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Σόδομα	  και	  Γόμορα	  

	  
ΑΡΘΡΟ	  	  
Του	  Ξενή	  Χ.Ξενοφώντος*	  	  
	  
•	  Τα	  κόμματα	  καλούνται	  να	  αναδείξουν	  τον	  αληθινό	  τους	  ρόλο,	  συμβάλλοντας	  αποφασιστικά	  
ως	  τα	  κύτταρα	  της	  δημοκρατίας,	  στην	  εξυγίανση	  της	  πολιτικής	  ζωής	  	  
Η	  επάνοδος	  στην	  καθημερινή	  ρουτίνα	  μετά	  τη	  θερινή	  ραστώνη,	  μας	  βρήκε	  ενώπιον	  
ανεπιθύμητου	  πολιτικού	  τοπίου	  το	  οποίο	  διανθίζεται	  με	  νέες	  αποκαλύψεις	  διαφθοράς	  
διαπλοκής	  και	  κατάχρησης	  δημοσίου	  χρήματος.	  Εκεί	  που	  νομίζαμε	  ότι	  βιώσαμε	  όλες	  τις	  
μορφές	  λεηλάτησης	  του	  δημόσιου	  πλούτου,	  αίφνης	  βγήκε	  σαν	  σίφουνας	  από	  αριστερά,	  
κέντρο	  και	  δεξιά,	  ο	  Δήμαρχος	  Πάφου	  αποκαλύπτοντας	  νέα	  σκάνδαλα	  που	  αφορούν	  στον	  
τομέα	  της	  διαχείρισης	  των	  Τουρκοκυπριακών	  περιουσιών.	  Κερασάκι	  στην	  τούρτα	  των	  
καταγγελιών,	  αποτέλεσε	  η	  φράση	  που	  εκστόμισε	  o	  Φαίδωνας	  Φαίδωνος	  μετά	  την	  έξοδο	  του	  
από	  το	  προεδρικό:	  «Γραβατωμένοι	  στην	  πρώτη	  γραμμή	  των	  κομμάτων	  εμπλέκονται	  στο	  
καλοστημένο	  κύκλωμα	  με	  φόντο	  τις	  τουρκοκυπριακές	  περιουσίες»,	  προσθέτοντας	  πως	  
«υπάρχει	  διαπλοκή	  μεταξύ	  μεταξύ	  πολιτικών	  και	  δημοσίων	  λειτουργών».	  	  
Εν	  μέσω	  των	  καταιγιστικών	  καταγγελιών	  Φαίδωνα	  που	  άφησαν	  άναυδη	  την	  κοινή	  γνώμη	  
καθώς	  εμπλέκονται	  κολοσσοί	  της	  οικονομικής	  ζωής	  του	  τόπου	  και	  πολιτικά	  πρόσωπα,	  η	  
αστυνομία	  ανακοίνωσε	  συλλήψεις	  καθηγητών	  και	  λειτουργών	  του	  ΤΕΠΑΚ	  σχετικά	  με	  
διερευνόμενη	  υπόθεση	  που	  αφορά	  ατασθαλίες	  σε	  ερευνητικά	  προγράμματα	  ύψους	  πέντε	  
εκατομμυρίων	  ευρώ.	  Η	  τραγελαφικότητα	  του	  όλου	  σκηνικού	  συμπληρώνεται	  με	  την	  
επισήμανση	  του	  Προέδρου	  της	  Επιτροπής	  Δημόσιας	  Υπηρεσίας	  [Ε.Δ.Υ]	  μετά	  την	  πρόσφατη	  
συνάντηση	  του	  με	  τον	  πρόεδρο	  της	  Δημοκρατίας,	  ότι	  οι	  δημόσιοι	  υπάλληλοι	  σχεδόν	  στο	  
σύνολο	  τους	  βαθμολογούνται	  ως	  εξαιρετικοί,	  γεγονός	  που	  απεικονίζει	  τα	  κραυγαλέα	  
ελλείμματα	  στη	  λειτουργία	  της	  κρατικής	  μηχανής.	  	  
ΣΙΓΗ	  ΙΧΘΥΟΣ	  	  
Είναι	  βέβαιον,	  ότι	  τα	  σκάνδαλα	  δεν	  έχουν	  τελειωμό	  στη	  χώρα	  της	  Μπανανίας,	  όπως	  
αποκάλεσε	  την	  Κύπρο	  ο	  μακαριστός	  Γλαύκος	  Κληρίδης.	  Τα	  μάτια	  μας,	  που	  ομολογουμένως	  
έχουν	  χορτάσει	  από	  σκάνδαλα	  κάθε	  είδους,	  έχουν	  πολλά	  ακόμη	  να	  δούν.	  Το	  μαχαίρι	  όσο	  
βαθιά	  και	  να	  μπήκε	  τον	  τελευταίο	  καιρό	  ακόμη	  έχει	  μεγάλη	  απόσταση	  να	  διανύσει	  μέχρι	  να	  
αγγίξει	  το	  κόκκαλο.	  Είναι	  αξιοπρόσεκτο	  το	  γεγονός	  ότι,	  με	  την	  πρόσφατη	  καταδίκη	  και	  
φυλάκιση	  δημοτικών	  αρχόντων	  του	  Δήμου	  Πάφου	  (οι	  οποίοι	  προέρχονται	  από	  όλους	  τους	  
μεγάλους	  κομματικούς	  χώρους)	  για	  το	  σκάνδαλο	  του	  αποχετευτικού,	  τα	  κόμματα	  στο	  σύνολο	  
τους	  τήρησαν	  σιγή	  ιχθύος.	  Την	  ίδια	  στάση	  τηρούν	  και	  τώρα	  με	  τις	  νέες	  αποκαλύψεις	  Φαίδωνα.	  	  
Δυστυχώς,	  διαπιστώνουμε	  καθημερινά	  ότι	  το	  πολιτικό	  σύστημα	  παρά	  τα	  τραγικά	  παθήματα	  
του	  πρόσφατου	  αλλά	  και	  απώτερου	  παρελθόντος	  που	  έσυραν	  την	  Κύπρο	  στην	  
κοινωνικοοικονομική	  άβυσσο,	  εξακολουθεί	  να	  κινείται	  στις	  ράγες	  της	  κομματικής	  
μισαλλοδοξίας,	  της	  κοινωνικής	  αποχαύνωσης,	  της	  οικονομικής	  ρεμούλας	  και	  γενικότερα	  του	  
σαθρού	  πολιτικού	  βίου.	  Επιπρόσθετα,	  τα	  όσα	  ατυχή	  συμβαίνουν	  στο	  Εθνικό	  Συμβούλιο	  και	  



	  

2	  

	  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

γενικότερα	  στη	  διαχείριση	  του	  Εθνικού	  μας	  Θέματος,	  με	  αιχμή	  τις	  διαρροές	  πτυχών	  των	  
συνομιλιών	  για	  το	  Κυπριακό,	  μαρτυρούν	  τη	  συνεχιζόμενη	  κατάντια	  του	  τόπου	  όπου	  η	  
κομματική	  και	  ατομική	  επιβίωση	  κυριαρχεί	  σε	  βάρος	  του	  εθνικού	  συμφέροντος.	  	  
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ	  –	  ΡΙΖΙΚΕΣ	  ΤΟΜΕΣ	  	  
Οι	  καιροί	  ου	  μενετοί.	  Το	  κράτος	  χρήζει	  επειγόντως	  ριζικής	  μεταρρύθμισης	  ή	  καλύτερα,	  
επανίδρυσης.	  Η	  ΣΕΚ	  έθεσε	  πολλές	  φορές	  τον	  τελευταίο	  καιρό	  θέμα	  εκσυγχρονισμού	  της	  
κρατικής	  μηχανής	  και	  εδραίωσης	  συνθηκών	  αξιοκρατίας,	  ισοπολιτείας	  και	  χρηστής	  διοίκησης,	  
αξιοποιώντας	  τους	  άριστους	  στις	  θέσεις	  κλειδιά	  της	  δημόσιας	  ζωής.	  Προς	  την	  κατεύθυνση	  
αυτή,	  ο	  Γενικό	  Εισαγγελέας	  και	  ο	  Γενικός	  Ελεγκτής	  σε	  συνεργασία	  με	  ευσυνείδητους	  
πολιτειακούς	  αξιωματούχους	  και	  δημόσιους	  λειτουργούς,	  μπορούν	  να	  διαδραματίσουν	  
καταλυτικό	  ρόλο.	  Από	  την	  πλευρά	  τους,	  τα	  κόμματα,	  ως	  τα	  κύτταρα	  λειτουργίας	  του	  
δημοκρατικού	  πολιτεύματος	  καλούνται	  σε	  τούτες	  τις	  κρίσιμες	  ώρες	  να	  κάνουν	  την	  αυστηρή	  
αυτοκριτική	  τους	  συμβάλλοντας	  έμπρακτα	  στην	  εξυγίανση	  της	  πολιτικής	  ζωής	  απαλλάσοντας	  
την	  χώρα	  από	  το	  πελατειακό	  κράτος,	  το	  ρουσφέτι,	  την	  διαπλοκή	  και	  την	  αναξιοκρατία.	  Ήρθε	  η	  
ώρα,	  τα	  κόμματα	  να	  αποκτήσουν	  την	  έξωθεν	  καλή	  μαρτυρία	  οδηγώντας	  την	  Κύπρο	  στον	  δρόμο	  
του	  πολιτικού	  πολιτισμού,	  της	  νοικοκυροσύνης,	  της	  προκοπής,	  της	  αξιοπρέπειας	  της	  
κοινωνικής	  προόδου.	  Η	  προεκλογική	  εκστρατεία	  ενόψει	  των	  προεδρικών	  εκλογών,	  αποτελεί	  
μία	  χρυσή	  ευκαιρία	  για	  το	  κομματικοπολιτικό	  σύστημα	  να	  εξαγνισθεί,	  χαράσσοντας	  μια	  νέα	  
εποχή	  ανοιχτών	  οριζόντων	  για	  την	  Κύπρο	  και	  ένα	  καλύτερο	  αύριο	  για	  τη	  νέα	  γενιά.	  	  
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