρχή διαφάνειας είναι να παρέχουν οι ΔΟ τις
ίδιες πληροφορίες όπως και οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
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εταιρείες. Μαζί όμως με τις οικονομικές πληροφορίες πρέπει
να δίνονται στοιχεία για την κοινωνική αποτελεσματικότητα.
Η διαφάνεια δεν στοχεύει μόνο στον έλεγχο της διάθεσης των
πόρων αλλά και στην αποτελεσματική τους χρήση για την πα-
ροχή υπηρεσιών. Οι δημόσιοι οργανισμοί ελέγχονται με τρόπο
που να διασφαλίζει τη διαφάνεια και αντικειμενικότητα, αλλά
και την ελευθερία δράσης και λήψης αποφάσεων που απαιτούν
η ευελιξία και η ανταγωνιστικότητα.

Όσο αφορά τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, δημόσιοι
οργανισμοί διεθνώς αντιμετωπίζουν δύο προβλήματα. Πρώτον,
οι μισθοί του δημόσιου τομέα δεν είναι ανταγωνιστικοί με εκεί-
νους του ιδιωτικού και τα καλύτερα ταλέντα ιδιωτεύουν. Δεύ-
τερον, η αυστηρή ιεραρχική δομή αποθαρρύνει το προσωπικό
από το να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδιώκει τη βελ-
τίωσή του και να αποδίδει στο μέγιστο των δυνάμεών του. Στην
Κύπρο αντιμετωπίζουμε το δεύτερο πρόβλημα, αφού στη χώρα
μας ο δημόσιος τομέας παρουσιάζει την παγκόσμια πρωτοτυ-
πία να συνδυάζει υψηλούς μισθούς με ασφάλεια εργασίας.
Επομένως πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική αναφορικά
με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Διατηρώντας τα αν-
ταγωνιστικά μισθολογικά κίνητρα πρέπει να υιοθετήσουμε
σύγχρονες πρακτικές όπως περιγράφει η επόμενη ενότητα. 

Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται ριζοσπαστικές προτάσεις,
αλλά δεν είναι. Προέρχονται από σύγχρονες απόψεις για τη
δημόσια διοίκηση και τις επιτυχημένες εμπειρίες άλλων χωρών.
Στο μεταίχμιο που βρισκόμαστε τέτοια διεθνή πρότυπα οφεί-
λουμε να υιοθετήσουμε. 

Μεταρρυθμίσεις της κρατικής μηχανής 

Για να γίνουν όσα περιγράψαμε χρειάζεται μεθοδικός προ-
γραμματισμός και επιμονή. Δεν θα γίνουν σε έναν χρόνο ούτε
σε μια πενταετία. Απαιτούν τη δημιουργία ενός μηχανισμού
τακτικής αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της κρατικής
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μηχανής. Οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται και απαιτείται
ένας συστηματικός τρόπος για να αξιολογούμε και αναθεω-
ρούμε τους τρόπους λειτουργίας του κράτους. 

Στις ΗΠΑ, ο Μπίλ Κλίντον ήταν ο τελευταίος πρόεδρος
που άφησε τα δημόσια ταμεία με πλεόνασμα. Ανέθεσε το έργο
της βελτίωσης της τεράστιας κρατικής μηχανής της χώρας του
στον αντιπρόεδρο Aλ Γκορ υπό την προεδρία του οποίου η
Εθνική Υπηρεσία Αξιολόγησης Επιδόσεων της κρατικής μηχα-
νής πέτυχε πολλά μέσα σε τρία χρόνια. Το World Economic
Forum κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση με τη μελέτη Το
Μέλλον της Κυβέρνησης. Εμείς μπορούμε να μάθουμε από
αυτές τις εμπειρίες και να στηριχθούμε στον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό Διαχείρισης Ποιότητας για να βελτιώσουμε την κρα-
τική μηχανή. 

Το πρώτο που πρέπει να αντιληφθούμε ότι τέτοιου είδους
αλλαγές χρειάζονται συστηματική προσπάθεια και εμπειρο-
γνωμοσύνη, καθώς και ενεργό στήριξη στο ανώτερο πολιτικό
επίπεδο. Αυτό ακριβώς ήταν που επιδίωξε ο πρόεδρος Κλίν-
τον όταν εξασφάλισε τα απαραίτητα κονδύλια από το Κογ-
κρέσο για να καθιερώσει πρότυπα ποιότητας για τον δημόσιο
τομέα. Η δημιουργία υπηρεσίας με ισχυρή πολιτική κάλυψη
είναι το πρώτο βήμα. Αυτό όμως είναι και το μόνο βήμα που
ξεκινά από τα πάνω. Όλα τα ουσιαστικά που πρέπει να γίνουν
χρειάζονται την ενεργό εμπλοκή των εργαζομένων και άλλων
μετόχων της κρατικής γραφειοκρατίας. Αυτοί είναι που ζουν
τα προβλήματα.

Η υιοθέτηση προτύπων ποιότητας πρέπει να γίνει από
όλους τους τομείς της κρατικής μηχανής. Χωρίς πρότυπα
δεν υπάρχει κατεύθυνση. Γίνονται μόνο αποσπασματικές
και ερασιτεχνικές παρεμβάσεις που, στην καλύτερη περί-
πτωση, επιφέρουν οριακές βελτιώσεις και στη χειρότερη
απογοητεύουν όλους. Χρειάζονται μετρήσιμοι στόχοι εξυ-
πηρέτησης και απόδοσης, συνεταιρισμοί εργαζομένων με
διευθυντικά στελέχη, συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα για
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εκείνες τις δραστηριότητες που δεν θεωρούνται κύριες δρα-
στηριότητες της υπηρεσίας. 

Η απεξάρτηση από τους λεπτομερείς κανόνες και κανο-
νισμούς απαιτεί συνεργασία της εκτελεστικής με τη νομοθε-
τική εξουσία. Η κυβέρνηση
χειρίζεται την κρατική μη-
χανή, αλλά η Βουλή εκδίδει
τους νόμους και εγκρίνει
τους κανονισμούς. Καλό θα
ήταν μαζί με το έργο που
παράγεται με την έγκριση
νόμων και κανονισμών, να
αναγνωρίσουμε και το ση-
μαντικό έργο που θα επιτε-
λεσθεί από την κατάργηση
ξεπερασμένων νόμων και το
ξεκαθάρισμα λεπτομερών κανονισμών. 

Με το ίδιο θετικό πνεύμα πρέπει να προσεγγίσουμε τη δι-
οίκηση προσωπικού. Μπορούμε να υιοθετήσουμε πρακτικές
του ιδιωτικού τομέα που να ενθαρρύνουν το ικανό προσωπικό
στην εκτέλεση των καθηκόντων του χωρίς να περνά απαρατή-
ρητο το προσωπικό που δεν αποδίδει. Η αυτόματη μονιμότητα
εργοδοσίας αντικαθίσταται από ένα σύγχρονο σύστημα επι-
λογής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης και ανέλιξης του προσωπι-
κού που οδηγεί σε μακροχρόνια συμβόλαια, ιδιαίτερα για τα
ανώτερα στελέχη. 

Χρειάζεται διαχωρισμός της διαδικασίας αξιολόγησης
των δημόσιων λειτουργών για επαγγελματική ανέλιξη, από
τη διαδικασία ανατροφοδότησης για το πόσο καλά διεκπε-
ραιώνουν το έργο τους. Η ανατροφοδότηση είναι υποκει-
μενική και στηρίζεται στις απόψεις των χρηστών, των
προϊσταμένων, των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργα-
τών. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι αντικειμενική και δί-
καιη. Διαχωρίζοντας τα δύο μπορούμε να είμαστε

Για αποτελεσματική
μεταρρύθμιση της κρατικής
μηχανής χρειάζεται μεθοδικός
προγραμματισμός και επιμονή. 

Απαιτείται η δημιουργία ενός
μηχανισμού τακτικής
αξιολόγησης και συνεχούς
βελτίωσης.
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ειλικρινείς και ευθείς στην ανατροφοδότηση που οδηγεί σε
βελτίωση. Η εμπεδωμένη πρακτική να αξιολογούνται όλοι
ως άριστοι έχει ένα σημαντικό αρνητικό. Δεν είναι η ανα-
ξιοπιστία της˙ όχι, αυτό είναι δευτερεύον ζήτημα. Το κύριο
πρόβλημα είναι ότι το προσωπικό δεν έχει καθοδήγηση για
βελτίωση. Η αξιολόγησή του πρέπει να εστιάζεται στα απο-
τελέσματα, όχι στην τήρηση των διαδικασιών. Η επιστήμη
της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού έχει κάνει τεράστια
πρόοδο στην ανάπτυξη αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγη-
σης. Δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στις εκθέσεις
του άμεσα προϊστάμενου ή στα μέλη της Επιτροπής Δημό-
σιας Υπηρεσίας, διορισμένων με κύριο κριτήριο τις κομμα-
τικές ισορροπίες. Χρειαζόμαστε επαγγελματίες για την
προσεκτική επιλογή και αξιολόγηση των δημόσιων λειτουρ-
γών, όχι κομματικούς ιδεολόγους. 

Οι εργαζόμενοι διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο στη διαδικασία ανασχεδιασμού. Ωστόσο ο ανασχεδια-
σμός αφορά κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, το έργο που επιτε-
λεί και όχι συνδικαλιστικές ενώσεις και εργασιακά
δικαιώματα. Μια επιτυχής διαδικασία ανασχεδιασμού διαχω-
ρίζει τα θέματα εργασιακών σχέσεων από τα θέματα σχεδια-
σμού του έργου. Γα το πρώτο απαιτείται διαπραγμάτευση και
συμφωνία, για το δεύτερο χρειάζεται διαβούλευση. Σε αυτό
πρέπει να είμαστε σαφείς. Οι τελικές αποφάσεις για το έργο
της κυβερνητικής μηχανής είναι αρμοδιότητα των πολιτών.
Γι’ αυτούς εργάζεται η δημόσια υπηρεσία εργάζεται και αυτοί
τη χρηματοδοτούν. Και οι πολίτες εκφράζονται από την
υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Στον ανασχεδιασμό της κρατικής
μηχανής οι εργαζόμενοι, τα διευθυντικά στελέχη και οι στό-
χοι της υπηρεσίας βρίσκονται στην ίδια πλευρά: στην πλευρά
του πολίτη και του κοινού καλού. Αντίπαλος είναι οι ξεπε-
ρασμένες πρακτικές, η αδράνεια, τα κατεστημένα συμφέ-
ροντα. Εδώ χρειαζόμαστε ρήξεις. 
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Συμπερασματικά 

Έχουμε καλύψει ένα σημαντικό πρακτικό θέμα: τι κράτος
χρειάζεται η δημιουργική κοινωνία. Η συζήτηση μάς προκά-
λεσε να στοχαστούμε εκ νέου για τον ρόλο του κράτους και να
δούμε πώς αυτό είναι αποτελεσματικό στους ρόλους που του
αναθέτουμε. 

Τα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν σύνθετους μηχανι-
σμούς για την αντιμετώπισή τους: τον συνδυασμό των δυνά-
μεων της αγοράς με την ισχύ του κράτους˙ τη σύνθεση της
γραφειοκρατικής εμπειρογνωμοσύνης με την πολιτική υπευ-
θυνότητα˙ την κοινωνική ευαισθησία του κράτους πρόνοιας με
την υπευθυνότητα των πολιτών. Χρειαζόμαστε πλουραλισμό
δομών και την οριοθέτηση χώρου δραστηριοποίησης κοινωνι-
κών δυνάμεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτές τις
μεταρρυθμίσεις χρειάζεται το κράτος. 

Πρέπει όμως να θυμηθούμε κάτι που είχαμε πει αρχικά. Ότι
η ικανότητα για προσαρμογή δεν είναι ισχυρή για τους θε-
σμούς που εκφράζουν τις νοοτροπίες και τα πρότυπα συμπε-
ριφοράς μιας κοινωνίας. Υπάρχει μεγάλη αδράνεια και η
προσαρμογή παίρνει χρόνο. Η ώθηση για τις αλλαγές έρχεται
από την υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Ιδιαίτερα για τον εκσυγ-
χρονισμό του κράτους η ώθηση θα προέλθει από τον αρχηγό
του κράτους. Η κρατική μηχανή αντιστρατεύεται μια κοινωνία
που αυτορρυθμίζεται. Αυτό πηγαίνει αντίθετα στο ένστικτο αυ-
τοσυντήρησης της γραφειοκρατίας η οποία δεν βλέπει με καλό
μάτι την αποκέντρωση, την αυτονομία ανεξάρτητων θεσμών,
τις οργανώσεις των πολιτών.

Στον αρχηγό του κράτους επαφίεται να αναμετρηθεί με τον
κρατισμό και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες
νιώθουν ισχυροί και αυτόνομοι. Στους πολίτες επαφίεται να
απαιτήσουν το νέο περιβάλλον και να στηρίξουν ενεργά τη με-
ταρρυθμιστική πολιτική για να το επιτύχουμε. 
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κΕΦΑλΑιο VIII:

κυπριΑκο προΒλημΑ

Άφησα το κυπριακό πρόβλημα και τις προοπτικές επίλυσής
του για το τέλος. Γιατί; Διότι έτσι απέφυγα την παγίδα για την
οποία μίλησα στην αρχή του βιβλίου –να χρησιμοποιηθεί, δη-
λαδή, αυτό ως υπεκφυγή για να μην αναμετρηθούμε με άλλες
μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το Κυπριακό δεν
αφήνει χώρο συζήτησης για πολλά άλλα κρίσιμα θέματα. Αυτό
είναι λάθος κατά τη γνώμη μου και ήθελα έμπρακτα, και όχι
μόνο με λόγια, το βιβλίο να αποφύγει αυτό το λάθος. 

Το εθνικό θέμα είναι σύνθετο και πολύπλοκο, δεν επιδέχε-
ται απλοϊκές λύσεις και μας θέτει ενώπιον μεγάλων διλημμά-
των. Υπάρχουν έντονες διαφωνίες για το τι είναι αποδεκτή
λύση και πώς να την επιτύχουμε. Το πρόβλημα ανακαλεί οδυ-
νηρές μνήμες και ξύνει πληγές. Όλα αυτά δυσκολεύουν την ορ-
θολογική ανάλυση. Η λύση του προβλήματος περνά από
επιλογές που κρύβουν επικίνδυνες παγίδες. Αυτό μας κάνει δι-
στακτικούς στη λήψη αποφάσεων. Αφήνοντάς το μέχρι στιγ-
μής εκτός συζήτησης αποφύγαμε τον κίνδυνο να περιορίσουμε
τα όρια της σκέψης μας για μεταρρυθμίσεις στο πολιτικο-διοι-
κητικό σύστημα της χώρας επικαλούμενοι την «έκρυθμη κα-
τάσταση». Όλα όσα είπαμε προηγουμένως έχουν στέρεα
θεωρητικά θεμέλια και προσφέρουν καθοδήγηση, ανεξάρτητα
από το πόσο θα μας βοηθήσουν τώρα με διαφορετική ανάλυση
για το εθνικό θέμα.

Θα διερωτηθεί ίσως κάποιος, γιατί να μην παραμείνει ο συγ-
γραφέας εντελώς σιωπηλός; 
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Καταρχάς η πορεία για μια δημιουργική Κύπρο δεν μπορεί
να μην αγγίξει το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Θα πέσουμε
στην παγίδα της «αυτοσυντηρούμενης σύγχυσης» αν μιλάμε
για μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και το κράτος, για ανοικτή
ιδεολογία και περιβαλλοντική πολιτική, χωρίς να μεριμνούμε
για το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του
νησιού στην παρούσα φάση της ιστορίας του. Το εθνικό θέμα
αναπόφευκτα κατέχει σημαντική θέση στη συζήτηση για μια
δημιουργική Κύπρο. 

Αφήνοντας, λοιπόν, το
θέμα αυτό για το τέλος,
μπορώ τώρα να στηρίξω και
μια άλλη θέση που διατύ-
πωσα στην αρχή του βιβλίου.
Ότι δηλαδή οι μεταρρυθμί-
σεις και η πρόοδος μάς ενδυ-
ναμώνουν στην
αντι μετώπιση του εθνικού θέ-
ματος. Οι ιδέες που αναπτύ-
ξαμε μέχρι στιγμής μας
δίνουν μια διαφορετική
οπτική γωνία σε αυτό το σύν-
θετο και πολυδιάστατο πρό-
βλημα. Δηλαδή, στηριζόμενοι
στις αρχές και αξίες της δημι-

ουργικής κοινωνίας επιτυγχάνουμε όχι σην επίλυση –αυτή δεν
είναι αποκλειστικά στο χέρι μας— αλλά να βελτιώσουμε τη με-
θοδολογία επίλυσης του εθνικού προβλήματος. 

Είναι και κάτι ακόμη το οποίο επιθυμώ να αναδείξω, μια δυ-
σάρεστη πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να αναγνωρί-
σουμε. Υπάρχει διάχυτη μια συντηρητική αντίληψη περί των
ειδημόνων διαχείρισης του Κυπριακού που οδηγεί στην άποψη
ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να διαχειριστεί το εθνικό θέμα από
αυτούς που το διαχειρίζονται εδώ και 50 χρόνια ή από όσους

Γιατί να μην αφήσουμε το εθνικό
πρόβλημα αποκλειστικά στους
επαγγελματίες πολιτικούς;

Το Κυπριακό προκαλεί πολλές
δυσλειτουργίες. Από την άλλη
πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι
πολλές δυσλειτουργίες
οφείλονται στο ότι το εθνικό
πρόβλημα περιορίζει τις
συζητήσεις για άλλα σημαντικά
θέματα. 
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μαθήτευσαν δίπλα στους πρωταγωνιστές. Αυτή η άποψη πρέ-
πει να ανατραπεί αν θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί μπροστά
στις αντιξοότητες. Διαφορετικά παραμένουμε σε μια κατά-
σταση που θεωρεί ότι η δυναμική καθορίζεται αποκλειστικά
από άλλους και σε εμάς απομένει η εμπειρική αντίδραση. Μπο-
ρεί να είμαστε οι αδύνατοι σε αυτή τη διεθνή αντιπαράθεση
αλλά δεν είμαστε χωρίς επιλογές. Από εμάς εξαρτάται να παίρ-
νουμε πρωτοβουλίες αξιοποιώντας τα δυναμικά στοιχεία που
διαθέτουμε. 

Όταν ορισμένοι –πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι–
προσεγγίζουν το Κυπριακό όχι ως πρόβλημα αλλά ως επαγ-
γελματική σταδιοδρομία, τότε τείνουν να σχεδιάζουν διαισθη-
τικά και να αυτοαναπαράγονται. Μπροστά σε ένα χρόνιο
πρόβλημα, οι εμπειρίες μετατρέπονται σε επίσημη ιδεολογία
που καθοδηγεί την πολιτική πράξη χωρίς να επαναξιολογεί συ-
στηματικά το δυναμικό περιβάλλον. Η διακυβέρνηση δεν
ασκείται πλέον στη βάση αρχών που προκύπτουν από μελέτη
και βαθιά κατανόηση της διεθνών πολιτικών φαινομένων, αλλά
πηγάζει από τις εμπειρίες των κυβερνώντων. Συνήθως δε η εμ-
πειρική αντίδραση προκαλείται από πιεστικά γεγονότα. Απο-
φάσεις λαμβάνονται βάσει αντιδράσεων του θυμικού που
ικανοποιούν το δημόσιο αίσθημα της στιγμής αντί τις διαχρο-
νικές ανάγκες της κοινωνίας. 

Αυτή ακριβώς την κατάσταση αποκαλύπτει η αντίδραση
του Προέδρου της Δημοκρατίας να «συγκαλέσει το άτυπο συμ-
βούλιο των αρχηγών των κομμάτων για ανταλλαγή απόψεων
και προβληματισμό» προκειμένου να συζητηθούν οι τουρκικές
απειλές στα θέματα φυσικού αερίου. Το ίδιο αποκαλύπτεται
όταν επαγγελματίες πολιτικοί που χειρίστηκαν το πρόβλημα
για ένα ή δύο χρόνια ετοιμάζουν συγγράμματα για τη λύση του,
χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στις εκτιμήσεις πολιτικών ανα-
λυτών για το διεθνές περιβάλλον. 

Ενώ η τουρκική πολιτική έχει στρατηγικό βάθος, όπως το
ανέπτυξε στο 840 σελίδων βιβλίο του ο Άχμετ Νταβούτογλου,
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στη δική μας πλευρά έχουμε «ανταλλαγή απόψεων και προ-
βληματισμό» αντί στρατηγικές αναλύσεις και μακροχρόνιο
προγραμματισμό. Χρειαζόμαστε ορθά δομημένους θεσμούς
που να καθοδηγούν την πολιτική σκέψη μετά από προσεκτική
μελέτη των δεδομένων και θεωρητική ανάλυση. 

Τα εμπειρικά βιώματα από μόνα τους δεν χαρακτηρίζουν
τις ηγετικές φυσιογνωμίες. Εμπειρία είναι συνήθως οι γνώσεις
που συσσωρεύουμε αντιδρώντας στην ηγεσία άλλων. Στηριζό-
μενοι αποκλειστικά στην εμπειρία του παρελθόντος και στη
χωρίς θεωρητικό βάθος αντίληψη του παρόντος οδηγούμαστε
σε αστοχίες και καταλήγουμε σε στρατηγικά αδιέξοδα για το
μέλλον. 

Η σύγχυση αποκαλύπτεται από τη δήλωση του κυβερνητι-
κού εκπροσώπου μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου
που ανέλυσε τις συνομιλίες στο Γκρίντρι της Νέας Υόρκης τον
Νοέμβριο 2011: «Χρειάζεται να γίνει συζήτηση έτσι ώστε όλοι
να αντιλαμβάνονται το ίδιο αναφορικά με την έννοια της δι-
κοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας. Δεν αντιλαμβάνονται όλοι
κατά τον ίδιο τρόπο την έννοια αυτή».  Μετά από συμφωνίες
κορυφής από δύο προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και
τριετή διαχείριση του προβλήματος από τον ίδιο Πρόεδρο χρει-
αζόμαστε συζήτηση μεταξύ μας για να αντιληφθούμε τι εμείς
εννοούμε. Το πολιτικό σύστημα συνολικά δεν φαίνεται να έχει
σαφήνεια προθέσεων. Αυτό δεν προκύπτει μόνο από μια, εν-
δεχομένως ατυχή, διατύπωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Το λέει και πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Λιλλήκας
στο βιβλίο του: «Το ουσιαστικό και κρίσιμο ερώτημα “Τι στό-
χους θέλουμε να εξυπηρετήσουμε μέσα από μια λύση;” παρα-
μένει στην ουσία του αναπάντητο». 

Πρόκειται για πολύ ανησυχητική κατάσταση. Ας μην την
πάρουμε όμως κυριολεκτικά –ότι δηλαδή δεν ξέρουμε τι θέ-
λουμε—αλλά ας την κατανοήσουμε σε βάθος. Είναι δύσκολο
να πιστέψουμε ότι μετά από τόσα χρόνια οι πολιτικές δυνάμεις
δεν ξέρουν τι θέλουν ή δεν κατανοούν με τι συμφωνούν. Εξάλ-
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λου διαχειρίστηκαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας το
πρόβλημα, είτε μόνες τους είτε σε κυβερνήσεις συνεργασίας.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το περιβάλλον έχει αλλάξει και
προκύπτει η ανάγκη να δώσουμε νέο νόημα στις λέξεις. Το «κε-
κτημένο των διαπραγματεύσεων» που διαμορφώθηκε μέσα
από αμοιβαίες δεσμεύσεις στις άνισες συνθήκες των διαπραγ-
ματεύσεων μετά το ‘74 χρειάζεται να τοποθετηθεί στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού κεκτημένου μετά την ένταξη μας στην Ε.Ε. Οι
διαφωνίες αφορούν τις προσαρμογές πολιτικής που απαιτούν-
ται για να παραμείνουμε διαχρονικά συνεπείς με τους αρχικούς
στόχους στο διαφοροποιημένο περιβάλλον. Όπως διαφάνηκε
από την αποτυχία της τετραήμερης σύσκεψης του Εθνικού
Συμβουλίου τον Μάρτιο 2012 όπως καταλήξει σε κάποια συμ-
περάσματα, το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε αδιέξοδα και
στο εθνικό θέμα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο προσεγγίζω το εθνικό θέμα από την
οπτική γωνία της δημιουργικής Κύπρου. Θα εξετάσουμε πώς
οι ιδέες για ένα συνεκτικό όραμα για το κοινό καλό, η αυτοπε-
ποίθηση, η σαφήνεια προθέσεων και η υπευθυνότητα στον δη-
μόσιο βίο, προσφέρουν καθοδήγηση στην αντιμετώπιση του
κυπριακού προβλήματος. Θα διαπιστώσουμε ότι, χωρίς κατ’
ανάγκη να δίνουν λύσεις, μας βοηθούν να βγούμε από τη σύγ-
χυση για να πλησιάσουμε τη λύση. 

Το κεφάλαιο θα καταλήξει εγείροντας το κρίσιμο ερώτημα:
μετά από 50 χρόνια μιας ανοικτής πληγής, υπάρχει ακόμη ελ-
πίδα;

Ιστορικά διδάγματα 

Για να μπορούμε να ελπίζουμε, πρέπει να αντλήσουμε δι-
δάγματα από την ιστορία μας. Ιδιαίτερα δε να αναλογισθούμε
τις ευθύνες μας, διότι η διερεύνηση τυχόν σφαλμάτων μάς κα-
θοδηγεί να μην τα επαναλάβουμε και να αναστρέψουμε τις επι-
πτώσεις των δικών μας εσφαλμένων επιλογών. Αν στηρίζουμε
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τις ελπίδες μας στις αποτυχίες των αντιπάλων τότε είμαστε
αναποτελεσματικοί. Αναβάλλουμε την ουσιαστική λήψη απο-
φάσεων και αφήνουμε τις πρωτοβουλίες στους άλλους οι
οποίοι διαμορφώνουν τότε το περιβάλλον στα μέτρα τους. 

Μπορούμε βεβαίως να αντισταθούμε με «πατριωτισμό».
Πεπεισμένοι ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας υιοθετούμε

μη ρεαλιστικές προσεγγίσεις.
Η στάση μας υπαγορεύεται
από την επίσημη γραμμή
ανέξοδης πατριωτικής αντί-
στασης που εκφράζεται μέσα
από ένα ξύλινο συνθηματικό
λόγο. Όταν όμως βλέπουμε
τον κόσμο μονοδιάστατα από
τη δική μας οπτική γωνία πα-
ρασυρόμαστε σε μια εσω-
στρέφεια και επιδιώκουμε
ανεδαφικές πολιτικές οι
οποίες στο τέλος αποδει-
κνύονται καταστροφικές.

Η ιστορία, και η σύγχρονη
ιστορία του Κυπριακού ιδιαίτερα, μας προκαλεί να ξεκαθαρί-
σουμε κάτι. Πατριώτης δεν είναι μόνο αυτός που μιλά φλογερά
για τα δίκαια του λαού μας χωρίς να προτείνει καμιά εφαρμό-
σιμη λύση. Καλύτερος –όχι περισσότερο– πατριώτης είναι
όποιος με τόλμη αλλά και συνετό ορθολογισμό διαχειρίζεται
τα εθνικά δίκαια. Ας μην ξεχνάμε ότι την ξαναπάθαμε διαπλη-
κτιζόμενοι περί ευκταίου και εφικτού. Ισχύει αυτό που είπαμε
στην ενότητα για το κοινό καλό: δεν αρκεί να περιγράφουμε
έναν ιδεατό στόχο. Ιδιαίτερα όταν ο τελικός στόχος δεν εξαρ-
τάται αποκλειστικά από εμάς χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο.
Χρειαζόμαστε ικανότητα να προβαίνουμε σε επιλογές που να
βελτιώνουν την υφιστάμενη κατάσταση και επομένως να μας
φέρνουν πιο κοντά στον στόχο. Είναι ανέξοδος πατριωτισμός

Η εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας
υπήρξε ένα κορυφαίο ιστορικό
γεγονός. Ήταν η δημιουργική
Κύπρος στις καλύτερες της
στιγμές. Η κοινωνία μας χάραξε
ένα καινούργιο δρόμο,
κτίζοντας πάνω σε νέες για την
εποχή ιδέες, θέτοντας
πρωτόγνωρα ερωτήματα,
επινοώντας νέες μορφές
οργάνωσης.
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να μιλούμε για μια ιδεατή λύση που να διασφαλίζει τα δίκαια
μας, χωρίς καμιά απολύτως ανάλυση για το αν μπορούμε να
την επιτύχουμε και πώς. Συνετός πατριωτισμός είναι να βρί-
σκουμε συνεχώς τρόπους βελτίωσης της υφιστάμενης κατά-
στασης, διευρύνοντας διαρκώς τον κύκλο των δικαίων που
διασφαλίζουμε και περιορίζοντας των κύκλο των δικαίων μας
που καταπατούνται. 

Ας αναγνωρίσουμε ότι πατριώτες δεν ήταν όσοι καλλιερ-
γούσαν τη Μεγάλη Ιδέα με την ανακατάληψη της Κωνσταντι-
νούπολης. Πραγματικός πατριώτης ήταν ο Ελευθέριος
Βενιζέλος με τη ρεαλιστική πολιτική και τους ιστορικούς συμ-
βιβασμούς. Πραγματικός πατριώτης ήταν ο Μακάριος του εφι-
κτού, όχι ο Μακάριος του ευκταίου. Η σύνεσή τους δεν έδρασε
ανασταλτικά ούτε για μια φιλόδοξη διεθνή πολιτική διεύρυν-
σης του ελληνικού κράτους ούτε για τον απελευθερωτικό
αγώνα κατά της αποικιοκρατίας. Όταν όμως ο συνετός πα-
τριωτισμός αντιμετώπισε τον ανέξοδο πατριωτισμό των αντι-
πάλων τους και οι δύο ηγέτες έχασαν. Ζημιωμένες βγήκαν οι
χώρες και ο λαός τους. 

Αναγνωρίζουμε σε όλους τους πολίτες τα ίδια αισθήματα
φιλοπατρίας. Όμως η έξαρση πατριωτικών συναισθημάτων
χωρίς πρακτική προοπτική είναι αναποτελεσματικός πατριω-
τισμός. Αποτελεσματικός πατριώτης είναι ο συνετός πατριώ-
της που συνδυάζει τα αισθήματα αγάπης για την πατρίδα με
την ορθολογική εκτίμηση των σημερινών δεδομένων και της
μελλοντικής προοπτικής. Για να επιτύχουμε τη σύνθεση των
συναισθημάτων φιλοπατρίας με τον ορθολογισμό πρέπει να
αντιληφθούμε πολυδιάστατα τον κόσμο γύρω μας και να δούμε
την ιστορία μας με τα μάτια του Κώστα Μόντη:

Σαν τις σκουριές των πανάρχαιων μεταλλείων
που επανερχόμαστε τεχνικώτεροι
και τις εκμεταλλευόμαστε ξανά. 
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Τι μας διδάσκει η σύγχρονη ιστορία μας; Ο αγώνας κατά
της αποικιοκρατίας και η εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας
υπήρξε ένα κορυφαίο ιστορικό γεγονός. Ήταν η δημιουργική
Κύπρος στις καλύτερες της στιγμές. Η κοινωνία μας χάραξε
ένα καινούργιο δρόμο, κτίζοντας πάνω σε νέες για την εποχή
ιδέες, θέτοντας πρωτόγνωρα ερωτήματα, επινοώντας νέες
μορφές οργάνωσης και φθάνοντας σε απροσδόκητα συμπερά-
σματα. 

Ωστόσο, παρά το σημαντικό επίτευγμα, ζούμε στη μόνη
μοιρασμένη πρωτεύουσα στον κόσμο. Αυτό τα λέει όλα.

Πώς φθάσαμε εδώ; Να θυμηθούμε τις εθνοτικές συγκρού-
σεις του 1963-1967, τις εμφύλιες συγκρούσεις του 1972-1974,
τη διεθνή μας πολιτική που κατέληξε στην τραγωδία του ‘74.
Αυτά οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε ως έχουν και να αναλά-
βουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Αν θέλουμε να
έχουμε αυτοπεποίθηση που να υπερβαίνει το μικρό μας μέγε-
θος και να επιτυγχάνουμε φιλόδοξους στόχους πρέπει να
έχουμε και το ηθικό ανάστημα να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες
μας.

Πού οφείλεται αυτή η «παράδοξη πλευρά» του εαυτού μας;
Πώς εξηγούμε τις συνεχείς αστοχίες στο εθνικό θέμα; 

Πολιτικές λοξοδρομίες 

Ο χειρισμός του εθνικού θέματος χαρακτηρίζεται από έλ-
λειψη σαφήνειας προθέσεων. Καθοδηγούμαστε από ένα ανα-
ποτελεσματικό συνδυασμό πατριωτικής ρητορικής και
πολιτικής λοξοδρομίας. 

Ας θυμηθούμε ότι θυσιαστήκαμε για την Ένωση, σηκώσαμε
το σήμα της νίκης για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά δεν
αποδεχθήκαμε με σαφήνεια τις βασικές παραμέτρους της νεο-
σύστατης δημοκρατίας, το ίδιο το Σύνταγμα. Σήμερα διαπραγ-
ματευόμαστε ένα ομοσπονδιακό πολιτειακό σύστημα δύο
ξεχωριστών κοινοτήτων σε δύο ξεχωριστές γεωγραφικές ζώνες
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–διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία– αλλά δεν κατανούμε ότι
αυτό δημιουργεί παρεκκλίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Οι αντιφάσεις μας οδηγούν στην αυ-
τοσυντηρούμενη σύγχυση για την οποία μιλήσαμε. 

Τη σύγχυση επιτείνουν οι κομματικοί τακτικισμοί. 
Το εθνικό πρόβλημα θέτει τον κυπριακό ελληνισμό μπρο-

στά σε μεγάλα διλήμματα. Οι πολιτικές δυνάμεις επιδιώκουν
να εξασφαλίσουν πολιτικό μέρισμα από τη στάση τους ενώπιον
των διλημμάτων. Συνήθως η αντιπολίτευση τηρεί μια ανυπο-
χώρητη θέση στο εθνικό θέμα και για τα δίκαια μας τα οποία
θα υπερασπιστεί με μεγαλύτερη επιτυχία αν της δώσουμε την
εξουσία. Ενώ η εκάστοτε κυβέρνηση είναι έτοιμη για διπλωμα-
τικούς ελιγμούς και συμβιβασμούς υποστηρίζοντας ότι με τους
δικούς της συνετούς χειρισμούς θα επιτύχει τη διασφάλιση των
δικαίων μας. Όποιοι βρίσκονται στην αρένα της διακυβέρνη-
σης αντιμετωπίζουν τις πραγματικότητες και υποχρεούνται να
είναι ρεαλιστές, όσοι είναι εκτός μπορούν να είναι ιδεαλιστές.

Στην πολιτική έχουν θέση τόσο τα ανυποχώρητα γεράκια
όσο και τα συνετά περιστέρια, χρειαζόμαστε λογισμό και
όνειρο. Στην Κύπρο χρησιμοποιείται η διχαστική ορολογία
«απορριπτικοί» και «ενδοτικοί» αντίστοιχα. Προτιμώ τους
όρους γεράκια και περιστέρια που επιτρέπουν τη σύνθεση, αντί
της διχαστικής ορολογίας που συντηρεί την αντιπαράθεση.
Παρόμοιο λεξιλόγιο χρησιμοποιεί και ο Μακιαβέλι στον Ηγε-
μόνα –ο συνετός ηγέτης πρέπει, γράφει, να συνδυάζει το λιον-
τάρι που τρομάζει τα άλλα ζώα και την αλεπού που αποφεύγει
τις παγίδες. Ένας λαός που αποτελείται μόνο από γεράκια θα
καταστραφεί από ακαμψία και συνεχείς συγκρούσεις. Όταν
αποτελείται μόνο από περιστέρια θα συνθηκολογήσει στην
πρώτη δυσκολία. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι πολιτικές
δυνάμεις μεταλλάσσονται προσμετρώντας το πολιτικό κόστος.
Πώς εξηγείται διαφορετικά η συγκατοίκηση της Αριστεράς με
το Κέντρο στην Προεδρία της χώρας την περίοδο 2003-2008;
Πώς εξηγείται η μεταστροφή της Δεξιάς από την απόρριψη της
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δέσμης ιδεών Γκάλι το 1992 στην αποδοχή του σχεδίου του Γε-
νικού Γραμματέα Κόφι Ανάν το 2004; Αυτά τα ερωτήματα δεν
τα θέτω μόνο εγώ για πρώτη φορά εδώ. Για να επικαλεστώ τον
πρώην πρόεδρο Βασιλείου, «μπροστά στις εκλογικές σκοπιμό-
τητες οι πολιτικές δυνάμεις συμβιβάζουν τα ασυμβίβαστα». 

Διχασμοί και δημιουργική ηγεσία

Οι πολιτικές ομάδες εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο λαός
θεωρεί πως το εθνικό πρόβλημα βρίσκεται πέραν του δικού μας
ελέγχου, κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί σε ένα αίσθημα αδυ-
ναμίας. Καλλιεργούν φοβίες πείθοντας τους πολίτες ότι μόνο
αυτοί μπορούν να σώσουν τη χώρα από τους κινδύνους. Οι πο-
λιτικοί καταφεύγουν σε τοξικές διχαστικές πρακτικές. Στηρί-
ζονται δηλαδή στους πρωτόγονους φόβους και ανάγκες των
οπαδών, χωρίζουν τους ψηφοφόρους σε αντίπαλα στρατόπεδα
και αναδεικνύουν αποδιοπομπαίους τράγους. Τα παραδείγ-
ματα είναι πολλά και οι κύπριοι αναγνώστες του βιβλίου τα
ζουν καθημερινά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο διχασμός που προηγή-
θηκε του δημοψηφίσματος του 2004, συντηρήθηκε τεχνηέντως
στις προεδρικές εκλογές του 2008 και αναδαυλίζεται μέχρι τις
μέρες μας. Παράδειγμα ήταν επίσης η συζήτηση για «αριστερό
τουρκοκύπριο αντί δεξιό ελληνοκύπριο πρόεδρο» παραμονές
των βουλευτικών εκλογών του 2011. Την ίδια συμπεριφορά
ακολούθησε ο πρόεδρος Χριστόφιας στο διάγγελμά του μετά
από την έκρηξη στο Μαρί όταν παραλλήλισε τις αντιδράσεις
των αγανακτισμένων πολιτών έξω από το Προεδρικό με την
πραξικοπηματική κατάλυση της δημοκρατίας το 1974. 

Ο «τοξικός λόγος» ενδυναμώνει τα αρνητικά συναισθή-
ματα, καθιστώντας πιο εύκολο για τον ηγέτη να προσφέρει το
στιβαρό του χέρι ως προστασία. Διότι διαφορετικά, ένας λαός
με αυτοπεποίθηση απαιτεί κάτι περισσότερο από ένα στιβαρό
χέρι. Οι ευφυείς και αυτόνομοι πολίτες απαιτούν ανανέωση της
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πολιτικής ζωής με ενεργό συμμετοχή των ίδιων όπως γίνεται
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Απαιτούν αξιοποίηση των πνευ-
ματικών μας δυνάμεων. Φαίνεται ότι η απαξίωση της πολιτικής
από τους πολίτες και ιδίως τους νέους, βολεύει ορισμένους. Ο
αρνητικός λόγος συντηρεί αυτή την κατάσταση, ενδυναμώνον-
τας την ισχύ των πολιτικών κατεστημένων εις βάρος της συλ-
λογικής δύναμης των πολιτών. 

Οι πολίτες μιας δημιουργικής κοινωνίας δεν πέφτουν σε τέ-
τοιες παγίδες. Θέλουν ηγεσία που επιδιώκει τη δημιουργική
επίλυση συγκρούσεων προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις
στα πολυδιάστατα προβλήματα της κοινωνίας, επιζητά την αν-
τίθετη άποψη και αξιοποιεί τον επιστημονικό λόγο, που βλέπει
πέραν από βραχυχρόνιους συμβιβασμούς επιδιώκοντας με συ-
νέπεια φιλόδοξους στόχους. Αυτά χρειαζόμαστε και στο εθνικό
μας θέμα. Είναι η ικανότητα για πολυδιάστατη αντίληψη του
κόσμου, ο ορθολογισμός και η σύνθεση, και όχι οι ανέξοδες ρη-
τορικές εξάρσεις, που δημιουργούν πραγματικές συνθήκες
ασφάλειας.

Δεν κρίνω εδώ τις θέσεις των πολιτικών δυνάμεων καθεαυτές.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις φι-
λοπατρία και το δικαίωμα στην αλήθεια και το ορθό. Τους τα-
κτικισμούς επικρίνω και τη διχαστική ρητορική. Αυτά
αποκαλύπτουν έλλειψη σαφήνειας προθέσεων, συντηρούν τη
σύγχυση και ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις αστοχίες της
πολιτικής μας. Χωρίς σαφήνεια προθέσεων μόνο τυχαία φθά-
νουμε σε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Αλλά η τύχη ευνοεί τους
τολμηρούς, όχι αυτούς που λοξοδρομούν στην πρώτη δυσκολία.  

Το στρατηγικό αδιέξοδο της Τουρκίας 

Πριν μιλήσουμε για πορεία πλεύσης ας αντλήσουμε διδάγ-
ματα από τον ρόλο της Τουρκίας. 

Όταν κάποιος μιλά για τις δικές μας ευθύνες –όπως έκανα
πιο πάνω— κινδυνεύει να επικριθεί για ελλείμματα πατριωτι-
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σμού, ότι αγνοεί την τουρκική αδιαλλαξία και επεκτατική πο-
λιτική. Βεβαίως όταν η αυτοκριτική μετατρέπεται σε αυτομα-
στίγωμα ή ισοπεδωτική κριτική των εκάστοτε κυβερνώντων
τότε δικαίως επισύρει επικριτές. Όταν όμως χαράσσουμε μια
νέα πορεία είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί αν διερευνούμε
πρώτα τα δικά μας σφάλματα αντί να στεκόμαστε σε ρητορικές
επιθέσεις κατά του αντιπάλου. Αυτό βεβαίως δεν υποκαθιστά
την ανάγκη να μελετούμε συστηματικά τους τρόπους του αν-
τιπάλου.

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου είναι αποκαλυπτικός για τις προ-
θέσεις του τουρκικού κράτους. Στο κεφάλαιο «Το στρατηγικό
αδιέξοδο της Τουρκίας: το Κυπριακό» αναλύει του δύο άξονες
της τουρκικής προσέγγισης. 
1. «Ο πρώτος προκύπτει από την ιστορική ευθύνη της Τουρ-

κίας για την εμπέδωση της ασφάλειας της μουσουλμανικής
κοινότητας της νήσου και είναι ένας άξονας που έχει κοι-
νωνικό χαρακτήρα.» Εξηγεί ότι «η προστασία της τουρκικής
κοινότητας της Κύπρου έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο από
την άποψη της εν λόγω κοινότητας αλλά και του μέλλοντος
των λοιπών κοινοτήτων οι οποίες συνιστούν οθωμανικά κα-
τάλοιπα». 

2. «Ο δεύτερος σημαντικός άξονας του Κυπριακού ζητήματος
είναι η σημασία της γεωγραφικής θέσης του νησιού από γε-
ωστρατηγική άποψη. Ο άξονας αυτός καθ’ εαυτός είναι ζω-
τικής σημασίας ανεξάρτητα από το ανθρώπινο στοιχείο που
βρίσκεται εκεί. Ακόμη και αν δεν υπήρχε ένας μουσουλμά-
νος τούρκος εκεί, η Τουρκία όφειλε να διατηρεί το κυπριακό
ζήτημα.» Εξηγεί γιατί η Κύπρος βρίσκεται στην καρδιά του
ζωτικού χώρου της Τουρκίας για να καταλήξει στο εξής
αποκαλυπτικό για τις προθέσεις της χώρας του: «Η Τουρκία
πρέπει να βλέπει το στρατηγικό πλεονέκτημα που απέ-
κτησε στο θέμα αυτής της παραμέτρου τη δεκαετία του
1970 όχι ως στοιχείο μιας αμυντικής κυπριακής πολιτικής
που προσανατολίζεται στη διαφύλαξη του ισχύοντος καθε-
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στώτος αλλά ως ένα από τα διπλωματικού χαρακτήρα βα-
σικά στηρίγματα μιας επιθετικής στρατηγικής θάλασσας.
Στο πλαίσιο αυτό η Κύπρος έχει ιδιαίτερη σημασία ως στοι-
χείο-κλειδί μιας γενικής στρατηγικής θάλασσας, που σχετί-
ζεται με τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τον
άξονα Κασπία-Εύξεινος Πόντος-Στενά-Αιγαίο πέλαγος-
Ανατολική Μεσόγειος-Σουέζ-Περσικός κόλπος».

Ο δεύτερος άξονας της Τουρκικής πολιτικής δυσκολεύει
ιδιαίτερα τις προοπτικές επίλυσης του προβλήματος. Προ-
σέξτε όμως ότι ο Νταβούτογλου χαρακτηρίζει το Κυπριακό
ως «στρατηγικό αδιέξοδο» της Τουρκίας. Αναφέρει για πα-
ράδειγμα ότι «κάθε νέα ένταση και ενδεχόμενο πολέμου που
μπορεί να προκύψει στην Κύπρο θα επηρεάσει αρνητικά τη
στρατηγική θέση της Τουρκίας» σε ό,τι αφορά τη δια ξηράς
διαδρομή αγωγών φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν και
τη Γεωργία στην Ανατολική Μεσόγειο (Μπακού-Τμπιλίσι-
Τζεϊχάν). 

Ο πρώτος άξονας συνάδει με τους στόχους μιας κοινωνίας
που βρίσκεται σε εσωτερική αρμονία. Ο δεύτερος έρχεται σε
πλήρη αντίθεση με τη δημιουργική κοινωνία. Εδώ βρίσκεται
όμως η αχίλλειος πτέρνα της τουρκικής πολιτικής. Στον σύγ-
χρονο κόσμο προβλήματα λύνονται, δεν παραμένουν ανοικτά. 

Ενιαία Κύπρος 

Ο 21ος αιώνας σηματοδοτεί την εποχή του «και» θέτον-
τας τέρμα στην εποχή του «ή». Ωστόσο η Κύπρος παραμένει
ένα μοιρασμένο νησί του «ή» σε έναν ωκεανό του «και». Στο
μεταίχμιο που βρισκόμαστε αντιμετωπίζουμε την πρόκληση
να διατυπώσουμε ένα νέο όραμα για ένα υποδειγματικό νησί
του «και». Να χαράξουμε τον δρόμο ενός λαού ώριμου ο
οποίος, αντί να επικεντρώνεται στις αδικίες του παρελθόν-
τος, στοχεύει στη δημιουργία ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος
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όπου επικρατεί η αρχή της συμμετρίας στις σχέσεις των κοι-
νοτήτων και οι ανάγκες του καθενός είναι ευθύνη όλων. Οι
Τουρκοκύπριοι απαιτούν για τους Ελληνοκύπριους ότι θα
επιθυμούσαν για τον εαυτό τους και οι Ελληνοκύπριοι θα αρ-
νούνταν για τους Τουρκοκύπριους ότι δεν θα επιθυμούσαν
για τον εαυτό τους.

Στο ιστορικό μεταίχμιο που βρίσκεται η χώρα μας καλού-
μαστε να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει ελληνική ή τουρκική
Κύπρος, αλλά υπάρχει μια ενιαία Κύπρος, όπου όταν βρέχει
ποτίζει τους κήπους όλων –και όταν δεν βρέχει, δεν βρέχει
για κανένα. Αυτό δεν το γράφω απλά ως ρητορικό σχήμα.
Κρύβει κάτι βαθύτερο. Η συζήτηση για το οικολογικό απο-
τύπωμα του νησιού μας δείχνει ότι έχουμε πολύ σοβαρά προ-
βλήματα να αντιμετωπίσουμε και αυτά δεν μπορεί να τα
λύσει καμία κοινότητα από μόνη της. Διατηρώντας την αυ-
τονομία στη διαχείριση των εθνοτικών και τοπικών υποθέ-
σεων, πρέπει να καλλιεργήσουμε την αλληλεγγύη των
κοινοτήτων και επιδίωξη φιλόδοξων κοινών στόχων. Η βιω-
σιμότητα της οικονομίας και της κοινωνικής οργάνωσης μας
δείχνει κοινούς στόχους. 

Μια δημιουργική κοινωνία είναι πιο κοντά στο όραμα για
μια ενιαία Κύπρο. Πολλά από όσα έχουμε πει για τη νέα πο-
ρεία –στα θέματα ταυτότητας, κοινωνικής οργάνωσης, οι-

Μια ενιαία Κύπρος, όπου οι κάτοικοί της κατανοούν ο ένας για τις
ανάγκες του άλλου και δίνουν λύσεις μέσα από γνήσιο διάλογο, μπορεί
να είναι πραγματικά ελεύθερη από αποικιοκρατικά κατάλοιπα ξένων
εγγυήσεων, κυριάρχων στρατιωτικών βάσεων και κατοχικών
στρατευμάτων. Μια ενιαία Κύπρος με αυτοπεποίθηση θα μπορούσε να
διαδραματίσει τον σημαντικό της ρόλο ως κράτος-προπύργιο της Ε.Ε. 
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κονομίας και περιβάλλοντος, αποκέντρωσης— οδηγούν σε
μια ενιαία Κύπρο. 

Υπεραισιοδοξία

Και όμως οι πραγματικές δυσκολίες επί του εδάφους είναι
μεγάλες. Η υπερεκτίμηση των πιθανοτήτων επιτυχίας οδηγεί
σε αστοχίες. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τα εμπόδια αν θέ-
λουμε να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και ελπίδα να τους πε-
τύχουμε. 

Πρώτο εμπόδιο: Οι δύο κοινότητες ζουν χωριστά εδώ και
σαράντα χρόνια. Οι νέοι ταυτίζουν την αγάπη για την Κύπρο
με την αγάπη για την εθνική τους ταυτότητα. Οι μνήμες του
παρελθόντος είναι οδυνηρές και για τις δύο κοινότητες –για
τους Τουρκοκύπριους οι μνήμες της περιόδου 1963–1974, για
εμάς τους Ελληνοκύπριους οι μνήμες του ‘74 και η (εντελώς
αχρείαστη) σημαία στον Πενταδάκτυλο. Ο διαχωρισμός των
κοινοτήτων δεν δίνει ευκαιρίες για τις κοινότητες να έρθουν
σε επαφή, να αναγνωρίσουν τα σφάλματά τους και να επιδιώ-
ξουν τη συμφιλίωση. Ταυτόχρονα η παρουσία τουρκικού
στρατού συντηρεί την ανασφάλεια των Ελληνοκυπρίων και
μεγαλώνει την απόσταση μεταξύ των κοινοτήτων. Ο φόβος
για το τι υπάρχει πέρα από τη νεκρή ζώνη δεν αργεί να μετα-
τραπεί σε αποστροφή. 

Ταυτόχρονα όμως δεν βοηθούν οι ρομαντικές απόψεις για
ιστορική ειρηνική συνύπαρξη των κοινοτήτων –ότι πήγαιναν
στα ίδια καφενεία και άπλωναν την μπουγάδα στο ίδιο σχοινί,
όπως γράφτηκε κάπου. Ωραία αυτά και χρήσιμα, αλλά οι κοι-
νότητες ουδέποτε συνυπήρξαν ειρηνικά σε συνθήκες ελευθε-
ρίας. Ζούσαν υπό τη δεσποτική εποπτεία των οθωμανών
αρχόντων ή της αποικιακής κυβέρνησης που δεν άφηνε περι-
θώρια ανάπτυξης σημαντικών πρωτοβουλιών οι οποίες, με τη
σειρά τους, μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις αν δεν τύ-
χουν σωστής διαχείρισης. Το ότι ζούσαν ειρηνικά σε άλλες
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εποχές και υπό διαφορετικές συνθήκες δεν μας λέει τίποτα
για το μέλλον. Όπως δεν μας λέει τίποτα η θέση του Ραούφ
Ντεκτάς ότι μετά το ‘74 οι δύο κοινότητες ζουν πλέον ειρη-
νικά. Και στις δύο περιπτώσεις η ειρηνική συνύπαρξη δεν
ήταν αποτέλεσμα δικών μας ελεύθερων επιλογών. Αυτή η δια-
πίστωση δεν μας λέει ότι οι κοινότητες δεν μπορούν να συ-
νυπάρξουν ειρηνικά —χρειάζεται όμως όραμα, επιμονή,
ανεκτικότητα και μεθοδική δουλειά. 

Δεύτερο εμπόδιο: Η «επιθετική πολιτική θάλασσας» της
Τουρκίας είναι το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο. Χάριν αυτής η
Τουρκία επιθυμεί να διατηρεί ανοικτό το κυπριακό ζήτημα. Δεν
ενδιαφέρεται να επιτύχει στον πρώτο της στόχο προς όφελος
της τουρκοκυπριακής κοινότητας διότι αυτό δυσκολεύει τον
δεύτερο στόχο της. Αυτό είναι το κύριο εμπόδιο στην πορεία
για μια ενιαία Κύπρο.

Υπερεκτίμηση των κινδύνων

Ενώ δεν υπερεκτιμούμε τις πιθανότητες επιτυχίας, πρέπει
να αποφύγουμε και την παγίδα της υπερεκτίμησης των κινδύ-
νων. 

Κάποιοι ίσως διερωτηθούν, υπάρχει πρόβλημα από τυχόν
υπερεκτίμηση; Δεν είναι καλύτερα να είμαστε ασφαλείς αντί
μετανιωμένοι –να προστατεύουμε τους εαυτούς μας υπερεκτι-
μώντας τους κινδύνους αντί να μετανιώνουμε εκ των υστέρων
που τους υπoτιμήσαμε; Ακούγεται λογικό αλλά δεν είναι ακρι-
βώς έτσι. Η υπερεκτίμηση των κινδύνων οδηγεί σε παράλυση.
Αν βεβαίως το περιβάλλον είναι σταθερό και η υφιστάμενη κα-
τάσταση ικανοποιητική, τότε η αδράνεια δεν είναι κακό
πράγμα. Όμως σε ένα ταραχώδες περιβάλλον όπου η υφιστά-
μενη κατάσταση είναι απαράδεκτη, τότε η αδράνεια είναι επι-
κίνδυνη. Η απραξία οδηγεί σε στασιμότητα και
οπισθοδρόμηση, καταλήγει σε αδιέξοδα. Εδώ ακριβώς χρειάζε-
ται ορθολογική εκτίμηση των κινδύνων από τυχόν δράση σε
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σχέση με τους κινδύνους της αδράνειας. (Η έκρηξη στο Μαρί
αποτελεί παράδειγμα όπου η υπερεκτίμηση των κινδύνων στις
σχέσεις με Συρία και Ιράν οδήγησε σε αδράνεια με καταστρο-
φικά αποτελέσματα.) 

Πρώτος κίνδυνος που φαίνεται να υπερεκτιμούμε είναι ότι
η τουρκική πολιτική στοχεύει στη διάλυση του κράτους μας και
εξαφάνιση του ελληνικού στοιχείου από το νησί. Δεν υπάρχει
κάτι στην ιστορία μας που να δικαιολογεί αυτή τη φοβία. Η
Τουρκία δεν κατέλαβε όλη την Κύπρο το 1974 όταν βρήκε τη
Δημοκρατία πραξικοπηματικά καταργημένη, είχε θέση σε κί-
νηση τη στρατιωτική της μηχανή, είχε βρει (αμφίβολο) νομικό
έρεισμα ως εγγυήτρια δύναμη και είχε την ανοχή των μεγάλων
δυνάμεων της Δύσης. Οπωσδήποτε οι συνθήκες είναι ασυγκρί-
τως καλύτερες σήμερα. Ιδιαίτερα η ένταξη μας στην Ε.Ε. έχει
θωρακίσει την κρατική μας υπόσταση. Όσο αφορά τους κινδύ-
νους για εθνικό αφανισμό, αυτοί που τους επικαλούνται μάλ-
λον έχουν ξεχάσει τον αφορισμό του Κωστή Παλαμά «πολλούς
αφέντες άλλαξες, δεν άλλαξες καρδιά». Πώς θα μπορέσει μια
περιφερειακή δύναμη να αλλάξει την καρδιά της Κύπρου όταν
δεν το κατάφεραν αιώνες δουλείας και τεράστιες αυτοκρατο-
ρίες; Ιδιαίτερα μάλιστα τώρα που η ανθρωπότητα έχει διεθνείς
θεσμούς προστασίας βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Δεν εναποθέτουμε υπερβολικές ελπίδες στους διεθνείς ορ-
γανισμούς. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι η κατά-
σταση είναι πολύ πιο ευνοϊκή για μας σήμερα από ότι ήταν
ποτέ στην ιστορία μας. Είμαστε ελεύθεροι, έχουμε διεθνώς
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος και είμαστε
ισότιμοι εταίροι σε ένα από τους μεγάλους διεθνείς συνεταιρι-
σμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεύτερος κίνδυνος που φαίνεται να υπερεκτιμούμε είναι ότι
η σταδιακή εξομάλυνση της κατάστασης επί του εδάφους θα
παγιώσει τα δεδομένα που δημιούργησε η εισβολή και θα οδη-
γήσει σε διεθνή αναγνώριση του παράνομου καθεστώτος στον
Βορρά. Ας πάρουμε αυτά τα δύο με τη σειρά.
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Η αναγνώριση κράτους στον Βορρά –ήδη πολύ δύσκολη
πριν από την ένταξή μας στην Ε.Ε.– έχει καταστεί πρακτικά
αδύνατη μετά την ένταξη. Βεβαίως η αναγνώριση του Κοσσό-
βου και η μετακίνηση της Ρωσίας από τη διαχρονική της θέση
να μην αναγνωρίζει αποσχιστικές οντότητες –με τη μονομερή
αναγνώριση της Βόρειας Οσετίας– έχουν προκαλέσει ανατρο-
πές στη διεθνή έννομη τάξη που διέπει την αναγνώριση κρα-
τών. Όμως αναγνώριση κράτους στο κατεχόμενο τμήμα της
Κύπρου θα απαιτούσε αναγνώριση δεύτερου κράτους επί του
κυπριακού εδάφους. Η Συνθήκη Προσχώρησης στην Ε.Ε. ανα-
γνωρίζει την κυριαρχία της Δημοκρατίας σε ολόκληρο το νησί
και επομένως απαιτείται η έγκρισή μας για να αναγνωριστεί
δεύτερο κράτος. Επιπλέον ένα μόνο μόνιμο μέλος του Συμβου-
λίου Ασφαλείας αρκεί για να ασκήσει βέτο στην αναγνώριση
και υπάρχουν τουλάχιστο τρία που μάλλον δεν θα συναινού-
σαν, τα δύο κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Αγγλία και Γαλλία) και η
Ρωσία. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί πολιτικοί λόγοι που καθι-
στούν απίθανη την αναγνώριση κράτους στον Βορρά, αλλά οι
πιο πάνω είναι οι πιο σίγουροι διότι στηρίζονται στη διεθνή έν-
νομη τάξη των ισχυρών οι οποίοι έχουν και τη δύναμη να τη
διατηρήσουν. 

Από την άλλη όμως η λειτουργική αναγνώριση της τουρκο-
κυπριακής κοινότητας κερδίζει έδαφος, επιτρέποντάς της να
χειρίζεται τις υποθέσεις της όλο και πιο αποτελεσματικά στο
μέσο της έκρυθμης κατάστασης. Αυτό, από τη μία, είναι ανα-
πόφευκτο. Όσο το πρόβλημα δεν λύνεται η διεθνής κοινότητα
ψάχνει τρόπους να διευκολύνει την καθημερινότητα των επη-
ρεαζόμενων. Από την άλλη, όμως, δημιουργεί μια κατάσταση
παρόμοια με της Ταΐβάν, δηλαδή την ομαλή λειτουργία ενός
μη αναγνωρισμένου καθεστώτος εκτός της διεθνούς έννομης
τάξης. Αυτός είναι πραγματικός κίνδυνος «ταΐβανοποίησης
του Κυπριακού» και πρέπει να τον διαχειριστούμε με ολοκλη-
ρωμένη στρατηγική και όχι με αποσπασματικές αντιδράσεις
σε κάθε εχθρική πρωτοβουλία. Οι αποσπασματικές αντιδρά-
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σεις μόνο μερικώς είναι αποτελεσματικές. Δεν αποτρέπουν τον
κίνδυνο, απλώς τον καθυστερούν. 

Όσο αφορά τον κίνδυνο παγίωσης των πραγματικοτήτων
εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση επί του εδάφους, εδώ οι
απόψεις διίστανται. 

Ορισμένοι προτιμούν να συντηρείται η ένταση θεωρώντας
ότι έτσι θα αναγκαστούν οι εμπλεκόμενοι να βρουν μια συνο-
λική λύση. Αυτό, για παράδειγμα, επιδιώκει η Τουρκία με τη μη
επιστροφή της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου θεωρώντας
ότι επιστροφή αποτελεί μέρος της λύσης, παρά του ότι είχε
συμφωνηθεί η πόλη να επιστραφεί στους κατοίκους της υπό
την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ανεξάρτητα από την επίτευξη
συμφωνίες σε άλλες πτυχές του Κυπριακού. Προφανώς υπο-
λογίζει ότι πιέζεται έτσι η πλευρά μας. Το ίδιο επιδιώκει με την
παρουσία στρατού υπερπολλαπλάσιας δύναμης πυρός της
δικής μας Εθνικής Φρουράς. Η δύναμη του κατοχικού στρατού
είναι αχρείαστη για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και είναι
υπερβολική ακόμη και για τις στρατηγικές ανάγκες της Τουρ-
κίας. Την άσκηση πιέσεων επιδιώκει και η δική μας πλευρά
όταν αντιδρά σε οποιαδήποτε προσπάθεια εξομάλυνσης των
συνθηκών της τουρκοκυπριακής κοινότητας υποσχόμενη ση-
μαντικές βελτιώσεις με τη λύση. Αυτή ήταν η πολιτική του
«ενεργού ηφαιστείου» του Προέδρου Κληρίδη, κατά την πρώτη
του θητεία: αυξάνεις την ένταση για να επιτύχεις τελικά την
πλήρη εξομάλυνση. 

Προσεκτική μελέτη των γεγονότων μετά από εμπειρία 40
χρόνων μάλλον δείχνει το εξής. Η εκτίμηση ότι βελτίωση της
κατάστασης οδηγεί σε μονιμοποίηση της διχοτόμησης μας
οδήγησε σε πολιτικές παθητικής αντίδρασης, που παγιώνουν
την έκρυθμη κατάσταση σε μια προσπάθεια ακριβώς να την
αποφύγουμε. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέω είναι οι απο-
φάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των στις περιπτώσεις Τιτίνας Λοϊζίδου και Δημόπουλου. Στη μεν
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πρώτη, με αποφάσεις που εκδόθηκαν το 1996 και 1998, επιβε-
βαιώθηκε ότι τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων στις περιου-
σίες τους παραμένουν ανεπηρέαστα από την πάροδο του
χρόνου και από την παράνομη κατοχή. Ωστόσο, δώδεκα χρό-
νια αργότερα η απόφαση στην περίπτωση Δημόπουλος του
2010 εγείρει ερωτηματικά ότι «με την πάροδο του χρόνου η έν-
νοια της ιδιοκτησίας μπορεί να κενωθεί από οποιοδήποτε πρα-
κτικό περιεχόμενο». Προσέξτε ότι το δικαστήριο μιλά για
«ιδιοκτησία» και όχι «περιουσία» στη νεότερη απόφαση. Η πε-
ριουσία, μας λέει το δικαστήριο, «αποτελεί ένα υλικό αγαθό το
οποίο μπορεί να αποτιμηθεί με τη μέθοδο της χρηματικής απο-
ζημίωσης» και επομένως οι δύο αποφάσεις καθίστανται συμ-
βατές μεταξύ τους με χρηματικές διευθετήσεις. Μπορεί να μη
μας αρέσει η νέα απόφαση που λήφθηκε κατά πλειοψηφία,
είναι όμως η τελεσίδικη απόφαση της ολομέλειας. Δείχνει ότι
χωρίς να παίρνουμε πρωτοβουλίες το περιβάλλον για τη δική
μας πλευρά γίνεται δυσμενέστερο.

Ακόμη ένα παράδειγμα είχαμε από τη συμμετοχή τουρκο-
κυπριακών πανεπιστημίων στο Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Πανε-
πιστημίων το 2005. Θέση του Υπουργείου Παιδείας ήταν να
διαφωνήσουμε με την ένταξή τους ως μη αναγνωρισμένων. Ως
πρύτανης τότε του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος του συμ-
βουλίου του Συνδέσμου, υπέδειξα σε σύσκεψη στο Υπουργείο
ότι ο Σύνδεσμος επιθυμούσε την ένταξη των τουρκοκυπριακών
πανεπιστημίων εφόσον ικανοποιούσαν κάποια ακαδημαϊκά
κριτήρια και δεν αποδεχόταν πολιτικές θέσεις. Εξάλλου, με
βάση το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, θέματα παιδείας αφήνον-
ται στις κοινότητες. Επομένως θα μπορούσαμε να συμφωνή-
σουμε με τη συμμετοχή τουρκοκυπριακών ιδρυμάτων χωρίς να
παραβιάσουμε το Σύνταγμά μας με δεδομένο ότι τα τουρκο-
κυπριακά πανεπιστήμια θα εντάσσονταν υπό τη σημαία της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς η άποψη αυτή δεν επε-
κράτησε. Ακολουθήσαμε την επίσημη γραμμή και με δύο αρ-
νητικές ψήφους (εμάς και της Ελλάδας), δεκατρείς αποχές και



8. κυπριΑκο προΒλημΑ 369

σαράντα περίπου θετικές τα τουρκοκυπριακά πανεπιστήμια
έγιναν μέλη του Συνδέσμου. Καταφέραμε να μην επιτρέψουμε
την εγγραφή τους ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύ-
πρου» αλλά ως «Άλλοι». Χάσαμε όμως την ευκαιρία να τα
έχουμε στο ίδιο τραπέζι με τα πανεπιστήμια της Δημοκρατίας,
υποσκάπτοντας έτσι με δικούς μας όρους το εμπόδιο του δια-
χωρισμού των κοινοτήτων. Η προσπάθεια να μην επιτρέψουμε
τη βελτίωση μιας αρνητικής κατάστασης οδήγησε στην πα-
γίωση μιας ακόμη χειρότερης. 

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ο κίνδυνος διπλωματικής αναγνώ-
ρισης στα πλαίσια της διεθνούς έννομης τάξης υπερεκτιμάται
και οδηγεί σε παθητικές στάσεις. Από την άλλη ο κίνδυνος λει-
τουργικής αναγνώρισης είναι πραγματικός, αλλά δεν αντιμε-
τωπίζεται με ολοκληρωμένη στρατηγική στηριζόμενη σε
ρεαλιστικές πρωτοβουλίες. 

Η υπερεκτίμηση των κινδύνων οδηγεί σε συμπεριφορές που
δεν είναι δημιουργικές. Στα πιο πάνω παραδείγματα θεωρή-
σαμε ότι η δυναμική καθορίζεται αποκλειστικά από άλλους και
ήρθαμε σε αντιπαράθεση με το περιβάλλον. Η αδράνεια, όμως,
ή οι εξωπραγματικές προσεγγίσεις όχι μόνο δεν βελτίωσαν την
κατάσταση αλλά τη χειροτέρεψαν.

Τέτοιες συμπεριφορές χαρακτηρίζουν την κυπριακή ιδιαι-
τερότητα. «Tα καθεστώτα εξαίρεσης είναι αλληλοεξαρτώμενα.
Έχουν περισσότερη ανάγκη ένα το άλλο από ό,τι οι εκπρόσω-
ποι τους είναι έτοιμοι να παραδεχθούν. Επομένως, είναι κάποτε
προς όφελος της άρχουσας τάξης και της οργανωμένης αντί-
στασης να μην επιτρέψουν την εξομάλυνση ενός αντιμαχόμε-
νου καθεστώτος εξαίρεσης που θα δυσκολέψει το τελικό του
ξήλωμα». 

Η εμπειρία από της ίδρυσης της Δημοκρατίας μας δείχνει
ότι αυτή η προσέγγιση δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα. Όπως λέγεται, όταν πολεμάς τη φωτιά με φωτιά κά-
νεις τον κόσμο στάχτη. Η δική μας πλευρά δεν υποκύπτει στις
πιέσεις. Αυτό πρέπει να είναι σαφές σε όλους, ιδιαίτερα μετά
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το δημοψήφισμα του 2004. Η τουρκοκυπριακή πλευρά, από
την άλλη πάντα, βρίσκει τρόπους να διευκολύνει τις συνθήκες
του καθεστώτος της, αξιοποιώντας τουρκικούς θεσμούς. Και
αυτό πρέπει να έχει γίνει αντιληπτό από όλους. 

Έτσι, όχι μόνο δεν έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα αλλά
μάλλον το αντίθετο. Η αδράνεια διατηρεί τις κοινότητες σε
απόσταση και μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το πρώτο εμπό-
διο στην επιδίωξη του οράματος της ενιαίας Κύπρου. Διευκο-
λύνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιθετική στρατηγική
θάλασσας της Τουρκίας αφού της επιτρέπει να διατηρεί το
πρόβλημα ανοικτό. Ταυτόχρονα, όμως, αποκαλύπτεται το
στρατηγικό αδιέξοδο της χώρας. Αυτό άρχισαν να αντιλαμβά-
νονται και οι Τουρκοκύπριοι με το σύνθημα «Αϊσέ, γύρνα σπίτι
σου!», αναφερόμενοι στη γνωστή κωδική οδηγία του πρωθυ-
πουργού Ετζεβίτ προς τους στρατιωτικούς για τον δεύτερο
γύρο της τουρκικής εισβολής «Στείλτε την Αϊσέ διακοπές».

Έχοντας μιλήσει για τις θεμελιώδεις διαστάσεις του προ-
βλήματος, ας δούμε τώρα πώς μπορεί να το διαχειριστούμε.
Αυτό που εισηγούμαι είναι μια διαφορετική μεθοδολογία, όχι
ένα καινούργιο περιεχόμενο. Η δημιουργική κοινωνία μας προ-
σφέρει πυξίδα για να βρούμε διέξοδο μέσα από ένα πολύπλοκο
πρόβλημα, σε ένα δυναμικό περιβάλλον γεμάτο παγίδες. 

Διαχείριση του προβλήματος 

Μπροστά από τις δυσκολίες, η διαχείριση του Κυπριακού
ακολουθεί μέχρι σήμερα έναν συνδυασμό αδιέξοδων προσεγ-
γίσεων, όπως αναλύσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Θεω-
ρώντας ότι η δυναμική καθορίζεται αποκλειστικά από
άλλους, παραπέμπουμε τη λύση σε κάποιον νεφελώδη μα-
κρινό χρονικό ορίζοντα προσβλέποντας σε καλύτερες συν-
θήκες, χωρίς όμως να τις προσδιορίσουμε για να τις
επιδιώκουμε ενεργά. Υιοθετούμε μη ρεαλιστικές προσεγγίσεις
και ακολουθούμε μια επίσημη γραμμή ανέξοδης πατριωτικής
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αντίστασης. Όταν οι πολιτικές δεν αποδίδουν, τότε επιρρί-
πτουμε την ευθύνη σε συμφέροντα που βρίσκονται παντού
και είναι πάντοτε εχθρικά. Όχι μόνο οι Άγγλοι και οι Αμερι-
κάνοι είναι εχθροί μας και συνεπείς υποστηρικτές των τουρ-
κικών συμφερόντων, αλλά εχθροί μας είναι οι σιωνιστές
(Ισραήλ), οι Σουηδοί, οι επίτροποι της Ε.Ε. για θέματα διεύ-
ρυνσης, οι απεσταλμένοι του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών, ο
ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Όποιος αποκλίνει από τη δική
μας επίσημη γραμμή είναι εχθρός. 

Γιατί τότε ζητούμε λύση στα πλαίσια του ΟΗΕ; Γιατί επιδιώ-
ξαμε την ένταξή μας στην Ε.Ε.; Πώς εξηγούμε την ενεργό στή-
ριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειές μας για αξιοποίηση των
κοιτασμάτων φυσικού αερίου; Πώς προέκυψαν τα πρωτόκολλα
συνεργασίας που συνυπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ το 2011; 

Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν πάγια εχθρικά συμφέ-
ροντα. Υπάρχει ένα δυναμικό περιβάλλον διεθνών οργανισμών
και αλληλεξαρτήσεων κρατών, στο οποίο τα εθνικά συμφέ-
ροντα κάποτε ευθυγραμμίζονται και κάποτε όχι. Όσο δεν το
αντιλαμβανόμαστε αυτό παραμένουμε σε στατικές προσεγγί-
σεις που, στην πράξη, σημαίνουν απραξία. Αφήνουμε τότε την
πρωτοβουλία σε άλλους, το περιβάλλον προσαρμόζεται στις
δικές τους ενέργειες και εμείς χάνουμε την αυτοπεποίθησή μας.
Τελικά πέφτουμε στην παγίδα της αυτοσυντηρούμενης σύγ-
χυσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ζητά συζητήσεις για
να συμφωνήσουμε τι εμείς εννοούμε. Η πολιτική ηγεσία εμφα-
νίζεται ως ένας ανεξάρτητος παρατηρητής θεωρώντας ότι οι
εξελίξεις καθορίζονται αποκλειστικά από άλλους. 

Έχουμε όμως και άλλη επιλογή στη διαχείριση του εθνικού
προβλήματος. Ήδη μιλήσαμε γι’ αυτή: να αντιμετωπίσουμε τις
αναταραχές ως μια σειρά ευκαιριών για ενεργό διαμόρφωση
του περιβάλλοντος, στοχεύοντας με πραγματισμό σε σταδια-
κές προσαρμοστικές βελτιώσεις. Αυτό απαιτεί προνοητικό σχε-
διασμό για να αξιοποιούμε την κάθε ευκαιρία-ορόσημο που
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παρουσιάζεται ή ακόμη και να δημιουργούμε ευκαιρίες-ορό-
σημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας προσέγγισης
υπήρξε η στρατηγική που οδήγησε στην ένταξη της Κύπρου
στην Ε.Ε. Η σύνοδος του Ελσίνκι ήταν μια ευκαιρία-ορόσημο
που προετοιμάστηκε προσεκτικά. 

Οι σχεδιασμοί όμως απαιτούν εμπειρογνωμοσύνη και αξιο-
πιστία. 

Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας 

Πρέπει να δημιουργήσουμε τους κατάλληλους θεσμούς.
Αρχίζω με τους θεσμούς διότι οι ικανότητες μιας κοινωνίας
κτίζονται από θεσμούς και όχι από άτομα. Και εδώ πρέπει να
αντιμετωπίσουμε μια οδυνηρή πραγματικότητα. Το Εθνικό
Συμβούλιο έχει εκφυλιστεί σε εικονική πραγματικότητα εθνι-
κής ομοψυχίας. Στην πράξη αποτελεί το βήμα όπου γίνονται
υπολογισμοί για επίρριψη ευθυνών, μεθοδεύεται διαρροή
πληροφοριών που παρουσιάζουν τη μία ή την άλλη πλευρά
υποχωρητική στα εθνικά θέματα, αποφεύγεται η ανάληψη ευ-
θύνης. Χρησιμοποιείται για να επιβεβαιωθεί το δίκαιο των θέ-
σεων μας, η ακαμψία των αντιπάλων μας και η μεροληπτική
στάση των διαμεσολαβητών. Απουσιάζουν οι αναλύσεις με
εναλλακτικές εφαρμόσιμες στρατηγικές που να πληροφο-
ρούν την πολιτική διαδικασία. Ο Μιχάλης Ατταλίδης παρα-
τηρεί σχετικά: «Βλέπουμε τους πολιτικούς σε μια σειρά
αντιπαραθέσεων, μέσω των οποίων δείχνουν να επιζητούν τη
μείωση του αντιπάλου και τη δική τους δικαίωση και επικρά-
τηση, παρά να συμβάλλουν σε μια αποτελεσματική πολιτική
για την επανένωση του τόπου. Αφού αυτό είναι που γίνεται
δημόσια, πώς μπορεί να γίνεται κάτι τελείως διαφορετικό στο
Εθνικό Συμβούλιο;»

Αυτά που λέω ίσως πληγώνουν. Αλλά πρέπει να τα σκε-
φτούμε με νηφαλιότητα και να τα αποδεχθούμε για να βελτιω-
θούμε. Δεν βοηθά να χώνουμε το κεφάλι στην άμμο. Μπορεί
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να φάνηκε αθυρόστομος ο τότε Γενικός Γραμματέας του Κινή-
ματος των Οικολόγων, Γιώργος Περδίκης, όταν χαρακτήρισε
«γουμά» τη σύναξη των αρχηγών των πολιτικών δυνάμεων.
Μπορεί να κατηγορήθηκε ότι υποσκάπτει την ενότητα ο αρ-
χηγός του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκος Αναστασιάδης,
όταν δεν μετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο την περίοδο 2006-2008
διαμαρτυρόμενος για τις διαδικασίες του. Πιστεύω όμως ότι
εξέφραζαν μια αλήθεια που τους επέτρεπε να την πουν, για τον
μεν πρώτο, το μικρό μέγεθος του κόμματός του, για τον δε δεύ-
τερο, η θέση της αντιπολίτευσης. Δεν είχαν τίποτα να χάσουν.
Είναι όμως καιρός να αποδεχθούν όλοι την οδυνηρή αλήθεια. 

Αν αντιπαραβάλουμε την έλλειψη παραγωγής πολιτικής
σκέψης στο δικό μας στρατόπεδο, με την ανάλυση του Ντα-
βούτογλου περί «ανεπάρκειας της στρατηγικής θεωρίας της
Τουρκίας» και τη μακροσκελή ανάλυση που καλύπτει αυτή την
«ανεπάρκεια», θα δούμε ότι το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον. 

Χρειαζόμαστε ένα θεσμοθετημένο και ορθά δομημένο Συμ-
βούλιο Εθνικής Ασφάλειας που θα μας επιτρέψει να σχεδιά-
ζουμε εναλλακτικές επιλογές με προοπτικές επιτυχίας. Το
Εθνικό Συμβούλιο ως έχει σήμερα δεν διαθέτει μηχανισμούς
για να εμβαθύνει στο πρόβλημα. Χρειαζόμαστε και εδώ δια-
σύνδεση με επιστημονικό δυναμικό διεθνούς εμβέλειας, συ-
στηματική μελέτη του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, των
θέσεων και της τακτικής του αντιπάλου. Χρειαζόμαστε εναλ-
λακτικές επιλογές στη βάση ευκαιριών που δημιουργούνται
είτε από ενέργειες του αντιπάλου είτε αναφύονται στο δυνα-
μικό περιβάλλον είτε τις προκαλούμε εμείς με τους σχεδια-
σμούς μας. 

Αυτό που εισηγούμαι δεν απαλλάσσει την εκάστοτε κυβέρ-
νηση από την ευθύνη των χειρισμών. Ούτε αφαιρεί τη λαϊκή
εντολή από τον εκλεγμένο Πρόεδρο της χώρας. Βελτιώνει
όμως την εμπειρογνωμοσύνη όλων και τους καθιστά υπεύθυ-
νους όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με αδυσώπητες πραγματι-
κότητες αντί να κρύβονται πίσω από διαισθητικές στάσεις.



Δημιουργικh κyπρος374

Κάνει πολύ πιο γόνιμο τον διάλογο, βελτιώνει την αυτοπεποί-
θηση και οδηγεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Στρατηγικές αναλύσεις 

Οι σωστές δομές μπορούν να παράγουν στρατηγική ανά-
λυση προσεγγίζοντας το θέμα πολυδιάστατα και με τη δυνα-
μική που απαιτεί το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ποιες αρχές
όμως διέπουν τις αναλύσεις μας; Το εθνικό συμφέρον είναι βε-
βαίως το υπέρτατο κριτήριο. Αυτό όλοι το αναγνωρίζουμε και
είναι ανέξοδος πατριωτισμός να το επαναλαμβάνουμε.
Ωστόσο, μια πραγματικά πατριωτική πολιτική με προοπτικές
επιτυχίας απαιτεί πολύ περισσότερα. Μια εκλεκτική μελέτη
των σύγχρονων στοχαστών των διεθνών σχέσεων μας υποδει-
κνύει ότι:

Χρειαζόμαστε θεσμοθετημένο και ορθά δομημένο Συμβούλιο Εθνικής
Ασφάλειας. 

Θεσμοθετημένο σημαίνει, να δημιουργηθεί δια νόμου. 

Ορθά δομημένο σημαίνει, να εκπροσωπεί τους Ελληνοκύπριους (είτε μας
αρέσει ή όχι εκπροσωπούμαστε από τα κόμματα), να σέβεται τις
συνταγματικές αρμοδιότητες του Προέδρου, και να λαμβάνει υπόψη το
πολιτικό εκτόπισμα των εκπροσώπων. Θα μπορούσε, επίσης, να ακούει
τις απόψεις άλλων σημαντικών θεσμών της χώρας. 

Η υποδομή του Συμβουλίου θα τροφοδοτεί τις πολιτικές δυνάμεις της
χώρας με τεκμηριωμένες αναλύσεις του διεθνούς περιβάλλοντος για να
μπορούν να χαράσσουν πολιτική. Όταν δεν κατανοείς το διεθνές
περιβάλλον, δεν μπορείς να δώσεις νόημα στα γεγονότα και δεν γνωρίζεις
τι δέον γενέσθαι. 
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1. Οι πολιτικές μας πρέπει να διέπονται από σύνεση και υπευ-
θυνότητα. 

2. Σημασία έχουν οι εκατέρωθεν εκτιμήσεις των εθνικών συμ-
φερόντων και όχι οι διαπροσωπικές ή συναισθηματικές στά-
σεις.

3. Τα συμφέροντα διαμορφώνονται τόσο από την κατανομή
ισχύος όσο και από τις διεθνείς συνεργασίες και τις δημο-
κρατικές στάσεις των πολιτών των κρατών. 

4. Η αποτρεπτική ισχύς έναντι απειλών καθορίζεται τόσο από
τα μέσα που διαθέτει μια χώρα όσο και από τον ορθολογι-
σμό στην ανάπτυξη διπλωματικών συμμαχιών.

5. Τα κράτη επιδιώκουν συνεχή βελτίωση της θέσης τους, συ-
νεκτιμώντας ορθολογικά το κόστος και το όφελος εναλλα-
κτικών στάσεων. Δεν καθορίζουν αποτρεπτική στρατηγική
με εκβιαστικά διλήμματα «πόλεμος ή υποχώρηση» μπροστά
από κόκκινες γραμμές.

6. Η διεθνής τάξη πραγμάτων διέπεται από διεθνείς θεσμούς
οι οποίοι είναι, αφενός, εξαρτημένες μεταβλητές της ισχύος,
αφετέρου όμως, δρουν περιοριστικά στην επιρροή των ισχυ-
ρών.

7. Η χάραξη στρατηγικής απαιτεί νηφάλια συνεκτίμηση των
θέσεων, απόψεων και εθνικών συμφερόντων των άλλων
πλευρών.

8. Απαιτείται ανεκτικότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στα
συμφέροντα των άλλων κρατών που είναι συμβατά με τη
διεθνή νομιμότητα. 

Πολιτικές που ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια έχουν προ-
οπτικές επιτυχίας. Ένα ορθά δομημένο Συμβούλιο Εθνικής
Ασφάλειας προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτεί ο
σχεδιασμός. 
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Νέα δεδομένα και πρωτοβουλίες 

Για να αντιμετωπίζουμε συστηματικά και προνοητικά το
εθνικό θέμα –αντί να αντιδρούμε στις εξελίξεις– χρειαζόμαστε
ικανότητα κατανόησης των ευρωπαϊκών και διεθνών ρευμάτων
και αξιοποίηση τους με πρωτοβουλίες που να δημιουργούν αλ-
ληλεξαρτήσεις με θετική προοπτική και να διευκολύνουν την
επιδίωξη των στόχων μας. Ποια είναι τα καινούργια δεδομένα
που δημιουργούν ευκαιρίες-ορόσημα για προετοιμασία πρω-
τοβουλιών;

Ευρωπαϊκή Ένωση

H ένταξη μας στην Ε.Ε. ήταν η σημαντικότερη πολιτική εξέ-
λιξη στο νησί από την ανακήρυξη της Δημοκρατίας. Οι ευρω-
παϊκοί θεσμοί και η ευρωπαϊκή έννομη τάξη θέτουν
παραμέτρους εντός των οποίων μπορεί να σχεδιαστεί μια λει-
τουργική λύση. Ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το acquis
communautaire, προσφέρει τα εργαλεία για να διαφοροποι-
ήσουμε το «κεκτημένο των διαπραγματεύσεων» που διαμορ-
φώθηκε από τα τετελεσμένα της εισβολής, την ισχυρή θέση της
Τουρκίας και τις άτεγκτες θέσεις του τουρκοκύπριου διαπραγ-
ματευτή Ραούφ Ντεκτάς. 

Για να αξιοποιήσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο ενάντια στο
κεκτημένο των διαπραγματεύσεων πρέπει να αναλαμβάνουμε
πρωτοβουλίες που να προωθούν τα δικά μας συμφέροντα
εναρμονίζοντάς τα με ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι στόχοι μας θα
επιτυγχάνονται στον βαθμό που εναρμονίζονται με τις επιδιώ-
ξεις των εταίρων μας. Διαφορετικά, βλέπουν μεν με συμπάθεια
τα δίκαια αιτήματά μας αλλά η συμπάθεια δεν αποτελεί θερα-
πεία. Μπορούμε να αξιοποιούμε τα θεσμικά πλαίσια της Ένω-
σης με τρόπο που να οδηγούν προς τις δικές μας επιδιώξεις.
Αυτό όμως απαιτεί προσεκτικούς σχεδιασμούς για να δημιουρ-
γούμε ευκαιρίες αλλά και ετοιμότητα για συμβιβασμούς όταν
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οι πρωτοβουλίες μας αποδώσουν. Ο πολιτικός πολιτισμός της
Ένωσης στηρίζεται σε συμβιβασμούς και όχι στη μονομερή επι-
κράτηση του ενός επί του άλλου. 

Αντί αυτού, εμείς είδαμε την Ε.Ε. σαν μια ευκαιρία μονομε-
ρούς πολιτικής, απειλώντας με άσκηση βέτο το κάθε βήμα της
ενταξιακής πορείας της Τουρκίας αν δεν ικανοποιούνται δικά
μας αιτήματα. Εστιαστήκαμε ωστόσο σε αιτήματα που δεν
έχουν να κάνουν τόσο με μια συνολική διευθέτηση του προ-
βλήματος, αλλά με την ομα-
λοποίηση σχέσεων Κύπρου-
Τουρκίας. Αυτή η προσέγ-
γιση γίνεται εκ του ασφα-
λούς. Δηλαδή πιέζουμε την
Τουρκία να σεβαστεί πλήρως
ένα μέλος της Ε.Ε. –ως οφεί-
λει βεβαίως– χωρίς ωστόσο
να αναγκαζόμαστε εμείς να
αντιμετωπίσουμε το συμβι-
βασμό μιας συνολικής διευ-
θέτησης του προβλήματος.
Όσο δίκαια και να είναι τα αι-
τήματα μας, οι άλλες ευρω-
παϊκές χώρες δεν βλέπουν
ευνοϊκά τη μονομανή προσή-
λωση στα δικά μας δίκαια εις
βάρος των ευρύτερων συμφε-
ρόντων της κοινότητας. Στην πράξη δε, η Τουρκία δεν έχει κα-
νένα λόγο να υποχωρήσει μέχρι να βρεθεί στα πρόθυρα της
ένταξης και αγνοεί εκ του ασφαλούς τις απειλές μας.

Το βέτο είναι το πυρηνικό όπλο της χώρας μας. Αυτό ακού-
γεται ωραίο και πατριωτικό. Ικανοποιεί το δημόσιο αίσθημα
μετά από χρόνια που ο λαός νιώθει αδύναμος και απροστάτευ-
τος απέναντι στην Τουρκία. Αυτό θέλουμε, δεν είναι όμως αυτό
που χρειαζόμαστε. Μόνο ανεύθυνοι το βλέπουν έτσι. Η αξιο-

Να αξιοποιήσουμε το
ευρωπαϊκό κεκτημένο ενάντια
στο κεκτημένο των
διαπραγματεύσεων
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες
που προωθούν τα συμφέροντά
μας εναρμονίζοντάς τα με
ευρωπαϊκές πολιτικές.

Αυτό απαιτεί προσεκτικούς
σχεδιασμούς για να
δημιουργούμε ευκαιρίες αλλά
και ετοιμότητα για
συμβιβασμούς όταν οι
πρωτοβουλίες μας αποδώσουν.
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ποίηση της πυρηνικής επιλογής απαιτεί σύνεση, αλλιώς, όπως
όλα τα πυρηνικά όπλα, αποδεικνύεται εξίσου επικίνδυνο γι’
αυτόν που το έχει όσο και για εκείνους εναντίον των οποίων
στρέφεται. Ο λόγος στην προκειμένη περίπτωση είναι απλός.
Και εμάς μας ευνοεί η ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., αφού
πολλές από τις εξαιρέσεις που απαιτεί η επίλυση του Κυπρια-
κού διευθετούνται ευνοϊκά για εμάς στα πλαίσια της Ένωσης. 

Επομένως, η άσκηση βέτο στρέφεται και εναντίον των
δικών μας συμφερόντων και δεν μπορεί να επαπειλείται σε
πολλές μικρές περιπτώσεις. Εφόσον το τρένο της Τουρκίας
προς την Ε.Ε. προχωρεί, έχουμε επιρροή, απειλώντας καθυστε-
ρήσεις ή υποσχόμενοι επιτάχυνση –ραβδί και καρότο. Αν στα-
ματήσει τελείως, τότε χάνουμε το ραβδί. Για παράδειγμα,
άσκηση βέτο στο άνοιγμα του κεφαλαίου των τουρκικών δια-
πραγματεύσεων για την ενέργεια περιορίζει την ικανότητα της
Ένωσης να χειριστεί ένα κρίσιμο για τους εταίρους μας θέμα
που αγγίζει ευνοϊκά και εμάς τώρα που άρχισαν οι διαδικασίες
αξιοποίησης φυσικού αερίου της Δημοκρατίας. Επομένως η μο-
νομερής πολιτική με την απειλή άσκησης βέτο επιστρέφει ως
μπούμερανγκ εναντίον μας. Γι' αυτό η πολιτική των βέτο δεν
έχει αποδώσει. Είναι ένα παράδειγμα θυμικής αντίδρασης που
ικανοποιεί το δημόσιο αίσθημα για τις αδικίες σε βάρος μας
αλλά δεν λύνει κανένα πραγματικό πρόβλημα. 

Η πυρηνική επιλογή πρέπει να στοχεύει σε ένα και μεγάλο
στόχο. Μπορούμε να εντοπίσουμε με σαφήνεια ένα τέτοιο
στόχο; Ναι. Αυτός είναι η δημιουργία από την Τουρκία «πρό-
σφορου κλίματος για τις διαπραγματεύσεις αρχίζοντας αμέσως
να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Κύπρο, αν-
τιμετωπίζοντας το ζήτημα του εποικισμού και επιτρέποντας να
επιστραφεί το αποκλεισμένο τμήμα της Αμμοχώστου στους νό-
μιμους κατοίκους του». Αυτόν ακριβώς τον σύνθετο στόχο δια-
τυπώνει ως έκκληση προς τη Τουρκία το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου 2010. Εμείς επομένως θα
μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το πυρηνικό όπλο που διαθέ-
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τουμε στο Συμβούλιο Αρχηγών της Ε.Ε. για να υποστηρίξουμε
τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Ο ένας ευρωπαϊκός θεσμός
υποστηρίζει τον άλλο, με τα δικά μας συμφέροντα να προ-
ωθούνται και από τους δύο και όχι να δυσκολεύονται οι ευρω-
παϊκοί θεσμοί λόγω των (δικαίων) συμφερόντων μας. 

Με άλλα λόγια, όπως το θέτει ο Ατταλίδης, «η λύση του Κυ-
πριακού πρέπει να είναι όρος για την ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας, και όχι να θέτει η Τουρκία τη δική της ένταξη ως όρο
για να συνεισφέρει στη λύση του Κυπριακού».

Η επιδίωξη της Τουρκίας να μετατρέψει την ένταξη της σε
όρο για λύση του Κυπριακού καθιστά το ζήτημα όμηρο των
τουρκικών χειρισμών έναντι της Ευρώπης. Εμείς πρέπει να επι-
διώκουμε η λύση του Κυπριακού να αποτελεί όρο για ένταξη.
Εδώ όμως χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός για να μην γί-
νουμε, αφενός, ρυμουλκό της Τουρκίας αλλά ούτε και να κα-
ταστούμε σταθερό εμπόδιο στην ευρωπαϊκή της πορεία. Το
πρώτο είναι βεβαίως αυτονόητο˙ κάποιοι θα μπορούσαν ενδε-
χομένως να αναρωτηθούν: αλλά γιατί όχι εμπόδιο; Διότι ένα
σταθερό εμπόδιο δεν είναι αποτελεσματικό. Η μεν Τουρκία, αν
δεν βλέπει προοπτικές, δεν έχει λόγο να υποχωρεί στα δικά μας
εμπόδια, ενώ εμείς χάνουμε επιρροή εντός της Ένωσης αν οι
αμετακίνητες θέσεις μας επηρεάζουν αρνητικά τις ευρύτερες
επιδιώξεις. (Είναι κάπως σαν το παιγνίδι των παιδιών. Όποιος
φωνάζει «δεν παίζω, δεν παίζω» δεν παίρνει κατ’ ανάγκη τη
μπάλα από τους άλλους. Συνήθως απλά δεν παίζει.) Αυτό
ακούγεται ίσως ως αντίφαση, αλλά δεν είναι. Δεν έχουμε να
επιλέξουμε είτε το ένα είτε το άλλο και εδώ ακριβώς κρίνεται
η ικανότητα μας για σύνθεση. 

Όταν, στο Ελσίνκι, επιδιώξαμε την αποσύνδεση του Κυ-
πριακού από την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας αποφύγαμε
την ομηρία. Καλώς. Θυσιάσαμε όμως και τη δυναμική της Ε.Ε.
να δημιουργήσει συνθήκες επίλυσης, περιοριζόμενοι στα αυ-
τονόητα που είναι οι συμβατικές υποχρεώσεις της Τουρκίας για
αναγνώριση όλων των μελών της Ένωσης περιλαμβανομένης
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και της Δημοκρατίας. Αυτό δεν αποδίδει –η Τουρκία στο παρά
πέντε της ένταξης θα ενδιαφερθεί για αυτές τις υποχρεώσεις.
Στην ουσία, αυτό που κάναμε ήταν να μη κρατούμε την εντα-
ξιακή πορεία της Τουρκίας όμηρο του Κυπριακού. Επίσης
καλώς. Αποφύγαμε έτσι τα δύο άκρα. Ούτε η λύση του Κυπρια-
κού όμηρος της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, ούτε η ευ-
ρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας όμηρος του Κυπριακού. Κανένα
πρόβλημα δεν λύνεται με ομήρους. 

Χρειαζόμαστε όμως κάτι πιο εκλεπτυσμένο. Όπως η πολι-
τική του Ελσίνκι έδωσε ώθηση στις διαπραγματεύσεις χωρίς να
αποτρέψει την ένταξη της Κύπρου, έτσι χρειάζεται μια ανανε-
ωμένη πολιτική που να ασκεί πιέσεις στη Τουρκία χωρίς να
αποκλείει εκ προοιμίου την ενταξιακή της πορεία. Αυτό απαιτεί
σχεδιασμό ενός οδικού χάρτη. Προϋποθέτει ικανότητα να πά-
ρουμε πρωτοβουλίες αλλά και ετοιμότητα κάποια στιγμή να
βρεθούμε μπροστά από ένα καινούργιο σχέδιο λύσης. 

Η τραυματική εμπειρία του 2004 φοβίζει. Αν όμως πράγματι
δεν μας ικανοποιεί η παρούσα κατάσταση πρέπει να είμαστε
έτοιμοι να βρεθούμε ενώπιον δύσκολων επιλογών. Καμιά λύση
δεν θα είναι εύπεπτη –αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αυτό
που ζητούμε είναι λύση λειτουργική σήμερα και βιώσιμη στο
μέλλον. Καλό είναι να αντιληφθούμε πώς έχει διαφοροποιηθεί
η κατάσταση με την ένταξή μας. Πριν από την ένταξη, η Ε.Ε.
μπορούσε να ασκήσει περισσότερες πιέσεις στη δική μας
πλευρά χρησιμοποιώντας την πιθανότητα μη ένταξης ως μα-
στίγιο, αλλά και το καρότο του κοινοτικού κεκτημένου που
βοηθά στην εφαρμογή της λύσης. Μετά την ένταξη, το ευρω-
παϊκό κεκτημένο μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για συνεχή
βελτίωση της κατάστασης και να μας φέρνει πιο κοντά στη
λύση, ενώ η προοπτική ένταξης μπορεί με προσεκτικό σχεδια-
σμό να ασκεί πιέσεις στην Τουρκία.

Υπάρχει ακόμη μια διάσταση της ευρωπαϊκής μας θέσης που
οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Η Τουρκία δεν επιθυμεί ομαλο-
ποίηση των σχέσεων Κύπρου-Τουρκίας, επιθυμεί να κρατά
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ανοικτό το Κυπριακό. Προτιμά, επομένως, να αγνοεί τα βέτο
για ήσσονος σημασίας γι’ αυτή θέματα –μέχρι το παρά πέντε
της ένταξης—αντί να θυσιάσει τον άξονα της «επιθετικής
στρατηγικής θάλασσας». Αυτό τον άξονα πρέπει να στοχεύει
η πυρηνική μας επιλογή αν θέλουμε να είναι αποτελεσματική. 

Ταυτόχρονα η διαχείριση των νέων δεδομένων μπορεί να
υποσκάψει τον ανασταλτικό παράγοντα του διαχωρισμού των
κοινοτήτων. 

Η ενεργοποίηση ευρωπαϊκών διαδικασιών προς όφελος
των Τουρκοκυπρίων οδηγεί στη σταδιακή αντικατάσταση
των διευκολύνσεων που τους προσφέρει το τουρκικό κράτος
με διευκολύνσεις της Ε.Ε. μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αυτό περιορίζει την τουρκική επιρροή και υποσκάπτει το
πρώτο εμπόδιο στο οποίο αναφερθήκαμε. Ποιες είναι οι προ-
οπτικές επιτυχίας μιας τέτοιας προσέγγισης; Θα συναντήσει,
βεβαίως, την αντίδραση της Τουρκίας. Θα έχει όμως τη στή-
ριξη των Τουρκοκυπρίων στον βαθμό που είναι ελεύθεροι –
η εμπειρία με την απομάκρυνση του Ραούφ Ντεκτάς δείχνει
ότι δεν είναι χωρίς ισχύ. Θα έχει επίσης την υποστήριξη των
θεσμών της Ε.Ε. Τόσο για γραφειοκρατικούς λόγους –η ευ-
ρωπαϊκή γραφειοκρατία θα δει θετικά τη διεύρυνση των αρ-
μοδιοτήτων της– όσο και για λόγους πολιτικής, αφού οι
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούν ομαλοποίηση της
αντιπαράθεσης Κύπρου-Τουρκίας. Η ομαλοποίηση όμως θα
έρχεται σταδιακά μέσα από ευρωπαϊκές αρχές και θεσμούς
που μας ευνοούν, αντί κάτω από πίεση για μια συνολική
λύση με εξαιρέσεις που δεν μας ευνοούν. 

Υπάρχει ωστόσο μια ανακλαστικότητα στις σχέσεις Τουρ-
κίας-Ε.Ε. την οποία δεν είχε η δική μας σχέση. Η ένταξη της
Τουρκίας επηρεάζει περισσότερο την Ε.Ε. από ό,τι η δική μας
και η ισχύς της Ένωσης επί της Τουρκίας είναι περιορισμένη.
Ιδιαίτερα αν η Τουρκία οδηγείται προς μια ειδική σχέση, η ευ-
ρωπαϊκή επιρροή προς επίτευξη ευνοϊκής λύσης μειώνεται πε-
ρισσότερο. Αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το κοινοτικό
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κεκτημένο ως χρήσιμο εργαλείο για συνεχή βελτίωση των
πραγματικοτήτων. Προς τούτο χρειάζονται και πάλι πρωτο-
βουλίες, όπως θα ήταν η επεξεργασία ευρωμεσογειακής πολι-
τικής για: 
1. Θέματα παράνομης μετανάστευσης –αναπόφευκτα αγγίζει

θέματα παράνομου εποικισμού στα κατεχόμενα. 
2. Θέματα ενέργειας –εμπλέκει τις ισχυρές χώρες της Ευρώ-

πης στις εξελίξεις για θέματα φυσικού αερίου στην περιοχή
μας.

3. Περιβαλλοντική πολιτική για τη Μεσόγειο –μας καθιερώνει
ως πολύτιμο συνεργάτη των χωρών της Νότιας Ευρώπης
και της Βορείου Αφρικής στην αντιμετώπιση κοινών προ-
κλήσεων. 

Αυτές οι πρωτοβουλίες περιέχουν σημαντικά ευνοϊκά στοι-
χεία για εμάς. Μπορεί να μην λύσουν κάποιο άμεσο πρόβλημα
αλλά προετοιμάζουν το έδαφος για μελλοντικές δράσεις. Τις
θεματικές αυτές είχαμε εισηγηθεί ως πρυτάνεις των πανεπιστη-
μίων σε συνάντηση με τον τότε υπεύθυνο για θέματα ευρωπαϊ-
κής προεδρίας Ανδρέα Μολέσκη το 2010 ως πιθανή θεματική
ναυαρχίδα της κυπριακής προεδρίας.

Πρέπει επίσης να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις για το ποιοι
είναι οι φίλοι μας και τι τους οφείλουμε. Όπως δεν υπάρχουν
σταθεροί εχθροί, έτσι δεν υπάρχουν και σταθεροί φίλοι. Αυτό
δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε κάθε ηθική συμπεριφορά για
να ακολουθούμε οπορτουνιστική πολιτική. Προς παλιούς φί-
λους, με τους οποίους τα συμφέροντα πλέον δεν εναρμονίζον-
ται, εφαρμόζουμε τον ιπποκράτειο όρκο «μην κάνεις κακό».
Στο θέμα των συμφερόντων Συρίας-Ιράν από την κατάσχεση
του πλοίου Μonchegorsk πήγαμε πέραν του «μην κάνεις κακό»
σε προσπάθειες για ενεργό υποστήριξη. Αυτό μας έφερε σε δύ-
σκολη θέση ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών με τη γνωστή κατάληξη. 
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Ενεργειακοί δίοδοι

Δεύτερο δεδομένο είναι η ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσι-
κού αερίου στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό διαφοροποιεί
ουσιαστικά τον ρόλο μας. Από δίοδος ενέργειας μετατρεπόμα-
στε σε παραγωγό. Εκεί που μας έβλεπαν ως σταθμό που όλοι
ήθελαν να χρησιμοποιούν αλλά κανείς δεν ενδιαφερόταν για
την ασφάλειά του, η ασφάλεια μας γίνεται πλέον θέμα των κα-
ταναλωτών ενέργειας στην κεντρική Ευρώπη. Ακόμη και οι
ΗΠΑ ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο της δικής τους πολιτικής για
διάχυση ελέγχου των πηγών. Προτιμούν βεβαίως οι ΗΠΑ να
ελέγχουν τις πηγές ενέργειας, αλλά εκεί που αυτό είναι αδύ-
νατο καλύτερα να υπάρχει πλουραλισμός ελέγχου αντί συγ-
κέντρωση σε λίγους. 

Όταν η αξία της γεωγραφικής μας θέσης πήγαζε από τις ευ-
καιρίες άλλων να μας χρησιμοποιούν, τότε οι ισχυρές δυνάμεις
αποκτούσαν μεγαλύτερη αξία από τη χρήση και αυτό καθόριζε
τη στάση της διεθνούς κοινότητας. Η χρήση της Βόρειας Κύ-
πρου από την Τουρκία των 80 εκατομμυρίων αποκτά, στην εξί-
σωση της ισχύος, μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι ο έλεγχος του
νησιού από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα, όμως, η διεθνής
κοινότητα έχει προτίμηση να ελέγχει η Δημοκρατία τις πηγές
ενέργειας της περιοχής αντί η Τουρκία. Βλέπουμε το φαινόμενο
που είχαμε περιγράψει σε προηγούμενα κεφάλαια: ότι το ζη-
τούμενο δεν είναι η απόλυτη ισχύς αλλά η ισορροπία ισχύος.
Η υποστήριξη της Δημοκρατίας δεν επηρεάζει ισορροπίες στην
εξίσωση ενεργειακής ισχύος –παραμένουμε και μετά την ανα-
κάλυψη κοιτασμάτων μικροί για να ανατρέψουμε ισορροπίες.
Ενώ η ισχυρή Τουρκία ανατρέπει ισορροπίες, αν πέραν από
τους αγωγούς φυσικού αερίου που περνούν από το έδαφός της,
ελέγχει και αποθέματα στην ανατολική Μεσόγειο. 

Ο χειρισμός αυτού του θέματος συνδέεται με τη θέση μας
στην Ευρώπη. Η Ε.Ε. σχεδιάζει ένα πολύ φιλόδοξο αγωγό φυσι-
κού αερίου (Ναμπούκο, 3.900χμ.) που ξεκινά από τις χώρες της
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Κεντρικής Ασίας, διέρχεται μέσω Τουρκίας και καταλήγει σε Ιτα-
λία και Αυστρία. Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται στρατηγικής ση-
μασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι βοηθά στην απεξάρτησή
της από τον έλεγχο της Ρωσίας με τους δικούς της υποθαλάσσι-
ους αγωγούς –τον βόρειο αγωγό μέσω της Βαλτικής και τον νότιο
μέσω των τουρκικών υδάτων της Μαύρης Θάλασσας. Ο Ναμ-
πούκο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση των απαιτούμε-
νων ποσοτήτων φυσικού αερίου και γίνονται συζητήσεις για

τρο φοδοσία από Αίγυπτο,
πέραν των χωρών της κεντρι-
κής Ασίας. Όταν ο αγωγός έχει
ικανότητα μεταφοράς 1.1 τρι-
σεκατομμύρια κυβικά πόδια
ετησίως, τα κυπριακά αποθέ-
ματα μπορούν να ικανοποι-
ήσουν σημαντικές ανάγκες
και η χώρα μας να αναδειχθεί
σε στρατηγικός εταίρος. 

Έχει καλλιεργηθεί μια υπεραισιοδοξία ότι αποκτούμε δύ-
ναμη σε θέματα ενέργειας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών ορ-
γανισμών, τα δικά μας αντιστοιχούν σε 0,1% του παγκόσμιου
αποθέματος. Είμαστε μικροί στον κατάλογο εκατό περίπου
χωρών που διαθέτουν φυσικό αέριο. Διαθέτουμε όμως περίπου
10% των αποθεμάτων της Ε.Ε. Απέχουμε από το να έχουμε με-
γάλη ισχύ, μπορούμε όμως να αποκτήσουμε επιρροή. Αυτό
απαιτεί ανάπτυξη ντόπιας εμπειρογνωμοσύνης, πολυδιάστατη
ανάλυση, ολοκληρωμένο πολιτικό σχεδιασμό και μακροχρόνια
προετοιμασία, αποβολή προκαταλήψεων για το ποιοι είναι οι
φίλοι μας και ποιοι οι εχθροί μας. 

Η τροφοδοσία του Ναμπούκο διευκολύνεται από συνεργα-
σία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Η παροχή του φυσικού αε-
ρίου με αγωγό μέσω Τουρκίας –όπως προτείνουν
ορισμένοι—μπορεί να ανοίγει ευκαιρίες συνεργασίας αλλά
ταυτόχρονα καθιστά τα ενεργειακά μας αποθέματα όμηρο των

Από δίοδος ενέργειας
μετατρεπόμαστε σε παραγωγό –
η ασφάλειά μας γίνεται πλέον
θέμα των καταναλωτών
ενέργειας στην κεντρική
Ευρώπη.
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τουρκικών σχεδιασμών. Η δε Ε.Ε. δεν βλέπει ευνοϊκά το να
αποτελεί η Τουρκία τον μοναδικό κόμβο διέλευσης αερίου
προς την Ευρώπη. Όλα αυτά απαιτούν ανάλυση. Η λειτουργία
σύγχρονων θεσμών –Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, κατάλ-
ληλα δομημένη και στελεχωμένη Αρχή Διαχείρισης Φυσικού
Αερίου, το Κυπριακό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Με-
λετών– θα μας επιτρέψουν και εδώ να σχεδιάζουμε προσεκτικά
αντί να αυτοσχεδιάζουμε θυμικά. 

Η Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη

Τρίτο δεδομένο είναι η διεθνής πολιτική της Τουρκίας που
αρχίζει με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και εντείνεται καθώς
η Αίγυπτος προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της
μετά την αραβική Άνοιξη. Η Τουρκία έμεινε χωρίς αντίπαλο
δέος στην περιοχή και θεωρεί ότι δημιουργούνται συνθήκες για
να εξελιχθεί σε ρυθμιστή των εξελίξεων. Αγγίζει τα όρια της
ύβρης, χρησιμοποιώντας την ισχύ της για άσκηση επιρροής
προς προώθηση συμφερόντων που υπερβαίνουν το μέτρο της
δικαιοσύνης. Στα θέματα φυσικού αερίου έχει γίνει παράλογη
και αυτοκαταστροφική. Αντιμετωπίζει επομένως τον κίνδυνο
ενός συνασπισμού που να εξισορροπεί την ισχύ της. Πρωτο-
βουλίες που αναγνωρίζουν τα πιθανά μέλη του συνασπισμού
και διευρύνουν τις σχέσεις τους μας ενδυναμώνουν. 

Χρειάζονται όμως και εδώ μεθοδικοί χειρισμοί με προ-
οπτική σε βάθος χρόνου. Μπροστά σε ένα δύσκολο πρό-
βλημα και με τις πολλές αστοχίες πολιτικής τείνουμε να
υπερεκτιμούμε τις προοπτικές οποιασδήποτε θετικής αλλα-
γής. Ας θυμηθούμε το κτύπημα των καμπάνων όταν ο Τζίμι
Κάρτερ εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ το 1977, προσβλέπον-
τας σε δραματική στροφή της αμερικανικής πολιτικής και
σύντομη απελευθέρωση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν
άλλαξαν άρδην οι συσχετισμοί δυνάμεων μόλις η πλατφόρμα
εξόρυξης ΟΜΗΡΟΣ κτύπησε φυσικό αέριο. Ας μην ξε-
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χνούμε, για παράδειγμα, ότι πριν από λίγα χρόνια το Ισραήλ
έκανε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Τουρκία, την
πρώτη μουσουλμανική χώρα που το αναγνώρισε το 1949. Οι
ισορροπίες είναι λεπτές και εκτιμήσεις ότι «ακυρώνεται ο για
πάνω από μισό αιώνα πυρήνας της τουρκικής εξωτερικής πο-
λιτικής για την Κύπρο» περιέχουν μέρος μόνο της αλήθειας
και αποκαλύπτουν υπερεκτίμηση των πιθανοτήτων επιτυ-
χίας. Κατανοητός ο ενθουσιασμός, αλλά μόνο με συστημα-
τικό σχεδιασμό θα βελτιώσουμε τη θέση μας σε βαθμό που
να κάνει πραγματική διαφορά. 

Η Τουρκία, βλέποντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αν-
τιδρά ήδη θυμικά. Εμείς πρέπει να το εκμεταλλευθούμε με νη-
φαλιότητα και προσεκτικό σχεδιασμό. Δεν βλέπουμε
προσεκτικούς σχεδιασμούς και οπωσδήποτε χάσαμε τη νηφα-
λιότητά μας όταν επίσημα χείλη λένε για τον τούρκο πρωθυ-
πουργό ότι «πήραν τα μυαλά του αέρα». Αυτές είναι
αντιδράσεις του θυμικού που ικανοποιούν το δημόσιο αίσθημα
της στιγμής αντί τις διαχρονικές ανάγκες της κοινωνίας. 

Σαφήνεια προθέσεων

Μια δημιουργική κοινωνία χαρακτηρίζεται από σαφήνεια
προθέσεων. Ωστόσο διαπιστώνουμε μια ασάφεια αναφορικά
με στόχους και προθέσεις στο κυπριακό πρόβλημα. Πρέπει,
επομένως, να εντοπίσουμε ασυνέπειες και ασάφειες στις πολι-
τικές μας και να επιδιώξουμε να τις εξαλείψουμε μέσα από γνή-
σιο πολιτικό διάλογο, ενισχύοντας έτσι την ικανότητα μας για
διαχείριση του προβλήματος. 

Ας δούμε πρώτα τους στόχους που είναι διαχρονικά συνε-
πείς. Αρχίζω με αυτούς για να περιορίσω το πεδίο όπου υπάρ-
χουν ασάφειες, αλλά και για να ξεκαθαρίσω ότι οποιαδήποτε
λύση προκύψει τελικά, πρέπει να ικανοποιεί κάποιες θεμελιώ-
δεις προϋποθέσεις.
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1. Η λύση του προβλήματος πρέπει να είναι λειτουργική και
βιώσιμη

Πιστεύω ότι η ρητορική είναι πλεονασματική και αυτό μάλ-
λον κάτι κρύβει. Μια λειτουργική λύση θα είναι οπωσδήποτε
βιώσιμη –μια βιώσιμη λύση δεν μπορεί παρά να είναι λειτουρ-
γική. Εκτός βεβαίως αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη βλέπει
τη λύση ως σταθμό για κάτι άλλο και προτίθεται να μη την
κάνει λειτουργική για να μην είναι βιώσιμη. Ο στόχος για τη
δική μας πλευρά πρέπει να είναι μια λειτουργική λύση, με εχέγ-
γυα ότι η Τουρκία (όχι οι Τουρκοκύπριοι) δεν θα μπορεί να την
καταστήσει μη βιώσιμη. Γιατί λέω ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν θα
επιθυμούν να καταστήσουν μη βιώσιμη τη λύση; Διότι η λύση
αφορά και τη δική τους κοινωνική οργάνωση και κανείς δεν
θέλει να ανατρέψει συνθήκες ενός λειτουργικού κράτους. Βε-
βαίως οι τουρκοκύπριοι θα απαιτούν εχέγγυα οτι εμείς δεν θα
επιδιώξουμε μονομερή βελτίωση όταν φύγουν τα τουρκικά
στρατεύματα.

2. Η ενιαία Κύπρος να έχει μια διεθνή προσωπικότητα και
κυριαρχία και μία ιθαγένεια

Τα πρώτα είναι μάλλον εύκολο να διασφαλιστούν αφού
αυτό επιθυμεί και η διεθνής κοινότητα και ιδίως η Ε.Ε. Δεν είναι
αποδεκτά δύο κράτη μέλη της Ε.Ε. σε ένα νησί του ενός εκα-
τομμυρίου. Η μία ιθαγένεια αποτρέπει τον εποικισμό ο οποίος
δεν είναι θετικός για τους κατοίκους του νησιού και το μόνο
που επιτυγχάνει είναι να ενισχύει την επιρροή της Τουρκίας.

3. Η λύση πρέπει να αφήνει ανοικτές προοπτικές χωρίς να
παρεμβάλλει εμπόδια στη συνεργασία των κοινοτήτων

Ανεξάρτητα από πού θα αρχίσει η ενιαία Κύπρος –και
όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα είναι από ένα σημείο αμοιβαίων
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συμβιβασμών– πρέπει οι κοινότητες να έχουν προοπτική για
βελτιώσεις καθώς θα αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη
στις μεταξύ τους σχέσεις. Χωρίς να επιτρέπεται στη μία κοι-
νότητα να επιβληθεί επί της άλλης, δεν πρέπει να αφεθούν
διαιρετικοί μηχανισμοί που να αποτρέπουν την περαιτέρω
συνεργασία, πέραν της αρχικής κατάστασης. Δηλαδή, δεν
αρκεί μια οριακά λειτουργική λύση, χρειαζόμαστε και μηχα-
νισμούς βελτίωσης. 

Αυτό το κριτήριο εισάγει ένα δυναμικό στοιχείο στη λύση. Αν
βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης, τότε όλες οι
πλευρές είναι διστακτικές στο να κάνουν οποιοδήποτε βήμα το
οποίο θα είναι τελεσίδικο. Υπερεκτιμούν τους μελλοντικούς κιν-
δύνους σε σχέση με τους κινδύνους της αδράνειας. Αν όμως η
λύση εμπεριέχει στοιχεία συνεχούς βελτίωσης –είτε σαφώς προ-
καθορισμένα εκεί που είναι ορατά από σήμερα ή με πρόνοιες
που να επιτρέπουν στις κοινότητες να πάρουν μελλοντικές απο-
φάσεις— τότε διευκολύνεται η επίτευξη συμφωνίας. 

Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Οπωσδήποτε Συνθήκες Εγ-
γυήσεως προς ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. από ένα μη μέλος
(Τουρκία) είναι απαράδεκτες. Οι εγγυήσεις από άλλο κράτος
μέλος (Αγγλία) είναι ένα μετα-αποικιακό κατάλοιπο που δεν
έχει θέση στον 21ο αιώνα. Εξάλλου το άρθρο της Μεταρρυθ-
μιστικής Συνθήκης που προνοεί συνδρομή των χωρών της
Ένωσης σε περίπτωση επιδρομής εναντίον κράτους-μέλους
στο έδαφός του προκαλεί μάλλον ανυπέρβλητο πολιτικό, αλλά
και ενδεχόμενα νομικό ανάχωμα στη συνέχιση της ισχύος της
Συνθήκης Εγγυήσεως. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να συνεχίσουν
με την παραμορφωτική έννοια που τους προσδίδει η Τουρκία
ως «επεμβατικό δικαίωμα». Όσο όμως και να είναι άδικες, απο-
τελούν μια ιστορική πραγματικότητα. Είναι ουτοπία να περι-
μένει κάποιος ότι θα πείσουμε Αγγλία και Τουρκία να
εγκαταλείψουν κάτι που τους κατοχύρωσε το διεθνές δίκαιο με
την αναγνώριση της Δημοκρατίας το 1960. Πρόνοια όμως ότι
η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη θα υποκαταστήσει τις Συνθήκες
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Εγγυήσεως μετά από ορισμένα χρόνια αφήνει ανοικτή μια πολύ
θετική προοπτική. 

Με τέτοιου είδους μακρόπνοους χειρισμούς κατάφερε η
Κίνα να ανακτήσει το Χονγκ-Κονγκ από τους άγγλους αποι-
κιοκράτες το 1997, αλλά και το Χονγκ-Κονγκ να διατηρήσει
μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Σε αυτούς τους στόχους είμαστε μεταξύ μας σαφείς. Οι δύο
πρώτοι είναι ρεαλιστικοί αφού τους αποδέχεται η άλλη πλευρά
και η διεθνής κοινότητα, και συνάδουν με τη διεθνή νομιμό-
τητα. Τον τρίτο πρέπει να τον επιδιώξουμε, έχει το ηθικό δίκαιο
με το μέρος του και ευνοεί συμμετρικά και τις δύο κοινότητες. 

Ας δούμε τώρα περιοχές όπου επικρατεί σύγχυση. 
Πρώτον, υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αποδοχής της δι-

κοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας και της επιμονής σε αν-
θρώπινα δικαιώματα. Είναι
γενικά κατανοητό ότι η Συμ-
φωνία Μακαρίου-Ντεκτάς
του 1977συνεπάγεται σοβα-
ρούς περιορισμούς στα δι-
καιώματα περιουσίας και
εγκατάστασης των Ελληνο-
κυπρίων που κατοικούσαν
πριν από την εισβολή στο έδαφος που θα διοικείται από την
τουρκοκυπριακή πλευρά. Όσοι Ελληνοκύπριοι κατοικούν
στην τουρκοκυπριακή πολιτεία μετά την επίλυση του Κυπρια-
κού θα έχουν περιορισμούς στα πολιτικά και εκλογικά τους
δικαιώματα.

Δεύτερον, και ως απόρροια του πρώτου, δεν αποτελεί εφι-
κτό στόχο η πλήρης αποκατάσταση των περιουσιών στους αρ-
χικούς ιδιοκτήτες και η επιστροφή όλων των προσφύγων.
Όπως παρατηρεί ο Πολυβίου, «όλοι το αναγνωρίζουν αυτό
κατ’ ιδίαν, αλλά υπάρχουν πολιτικοί και άλλοι που επιμένουν
ότι όλοι οι εκτοπισθέντες θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και

Τα μεγάλα εθνικά προβλήματα
πρέπει να τα προσεγγίζουμε με
αντίληψη του ιστορικού τους
βάθους. 
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ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και περιουσίας είναι αναπαλλο-
τρίωτα. Κάτι τέτοιο αποτελεί είτε μέγιστη ψευδαίσθηση είτε
συνειδητή παραπλάνηση». Βάσιμη αυτή η ανάλυση αλλά ας
μη μας διαφεύγει ότι πράξεις κατά αναπαλλοτρίωτων δικαιω-
μάτων, όπως ζωή, ελευθερία, περιουσία που έγιναν κατά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τυγχάνουν ακόμη ποινικής αντιμετώ-
πισης και αποζημιώσεων. 

Τρίτο, δεν συμφωνούμε για το νόημα της έννοιας της ομο-
σπονδίας. Η πλευρά μας επιμένει σε ισχυρή κεντρική κυβέρ-
νηση με εκτενή κατάλογο αρμοδιοτήτων. Αυτό όμως σημαίνει
ότι για ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας σφαίρας είτε (1) οι
Τουρκοκύπριοι θα έχουν λόγο στις υποθέσεις των Ελληνοκυ-
πρίων, αν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση οι κοινότητες έχουν
πολιτική ισότητα, είτε (2) οι Ελληνοκύπριοι θα έχουν το πάνω
χέρι αν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπάρχει αναλογική εκ-
προσώπηση. Υπάρχει δηλαδή μια αντίφαση μεταξύ της απο-
δοχής ότι στη ενιαία Κύπρο καμιά κοινότητα δεν θα μπορεί να
επιβληθεί επί της άλλης και της ανάγκης των κοινοτήτων να
διατηρούν αυτονομία στις δικές τους υποθέσεις. Όσο πιο πολ-
λές είναι οι περιοχές του δημόσιου βίου που ρυθμίζονται κεν-
τρικά, τόσο πιο πολλές θα είναι οι αντιφάσεις τουλάχιστον στα
πρώτα χρόνια προσαρμογής. Καθώς οι κοινότητες αποκτούν
περισσότερη εμπιστοσύνη στις σχέσεις τους θα μπορούσε να
ενδυναμώνεται και η κεντρική κυβέρνηση όπου αυτό κρίνεται
ωφέλιμο για όλους. 

Αναγνωρίζοντας τις ασάφειες και αντιφάσεις μπορούμε να
τις αντιμετωπίσουμε. Πώς; Μέσα από τη δημόσια διαβούλευση
που απαιτεί ο γνήσιος πολιτικός διάλογος. Στο εθνικό θέμα δεν
γίνεται επαρκής δημόσια διαβούλευση με αποτέλεσμα οι πο-
λίτες να μην ενημερώνονται ικανοποιητικά για λύσεις που συ-
νήθως ετοιμάζονται με μυστικότητα, ούτε έχουν διαθέσιμη
ανάλυση που να τους βοηθά να κατανοήσουν τι σημαίνει λύση
δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. 
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Λύση, μη λύση ή πορεία λύσης

Μπορούμε τώρα να προσθέσουμε μια διαφορετική προσέγ-
γιση στον δημόσιο διάλογο σχετικά με την επίλυση του προ-
βλήματος.

Όσο αφορά την ενδεχόμενη λύση, η δικοινοτική διζω-
νική ομοσπονδία παραμένει η συνθηματική επιλογή. Για να
παύσει όμως να είναι απλά συνθηματική επιλογή απαιτείται
(1) αποσαφήνιση των περιοχών σύγχυσης˙ (2) ανάληψη
πρωτοβουλιών που να προετοιμάζουν το έδαφος˙ (3) ενέρ-
γειες που να υποσκάπτουν σταδιακά τα εμπόδια για μια ενι-
αία Κύπρο. 

Η μη λύση –η συνέχιση της παρούσας κατάστασης ως συ-
νειδητή επιλογή– δεν αποτε-
λεί λύση. Ωστόσο, φαίνεται
να είναι αυτή τη στιγμή απο-
δεκτή κατάσταση. Μετά από
χρόνια μη λύσης που επέβαλε
η τουρκική άκαμπτη στάση,
πολλοί δέχονται πλέον τη μη
λύση ως δική μας συνειδητή
επιλογή. Θεωρούν, δηλαδή,
ότι η δυναμική καθορίζεται
αποκλειστικά από την άλλη
πλευρά και, επομένως, εμείς
παραμένουμε αδρανείς ή αν-
τιδρούμε στις πρωτοβουλίες άλλων. Όπως υποστηρίξαμε κατ’
επανάληψη, η αδράνεια σε ένα δυναμικό περιβάλλον οδηγεί
σε αδιέξοδα και επιτείνει τη σύγχυση. Οι κίνδυνοι από μη λύση
είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστοί. Ο Γιώργος Λιλλήκας, στο βι-
βλίο του, θεωρεί ως μη πραγματικό το ερώτημα «λύση τώρα ή
λύση σε βάθος χρόνου;» αφού οι μέχρι τώρα προτεινόμενες λύ-
σεις μας έθεταν προ του διλήμματος «μεταξύ της αυτοκτονίας
και του κινδύνου να πέσουμε αργότερα θύμα μιας απόπειρας

Να επιδιώξουμε μια πορεία
λύσης που να διευκολύνει την
κατάσταση επί του εδάφους. Nα
απομακρύνει την
τουρκοκυπριακή κοινότητα από
την Τουρκία φέρνοντάς την πιο
κοντά στην Ε.Ε. και να βελτιώνει
την ασφάλεια της δικής μας
πλευράς.
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δολοφονίας». Θεωρεί δηλαδή ότι η μη λύση αποτελεί απάν-
τηση. Από την άλλη, όμως, αναγνωρίζει ότι «ο χρόνος δεν είναι
παράγοντας που δημιουργεί εξελίξεις. Είναι οι λαοί, οι πολιτι-
κές δυνάμεις, οι χώρες και τα κράτη, οι άνθρωποι που δημιουρ-
γούν τις εξελίξεις». 

Η διάφορες αναλύσεις για τις επιπτώσεις της μη λύσης απο-
τελούν απλή εφαρμογή του θεωρήματος ότι η αδράνεια είναι
επικίνδυνη σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Οδηγεί σε απραξία,
επιτρέπει στους άλλους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και
μόνο τυχαία καταλήγουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. 

Για την Τουρκία, από την άλλη, ο Νταβούτογλου είναι
σαφής: «Ακόμη και αν δεν υπήρχε ένας μουσουλμάνος Τούρ-
κος εκεί, η Τουρκία όφειλε να διατηρεί το κυπριακό ζήτημα».
Άρα η μη λύση είναι βοηθητική στους στρατηγικούς στόχους
της Τουρκίας. Βεβαίως ο χρόνος μπορεί να είναι εργαλείο και
για τη δική μας πλευρά. Αλλά για να είναι εργαλείο εμείς πρέ-
πει να τον αξιοποιήσουμε παίρνοντας πρωτοβουλίες, όχι να
τον αφήσουμε να κυλά.

Πώς; Έχουμε και εδώ επιλογές. Αντί να επενδύουμε όλες
μας τις ενέργειες στο υπερβατικό, σε μια λύση που να ικανο-
ποιεί όλες τις πλευρές της διένεξης και η οποία δεν φαίνεται
εφικτή, θα μπορούσαμε να επενδύσουμε στο συγκριτικό. Να
επιδιώξουμε δηλαδή μια πορεία λύσης που να διευκολύνει
την κατάσταση επί του εδάφους, να υποσκάπτει το εμπόδιο
του διαχωρισμού των κοινοτήτων, να απομακρύνει την τουρ-
κοκυπριακή κοινότητα από την Τουρκία φέρνοντας την πιο
κοντά στην Ε.Ε., και να βελτιώνει την ασφάλεια της δικής
μας πλευράς. Αυτή είναι μια μεθοδολογία την οποία δεν
έχουμε διερευνήσει επαρκώς, προσβλέποντας συνεχώς σε
λύση. Ιδιαίτερα όμως αν τα πράγματα οδηγηθούν σε αδιέ-
ξοδο –όπως φαίνεται να προϊδεάζουν τόσο τα Ηνωμένα
Έθνη όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας—, τότε θα οδη-
γηθούμε στη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών. Τυχόν
«ανάπαυλα» στις διαπραγματεύσεις προς επίλυση πρέπει να
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αξιοποιηθεί με πρωτοβουλίες που να προετοιμάζουν μελλον-
τική πορεία λύσης. Δεν μπορεί να αντιδρούμε παθητικά σε
ένα ενδεχόμενο ναυάγιο, ούτε να αφήσουμε αναξιοποίητη
την αντίδραση της Τουρκίας στην κυπριακή προεδρία της
Ε.Ε. Μπορεί να είμαστε εμείς ένα βήμα μπροστά. Ξέρουμε τι
θα κάνει η Τουρκία. Εμείς τι θα κάνουμε; 

Η πορεία λύσης έχει ως αφετηρία τις σημερινές συνθήκες
χωρίς να ανατρέπει τις βασικές παραμέτρους του προβλήματος: 
1. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει κράτος διεθνώς αναγνωρι-

σμένο.
2. Η Τουρκία ελέγχει σημαντικό μέρος του εδάφους.

Εφόσον αυτά τα δύο παραμένουν αναλλοίωτα, τότε το πρό-
βλημα παραμένει άλυτο. Η πορεία λύσης όμως μπορεί να ομα-
λοποιήσει άλλες παραμέτρους που όλοι συμφωνούν ότι θα
αποτελούν μέρος της λύσης. Θα διευκολυνθεί έτσι η τελική
επίλυση. Ενώ δε συμφωνούμε στην τελική υπερβατική λύση,
μπορούμε να συμφωνούμε για πολλά που δεν είναι λύση και
σταδιακά να τα απαλείφουμε προετοιμάζοντας το έδαφος. 

Δηλαδή, αντί να κτίζουμε συνεχώς καθεστώτα εξαίρεσης
που να αλληλοεξαρτώνται, ίσως είναι προτιμότερο να αρχί-
σουμε να αποδομούμε τα λιγότερο σημαντικά για να οδηγη-
θούμε σταδιακά στην τελική ανατροπή των θεμελιωδών
εξαιρέσεων που δημιούργησαν το πρόβλημα. 

Επανερχόμαστε και εδώ σε μια από τις βασικές αρχές της
δημιουργικής Κύπρου. Στην ικανότητα, δηλαδή, να προβαί-
νουμε σε επιλογές συνεχούς προσαρμοστικής βελτίωσης όποτε
αντιμετωπίζουμε ανυπέρβλητες δυσκολίες, όταν δεν αναγνω-
ρίζουμε την τέλεια λύση. Η συζήτηση για κοινωνικές επιλογές
προσφέρει καθοδήγηση για το τι μπορούμε να επιδιώξουμε. 

Για παράδειγμα, σε μια λειτουργική λύση πολλοί από τους
θεσμούς των Τουρκοκυπρίων θα είναι αναγνωρισμένοι θεσμοί
του ενιαίου κράτους (π.χ. πανεπιστήμια, δήμοι, αεροδρόμια και
λιμάνια). Γιατί να μην εναρμονιστούν από τώρα αυτοί οι θεσμοί
με το κοινοτικό κεκτημένο και αναγνωριστούν μέσω ευρωπαϊ-
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κών θεσμών; Από την άλλη, σημαντικά εδάφη θα επιστραφούν
και οι κάτοικοι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ενώ αναμέ-
νουμε ξεκαθάρισμα το πόσοι και ποιοι και υπό ποιες συνθήκες,
γιατί να μην επιστρέψουν οι αδιαμφισβήτητες περιοχές υπό
συνθήκες εναρμονισμένες με το κοινοτικό κεκτημένο; Η εναρ-
μόνιση με το κεκτημένο θα ρυθμίσει και θέματα παράνομης με-
τανάστευσης, δηλαδή εποικισμού ο οποίος επιδιώκει να
καταστούν οι Κύπριοι μειοψηφία στο νησί. Τα ίδια μπορούμε
να πούμε για μερική απόσυρση τουρκικών στρατευμάτων,
μέχρι την πλήρη απόσυρση. Ή το άνοιγμα των τουρκικών λι-
μανιών στα κυπριακά πλοία μέχρι την πλήρη αναγνώριση μιας
ενιαίας Κύπρου από την Τουρκία. Ή εναρμόνιση διαστάσεων
της τουρκοκυπριακής οικονομίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Ή επιστροφή ορισμένων προσφύγων υπό τουρκοκυπριακή δι-
οίκηση όπως θα γίνει τελικά (όπως για παράδειγμα στην Κε-
ρύνεια ή την Καρπασία). Μικρά βήματα που βελτιώνουν την
υφιστάμενη κατάσταση και για τις δύο πλευρές αρχίζουν να
κτίζουν μια αποδεκτή λύση. Υποσκάπτουν το εμπόδιο που δη-
μιουργεί η απόσταση των κοινοτήτων και απομακρύνουν τη
Τουρκία από τις τουρκοκυπριακές υποθέσεις, φέρνοντας τους
Τουρκοκύπριους πιο κοντά την Ευρώπη. Δεν λύνουν, βεβαίως,
το πρόβλημα αλλά βελτιώνουν την κατάσταση.

Σε αυτή την προσέγγιση κάποιος θα αντιτείνει ότι η βελ-
τίωση οδηγεί στην παγιοποίηση της δυσάρεστης πραγματικό-
τητας. Αυτή η απάντηση, όπως και η προσέγγιση για πορεία
λύσης, χρήζουν προσεκτικής –και όχι θυμικής— διερεύνησης.
Ούτε η πορεία λύσης έχει συζητηθεί ως πραγματική επιλογή
ούτε η διατήρηση της έκρυθμης κατάστασης ως επιλογή που
βοηθά στην τελική διευθέτηση έχει αναλυθεί νηφάλια. Στηρί-
ζεται μάλλον σε αντιδράσεις του θυμικού να παραμείνουμε
ανυποχώρητοι μέχρι να αποκατασταθούν τα δίκαια μας. 

Προσέξτε ότι στον πόλεμο η στρατηγική υποχώρηση μπο-
ρεί να είναι μια νικηφόρα επιλογή. Αυτό έδειξε ο ρώσος στρα-
τηγός Μιχαήλ Κουτούζωφ όταν υποχώρησε μπροστά στις



8. κυπριΑκο προΒλημΑ 395

προελάσεις των στρατευμάτων του Ναπολέοντα. Όμως η
στρατηγική Κουτούζωφ εφαρμόστηκε ενάντια στη βούληση
του Τσάρου Αλεξάνδρου Ι, της πολιτικής και γραφειοκρατικής
ελίτ της αυτοκρατορίας και της υπόλοιπης στρατιωτικής ηγε-
σίας. Ο αποτελεσματικός πατριωτισμός του επεκράτησε της
ανέξοδης πατριωτικής ρητορείας των υπολοίπων. Το αποτέλε-
σμα το έγραψε η ιστορία και το άγαλμα του έφιππου στρατη-
γού με το ένα μάτι –το άλλο το έχασε στον ρωσοτουρκικό
πόλεμο– παραμένει σε κεντρική πλατεία της Μόσχας, πολύ
μετά που οι τσάροι αποκαθηλώθηκαν. «Εμείς τζιαμαί».

Δεν προτείνω συγκεκριμένες επιλογές για αποσαφήνιση θέ-
σεων ή για την πορεία λύσης προς σταδιακή απάλειψη του κα-
θεστώτος εξαίρεσης. Το κυπριακό πρόβλημα είναι ταυτόχρονα
και υπαρξιακό, υπό την ευρεία έννοια, αφού υπερβαίνει την πο-
λυπλοκότητα των συνταγματικών και θεσμικών ρυθμίσεων.
Θέτει την κοινωνία μας μπροστά στο «αναπόδραστο στοιχείο
της ανθρώπινης κατάστασης» για επιλογές μεταξύ απόλυτων
αξιώσεων και δεν επαφίεται σε οποιονδήποτε από εμάς να
δώσει μόνος του τις απαντήσεις. Έχω όμως υποδείξει ότι έχουμε
εναλλακτικές επιλογές και δεν πρέπει να αρκούμαστε να αν-
τιδρούμε στις πρωτοβουλίες άλλων. Αυτό που προτείνω είναι
να δώσουμε έμφαση στην εκλογίκευση και αποσαφήνιση των
επιλογών μας. Μόνο μέσα από γνήσιο πολιτικό διάλογο θα
μπορέσει η κοινωνία να επιλέξει. Ταυτόχρονα, ο αποτελεσμα-
τικός διάλογος προϋποθέτει θεσμική εμπειρογνωμοσύνη για
τις διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο και αυτή θα μας προ-
σφέρει ένα σωστά δομημένο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
Αν τα καταφέρουμε αυτά τότε μπορούμε να ξαναβρούμε την
ελπίδα και να δημιουργήσουμε προοπτική μέσα από την ευρω-
παϊκή μας πορεία. 

Υπευθυνότητα στον πολιτικό διάλογο 

Μια δημιουργική κοινωνία στηρίζεται στον γνήσιο διάλογο
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και την υπευθυνότητα της πολιτικής ηγεσίας στη διαμόρφωση
κοινής γνώμης. Αυτά εφαρμόζονται κατ΄ εξοχήν στη διαχείριση
του εθνικού θέματος για ένα σημαντικό λόγο που έχω ήδη θίξει
και ακολούθως προτίθεμαι να εξηγήσω. 

Οι τακτικισμοί έχουν αφαιρέσει από το πολιτικό κατεστη-
μένο τη δύναμη να πείθει. Δεν είναι τυχαίο που σε έρευνα του
2009 μόνο 38% των ερωτηθέντων Ελληνοκύπριων συμφω-
νούν πολύ ή λίγο με τις αρχές στις οποίες καταλήγουν οι ηγέ-
τες των δύο πλευρών για διευθέτηση του προβλήματος, 41%
διαφωνούν έντονα ή κάπως και 20% είναι αβέβαιοι. Τα ποσο-
στά είναι καλύτερα για τους Τουρκοκύπριους, με 43% να συμ-
φωνούν, 32% να διαφωνούν έντονα ή κάπως και 24% να είναι
αβέβαιοι.

Τα παραδείγματα των τακτικισμών δεν αφήνουν ανέγγι-
χτη καμία πολιτική ομάδα. Δέστε την πιο πρόσφατη συγκα-
τοίκηση της Αριστεράς με το Κέντρο στην Προεδρία της
χώρας από το 2003 μέχρι το 2007. Η συνεργασία τερματί-
στηκε έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Κανένα
πρόβλημα με τη διάσπαση μιας πολιτικής συνεργασίας πα-
ραμονές εκλογών. Αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας, των
εκλογών και των συνασπισμών. ‘Όταν όμως η συνεργασία
στηρίχθηκε στο επιχείρημα «άλλαξε ο άνθρωπος» –αναφε-
ρόμενο σε παλαιότερες θέσεις του προέδρου Τάσσου Παπα-
δόπουλου– και καταργήθηκε με το επιχείρημα ότι «θέλουμε
Πρόεδρο λύσης» –για να υποστηρίξει ότι ο υποψήφιος Χρι-
στόφιας επιδίωκε λύση που, προφανώς, ο ανθυποψήφιός του
δεν είχε αλλάξει επαρκώς για να επιδιώξει— τότε βλέπουμε
ότι το εθνικό θέμα μπαίνει στο επίκεντρο των τακτικισμών
αντί να αποτελεί θέμα γνήσιου διαλόγου. Το ίδιο αποκαλύ-
πτει η συζήτηση που άρχισε ένα χρόνο πριν από τις προεδρι-
κές εκλογές του 2013, μην είναι ο επόμενος Πρόεδρος της
Δημοκρατίας και διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής
πλευράς. Μετά που οι πρόεδροι Γιώργος Βασιλείου, Γλαύκος
Κληρίδης, Τάσσος Παπαδόπουλος και Δημήτρης Χριστόφιας
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είχαν τον διπλό ρόλο, σκεφτόμαστε να τον ανατρέψουμε όχι
ως αποτέλεσμα μιας θεσμικής ανάλυσης των ρόλων ή τυχόν
εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον, αλλά λόγω συζητήσεων
για πολιτικές συμμαχίες εν όψει εκλογών. Το ίδιο μπορούμε
να πούμε για τις προτάσεις για επανεξέταση της θέσης κομ-
μάτων στο Κυπριακό εν όψει προεδρικών εκλογών. Όχι λόγω
αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον αλλά εν όψει εκλογών κα-
θορίζουμε τη θέση μας. 

Η διχαστική ρητορεία για το ΝΑΙ και το ΟΧΙ στο δημοψή-
φισμα του 2004 –που συντηρείται οκτώ χρόνια αργότερα– επί-
σης αποκαλύπτει την αδυναμία του πολιτικού συστήματος για
διάλογο. Καταρχάς ξεκαθαρίζω ότι οι έντονοι υποστηρικτές
του ΟΧΙ θεωρούν ότι οι υπέρμαχοι του ΝΑΙ συντηρούν την αν-
τιπαράθεση ενώ οι του ΝΑΙ θεωρούν το ηχηρό ΟΧΙ ως υπεύ-
θυνο. Ωστόσο η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται αλλά
και αυτό το ίδιο το θέμα της συζήτησης βρίσκονται εντελώς
εκτός της σφαίρας του γνήσιου διάλογου:
1. Οι δύο επιλογές τέθηκαν στον λαό για να αποφασίσει σε

μια δημοκρατική διαδικασία. Στον γνήσιο πολιτικό διάλογο
καμία άποψη δεν είναι πλήρως και απόλυτα εσφαλμένη,
άρα ούτε οι μεν ούτε οι δεν μπορεί να αναδεικνύονται ως
αποδιοπομπαίοι τράγοι.

2. Ποτέ δεν θα ξέρουμε αντικειμενικά ποια ήταν η ορθή απάν-
τηση, αφού δεν έχουμε ευκαιρία να δοκιμάσουμε και τις δύο
επιλογές για να δούμε ποια βοηθά τελικά καλύτερα. Ζούμε
σήμερα τις επιπτώσεις του ΟΧΙ –μόνο να υπολογίζουμε
μπορούμε τις επιπτώσεις του ΝΑΙ. Με το ΟΧΙ διασφαλίσαμε
τη Δημοκρατία –μόνο να υπολογίζουμε μπορούμε τι θα επι-
τυγχάναμε με το ΝΑΙ. Επομένως δεν μπορεί να συνεχίζεται
η συζήτηση για το ποιοι έπραξαν ορθά. Όλοι έδρασαν δη-
μοκρατικά και με φιλοπατρία. 

3. Δεν έχουμε να ξαναποφασίσουμε για το ίδιο θέμα και υπό
τις ίδιες συνθήκες. Επομένως δεν υπάρχουν πλέον οπαδοί
του ΝΑΙ και του ΟΧΙ. Δεν υφίσταται το θέμα που ορισμένοι
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επιθυμούν να συζητούν. Αυτό που συζητείται κατά βάθος
είναι αποσαφήνιση των μελλοντικών μας στόχων, αλλά κρύ-
βεται πίσω από τα έντονα αισθήματα της περιόδου πριν από
το δημοψήφισμα αντί να γίνεται με τη νηφαλιότητα που
απαιτεί ο γνήσιος διάλογος. 

Υπάρχει κάτι που μπορεί να τεκμηριώσει ότι το ΟΧΙ ήταν η
σωστή απάντηση. Όταν ο λαός, που θα καλείτο να εφαρμόσει
την προτεινόμενη λύση, την απέρριψε με τόσο ισχυρή πλειοψη-
φία, τότε σημαίνει ότι η λύση δεν θα μπορούσε να είναι λει-
τουργική. Έτσι έκριναν αυτοί που θα την έκαναν να
λειτουργήσει και άρα έτσι είναι. Αυτή η τεκμηρίωση όμως μόνο
εκ των υστέρων μπορεί να γίνει και θα ίσχυε αντεστραμμένη
αν ο λαός ψήφιζε ΝΑΙ. 

Στο πνεύμα αυτό είχα αρθρογραφήσει και το 2004 στο-
χεύοντας στην «σύμπνοια της επόμενης μέρας, η οποία θα επι-
τευχθεί μόνο όταν οι του ΟΧΙ κατανοήσουν το ΝΑΙ και οι του
ΝΑΙ κατανοήσουν το ΟΧΙ.» Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα
δεν αντιλήφθηκε αυτή την ανάγκη και αναλώθηκε σε μια
ανούσια συζήτηση κατά πόσο το σχέδιο Ανάν βρίσκεται στο
«κρεβάτι του νεκροτομείου», αν είναι νεκρό, αν υπάρχει κίν-
δυνος νεκρανάστασης και άλλα παρόμοια σοβαρά επιχειρή-
ματα. Ως αποτέλεσμα, φθάνουμε στο 2012 με «το ουσιαστικό
και κρίσιμο ερώτημα “Τι στόχους θέλουμε να εξυπηρετήσουμε
μέσα από μια λύση;” να παραμένει στην ουσία του αναπάν-
τητο». 

Τελικά, το μόνο που επιτυγχάνουν όσοι συντηρούν την
αντιπαράθεση είναι να αποφεύγουν τον γνήσιο διάλογο για
τις επιλογές που σήμερα ανοίγονται μπροστά μας με νέα δε-
δομένα. Χρειαζόμαστε αυτοπεποίθηση και τόλμη για να
αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιούργησε η ένταξη μας
στην Ε.Ε. Χρειαζόμαστε υπευθυνότητα για διαμόρφωση κοι-
νής γνώμης. 
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Συμπερασματικά 

Το κυπριακό πρόβλημα είναι το κατεξοχήν πρόβλημα της
μεταιχμιακής εποχής της χώρας μας. Είναι ένα σύνθετο πρό-
βλημα συνταγματικών και θεσμικών ρυθμίσεων και διεθνών
σχέσεων. Διαλαμβάνει ταυτόχρονα διαστάσεις ενός υπαρκτού
υπαρξιακού ζητήματος για τους κατοίκους του νησιού.

Χρειαζόμαστε και στο εθνικό θέμα δημιουργικές προσεγγί-
σεις, επαγγελματισμό και τόλμη για ανάληψη πρωτοβουλιών,
ενδυνάμωση της θεσμικής ικανότητας μας για συστηματική με-
λέτη και αποτελεσματική διαχείριση, ετοιμότητα για γνήσιο
πολιτικό διάλογο και ενεργό διαμόρφωση κοινής γνώμης. 

Ενώ επιδιώκουμε λύση του προβλήματος, πρέπει να διερω-
τηθούμε ταυτόχρονα και για το εξής: ότι μια λύση που δεν είναι
λειτουργική, δεν ενθαρρύνει τις συνεργασίες των κοινοτήτων
και δεν διασφαλίζει βασικά δικαιώματα είναι χειρότερη από την
υφιστάμενη κατάσταση. Υπό αυτή την οπτική γωνία προσεγ-
γίζουμε πλέον το Κυπριακό με αντίληψη του ιστορικού του βά-
θους. Στην συγκεκριμένη ιστορικοπολιτική συγκυρία
μπορούμε να το προσεγγίσουμε όχι ως πρόβλημα προς άμεση
επίλυση υπό δυσμενείς συνθήκες, αλλά ως κατάσταση προς
διαχείριση για βελτίωση των συνθηκών. Χρειαζόμαστε δηλαδή
ενεργό διαχείριση με ανάληψη πρωτοβουλιών που θα προετοι-
μάζουν καλύτερες συνθήκες για μελλοντική λύση. 

Το πρόβλημα δεν έχει γίνει λιγότερο σύνθετο από τη δική
μας ανάλυση. Βλέπουμε όμως πως η δημιουργική Κύπρος μας
ενδυναμώνει στην αντιμετώπισή του και ανοίγει καινούργιες
προοπτικές.
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κΕΦΑλΑιο IX:

η ΔυνΑμη της ΕλπιΔΑς

Μετά από 50 χρόνια επώδυνης πορείας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και με το εθνικό πρόβλημα να παραμένει ακόμη
άλυτο εγείρεται το αμείλικτο ερώτημα: Υπάρχει ελπίδα; 

Για τους νέους και νέες 

Ως πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεπτόμουν
τακτικά τα σχολεία του Ριζοκαρπάσου. Οι σχέσεις με το δημο-
τικό σχολείο Ριζοκαρπάσου ξεκίνησαν στα πρώτα χρόνια λει-
τουργίας του πανεπιστημίου, όταν ο απόφοιτος του τμήματος
Επιστημών της Αγωγής Γιάννος Οικονομίδης επέλεξε να διο-
ριστεί εκεί. Πήρε ακολούθως την πρωτοβουλία να οργανώνει
ετήσια επίσκεψη των μαθητών στο πανεπιστήμιο. Όταν επι-
τράπηκε η μετάβαση στα Κατεχόμενα το πανεπιστήμιο ανέ-
πτυξε περισσότερο τη συνεργασία με τακτικές επισκέψεις και
πολιτιστικές εκδηλώσεις των φοιτητών στα σχολεία των εγ-
κλωβισμένων. 

Σε μια από τις επισκέψεις μου λέχθηκε ότι το νηπιαγωγείο,
το δημοτικό και το γυμνάσιο αντιμετωπίζονται σαν να έχουν
«ημερομηνία λήξης». Ότι, δηλαδή, η επένδυση δημοσίων
πόρων υποθέτει ότι, όταν αποφοιτήσουν οι μαθητές και οι μα-
θήτριες που τότε φοιτούσαν, τα σχολεία θα κλείσουν. Η ημε-
ρομηνία λήξης τους θα έχει περάσει, όπως γίνεται με τα
προϊόντα στα ράφια των υπεραγορών.

Η προσέγγιση αυτή αγνοεί το ουσιώδες: ότι δηλαδή το σχο-
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λείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και οι ζωντανοί οργανι-
σμοί, προικισμένοι με ικανότητα να δημιουργούν, δεν έχουν
ημερομηνία λήξης. Ή, κατ’ ακρίβεια, ημερομηνία λήξης υφί-
σταται από τη στιγμή που ένας οργανισμός παύει να δημιουρ-
γεί πιστεύοντας και ο ίδιος στην ημερομηνία λήξης του. Η
θεωρία περί «ημερομηνίας λήξης» αυτoεπιβεβαιώνεται από τη
στιγμή που την αποδεχόμαστε.

Μπορεί ένα σχολείο να έχει ημερομηνία λήξης; Στα σχολεία
αλληλεπιδρούν δυναμικά διδάσκοντες και διδασκόμενοι, το
παλιό με το νέο, η αμφισβήτηση των παραδόσεων με τη συν-
τήρησή τους. Στα σχολεία καλλιεργείται η ταυτότητα των νέων
και ταυτόχρονα διευρύνονται οι πνευματικοί τους ορίζοντες
και αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Αν επιτύχουμε τα παιδιά
μας να αναπτύξουν ένα βαθύ αίσθημα αυτοπεποίθησης ότι
μπορούν να λύνουν προβλήματα και να επιτυγχάνουν στό-
χους, τότε το περιβάλλον τους δεν θα έχει ημερομηνία λήξης.
Εμείς δημιουργούμε το περιβάλλον μας και ομάδες που δημι-
ουργούν δεν έχουν ημερομηνία λήξης. 

Η θεωρία της «ημερομηνίας λήξης» δεν προήλθε από τους
μαθητές ή από τους δασκάλους τους, αλλά από τις ελεύθερες
περιοχές και από το κλίμα ανασφάλειας που μας οδηγεί στο να
βλέπουμε τον κόσμο και τα φαινόμενα που μας περιβάλλουν
ως ανεξέλεγκτα. Τα αισθήματα απαισιοδοξίας αποτελούν σύμ-
πτωμα μιας κοινωνίας που εστιάζεται σε λάθη και ευθύνες του
παρελθόντος αντί να αναλύει τις προοπτικές του μέλλοντος.
Δεν υποτιμώ την αρνητική επίδραση του αστυνομικού του κα-
τοχικού καθεστώτος που μας παρακολουθούσε κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψης, ούτε το ότι αναφερόμαστε σε σχολεία
εγκλωβισμένων. Οφείλουμε όμως ταυτόχρονα να αναγνωρί-
σουμε ότι τα αισθήματα ανασφάλειας προέρχονται τόσο από
τις αντικειμενικές δυσκολίες της κατοχής όσο και τα πνευμα-
τικά τείχη που ανοικοδομούμε για να αποφύγουμε τις φοβίες
μας. Αυτά μας καθηλώνουν σε αδράνεια αντί να μας ωθούν στη
δημιουργία.
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Σε εμάς επαφίεται να αλλάξουμε νοοτροπίες και να αντικα-
ταστήσουμε τις φοβίες και τους δισταγμούς με το δημιουργικό
άγχος που πηγάζει από ένα βαθύ αίσθημα αυτοπεποίθησης. Από
εμάς εξαρτάται αν θα κοιτάξουμε με ελπίδα μακριά και πέρα από
ημερομηνίες λήξης. Οι δασκάλες των εγκλωβισμένων, η Ελένη
Φωκά, η Γιαννούλα Βασιλείου, η Δέσπω Κολατσή, δεν θεωρού-
σαν ότι τα σχολεία της Καρπασίας είχαν ημερομηνία λήξης όταν
λειτουργούσαν απομονωμένα από τις ελεύθερες περιοχές. Ο
Γιάννος Οικονομίδης και το ζεύγος Κοκότσικα δεν θεωρούσαν
ότι το Δημοτικό Ριζοκαρπάσου είχε ημερομηνία λήξης όταν το
επέλεξαν για τον πρώτο τους διορισμό και διευθετούσαν χρι-
στουγεννιάτικες επισκέψεις των μαθητών στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου. Ο δάσκαλος Χριστόδουλος Παρπότας δεν σκέφτηκε ότι
μπορεί να υπάρχει ημερομηνία λήξης όταν άφησε την οικογένειά
του στις ελεύθερες περιοχές για να διδάξει σε ένα δημοτικό σχο-
λείο με σπασμένα παράθυρα και τρύπια οροφή. Για χρόνια νι-
κούσε τις φοβίες του και συνέχισε να δημιουργεί με τους μαθητές
του, για να δει μια μέρα να λειτουργεί δίπλα στο φρεσκομπογια-
τισμένο πλέον δημοτικό και ένα ανανεωμένο γυμνάσιο, και τους
γυμνασιάρχες Ξένια Αρχοντίδου και Χρίστο Βαλέρκο να προ-
γραμματίζουν αίθουσα αθλοπαιδιών, να περιφράσσουν το γή-
πεδο και να φτιάχνουν τον κήπο. 

Η δημιουργία προκαλεί δημιουργία!
Και τι μας διδάσκουν τα ίδια τα παιδιά; Έχουν τις ίδιες ανη-

συχίες που έχουν όλοι οι μαθητές: τι να σπουδάσουν, αν είναι
δύσκολο να εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο, που θα ερ-
γαστούν όταν αποφοιτήσουν. Σε μια από τις επισκέψεις γνώ-
ρισα τη Μαρία. Η Μαρία ήθελε να σπουδάσει νομική. Αλλά
ακόμα και όταν της λέχθηκε ότι δεν προσφέρονται νομικές
σπουδές στην Κύπρο, οι ελπίδες της δεν έσβησαν. Όποιος ήταν
εκεί όταν η Μαρία άκουσε για το νεοσύστατο Τμήμα Νομικής
στο Πανεπιστήμιο, θα έβλεπε στα μάτια της άσβεστη τη δύ-
ναμη της ελπίδας και την ακαταμάχητη ικανότητα του ανθρώ-
πινου πνεύματος να δημιουργεί.
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Οι μαθητές του Ριζοκαρπάσου μας διδάσκουν ότι είμαστε
ένας δημιουργικός λαός. Μας δείχνουν με το παράδειγμά τους
τον δρόμο της δημιουργικής κοινωνίας που μας βοηθά να φθά-
σουμε μακριά επιδιώκοντας φιλόδοξα οράματα. Μας διδά-
σκουν ότι οι ελπίδες δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτό
οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αν θέλουμε η δύναμη της ελπί-
δας να υπερισχύει των τάσεων αυτοκαταστροφής και της δύ-
ναμης των όπλων. Αρκεί να το πιστέψουμε, να τολμήσουμε και
να επιμείνουμε.

Για τους πρόσφυγες 

Θυμούμαι τη μητέρα μου να μιλά για τον Παναγιώτη τον
πρόσφυγα, που έφυγε από τον Κάθηκα της Πάφου στα δέκα
του, για να μπαρκάρει απένταρος για τη Σμύρνη. Θυμούμαι τις
ιστορίες για τη δουλειά του ως βοηθός σε έμπορο στο Ικόνιο,
για την εργατικότητα και τον χαρακτήρα του, που κέρδισαν
την εκτίμηση του αφεντικού και το χέρι της κόρης του. Θυμού-
μαι περιγραφές για το αρχοντικό σπίτι με δύο αγάλματα από
λιοντάρια μπροστά από την είσοδο και τις τραγικές ιστορίες
της Μικρασιατικής Καταστροφής και της προσφυγοποίησης,
την επιστροφή στην Κύπρο με λίγα χρυσά νομίσματα στο κού-
φωμα ξύλινης εικόνας του Αγίου Ονουφρίου. Γνώρισα τα παι-
διά του, τη Μαρία, την Αντιγόνη και τον Σταύρο –από τον
οποίο πήρα το όνομα. 

Οι ιστορίες του προπάππου μου, για πολλά χρόνια, δεν μου
έλεγαν τίποτα. Ήταν ένα θλιβερό παραμύθι που δεν με αφο-
ρούσε. Μέχρι που έκτισα το δικό μου σπίτι. 

Όπως πολλοί από τους αναγνώστες σχεδίασα με την αρχι-
τέκτονα το σπίτι, επέβλεψα το κτίσιμο, φύτεψα δένδρα στον
κήπο, διάλεξα τα πλακάκια του μπάνιου, καυγάδισα με τον πε-
λεκάνο και τον ηλεκτρολόγο. Οι ιστορίες του Παναγιώτη του
πρόσφυγα δεν μου έλεγαν τίποτα μέχρι που κοιμήθηκα το
πρώτο βράδυ στο δικό μου σπίτι. Το επόμενο απόγευμα καθώς
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γυρνούσα από το γραφείο, μόλις πήρα τη τελική στροφή προς
το σπίτι σκεπτόμενος τα κουτσοδούλεια που με περίμεναν,
ξαφνικά κατάλαβα όλες τις ιστορίες της μάνας μου. 

Τότε ακριβώς ένιωσα τι σημαίνει να σου πουν «δεν θα επι-
στρέψεις στο σπίτι σου». 

Κατάλαβα τότε την παράξενη φωνή της μάνας μου όταν διη-
γιόταν τις ιστορίες. Ήταν το τρέμουλο στη φωνή της προγιαγιάς,
με τα σπασμένα ελληνικά, όταν μιλούσε για το δικό της σπίτι. 

Στην Κύπρο είμαστε όλοι πρόσφυγες, όλοι «νιώθουμε το κα-
μίνιν και τον καμόν της καρδιάς» αυτών που διώχτηκαν από
τα χωριά και τις πόλεις τους. Όσοι είναι στη γενιά του πατέρα
μου, έφυγαν από τα σπίτια που έχτισαν, όπου άκουσαν το
πρώτο κλάμα των παιδιών τους. Όσοι είναι στη δική μου γενιά
διώχθηκαν από το σπίτι που μεγάλωσαν, το σχολείο όπου ζή-
σανε την πρώτη τους αγάπη, το μέρος όπου πρωτο-φιλήθηκαν
με τον σύντροφο της ζωής τους. Οι πιο νέοι κληρονόμησαν τον
πόνο των παππούδων τους –όπως ο πόνος του Παναγιώτη του
πρόσφυγα πέρασε στη δική μου γενιά. 

Νιώθουμε τον πόνο των προσφύγων. Όμως η συμπάθεια
δεν αποτελεί λύση σε κανένα πραγματικό πρόβλημα. Ούτε η
ενασχόληση με τον πόνο προσφέρει καθοδήγηση. 

Πρέπει να μετατρέψουμε τον πόνο σε θέληση για ένα κα-
λύτερο αύριο και ψύχραιμα να χαράξουμε τη μελλοντική μας
πορεία. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν,
να αναλογισθούμε ποιες είναι σημερινές προκλήσεις, να ανα-
λύσουμε τις προοπτικές και να σχεδιάσουμε για το μέλλον. Γι’
αυτά έχω γράψει. 

Δεν ξεχνούμε τις κατεχόμενες πόλεις και χωριά μας, κατα-
δικάζουμε την παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης από το
πολιτικό σχήμα στην κατεχόμενη Κύπρο, υπενθυμίζουμε συ-
νεχώς στη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία –ένα μέλος του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και υποψήφια για
ένταξη στην Ε.Ε.– χρησιμοποιεί τη δύναμη των όπλων για να
λύνει διαφορές με τους γείτονές της. 
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Δεν πιστεύω όμως στα έντονα ρητορικά σχήματα που ανα-
μοχλεύουν τα λάθη και τα πάθη. Πιστεύω στον νηφάλιο λόγο
που χαράσσει με σύνεση αλλά και τόλμη πορεία πλεύσης. Πι-
στεύω στην υπομονή και στην επιμονή. Πιστεύω ότι η τύχη ευ-
νοεί τους τολμηρούς όταν συνοδεύεται από σύνεση και
μεθοδική δουλειά.

Ποιες είναι οι μελλοντικές μας προοπτικές; Πιστεύω ότι είναι
ευοίωνες. Στο χέρι μας είναι να προσπαθήσουμε ―αλλά υπό
μια σημαντική προϋπόθεση. Αντιμετωπίζουμε σημαντικά προ-
βλήματα, οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Στο χέρι μας είναι να εγ-
καταλείψουμε την τέχνη της πολιτικής λοξοδρομίας και να
ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια τις προτεραιότητές μας για ουσια-
στική αντιμετώπιση των προκλήσεων. Στο χέρι μας είναι να εγ-

καταλείψουμε ιδεολογικές
αγκυλώσεις και αναχρπνιστι-
κές νοοτροπίες, για να συν-
δυάσουμε τη δύναμη των
ιδεών με την πρακτική κρίση.
Όπως είχαμε πει επικαλούμε-
νοι τον Κέυνς «Αργά ή γρή-
γορα, για καλό ή για κακό,
είναι οι ιδέες και όχι τα συμ-

φέροντα που επικρατούν». Αυτό ισχύει και στη διεθνή πολιτική. 
Επομένως η σημαντική προϋπόθεση είναι ως κοινωνία και,

ιδιαίτερα, η πολιτική ηγεσία του τόπου να αντιληφθούμε τη δύ-
ναμη των ιδεών «γρηγορότερα αντί αργότερα». 

Γιατί αναφέρομαι ιδιαίτερα στους πρόσφυγες, που υπέφε-
ραν και έχασαν πολλά στη ζωή τους, διερωτώμενος αν υπάρχει
ελπίδα; 

Διότι οι πρόσφυγες αποτελούν ζωντανό παράδειγμα της
ακαταμάχητης δύναμης της ελπίδας. Έχασαν πολλά, υπέφεραν
και πόνεσαν, έκλαψαν και οργίστηκαν. Αλλά βρήκαν τη δύ-
ναμη να ξανακτίσουν σπίτια, να φυτέψουν καινούργιους κή-

Η δύναμη της ελπίδας είναι που
θα μας σώσει από τη δύναμη
των όπλων. 

Πρέπει να συνεχίσουμε να
ελπίζουμε. 
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πους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να παντρέψουν τα εγ-
γόνια τους. 

Μόνο όσοι υπέφεραν πολλά, ανακαλύπτουν τις τεράστιες
δυνάμεις που κρύβουμε μέσα μας. Φτάνει να μην αφήσουμε τη
δύναμη της ελπίδας να σβήσει από τις καταιγίδες της ζωής. Για
τη δύναμη της ελπίδας λες και μιλούν τα λόγια του Μιχαηλίδη:

Μεν μάσιεσαι τη θάλασσαν να την ιξηντιλήσεις˙
άδικα λόγια μεν χάννεις τζι αρκείς εις τη δουλειάν σου.
Tον ήλιον με το φύσημαν μπορείς να τον ησβύσεις;

Μας παροτρύνει όμως ο ποιητής και για δουλειά. Από αυ-
τούς, που με τη βία τους πήραν πολλά, περιμένει η χώρα να
βρουν τη δύναμη για να υπερβούν τον πόνο τους. Να εργα-
στούν για μια λύση που να
συμβιβάζει την ιστορία με τη
γεωγραφία της χώρας μας και
να σκεπάζει τα συντρίμμια
του οδυνηρού μας παρελθόν-
τος με την προοπτική ενός
ελπιδοφόρου μέλλοντος.
Έτσι μόνο θα παύσουμε να
κλαίμε για «χαμένες πατρί-
δες» και θα δώσουμε εμείς
νόημα σε μια νέα ενιαία
Κύπρο.

Συμπερασματικά 

Το κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται στο δικό του μεταίχμιο.
Η υπέρβασή του θα σηματοδοτήσει το οριστικό πέρασμα της
χώρας μας από ένα μετα-αποικιακό κράτος με λαβωμένη κυ-
ριαρχία, σε ένα σύγχρονο, δημιουργικό και υπερήφανο κράτος
χωρίς καθεστώτα εξαίρεσης, φοβίες και ανασφάλειες. Θα ση-

Οι πρόσφυγες αποτελούν
ζωντανό παράδειγμα της
ακαταμάχητης δύναμης της
ελπίδας. Μόνο όσοι υπέφεραν
πολλά, ανακαλύπτουν τις
τεράστιες δυνάμεις που
κρύβουμε μέσα μας.
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μαίνει καθοριστική αλλαγή από τον βηματισμό που μας κλη-
ροδότησαν κατακτητές, αποικιοκράτες και εισβολείς, στον αι-
σιόδοξο βηματισμό των λαών που είναι ελεύθεροι να
διαφεντεύουν το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους.
Θα είναι η κατίσχυση της δύναμης της ελπίδας επί των οδυνη-
ρών μαθημάτων της ιστορίας. 

Αν η πορεία για μια δημιουργική Κύπρο καταφέρει να κάνει
αυτή τη μεγάλη πρόκληση κατά τι πιο εύκολη, τότε θα έχει πε-
τύχει τον στόχο της πολύ πιο πέραν του τι θα μπορούσε κανείς
να ελπίζει. 

Αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε πάρει την τύχη στα χέρια
μας. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε τουλάχιστον τη συνεί-
δησή μας ήσυχη, «Ο οφείλομεν ποιήσαι πεποιήκαμεν.» Αν
όμως συνεχίσουμε να αδιαφορούμε τότε θα φταίμε στα μάτια
των παιδιών μας. 

Το ερώτημα είναι «μπορούμε;» 
Αν τα κατάφεραν στη Νότια Αφρική, αν κατάφεραν οι λαοί

της Ευρώπης να οικοδομήσουν την Ενωμένη Ευρώπη μέσα από
τα ερείπια δύο παγκοσμίων πολέμων, αν κατάφεραν οι λαοί της
κεντρικής Ευρώπης να εδραιώσουν δημοκρατικά πολιτεύματα
μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και στη Βόρεια Ιρλανδία
να λύσουν μια αιματηρή διαμάχη αιώνων, τότε και εμείς πρέπει
να αντιληφθούμε ότι στο χέρι μας είναι να φτιάξουμε τη χώρα
μας. Μπορούμε, φτάνει να μην αφήσουμε τον εσωτερικό εχθρό
της φοβίας, της ανασφάλειας και της αμφιβολίας να επικρατή-
σει, και να παραμείνουμε προσανατολισμένοι στο όραμά μας
με υπομονή και επιμονή, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα,
με αυτοπεποίθηση και ένα ισχυρό αίσθημα ταυτότητας. 

Μπορούμε να τα καταφέρουμε παίρνοντας εμείς τις πρω-
τοβουλίες. Διότι αν δεν φτιάξουμε εμείς τη χώρα μας, δεν θα
τη φτιάξει κανείς για εμάς. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Άρχισα το βιβλίο με μια ιστορία που ξεκινά με την ίδρυση
της Δημοκρατίας πριν από 50 χρόνια, όταν ήμουν ενός έτους.
Τελείωσα με την ιστορία του μικρασιάτη προπάππου που έζησε
πενήντα χρόνια πριν από τη γέννησή μου. Πώς μπορεί ένα βι-
βλίο που στοχεύει σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον να μας στρέφει
πίσω σε ένα οδυνηρό παρελθόν; Δεν το σχεδίασα έτσι. Φαίνε-
ται όμως ότι για να δεις μακριά και πέραν από τα άμεσα εμπό-
δια και τις δυσκολίες, πρέπει να αποστασιοποιηθείς από την
επίπονη καθημερινότητα. Σταθήκαμε πάνω «στους ώμους γι-
γάντων», στις μεγάλες ιδέες της εποχής, για να σχεδιάσουμε
μια νέα πολιτική πορεία για μια δημιουργική Κύπρο. Πήγαμε
πίσω στην ιστορία μας για να μπορέσουμε να οραματιστούμε
το μέλλον μας.

Η χώρα μας έχει ενώπιόν της μεγάλες προκλήσεις. Στο χέρι
μας είναι να τις αντιμετωπίσουμε. Εμείς πρέπει να πάρουμε
πρωτοβουλίες και να αποτολμήσουμε με αποφασιστικότητα τις
μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε: 
1. Καλύτερο κράτος. Βελτίωση του διοικητικού συστήματος

με σύγχρονες αντιλήψεις για αποκέντρωση, εγκατάλειψη
αναποτελεσματικών διαδικασιών, υπευθυνότητα των δημό-
σιων λειτουργών. 

2. Δίκαιη και αειφόρο οικονομική οργάνωση. Προσανατο-
λισμένη στην ποιότητα ζωής των πολιτών: υγεία, ολοκλη-
ρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, επιχειρηματικότητα και
οικονομία της γνώσης.  

3. Εξορθολογισμό της πολιτικής διαδικασίας. Ανανέωση
του πολιτικού λόγου και υπευθυνότητα της ηγεσίας, δημι-
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ουργία θεσμών για την εθνική ασφάλεια, τη διεθνή και ευ-
ρωπαϊκή πολιτική, την ενέργεια και την οικονομία.  

4. Βελτίωση του ημιδημόσιου τομέα. Με την εφαρμογή διε-
θνών προτύπων για αποτελεσματική διοίκηση δημόσιων
οργανισμών.

5. Εθνική συναίνεση. Να βρούμε το στίγμα ενός ριζοσπαστι-
κού κέντρου που να μας καθοδηγεί πέραν των ιδεολογικών
δογματισμών για να εγκαταλείψουμε αναχρονιστικές πρα-
κτικές.

Οι πολιτικές αντιπαλότη-
τες και οι διαφωνίες δεν
εκλείπουν μπροστά από τα
μεγάλα προβλήματα. Τα με-
γάλα προβλήματα όμως κα-
θορίζουν τις αξίες που
χρειαζόμαστε, προδιαγρά-
φουν γενική πορεία πλεύσης.
Σε αυτά μπορούμε να συμ-

φωνήσουμε. Οι πολιτικές δυνάμεις που συνασπίζονται βάσει
αρχών, λύνουν προβλήματα της κοινωνίας και ανακτούν την
εμπιστοσύνη των πολιτών. Όσες εμμένουν σε παλαιοκομματι-
κούς τακτικισμούς βλέπουν τη δύναμή τους να συρρικνώνεται
μπροστά στην απαξίωση των κατεστημένων από τους πολίτες. 

Χώρες όπως η Δανία, η Νορβηγία και η Ολλανδία κατάφε-
ραν να ξεπεράσουν σημαντικά προβλήματα στη σύγχρονη
ιστορία τους και να οδηγήσουν τις κοινωνίες τους σε ψηλά επί-
πεδα ανάπτυξης παραμένοντας σταθερές σε μια μακροχρόνια
παράδοση εθνικών συνασπισμών. Κρατούν χαμηλά την ανερ-
γία και βρίσκονται στην κορυφή του Δείκτη Ανθρώπινης Ανά-
πτυξης. Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου δυσκολεύονται να
πολιτευτούν με υπευθυνότητα και αντιμετωπίζουν κρίσεις. 

Η Κύπρος μπορεί να ακολουθήσει ένα υποδειγματικό μον-
τέλο πολιτικής διαδικασίας. Χρειαζόμαστε ένα εθνικό συνα-

Η επιτυχής χάραξη μιας νέας
πορείας απαιτεί εθνική
συναίνεση γύρω από τους
βασικούς άξονες των
μεταρρυθμίσεων.
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σπισμό πολιτικών δυνάμεων βάσει αρχών που να οδηγεί σε μια
νέα, σύγχρονη, δημιουργική πορεία. Τον χρειαζόμαστε μπρο-
στά στις προκλήσεις της μεταιχμιακής εποχής, μας το επιτρέπει
το μέγεθος της χώρας και το απαιτούν οι πολίτες. 

Εδώ έφθασα στο τέλος της συγγραφικής διαδρομής. 
Πού οδήγησε όμως η διαδρομή του προπάππου μου; 
Ο Παναγιώτης ο πρόσφυγας ξεκίνησε απένταρος από ένα

φτωχό χωριό της Πάφου. Εργάστηκε σκληρά και μόνος, αλλά
έφτιαξε μια μικρή περιουσία, έκτισε ένα όμορφο σπίτι, δημι-
ούργησε μια ευτυχισμένη οικογένεια στη Μικρά Ασία. Για να
τα χάσει όλα και να γυρίσει πίσω, στα τριάντα του, όσο φτωχός
ξεκίνησε στα δέκα του. 

Αλλά δεν τα παράτησε. Τα παιδιά του έγιναν εύποροι γεωρ-
γοί. Τα εγγόνια του σπούδασαν, έγιναν μηχανικοί, γιατροί, δα-
σκάλες και καθηγήτριες. Τα δισέγγονά του χτίζουν το
Πανεπιστήμιο της χώρας, είχαν την τιμή να πρυτανεύουν σε ένα
πανεπιστήμιο που δεν υπήρχε καν όταν ο μικρός Παναγιώτης
έφυγε από την Κύπρο. Ενδιαφέρουσα και όχι εντελώς τυχαία
σύμπτωση ότι ο προκάτοχός μου στην πρυτανεία καθηγητής
Νικόλας Παπαμιχαήλ είχε αλεξανδρινή καταγωγή, εγώ είμαι εγ-
γονός προσφύγων και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
που ακολούθησε είναι ο ίδιος πρόσφυγας. «Εμείς τζιαμαί».

Ο Παναγιώτης ο πρόσφυγας δεν ήξερε καν τι σημαίνει πα-
νεπιστήμιο. Ούτε τι σημαίνει γυμνάσιο ήξερε. Μακάρι να ήταν
πλούσιο το χωριό του και να μη χρειαζόταν να ξενιτευτεί. Μα-
κάρι να μη τα έχανε όλα από την αφροσύνη του έθνους. Μα-
κάρι να είχαμε όλοι μας μια εύκολη και άνετη ζωή. Αλλά δεν
έχουμε.

Αυτό που κάνει τη διαφορά στη ζωή μας, αν η ζωή μας κα-
ταδαπανάται μέσα από τις κακουχίες ή αν είναι ωφέλιμη και
δημιουργική, είναι η δύναμη της ελπίδας. 

Είναι η δύναμη της ελπίδας των λαών της Ευρώπης που
γκρέμισε το τείχος του Βερολίνου. Είναι η δύναμη της ελπίδας
του ρωσικού λαού που προκάλεσε την κατάρρευση του ολοκλη-
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ρωτικού καθεστώτος. Είναι οι ελπίδες των μαύρων της Νοτίου
Αφρικής που ανέτρεψαν το ρατσιστικό καθεστώς του απαρτ-
χάιντ, η ελπίδα για «αγάπη μέσα στο χάος» των Ιρλανδών που
ένωσε την χώρα τους και τον λαό της,, είναι οι ελπίδες των λαών
της Τυνησίας και της Αιγύπτου που έφεραν την αραβική Άνοιξη. 

Είναι η ελπίδα που μας δίνει τη δύναμη να αγωνιζόμαστε
για τα δίκαια μας. Αλλά και η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον
είναι που θα μας δώσει τη δύναμη να υπερβούμε τις δυσκολίες
της μεταιχμιακής εποχής της χώρας μας, να ξεπεράσουμε τον
πόνο για τις αδικίες του παρελθόντος και να τολμήσουμε για
μια νέα αρχή. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε εμείς τις δικές μας
ευκαιρίες για μια δημιουργική Κύπρο. 

Είναι η δύναμη της ελπίδας των μαθητών και των μαθη-
τριών των σχολείων του Ριζοκαρπάσου που τα κρατεί ριζωμένα,
ως φάρο ευρωπαϊκών ιδεωδών και ελληνικού πνεύματος, στο
πιο ακραίο σημείο της Ευρώπης, στο μεταίχμιο του ευρωπαϊκού
με τον αραβικό κόσμο, στο σημείο που ο χριστιανισμός συ-
ναντά τον μουσουλμανισμό. 

Γι΄ αυτούς του μαθητές και μαθήτριες λες και έγραψε ο
Μόντης:

Χρόνια, σκλαβκιές ατέλειωτες
τον πάτσον τζιαι τον κλώτσον τους.
Εμείς τζαμαί:
Ελιές τζιαι τερατσιές
πάνω στον ρότσον τους!

Σε αυτούς είναι αφιερωμένο το βιβλίο διότι με δίδαξαν τη
δύναμη της ελπίδας. Και στα δικά μου παιδιά για να συνεχί-
σουμε να ελπίζουμε αλλά και να πιστεύουμε ότι αν το θελή-
σουμε πολύ και πολλοί η πορεία για μια δημιουργική Κύπρο θα
μας οδηγήσει σε μια καλύτερη και ενιαία Κύπρο. 

Η τύχη μας είναι στα χέρια μας. Και η τύχη ευνοεί τους τολ-
μηρούς. 
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Πρόλογος

Σελ. 11. Για τα δύο θέματα του πανεπιστημίου --ήσσονος πράγματι σημασίας από ακαδημαϊκής

πλευράς που αναδείχθηκαν ωστόσο σε μείζονα πολιτικά θέματα εκείνη την περίοδο– βλ. (Ζένιος

2011) υποσημείωση στη σελ. 497 και σελ. 278-290, αντίστοιχα. Οι ομιλίες προς τους τελειόφοιτους

που προκάλεσαν τα σχόλια της φοιτήτριας και του φοιτητή, στις σελ. 496-507 και 551-562. 

Σελ. 12. Οι αναφορές στους Έμερσον και Σάιντ από το (Atkinson 2000) σελ. 132-153 και (Said

1999) σελ.70, αντίστοιχα.

Σελ. 14. Η έγκυρη πηγή για τα γεγονότα που οδήγησαν στην 11η Ιουλίου είναι το πόρισμα της

διερευνητικής επιτροπής (Πολυβίου 30 Σεπτ. 2011).

Σελ. 15. Για την «ικανότητα ανταπόκρισης» [“ability to cope”], βλ. (Meadows, Randers, and Mead-

ows 2004) κεφ. 6, loc. 2440.

Σελ. 20. “History says, Don’t hope/ On this side of the grave,/ But then, once in a life-time/e

longed-for tidal wave/ Of justice can rise up,/ And hope and history rhyme”, Seamus Heaney (1939-

), ιρλανδός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η Κύπρος στο μεταίχμιο

Σελ. 24. Στη νουβέλα Tancred (1847), ο Ντισραέλι αναφέρει: «Η Ανατολή είναι καριέρα» [“e

East is a career”]. Το έλεγε με θετικό νόημα, ότι η ενασχόληση με την Ανατολή ήταν ενασχόληση

ζωής, πράγμα που συνεπάγεται βεβαίως ότι θέματα της Ανατολής θα απασχολούσαν την αυτο-

κρατορία στο διηνεκές. Την άποψη αυτή σχολίασε ο παλαιστίνιος διανοούμενος Έντουαρτ Ντ.

Σάιντ στο μνημειώδες έργο του Orientalism (Said 1979).

Σελ. 25. Για την ενταξιακή πορεία της χώρας ιδιαίτερα κατατοπιστικός είναι ο πρώην πρόεδρος

Γιώργος Βασιλείου˙ βλ. (Βασιλείου 2010).

Σελ. 28. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από διάφορες αξιόπιστες πηγές. Η ιστοσελίδα

http://tinyurl.com/visionofhumanity συγκεντρώνει πολλά από αυτά που χρησιμοποιώ στη συγκε-
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κριμένη ενότητα. Για σύγκριση των στοιχείων από το 1960 μέχρι σήμερα, βλ. Μάτσης 2010. Βλ., επί-

σης, την έκθεση του Human Development Index για την Κύπρο http://hdrstats.undp.org/en/coun-

tries/profiles/CYP.html και http://data.worldbank.org/ country/cyprus για αναφορές στη Διεθνή

Τράπεζα. Tα πρόσφατα οικονομικά μεγέθη περιέχονται στο Economist Intelligence Unit 2010. Τα

δημογραφικά στοιχεία προέρχονται από τη Στατιστική Υπηρεσία (Κυπριακή Δημοκρατία 2009).

Σελ. 29. Στοιχεία ως προς τα επίπεδα μόρφωσης των Κυπρίων στα http://tinyurl.com/visionofhu-

manity, UNESCO 2007, Κυπριακή Δημοκρατία 2010 καθώς και επικοινωνία με Υπουργείο Παιδείας

και Πολιτισμού. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που η UNESCO και το Υπουργείο Παιδείας μετρούν

το ποσοστό των νέων που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας προσμε-

τρά στον συνολικό φοιτητικό πληθυσμό της χώρας και τους ξένους φοιτητές. Με αυτή την προ-

σέγγιση είναι δυνατό μια χώρα να δείχνει υψηλά ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των νέων

της εάν εισάγει ξένους φοιτητές για φοίτηση σε ντόπια ιδρύματα, έστω και αν δεν σπουδάζει κα-

νένας ντόπιος –κατάσταση, βεβαίως, που θα ήταν παθολογική. Η UNESCO, από την άλλη, δεν

λαμβάνει υπόψη τους πολίτες της χώρας που σπουδάζουν στο εξωτερικό, ποσοστό που είναι πολύ

υψηλό στην περίπτωση της Κύπρου. Το ποσοστό του 82%, που δίνει το Υπουργείο Παιδείας, συνι-

στά υπερεκτίμηση καθώς στον αριθμό των φοιτητών περιλαμβάνει εκτός των Κυπρίων και τους

ξένους που φοιτούν σε κυπριακά ιδρύματα. Δεν υπάρχουν πάντως στοιχεία που να ανατρέπουν

τη γενική εικόνα ότι τα ποσοστά των κύπριων νέων που σπουδάζουν είναι πολύ υψηλά (αν και το

82% είναι μάλλον υπερβολικό).

Σελ. 29. Για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, βλ. European Monitoring Center on Drug and Drug

Addiction http://tinyurl.com/EMCDDA-Cyprus και (Killias 2006).

Σελ. 29. Για την περιφερειακή ολοκλήρωση, βλ. http://tinyurl.com/visionofhumanity-integration

Σελ. 30. Τα σύγχρονα δημογραφικά στοιχεία που παρατίθενται αφορούν το 2008, βλ. (Μάτσης

2010) και (Κυπριακή Δημοκρατία 2009).

Σελ. 31. Για ανάλυση των δημογραφικών αλλαγών στην Κύπρο, βλ. (Ατταλίδης 2009) σελ. 186-

187. Δικοί μου υπολογισμοί με πιο πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις τάσεις που επισήμανε ο

Ατταλίδης.

Σελ. 31. Δεδομένα του 1881 από (Τζερμιάς 2001) σελ. 57.

Σελ. 32. Στοιχεία για την εργασία των γυναικών από (Eurostat 2007a) και (Μάτσης 2010) σελ. 633-

665. Για τις ανισότητες σε θέματα φύλου, βλ. πίνακες 3α και 4 στο (Hausman, Tyson, and Saadia

2011). Ως προς τις ανισότητες σε μισθούς και πολιτική εκπροσώπηση, βλ. http://tinyurl.com/vi-

sionofhumanity και (Στατιστική Υπηρεσία 2008) 

Σελ. 34. Στοιχεία για θέματα οικογένειας από (Κυπριακή Δημοκρατία 2009) και (Eurostat 2009).

Σελ. 35. Για μονογονεϊκές οικογένειες, βλ. (Peristianis and Kokkinou 2008). 
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Σελ. 35. Στοιχεία για ανεργία των νέων του 2009 και 2011 από την υπηρεσία Eurostat.

Σελ. 36. Διάφορα στοιχεία που αφορούν τους νέους από (Eurostat News Release 2009, Eurostat

2009).

Σελ. 39. Για την ομάδα στο facebook, βλ. http://tinyurl.com/asfaleia, πρόσβαση 19-06-2011.

Σελ. 39. Ο ευρωπαϊκός δείκτης ανταγωνιστικότητας [European Competitiveness Index] δημοσι-

εύεται από τους Robert Huggins του Πανεπιστημίου του Sheffield και Will Davies του George

Washington University (Huggins and Davies 2006).

Σελ. 40. Στοιχεία για πανεπιστημιακή παιδεία (Eurostat 2009) σελ. 69-100, Figure 4.16, (Eurostat

2007b) σελ. 130, Figure E1.

Σελ. 41. Για την εξέλιξη των τεχνών στην Κύπρο, βλ. Ε. Νικήτα, «Οι εικαστικές τέχνες στην Κύπρο

1960-2010: μια συνοπτική ανάγνωση», στο (Περικλέους 2010) σελ. 57-89 απ’ όπου αντλεί στοιχεία

αυτή η ενότητα. 

Σελ. 42. Για τους συμβολισμούς στον πύργο με το ρολόι, βλ. (Given 1997).

Σελ. 43. Για τη φιλαναγνωσία στην Κύπρο, βλ. (Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υπο-

θέσεων 2008).

Σελ. 44. Για την στρατηγική της Κύπρου στο θέμα του διαπολιτισμικού διαλόγου, βλ. http://ec.eu-

ropa.eu/culture/archive/dialogue/strategies_en.html, πρόσβαση 09-02-2011.

Σελ. 45. Για την αποδοχή των ξένων ως συνάρτηση της κοινωνικής απόστασης, βλ. (Fulias-

Souroulla 2006).

Σελ. 45. Ομιλία του W.E. Gladstone από την εφημερίδα e Times, 30-12-1879, 9a.

Σελ. 46. Για μια σύγχρονη ανάλυση για τον εθναρχικό ρόλο της Εκκλησίας, βλ. (Roudometof 2009)

σελ. 189-204. Για την κοινή γνώμη αναφορικά με τον ρόλο της Εκκλησίας, βλ. http://tinyurl.com/re-

ligious-opinion.

Σελ. 47. Για θέματα οικολογίας βλ. (Ζηζιούλας 1994) από όπου και το παράθεμα˙ για την παγκο-

σμιοποίηση βλ. (Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος 2009) και για την πολυπολιτισμικότητα (Αρ-

χιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος 2009, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος 2003).

Σελ. 48. Πολλά συγγράμματα συμβάλουν στο να δούμε έναν σύγχρονο ρόλο για την Εκκλησία.

Μαζί με τα συγγράμματα των θρησκευτικών ηγετών, βλ. (Φωτίου 2009, Φωτίου 2001). Το άρθρο

«Ιησούς Χριστός: καταζητείται» από (Φωτίου 2000).

Σελ. 48. Ο ορισμός της διανόησης από e role of the intelligentsia (Berlin 2001) σελ. 103-110 και

(Weber 1978) σελ. 462.

Σελ. 49. Για τη σχέση ορθόδοξου κλήρου και αστικής διανόησης, βλ. (Τζερμιάς 2001) σελ. 86-88. 

Σελ. 49. Για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, βλ. Ν. Βάκης, «Η κυοφορία και η γέννηση

του Πανεπιστημίου Κύπρου» (Περικλέους 2010) σελ. 697-715.
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Σελ. 50. Για τα ανακλαστικά αντίδρασης, βλ. το κεφάλαιο «Quo Vadis Universitas?» στο (Ζένιος

2011) σελ. 588-591.

Σελ. 51. Για το όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, βλ., για παράδειγμα, (Ζένιος 2011) σελ. 134-

136.

Σελ. 51. Αναφορά στο Βενιζέλο από το (Gibbons 2008) σελ. 200.

Σελ. 52. Στοιχεία για την πυκνότητα πληθυσμού από http://tinyurl.com/eurostat-pop-density, πρό-

σβαση 29-08-2011. Δεν είναι σαφές αν η μέτρηση αφορά όλο το νησί ή μόνο τις ελεγχόμενες από

τη Δημοκρατία περιοχές. Αν λάβουμε όμως υπόψη την έκταση του εδάφους που δεν βρίσκεται υπό

τον έλεγχο της Δημοκρατίας και πληροφορίες περί κατοίκων στο κατεχόμενο μέρος, δεν φαίνεται

να προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην πυκνότητα του πληθυσμού.

Σελ. 52. Αντλούμε πέραν του 60% των υδάτινων πόρων, σε σχέση με τη Μάλτα που αντλεί 30%

και του ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι γύρω στο 10%. Οτιδήποτε πέραν του 20% θεωρείται μη

βιώσιμη κατάσταση. (Eurostat 2010) Fig. 4.9.

Σελ. 53. Για χρήση ηλιακής ενέργειας, βλ. (Eurostat 2010)

Σελ. 53. Για βιωσιμότητα σε θέματα τουρισμού, βλ. (UNEP 2005) και την ιστοσελίδα http://www.

unep.fr/scp/tourism/sustain/.

Σελ. 55. Για τους φορολογικούς δείκτες, βλ. (Eurostat 2010) σελ. 323.

Σελ. 55. Για κινδύνους απερήμωσης, βλ. (Υπηρεσία Περιβάλλοντος 2008). 

Σελ. 55. Για το Habitats Directive, βλ. http://tinyurl.com/Habitats-Directive και για το πρόγραμμα

Natura βλ. http://www.natura.org/, πρόσβαση 20-05-2011. Για τη συμμόρφωση της Κύπρου (Eu-

rostat 2010) σελ. 234.

Σελ. 56. Για τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους πολιτικής υιοθετώ τις απόψεις των (Lip-

ietz 1992) σελ. 51, 55. Για γενικότερη συζήτηση, βλ. (Giddens 2009) και (Giddens 1994) κεφ. 8.

Σελ. 57. Η κατάσταση της οικονομίας στα πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας από το (Μάτσης 2010).

Για το κατά κεφαλήν εισόδημα, βλ. CIA World Factbook 2010 στην ιστοσελίδα http://

tinyurl.com/CIA-World-Factbook-CY˙ κατεβήκαμε 12 θέσεις από την προηγούμενη μέτρηση. Η

ανισότητα μετράται με τον συντελεστή Gini. Για την κατάταξη της Διεθνούς Τράπεζας και τη δια-

φάνεια, βλ. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cyprus, http://hdrstats.undp.org

/en/countries/profiles/CYP.html και http://transparency.org/, σελ. 42, πρόσβαση 02-09-2011. Για

τις προοπτικές και τα όρια του τουρισμού στην ανάπτυξη της οικονομίας, βλ. (Adamou and Clerides

2010).

Σελ. 59. Τα στοιχεία του World Economic Forum από το http://www.weforum.org/reports πρό-

σβαση 06-12-2011. Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών από τον European

Competitiveness Index (Huggins and Davies 2006), σελ. 5-6.
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Σελ. 59. Στοιχεία για μισθούς από το (IMF November 2011). Οι υπολογισμοί για την υποτίμηση

μισθών σε μια οικονομία που δεν διαθέτει ανεξάρτητο νόμισμα για να υποτιμήσει και να ανακτήσει

με αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικότητα, είναι πολύ πιο σύνθετοι από ό,τι εξηγώ εδώ˙ βλ. (Darvas

2011). Είναι επίσης ένα οδυνηρό μέτρο που παίρνει χρόνο για να αποδώσει˙ εξάλλου η μειωμένη

παραγωγικότητα δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα των εργαζομένων. Ο υπολογισμός εδώ είναι

απλουστευμένος, αποκαλύπτει όμως την τάξη μεγέθους του προβλήματος.

Σελ. 60. Στοιχεία για ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως συνο-

ψίζονται στην ιστοσελίδα http://tinyurl.com/Stockwatch-debts, πρόσβαση 23-02-2012˙ για κατα-

νάλωση από (Μιχαηλίδης 19 Ιαν. 2011) και για το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το

οικονομικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf_gr/CBC_EconBulletin _Dec11_ GR__.pdf, πρόσβαση

23-02-2012. 

Σελ. 61. Για την ολλανδική ασθένεια, βλ. (Ebrahim-Zadeh March 2003).

Σελ. 61. Για τις επιπτώσεις του κόστους ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικο-

νομίας, βλ. (Ketteni et al. 2012). 

Σελ. 62. Για πρόσβαση στο διαδίκτυο, βλ. (Eurostat 2007a). 

Σελ. 63. Για το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, βλ. (Republic of Cyprus 2010).

Σελ. 65. Η ανάλυση περί εθνικισμού στηρίζεται στο κλασικό έργο (Gellner 2006)˙ όμως η διάκριση

μεταξύ εθνικισμού και εθνικής ταυτότητας δεν βρίσκει σύμφωνο τον Γκέλνερ –αναπτύχθηκε από

τον μαθητή του και αργότερα καθηγητή στο London School of Economics, Άντονυ Σμιθ. Οι ιδέες

του τελευταίου, βλ. (Smith 2010), προσφέρουν τις εννοιολογικές αποχρώσεις που χρειάζεται μια

σύνθετη κοινωνία όπως είναι η δική μας στο μεταίχμιο που βρίσκεται.

Σελ. 66. Για τον αριθμό γλωσσών και κρατών, βλ. http://www.ethnologue.com/ και

http://www.un.org/en/members/growth.shtml.

Σελ. 66. Η σύγχρονη κυπριακή ιστορία πονάει ακόμη πολύ και οι νηφάλιες αναλύσεις αναπόφευ-

κτα σπανίζουν. Οι εργασίες που δίνουν μια πολυδιάστατη περιγραφή των γεγονότων βοηθούν ιδι-

αίτερα στην κατανόησή τους, μαζί με τις περιγραφές που δίνουν οι πρωταγωνιστές για τη δική

τους οπτική γωνία. Η ανάλυση που ακολουθεί αντλεί από (Παπαπολυβίου 2011) σελ. 590-598 (Var-

nava and Yakinthou 2011, Varnava 2009b, Τζερμιάς 2001, Markides 2009).

Σελ. 67. Για την κοινή τύχη των εθνοτήτων υπό οθωμανική κυριαρχία, βλ. (Τζερμιάς 2001) σελ. 61.

Σελ. 67. Η δεσποτική παρουσία του απόλυτου άρχοντα διασφάλιζε την ειρηνική συμβίωση ετερο-

γενών πληθυσμών σε όλες τις αυτοκρατορίες, (Walzer 1997) σελ. 14-19. Η αύξηση των μικτών χω-

ριών, βλ. (Varnava 2009b) σελ. 156-157, αποκαλύπτει και τάσεις των υπόδουλων να ασπάζονται

τη θρησκεία της αυτοκρατορίας. 
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Σελ. 68. Ο (Varnava 2009a) σελ. 36, 152-201, συζητά ιδιαίτερα τα γεγονότα του 1910, ο (Παπαπο-

λυβίου 2011) σελ. 590-598 παρουσιάζει τα παλαιότερα στοιχεία. Βλ. επίσης (Varnava 2009b, Τζερ-

μιάς 2001).

Σελ. 70. Το 1960 λειτουργούσαν 540 δημοτικά σχολεία για την ελληνοκυπριακή κοινότητα και

ανάλογα για την τουρκοκυπριακή. Το 82% του πληθυσμού ηλικίας 20 ετών και άνω ήταν αλφαβη-

τισμένοι (Μάτσης 2010). Τον ρόλο της πολιτικής της αποικιακής κυβέρνησης στην αφύπνιση της

εθνικής συνείδησης των κατοίκων του νησιού αναλύει το (Varnava 2009b).

Σελ. 70. Για την ανάλυση των συγκρούσεων των κοινοτήτων με την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας,

βλ. (Τζερμιάς 2001) και (Markides 2009). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συζήτηση στο (Κληρίδης 1988)

σελ. 140-147 για τη σύγκρουση σχετικά με τους προϋπολογισμούς για την παιδεία.

Σελ. 72. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η αναφορά του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια στην «ει-

σβολή και από τις δύο μητέρες πατρίδες» [“the two so-called main lands, in fact, invaded both”]

κατά την ομιλία του στο Brookings Institute και η έντονη αντίδραση που αυτή προκάλεσε από τις

πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο. Το κείμενο της ομιλίας στο http://tinyurl.com/brookings-

president, πρόσβαση 02-09- 2011.

Σελ. 73. Για τη δημιουργία κυπριακής ταυτότητας, βλ. Τ. Κονής, «Πραξικόπημα, εισβολή και κυ-

πριακή συλλογική ταυτότητα» (Περικλέους 2010), σελ. 111-129. 

Σελ. 73. Αναφορά στον Ντ’ Αζέγλιο από (Gellner 2006) loc. 190 από την εισαγωγή του J. Breuilly

στην ενότητα Gellner and nationalism.

Σελ. 74. Για το τι πιστεύουν οι νέοι στα θέματα ταυτότητας, βλ. (Cyprus Human Development Re-

port 2009) κεφ. 7.

Σελ. 75. Η «σύγκρουση των πολιτισμών» είναι βεβαίως αναφορά στο (Huntington 1996).

Σελ. 77. H έννοια του «καθεστώτος εξαίρεσης» είναι από το (Constantinou 2008) στην ανάλυση

του οποίου στηρίζεται αυτή η ενότητα. Οι αναφορές που ακολουθούν από το ίδιο, σελ. 150-151,

146.

Σελ. 79. Αυτό που χαρακτηρίζω ως συντηρητισμό, ο (Τζερμιάς 2001) σελ.23-35 το αποκαλεί «κυ-

πριακή ιδιαιτερότητα». Η συζήτηση στηρίζεται στη δική του ανάλυση, αν και τον χαρακτηρισμό

για «ιδιαιτερότητες» τον χρησιμοποιώ για γενικότερα θέματα. 

Σελ. 82. Για τους δείκτες δημοκρατίας, βλ. Electoral process και Political participation,

http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2010/PCUL και την έκθεση (Economist Intelligence

Unit 2011).

Σελ. 83. Για ελλιπή πρόσβαση σε πληροφορίες, βλ. http://tinyurl.com/Stockwatch-access-to-info. 

Σελ. 84. Αναφορά από Abraham Lincoln, “Response to a Serenade”, 10-11-1864.

Σελ. 84. Για την τοξική συμπεριφορά, βλ. τα άρθρα που δημοσίευσα στον ημερήσιο Τύπο τις πα-
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ραμονές των προεδρικών εκλογών του 2008 με τίτλο «Τοξική ηγεσία και προεδρικές εκλογές» και

«Δημιουργική ηγεσία και προεδρικές εκλογές», (Ζένιος 2011) σελ. 389-396.

Σελ. 85. Τα εισαγωγικά αφορούν φράσεις του τότε προέδρου της Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδό-

πουλου και του προέδρου που τον διαδέχθηκε μετά από έναν χρόνο Δημήτρη Χριστόφια, αντί-

στοιχα.

Σελ. 86. Για την «τέχνη της πολιτικής λοξοδρομίας» στην Κύπρο αρθρογράφησα το 2010 με

αφορμή τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης˙ βλ. http://blog.stockwatch.com.cy/?p=91 . O όρος

οφείλεται στον (Said 1999) σελ. 70.

Σελ. 86. Τα στοιχεία από έρευνα που διεξάγουν ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι ερευνητές, βλ.

(Sözen et al. 2010) σελ. 20.

Σελ. 86. Είναι διάχυτη η εντύπωση για τον σφικτό εναγκαλισμό της δημόσιας ζωής από τα πολιτικά

κόμματα, όμως το πόρισμα της Διερευνητικής Επιτροπής για τα γεγονότα στο Μαρί τη διατύπωσε

με τον πιο επίσημο τρόπο˙ βλ. (Πολυβίου 30 Σεπτ. 2011). Η αναφορά από τη σελ. 591.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Δημιουργική κοινωνία

Σελ. 91. Το θέμα της δημιουργικότητας έχει απασχολήσει εκτενώς κοινωνιολόγους, οικονομολό-

γους και ψυχολόγους, κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος για τις νοητικές διεργασίες του ανθρώπου

και του ρόλου της δημιουργικότητας στην οικονομική ανάπτυξη. Η συζήτησή μας για δημιουργική

κοινωνία είναι επηρεασμένη από το έργο των (Bohm 2004, Schumpeter 1987, Gardner 2006, 1999,

1993, Csikszentmihalyi 1996). Βλ. επίσης (Bohm 2002) για την αρμονία των φυσικών φαινομένων,

που στηρίζεται στις φιλοσοφικές αναζητήσεις του Χέγκελ για την «ενότητα των αντιθέσεων», με

ρίζες από τον Ηράκλειτο. Το απόφθεγμα «δημιουργώ άρα υπάρχω» αποδίδεται στον John Seely

Brown από το (Gardner 2006) σελ. 77, παράφραση βεβαίως του «σκέφτομαι άρα υπάρχω» του

Καρτέσιου. Για τη δημιουργική προσαρμογή και την ανάγκη για αναστοχασμό και κριτική σκέψη,

βλ. (De Bono 1970, 1992, Gardner 2006).

Σελ. 93. Το παράδειγμα των φώτων τροχαίας από (Bohm 2004) σελ. 12-13. 

Σελ. 94. Η σημασία της συλλογικότητας στη δημιουργική προσπάθεια απασχόλησε τον ιταλό Gi-

ambattista Vico, τον 18ο αιώνα˙ βλ. (Berlin 2001) σελ. 53-67, από το οποίο αντλεί η συζήτηση μας.

Σελ. 95. Αναφορά στον Έμερσον από (Atkinson 2000) σελ. 379.

Σελ. 95. Αναφορά στον Heine από την εισαγωγή στο δοκίμιο “Two concepts of liberty” (Berlin

1969) σελ. 192. Η επόμενη αναφορά από την καταληκτική παράγραφο στο (Keynes 2007).

Σελ. 97. Η εξίσωση της ισχύος στις διεθνείς σχέσεις από (Cline 1975). Για τον ρόλο της ισχύος σε

θέματα ηγεσίας, βλ. (Burns 1978).
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Σελ. 99. Τα επιχειρήματα για αυτοπεριορισμό στις διεθνείς σχέσεις στηρίζονται στις θεωρίες του

(Lebow 2008). Βεβαίως δεν είναι καθολικά αποδεκτές και αμφισβητούνται από διαφορετικές σχο-

λές σκέψεις˙ βλ. (Dunne, Kurki, and Smith 2010). Η κριτική δεν αφορά σφάλματα ή εσωτερικές

ασυνέπειες στη θεωρία. Οι διαφωνίες αφορούν το κατά πόσο περιγράφει τα πραγματικά γεγονότα

με ικανοποιητική ακρίβεια για να καθοδηγεί τη χάραξη πολιτικής ή παρουσιάζει κενά που την κα-

θιστούν αναξιόπιστο εργαλείο. Η εμπειρία της μεταπολεμικής περιόδου, ακόμη και με τις πολλές

περιφερειακές συγκρούσεις που ακολούθησαν την κατάρρευση του διπολισμού και την άνοδο της

τρομοκρατίας, επιβεβαιώνουν μάλλον την εμπιστοσύνη στη θεωρία. Εκτενής εμπειρική ανάλυση

περιέχεται στο (Lebow 2010). Το σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας για βράβευση του Προέδρου

Ομπάμα βρίσκεται στο http://tinyurl.com/Nobel-USPresident.

Σελ. 100. Το γνωστό απόσπασμα από Θουκυδίδου Ιστορία (Θουκυδίδης 1960) Ε89. Για την ερμη-

νεία του Θουκυδίδη στα πρότυπα του Leo Strauss, βλ. (Dunne, Kurki, and Smith 2010) σελ. 66-68.

Σελ. 101. Για το σύστημα περιορισμών στις διεθνείς σχέσεις, βλ. (Dunne, Kurki, and Smith 2010)

σελ. 102-104, 107-111

Σελ. 101. Ο Τζων Κ. Γκάλμπρεθ ανέδειξε τη σημασία της «αντισταθμιστικής ισχύος» των θεσμών

ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία˙ βλ. (Galbraith 1983). 

Σελ. 104. «Επώδυνη Πορεία» είναι ο υπότιτλος του (Περικλέους 2010) για τα 50χρονα της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας. Τα τρία βιβλία που αναφέρονται εδώ είναι τα γνωστά (Gandhi 1982, Man-

dela 1994 και McAleese 1999).

Σελ. 104. Ο όρος «αυτοσυντηρούμενη σύγχηση» [self-sustaining confusion] οφείλεται στο (Bohm

2004) σελ. 26-29 από τον οποίο αντλεί αυτή η παράγραφος και η επόμενη.

Σελ. 106. Η συζήτηση για τη δημιουργική διαδικασία στηρίζεται στους παράγοντες που εντοπίζουν

οι (Csikszentmihalyi 1996) και (Gardner 2006) κεφ. 4 για τη δημιουργικότητα στους τομείς των

γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.

Σελ. 109. Βλ. Αριστοτέλους Πολιτικά (Αριστοτέλης b) 1279a22–35.

Σελ. 111. Η άποψη για το συμβόλαιο μεταξύ των γενεών οφείλεται στον φιλόσοφο του φιλελεύ-

θερου συντηρητισμού Edmund Burke, Reflections on the French Revolution (1790)˙ βλ. (Burke 2005)

loc. 16277. Τις συνέπειες αυτής της θεώρησης στην πολιτική διαδικασία και το ρόλο της πλειοψη-

φίας αναλύει ο (Giddens 1994) σελ. 26, 104-133.

Σελ. 112. Οι θεωρίες περί κοινωνικού συμβολαίου αναπτύχθηκαν με το έργο του omas Hobbes

τον 17ο αιώνα και, αργότερα, από τους John Locke, Jean-Jacques Rousseau και Immanuel Kant,

και εξακολουθούν να κατέχουν κεντρική σημασία στην πολιτική φιλοσοφία. Από τα μέσα του 20ου

αιώνα δίνεται καινούργια ώθηση στις ιδέες του κοινωνικού συμβολαίου με το θεμελιώδες έργο του

(Rawls 1971) περί δικαιοσύνης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, βλ. (Sen 2009) σελ. xi-xii και κεφ. 1.
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Σελ. 114. Η συζήτηση για τον προσδιορισμό του κοινού καλού στηρίζεται πρωτίστως στο (Rawls

2005) σελ. 15-21, 35-40 και Lecture V. Βλ. επίσης (Mill 1859) κεφ. 4, (Berlin 1997) σελ. 1-16.

Σελ. 116. Ο (Rawls 2005) σελ. 25-28, χρησιμοποιεί το εύρημα του «πέπλου άγνοιας» για να περι-

γράψει την κατάσταση των μελών μιας υποθετικής κοινωνίας που θα πρέπει να αποφασίσουν για

το κοινό καλό. Πίσω από το πέπλο άγνοιας αποφασίζουν ακριβοδίκαια αφού δεν γνωρίζουν αν

ανήκουν στην ομάδα που ευνοείται περισσότερο ή λιγότερο ή ενδεχομένως και αρνητικά από μια

απόφαση. Η απόφαση δεν μεροληπτεί υπέρ των προσωπικών μας συμφερόντων και δεν επηρεά-

ζεται από τις δικές μας προτεραιότητες ή προκαταλήψεις και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των

άλλων. Έχει όμως ασκηθεί κριτική, η οποία με βρίσκει σύμφωνο, ότι πίσω από το πέπλο άγνοιας οι

πολίτες δεν είναι πλέον ενεργά μέλη μιας πολιτικής οντότητας αλλά παθητικοί ουδέτεροι κριτές

(Gray 1995). Γι’ αυτό δεν υιοθετώ πλήρως την τεχνική του Ρωλς αλλά κάτι λιγότερο φιλόδοξο: τη

λογική της συμμετρίας η οποία δεν εγγυάται αμεροληψία αφού διατηρεί τις πρακτικές δυσκολίες

των πολιτικών επιλογών. Με αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση βρίσκομαι πλησιέστερα στον Σεν

ο οποίος επιδιώκει τη συνεχή σταδιακή απάλειψη των αδικιών από ό,τι στον Ρωλς ο οποίος περι-

γράφει την τέλεια δίκαιη κοινωνία.

Σελ. 117. Βλ. (Laouris 2011) κεφ. 7.

Σελ. 119. Το «αναπόδραστο στοιχείο της ανθρώπινης κατάστασης» από (Berlin 2001) σελ. 21. 

Σελ. 120. Για τις βάσεις της θεωρίας περί κοινωνικών επιλογών [social choice theories], βλ. (Arrow

1972, Sen 1970). Η συζήτηση σε αυτή την ενότητα ακολουθεί την προσέγγιση του (Sen 2009) κεφ.

4, όπου προτείνεται η εφαρμογή των αρχών των κοινωνικών επιλογών για μια συγκριτική θεώρηση

περί δικαιοσύνης αντί της υπερβατικής θεώρησης του Ρωλς. 

Σελ. 123. Ο όρος «ηθική ομοιότητα» οφείλεται στο (De-Shalit 1995) στο οποίο στηρίζεται η συζή-

τηση μας. Για το φαινόμενο της αυθυπέρβασης, βλ. κεφ. 1. Η αναφορά από (Macintyre 1981) σελ.

215. 

Σελ. 128. Για την ανάλυση του (Νταβούτογλου 2010) στα θέματα αυτοπεποίθησης και πολιτισμού,

βλ. σελ. 38-40, 57-58 και 832.

Σελ. 131. Αυτό φάνηκε 20 χρόνια μετά τη λειτουργία του Πανεπιστημίου όταν είχαμε αντιδράσεις

στην προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε διεθνείς γλώσσες ή στην εισδοχή φοιτητών με

διεθνή πιστοποιητικά. Οποιαδήποτε και να ήταν τα εκπαιδευτικά επιχειρήματα εναντίον αυτών

των εκσυγχρονιστικών μέτρων των πανεπιστημίων, οι δηλώσεις ότι «μας επιστρέφουν στην παλ-

μεροκρατία» ή «αποτελούν δούρειο ίππο της εκπαίδευσης» μόνο φοβίες και ανασφάλειες αποκα-

λύπτουν˙ βλ. (Ζένιος 2011) σελ. 278-290 και 551-562.

Σελ. 134. Για την έκδοση των think tanks για την προεδρία Δανία-Πολωνία-Κύπρος, βλ. (Fabry

2011).
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Σελ. 136. Η αναφορά στον Μαρξ “regarded only as workers and nothing more is seen in them,

everything else being ignored” από (Marx 1970) τόμ. 3, σελ. 13-30˙ βλ., επίσης, Part I στην ιστοσε-

λίδα http://www.marxists.org/archive/marx/ works/1875/gotha/, πρόσβαση 13-02-2012.

Σελ. 137. Η ανάλυση για πολλαπλές ταυτότητες οφείλεται στο (Sen 2006), η συγκεκριμένη συζή-

τηση από τις σελ. 24-25. Για τη σύγκρουση των πολιτισμών, βλ. (Huntington 1996)

Σελ. 140. Οι δύο παράγραφοι για τις δυσκολίες στις επιλογές συνοψίζουν τα επιχειρήματα του

(Berlin 2001) σελ. 21-23.

Σελ. 143. Η αναφορά στο δοκίμιο του Έμερσον Self-reliance, από (Atkinson 2000) σελ. 132-153.

Βλ., επίσης, ομιλία στους τελειόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2006, (Ζένιος 2011) σελ.

519-528.

Σελ. 144. Για τη διαχρονική συνέπεια της οικονομικής πολιτικής, βλ. (Kydland and Prescott 2004).

Σελ. 149. Η έννοια της «διαβουλευτικής δημοκρατίας» και ο ρόλος της έλλογης δημόσιας διαβού-

λευσης έχει αναπτυχθεί από στοχαστές όπως οι Τζων Ρωλς, Jurgen Habermas, Ronald Dworkin

και Αμάρτυα Σεν. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η σύνδεση που επιτυγχάνουν στο έργο τους μεταξύ

του ιδεώδους της δημοκρατίας και της ελευθερίας, με αυτό της δίκαιης κοινωνίας. Ιδεώδη τα οποία

βρίσκονται σε εγγενή σύγκρουση μεταξύ τους πλησιάζουν σε κοινές επιδιώξεις. Η συζήτηση του

θέματος εδώ στηρίζεται στους (Sen 2009, 1999) και (De-Shalit 1995).

Σελ. 150. Βλ. τα πρωτοσέλιδα του ημερήσιου Τύπου στις 26-10-2011: «Η Βουλή επαναφέρει Κα-

σίνη», Ο Φιλελεύθερος˙ «Έβγαλαν μαχαίρια και αλληλοσπαράζονται Πραξούλα και Κασίνης», Η

Σημερινή˙ «Βάζουν φωτιές με φυσικό αέριο», Πολίτης.

Σελ. 151. Η διαφορά μεταξύ αποτελέσματος και διαδικασίας είναι βαθιά και ουσιώδης και απα-

σχολεί τον (Sen 2009) κεφ. 11. 

Σελ. 151. Αναφορά από (Weber 1964). 

Σελ. 153. Οι αναφορές από (Τσούκας 2007) σελ. 91-92.

Σελ. 153. Αυτή η πτυχή της ιστορίας της Νοτίου Αφρικής ήταν το αντικείμενο της δημοφιλούς

ταινίας Invictus που σκηνοθέτησε ο Clint Eastwood, με πρωταγωνιστές τους Morgan Freedman

και Mat Damon.

Σελ. 159. Βιργιλίου Αινειάδα, 10.284.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Πέραν των ιδεολογικών δογματισμών

Σελ. 162. Η συζήτηση για την ιδεολογία ως μορφή γνωστικής οργάνωσης και τα παραθέματα από

το (Τσούκας 2007) σελ. 107-108.

Σελ. 163. Η «εποχή της πρακτικής κρίσης» είναι από τα κύρια θέματα του (Galbraith 1996). 
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Σελ. 164. Με την κατάρρευση του σοβιετικού συνασπισμού ο (Fukuyama 2006) υποστήριξε ότι

έφθασε η απόλυτη επικράτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τη νέα παγκόσμια

κατάσταση πραγμάτων ως «το τέλος της ιστορίας». Ωστόσο οι (Gray 1998, Stiglitz 1994, Giddens

1994) προειδοποίησαν με διορατικότητα για τις δυσκολίες και τα προβλήματα. 

Σελ. 164. Ο όρος «κόσμος φευγάτος» [runaway world] από τον τίτλο του (Giddens 2002). 

Σελ. 166. Αναφορά από το (Stiglitz 1994), σελ. 2.

Σελ. 167. Η ανατροπή μεταξύ συντήρησης και προόδου αναλύεται εκτενώς στο (Giddens

1994).

Σελ. 168. Εκτενής κριτική για τον ρόλο των αγορών που αντικατοπτρίζει σύγχρονες απόψεις μη

δογματικών οικονομολόγων περιέχεται στα (Stiglitz 1988, 1994).

Σελ. 169. Τον αυξημένο ρόλο του κρατικού ελέγχουν στην καλύτερη λειτουργία της ελεύθερης οι-

κονομίας αναδεικνύει ο (Galbraith 1996), βλ. κεφ. 3. 

Σελ. 169. Τις αρνητικές επιπτώσεις των ανισοτήτων τόσο για τους πλούσιους όσο και για τους

φτωχούς μιας κοινωνίας τεκμηριώνουν οι (Wilkinson and Pickett 2010). Για το μπούμερανγκ των

ανισοτήτων μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, βλ. (George 1992).

Σελ. 169. Το γνωστό απόφθεγμα από Κ. Marx, Address of the Central Committee to the Commu-

nist League (1850), http://tinyurl.com/Marx-communist-league, πρόσβαση 02-09-2011.

Σελ. 173. Την έννοια της τάξης ως προσωπική υπόθεση αναπτύσσει ο (Giddens 1994). Τα δύο απο-

σπάσματα από σελ. 143-144.

Σελ. 173. Η αναφορά στο πλουραλισμό τάξεων από (Galbraith 1996) σελ. 17. 

Σελ. 178. Η διαρροή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ήταν πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες, βλ. «Forward

το ρουσφέτι», Πολίτης, 28-06-2010, σελ. 1˙ «Εσωτερικό email του ΑΚΕΛ προκαλεί σάλο», Σημε-

ρινή, 29-06-2010, σελ. 3.

Σελ. 182. Η συζήτηση για την «κατασκευασμένη αβεβαιότητα» στηρίζεται στα (Giddens 1994)

σελ. 4-7 και (Beck 2009).

Σελ. 183. Για την επικράτηση επί των κινδύνων, βλ. (Bernstein 1996) και την διαμετρικά αντίθετη

άποψη του (Beck 2009). Αναφορά από Bernstein, σελ. 1.

Σελ. 184. Για τη μεταπαραδοσιακή εποχή [postmodern condition], βλ. (Lyotard 1984).

Σελ. 184. Για την ανακλαστική νεωτερικότητα, βλ.(Giddens 1994) και (Beck 1997). Καλύπτοντας

διαφορετικά, και συμπληρωματικά, θέματα οι δύο συγγραφείς υποδεικνύουν την ανάγκη επανα-

προσδιορισμού της πολιτικής διαδικασίας.

Σελ. 188. Απόσπασμα από (Galbraith 1996) σελ. 14.

Σελ. 188. Τα περί τουρκοκύπριου αριστερού ή ελληνοκύπριου δεξιού προέδρου ήταν το κύριο

θέμα συζήτησης για λίγες μέρες, αλλά ξεχάστηκε αμέσως μετά τις εκλογές. Ακόμη ένα παράδειγμα
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τακτικισμών προς συσπείρωση οπαδών˙ βλ. «Πυρά από όλους εναντίον Α. Κυπριανού«, Σημερινή,

17-05-2011. 

Σελ. 189. Αποσπάσματα από το (Galbraith 1996) σελ. 14 και 20.

Σελ. 189. Για την ανοικτή κοινωνία, βλ. το κλασικό έργο του (Popper 2011). Στις σύγχρονες δημο-

κρατίες η ανοικτή κοινωνία κινδυνεύει από υπερβολές όταν οι δογματισμοί ελέγχουν τα μέσα δια-

μόρφωσης κοινής γνώμης, οι αγορές επιβάλλουν τη θέλησή τους, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και

ανεπαρκής πολιτικός πλουραλισμός, βλ. (Soros 1997). Τα στοιχεία που παραθέσαμε για την κατά-

σταση της πολιτικής στη χώρα μας δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση. 

Σελ. 189. Απόσπασμα από το (Berlin 1997) σελ. 12.

Σελ. 192. Τα ελλείμματα στην άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια φάνηκαν από έρευνα της

Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στα πλαίσια της πολιτικής δια-

χείρισης εσόδων του Πανεπιστημίου από επικερδείς δραστηριότητες, κυρίως ερευνητικά προγράμ-

ματα, η Σύγκλητος αποφάσισε ένα ποσό να χρησιμοποιηθεί για στήριξη νέων ζευγαριών. Με την

έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου η νέα πολιτική εφαρμόστηκε από το 2009.

Σελ. 193. Το κλασικό έργο περί εμπιστοσύνης είναι το (Fukuyama 1995). Αποσπάσματα από (Judt

2010) σελ. 37-38.

Σελ. 194. Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου αναπτύχθηκε από τον James Coleman στην δεκαετία

του 1980 (Coleman 1988). Εκτεταμένες έρευνες έχουν αναδείξει το κοινωνικό κεφάλαιο ως σημαν-

τική παράμετρο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής˙ βλ. (Fukuyama 1995, Putnam

2000, Nannicini et al. 2010). Η δουλειά του (Banfield 1958) ανέδειξε με συστηματικό τρόπο την

ηθική βάση ή, κατ’ ακρίβεια, την έλλειψη ηθικής βάσης σε κοινωνίες που αντιμετωπίζουν προβλή-

ματα, αν και δεν έφθασε στη διατύπωση ολοκληρωμένης θεωρίας περί κοινωνικού κεφαλαίου που

να εξηγεί τα ευρήματα του.

Σελ. 196. Για τη σχέση μεταξύ κοινωνικού κεφαλαίου και οικονομικής ανάπτυξης, βλ. «Καινοτομία

και οικονομική ανάπτυξη: περιφέρεια γνώσης Λευκωσίας» στο (Ζένιος 2011) σελ. 201-226.

Σελ. 197. Εξηγήσεις γιατί αυξημένη ισότητα συνοδεύει τη γρήγορη οικονομική ανάπτυξη από (e

World Bank 1993, Giddens 1994) σελ. 88-89.

Σελ. 198. Για τη σύγκριση του προσδόκιμου βίου και δεικτών υγείας μεταξύ των αφρικανικής κα-

ταγωγής πολιτών στις ΗΠΑ και των φτωχών της Ινδίας, βλ. (Sen 1999) σελ. 22-23.

Σελ. 198. Αναφορά για τις ανισότητες ως ιό μιας κοινωνίας από το (Wilkinson and Pickett 2010)

κεφ. 13.

Σελ. 201. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κοινωνικών ομάδων ο (Giddens 1994) μιλά για

«πολιτικές ζωής» και «γενεσιουργό πολιτική» που επιφέρει κοινωνικές αλλαγές. Η συζήτησή μας

αντλεί από το κεφ. 3 και ιδιαίτερα σελ. 92-94. Τη σημασία που αποδίδει όμως στην έννοια της
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«ενεργού εμπιστοσύνης» την εντάσσω στο κοινωνικό κεφάλαιο όπου έχει ευρύτερες επιδράσεις

πέραν των ανταγωνισμών των κοινωνικών ομάδων. 

Σελ. 202. Το ερώτημα για τον ρόλο του κράτους συζητά ο (Berlin 1997) στο δοκίμιο του “Two con-

cepts of liberty”. Οι φιλελεύθεροι στοχαστές εκπροσωπούνται από τους Τζων Λοκ, Άνταμ Σμιθ και

Τζων Στιούαρτ Μιλλ. 

Σελ. 204. Για τις απόψεις του (Νταβούτογλου 2010), βλ. κεφ. 4 και 6.3.3.

Σελ. 205. Η αναφορά από το (Ατταλίδης 2009) σελ. 280, και στο ίδιο πνεύμα με αυτή την παρά-

γραφο, βλ. σελ. 280-285.

Σελ. 205. Για την άποψη ότι τα κράτη συμπεριφέρονται «όπως οι άνθρωποι», βλ. (Wendt 1999)

σελ. 215-224.

Σελ. 206. Ο όρος «ριζοσπαστικό κέντρο» χρησιμοποιείται από πολλούς και με διαφορετικές απο-

χρώσεις. Έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για να περιγράψει διάφορα πολιτικά κινήματα. Εδώ

του δίνω το νόημα που θεωρώ σημαντικό για τη χώρα μας και δεν αναλύω πως συνάδει (ή όχι) με

άλλες χρήσεις. Κάνω αυτή τη διευκρίνιση για να μην προσδοθούν στον όρο συμφραζόμενα από

τις ιδέες άλλων. Εξάλλου, όλο το κεφάλαιο αντιτίθεται στις γενικές ταμπέλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Αξίες

Σελ. 209. Για τη σημασία των αξιών στη πολιτική, βλ. (Wattenberg 1995) και για την πρακτική

εφαρμογή αξιών σε θέματα διοίκησης, (Jansen Kraemer 2011). Αναφορές από (Αριστοτέλης a) σελ.

120. Για τη σχέση οικονομικών και ηθικής, βλ. (Sen 1987). 

Σελ. 210. Ο ορισμός της λέξης «αξία» στηρίζεται στο λήμμα του λεξικού Τεγόπουλος-Φυ-

τράκης.

Σελ. 210. Αναφορά στον πρόεδρο Αϊζενχάουερ, ομιλία στην τελετή ορκωμοσίας του, 20-01-1953.

Σελ. 212. O όρος «αντιπολιτική πολιτική» από το (Beck 1997) από τις ιδέες του οποίου αντλεί

αυτή η παράγραφος.

Σελ. 213. Αναφορά από το (Mandela 2003) σελ. 159.

Σελ. 214. Αναφορά στον Περικλέους Επιτάφιο (Θουκυδίδου 2005).

Σελ. 214. Αναφορά στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Ακρόπολις, 01-01-1896. 

Σελ. 215. Αναφορά στον πρόεδρο Κένεντι, ομιλία στην τελετή ορκωμοσίας του, 20-01-1961.

Σελ. 215. Αναφορά στον Σταύρο Φωτίου από (Φωτίου 2001) σελ. 31.

Σελ. 216. William Ε. (Bill) Vaughan (1915-1977), αμερικανός συγγραφέας και αρθρογράφος.

Σελ. 216. Το παράθεμα για υπευθυνότητα αποδίδεται στον Ambrose Bierce (1842-1913), αμερι-

κανό σατιρικό συγγραφέα.
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Σελ. 217. Αναφορά στο πόρισμα (Πολυβίου 30 Σεπτ. 2011) σελ. 602.

Σελ. 219. Το τραγούδι από την ταινία Lion King, σε στίχους του Τιμ Ράις και μουσική του Έλτον

Τζων.

Σελ. 222. Για την αντίφαση μεταξύ επαγγελματισμού και δημιουργικότητας, βλ. (Schmidt 2000).

Ο συγγραφέας υποδεικνύει ότι η έμφαση στον επαγγελματισμό δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερη,

αλλά αποκαλύπτει μια αυξημένη εκτίμηση για ανώτερες πνευματικές ικανότητες και ανώτερη εκ-

παίδευση, καθώς και μια συντηρητική προσέγγιση σε θέματα κοινωνικής οργάνωσης. Οι απόψεις

του Schmidt τεκμηριώνονται με δεδομένα από επαγγελματικές εξετάσεις, στηρίζονται όμως σε μια

στενή βορειοαμερικάνικη αντίληψη περί επαγγελματικών ελίτ που δεν αφήνει χώρο για τη διευ-

ρυμένη έννοια όπως την περιγράφω.

Σελ. 222. Το απόσπασμα για τον επαγγελματία αποδίδεται σε ανώνυμο.

Σελ. 223. Αναφορά στο Άξιον Εστί από την ενότητα Η Γένεση.

Σελ. 224. Παραπομπή στον αυτοκράτορα Akbar όπως αναφέρεται στο (Sen 2006) σελ. 161.

Σελ. 225. Αναφορά στον Μάρκο Αυρήλιο από το (Αυρήλιος 1992) βιβλίο Δ(δ). Για τη σχέση δι-

καιοσύνης με την ανεκτικότητα, βλ. επίσης (Gray 1995) Ch. 3.

Σελ. 225. Σχετική συζήτηση για την ανεκτικότητα στο (Ζένιος 2011), βλ. «Εθνικισμός και Δημι-

ουργική Ηγεσία», σελ. 359-370.

Σελ. 226. Το παράδειγμα από (Gray 1995),  Ch. 3, loc. 664 στον οποίο στηρίζεται η συζήτηση μας

για τη διαφορά μεταξύ ανεκτικότητας και ουδετερότητας. 

Σελ. 227. «Αυτή η απίστευτη ανάγκη για πίστη» είναι ο τίτλος του (Κρίστεβα 2011).

Σελ. 227. Η ιστορία για τον πύργο του ρολογιού στο κτήριο του Πανεπιστημίου αναφέρεται στο

(Given 1997) σελ. 59-82

Σελ. 227. Για τις αξίες στην εκπαίδευση των νέων μίλησα από διάφορα βήματα κατά τη διάρκεια

της θητείας μου ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με κάποιες λεκτικές τροποποιήσεις

που δεν διαφοροποιούν τις αρχικές μου απόψεις επί του θέματος η ενότητα προέρχεται από το

(Ζένιος 2011), σελ. 349-358.

Σελ. 228. Η αναφορά στον (Μακιαβέλλι 1532) κεφ. VI. 

Σελ. 229. Η αναφορά στην (Κρίστεβα 2011) σελ. 38-39 και 43, με λόγια της οποίας είναι αυτή η

παράγραφος. 

Σελ. 231. Για τη σύνθεση των επιστημών και των τεχνών στην εκπαίδευση του ολοκληρωμένου

ανθρώπου, βλ. (Snow 1993).

Σελ. 236. Η «νέα αλήθεια» της Ευρώπης από την ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή σε δείπνο

προς τιμή των Έξι της ΕΟΚ, Αθήνα, 09-07-1961.

Σελ. 238. Για την πολιτική Ευρώπη 2020, βλ. (European Commission 2010), http://ec.europa.eu/eu-
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rope2020/index_en.htm. Επίσης την Πολιτική της Λισαβόνας της περιόδου 2000-2010 για «δημι-

ουργία της πιο ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας της γνώσης, ικανής για βιώσιμη οικο-

νομική ανάπτυξη με δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και μεγαλύτερη

κοινωνική συνοχή». Με τη λήξη της περιόδου κρίθηκε ότι οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν και στη νέα

πολιτική «Ευρώπη 2020» ενσωματώθηκαν λιγότερο φιλόδοξοι αλλά πιο μετρήσιμοι στόχοι προς

την ίδια κατεύθυνση.

Σελ. 239. Το ότι το χιούμορ είναι σοβαρή υπόθεση φαίνεται από τα πολλά βιβλία επί του θέματος˙

βλ., για παράδειγμα, (Berger 1993) όπου δίνεται και μια κατηγοριοποίηση των θεωριών περί χιού-

μορ.

Σελ. 239. Για το χιούμορ το Λίνκολν βλ. (Blaisdell 2005).

Σελ. 240. Αναφορά στον Μόντη από Χρονικό, τχ. 186, διανέμεται με την εφημερίδα Πολίτης, 23-

10-2011.

Σελ. 241. Η ιστορία των βιενέζων εμπόρων από το (Freud 1966). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Περιβάλλον

Σελ. 247. Οι τρεις μελέτες είναι (Meadows and Club of Rome 1972), (World Commission on En-

vironment and Development 1987) γνωστό και ως Grundtland Report στην ιστοσελίδα

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm, και (Taylor 1986). Η πρώτη επανεκδόθηκε με και-

νούργια στοιχεία τριάντα χρόνια αργότερα επαληθεύοντας τις πρώτες προβλέψεις και προσφέ-

ροντας καινούργιες εκτιμήσεις για το μέλλον (Meadows, Randers, and Meadows 2004). 

Σελ. 249. Ο χαρακτηρισμός για περιβαλλοντικά ανθρώπινα δικαιώματα από το (Hiskes 2009).

Σελ. 250. Μαζί με το «κοσμοκεντρική» χρησιμοποιείται και ο όρος «βιοκεντρική». Υπάρχει μια

διαφορά. Στη βιοκεντρική προσέγγιση η ζωή κατέχει μια ιδιαίτερη θέση ανεξάρτητα αν είναι αν-

θρώπινη ή όχι. Στην κοσμοκεντρική προσέγγιση η ζωή είναι ένα μόνο από τα συστατικά στοιχεία

του κόσμου. H διαφορά μπορεί να είναι σημαντική για τις θεωρίες περιβαλλοντικής ηθικής αλλά

δεν υπεισέρχεται στη συζήτησή μας για πρακτική περιβαλλοντική πολιτική. 

Σελ. 251. Οι αρχές για τη διευθέτηση συγκρουόμενων αιτημάτων στηρίζονται στο (Taylor 1986),

Ch. Competing Claims and Priority Principles, loc. 4357.

Σελ. 253. Η αναφορά στις πλαστικές σακούλες από (Θεοπέμπτου 2009).

Σελ. 253. Για το παράδειγμα της Σουηδίας, βλ. Ward, Α, J. Soble, and S. Pfeifer. “Sweden attempts

to resolve nuclear waste conundrum” Financial Times, 05-04-2011.

Σελ. 255. Αναφορά στη μελέτη της Αρχής Ενέργειας της Δανίας από το (Meadows, Randers, and

Meadows 2004) Ch. 3, loc. 1081.
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Σελ. 256. Τα όρια των διαθέσιμων ορυκτών καυσίμων, γνωστό ως peak oil, αποτελούν αντικείμενο

έντονων διαφωνιών, λόγω και των τεράστιων οικονομικών συμφερόντων και από τις δύο πλευρές

της συζήτησης: φθάνουμε σύντομα τα όρια ή θα βγάλουμε τον αιώνα; Επιχειρήματα με υπερβολές

υπέρ στο http://www.peakoil.net/ και με υπερβολές εναντίον στο http://tinyurl.com/Debunking-

Peak-Oil. Για ισόρροπη ανάλυση, βλ. την ιστοσελίδα του International Energy Agency

http://tinyurl.com/IEA-CheapOil και (Giddens 2009). Οι εκτιμήσεις του ΙΕΑ μας λένε ότι δεν επί-

κειται το τέλος των ορυκτών καυσίμων, αλλά ο ρυθμός εξάντλησής τους είναι μεγαλύτερος από

ό,τι εκτιμούσαν οι επιστήμονες πριν από μερικά χρόνια. Πρόσβαση όλων των ιστοσελίδων 08-08-

2011.

Σελ. 256. Τα στοιχεία για την υπεράντληση υδάτινων πόρων στην Κύπρο από έκθεση του Υπουρ-

γείου Γεωργίας και Φυσικού Περιβάλλοντος http://tinyurl.com/CY-MinOfAgriculture, πρόσβαση

24-08-2011.

Σελ. 256. Για το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, βλ. (Giddens 2009) σελ. 17-18 και

(MacKay 2009) Figure 1.4, σελ. 6.

Σελ. 257. Τα παραδείγματα είναι από τον (Diamond 2005) ο οποίος κτίζει πάνω στις παρατηρήσεις

του μια συστημική εξήγηση για το πώς μπορεί μια κοινωνία να καταρρεύσει ή να επιβιώσει.

Σελ. 258. Οι αναφορές σε μελέτες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι (Intergovernment Panel

on Climate Change 2007), (Stern and Great Britain. Treasury 2007) και Millennium Ecosystem As-

sessment Report στο http://millenniumassessment.org/en/index.aspx. Τα στοιχεία για τις αλλαγές

θερμοκρασίας είναι από το International Energy Agency, τα οικονομικά στοιχεία είναι από το Stern

Review στο http://www.webcitation.org/5nCeyEYJr, πρόσβαση 18-08-2011. Όσο αφορά το ερώ-

τημα αν ο άνθρωπος ή φυσικές διεργασίες προκαλούν την αύξηση των αέριων ρύπων έχει εκτιμηθεί

ότι οι βιομηχανικοί ρύποι είναι 100 με 300 φορές περισσότεροι από τους ρύπους των ηφαιστείων

και άλλων φυσικών δραστηριοτήτων του πλανήτη˙ βλ. http://volcanoes.usgs.gov/hazards/gas/cli-

mate.php πρόσβαση 21-08-2011.

Σελ. 259. Για την κατάσταση στην Κύπρο, βλ. χαρακτηριστικά, «Σε κλοιό ακραίων καιρικών φαι-

νομένων: οι κλιματικές αλλαγές φέρνουν τα πάνω-κάτω και στην Κύπρο», Φιλελεύθερος, σελ. 31,

01-01-2011. Οι προβλέψεις για την αύξηση της θερμοκρασίας από το (Hadjinicolaou et al. 2011)

σελ. 441-457και για τις οικονομικές επιπτώσεις από (Zachariadis 2010a) σελ. 744-750

Σελ. 259. Η ιστοσελίδα του Επιτρόπου περιβάλλοντος της Δημοκρατίας στο

http://theopemptou.com/portal/ Η εκτίμηση για μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος του 12%

του παγκόσμιου πληθυσμού από (Meadows, Randers, and Meadows 2004) Authors’ Preface, loc.

99. Για τις οικονομικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε διαφορετικές ομάδες,

βλ. http://www.energyprograms.org/briefs/080226.pdf για τις ΗΠΑ και τις μελέτες του RownTree
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Foundation για το Ηνωμένο Βασίλειο. Στοιχεία για την Κύπρο από την Υπηρεσία Στατιστικής

http://preview.tinyurl.com/CYSTAT-FamilyBudgets˙ ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις, αν και με μι-

κρότερες ανισότητες στην κατανομή. 

Σελ. 261. Τον Δείκτη Περιβαλλοντικών Επιδόσεων δημοσιεύει το Yale Center for Environmental

Law & Policy σε συνεργασία με το World Economic Forum και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή˙ βλ.

http://epi.yale.edu/, πρόσβαση 10-08-2011.

Σελ. 262. Ο Δείκτης Κοινωνικής Βιωσιμότητας κωδικοποιεί τις παραμέτρους της έκθεσης της Διε-

θνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του ΟΗΕ που αναφέραμε˙ βλ. http://www.ss-

findex.com/results-2010/ranking-all-countries/, πρόσβαση 10-08-2011 και 20-01-2012. 

Σελ. 263. Ορισμός βιωσιμότητας από (Solow 1992).

Σελ. 264. Η συζήτηση για προνοητική διαχείριση των κινδύνων στηρίζεται στις ιδέες του (Giddens

2009) κεφ. 7 για τους ενεργειακούς κινδύνους. Για κέντρα διαχείρισης κρίσεων, βλ. το παράδειγμα

της Νέας Ζηλανδίας http://tinyurl.com/Crisis-Management-NZ. Παρόμοιες δομές έχουν πολλές

ευρωπαϊκές χώρες.

Σελ. 265. Αναφορά στον τότε Υπουργό Άμυνας, εφ. Καθημερινή, ηλεκτρονική έκδοση, 11-07-2011.

Για ανάλυση των γεγονότων στο Μαρί, από την πλευρά των σύγχρονων αντιλήψεων για διαχείριση

κινδύνων, βλ. Waring, A., “Mari-Vassilikos: Did EAC comply with Seveso Directive?” στην ηλε-

κτρονική έκδοση της Financial Mirror, 05-08-2011, και το άρθρο μου στις 11-07-2011: «Προεδρικό

ήθος ευθύνης» στο http://blog.stockwatch.com.cy/?p=631. Η έκθεση της διερευνητικής επιτροπής

παραμένει η κύρια πηγή έγκυρων πληροφοριών˙ βλ. (Πολυβίου 30 Σεπτ. 2011). 

Σελ. 266. Για τους σταθμούς προς την καταστροφή, βλ. (Diamond 2005) κεφ. 14.

Σελ. 268. Για την υπέρβαση ιδεολογικών διαχωρισμών στα περιβαλλοντικά προβλήματα, βλ. (Gid-

dens 2009) σελ. 113-117.

Σελ. 269. Για τεχνολογικές λύσεις σε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, βλ. (Giddens 2009),

(MacKay 2009), (Pacala and Socolow 2004), ενώ για τις απρόβλεπτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

των τεχνολογιών, βλ. (Meadows 1999), σελ. 104-107.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: Οικονομία

Σελ. 274. Οι τρεις κανόνες είναι γνωστοί ως «κανόνες του Ντάλη»˙ βλ. (Daly 1990) σελ. 1-6.

Σελ. 275. Για τον Δείκτη Πραγματικής Προόδου, βλ. (Cobb, Goodman, and Wackernagel 1999).

Για τη χρήση του Δείκτη στη χάραξη οικονομικής πολιτικής πρωτοποριακό παραδείγματα είναι ο

Καναδάς ενώ σημαντικές πρωτοβουλίες έχει αναλάβει και η Ε.Ε., βλ. http://www.beyond-gdp.eu/

πρόσβαση 20-01-2012.
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Σελ. 275. Το μέγεθος της «οικονομία της αγάπης» από το Human Development Report 1995

των Ηνωμένων Εθνών, όπως αναφέρονται στο (Henderson 2006) Ch. 3: The unpaid “love” econ-

omy.

Σελ. 276. Για τον Δείκτη Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης, βλ. http://ourworld.unu.edu/en/the-

2010-human-sustainable-development-index/. Στοιχεία για την Ιρλανδία από μελέτες του ΟΟΣΑ,

βλ. (Stiglitz, Sen, and Fitoussi 2010) σελ. 29-30. 

Σελ. 276. Ο δημοφιλής όρος «οικολογικό αποτύπωμα» οφείλεται στον William Rees (Rees 1992)

σελ. 121-130. Το απόσπασμα από την ιστοσελίδα http://tinyurl.com/world-footprint, section

ABOUT US: At a glance, πρόσβαση 18-08-2011. Τα υπόλοιπα στοιχεία από το (Global Footprint

Network 2011), βλ. σελ. 34-35 για το οικολογικό αποτύπωμα της Κύπρου.

Σελ. 277. Ο αγγλικός όρος για τις προσαρμοσμένες καθαρές εξοικονομήσεις είναι Αdjusted Net

Savings-ANS. Η μεθοδολογία υπολογισμού περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Τράπε-

ζας http://tinyurl.com/WorldBank-ANS. Τα στοιχεία για την Κύπρο, στο αρχείο Adjusted net saving

time series by country: 1970-2008.

Σελ. 279. Βλ. T. Friedman, “e Earth is Full”, e New York Times, 7 Ιουνίου 2011.

http://tinyurl.com/NY-Times-Friedman, πρόσβαση 07-06-2011.

Σελ. 280. Τον Φεβρουάριο του 2008 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί ζή-

τησε από τους Τζόσεφ Στίγκλιτζ και Αμάρτυα Σεν, μαζί με τον διακεκριμένο γάλλο οικονομολόγο

Ζαν Πωλ Φιτουσσί, να συστήσουν επιτροπή για να μελετήσει τον ρόλο του ΑΕΠ στην οικονομική

και κοινωνική πρόοδο και να καθορίσουν καλύτερες μεθόδους για μέτρηση της ποιότητας ζωής.

Η έκθεσή τους χρησιμοποιεί εκτενώς τις ιδέες του Δείκτη Ανθρώπινη Ανάπτυξη (Stiglitz, Sen, and

Fitoussi 2010). 

Σελ. 280. Για πολιτικές αποσύζευξης, βλ. τις μελέτες (OECD 2011, OECD 2002,  UNEP 2011) από

ΟΟΣΑ και ΟΗΕ. Η συζήτηση για αποσύνδεση της οικονομίας από το περιβάλλον είναι από το

(UNEP 2011) κεφ. 1 και 5. Στοιχεία για την Κύπρο από τη Figure 2.6. Διεθνείς δείκτες για αποσύν-

δεση από το (OECD 2002). Η ενεργειακή αποδοτικότητα αυτοκινήτων που χρησιμοποιούμε για

σκοπούς σύγκρισης από http://www.fueleconomy.gov/feg/bestworst.shtml, πρόσβαση 25-08-2011.

Σελ. 283. Αποσπάσματα από το (Stiglitz 2010) σελ. 24-25, 45. Ο όρος δημιουργική καταστροφή

[creative destruction] από το (Schumpeter 1987) κεφ. VII.

Σελ. 285. Πολλά παραδείγματα εμπορίου με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συνοδευόμενα και από

εκτενή στατιστικά στοιχεία περιέχονται στο (McKibben 2007).

Σελ. 287. Για το κοινωνικό κόστος των μεταφορών για την Κύπρο, βλ. (Zachariadis 2008).

Σελ. 288. Το κόστος από έλλειψη νερού εκτιμάται σε 77-200 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030, ενώ

το κόστος των μονάδων αφαλάτωσης υπολογίζεται σε 400 εκατομμύρια˙ (Zachariadis 2010b) σελ.
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788-814 Για τη βελτίωση της διαχείρισης του συστήματος, βλ. (Χριστοδούλου 2008) στην ιστοσε-

λίδα http://tinyurl.com/UCY-Dokimia .

Σελ. 289. Η μελέτη (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 2010) κινείται στο ίδιο πνεύμα με

τις μελέτες διεθνών οργανισμών˙ για παράδειγμα (UNEP 2008) και (Martinez-Fernandez, Hinojosa,

and Miranda 2010).

Σελ. 290. Για τα δομικά προβλήματα στην οικονομία, βλ. επίσης τη συζήτηση στο πρώτο κεφάλαιο.

Παραγωγικότητα εργασίας από Eurostat http://tinyurl.com/Eurostat-LaborProductivity, πρόσβαση

28-01-2012.

Σελ. 291. Τα στοιχεία για καινοτομία σύμφωνα με το European Competitiveness Report 2009 (Eu-

ropean Commission 2009) σελ. 184, επίσης στην ιστοσελίδα http://tinyurl.com/EU-competitivenss-

report2009 πρόσβαση 26-3-2012, και το European Competitiveness Index (Huggins and Davies

2006), Είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε ψηλά επίπεδα καινοτομίας ενώ υστερούμε σημαντικά σε θέματα

έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται μάλλον στη διευρυμένη έννοια της καινοτομίας των με-

λετών η οποία αναφέρεται περισσότερο στην επιχειρηματικότητα παρά στην τεχνολογική καινο-

τομία. Αυτό φαίνεται και από τα υψηλά επίπεδα καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι

οποίες δεν επενδύουν στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. 

Σελ. 295. Η εισήγηση δημοσιεύτηκε στο ενδείκτης (Ζένιος 2001) σελ. 2-4 και υιοθετήθηκε από

τους υποψηφίους για την προεδρία στις εκλογές του 2003 Τάσσο Παπαδόπουλο και Αλέκο Μαρ-

κίδη, και τον υποψήφιο Ιωάννη Κασουλίδη στις εκλογές του 2008.

Σελ. 297. Για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βλ. (Meadows, Randers, and Meadows 2004) Ch. 3,

loc. 1174.Πρόσφατα στοιχεία και οι τάσεις στο http://tinyurl.com/solar-prices. Σχέδιο της Δημο-

κρατίας http://tinyurl.com/RenewableEnergyPlan-CY. 

Σελ. 297. Στο (Zachariadis 2011) σελ. 6631-6635 προτείνεται ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό μον-

τέλο για τη χώρα. Ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι η μελέτη δημοσιεύεται τρεις μόλις μέρες πριν από

την καταστροφή του σταθμού στο Βασιλικό, επιβεβαιώνοντας το ρητό «όσο πιο σκληρά δουλεύω

τόσο πιο τυχερός γίνομαι».

Σελ. 298. O ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι μαζί με τον πολωνό ομόλογό του και έξι

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εξεγέρθηκαν το 2008 εναντίον της εφαρμογής προηγούμενων

αποφάσεων της Ε.Ε. για μείωση των ρύπων και κατάφεραν να κερδίσουν παράταση και σημαντική

μείωση των στόχων˙ βλ. (Giddens 2009) σελ. 195. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αναλύει τον αντί-

κτυπο αυτής της απόφασης για την Κύπρο, στο http://tinyurl.com/EpPerivallontos-AHK.

Σελ. 299. “Nuclear plant can meet Cypriot energy demand”, Hürriyet Daily News, 20-07-2011.

Σελ. 300. Για την κατάσταση στο Σουδάν, βλ. http://tinyurl.com/US-EIA-Sudan και http://tinyurl.

com/petrodar, πρόσβαση 16-11-2011.
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Σελ. 301. Για τη διαχείριση των εσόδων από το φυσικό αέριο, βλ. το άρθρο του Α. Μιχαηλίδη «Κυ-

πριακό Ταμείο Επενδύσεων Φυσικού Αερίου» στο http://blog.stockwatch.com.cy/?p=248, πρό-

σβαση 25-08-2011. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Πάνος Παπαναστασίου έχει

υποβάλει εκτενείς εισηγήσεις για τη διαχείριση της εκμετάλλευσης, βλ. Πολίτης, Κυριακή, 03-07-

2011, σελ. 32 και 54, και (Papanastasiou 2009) σελ. 317-322. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες –και σχετικές

και με την Κύπρο– προτάσεις έκανε η επιτροπή του Καθηγητή Sheshinski που διόρισε η κυβέρνηση

του Ισραήλ για να επεξεργαστεί τον σχετικό νόμο για τη διαχείριση των αποθεμάτων της χώρας˙

βλ. http://tinyurl.com/MoF-Israel-Sheshinski. 

Σελ. 302. Έκθεση για την Κύπρο της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της

διαφθοράς (Council of Europe 2011).

Σελ. 304. Για τη σχετική μελέτη, βλ. το κεφάλαιο «Καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη. Περιφέ-

ρεια Γνώσης Λευκωσίας», (Ζένιος 2011), σελ. 201-227. Η εισήγηση της μελέτης για δημιουργία

Συμβουλίου Περιφέρειας Γνώσης Λευκωσίας υιοθετήθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και

Βιομηχάνων, τους Δήμους της μείζονος Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η απαραίτητη

συμμετοχή της κυβέρνησης δεν κατέστη δυνατή λόγω διελκυστίνδας μεταξύ του τότε Υπουργού

Οικονομικών και του Γενικού Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού. Τελικά, μετά από αλ-

λαγές προσώπων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση το 2010. Τρία χρόνια αδράνειας

των θεσμών για ένα θέμα καίριο και κρίσιμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI: Κράτος

Σελ. 310. Η συζήτηση για τον ρόλο του κράτους στην κοινωνική οργάνωση στηρίζεται στο (Gid-

dens 2000) κεφ. 3.

Σελ. 311. Οι απόψεις για τη γραφειοκρατία από το (Weber 1994). Η ερμηνεία και το απόσπασμα

από το (Τσούκας 2007) σελ. 111, οι επόμενες παράγραφοι της ενότητας από το ίδιο, σελ. 111-113,

με τροποποιήσεις που τις προσαρμόζουν στο θέμα μας. 

Σελ. 314. Ορισμός της κοινωνίας των πολιτών από το (Gellner 1996), σελ. 19, στο έργο του οποίου

στηρίζεται η συζήτησή μας.

Σελ. 316. Αν κάποιος υιοθετήσει τις δημόσιες δηλώσεις πολιτικών αρχηγών τότε τα μέλη των κομμά-

των ανέρχονται περίπου στις 80 χιλιάδες. Όμως το 8% των πολιτών που εμπιστεύονται τα κόμματα

σημαίνει 42.400 από τις 530 χιλιάδες ψηφοφόρους. Άρα είτε τα μέλη των κομμάτων δεν εμπιστεύονται

τα κόμματα τους –πράγμα που υποδηλώνει υπερβολικό οπορτουνισμό: να εγγραφεί κάποιος ως μέλος

σε μια οργάνωση που δεν εμπιστεύεται– είτε οι αρχηγοί υπερβάλλουν, όπως έχουν και κάθε λόγο. Συ-

νεκτιμώντας αυτούς τους υπολογισμούς με ανεπίσημες πληροφορίες εκτιμώ λογικό αριθμό τις 50.000.
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Σελ. 316. Απόσπασμα από (Πολυβίου 30 Σεπτ. 2011) σελ. 591-592. 

Σελ. 317. Βλ. (Fukuyama 1995) κεφ. 24 για μια θετική ατζέντα δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου.

Σελ. 318. Η συζήτησή μας για τον ρόλο του κράτους στον έλεγχο των αγορών στηρίζεται στο

(Stiglitz 1994), σελ. 13-14, κεφ. 9. Τον ρόλο των αγορών στην επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητας

του κράτους συζητούν οι (Osborne and Gaebler 1992).

Σελ. 321. Για τον ρόλο του κράτους στη χρήση βίας, βλ. (Giddens 1994) κεφ. 9.

Σελ. 322. Το ρητό για τον αγώνα δρόμου αποδίδεται στον άγγλο συγγραφέα H.G. Wells (1866-

1946).

Σελ. 322. Προϋποθέσεις για ειρηνική συνύπαρξη ετερογενών ομάδων από το (Allport 1954) όπως

αναφέρεται στο (Psaltis 2012) κεφ. 5

Σελ. 323. Η σχέση των ανισοτήτων με τη βία τεκμηριώνεται στο (Wilkinson and Pickett 2010) κεφ.

10. Η αναφορά από το (Galbraith 1958) σελ. 470.

Σελ. 324. Η συζήτηση για τον ρόλο της κρατικής πρόνοιας στις σύγχρονες συνθήκες στηρίζεται

στο (Giddens 1994), κεφ. 6 και 7. 

Σελ. 330. Το απόσπασμα για το μεγαλύτερο κράτος από Offe, βλ. (Giddens 1994) σελ. 54, και για

την έννοια του δομικού πλουραλισμού, σελ. 55-56.

Σελ. 334. Ένας γενικά αποδεκτός ορισμός για την κοινωνική επιχειρηματικότητα όπως δίνεται στο

(Zahra et al. 2009) σελ. 519-532 περιλαμβάνει «όλες τις δραστηριότητες και διαδικασίες που χρη-

σιμοποιούνται για να ανακαλύψουμε, προσδιορίσουμε και αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που βελτιώνουν

το κοινωνικό κεφάλαιο με την δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή τη βελτίωση υφισταμένων με και-

νοτόμους τρόπους». Για τη δουλειά του Yunus και την Grameen Bank. βλ. (Yunus 2010) και M.

Yunus Nobel Lecture, http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-lecture-

en.html, πρόσβαση 02-08-2011.

Σελ. 335. Τα παραδείγματα που κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι από το Skoll Foundation

στις ιστοσελίδες http://www.skollfoundation.org/entrepreneur/eric-schwarz/, http://www.skoll-

foundation.org/entrepreneur/michael-eckhart/ και http://www.skollfoundation.org/entrepre-

neur/matt-flannery-and-premal-shah/, πρόσβαση 04-08-2011. Τα βασικά είδη κοινωνικής

επιχειρηματικότητας που περιγράφουμε είναι από την τυπολογία των (Zahra et al. 2009) σελ. 519-

532, Table 2, σελ. 523, και στηρίζεται στις ιδέες των Φρίντριχ Χάιεκ και Τζόζεφ Σιούμπετερ της δε-

καετίας του 1940.

Σελ. 338. Για τη δημιουργία κοινωνικής αξίας από επιχειρηματικές δραστηριότητες βλ. (Porter and

Kramer, 2011).

Σελ. 339. Στοιχεία για δημόσιους οργανισμούς διεθνώς από τη μελέτη του ΟΟΣΑ (OECD 2005a).

Τα στοιχεία για τους κυπριακούς δημόσιους οργανισμούς και η συζήτηση για τη βελτίωση των δη-
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μόσιων οργανισμών στην Κύπρο από τη μελέτη (Cyprus Association of Directors και Πρόγραμμα

ΜΒΑ 2011).

Σελ. 340. Στοιχεία για τους μισθούς των υπαλλήλων του δημοσίου και σύγκριση με ιδιωτικούς από

(Πασιαρδής 2011).

Σελ. 340. Για την υιοθέτηση πρακτικών του ιδιωτικού τομέα από δημόσιους οργανισμούς, χωρίς

να επηρεάζεται η δημόσια αποστολή τους, βλ. (Budiman, Lin, and Singham 2009), (Stiglitz 1988),

(Kenneth et al. 2006) σελ. 357-377.

Σελ. 341. Για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, βλ. (OECD 2005b).

Σελ. 344. Για τις διεθνείς εμπειρίες για βελτίωση του κράτους, βλ. (Gore 2005), (Global Agenda

Council on the Future of Government 2011) και για το EFQM την ιστοσελίδα

http://www.efqm.org/en/.

Σελ. 344. Βλ. http://tinyurl.com/National-performance-review για την καθιέρωση του Βραβείου

Baldrige ποιότητας στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών, πρόσβαση 1-10-2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ: Κυπριακό πρόβλημα

Σελ. 351. Οι δηλώσεις του προέδρου Δημήτρη Χριστόφια τον Οκτώβριο του 2011. Διευκρινίζω ότι

δεν υποτιμώ καθόλου, αντιθέτως εκτιμώ βαθύτατα, τη συνεισφορά πολιτικών συγγραφέων που

κωδικοποιούν τις εμπειρίες τους και δίνουν ένα γενικό πλαίσιο το οποίο βοηθά την κατανόηση του

τι έκαναν και γιατί. Όμως βιβλία που στοχεύουν στον επηρεασμό μελλοντικής πολιτικής στηριζό-

μενα αποκλειστικά στην εμπειρία του συγγραφέα και χωρίς θεωρητική ανάλυση, στην καλύτερη

περίπτωση είναι ρηχά και στη χειρότερη κρύβουν παγίδες.

Σελ. 352. Για δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, βλ. «Πρόταση για πλαίσιο λύσης σε ΗΕ και

ΕΕ», Πολίτης, 10-11-2011, σελ. 5. Το ερώτημα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Γ. Λιλλήκα από

το (Λιλλήκας 2008) σελ. 17 και 285.

Σελ. 357. Λέγω «συνήθως», διότι οι ρόλοι αντιστράφηκαν με την κυβέρνηση Τάσσου Παπαδό-

πουλου και την αντιπολίτευση Δημοκρατικού Συναγερμού.

Σελ. 357. Η αναφορά στο (Μακιαβέλλι 1532) κεφ. XVIII.

Σελ. 358. Αναφορά στον Πρόεδρο Βασιλείου (Βασιλείου 2007) σελ. 332. Την κατάσταση που πε-

ριγράφω χαρακτήρισε ως το «κόλπο του Κυπριακού» ο εκ των αρχισυντακτών της εφ. Καθημερινή,

Αντρέας Παράσχος, 29-01-2011.

Σελ. 358. Η ενότητα για τους διχασμούς και τη δημιουργική ηγεσία στηρίζεται σε δύο άρθρα που

δημοσίευσα στον ημερήσιο Τύπο παραμονές των προεδρικών εκλογών του 2008 (Ζένιος 2011) σελ.

389-396. Ο όρος «τοξική ηγεσία» αποδίδεται στη Marcia Lynn Whicker, βλ. (Whicker 1996, Keller-
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man 2004).

Σελ. 360. Η αναφορά είναι στο Κεφ. 6.3.3 του βιβλίου του τούρκου υπουργού εξωτερικών (Ντα-

βούτογλου 2010). Τα αποσπάσματα που ακολουθούν από σελ. 279, 280-281.

Σελ. 365. Παρόμοια με τη δική μας ανάλυση κάνει ο (Πολυβίου 2010) σελ. 26-27. 

Σελ. 366. Τη δυσκολία αναγνώρισης των κατεχομένων αναλύουν οι (Βασιλείου 2007), (Λιλλήκας

2008) σελ. 219-226. 

Σελ. 367. Για την επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, βλ. Πα-

ράγραφος 5 της συμφωνίας Κυπριανού-Ντεκτάς, Μάιος 1977, http://tinyurl.com/1977agreement

και Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σελ. 368. Για τις δικαστικές αποφάσεις και τις επιπτώσεις τους στην επίλυση του Κυπριακού, βλ.

(Πολυβίου 2010) κεφ. 5. 

Σελ. 372. Αναφορά από (Ατταλίδης 2009), σελ. 91.

Σελ. 373. Για την ανεπάρκεια της τουρκικής στρατηγικής κατά τον (Νταβούτογλου 2010) βλ. κε-

φάλαιο 2.

Σελ. 374. Οι αρχές για τη στρατηγική ανάλυση αποτελούν έναν συνδυασμό των απόψεων των ελ-

λήνων εκδοτών του (Νταβούτογλου 2010) σελ. 19-20, με τις θεωρίες περί φιλελευθερισμού στις

διεθνείς σχέσεις. Οι εκδότες του Νταβούτογλου στηρίζονται περισσότερο στη σχολή του ρεαλισμού

των Hans Morgenthau και Kenneth Waltz. Ωστόσο, σε έναν κόσμο σύνθετων αλληλεξαρτήσεων,

όπως διαμορφώθηκε με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, και ιδιαίτερα για την Κύπρο με την ένταξη

μας στην Ε.Ε., σημαντική καθοδήγηση προσφέρουν οι Kenneth Schultz και Alexander Wendt.

Σελ. 376. Ο όρος «κεκτημένο των διαπραγματεύσεων» οφείλεται μάλλον στον Μιχάλη Ατταλίδη,

διαμορφώθηκε την περίοδο μετά την εισβολή και ως την αρχή των διαπραγματεύσεων του 2001

και κωδικοποιήθηκε στο «Σχέδιο Ανάν» (Χριστοδουλίδης 2009).

Σελ. 377. Για την ανάλυση της πολιτικής μας μετά την ένταξη στην Ε.Ε., βλ. (Ατταλίδης 2008). 

Σελ. 378. Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγμα-

τεύσεων της Τουρκίας, 10-02-2010, αρ. εγγράφου P7_TA(2010)0025, αναφορά στην παράγραφο

37. 

Σελ. 384. Οι υπολογισμοί του 0,1% και 10% στηρίζονται στις εκτιμήσεις των 8 τρισ. κυβ. ποδιών

φυσικού αερίου στο οικόπεδο 12-Αφροδίτη˙ η σύγκριση με τα στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέ-

ματα και τα αποθέματα της Ε.Ε. στις ιστοσελίδες http://www.naturalgas.org/overview/

resources.asp και https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/

2179rank.html, πρόσβαση 10-02-12.

Σελ. 386. Η αναφορά από Ι.Δ. Αμπαρτζίδης, «Το στρατηγικό διακύβευμα του ελληνισμού», Σημε-

ρινή, 7-11-2011. 
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Σελ. 386. Δημόσια ομιλία του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια στις 09-10-2011.

Σελ. 389. Αναφορά από το (Πολυβίου 2010) σελ. 83˙ βλ. επίσης σελ. 62.

Σελ. 391. Για τους κινδύνους από μη λύση, βλ. (Βασιλείου 2007) σελ. 341-346, 368-369, (Πολυβίου

2010) κεφ. 10. Αναφορές από (Λιλλήκας 2008) σελ. 89, 92, 97, 88. 

Σελ. 396. Η εισήγηση για να μην είναι ο Πρόεδρος και διαπραγματευτής προήλθε από τον Πρό-

εδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκο Αναστασιάδη στα πλαίσια συνέντευξης-ανακοίνωσης

της πρόθεσής του να διεκδικήσει την προεδρία της Δημοκρατίας, «Αναστασιάδης: “Εάν εκλεγώ

δεν θα είμαι ο διαπραγματευτής”», Καθημερινή, 29-01-2012, σελ. 1. Ανάλυση για τη διαπραγμα-

τευτική διαδικασία από το Ν. Τιμοθέου, «Η διακυβέρνηση των διαπραγματεύσεων. Γιατί ο Πρό-

εδρος δεν πρέπει να είναι ο διαπραγματευτής!», http://www.nicostimotheou.com/?p=176. Για τις

αλλαγές στις θέσεις κομμάτων εν όψει εκλογών, βλ. την ανάλυση του Α. Παράσχου στο άρθρο «Το

κόλπο του Κυπριακού», Καθημερινή, 29-01-2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: Η Δύναμη της ελπίδας

Σελ. 401. «Η δύναμη της ελπίδας» παραπέμπει στον τίτλο του βιβλίου του Μπάρακ Ομπάμα, e

Audacity of Hope. Η χρήση του δεν οφείλεται σε μιμητισμό: απλώς η δύναμη της ελπίδας εκφράζει

ακριβώς αυτό που μου ήρθε στο νου στη συζήτηση με τη Μαρία, που αναφέρω στο κείμενο, και

ήταν το θέμα του άρθρου «Οι ελπίδες δεν έχουν ημερομηνία λήξης» που δημοσίευσα στο περιοδικό

των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου τον Φεβρουάριο του 2008, (Ζένιος 2011) σελ. 397-400.

Η ενότητα αυτή είναι διασκευή του άρθρου. Είμαι βέβαιος ότι το έγραψα προτού διαβάσω το βιβλίο

του προέδρου Ομπάμα. Εξάλλου και ο ίδιος αποδίδει το τίτλο του στην ομιλία ενός πάστορα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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