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Της Αγγελικής Ευαγ. Παπαδάκη

Ο πολιτικός που θα αναλάβει την διακυβέρνηση του κράτους οφείλει να μεριμνά για το λαό
και προ παντός με τέτοιο τρόπο ώστε να τον διοικεί με την ευχαρίστησή του και να έχει υπ’
όψη του, ότι περισσότερο χρόνο παραμένουν οι κυβερνήσεις εκείνες, που φροντίζουν
καλύτερα τα συμφέροντα του λαού.

Να διοικεί το κράτος όπως ακριβώς το πατρικό του σπίτι, με αξιοπρέπεια μεν όσον αφορά
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την ανάθεση και διαχείριση των δημοσίων έργων, με νοικοκυροσύνη και σεβασμό δε όσον
αφορά την διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων. Έτσι ο πολιτικός αποκτά καλή φήμη και
δημοσιονομική επάρκεια.

Η επιλογή των φίλων, των συνεργατών και του στενού κύκλου του κυβερνήτη απαιτεί
διάκριση και σοφία. Μόνο έτσι θα μπορεί άριστα να κυβερνήσει και να προσφέρει στο λαό
που τον ανέδειξε.

Το χειρισμό των δημοσίων υποθέσεων να τον αναθέτει στα κατάλληλα πρόσωπα, με τη
σκέψη ότι μπορεί να επικριθεί αυτός για τυχόν σφάλματά τους.

Να εμπιστεύεται όχι αυτούς που τον επαινούν για ο,τιδήποτε λέγει ή πράττει, αλλά
εκείνους που επισημαίνουν ή και κατακρίνουν τα τυχόν σφάλματά του.
Να διακρίνει τους πονηρούς και τους κόλακες, από εκείνους που τον αγαπούν και τον
υπηρετούν από συμπάθεια. Αυτό το χάρισμα είναι απαραίτητο και πολύ χρήσιμο, γιατί
πολλές φορές ικανότατοι κυβερνήτες απέτυχαν, γιατί δεν μπόρεσαν να κάμουν την
διάκριση και προδόθηκαν.

Να επιζητεί και να φέρνει για ψήφιση νόμους, που στο σύνολό τους να είναι δίκαιοι και
συμφέροντες για το λαό του, χωρίς να αντιφάσκουν και επιπλέον να ελαχιστοποιούν τις
έριδες και τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και να επιταχύνουν τις διευθετήσεις τους.

Απόδειξη καλής διακυβερνήσεως να θεωρεί, όταν βλέπει τους διοικουμένους να γίνονται
ευπορότεροι, υπευθυνότεροι και συνετότεροι εξαιτίας της δικής του φροντίδας και ορθής
πολιτικής.

Για να κάνει χρηστή και ορθή χρήση του αξιώματος της διακυβέρνησης της χώρας του,
οφείλει όχι μόνο να μην αφήνει τον λαό να βιαιοπραγεί, αλλά ούτε καν να ανέχεται να
βιαιοπραγείται, αλλά να επιμελείται, ώστε να λαμβάνουν τα αξιώματα οι άριστοι κι όχι οι
έχοντες την κομματική ιδιότητα, αλλά και ουδείς να αδικείται.
Να μη ζηλεύει όσους απέκτησαν μεγάλη εξουσία, αλλ’ εκείνους που χρησιμοποίησαν με
δίκαιο και άριστο τρόπο την εξουσία τους και να προσπαθήσει, όταν κληθεί να ασκήσει
εξουσία, να τους μιμηθεί.
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Να μη καταδέχεται οι μεν άλλοι να διαβιούν ευπρεπώς, αυτός δε σαν πολιτικός και κυρίως
σαν κυβερνήτης απρεπώς, αλλά να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση με την ταπεινότητα
και τη σεμνότητά του.
Αν θελήσει να εξακριβώσει κάτι από εκείνα που πρέπει να γνωρίζει σαν κυβερνήτης, να
μεταχειρίζεται την εμπειρία και τη σοφία.

Η εμπειρία και η σοφία αποτελούν βασικούς πυλώνες της ορθής πολιτικής. Η μεν εμπειρία
προστατεύει τον πολιτικό που θα κληθεί να ασκήσει εξουσία από προηγούμενα λάθη του, η
δε σοφία δεν τον αφήνει να παρασυρθεί από κόλακες και σειρήνες που στοχεύουν σε
προσωπικό όφελος και όχι σε όφελος του λαού.

Στη σημερινή εποχή και στο συνεχώς και διαρκώς μεταβαλλό-μενο διεθνές περιβάλλον, ο
πολιτικός οφείλει να γνωρίζει την εσω-τερική του κατάσταση, τα προσωπικά του
αποθέματα, τα ισχυρά του σημεία και τα όριά του. Τουτέστιν να έχει αυτεπίγνωση. Δεν
αρκεί όμως η αυτεπίγνωση, αλλά απαιτείται και ο αυτοέλεγχος. Δηλαδή να μπορεί κανείς
να διαχειρίζεται την εσωτερική του κατάσταση και τις όποιες παρορμήσεις του. Να είναι
αξιόπιστος διατηρώντας την ακεραιότητα και την τιμιότητά του. Να έχει
προσαρμοστικότητα και ευελιξία στους χειρισμούς των αλλαγών, που θα κληθεί εκ των
πραγμάτων να κάμει.

Τέλος θα πρέπει συν τοις άλλοις να έχει επίγνωση και γνώση των κοινωνικών δεξιοτήτων
στο χειρισμό κάποιων σχέσεων διαπροσωπικών ή άλλων, άσκηση αποτελεσματικών
μεθόδων πειθούς, καθώς και έμπνευση για την καθοδήγηση ομάδων και ανθρώπων,
στοχεύοντας σ’ ένα καλύτερο αύριο .

* Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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