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ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ 

Η έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ ζεκαηνδνηεί ηελ πξνζπάζεηα γηα λα αλαιχζνπκε 

ηελ θνηλσλία καο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Σα παιαηά εξγαιεία αλάιπζεο δελ είλαη 

ζε ζέζε λα απνηειέζνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξφνδν. ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν βνήζεζαλ, ήηαλ ρξήζηκα. ήκεξα ρξεηαδφκαζηε κηα 

δηαθνξεηηθή επεμεξγαζία πάλσ ζηηο  βαζηθέο πνιηηηθέο έλλνηεο φπσο ν ξφινο ηνπ 

θξάηνπο, ε αλάπηπμε ζηελ επνρή ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο, ην πειαηεηαθφ 

ζχζηεκα, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ε ςεθηαθή επνρή. 

Η πξνζπάζεηα γηα ηελ πνιηηηθή αιιαγή δελ είλαη εχθνιε. Η δχλακε ηεο 

παξάδνζεο είλαη ηζρπξή. Γη’ απηφ ρξεηάδεηαη λα δνχκε ηηο εμειίμεηο κε ζηαζεξή 

ππμίδα θαη θαιά επεμεξγαζκέλε πξφηαζε. Σν κνληέιν αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ 

κπνξεί λα γίλεη πην ζχγρξνλν, πην πξννδεπηηθφ, λα δνπιέςεη γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο κε πεξηζζφηεξε δηθαηνζχλε. Οη ζθέςεηο θαη νη πξνηάζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ είλαη κηα ζπκβνιή ζηνλ αγψλα γηα ηελ αλάπηπμε κε δηθαηνζχλε, ζε 

κηα πνιηηεία νξγαλσηή ειεπζεξίαο, δηθαηνζχλεο  θαη αιιειεγγχεο. 

   

 

ΔΜΔΙ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ  

Σν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πξνθαιεί πνηθίιεο ζπδεηήζεηο αλάκεζα 

ζηνπο θχπξηνπο πνιίηεο. Πνιινί ζπκπαηξηψηεο καο έρνπλ ηε βαζηά πεπνίζεζε 

πσο γηα φηη δελ πάεη θαιά ζηελ νηθνλνκηθή καο δξαζηεξηφηεηα επζχλεηαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε. Έηζη κε ηελ πεπνίζεζε φηη βξήθακε ηνλ έλνρν, πξνρσξάκε 

ζηελ θαηαγγειία ηνπ θαη κε απηφ ηνλ θαηαγγειηηθφ ιφγν νινθιεξψλνπκε ηνλ 

αγψλα καο θαηά ησλ «δπλάκεσλ ηνπ θαθνχ». Χζηφζν, ήηαλ θαη είλαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε λα αλαιχζνπκε ηα πξαγκαηηθά  δεδνκέλα πνπ  δεκηνπξγεί ε 

παγθνζκηνπνίεζε θαη έηζη λα απνθηήζνπκε κηα θαιχηεξε εηθφλα θαη ζηάζε 

απέλαληη ζηα πξάγκαηα. Σν λα ζέζνπκε ην δήηεκα ζε κηα ζηέξεε βάζε, καο βνεζά 

λα απνθχγνπκε ηελ παγίδεπζε ζε κηα ζπδήηεζε ρσξίο αξρή θαη ηέινο. 

Η παγθνζκηνπνίεζε πξνέθπςε απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, φπσο ε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε πξνέθπςε απφ ηελ ηφηε ηερλνινγηθή πξφνδν. Δίλαη 

εμειίμεηο λνκνηειεηαθέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρνπλ δξφκν αλαηξνπήο ή 
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επηζηξνθήο ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Όπσο δελ κπνξνχκε λα 

«θαηαξγήζνπκε» ην λφκν ηεο βαξχηεηαο. ε πνιινχο ζπκπαηξηψηεο καο απηφ 

δεκηνπξγεί θνβίεο, πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο. Δίλαη βέβαην φηη νη αλεμέιεγθηεο 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο έρνπλ απνθηήζεη «νηθνπκεληθφ» πεδίν θαη έηζη πηέδνπλ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία πξνο φθειφο ηνπο, πξαγκαηνπνηψληαο ηεξάζηηα θέξδε. Έλα 

ηέηνηαο έθηαζεο πξφβιεκα γηα ηνπο πνιινχο, ρξεηάδεηαη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηελ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε δξάζε ηνπο. Σν εζληθφ 

θξάηνο δελ έρεη νχηε ηηο δπλάκεηο νχηε ηνλ ηξφπν λα απνηξέςεη εμειίμεηο πνπ 

δξνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 Γελ ρσξάεη ακθηβνιία φηη ζηηο πξνεγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο ηεο Γχζεο 

ζρεκαηνπνηήζεθε ε λέα ηερλνινγία. Η επνρή ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή δελ 

κπνξνχζε λα πξνθχςεη ζηε Γθάλα, ην Βηεηλάκ, ή ην Πεξνχ. Απηφ πνπ κεηξάεη 

ζήκεξα είλαη πσο απηφ ην εξγαιείν ηεο επαλαζηάζεο ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο, 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ κπνξεί λα ην αμηνπνηήζεη θαη ε Γθάλα, θαη ην 

Βηεηλάκ θαη ην Πεξνχ. Οη δεκηνπξγνί ηεο επνρήο ηνπ παγθφζκηνπ ρσξηνχ, ηνπ 

ρσξίο ζχλνξα εκπνξηθνχ αληαγσληζκνχ, κπνξεί λα «μεπεξαζηνχλ»  απφ ην 

δεκηνχξγεκά ηνπο. Η παγθφζκηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ι.ρ. ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή δίλεη ζήκεξα ηελ επθαηξία ζε ρψξεο πνπ γηα ρξφληα ήηαλ ζην 

πεξηζψξην ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο φπσο νη Ιλδίεο, ε Μαιαηζία, ε Φηλιαλδία, ε 

Ιξιαλδία λα κπνπλ ζην παηρλίδη κε εγεηηθνχο ξφινπο. Η θαηαγγειία δελ ιχλεη 

θαλέλα πξφβιεκα. Δίηε απνθηάο ην δεκηνχξγεκα θαη ζπκκεηέρεηο ζην παηρλίδη, είηε 

κέλεηο πίζσ επεηδή αηζζάλεζαη κηθξφο ελψ άιινη απνθαζίδνπλ θαη δξνπλ 

δηαθνξεηηθά. Η κνλνκεξήο θαηαγγειία γχξσ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο αλνηθηήο 

αγνξάο είλαη ε «ιχζε» πνπ ηαηξηάδεη ζηηο ζπληεξεηηθέο θαη θιεηζηνθνβηθέο 

πνιηηηθέο. Η επεμεξγαζία εθηθηψλ πξνηάζεσλ είλαη ε  ε ιχζε πνπ ηαηξηάδεη ζηηο 

δπλάκεηο κε πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε. ήκεξα είλαη αλέθηθηε θάζε πξφηαζε κε 

εζληθά ραξαθηεξηζηηθά. Υξεηάδνληαη πξνηάζεηο κε ππεξεζληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ν ρψξνο ι.ρ. ηνπ ΟΗΔ ή ηεο ΔΔ πξνζθέξεη απηή ηε δπλαηφηεηα. Σν δήηεκα ηεο 

παγθφζκηαο δηεχζπλζεο κε δεκνθξαηηθφ έιεγρν είλαη θξίζηκν δήηεκα ηεο επνρήο 

πνπ αθνξά -κε δηαθνξεηηθή αλαινγία- φια ηα θξάηε. Σν δήηεκα δχζθνια επηιχεηαη 

θαη νη κεγάιεο απνθάζεηο απφ ζεκαληηθνχο εγέηεο απνπζηάδνπλ. Η θνξνινγία 

πάλσ ζηα θέξδε ησλ εηαηξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νηθνπκεληθφ επίπεδν 

θαη ε απφδνζή ηνπο ζηηο θησρέο ρψξεο, είλαη κηα πξαθηηθή ιχζε πνπ κπνξεί λα 
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κεηψζεη ηηο αληζφηεηεο. Η πνιηηηθή αιιειεγγχεο ζηηο ρψξεο ηνπ «Σξίηνπ Κφζκνπ», 

πνπ πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο απαηηεί ηελ άζθεζε ζπιινγηθήο, επξσπατθήο   

πνιηηηθήο πίεζεο  πνπ ζα θέξεη ζηνρεπκέλα απνηειέζκαηα. Η αχμεζε ηνπ 

πνιηηηθνχ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηελ ΔΔ θαη ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο έρεη απνθέξεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη νξηζκέλεο ρψξεο αλαπηχζζνπλ πην ζηελνχο εκπνξηθνχο 

δεζκνχο κε ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ πνπ γεσγξαθηθά είλαη πην θνληά ζηελ αθξηθάληθε 

ήπεηξν.  

ε απηή ηελ εμέιημε ε παξαθνινχζεζε, ε πξνζαξκνγή, ε αιιαγή, ε ζπκκεηνρή, 

είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε. Η νηθνλνκία ηεο γλψζεο απνηειεί ηε 

ξαρνθνθθαιηά ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο γηα θάζε ρψξα, ζπλεπψο ε Κχπξνο 

έρεη ηελ επζχλε λα ζπληνλίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Να 

αληαγσληζηεί ηηο άιιεο ρψξεο απφ ζέζε ηζρχνο. Γηα λα ην πεηχρεη ρξεηάδεηαη κηα 

ζεηξά απφ πνιηηηθέο δξάζεηο ζην ρψξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο/νηθνλνκηθήο  

αλάπηπμεο, ηεο παηδείαο, ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο θαηλνηνκίαο. 

Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ Κχπξν λα κπεη κε πην γξήγνξνπο ξπζκνχο ζην 

δξφκν ηεο λέαο νηθνλνκίαο κε παξάιιειεο ππεξεζληθέο πξνζπάζεηεο γηα 

πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ παγθφζκηα θπξηαξρία ησλ 

δπλάκεσλ ηεο αγνξάο.  

 

  

H ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΝΔΑ ΔΠΟΥΗ 

 Σν  θππξηαθφ κνληέιν αλάπηπμεο, εδψ θαη δεθαεηίεο, έρεη επηηχρεη πξνφδν ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο νη ξπζκνί αλάπηπμεο, ηα ρακειά επίπεδα πιεζσξηζκνχ, 

ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο  θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ε επηηπρήο πξνζαξκνγή 

ζηνπο δείθηεο ηνπ Μάαζηξηρη. Η έληαμε ζηε δψλε ηνπ επξψ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2008 απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή ζηηγκή απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ. Σελ ίδηα 

φκσο ζηηγκή εμαληιεί θαη ηα φξηά ηνπ. Καηάθεξε πνιιά αιιά αλ δελ αιιάμεη, δελ 

ζα κπνξέζεη λα παξακείλεη ζεκαληηθφο παίθηεο ζηε λέα πην αληαγσληζηηθή επνρή. 

ε κηα επνρή πνπ πνιιέο θππξηαθέο επηρεηξήζεηο θεχγνπλ θαη εγθαζίζηαληαη ζε 

άιιεο ρψξεο ( απφ ηε Ρνπκαλία έσο ηελ Ινξδαλία) κε ρακειφηεξν θφζηνο 

εξγαζίαο, είλαη αλάγθε λα αλαδεηήζνπκε κηα θαηλνχξηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

αλάπηπμε.  

ήκεξα ρξεηαδφκαζηε έλα δηθφ καο λέν δξφκν γηα ηελ αλάπηπμε πνπ λα 
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αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία 

ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο ιεηηνπξγίαο.  

Σν θξάηνο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ρξεηάδεηαη λα εκπινπηίζεη ηε ζεκαηνινγία 

ηνπ: θνληά ζηελ πγεία, ηελ ηζρπξή θνηλσληθή πξφλνηα θαη ηελ πξνζηαζία  απφ ηελ 

αλεξγία ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζνπκε λένπο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο φπσο νη λέεο 

ηερλνινγίεο, ε δηα βίνπ κάζεζε, ε θαηάξηηζε ζε λένπο θιάδνπο απαζρφιεζεο, ε 

πξνζνρή ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ε πνιηηηζηηθή θαιιηέξγεηα ζε έλα 

πνιππνιηηηζηηθφ πεδίν. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην, ε ηειεταηξηθή, ε ειεθηξνληθή κάζεζε, απαηηνχλ θαη ηελ 

αλαγθαία κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο. Η θππξηαθή γξαθεηνθξαηία εκπνδίδεη ηηο γξήγνξεο ιχζεηο, αιιά 

απηέο πιένλ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηε Μάιηα, ή ην Λνπμεκβνχξγν. πλεπψο 

ράλνπκε έδαθνο θαη θεξδίδνπλ άιινη.  

 Η αλάπηπμε πνπ ππεξεηεί ηηο αμίεο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο δελ 

ζπλδέεηαη  κφλν κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ή ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Κακκία 

κνλνδηάζηαζε επηινγή δελ κπνξεί λα απνδψζεη εάλ δελ πξνρσξνχλ καδί θαη νη 

πνιηηηθέο γηα ηελ θαιχηεξε πγεία, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία  θαη ηελ παηδεία ησλ 

αλνηθηψλ νξηδφλησλ.  

Παξάδεηγκα ην ΓΔΤ: ην Γεληθφ χζηεκα Τγείαο ζηελ νπζία είλαη κφλν ζηηο 

πξνζέζεηο ησλ εθάζηνηε Τπνπξγψλ Τγείαο. Γηα δεθαεηίεο εμαγγέιιεηαη αιιά ζηελ 

πξάμε ν θχπξηνο πνιίηεο αληηκεησπίδεη έλα απφ ηα ρεηξφηεξα ζπζηήκαηα παξνρήο 

πγείαο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Οη επηηξνπέο πνπ θαηά θαηξνχο ζρεκαηίδνληαη γηα ην 

ΓΔΤ παξνπζηάδνπλ κειέηεο, εηζεγήζεηο θαη δηάθνξα θείκελα. ηελ πξψηε 

δπζθνιία ή ζηελ πξψηε νξγαλσκέλε αληίδξαζε φια γπξίδνπλ ζην θαζεζηψο ηεο 

αδξάλεηαο.  

Παξάδεηγκα ε Παηδεία: έρεη ππνζηεί θαζίδεζε απφ ηελ πνιιή «κεηαξξχζκηζε». Οη 

Τπνπξγνί θηινδνμνχλ. Πξνβαίλνπλ ζε εμαγγειίεο, παξνπζηάδνπλ κειέηεο, έρνπλ 

«πιάλα». ηελ πξάμε ηίπνηα δελ αιιάδεη γηαηί ε νξρήζηξα ρξεηάδεηαη εγεηηθφ 

ζπληνληζκφ, ηθαλφ λα πξνσζεί ελσκέλεο θαη ζπλδπαζκέλεο πνιηηηθέο ζε φιν ην 

αλαπηπμηαθφ/θνηλσληθφ/εθπαηδεπηηθφ θάζκα. Αιιηψο φια γίλνληαη θαιέο 

πξνζέζεηο, απνζπαζκαηηθέο παξεκβάζεηο ρσξίο ηνλ ζπλεθηηθφ ηζηφ ηεο 

αλάπηπμεο κε ζηφρνπο θαη θαηεπζχλζεηο. 
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ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ 

ηελ επνρή ΔΔ ν ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη ζέκα γηα ζνβαξή πνιηηηθή αμηνιφγεζε. 

Ση αιιάδεη ζε ζρέζε κε ηελ επνρή ηεο «θιεηζηήο» θνηλσλίαο; Ση ζεκαίλεη θξάηνο 

ζήκεξα θαη ζε ηη δηαθέξεη απφ απηφ πνπ παξαδνζηαθά γλσξίδακε; Δθηηκψ φηη ν 

ξφινο ηνπ θξάηνπο παξακέλεη θαη ζήκεξα πνηνηηθά ζεκαληηθφο. Γέρεηαη πηέζεηο εμ 

αηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο θαη ηεο ππνρψξεζεο ησλ ζπλφξσλ, αιιά 

φια ηα ζηνηρεία ιέλε φηη ν ξφινο ηνπ  είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ηφζν ζηελ γεληθφηεξε 

νξγαλσηηθή θαη ξπζκηζηηθή ηνπ απνζηνιή φζν θαη ζην ξφιν ηνπ ζηε δηαλεκεηηθή 

πνιηηηθή σο παξάγνληα άζθεζεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.   

Δίλαη γεληθή δηαπίζησζε φηη ηα κνλνπψιηα εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε, δεκηνπξγνχλ 

αληζφηεηεο θαη ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά, ζπλεπψο ε αιιαγή είλαη ζεκηηή πνιηηηθή 

εμέιημε. Ο αληαγσληζκφο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα θαη εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ θαηαλαισηή. Χζηφζν, εθηηκψ φηη είλαη ε άιιε  άθξε ηνπ θάζκαηνο ε 

ηζνπεδσηηθή θαη επηζεηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θηιειεπζεξνπνίεζεο ζε νξηζκέλα επίπεδα. Η αληαγσληζηηθή νηθνλνκία δελ είλαη 

ηπθιφ πνιηηηθφ δφγκα: ε θηιειεπζεξνπνίεζε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζε ρψξεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ι.ρ. ηεο Κχπξνπ είλαη κηα πνιηηηθά αδηέμνδε θαη 

νηθνλνκηθά ζπάηαιε επηινγή. Η αληαγσληζηηθή επξσπατθή νηθνλνκία νθείιεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα γεσγξαθηθά κεγέζε, ηηο δπλαηφηεηεο θάζε νηθνλνκίαο λα 

δνπιέςεη ζε ζπλζήθεο «αθξαίνπ αληαγσληζκνχ». Ο απφιπηνο θαλφλαο είλαη 

άδηθνο θαη αλαπνηειεζκαηηθφο θαλφλαο. Πηζηεχσ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ 

ε βαζηθά επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ δελ κπνξεί -ιφγσ κεγέζνπο θαη 

καθξφρξνλεο επηηπρεκέλεο ιεηηνπξγίαο- λα κπεη κε ην δφξη ζε άιιε ζειίδα. Οη 

ηδηψηεο δελ έρνπλ επαξθέο θίλεηξν ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο Κχπξνπ λα 

αληαγσληζηνχλ ηηο εκηθξαηηθέο ππεξεζίεο θαη νη δεχηεξεο δελ είλαη πξφζπκεο λα 

ζέζνπλ κέξνο απφ ηηο ππνδνκέο ηνπο ζηνλ πηζαλφ ηδηψηε αληαγσληζηή ηνπο. Σα 

πξφζηηκα πνπ επηβάιινπλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο, φπσο πξνλννχλ νη θαλνληζκνί 

ηεο ΔΔ,  δελ έρνπλ ιχζεη θαλέλα πξφβιεκα.  
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ΟΙ ΗΜΙΚΡΑΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

ην γεληθφηεξν επίπεδν νη εκηθξαηηθνί νξγαληζκνί ζήκεξα, παξ’ φιε ηελ εγεηηθή 

ηνπο παξνπζία ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία, ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαζψο νξηζκέλεο 

παξαδνζηαθέο δνκέο ηνπο εκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Η απάληεζε 

ζε φηη αθνξά ηε ζηξαηεγηθή γηα ηνπο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο πξέπεη λα είλαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπο κε ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφο ηνπο:  

 α Απνθνκκαηηθνπνίεζε: δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε παξνχζα λννηξνπία φπνπ ηα 

θφκκαηα ππνβάιινπλ ιίζηεο κε νλφκαηα θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο επηιέγεη 

ηα Γ.. ησλ εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ κε βάζε ηελ θνκκαηηθή «λνκηκνθξνζχλε» ή 

ηηο θνκκαηηθέο ζπκκαρίεο ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο. Απηφο ν ηξφπνο δηνξηζκψλ 

πξνσζεί ηε κεηαηξνπή ησλ Γ ζε «κηθξά θνηλνβνχιηα», ζε ρψξνπο θνκκαηηθήο 

ππαθνήο θαη παξνρήο αληαιιαγκάησλ. Υξεηάδεηαη αιιαγή. Να ηεζεί έλα ηέινο ζηηο 

θνκκαηηθέο ιίζηεο θαη νη δηνξηζκνί λα γίλνληαη κε βάζε ηε δπλαηφηεηα πξνζψπσλ 

λα πινπνηήζνπλ κηα ζηξαηεγηθή, κε βάζε ηελ εηδηθή  γλψζε, ηελ εκπεηξία, ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο.   

 Β Νέν Μάλετηδκελη: Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ζηνπο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ηεξαξρία ηνπο, άξα έσο ηψξα έρεη εζσηεξηθά, ηππνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Μπνξεί φκσο ν Γ.Γ. ελφο εκηθξαηηθνχ νξγαληζκνχ λα πξνέξρεηαη 

είηε απφ ην εζσηεξηθφ πξνζσπηθφ, είηε απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά, ε ζέζε λα είλαη 

αλνηθηή γηα δηεθδίθεζε ζε θάζε πνιίηε κε ηηο εηδηθέο γλψζεηο θαη ηηο θαηάιιειεο 

εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. Απηή ε αιιαγή ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα πην ηζρπξέο 

επηινγέο, κε αμηνπνίεζε κηαο πην δεκηνπξγηθήο εκπεηξίαο. 

 Γ Μεξηθή Μεηνρνπνίεζε: ε πνιηηηθή ηεο κεξηθήο κεηνρνπνίεζεο κε ην δεκφζην λα 

ειέγρεη ην πιεηνςεθηθφ παθέην, πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη παξέρεη λέεο δπλαηφηεηεο επελδχζεσλ πξνο φθεινο ηφζν ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα εκηθξαηηθφ νξγαληζκφ.  

Σν πάγηα ή θεθαιαηνπρηθά θέξδε εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ απνηεινχλ εζληθφ 

πινχην θαη ε κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαηάζεζή ηνπο ζηηο ηξάπεδεο απνηειεί κηα 

πξψηεο ηάμεσο αλαρξνληζηηθή πξαθηηθή. Η αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηεξάζηηνπ 

θεθαιαίνπ κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζε λέεο επελδχζεηο πξνο φθεινο ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. 

 δ Δπέιηθηε θαη αληηγξαθεηνθξαηηθή δνκή κε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ ηελ αλνηθηή 

αγνξά. Σν δήηεκα ι.ρ. ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη ην 
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αββάην, ν πεξηνξηζκφο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε άκεζε ζχλδεζε νξηζκέλσλ 

εκηθξαηηθψλ κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ειεθηξνληθή επνρή, ε κείσζε 

ηεο απφζηαζεο απφ ηνλ πειάηε είλαη απνιχησο εθηθηέο ιχζεηο. 

 Δ Αμηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία κε μέλεο νκνεηδείο εηαηξίεο.ην επξσπατθφ επίπεδν 

ππάξρεη κηα πξνεγκέλε ηερλνγλσζία, πινχηνο ηδεψλ θαη ζρεδηαζκνχ, ζπλεπψο ν 

θππξηαθφο εκηθξαηηθφο ηνκέαο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηε δηθή ηνπο εκπεηξία 

ππνγξάθνληαο «πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο» πέξα απφ ηελ ζπλεζηζκέλε 

δεκνζηνυπαιιειηθή γξαθεηνθξαηία. Η αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ε ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε δηαξθήο επαθή ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο δεκηνπξγίαο 

κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ακνηβαία σθέιε.  

 η Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. ε θάζε πεξίπησζε θιεηδί ησλ εμειίμεσλ παξακέλεη 

ε πιήξεο ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζην ζεζκηθφ 

πεδίν. Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα νθείιεη λα πάξεη πξσηνβνπιίεο, λα κελ αξθείηαη 

ζηα ηξέρνληα ή λα παξαηεξεί ηα θεθηεκέλα. Μπνξεί λα εηζεγεζεί αιιαγέο, λα 

δεκηνπξγήζεη λέα θίλεηξα πνπ δηεπξχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

θεξδνθνξία ελφο εκηθξαηηθνχ νξγαληζκνχ. Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζην ρψξν 

ησλ εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ έρεη καθξά εκπεηξία απφ δηεθδηθήζεηο θαη 

πξνζαξκνγέο ζε λέα δεδνκέλα. πλεπψο θαη ηψξα κπνξεί λα δνπιέςεη κε άιινπο 

ξπζκνχο θαη νη αιιαγέο λα πξνθχςνπλ κε ηε δηθή ηνπ δεκηνπξγηθή ζπλαίλεζε.  

 

 

ΣΟ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΟ ΚΡΑΣΟ 

ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ννκηθψλ ζηηο 29 επηεκβξίνπ 2005 ε 

πιεξνθνξία παξνπζηάζηεθε κε ηνλ πην επίζεκν ηξφπν: απφ ην 2001 πνπ 

ςεθίζηεθε ν λφκνο πεξί «πνηληθνπνίεζεο ηνπ ξνπζθεηηνχ», νπδεκία θαηαγγειία 

έγηλε πνπ λα ζπλδέεηαη κε απηφ. Πέξαζαλ απφ ηφηε άιια ηξία ρξφληα. Καηαγγειία 

θακκία. Οπδείο θχπξηνο πνιίηεο ζθέθζεθε φηη ζπλέβε θάηη, άξα αο ελεξγνπνηήζσ 

ηηο πξφλνηεο ηνπ λφκνπ έηζη πνπ λα αθπξσζεί ην ξνπζθέηη θαη λα ηηκσξεζεί ν 

ζπληειεζηήο ηνπ. Ση ζεκαίλεη απηφ; Πψο εμεγείηαη ην κεδεληθφ απνηέιεζκα; 

Δπζχλνληαη νη πνιίηεο πνπ δελ έθαλαλ «ην θαζήθνλ» ηνπο ή ν λφκνο είλαη 

ππεξβνιηθά θηιφδνμνο; 

Σν δήηεκα φπσο ηίζεηαη ζήκεξα έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε παιαηφηεξεο επνρέο, ζηα 
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πξψηα αλεμαξηεζηαθά ρξφληα. Γηάθνξνη παξάγνληεο ηεο Κχπξνπ – θπξίσο φζνη 

άληιεζαλ θχξνο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αληηαπνηθηαθφ αγψλα, 

δεκηνχξγεζαλ δίθηπα ζρέζεσλ κε ηα αγξνηηθά (θπξίσο) ζηξψκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ, έγηλαλ επξχηεξα γλσζηνί θαη χζηεξα ζπκκεηείραλ ζην θνκκαηηθφ θαη 

θνηλσληθφ παηρλίδη. Έηζη είρακε θαηά θαηξνχο θφκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ γχξσ 

απφ έλα πξφζσπν, εμαληινχζαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζε αηνκηθέο δηεπζεηήζεηο, 

δεκηνπξγνχζαλ δίθηπα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κε ην θξάηνο. Σα θφκκαηα απηά δελ 

άληεμαλ ζην ρξφλν  γηαηί δελ ήηαλ «θφκκαηα ηδεψλ». Χζηφζν ην «πιενλέθηεκα» 

ήηαλ ζαθέο: πξφζσπα κε νξηζκέλα ραξίζκαηα, πνπ κπνξνχζαλ λα απεπζπλζνχλ 

αδηακεζνιάβεηα ζηνπο πνιίηεο, έζηελαλ δίθηπν πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ζπρλά πξφζθαηξεο πξνζσπηθέο ζηνρεχζεηο. Να απνθηήζνπλ 

επηξξνή ζηα πξάγκαηα κε πιήξε αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπο λα 

πξνζθέξνπλ εμππεξεηήζεηο ζην αηνκηθφ επίπεδν (λα πξνσζήζνπλ έλα αίηεκα, 

έλα θάλνπλ έλα ηειεθψλεκα ζην γξαθείν ηνπ ππνπξγνχ θιπ). 

Σν θππξηαθφ πειαηεηαθφ ζχζηεκα ελδπλακψζεθε ζηα ακέζσο κεηά ηελ εηζβνιή 

ρξφληα. Σν θνκκαηηθφ ζχζηεκα θαηείρε ην ξπζκηζηηθφ ξφιν  εηδηθά ζηνπο 

δηνξηζκνχο  ή ηηο πξναγσγέο  ζηε δεκφζηα ππεξεζία. Μεηά ην 1974 απέθηεζε 

επηπιένλ επηξξνή κέζα απφ ηελ δηαρείξεζε ησλ ηνπξθνθππξηαθψλ πεξηνπζηψλ, 

ηελ επηινγή θαη ηε ηαθηνπνίεζε ησλ εθηνπηζκέλσλ ζε πξνζθπγηθνχο 

ζπλνηθηζκνχο πάλσ ζε θνκκαηηθή βάζε. Η δηαλνκή η/θ γεο θαηά παξάβαζε ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαηά θαηξνχο έρεη ζπδεηεζεί ζηνλ ηχπν ρσξίο λα ππάξμεη 

θάπνηα αιιαγή ή δηφξζσζε.  

Πίζσ απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο ζα ζπλαληήζεη θαλείο ηελ θνκκαηηθή ινγηθή ηεο 

«θαηάιεςεο ηεο Βαζηίιιεο». Γειαδή ε λίθε ζηηο εθινγέο λα παξέρεη ην δηαβαηήξην 

γηα θαηάιεςε ηνπ θξάηνπο, ηελ λνκή ηεο εμνπζίαο, χζηεξα ην θξάηνο λα κνηξάζεη 

ιάθπξα, ζηα «δηθά καο παηδηά», ζηνπο αδηθεκέλνπο ηεο «παξάηαμήο καο», πνπ 

ζίγνπξα αδίθεζαλ νη πξνεγνχκελνη.  

Κάηη ηέηνην, σζηφζν, νχηε απφ ην ζχληαγκα πξνθχπηεη, νχηε απφ ηνπ λφκνπο. 

Δίλαη πξντφλ ηεο θπξηαξρίαο ελφο θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε κε ζηφρν ηελ απφθηεζε θνκκαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ.  

Έηζη αλαπηχζζνληαη θφκκαηα  κε πξνζδηνξηζκέλε επζχλε ηε «δηεπζέηεζε» ησλ 

αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ πάλσ ζε ξνπζθεηνινγηθή βάζε κε άιινζη ηε θξάζε φηη 
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«έηζη γηλφηαλ πάληα». Ο πνιίηεο παξέρεη ηελ αθνζίσζή ηνπ θαη ην θφκκα 

αλαιακβάλεη ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ ελ ζπλερεία ππεξάζπηζή ηνπ απφ ηπρφλ 

«πεξηπέηεηεο».  

Έηζη ε πνιηηηθή γίλεηαη κηα απιή «δηεπζέηεζε»: ν ςεθνθφξνο λα βξεη θαιχηεξε 

ζέζε ζην λνζνθνκείν, ν ζηξαηηψηεο λα έξζεη φζν πην θνληά ζην ζπίηη ηνπ ρσξίο λα 

ππάξρεη ζεζκηθή ιχζε γηα φινπο, ν δεκφζηνο ππάιιεινο λα κελ «κηιά πνιχ» θαη 

θπξίσο λα «θνηηάδεη ηε δνπιεηά ηνπ», ν θνηλνηάξρεο λα έρεη δπλαηφηεηεο λα ιχζεη 

πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηάο ηνπ κφλν εάλ επζπγξακκίδεηαη κε ηηο δηαζέζεηο ηνπ 

παξάγνληα πνπ ηνλ αλέδεημε θαη ηνλ ζηήξημε ζηελ ηνπηθή εμνπζία. Η δηαθνκκαηηθή 

άζθεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ πνιηηηθήο πξνζέθεξε κηα δηεχξπλζε ηνπ θνκκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε  ηελ έληαμε ζε απηφ λέσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζηελ πνιηηηθή 

δηαδηθαζία (αγξφηεο, κηθξνκεζαίνη). Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε 

θνκκάησλ παιαηνχ ηχπνπ έθεξε ηα πξάγκαηα ζην ζεκεξηλφ αδηέμνδν. Κφκκαηα 

πνπ δελ δηεθδηθνχλ κεηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αιιά πξνζπαζνχλ λα 

βξνπλ ηηο δηθέο ηνπο «ηζνξξνπίεο» ζην ζχζηεκα ησλ εμππεξεηήζεσλ (λα πάξνπκε 

ηελ εμνπζία γηα λα αιιάμνπλ ρξψκα νη εμππεξεηήζεηο, πξψηα απηνί, χζηεξα νη 

άιινη, κεηά εκείο θ.ν.θ.). 

        Η δπλακηθή πνπ έρεη απηφ ην ζχζηεκα ελίζρπζε ηελ πίζηε ζε πνιινχο 

πνιίηεο φηη απηφ (πεξίπνπ) είλαη ε πνιηηηθή. Απηή ε αληίιεςε είλαη εμαηξεηηθά 

εηθίλδπλε γηαηί ηειηθά θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «φινη είλαη ίδηνη», θαη φηη ν 

πνιηηηθφο αγψλαο δελ έρεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά κφλν πξνζσπηθέο 

πξνζζαθαηξέζεηο. Σν θξάηνο πνπ κνηξάδεη ηα ιάθπξα ζηνπο θάζε θνξά ληθεηέο, 

δελ ππάξρεη πηα. Μηα απιή καηηά ζηε δηφγθσζε ησλ αξηζκψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

νξηζκέλνπο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο (ι.ρ. Κππξηαθέο Αεξνγξακκέο, ΡΙΚ), κηα 

αλάιπζε ζηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν δεκφζηνο ηνκέαο πείζεη φηη δελ 

κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε έηζη θαη νη «επηδνηήζεηο» απφ ην θξάηνο δηαησλίδνπλ 

απιψο ηα αδηέμνδα. Η «θνηλσλία ησλ πειαηψλ» δεκηνπξγεί ειαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ρακειψλνπλ ηνλ πήρπ γηα λα 

εμππεξεηεζεί έλα ζπληεξεηηθφ θνκκαηηθφ ζχζηεκα. Έσο ηψξα μεγεινχζακε κφλν 

ηνλ εαπηφ καο – ν ζπλαγσληζκφο ήηαλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ε Κχπξνο έσο 

ηφηε ηα πήγαηλε θαιά ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο. Σψξα ηα θξηηήξηα άιιαμαλ θαη 

νη ζπγθξίζεηο είλαη ζέκα αθξηβνχο κέηξεζεο θαη δεκφζηνπ επξσπατθνχ 

ζρνιηαζκνχ. 
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Οη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ., ε αλνηθηή νηθνλνκία, ε δπλαηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα κεηαθηλεζνχλ εθηφο Κχπξνπ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ε 

επαλάζηαζε ζπλνιηθά ηεο πιεξνθνξηθήο απνζπληνλίδνπλ ηηο ινγηθέο ηνπ 

πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο  θαη θπξηνιεθηηθά ην ζέηνπλ ζε κηα θάζε «εθηφο 

ειέγρνπ». Σν θξάηνο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα θάζε είδνπο αηηήκαηα, γη’ 

απηφ αθνινπζεί  ε δηάςεπζε ησλ ειπίδσλ θαη ε απνγνήηεπζε. Μηα εχθνιε 

ζπληαγή γηα λα κεησζνχλ νη απνγνεηεχζεηο απφ ηνπο ςεθνθφξνπο είλαη λα 

απνδίδνληαη νη επζχλεο  ζηνπο  θάζε θνξά πξνεγνχκελνπο, ή ζηελ Δ.Δ. Έηζη ν 

θαχινο θχθινο κεγαιψλεη, ε θξίζε βαζαίλεη γηαηί νη ηερλεηέο απαληήζεηο 

δηαςεχδνληαη απφ ηα πξάγκαηα. Έλα αδηέμνδν ην αληηκεησπίδεηο κε ζνβαξή 

αλάιπζε ηνπ θππξηαθνχ θαη ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, κε εξγαιεία αλάιπζεο 

πνπ λα πξνσζνχλ, ηα ζπκθέξνληα ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ κε 

πξνλνκηνχρσλ θππξίσλ, θαη λα νδεγνχλ ζην μεπέξαζκα ηνπ ζεκεξηλνχ 

αδηεμφδνπ.  

Δίλαη ζαθέο φηη ζε πνιχπινθα πξνβιήκαηα, ιχζεηο απιέο θαη εχθνιεο δελ 

ππάξρνπλ. Οξηζκέλα ζεκαληηθά βήκαηα είλαη εθηθηά, θηάλεη λα απαληήζνπκε κε 

ζχγρξνλνπο φξνπο ην πνηα θνηλσλία ζέινπκε θαη πνηαο κνξθήο αλάπηπμε 

επηδηψθνπκε. Απηή πξνθχπηεη κέζα απφ κηα δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ 

αγψλα, κε θφκκαηα πνπ λα δνπιεχνπλ ζε κηα άιιε θαηεχζπλζε δεκηνπξγψληαο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ζεζκηθήο ηζνλνκίαο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο δεκηνπξγίαο 

πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ, ηνπ θξάηνπο πνπ δηακνξθψλεη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ πην ηθαλψλ, ηνπ θξάηνπο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηα πην αδχλαηα κέιε 

ηνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο «δηθηχνπ ππνζηήξημεο» γηα φζνπο ρξεηάδνληαη κηα 

δεχηεξε επθαηξία.  

  

Η ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Η δεκφζηα δηνίθεζε ζπρλά ιεηηνπξγεί κε αλαμηνθξαηηθέο κεζφδνπο. Κνξπθαία 

παξάδεηγκα ν ηξφπνο πνπ δηνξίδεηαη  ε ΔΓΤ (Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο), ην 

ζψκα πνπ έρεη ηε ζπληαγκαηηθή επζχλε λα δηνξίδεη θαη λα πξνάγεη ηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο. Η ζχλζεζή ηεο πξνθχπηεη κέζα απφ θνκκαηηθέο ιίζηεο. Σα θάζε 

θνξά θηινθπβεξλεηηθά θφκκαηα ππνβάιινπλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο έλα 

θαηάινγν απφ ππνζηεξηθηέο ηνπο θαη ν πξφεδξνο θηηάρλεη ηελ ηειηθή ζχλζεζε, ζε 

«αλαινγηθή» βάζε, δχν απφ ην έλα θφκκα, έλαο απφ ην άιιν, θαη θάπνηνο πην 
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νπδέηεξνο θ.ν.θ . πλεπψο ε ΔΓΤ εμ αληηθεηκέλνπ ζηεξείηαη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο γηαηί ε επηινγή πξνθχπηεη κε ηε ινγηθή ηεο ιίζηαο θαη φρη ηεο 

απαηηεηηθήο, εηδηθήο γλψζεο. Οη απνθάζεηο ηεο, αθφκα θαη εθείλεο πνπ είλαη 

δίθαηεο θαη αληηθεηκεληθά νξζέο, ακθηζβεηνχληαη. Οη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο 

αηζζάλνληαη φηη θάηη δελ πάεη θαιά θαη ςάρλνπλ λα βξνπλ θάηη κεκπηφλ πίζσ απφ 

θάζε ηεο απφθαζε. Ύζηεξα αξθεηνί πξνζθεχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε πηζηεχνληαο φηη 

ε ΔΓΤ ηνπο αδίθεζε, έθαλε ιάζνο θξίζεηο, άξα ζην δηθαζηήξην ειπίδνπλ ζε 

θαιχηεξε απφθαζε.  

Οη ηξεηο πιεγέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπλδένληαη κε ηα ζρέδηα ππεξεζίαο, κε 

θαλνληζκνχο πνπ απερνχλ πξαθηηθέο κηαο άιιεο επνρήο: 

-Σν θξάηνο ηεο «γξαθνκεραλήο». 

-Η δεκφζηα ππεξεζία φπνπ φινη νη ππάιιεινη «αξηζηεχνπλ». 

-Η εμέιημε ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ  κε βάζε ηα ρξφληα παξνπζίαο ηνπο ζηελ 

ππεξεζία. 

 Απηέο νη ηξεηο πιεγέο εκπνδίδνπλ ην θππξηαθφ δεκφζην λα δνπιέςεη ζήκεξα πην 

απνηειεζκαηηθά. 

Σν θξάηνο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ζηνηρεία απφ ηελ πξαθηηθή ηεο λέαο νηθνλνκίαο 

(ι.ρ. ειεθηξνληθέο ιχζεηο ρσξίο γξαθεηνθξαηία) θαη έηζη λα θεξδίζεη ην ζηνίρεκα 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πεξηζζφηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. ην ζεζκηθφ επίπεδν ε 

δεκφζηα δηνίθεζε θνπβαιά ζηελ πιάηε ηεο φια εθείλα ηα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ 

ηελ ζρεκάηηζαλ ζε πεξαζκέλεο δεθαεηίεο. Έλαο κεραληζκφο πνπ δηέπεηαη απφ 

θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα εμσηεξηθά ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία 

(ειηθία, παιαηφηεηα, ηππνιαηξία). Απηή ε παξαδνζηαθή δνκή ρξεηάδεηαη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα ηεο πξνφδνπ θαη ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ 

πνπ ην επξσπατθφ πιαίζην επηβάιιεη. Η επζπγξάκκηζε κε ηνπο επξσπατθνχο 

θαλνληζκνχο δελ είλαη απιψο θάηη πξέπεη λα γίλεη θάπνηε. Η Κχπξνο επεδίσμε ηελ 

έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ – εθηφο άιισλ – γηα λα πξννδεχζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα εθζπγρξνληζηεί ζχκθσλα κε ηα αλψηεξα, 

πην απαηηεηηθά επξσπατθά επίπεδα. Η αξηηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ φπσο ι.ρ. ηνπ 

Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο έγηλε αληηθείκελν θξηηηθήο απφ επξσπαίνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο πνπ επί ηφπνπ κειέηεζαλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

ηνλ ππξήλα ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Η ηζνπεδσηηθή κεηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ  ππαιιήισλ κε ην 
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πξφζρεκα ηεο ηζφηεηαο νδεγεί ζηε κεηξηνθξαηία, ζπρλά ζηελ αδηαθνξία ή θαη ζε 

αλεχζπλεο ζηάζεηο. Έηζη φζνη ππάιιεινη θάλνπλ ηελ πνηνηηθή δηαθνξά 

ζπλζιίβνληαη κέζα ζε ζρέδηα ππεξεζίαο πνπ εμππεξεηνχλ ηε ζπλήζε 

δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία. ηελ νπζία παγηψλεηαη έλα ζχζηεκα πνπ 

δπζθνιεχεη ή θαη εκπνδίδεη ηελ πξφνδν, ηελ ακθηζβήηεζε, ηηο πξσηνβνπιίεο. Δίλαη 

έλα ζχζηεκα πνπ αλαδεηά ζέζεηο ζηελ επεηεξίδα κέζα απφ ηελ ηππνιαηξία, ηελ 

πειαηεηαθή ζρέζε, ηε ζηαζηκφηεηα, θαη ην κέζν φξν πνπ ε κεηξηνθξαηία  ξπζκίδεη. 

Ο εηηεκέλνο απφ απηή ηε ζπξξίθλσζε επζχλεο είλαη ε ίδηα ε θνηλσλία καο, ην 

πνιηηηθφ καο ζχζηεκα, ν θαζεκεξηλφο πνιίηεο, ε δηεζλήο εηθφλα ηεο παηξίδαο καο. 

Η αλαδήηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε. 

 

 

ΓΙΠΟΛΙΜΟ ΚΑΙ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΣΧΝ ΘΔΜΧΝ 

Σν Όζθαξ είλαη απνιχησο δηθφ καο. ε θάζε ζθαίξα ηεο δεκφζηαο δξάζεο 

ππάξρεη έληνλε θνκκαηηθή ζθξαγίδα. Απφ ηα θπζηνινγηθά θαη ηα ρξήζηκα ( ι.ρ. 

πλδηθάηα, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε) κέρξη ηα αθχζηθα θαη ηα «θππξηαθά» ( ι.ρ. 

καζεηηθέο εθινγέο, θαθελεία, κπχξεο, πνδφζθαηξν, ζσκαηεία θ.ά). Η αλάιπζε 

πνπ αθνινπζεί πξνθαλψο δελ αθνξά ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ έρνπλ ηα θφκκαηα ζε 

κηα πνιπθσληθή θνηλσλία αιιά ην πσο έλα ζθιεξφ θνκκαηηθφ ζχζηεκα 

δηαηεξψληαο ηελ πινχζηα ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ λα θάλεη ζπλεηδεηά επηινγέο πνπ 

λα «παξαρσξνχλ» εμνπζίεο θαη πξνλφκηα ζε λένπο ζεζκνχο.  

Έθζεζε ηνπ «πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο» δηαπηζηψλεη φηη εηδηθά ζην ρψξν ηεο 

λενιαίαο ν θαζνξηζηηθφ ξφινο ησλ θνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ λενιαίαο « 

θαηαπλίγεη ηε θσλή κεγάινπ κέξνπο ηεο λενιαίαο» , γεγνλφο πνπ «θαζειψλεη  ηηο 

φπνηεο πξνζπάζεηεο νξγαλσκέλεο ακθηζβήηεζεο ησλ θνκκαηηθψλ επηινγψλ θαη 

πεξηνξίδεη ηελ επηξξνή άιισλ , αλεμάξηεησλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ή 

νκάδσλ λέσλ»( εθεκεξίδα,«Πνιίηεο», 12/1/2006). 

  

Ο ζεκεξηλφο  ππεξβνιηθφο  θνκκαηηζκφο έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ  1940. Η θνηλσλία καο δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηα ζθιεξά ηείρε ηνπ 

παγθφζκηνπ δηπνιηζκνχ θαη ηεο απφιπηεο ζχγθξνπζεο ησλ ηφηε δχν 

Τπεξδπλάκεσλ. Η θνηλσλία καο  έπεζε ζηελ «παγίδα» ηνπ δηθνχ καο εκθπιίνπ, 
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ηεο απφιπηεο ζχγθξνπζεο αξηζηεξάο-δεμηάο κε άιια κέζα. Η θνηλσλία ησλ 

«δεμηψλ» θαη ησλ «αξηζηεξψλ» θαθελείσλ, ζσκαηείσλ, θαη ζπληερληψλ άληεμε 

πνιιέο δεθαεηίεο θαη ζήκεξα βαζηιεχεη αδηαηάξαθηα.  ε απηή ηελ θαηάζηαζε 

νδεγήζεθε ε θνηλσλία καο κέζα απφ ηελ απξφζκελε ζχκπιεπζε ηεο παιαηάο 

δεμηάο θαη ηεο παιαηάο αξηζηεξάο: νη ζρέζεηο θφκκαηνο-νπαδψλ, νη ζρέζεηο 

θαζνδήγεζεο – βάζεο έγηλαλ εμσηεξηθέο ζρέζεηο θπξηαξρίαο - επηβνιήο. Η εγεζία 

απέθηεζε πξαθηηθέο επηβνιήο ησλ ηδεψλ ηεο κέζα απφ έλα πιέγκα ππνδνκψλ θαη 

κνλφπιεπξεο ηδενινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηα ηδηφθηεηα θαθελεία, ηηο μερσξηζηέο 

ζπληερλίεο, ηελ μερσξηζηή θνηλσληθή έθθξαζε, ηελ θάζεηε δηαίξεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε «δχν θνηλσλίεο» κέζα ζηελ θνηλσλία.  

Απηή ε αληίιεςε γηα ην ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ θφκκαηνο,  έγηλε επξχηεξα 

απνδεθηή. Καη άιια θφκκαηα ηελ πηνζέηεζαλ σο ειθπζηηθή κε ην ζθεπηηθφ φηη 

πξνζθέξεη κεγάιν ή κηθξφ κεξίδην άζθεζεο ηνπηθήο εμνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ έλα 

θφκκα είλαη  ζηε ζπκπνιίηεπζε ή ζηελ αληηπνιίηεπζε. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα 

φπσο νη καζεηηθέο εθινγέο, ε λενιαία, νη ζρνιηθέο εθνξείεο, ην πνδφζθαηξν, νη 

εκηθξαηηθνί νξγαληζκνί ιέλε πνιιά.  

Απηή ε πνξεία κπνξεί λα αλαζηξαθεί; Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν γηαηί ζεσξείηαη σο 

θάηη «θπζηνινγηθφ», νη πξννδεπηηθέο δπλάκεηο αληί λα ακθηζβεηήζνπλ ηνλ ππξήλα 

δεκηνπξγίαο ηνπ, αληηγξάθνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπ. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα ηεζεί ην 

πιαίζην ηεο δεκηνπξγηθήο ακθηζβήηεζήο ηνπ. Δθηηκψ φηη ρξεηάδεηαη δεκφζηνο 

δηάινγνο, θξηηηθέο εηζεγήζεηο, θαζαξή πξφηαζε, επηκνλή. Σα θφκκαηα 

«παξαρσξψληαο» εμνπζίεο  ζε απηφλνκεο πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ θεξδίδνπλ 

θχξνο θαη αμηνπηζηία. Σα θφκκαηα ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο κεγάιεο πνιηηηθήο, 

δεκηνπξγνχλ ηα πιαίζηα εμέιημεο κηαο θνηλσλίαο. Η ζθαίξα ηεο «κηθξήο» πνιηηηθήο 

είλαη δπλάκεη ν ρψξνο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ελψζεηο πνιηηψλ, ηηο ηνπηθέο 

πξσηνβνπιίεο, ηηο αλεμάξηεηεο επηινγέο πνπ επλννχλ ηελ απηφλνκε έθθξαζε ησλ 

πνιηηψλ ζηε ζπλνηθία, ην ζρνιείν, ηνλ αζιεηηζκφ, ηε λενιαία, ηνλ πνιηηηζκφ. Πνηνο 

ζα πάξεη πξψηνο ηελ πξσηνβνπιία λα «ράζεη» ιίγε θνκκαηηθή εμνπζία αιιά λα 

θεξδίζεη πνιχ πεξηζζφηεξνπο πφληνπο ζηε ζπλνιηθή πνιηηηθή ζθαθηέξα; 
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ΣΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΥΑΜΑ 

ε ξεπνξηάδ ζηελ εθεκεξίδα «Ο Φηιειεχζεξνο» (21 Απγνχζηνπ 2006) 

παξνπζηάδεηαη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα έξεπλα. ε δηεζλή αμηνιφγεζε γηα 62 

ρψξεο γχξσ απφ ην έξγν πνπ ζπληειείηαη γηα ηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο  ε Κχπξνο πήξε ηε ζέζε ηνπ νπξαγνχ κε βαζκφ 

«κεδέλ»- καδί κε ηελ Πνισλία, ηελ Κέλπα θαη ην Μπαγθιαληέο. ηελ νκάδα ησλ 

πξσηνπφξσλ είλαη ν Καλαδάο, ε Αγγιία, θαη ε Ιλδία. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα 

ζεκεησζεί φηη κηα άιιε νκάδα ρσξψλ θαηαβάιιεη κεγάιε θαη πξνζπάζεηα γηα λα 

πεξάζεη κπξνζηά. Η Βξαδηιία, ε Κξναηία, ε Διιάδα, ε Ρνπάληα θαη ν Μαπξίθηνο 

ραξαθηεξίδνληαη σο ρψξεο πνπ «ηαμηλνκνχλ ηε βαζηθή ςεθηαθή εθπαίδεπζε σο 

θνξπθαία πξνηεξαηφηεηά ηνπο». 

Απηά ηα ζηνηρεία είλαη αξθεηά γηα λα θσηίζνπλ ηελ νπζία ελφο πξνβιήκαηνο θαη λα 

πείζνπλ θάζε έλα απφ ηνπο «ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο» φηη απηφ ην ξεθφξ είλαη 

απαξέδεθην. Σα πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο είλαη πξαγκαηηθφ θακπαλάθη γηα φζνπο 

ελδηαθέξνληαη γηα ην πσο ε θππξηαθή θνηλσλία απαληά ζηηο κείδνλεο πξνθιήζεηο 

ηεο ςεθηαθήο επνρήο. Δίλαη ζχλεζεο ζηνηρείν ηεο θππξηαθήο θνπιηνχξαο λα 

ζπγθαιχπηνπκε φηη δελ καο αξέζεη, ή λα παξεκπνδίδνπκε ηελ αλάιπζε πάλσ ζηα 

δηεζλή ζηνηρεία κε παξαπνκπή ζην πφζνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο έρνπκε 

ζηα ζρνιεία καο. Σν δήηεκα δελ ηίζεηαη έηζη. Η δηεζλήο ηαμηλφκεζε αθνξά πέξα 

απφ ηελ πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο θπξίσο ηελ πξνψζεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

δεκφζην ηνκέα, ηηο ππνδνκέο θάζε θξάηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζρεδηαζηψλ 

πνιηηηθήο ζε θάζε ρψξα.  

Σν δήηεκα είλαη εάλ θαηαλννχκε ηε ζεκαζία απηήο ηεο επαλαζηαηηθήο αιιαγήο 

πνπ ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο δεκηνπξγεί. Απηή ε θαηαλφεζε απνηειεί θαη ην 

θιεηδί γηα λα πάκε ζην επφκελν βήκα: ην ζρεδηαζκφ ζε επηηειηθφ επίπεδν 

πνιηηηθψλ δξάζεσλ ζηα βαζηθά επίπεδα (δεκφζηα ππεξεζία, ζρνιείν, εκπφξην, 

πγεία, επηθνηλσλία  θιπ) έηζη πνπ ε Κχπξνο λα βαδίζεη κε λένπο ζηφρνπο ζηελ λέα 

επνρή. 

Δχθνια κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο πσο ζηηο δηεζλείο «αλακεηξήζεηο» ε 

Κχπξνο ζηγά-ζηγά ράλεη έδαθνο. Η θαιή ζε επηδφζεηο παιαηφηεξε παξνπζία ηεο 

Κχπξνπ ζην δηεζλέο επίπεδν, ζήκεξα αληηκεησπίδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο. Δίλαη 

πνιχ αλεζπρεηηθφ φηη ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο  πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ ΔΔ ε Κχπξνο 

απνηειεί ζηαζεξφ κέινο ηεο παξέαο ησλ νπξαγψλ ζε ζεκαληηθνχο θαη θξίζηκνπο 
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ηνκείο ηεο αλαπηπμηαθήο θαη κνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο. Υψξεο ηεο Νφηηαο ή ηεο  

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ έσο ρζεο απνηεινχζαλ ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο, ζήκεξα αθήλνπλ ηελ Κχπξν λα είλαη εθείλε ζηε ζέζε ηνπ νπξαγνχ. 

πρλά δίλνπκε ηελ εληχπσζε φηη θαλέλα θακπαλάθη δελ καο αθνξά. Αλεζπρία δελ 

ππάξρεη, δελ βιέπνπκε πξσηνβνπιίεο πνπ λα αθνξνχλ πνιηηηθέο «γηα ηνπο 

ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο». 

Η Κχπξνο αδπλαηεί λα θάλεη έγθαηξα ηηο ζσζηέο δηαπηζηψζεηο.  Απνπζηάδεη έλα 

ζπλνιηθφ  ζρέδην ζηφρσλ θαη κέζσλ πνπ ζα απαληά ζηηο ζεκεξηλέο παγθφζκηεο 

θαη ηνπηθέο πξνθιήζεηο, πξνζαξκνζκέλεο ζηε λέα θαηάζηαζε πξαγκάησλ.  Η 

αδηαθνξία  γηα ηε ζεκαζία ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, ε ππνβάζκηζε ηεο  ζεκαζίαο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα 

φιε ηελ Κχπξν. Υξεηάδεηαη ε Κχπξνο λα δψζεη κηα  λέα  δπλακηθή ζηε ζπλνιηθή 

παξνπζία ηεο. Μπνξνχκε λα ελδπλακψζνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά καο κε λέεο 

πνιηηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο  θνηλσλίαο  ηεο γλψζεο, ηδηαίηεξα ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηάξηηζε ζηνπο «ζπλαξκφδηνπο» ηνκείο.  

 

 

Η ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ Δ ΝΔΑ ΒΑΗ 

Σν θεθάιαην πνπ αθνξά ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

αθνξά ηνλ αγψλα θαη ην ζρέδην γηα κηα ζχγρξνλε, απνθεληξσκέλε, ζπκκεηνρηθή 

πνιηηεία. Απφ ηηο πνιηηηθέο  ειέγρνπ απφ ην θέληξν πάλσ ζηελ πεξηθέξεηα, λα 

πάκε ζηελ Σ.Α. κε απζεληηθά απηνδηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η Κχπξνο έρεη 

βαζεηά παξάδνζε πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ επηβνιήο ηεο ζηελνθνκκαηηθήο άπνςεο 

πάλσ ζε (ζρεδφλ) θάζε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. 

ην ρψξν ηεο  Σ.Α. ππάξρεη κηα πνιχρξνλε πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία ηα θφκκαηα 

επηρεηξνχλ κηα εθ’ φιεο ηεο χιεο θεληξηθή θαηαλνκή δήκσλ/θνηλνηήησλ. Σφζα 

δήκνη ζην έλα θφκκα, ηφζνη ζην άιιν, κε θξηηήξην ην πνηα θφκκαηα ζπλεξγάδνληαη 

ζην θπβεξλεηηθφ επίπεδν. Δάλ αιιάμεη ην ζρήκα ζε απηφ ην επίπεδν αιιάδεη θαη ην 

ζρήκα ησλ θνκκάησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζε απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν. Απηή ε 

πξαθηηθή θπξηαξρεί. παλίσο εκθαλίδνληαη ηνπηθέο δπλάκεηο πνπ αλαηξέπνπλ 

απηή ηελ παγησκέλε θαηάζηαζε, εκθαλίδνληαη νη ιεγφκελνη «αληάξηεο», απηνί πνπ 

ακθηζβεηνχλ ηελ θεληξηθή θαηαλνκή.  



 18 

Δίλαη πην σθέιηκν ηα θφκκαηα λα ζπλεξγάδνληαη ζηνπο κεγάινπο δήκνπο, λα 

δίλνπλ ην πνιηηηθφ ρξψκα εθεί πνπ δηακνξθψλνληαη ηα θχξηα πνιηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (πνιηηηθέο γηα ηελ Σ.Α., νηθνλνκηθά, εηζεγήζεηο γηα ελδπλάκσζε 

ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ, Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ). ‘Δηζη ζα ππάξρεη 

κεγάιν πεξηζψξην γηα ηηο ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο γηαηί  ε Σ.Α. ρξεηάδεηαη λα 

ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο 

λα έρνπλ εθηεηακέλν πεδίν γηα δηαβνπιεχζεηο, ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, κε επηινγέο πξνζψπσλ πνπ ζα ζέβνληαη ηηο πεξηθεξεηαθέο 

ηδηνκνξθίεο. πλεπψο ρξεηάδεηαη ηα θφκκαηα λα παξαρσξήζνπλ δπλάκεηο θαη 

δπλαηφηεηεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, γεγνλφο πνπ ζα δψζεη πεξηζζφηεξν θχξνο 

ζηνλ πνιηηηθφ αγψλα.  

Η Σ.Α. ζηεξείηαη πφξσλ θαη ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο. Διέγρεηαη απφ ηελ 

θεληξηθή πνιηηηθή εμνπζία, είλαη ζπρλά αλήκπνξε λα θχγεη απφ ην βξαρλά ηνπ 

ειέγρνπ απφ ηελ θπβεξλεηηθή γξαθεηνθξαηία. Η Λεπθσζία δηαηξείηαη ζε κεγάιν 

αξηζκφ δήκσλ. Η δηαίξεζε έγηλε κε παξαδνζηαθά θξηηήξηα: ην ρσξηφ πνπ 

κεγάισζε (Λαηζηά), νη πεξηνρέο πνπ κάδεςαλ θφζκν (Άγηνο Γνκέηηνο , Έγθσκε) 

θαη ζέινπλ λα έρνπλ ην «δήκν» ηνπο. Η αληίιεςε απηή είλαη μεπεξαζκέλε. 

Υξεηάδεηαη κηα άιιε αληίιεςε γηα ηελ κνξθή θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο Σ.Α. πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο Λεπθσζίαο (ή ηεο πεξηνρήο ηεο 

κείδνλνο Λεκεζνχ) θαη πάλσ ζε απηή λα αξρίζεη έλαο δηάινγνο πνπ ζα ζηνρεχεη 

ζηελ αλάγθε γηα ελνπνίεζε/ηζρπξνπνίεζε ησλ δήκσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ ίδηα 

γεηηνληά. Οη θνηλφηεηεο είλαη πνιπηεκαρηζκέλεο ζηε ινγηθή ηνπ κηθξνχ αιιά 

«δηθνχ» καο ρσξηνχ. Σα πην πάλσ ζπκβάιινπλ ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ 

ηνπηθψλ δπλάκεσλ, ζηελ αδπλακία δεκηνπξγίαο κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, θαη 

ζηελ Σ.Α. κε αδχλαηα νηθνλνκηθά. Δίλαη κνλαδηθφ ξεθφξ λα έρεη ε Κχπξνο 24 

δήκνπο ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο.  

Αζθαιψο έρεη ζεκαζία ην πνηνο ζα γίλεη θνηλνηάξρεο ή δήκαξρνο ζηνλ έλα ή ηνλ 

άιιν ρψξν. Δίλαη φκσο εμίζνπ ελδηαθέξνλ λα πξνρσξήζνπκε κε ζνβαξέο 

πξνηάζεηο γηα ηελ ηζρπξή Σ.Α., ηθαλή λα παίμεη ην ξφιν ηεο κέζα ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο. ην ρψξν ηεο Σ.Α. ζπγθξνχνληαη νη παξαδνζηαθέο δπλάκεηο πνπ 

ζέινπλ ηελ Σ.Α. βξαρίνλα  ηεο εθάζηνηε θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο κε εθείλεο ηηο 

δπλάκεηο πνπ ζέινπλ ηελ Σ.Α. ρψξν έθθξαζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, εξγαιείν 

επίιπζεο ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, θνξπθαίν ζεζκφ κηαο απνθεληξσκέλεο, 
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ζπκκεηνρηθήο, ηζρπξήο  πνιηηείαο. Η κεηαξξχζκηζε ζην ρψξν ηεο Σ.Α. είλαη κηα 

δχζθνιε ππφζεζε: φινη ηε ζπκπαζνχλ αιιά ειάρηζηνη ηελ πξνσζνχλ κε έξγα γηαηί 

απαηηεί πεξηνξηζκφ ζέζεσλ, παξαρψξεζε κηθξψλ εμνπζηψλ, άξα ζπλέλσζε 

δπλάκεσλ. Πνιινί πξνηηκνχλ κηα γξαθεηνθξαηηθή θαη δαηδαιψδε ιεηηνπξγία ηεο 

Σ.Α. γηαηί απηή ε θαηάζηαζε ρνξεγεί ηίηινπο θαη παξάγεη θνηλσληθφ παξαγνληηζκφ. 

Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη απνθέληξσζε: ζηελ νπζία απνηειεί κηα ζπληεξεηηθή 

δηαρείξεζε ζην ρψξν ηεο Σ.Α.  γηαηί δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξήζεη ηελ πνιηηηθή 

πνπ δίλεη λέεο δπλάκεηο ζην ρψξν απφ ηελ ινγηθή πνπ εγθισβίδεη ηελ Σ.Α. ζηνλ 

ρψξν ηνπ κηθξνθνκκαηηθνχ ή ηνλ πξνζσπηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ αθήλεη ηα βαζηθά 

ζηελ αθηλεζία.  

 

 

ΟΙ ΣΡΔΙ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 

«Η πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ πιεξφηεηα ηνπ 

ζπληαγκαηηθνχ θεηκέλνπ ή ηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο πνπ επηβάιιεη ηε ηήξεζή 

ηνπ. Δμαξηάηαη επίζεο απφ ζεζκνχο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ 

θαη ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο, ψζηε ν πνιίηεο λα κελ αλαγθάδεηαη 

λα πξνθεχγεη νπσζδήπνηε ζην δηθαζηήξην γηα λα βξεη ην δίθην ηνπ...», Κ. εκίηεο, 

«Πνιηηηθή γηα Μηα Γεκηνπξγηθή Διιάδα», 2005.  

Οη αλεμάξηεηεο αξρέο ειέγρνπλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ζηεξίδνπλ ηα αηνκηθά 

δηθαηψκαηα, πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ απζαηξεζία ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζπκβάιινπλ 

ζηηο πνιηηηθέο ηεο δηαθάλεηαο, είλαη έλα βαζηθφ ζηήξηγκα ζηελ ππεξεζία ηνπ 

πνιίηε ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο. Σν δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα γηα ζεβαζκφ ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα ζθαίξα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ πνιηηψλ, απνθηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ζπνπδαηφηεηα. 

ηελ επνρή ηεο «θάκεξαο» είλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηθλχνπκε θάζε πηπρή θαη θάζε 

πξφζσπν πνπ αγσλίδεηαη γηα πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ ππεξάζπηζε ζεκειησδψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Οη 

Δπίηξνπνη Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηεο ΔΔ έρνπλ επηδείμεη ηδηαίηεξε 

επαηζζεζία ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπο. 

Οη ηξεηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο , Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο, 



 20 

Γεληθή Διέγθηξηα, Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, δηεθδηθνχλ λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα λα δνπιέςνπλ πην απνηειεζκαηηθά. Οη παιαηέο 

ππνδνκέο θαη ε ππνζηειέρσζε παξακέλνπλ ηα δχν θχξηα αηηήκαηα θαη γηα ηηο ηξεηο 

αξρέο. Η δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο πνιηηείαο ελδπλακψλεηαη, απνθηά λέα 

πνηφηεηα, κέζα απφ ηνλ πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, ζηελ 

ζεζκηθή ελίζρπζε θάζε πνιίηε πνπ δηεθδηθεί ίζα δηθαηψκαηα. Απηφ δελ 

επηηπγράλεηαη κε γεληθνινγίεο αιιά κε πνιηηηθή ζέιεζε γηα λα παξαζρεζνχλ νη 

πφξνη ζηηο αξρέο απηέο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο πνπ ε ζεκεξηλή 

θνηλσλία δεκηνπξγεί. ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, θπξίσο ηηο ζθαλδηλαβηθέο, ππάξρεη καθξά 

παξάδνζε άζθεζεο κε ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο θαη ε Κχπξνο κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη απηφ ην παξάδεηγκα.  

Σα αηηήκαηά πνπ νη ηξεηο αξρέο έρνπλ δηαηππψζεη θαη είδαλ ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο ζηνλ θππξηαθφ ηχπν είλαη βάζηκα θαη δίθαηα, ζπλεπψο ε πνιηηεία 

έπξεπε λα ηα είρε απνδερζεί θαη λα είρε ήδε  πινπνηήζεη. Η εξγαζία πνπ 

επηηεινχλ ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο, ε Γεληθή Διέγθηξηα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε 

Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ην 

θπξηφηεξν απηή ε εξγαζία έρεη θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θππξίσλ πνιηηψλ 

γηαηί είλαη εξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλεμαξηεζία ηεο γλψκεο, ζηελ απηνλνκία 

ηεο δξάζεο θαη ζηε ζεζκηθά ηεθκεξησκέλε απφθαζε. Η θπβέξλεζε κπνξεί θαη 

πξέπεη λα πξνζέμεη ηα αηηήκαηά ηνπο θαη λα λα δψζεη πεξηζζφηεξα κέζα γηα 

αθφκα θαιχηεξν απνηέιεζκα.  

Οη θπβεξλήζεηο πνπ ακθηβάιινπλ απέλαληη ζε ηέηνηα αηηήκαηα είλαη νη θπβεξλήζεηο 

πνπ ζέινπλ λα επηηεξνχλ ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη νη θπβεξλήζεηο πνπ 

ζέινπλ λα «παξαθνινπζνχλ» ηηο εμειίμεηο, λα αζθνχλ  πνιηηηθέο πίεζεο πάλσ 

ζηνπο πνιίηεο, ζπληεξψληαο πξαθηηθέο κηαο άιιεο επνρήο. 

 


