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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ ειιεληθή παζνγέλεηα θαη ε (κε) εθαξκνγή ησλ λόκσλ 

ΚΩΣΑ  ΜΠΑΚΟΤΡΖ  

 

Μεηά ηε κεγάιε επηηπρία πνπ είρε ε πεξζηλή εκεξίδα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο - Διιάο κε ην γεληθφ ηίηιν 

“Κξάηνο θαη Γηαθζνξά”, απνθαζίζακε θαη θέηνο λα ζπλερίζνπκε ηελ ίδηα πξσηνβνπιία. Σν ζέκα πνπ 

δηαιέμακε είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζπάζεηα κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη αθνξά ην δήηεκα ηεο κε εθαξκνγήο ησλ λφκσλ θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο 

αλνρήο πνπ έρεη εκπεδσζεί ζηελ θνηλσλία καο.  

Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη επηδηψθεη λα πξνσζεί πξνηάζεηο θαη 

πξσηνβνπιίεο ψζηε λα ππάξμνπλ νη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Πξνζπαζνχκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο λα 

ζπλδηακνξθψζνπκε ηε ζσζηή αληίιεςε ζηνπο πνιίηεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ κία θαιή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε.  

Πνιιέο θνξέο μερλάκε φηη ν άλζξσπνο σο θνηλσληθφ νλ θαη δψληαο καδί κε άιινπο, έρεη αλάγθε λα 

δηακνξθψλεη έλα αξκνληθφ πεξηβάιινλ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο αξκνλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο βαζίδεηαη 

ζηνπο θαλφλεο πνπ ζπκθσλνχκε λα αθνινπζήζνπκε φινη καδί νη πνιίηεο. Οη θαλφλεο απηνί εκθαλίδνληαη κε 

ηε κνξθή ησλ λφκσλ θαη πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ φινπο, ηφζν απφ ηνπο πνιίηεο φζν θαη απφ ηελ ίδηα 

ηελ Πνιηηεία. Δίλαη κηα αδηαπξαγκάηεπηε πξνυπφζεζε γηα λα έρνπκε πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο. Γπζηπρψο ε 

γεληθεπκέλε εληχπσζε πνπ θπξηαξρεί ζηε ρψξα καο είλαη φηη νη λφκνη δελ εθαξκφδνληαη, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ηφζν γηα ηελ θνηλσληθή εηξήλε φζν θαη γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.  

Ζ έξεπλα πνπ ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο πξαγκαηνπνίεζε ην 2008 καο έδσζε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. 

Πέξα απφ ηελ έθηαζε ηεο δηαθζνξάο πνπ θαηαγξάθεθε, είρακε ηε ζαθή ηνπνζέηεζε ηεο ζπληξηπηηθήο 

πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ ππέξ ηνπ φηη “ε πηζηή θαη θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ απφ φινπο είλαη ην πην 

απνηειεζκαηηθφ φπιν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο”. Απηφ ππνζηεξίρζεθε απφ ην 78% ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη “είλαη ζρεδφλ απνηειεζκαηηθφ φπιν” ππνζηεξίρζεθε απφ άιιν έλα 18%.  

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζπλεπψο είλαη: Αθνχ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ζπκθσλεί φηη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ηφηε γηαηί δελ έρνπκε ηελ 

αλάινγε ζπκπεξηθνξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο; Γελ ζα ηζρπξηζηψ φηη ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ παξαλνκεί 

ζπλεηδεηά· ζα ηζρπξηζηψ φκσο φηη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε έρεη δηακνξθψζεη ζπλζήθεο αλνρήο θαη 

κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο.  

 

Μφην: Έρνπκε ίζσο ηνπο πην πνιχπινθνπο θαη ζπρλά αζαθείο λφκνπο, ελψ ζρεδφλ πάληα αλακέλνπκε 

εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο ψζηε λα θαηαιάβνπκε πψο ζα εθαξκνζηεί ν λφκνο.  

 



Οη ιφγνη, βέβαηα, είλαη πνιινί θαη ιίγν σο πνιχ γλσζηνί. Έρνπκε ίζσο ηνπο πην πνιχπινθνπο θαη ζπρλά 

αζαθείο λφκνπο· θαη ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζρεδφλ πάληα αλακέλνπκε εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο ψζηε λα 

θαηαιάβνπκε πψο ζα εθαξκνζηεί ν λφκνο. Άιιν έλα παξάδεηγκα είλαη φηη ζρεδφλ θάζε ρξφλν έρνπκε έλα 

θαηλνχξην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην, άιινηε ην νλνκάδνπκε 'κίλη', άιινηε ην νλνκάδνπκε 'δνκηθφ', 

νπσζδήπνηε φκσο θάζε θνξά είλαη θάηη θαηλνχξην. Αλ πξνζζέζνπκε ζε απηά φηη δελ ππάξρεη κηα 

θσδηθνπνίεζε ησλ λφκσλ θαη φηη νη ρξφλνη απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο είλαη ηξαγηθνί, ζε άιιεο ρψξεο ζα 

κπνξνχζακε λα κηινχζακε έσο θαη γηα αξλεζηδηθία. Δίκαη ζίγνπξνο φηη ζηε ζπλέρεηα ηεο εκεξίδαο ζα 

αθνχζνπκε πνιιέο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ειπίδσ λα ζπκβάιινπκε ψζηε κεξηθέο εμ απηψλ λα 

αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη άκεζα.  

Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ίδηαο ηεο Πνιηηείαο, 

πνπ κε ηνπο λφκνπο πνπ ςεθίδεη θαη ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη, πνιιέο θνξέο ζπκβάιιεη ζηελ 

παξαβαηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θαηά θαηξνχο λνκηκνπνίεζε ησλ 

απζαηξέησλ – θαη ζήκεξα γίλεηαη ε ζπδήηεζε γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ πεξίθεκσλ εκηυπαίζξησλ ρψξσλ κε 

ην πξφζρεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν γεγνλφο φηη ηελ ίδηα ψξα ζηελ Ηζπαλία, κηα άιιε κεζνγεηαθή 

ρψξα, θαηεδαθίδνπλ απζαίξεηα, δελ ππάξρεη νχηε σο είδεζε ζηα δηθά καο κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.  

 

Μφην: Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ίδηαο ηεο 

Πνιηηείαο, πνπ κε ηνπο λφκνπο πνπ ςεθίδεη θαη ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη, πνιιέο θνξέο ζπκβάιιεη ζηελ 

παξαβαηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θαηά θαηξνχο λνκηκνπνίεζε ησλ 

απζαηξέησλ  - θαη ζήκεξα γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ πεξίθεκσλ εκηυπαίζξησλ ρψξσλ.   

 

Απνπζηάδνπλ αθφκε νη απνηειεζκαηηθνί ειεγθηηθνί κεραληζκνί ελψ νη θνξείο ειέγρνπ είλαη ζπρλά 

εμαξηεκέλνη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. Μηιάκε γηα δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα, αιιά δελ εηζπξάηηνπκε ηνπο 

ήδε βεβαησκέλνπο θφξνπο. Σελ ίδηα ψξα θαλέλαο δηεπζπληήο εθνξίαο δελ έρεη δησρζεί γηα παξάβαζε 

θαζήθνληνο. πγρξφλσο θάζε ιίγν θαη ιηγάθη έρνπκε λέα ξχζκηζε ρξεψλ θαη λέεο δηαδηθαζίεο πεξαίσζεο. 

Καη ην εχινγν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη “γηαηί ν θαζέλαο απφ καο λα αηζζάλεηαη φηη πξέπεη λα είλαη 

λνκνηαγήο”;  

Θα κπνξνχζα λα ζπλερίζσ κε πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα, αιιά δελ είλαη, λνκίδσ, θαηάιιειε ψξα γηα λα 

κηιψ εγψ. Πηζηεχσ φηη απηή ηε ζηηγκή είλαη ε ψξα ηεο δξάζεο θαη κηαο λέαο αληίιεςεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκφηεηαο. Μία απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ήηαλ, θαη 

εμαθνινπζεί θαη παξακέλεη, λα ζηακαηήζεη ε εγθιεκαηηθή αδηαθνξία απέλαληη ζηα ζέκαηα ηεο δηαθάλεηαο 

θαη θπξίσο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ. 

ε απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπκε ηνπο λφκνπο. Οη λφκνη πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη κε θάζε θφζηνο. ήκεξα δελ είκαζηε εδψ γηα λα δηαπηζηψζνπκε ην πξνθαλέο, αιιά γηα λα 

δνχκε πψο ζα ην επηηχρνπκε. Ζ δηαθζνξά θαηαπνιεκείηαη κφλν κε ηε ζχκπξαμε φισλ ησλ πγηψλ δπλάκεσλ 

θαη, θπξίσο, ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ. Γελ αξθεί λα δερφκαζηε φηη ε δηαθζνξά ππάξρεη. Μέρξη πξηλ ιίγα 

ρξφληα θαη απηφ ην γεγνλφο ήηαλ ηακπνχ. Πξέπεη λα πηζηέςνπκε φηη κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί. ινη νη 

πνιίηεο έρνπκε επζχλε γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή.  



Έρνπκε ηνλίζεη πνιιέο θνξέο φηη ε δηαθζνξά ππνλνκεχεη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, δεκηνπξγψληαο 

ζπλαίζζεκα αδηθίαο, επηβαξχλεη ππέξκεηξα θαη αλψθεια ηνπο θνξνινγνχκελνπο, σζεί ζηε κε ζπκκφξθσζε 

κε ην λφκν θαη απνηειεί εκπφδην ζηελ αλάπηπμε. Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάο έρεη πξνηείλεη θαη εξγάδεηαη 

κε ζπλέπεηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Δζληθήο Κνηλσληθήο πκκαρίαο Αθεξαηφηεηαο θαη Γηαθάλεηαο, κηαο 

πξσηνβνπιίαο πνπ θηινδνμνχκε λα απνηειέζεη ην βήκα γηα ηελ ελεξγή έθθξαζε ησλ πγηψλ δπλάκεσλ ηνπ 

ηφπνπ, ψζηε κε ηε ζπκκεηνρή φισλ λα θαηαθέξνπκε λα αλαδείμνπκε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο καο.  

ε απηφ ην ζεκείν νθείισ λα εθθξάζσ ηελ ηθαλνπνίεζή καο γηα ηε δέζκεπζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο  

λα πξνηείλεη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ 

ζρεηηθνχ λφκνπ πεξί επζχλεο Τπνπξγψλ. Ζ θαηάξγεζε απηνχ ηνπ άξζξνπ ήηαλ πάγηα ζέζε ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο.  

Δπηηξέςηε κνπ λα θιείζσ κε κηα πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηε καθξά επαγγεικαηηθή κνπ δξαζηεξηφηεηα  

ζηελ Διβεηία, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θνπιηνχξα πνπ πξέπεη λα ρηίζνπκε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ. ην 

ζηαπξνδξφκη θνληά ζην ρψξν εξγαζίαο κνπ είραλ γίλεη πνιιά κηθξναηπρήκαηα κε νδεγνχο θαη κηθξνχο 

καζεηέο πνπ πήγαηλαλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν πην θάησ. ην ηέινο πήξακε ηελ απφθαζε καδί κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ λα πάκε ζηελ αζηπλνκία θαη λα δεηήζνπκε λα κπνπλ θάπνηνη 

ζεκαηνδφηεο ή ην ζήκα ΣΟΠ. Οη ειβεηηθέο αξρέο καο άθνπζαλ πξνζεθηηθά θαη καο απάληεζαλ φηη “δελ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ην αίηεκά καο, δηφηη κε ηελ ππάξρνπζα δχλακε ζην ηνπηθφ αζηπλνκηθφ ηκήκα 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αζηπλνκεχζνπλ κε ηνλ πξνδηαγεγξακκέλν ηξφπν ηελ ηήξεζε ηνπ κέηξνπ”. Τπεξβνιηθφ 

ζα κνπ πείηε... Μπνξεί, αιιά είλαη πάλησο θαη ελδεηθηηθφ ηνπ πψο ελλννχλ νη πξαγκαηηθά πνιηηηζκέλεο 

ρψξεο ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ. Ζ θνηλσλία γλσξίδεη φηη ειέγρεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ηνπο 

εθαξκφδεη.   

 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ λόκσλ  εγγύεζε γηα ην κέιινλ  

ΓΖΜΖΣΡΖ  ΗΟΤΦΑ  

 

Ζ αλζξσπφηεηα πεξλά κηα κεγάιε θξίζε γηαηί δελ ιεηηνχξγεζαλ ζε παγθφζκην επίπεδν κεραληζκνί ειέγρνπ 

θαη επαξθνχο επνπηείαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πιήξεο επηθξάηεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ζε φιν ην θάζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ είλαη 

αίηεκα πνπ πξνβάιιεηαη επηηαθηηθά ζηελ θνηλσλία, ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη παγθφζκηα. Πξφθεηηαη γηα 

αίηεκα θαίξην, ζπλδεφκελν απφιπηα κε εζηθέο θαη πνιηηηθέο αμίεο. πλδέεηαη κε ηε Γεκνθξαηία, θαζψο θαη 

κε ηε δηαζθάιηζε ηεο αλάπηπμεο κε θνηλσληθή ζπλνρή.  

ε φιν απηφ ηνλ αγψλα ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο Με Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο Γηεζλήο Γηαθάλεηα - 

Διιάο, κηαο δηεζλνχο θχξνπο θαη εγλσζκέλεο αμηνπηζηίαο νξγάλσζεο, ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηηο 

πξσηνβνπιίεο, ηηο έξεπλεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο έρεη γίλεη νπζηαζηηθφο πνιέκηνο ηεο δηαθζνξάο. Ζ παξνχζα 

εκεξίδα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο - Διιάο εζηηάδεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ, σο 

ζεκειηψδνπο παξάγνληα απνηειεζκαηηθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Ζ δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ θαη 

νινθιεξσκέλνπ λνκηθνχ νπινζηαζίνπ είλαη αλαγθαία, δελ εγγπάηαη φκσο ηελ πηζηή θαη απαξέγθιηηε 



εθαξκνγή ηνπ απφ φιν ην θξάηνο· θαη δίρσο απηήλ ηελ εθαξκνγή ην νπινζηάζην παξακέλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλαμηνπνίεην.  

Αθφκα θαη ε απιή αλνρή ηεο αλνκίαο απφ φξγαλα ηεο Πνιηηείαο ηζνδπλακεί κε ππφζαιςε ηεο δηαθζνξάο. 

ην ίδην απνηέιεζκα νδεγνχλ ε ζέζπηζε αζαθψλ θαη δπζλφεησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, ε δεκηνπξγία ρακειήο 

πνηφηεηαο απνζπαζκαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ε αιιεινζπγθξνπφκελε πνιπλνκία θαη ε θαζηέξσζε αληηθαηηθψλ 

θαη γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε αδπλακίεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηελ χπαξμε απζηεξψλ ειέγρσλ θαη ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ ζε φινπο ηνπο παξαβάηεο, φπνηνη θη αλ είλαη. Δπηηάζζεη απαίηεζε ζπκκφξθσζεο φισλ 

ζηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, επηβάιιεη ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ ινγνδνζίαο θαη απφδνζεο επζπλψλ.  

Καλέλαο δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ππεξάλσ ηνπ λφκνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν φινη εθείλνη πνπ αζθνχλ θξαηηθή 

ή πνιηηηθή εμνπζία. Ζ Γεκνθξαηία είλαη ην πνιίηεπκα ηεο εληηκφηεηαο γηαηί έρεη δηαθάλεηα, πξνβιέπεη 

ειέγρνπο θαη επηβάιιεη θπξψζεηο. Ζ εθαξκνγή ησλ λφκσλ είλαη εγγχεζε γηα ην κέιινλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ 

 ΠΟΛΗΗΣΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΟΜΗΑ 

 

 

Γεκνθξαηία θαη ινγνδνζία είλαη έλλνηεο αμερώξηζηεο  

DRAGO KOSS  

 

Δίλαη ηηκή γηα κέλα λα κηιψ ζηελ Διιάδα, ηε ρψξα πνπ πξψηε πηνζέηεζε πνιιά απφ ηα ζηνηρεία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη φισλ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Αλάκεζά ηνπο θαη 

ην πην ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, ε πνιηηηθή ηάμε, “πνπ δελ βαζίδεηαη ζηνπο ιίγνπο 

αιιά ζηελ πιεηνςεθία” θαη πνπ απφ ηνλ 5ν π.Υ. αηψλα απνθιήζεθε “Γεκνθξαηία” απφ ηνλ Θνπθπδίδε.  

Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί ηεο Γεκνθξαηίαο. Ο Αβξαάκ Λίλθνιλ ην 1863 ζηνλ Γθέηηζκπνπξγθ ηελ φξηζε σο 

“θπβέξλεζε ηνπ ιανχ, απφ ηνλ ιαφ θαη γηα ηνλ ιαφ”. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ην 2004 ηελ φξηζε ζαλ 

“ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο φπνπ νη θπβεξλψληεο ζεσξνχληαη ππφινγνη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα”. 

Πέξα απφ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ Γεκνθξαηηψλ – πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζεβαζκφ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο, ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα, ηε δηαθάλεηα, ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ 

ζπκθεξφλησλ, ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ – θη έρνληαο θαηά λνπ ην 

ζεκεξηλφ καο ζέκα, πξέπεη λα αλαθέξνπκε ξεηά νξηζκέλα άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

 • Οη Κπβεξλήζεηο θαη ηα Κνηλνβνχιηα αζθνχλ ηε δηαθπβέξλεζε κε γλψκνλα ην θνηλφ θαιφ θαη φρη  

πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ή ζπκθέξνληα εηδηθψλ νκάδσλ. 

•  Απαηηείηαη δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε κηαο αλεμάξηεηεο Γηθαηνζχλεο πνπ ζα είλαη 

ζε ζέζε λα επηβάιεη ζηε λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία λα θηλνχληαη εληφο ησλ ζπληαγκαηηθψλ νξίσλ 

θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ δελ θαηαζηξαηεγνχληαη απφ ην θξάηνο. 

•  Καλείο δελ είλαη ππεξάλσ ηνπ λφκνπ θαη φινη είλαη ίζνη απέλαληη ζην λφκν. 

•  ινη φζνη αλαιακβάλνπλ δεκφζηεο ζέζεηο ινγνδνηνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Ζ Γεκνθξαηία, φπσο επηζεκάλζεθε απφ ηνλ θ. Σέξη Νηέηβηο, Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, “δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν… ε φιε ηε ξνή ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ,  

κέξηκλα φισλ ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ απνηέιεζε ην δήηεκα ηεο ινγνδνζίαο. Ζ ινγνδνζία ησλ 

θπβεξλψλησλ θαη ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξφζσπσλ θαη ε απνηξνπή ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο, δειαδή ε 

απνηξνπή ηεο δηαθζνξάο, απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ αθφκε ζήκεξα βαζηθέο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο”. 

 

Μφην: Η ινγνδνζία ησλ θπβεξλψλησλ θαη ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξφζσπσλ θαη ε απνηξνπή ηεο 

θαηάρξεζεο εμνπζίαο, δειαδή ε απνηξνπή ηεο δηαθζνξάο, απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ αθφκε ζήκεξα 

βαζηθέο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

Σν απνδεδεηγκέλν γεγνλφο φηη ν θφζκνο πηζηεχεη αθφκε ζηε Γεκνθξαηία δελ εγγπάηαη, σζηφζν, φηη ην 

ζχλνιν ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ ζχγρξνλσλ Γεκνθξαηηψλ απνιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθνχ ζεβαζκνχ ζηα 



θξάηε καο ζήκεξα. Ζ αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηίαο δελ επηθέξεη κφλν ζεηηθέο εμειίμεηο· κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Έλα εμ απηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, πην ζπγθεθξηκέλα ν κεγάινο αξηζκφο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θέληξσλ ιήςεο 

απνθάζεσλ, επλννχλ ηελ εκθάληζε κηαο απφ ηηο πην επηθίλδπλεο θνηλσληθέο αζζέλεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ: ηεο δηαθζνξάο.  

Έλα απφ ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα θάζε ζχγρξνλεο Γεκνθξαηίαο είλαη ε απνηπρία ηεο λα εθπιεξψζεη 

ηνπο ίδηνπο ηεο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο. Οη θαλφλεο απηνί πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ θξάηνπο 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θνηλσλίαο. Οη πην ηζρπξνί θαλφλεο παίξλνπλ πάληα ηε κνξθή ησλ δεζκεπηηθψλ 

λνκηθψλ ζεζκίζεσλ. Οη ιηγφηεξν ηζρπξνί παίξλνπλ ηε κνξθή ησλ εζηθψλ πξνηχπσλ πνπ  αληαλαθινχλ ηηο 

επηζπκίεο θαη ηα πξφηππα ηεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο. Οη λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη νη αξρέο ηεο εζηθήο δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη κφλν θαηά ην πεξηερφκελφ ηνπο, αιιά  θαη θαηά ηα πξφζσπα φπνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή. 

Θεσξεηηθά είλαη εχινγν λα ηζρπξηδφκαζηε φηη φια αλεμαηξέησο ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο πξέπεη λα ζέβνληαη 

φιεο ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη φινπο ηνπο εζηθνχο θαλφλεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. ηελ πξάμε φκσο, απηφ 

ηζρχεη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα νξηζκέλνπο θαη ιηγφηεξν γηα άιινπο. Καη ζε θάζε θνηλσληθή νξγάλσζε, θάζε 

ρψξαο, ππάξρεη κηα πεξηνρή πνπ ηα κέιε ηεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο θαη απαξέγθιηηα κε ηνπο 

λνκηθνχο θαη εζηθνχο θαλφλεο: Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία νη πνιίηεο εκπηζηεχζεθαλ ηελ εγεζία 

θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπο, δειαδή γηα ηελ Κπβέξλεζε.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Κπβέξλεζε, ή επξχηεξα ν ζπλνιηθφο δεκφζηνο ηνκέαο, έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ δεκνζίσλ δεηεκάησλ, φια ηα κέιε ηνπ, ρσξίο θακία απνιχησο εμαίξεζε, νθείινπλ λα αθνινπζνχλ 

νξηζκέλεο αξρέο: ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο εζηθήο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο εληηκφηεηαο, 

ηεο ππεπζπλφηεηαο θιπ. Καη νθείινπλ λα ην θάλνπλ φρη κφλν επεηδή νη ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο κε βάζε μεθάζαξα νξηζκέλνπο φξνπο, αιιά θαη γηαηί ν 

δεκφζηνο ηνκέαο απνηειεί ππφδεηγκα θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ππφινηπν ηεο θνηλσλίαο. Βεβαίσο απηή 

είλαη ε ηδεψδεο θαηάζηαζε πξνο ζηελ νπνία κεξηθέο ρψξεο βξίζθνληαη εγγχηεξα θαη άιιεο πην καθξηά. Κη 

απηφ εμαξηάηαη κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ιφγνπο ππνθεηκεληθνχο, νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ, ηηο πιηθέο ζπλζήθεο ηεο ζέζεο ηνπο θαη ηε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε δνπιεηά ηνπο, φπσο επίζεο θαη απφ ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν βίαην ηχπν νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ – φπσο είλαη νη πφιεκνη, νη 

επαλαζηάζεηο, ηα απηνλνκηζηηθά ή απνζρηζηηθά θηλήκαηα θιπ. 

Παξά ηαχηα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο αλαπηχζζνληαη ζε Γεκνθξαηίεο 

φπνπ ηα πνιηηηθά θφκκαηα παιεχνπλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο κε φια ηα δηαζέζηκα κέζα, θαη φπνπ, ζε πξψηε 

καηηά, ε λνκηκφηεηα θαη ε εζηθή αληηπξνζσπεχνπλ γηα απηά εκπφδην. ηαλ ηα θφκκαηα παιεχνπλ γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο απφ ηε κηα εθινγηθή αλακέηξεζε ζηελ άιιε, δελ κέλεη ρψξνο γηα ηίπνηα άιιν πιελ ηνπ 

αλαπφθεπθηνπ ζεβαζκνχ ζηηο πην βαζηθέο ππνρξεσηηθέο λνκηθέο ζεζκίζεηο, ζην λφκν – πνπ θη απηφο κπνξεί 

λα εξκελεπζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο πνιηηηθήο. ην φλνκα ηεο 

λίθεο ζηηο επφκελεο εθινγέο, νη εγεζίεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πηζηεχνπλ φηη φια επηηξέπνληαη: ςέκαηα, 

ππνθξηζία, αιιαγέο ζηηο σο ρηεο αλέγγηρηεο λνκηθέο αμησκαηηθέο αξρέο ελφο ζχγρξνλνπ θξάηνπο 



ππαγνξεπκέλεο απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, αλεμέιεγθηε θξηηηθή ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ, νηθνλνκηθφ 

θέξδνο κε πιήξε αζπλεηδεζία.  

 

Μφην: Όηαλ ηα θφκκαηα παιεχνπλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο απφ ηε κηα εθινγηθή αλακέηξεζε ζηελ άιιε, 

δελ κέλεη ρψξνο γηα ηίπνηα άιιν πιελ ηνπ αλαπφθεπθηνπ ζεβαζκνχ ζηηο πην βαζηθέο ππνρξεσηηθέο 

λνκηθέο ζεζκίζεηο, ζην λφκν – πνπ θη απηφο κπνξεί λα εξκελεπζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο πνιηηηθήο. 

 

Οη πνιίηεο, σο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αληηιακβάλνληαη απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη 

θαζψο κεηά απφ θάζε εθινγηθή δηαδηθαζία  πεξηκέλνπλ θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηε λέα δηαθπβέξλεζε, 

ε απνγνήηεπζή ηνπο απφ ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο κεγαιψλεη. Μηα ινγηθή ζπλέπεηα απηψλ 

ησλ επαλαιακβαλφκελσλ απνγνεηεχζεσλ ησλ πνιηηψλ είλαη ε θαηάξξεπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαη ηδίσο ηνπ πην εθηεζεηκέλνπ ηκήκαηφο ηνπ, ηεο Κπβέξλεζεο. Καη φζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαθνξά  

ζπκπεξηθνξψλ αλάκεζα ζηε λέα Κπβέξλεζε θαη ηελ πξνεγνχκελε – φζν κηα λέα Κπβέξλεζε θάλεη ηα ίδηα 

ιάζε κε ηελ πξνεγνχκελε – ηφζν κεγαιψλεη θη ε απνγνήηεπζε ησλ πνιηηψλ. ήκεξα ν θφζκνο εκπηζηεχεηαη 

κφλν ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ, δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην θνηλφ θαιφ, αδηαθνξεί γηα ηηο εθινγέο, 

θαη φηαλ ςεθίδεη, ηείλεη λα επηιέγεη ηηο πην ξηδνζπαζηηθέο ιχζεηο. Κη απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, ηξνθνδνηεί 

ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ πιήξε πεξηθξφλεζε ησλ θαλφλσλ απφ ηνπο επφκελνπο θπβεξλψληεο, αθφκε θαη  

θαλφλσλ πνπ απηνί νη ίδηνη εηζήγαγαλ.   

Πνην είλαη ην ζθεπηηθφ πίζσ απφ απηή ηελ πεξηθξφλεζε γηα ηνπο λνκηθνχο θαη εζηθνχο θαλφλεο, πνπ εχθνια 

ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξηζηεί θαη σο 'δηαθζνξά' θαηά ηελ επξχηεξε ηεο έλλνηα; Δίλαη ε επηζπκία γηα θέξδνο. 

Απηνί πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ην θάλνπλ επεηδή πηζηεχνπλ φηη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε 

είλαη κεγαιχηεξα απφ ηνπο ελερφκελνπο θηλδχλνπο. Οη ελερφκελνη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ σο επί ην 

πιείζηνλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θπξψζεσλ αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα λα επηβιεζνχλ κε ηξφπν 

απνηειεζκαηηθφ. Κη απηφ εμαξηάηαη απφ ηε δνκή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ 

(ειεγθηηθνί κεραληζκνί εληφο ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ), ησλ εμσηεξηθψλ κεραληζκψλ (αλεμάξηεηνη ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί θαη κεραληζκνί επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ δηθαίνπ) θαη ησλ πνιηηηθψλ κεραληζκψλ (ειεπζεξία 

θαη ζπρλφηεηα ησλ εθινγψλ, εμηζνξξφπεζε εμνπζηψλ). Γη'  απηφ ην ιφγν, ε έλλνηα ηεο 'ινγνδνζίαο' δελ είλαη 

δπλαηφ λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ έλλνηα ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίαο. Καη γη'  απηφ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζεζκνί 

επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηεο δηαζθάιηζεο ηεο απφδνζεο ινγνδνζίαο απφ φια ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο θαη 

ηδίσο απφ ηελ νκάδα ησλ θπβεξλψλησλ. 

 

Μφην: Απηνί πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ην θάλνπλ επεηδή πηζηεχνπλ φηη ηα 

πξνζδνθψκελα νθέιε είλαη κεγαιχηεξα απφ ηνπο ελερφκελνπο θηλδχλνπο. Οη ελερφκελνη θίλδπλνη 

πεξηιακβάλνπλ κελ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θπξψζεσλ αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα λα επηβιεζνχλ κε ηξφπν 

απνηειεζκαηηθφ. 

  



Καηά παξάδνζε, νη ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη νη δηθαζηηθέο αξρέο απνηεινχλ αθφκε ζήκεξα ηνπο 

ζεζκνχο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο κάρεο θαηά ησλ έθλνκσλ ζπκπεξηθνξψλ. Ο 

βαζηθφο φξνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ είλαη λα 

απνιακβάλνπλ πιήξνπο αλεμαξηεζίαο απφ θάζε ηχπνπ αζέκηηε επηξξνή θαη λα δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο γηα λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Απηά είλαη ηα βαζηθά δεηνχκελα φπσο ππνγξακκίδνληαη 

απφ ηα δηεζλή λνκηθά θείκελα, γηα παξάδεηγκα ηε πλζήθε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ελάληηα ζην 

Γηαζπλνξηαθφ Οξγαλσκέλν Έγθιεκα (UNTOC), ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο 

(UNCAC), ηηο 20 Καζνδεγεηηθέο Αξρέο ζηε Μάρε θαηά ηεο Γηαθζνξάο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Καη 

απηά ηα βαζηθά δεηνχκελα έρνπλ ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ νξηζκέλα θξάηε.  

ε γεληθέο γξακκέο ε αλεμαξηεζία ηεο Γηθαηνζχλεο δελ απνηειεί πηα ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα· ε απφδνζε 

Γηθαηνζχλεο παξαθσιχεηαη απφ άιια, εζσηεξηθά πξνβιήκαηα. κσο ε αλεμαξηεζία ησλ κεραληζκψλ 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ, αζηπλνκηθψλ θαη δησθηηθψλ – θαη κηιψ πάληα γηα κηα αλεμαξηεζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

ινγνδνζία – απνηειεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκε απιφ επρνιφγην. Παξ'  φια απηά ππάξρνπλ ζπζηήκαηα 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηελ Δπξψπε πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ σο ππνδεηγκαηηθά κηαο αληηθεηκεληθήο, 

ακεξφιεπηεο, πξφζθνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο κάρεο ελάληηα ζε θάζε ηχπν δηαθζνξάο.  Σα ζπζηήκαηα 

απηά ζε άιιεο ρψξεο παίξλνπλ ηε κνξθή κηαο εμεηδηθεπκέλεο αζηπλνκηθήο ππεξεζίαο ή ηκήκαηφο ηεο  

(Ökokrim ζηε Ννξβεγία, BKA κε ηα LKAs ζηε Γεξκαλία), κηαο εμεηδηθεπκέλεο δησθηηθήο ππεξεζίαο 

(USKOK ζηελ Κξναηία, NAD ζηε Ρνπκαλία), ή κηαο εληειψο αλεμάξηεηεο εηδηθήο ππεξεζίαο κε 

ζπλδπαζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ δελ εθαξκφδεη κφλν θαηαζηνιή αιιά θαη πξφιεςε (KNAB ζηε Λεηνλία, STT 

ζηε Ληζνπαλία). ιεο απηέο νη ππεξεζίεο έρνπλ θάηη θνηλφ: εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε 

απζηεξφηεηα θαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ λφκν θαη, θαηά θχξην ιφγν, δίρσο αζέκηηεο έμσζελ 

παξεκβάζεηο, ελψ νη αληίζηνηρεο Κπβεξλήζεηο ηνπο ηηο έρνπλ εθνδηάζεη κε ηθαλνπνηεηηθνχο πφξνπο γηα λα 

επηηεινχλ ην έξγν ηνπο. Αξρίδνπλ, δε, κηα έξεπλα κε βάζε έλα θαη κφλν θξηηήξην: ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

απεηιήο θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηνπο πνιίηεο. Καη δελ αλαιακβάλνπλ δξάζε κφλν ελάληηα ζε εθείλνπο πνπ 

ελεξγεηηθά θαηαζηξαηεγνχλ ηνπο λφκνπο, αιιά ελάληηα θαη ζε φζνπο δελ ηνπο αθνινπζνχλ. Έηζη 

πξνζηαηεχνπλ θαη εληζρχνπλ ηε δηθή ηνπο αμηνπηζηία θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ αληίζηνηρσλ Κπβεξλήζεσλ.   

Σν πξαγκαηηθφ δηαθχβεπκα δελ έρεη λα θάλεη κε ην αλ νη δνκέο ηεο εμνπζίαο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο 

λνκηθνχο θαη εζηθνχο θαλφλεο ησλ ρσξψλ ηνπο θαη λα απέρνπλ απφ δηεθζαξκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Σν ζέκα 

είλαη φηη αλ δελ ην θάλνπλ, κεηψλεηαη δξαζηηθά ε αμηνπηζηία ηνπο, ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη 

ππνλνκεχνπλ ηε Γεκνθξαηία ζηε ρψξα ηνπο. πλεπψο, ην εξψηεκα είλαη ηη θαη πψο πξέπεη λα γίλεη ψζηε λα 

επηβιεζνχλ νη νξζέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα εηζαρζεί ε ζσζηή ινγνδνζία. Δίλαη ζαθέο φηη νη άλζξσπνη πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία δελ έρνπλ θαλέλα ζπκθέξνλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο νξγάλσζεο, ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πφξσλ ησλ ζεζκψλ πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, θαζψο απηνί νη ίδηνη 

είλαη πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηελ εζηθή ηάμε. κσο ζηε καθξά δηάξθεηα απηφ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ζπληξηπηηθά απνηειέζκαηα ζε βάξνο ηνπο: ππνθείκελνη ζηε δηάβξσζε ηνπ λφκνπ θαη ελ 

κέζσ κηαο γεληθήο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο, νη απνγνεηεπκέλνη πνιίηεο κπνξεί λα αξρίζνπλ θη απηνί λα 

απεηζαξρνχλ ζηνπο λφκνπο, θαη κάιηζηα λα ζηξαθνχλ πξψηα ελαληίνλ απηψλ πνπ δελ έδεημαλ θακία 

κέξηκλα, φηαλ ππήξρε αθφκε ν ρξφλνο, γηα ζσζηά ζρεδηαζκέλα κέηξα ελάληηα ζηε δηαθζνξά. Πέξα απφ φια 



ηα άιια, απηφ αληηπξνζσπεχεη κηα ηξνκαθηηθή ζπαηάιε ρξφλνπ γηα ηε ρψξα πνπ δελ κεξίκλεζε φζν αθφκε 

είρε ρξφλν – αθφκε θη αλ θαηαθέξεη λα απνθχγεη ηελ αλαξρία. 

 

 

Μφην: ε απζηεξή θαη δηεπφκελε απφ δηαθάλεηα εθαξκνγή ησλ λνκηθψλ θαη εζηθψλ θαλφλσλ δηαζθαιίδεη 

ηελ πξνβιεςηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ησλ θπβεξλψλησλ, απμάλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα εθείλνπο πνπ 

θαηαζηξαηεγνχλ ην λφκν, εληζρχεη ηε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε θαη αλαπηχζζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θφζκνπ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε απζηεξή θαη δηεπφκελε απφ δηαθάλεηα εθαξκνγή ησλ λνκηθψλ θαη εζηθψλ θαλφλσλ 

δηαζθαιίδεη ηελ πξνβιεςηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ησλ θπβεξλψλησλ, απμάλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα εθείλνπο πνπ 

θαηαζηξαηεγνχλ ην λφκν, εληζρχεη ηε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε ζε φια ηα επίπεδα θαη αλαπηχζζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη 

πσο ε πνηφηεηα δσήο φισλ ησλ πνιηηψλ επεξγεηείηαη απφ ηελ ππνδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ. Σν πξαγκαηηθφ δίιεκκα δελ είλαη “γηαηί λα αθνινπζνχκε ηνπο λφκνπο;”. Αιιά ην “πψο 

κπνξεί λα είλαη θαλείο ηφζν αλεχζπλνο ψζηε λα κε ηνπο αθνινπζεί;”.  

 

   “Δλόο λόκνπ ρξείαλ έρνκελ...” 

Α. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ 

 

Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ φηη ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα θαη ην ειιεληθφ ηεο ηκήκα, κε πεηζκαηηθφ ζα έιεγα ηξφπν, 

επηκέλεη λα επαλέξρεηαη ζε έλα – αλ θαη πνιχ δεκνθηιέο, ειάρηζηα ζηελ νπζία δεκνθηιέο γηα ην δεκφζην 

ρψξν ζηελ Διιάδα – ζέκα, κία θαη δπν θνξέο ην ρξφλν, δηνξγαλψλνληαο απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπδεηήζεηο. Ζ 

ζεκεξηλή δηνξγάλσζε απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν κηα ζπλέρεηα ησλ πξνεγνπκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη 

αλαθηλεί ην ζέκα “Κξάηνο θαη Γηαθζνξά”, γλψξηκν ζε αξθεηνχο απφ καο· αιιά έξρεηαη θαη ζαλ αινγφκπγα 

θαη επηκέλεη λα ξσηά πψο ζα πεηχρνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ. Γειαδή ην πηάλεη απφ εθεί πνπ 

ηειεηψλακε ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο, ζην θαηά ην επίζεο δεκνθηιέζηαην “ελφο λφκνπ ρξείαλ έρνκελ, ηνπ 

επηηάζζνληνο ηελ εθαξκνγήλ ησλ ήδε πθηζηακέλσλ λφκσλ”, θαη έξρεηαη θαη μαλαιέεη φηη απηφ είλαη ην ζέκα 

– εληάζζνληάο ην, βέβαηα, ζην δίπνιν “Κξάηνο θαη Γηαθζνξά”.  

Δκείο, ην πξψην πάλει, έρεη ζρεηηθά εχθνιν ζέκα ζε ζρέζε κε ηνπ επφκελνπ πνπ έρεη ην ζηβπιιηθφ “Μηα 

Άιιε Μαηηά”. Θα κηιήζνπκε γηα ηελ Πνιηηεία θαη φ,ηη απηφο ν φξνο επηθαιχπηεη, ηνλ δεκφζην ηνκέα, θαη 

ηελ αλνκία, κηα εμίζνπ δεκνθηιή ζηελ ειιεληθή πξαθηηθή έλλνηα. Πξέπεη φκσο λα ζηακαηήζσ λα κηιάσ – 

είρα εηδνπνηήζεη, φπσο ζηαζεξά θάλσ, ηνπο δηνξγαλσηέο φηη είλαη επηθίλδπλν λα δίλνπλ ηνλ ζπληνληζκφ ζε 

δεκνζηνγξάθνπο, γηαηί νη δεκνζηνγξάθνη έρνπκε ηελ θαθή ζπλήζεηα λα έρνπκε άπνςε – ίζσο ηε ρεηξφηεξε, 

λα έρνπκε άπνςε επί ησλ πάλησλ... ηακαηψ γηα λα δψζσ ην ιφγν ζηνλ θ. Θφδσξν Παπαιεμφπνπιν, θαηά 

ην πξφγξακκα επηρεηξεκαηίαο, ηνλ νπνίνλ έρνπκε γλσξίζεη ζην λα δεη ηε βαξηά βηνκεραλία ηεο Διιάδαο ζε 

δχζθνιεο, επθνιφηεξεο – ιίγεο νη επθνιφηεξεο – θαη πάιη δχζθνιεο θαη πην δχζθνιεο ζηηγκέο. 



Σνλ έρνπκε δήζεη ζηελ πνιχ δχζθνιε θάζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ σο Πξφεδξν ηνπ ΔΒ, 

ζηε ζπλέρεηα λα βιέπεη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ηελ επξσπατθή πνξεία ηνπ ειιεληθνχ κνξθψκαηνο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, αθφκε πεξηζζφηεξν λα θηλεηνπνηείηαη ζηα δεηήκαηα ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ πξνηνχ ν φξνο γίλεη ηεο κφδαο ή ηψξα ππνρξεσηηθά θαζηεξσκέλνο – politically correct – θαη λα 

ζπκκεηέρεη απφ ηα πξψηα βήκαηα ζηελ ππφζεζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο - Διιάο.   

  

Ση λα θάλνπκε;  

 “Πξνζσπηθέο Οριήζεηο” θαη ύκθσλν Αθεξαηόηεηαο 

 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 

 

θνπφο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο - Διιάο δελ είλαη λα αξθεζηεί ζε δηαπηζηψζεηο ή λα επαλαιάβεη ηα 

ρηιηνεηπσκέλα. Δίλαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ δηθψλ καο επηδφζεσλ.  

ινη γλσξίδνπκε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ έρεη γίλεη αθφκε πιήξσο αηζζεηή ζηε ρψξα καο. Απηή φκσο ε 

'χθεζε', φπσο ηελ απνθαινχλ, κε φ,ηη ζπλεπάγεηαη γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνπο κηζζνζπληήξεηνπο, θαίλεηαη  

φηη ζα ζπκπέζεη κε αλαδσπχξσζε ησλ πνιηηηθψλ αληηζέζεσλ θαη αλακεηξήζεσλ. Ζ ζχκπησζε απηψλ ησλ 

δχν θαηλνκέλσλ απφ κφλε ηεο είλαη δπζνίσλε. κσο ερεί επζέσο επηθίλδπλε ζε κηα ρψξα φπνπ: 

• ε  παηδεία, θαηά γεληθή νκνινγία, ρσιαίλεη,  

• νη ζεζκνί, θαηά θαλφλα, δπζιεηηνπξγνχλ,  

• ν λφκνο ζπρλά δελ εθαξκφδεηαη θαη  

• ε απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο ζπλήζσο θαζπζηεξεί.  

Πέξαλ απηψλ, ζηηο δηεζλείο ζπγθξηηηθέο αμηνινγήζεηο ε ρψξα καο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ράλεη έδαθνο 

ζπλερψο θαη ππνβαζκίδεηαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο αμηνινγνχκελεο ρψξεο. Καηά ηε γλσζηή Παγθφζκηα 

Έθζεζε Αληαγσληζηηθφηεηαο, ην Global Competitiveness Report ηνπ 2008-2009, ε ρψξα καο ππνβηβάζηεθε 

μαλά, απφ ηελ 65ε ζέζε πνπ είρε ην 2007 ζηελ 67ε ην 2008, ακέζσο κεηά ην Καδαθζηάλ θαη ακέζσο πξηλ 

απφ ηε Ρνπκαλία θαη ην Αδεξκπατηδάλ.  

Σν ρεηξφηεξν: εάλ ην πην ζεκαληηθφ καο πνηνηηθφ θξηηήξην είλαη ε ζπγθξηηηθή καο ζέζε ζηελ Δπξψπε ησλ 

'15', θαη ζαξξψ φηη απηφ πξέπεη λα είλαη ην βαζηθφ καο θξηηήξην, ηφηε θαηά ηηο αμηνινγήζεηο δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ φπσο είλαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ε ρψξα καο δπζηπρψο θξαηάεη ηα ζθήπηξα ζηνπο ηνκείο ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, αιιά, βέβαηα, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθζνξάο ζχκθσλα κε ηηο 

ζπλερείο εθηηκήζεηο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. Καη απηφ ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο, φπσο θαη φινη καο 

πηζηεχσ, δελ ην ζεσξεί παξαδεθηφ θαη απνθάζηζε λα αλαβαζκίζεη ηε δξάζε ηεο επηδηψθνληαο κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, γηαηί ζεσξεί φηη ε θαηάζηαζε έρεη μεπεξάζεη θάζε φξην αλνρήο. Δίλαη δε ε θαηάζηαζε 

ηφζν ζνβαξή ψζηε λα κελ επηδέρεηαη πηα εχθνιεο ιχζεηο ή απινχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο.  

 

Μφην: Δάλ ην πην ζεκαληηθφ καο πνηνηηθφ θξηηήξην είλαη ε ζπγθξηηηθή καο ζέζε ζηελ Δπξψπε ησλ '15', 

ηφηε θαηά ηηο αμηνινγήζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ε ρψξα καο θξαηάεη ηα 

ζθήπηξα ζηνπο ηνκείο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο.  



 

Γη' απηφ ην ιφγν ζα αξρίζσ ηεθκεξηψλνληαο ηελ πξψηε κνπ δήισζε γηα ηε γεληθεπκέλε δπζιεηηνπξγία, 

δίλνληαο κεξηθά παξαδείγκαηα θαη καδί νξηζκέλεο εμεγήζεηο γηα ηα αίηηα ηεο θαθνδαηκνλίαο. Έηζη ζηε 

ζπλέρεηα ζα θαλεί ίζσο πην εχθνια ηη ζα πξέπεη λα επηδησρζεί θαη πνηα δξάζε νθείιεη λα αλαπηχμεη ε 

Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο.  

Δπεηδή ινηπφλ ν πξφεδξφο καο, ν θ. Μπαθνχξεο, επηζεκαίλεη ζπλερψο ηε κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ζα 

αξρίζσ κε ηε λνκνζεζία, πνπ απνηειεί ζπρλά ε ίδηα ζνβαξή αηηία... κε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. Δμεγνχκαη: 

ηνλ ελεξγνπνηεκέλν πνιίηε επηθξαηεί ε άπνςε φηη νη πνιηηηθέο εγεζίεο, νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζα έιεγα 

γεληθφηεξα, έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη θάζε θαθψο θείκελν, θάζε ζηξαβφ πνπ ζπλαληνχλ, κπνξεί θαη πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηεί κε λέν λφκν. Αληηπαξέξρνκαη ην γεγνλφο φηη ζπλεζίδνπλ λα ιεζκνλνχλ ή λα αγλννχλ ηελ 

απαξάκηιιε αμία ηνπ άλσζελ ζεηηθνχ παξαδείγκαηνο ηνπ εγέηε. Ο απιφο πνιίηεο, σζηφζν, δηαπηζηψλεη φηη 

λένη λφκνη πνπ ςεθίδνληαη πάζρνπλ θαηά θαλφλα ζε πνιιά κέησπα, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

ή άιισο δεκηνπξγνχλ λέα πξνβιήκαηα. 

Πξψηε ε ίδηα ε πνιπλνκία απνηειεί παλζνκνινγνχκελν εκπφδην θαη φιν αθνχεη ν πνιίηεο γηα θσδηθνπνίεζε 

ηεο λνκνζεζίαο, αιιά ηίπνηα δε βιέπεη.  

Γεχηεξνλ, νη λφκνη είλαη ζπρλά θαθήο πνηφηεηαο – επίζεο παλζνκνινγνχκελν. Απφδεημε: ε ίδηα ε Πνιηηεία, 

κε εηδηθφ λφκν, δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή λένπ λφκνπ πνπ έρεη ςεθηζηεί ζηε Βνπιή πξηλ εθδνζεί 

εξκελεπηηθή εγθχθιηνο. Έρνπλ ηχρεη δε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πεξηέιαβε φξνπο θαη 

δηαηάμεηο πνπ δελ ήηαλ ζηνλ αξρηθφ λφκν. Έρνπλ ππάξμεη επίζεο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηήζεθε ε έθδνζε 

θαη δεχηεξεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή θάπνηνπ λένπ λφκνπ δηφηη ε πξψηε δελ ήηαλ 

επαξθήο. Καη εξσηψ: ηηο πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο Γχζεο έρεηε αθνχζεη λα ππάξρεη λνκνζεηηθφ έξγν ηέηνηνπ 

επηπέδνπ;  

Αιιά θαη πέξαλ ηεο ρακειήο πνηφηεηαο, νη λφκνη ζπρλά βξίζνπλ απφ πεξηπηψζεηο, ππνπεξηπηψζεηο θαη 

εμαηξέζεηο, ζε ηέηνην ζεκείν κάιηζηα ψζηε λα δπζρεξαίλεηαη θαη πάιη ε εθαξκνγή ηνπο. Καη φρη κφλνλ: απηή 

ε πνηθηιία θαηεγνξηψλ θαη ππνπεξηπηψζεσλ πξνθαιεί ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Καη νη ζπδεηήζεηο νδεγνχλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηε δηαθζνξά. 

 

Μφην: Οη λφκνη ζπρλά βξίζνπλ απφ πεξηπηψζεηο, ππνπεξηπηψζεηο θαη εμαηξέζεηο, ζε ζεκείν ψζηε λα 

δπζρεξαίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπο. Καη φρη κφλν: απηή ε πνηθηιία θαηεγνξηψλ θαη ππνπεξηπηψζεσλ 

πξνθαιεί ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη ζπδεηήζεηο νδεγνχλ ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηε δηαθζνξά. 

 

Σν θξάηνο ζπλεζίδεη λα δίλεη θη άιια παξαδείγκαηα κε νξζήο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. Μεξηθά παξαδείγκαηα 

επί ηξνράδελ, γηαηί ε απαξίζκεζή ηνπο δελ απνηειεί ζθνπφ ηεο παξέκβαζήο κνπ: πρλά δελ εθαξκφδνληαη 

νη νδεγίεο θαη νη απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή άιισο θαζπζηεξεί ε εθαξκνγή ηνπο. Έρσ ιάβεη 

ζρεηηθά πξφζθαηα θαηάινγν ησλ παξαπνκπψλ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ κειψλ ζηα Δπξσδηθαζηήξηα, θαζψο 

θαη ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ πνιιψλ εηψλ. Κη εδψ πάιη ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη 

ζπλήζσο ηειεπηαία ζηελ Δπξψπε ησλ '15'.  



Άιιν παξάδεηγκα κε ζπκκφξθσζεο, απηή ηε θνξά ηεο Γηθαηνζχλεο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ 

δηθαζηήξηά καο αγλφεζαλ εζειεκέλα πξνγελέζηεξεο, δεζκεπηηθέο γηα καο, απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ηξαζβνχξγνπ.  

Άιιν αξλεηηθφ 'άλσζελ παξάδεηγκα': εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζπζζσξεχνληαη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ησλ 

Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο καο πνπ δελ εθηεινχληαη. Κη ε Πνιηηεία δίλεη ηελ εληχπσζε ζηνλ πνιίηε 

φηη “λαη, ην έρεη πάξεη απφθαζε”. πσο επίζεο θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη θαη κε ηηο πνιπεηείο θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο, πνπ απνηεινχλ φκσο νηνλεί 'αξλεζηδηθία'.  

Θα κπνξνχζα λα αλαθεξζψ θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο φπνπ ν λφκνο – ζπρλά ή θαηά θαλφλα, θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ πνιίηε – δελ εθαξκφδεηαη κε επζχλε ηνπ θξάηνπο, απφ ηελ πνιενδνκία, πνπ έρεη θαηαγγειζεί 

θαηά θαηξνχο απφ εθπξνζψπνπο φισλ ησλ θνκκάησλ, κέρξη ηελ πγεία θαη ηελ εθνξία θαη απφ ηηο θξαηηθέο 

πξνκήζεηεο κέρξη ηελ αζηπλνκία θαη ηε Γηεχζπλζε Σξνραίαο. 

Σν δεηνχκελν, σζηφζν, δελ είλαη ε απνγξαθή φισλ ησλ θαθψο θεηκέλσλ. Σν δεηνχκελν είλαη ε αλάιεςε 

δξάζεο απφ θνηλσληθέο νκάδεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ην ζζέλνο λα αληηζηαζνχλ ζε απηή ηε 

ζπλερηδφκελε απφ δεθαεηηψλ επηδείλσζε. Καη ζέηνπκε ζήκεξα ην εξψηεκα: Δκείο ζηε Γηεζλή Γηαθάλεηα - 

Διιάο, πνπ δελ δερφκαζηε αςήθηζηα φια απηά ηα ζηξαβά, εκείο νη ελεξγνπνηεκέλνη πνιίηεο πνπ έρνπκε 

ρξένο λα αληηζηεθφκαζηε ζε απηή ηε ζπλερή δηνιίζζεζε, κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε 

ζηελ αλάζρεζε ηνπ θαθνχ θαη λα ζηεξίμνπκε ηηο πξνζπάζεηεο φισλ εθείλσλ – θαη επηπρψο δελ είλαη ιίγνη – 

πνπ επηδηψθνπλ αλάθακςε θαη αλαβάζκηζε;  

πσο είπε πξφζθαηα θάπνηνο Ακεξηθαλφο “θαλείο δελ κπνξεί λα ηα θάλεη φια, αιιά ν θαζέλαο κπνξεί θάηη 

λα θάλεη”. Καη βέβαηα ε ζχγρξνλε θνηλσλία κπήθε πηα ζηελ επνρή ηνπ ζπιινγηθνχ έξγνπ, πξάγκα πνπ 

επηδηψθεη επίζεο ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο. πγθεθξηκέλα ινηπφλ ζα πξνηείλσ απφςε δχν ηνκείο δξάζεο, 

δχν ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε Γηεζλήο Γηαθάλεηα - Διιάο.  

Ο πξψηνο ηνκέαο απνβιέπεη ζηε ζέζπηζε θαη 'νηθνδφκεζε' λέσλ ζπζηεκάησλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη 

γεληθά ζηνλ δεκφζην ρψξν – ελ είδεη πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζα επαλέιζσ ζε απηφ. Δλψ ν δεχηεξνο 

ηνκέαο ζα αθνξά ηελ επίδνζε 'πξνζσπηθψλ νριήζεσλ' – πξψηα δηαθξηηηθά θαη ζε δεχηεξε θάζε επίζεκα, αλ 

ρξεηαζηεί – ζε δεκφζηα πξφζσπα πνπ απνδεδεηγκέλα ακεινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο εθζέηνληαο ηε ρψξα. ε 

απηή ηε δεχηεξε θαηεγνξία ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα επηιέγνληαη πεξηπηψζεηο πνπ εθ ηνπ αζθαινχο κπνξνχλ 

λα νδεγεζνχλ ζε δηεζλέο δηθαζηήξην θαη λα νδεγήζνπλ ζην δεηνχκελν απνηέιεζκα. Μπνξεί βέβαηα απηέο νη 

δηαδηθαζίεο λα είλαη ρξνλνβφξεο, αιιά επηζπκία θαη πξφζεζε ζα ήηαλ ν βέβαηνο θίλδπλνο θαη ε απεηιή ηνπ 

δηαζπξκνχ λα επαξθέζνπλ, ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί ε πξνζθπγή ζε δηεζλή έλδηθα κέζα.  

Δπαλέξρνκαη ζηνλ πξψην ηνκέα: Παξάδεηγκα ηέηνηαο πηινηηθήο δξάζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην 

ιεγφκελν Integrity Pact, ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο, πνπ επηλφεζε ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα κε ζθνπφ λα 

ζπλδξάκεη θπβεξλήζεηο, επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηαπνιεκήζνπλ 

ηε δηαθζνξά ζηνπο ηνκείο ησλ δεκνζίσλ αλαζέζεσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ.  

Πνιχ ζχληνκα λα εμεγήζσ φηη πξφθεηηαη γηα κία ελππφγξαθε θαη απνιχησο δηαθαλή απηνδέζκεπζε φισλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπιιεηηνπξγνχλησλ ζε θάπνην δεκφζην δηαγσληζκφ, πεξηιακβαλνκέλσλ θπζηθά θαη 

ησλ ππνβαιιφλησλ πξνζθνξέο, λα απέρνπλ απφ νπνηαδήπνηε κνξθή δηαθζνξάο. Δπηπιένλ, νξίδεηαη 

αλεμάξηεηνο παξαηεξεηήο, πξνεξρφκελνο θαηά πξνηίκεζε απφ κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, φπσο είλαη ε 



Γηεζλήο Γηαθάλεηα, ν νπνίνο θαη επηβιέπεη απφ θνληά ηελ φιε δηαδηθαζία. ε ηπρφλ παξαβάηε επηβάιινληαη 

πάξαπηα απζηεξέο θπξψζεηο, νη νπνίεο είραλ πξνβιεθζεί ζηελ ελππφγξαθε απηνδέζκεπζή ηνπ.  

 

Μφην: Σν χκθσλν Αθεξαηφηεηαο είλαη κία ελππφγξαθε θαη απνιχησο δηαθαλήο απηνδέζκεπζε φισλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπιιεηηνπξγνχλησλ ζε θάπνην δεκφζην δηαγσληζκφ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ππνβαιιφλησλ πξνζθνξέο, λα απέρνπλ απφ νπνηαδήπνηε κνξθή δηαθζνξάο. Δπηπιένλ, νξίδεηαη 

αλεμάξηεηνο παξαηεξεηήο. 

 

Ζ θχζε απηήο ηεο κεζφδεπζεο επηηξέπεη ηελ πηινηηθή ηεο εθαξκνγή ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη θαηά 

πεξίπησζε. Πέξαλ απηνχ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε έληηκσλ θαη ππνδεηγκαηηθψλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, 

επηρεηξεκαηηψλ θαη πνιηηψλ, πξνζθέξνληαο έηζη έλα άλσζελ θαιφ παξάδεηγκα.  

Απηφ είλαη ελ ζπληνκία ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο πνπ πξνηείλνπκε π.ρ. γηα θξαηηθέο πξνκήζεηεο, δεκφζηα 

έξγα θαη άιιεο αλαζέζεηο. Διπίδνπκε φκσο λα αθνπζηνχλ απφςε θαη άιιεο πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζα 

πξνθχςνπλ νη πξνηηκφηεξεο, κε ηα δχν πην πάλσ θξηηήξηα: ηεο απνηειεζκαηηθφηεηνο θαη ηνπ άλσζελ 

παξαδείγκαηνο.  

Σειεηψλσ κε κία νκνινγία. Μίιεζα, θνβάκαη, ζαλ δεκφζηνο θαηήγνξνο, αηζζάλνκαη φκσο θαη 

θαηεγνξνχκελνο. Πηζηεχσ φηη φινη καο νθείινπκε λα αηζζαλφκαζηε θάπνηα ελνρή γηα ηε ιππεξή θαηάζηαζε 

ηεο παηξίδαο καο. Καη φηη ρξένο ηνπ θαζελφο καο είλαη λα ζπκβάιιεη φζν κπνξεί, φπνπ κπνξεί, ζηελ 

αλφξζσζε. Καη γηα λα θιείζσ κε έλαλ ηφλν αηζηνδνμίαο, εξσηψ: Γηαηί λα κελ αλεβάζνπκε ζαξξαιέα ηνλ 

πήρε, γηαηί λα κελ ζέζνπκε σο ζηφρν - φξακα γηα ηηο πνηνηηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο ηνλ εθάζηνηε κέζν 

φξν ηεο Δπξψπεο ησλ '15'; Γπζεπίηεπθην ζα κνπ πείηε, εθηθηφ ζα ζαο απαληήζσ· θαη φλεηξν θαη ζπκθέξνλ 

φισλ ησλ Διιήλσλ.   

 

Ζ ρξεζηκόηεηα θαη ησλ ξνκαληηθώλ, αθόκε, ηδεώλ 

Α. Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ 

 

Πξνεξρφκελνο φρη απιψο απφ ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη απφ ην ρψξν ησλ κεραληθψλ, πάλησο φρη 

ησλ δηθεγφξσλ ή ησλ λνκηθψλ, ν θ. Παπαιεμφπνπινο φρη κφλνλ έδσζε κηα νπηηκηζηηθή θαηαθιείδα, αιιά 

είπε θαη έλα - δχν ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Μπνξεί λα αθνχγνληαη ξνκαληηθά·  δειαδή ην λα πηζηέςεη 

θαλείο φηη έλα κέινο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ηάμεο, αθφκε θαη απφ ηα πην αμηφινγα θαη ειπηδνθφξα, ζα 

ζεσξήζεη φηη κηα φριεζε ε νπνία ζα ηνπ απεπζπλζεί κε έλαλ δνκεκέλν, επηρεηξεκαηνινγεκέλν θαη δεκφζην 

ηξφπν, ζα ην θάλεη λα αγλνήζεη ηελ πνιηηηθή βνιή ηνπ θαη λα αιιάμεη γξακκή ή λα εγθαηαιείςεη κηα 

πξνζπάζεηα, θάηη ηέηνην κπνξεί ίζσο λα ζεσξεζεί πνιχ ξνκαληηθφ. πσο επίζεο θαη ε αγγινζαμνληθήο 

πξνέιεπζεο έλλνηα ηνπ Integrity Pact: δειαδή ην φηη άκα θαλείο ππνγξάςεη φηη δελ ζα 'ιαδψζεη' γηα 

παξάδεηγκα ζε κηα δηαδηθαζία – γηαηί πάληνηε ζηηο δηαδηθαζίεο αλαζέζεσο ππάξρεη θάπνπ κηα Δπηηξνπή θαη 

ζηελ Δπηηξνπή ππάξρνπλ άλζξσπνη, πξάγκα ην νπνίνλ πνιχ ζπρλά μερλάκε – ζα αηζζαλζεί πην δεζκεπκέλνο 

λα κελ ην θάλεη απφ φ,ηη αλ δελ ην έρεη ππνγξάςεη...  



Μπνξεί ινηπφλ θη απηφ λα αθνχγεηαη ξνκαληηθφ. κσο ην λα θαηαηίζεληαη ηδέεο θαη λα ππάξρνπλ ηδέεο ζην 

ηξαπέδη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ηα πξάγκαηα, λα ηηο πάξεη ηηο ηδέεο ε πνιηηηθή ηάμε, λα δεη πψο κπνξεί θαλείο 

λα μεθηλήζεη λα ηηο εθαξκφδεη, έρεη θη απηφ ηε ζεκαζία ηνπ. πσο θαη ην λα αηζζαλζνχκε εθείλν ην νπνίνλ 

επίζεο αλέδεημε ν θ. Παπαιεμφπνπινο – κηιψ γηα ηελ ελνρή. Αιιά φρη γηα ηελ ελνρή απηνκαζηίγσζεο φπσο 

επίζεο πάεη λα γίλεη politically correct λα δηαθεξχζζνπκε, ή κάιινλ λα δηαθεξχζζνπλ νη αζθνχληεο εμνπζία. 

Δίλαη έλαο ζνθφο ηξφπνο ε απηνκαζηίγσζε· ηνλ έρνπλ δηδάμεη νη Ακεξηθαλνί απφ ηελ επνρή ηνπ Νίμνλ, πνπ 

δελ ήηαλ θαη ν πην politically correct ζηελ επνρή ηνπ! Μηιψ ινηπφλ γηα ηελ ελνρή, πνπ είλαη κηα πνιχ 

ρξήζηκε έλλνηα ψζηε ε ζπδήηεζε γηα ηα δεκφζηα πξάγκαηα λα πξνρσξάεη.  

Πεξλψ ηψξα ην ιφγν ζηνλ Πξνθφπε Παπιφπνπιν, πνπ ιηηά εκθαλίδεηαη ζην πξφγξακκα σο Τπνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ, ελψ είλαη Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη πνιιψλ άιισλ πξαγκάησλ αθφκε φπσο ε Γεκφζηα Σάμε 

– κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη απηέο ηηο κέξεο θαη δχζβαηα θαη δχζθνια, ίζσο θαη νδπλεξά. Ο Πξνθφπεο 

Παπιφπνπινο πξνέξρεηαη, αληίζεηα, απφ ηνλ ρψξν ηεο Ννκηθήο θαη κάιηζηα απφ ηνλ δειεηεξηψδε θήπν ηνπ 

πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, θαη κάιηζηα ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ φπνπ κπιέθνπλ πξάγκαηα επξσπατθά – 

θαη ηνπ ηξαζβνχξγνπ θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ... Βξέζεθε θάπνηα ζηηγκή ζηελ πνιηηηθή ιίγν πιάγηα, ζε 

πνιχ δχζθνιεο επνρέο – ηνλ ζπκάκαη ηηο εκέξεο Ενιψηα – θαη έθηνηε δελ θξνλεκαηίζηεθε θαη παξακέλεη! 

Τπφ απηή ηελ πνιιαπιή ηδηφηεηα πεξηκέλσ κε πνιχ ελδηαθέξνλ λα δσ πψο ζα πξνρσξήζεη ηε ζπδήηεζε.   

 

Αλνκία,  πνιπλνκία,  θαθνλνκία...  

ΠΡΟΚΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ 

 

Ξεθηλψ κε δχν εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο. Καηαξρήλ επραξηζηψ ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα - Διιάο  γηαηί καο 

δίλεη ηελ επθαηξία λα ζπδεηάκε έλα ζέκα ην νπνίν ήηαλ, είλαη θαη ζα παξακείλεη επίθαηξν. Θα πξνζέζεηα 

“δπζηπρψο επίθαηξν”, φρη κε ηελ έλλνηα φηη δελ πξέπεη λα ην αλαδεηθλχνπκε, αιιά καθάξη λα κελ είρακε ηελ 

αλάγθε. Οη πξσηνβνπιίεο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο είλαη ηφζν πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο φζν καο επηηξέπνπλ λα 

ζπκφκαζηε φηη ην δήηεκα ηεο αλάιπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα δελ 

κπνξεί λα έρεη επεηεηαθφ ραξαθηήξα – λα ην ζπδεηάκε κηα θνξά θαη κεηά λα ην μερλάκε γηα έλαλ νιφθιεξν 

ρξφλν. Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαη σο εγξήγνξζε ηφζν εθείλσλ πνπ 

αζθνχλ ηε δηαθπβέξλεζε φζν θη εθείλσλ πνπ αζθνχλ θξηηηθή.   

 

Μφην: Η ζπδήηεζε γηα ηε δηαθζνξά πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο εγξήγνξζε ηφζν  

εθείλσλ πνπ αζθνχλ ηε δηαθπβέξλεζε φζν θη εθείλσλ πνπ αζθνχλ θξηηηθή.   

 

Γηαηί ε δηαθζνξά, ε θαθνδηνίθεζε γεληθφηεξα, θαη νη αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ, φπσο είλαη ε αλνκία γηα ηελ 

νπνίαλ κηιάκε ζήκεξα, είλαη θαηλφκελα πακπάιαηα θαη – ηνικψ λα πσ ηε ιέμε κε ηνλ ηερληθφ ραξαθηήξα 

ηεο – νξηαθά κεγέζε: κε ηελ έλλνηα φηη ζα ππάξρνπλ φζν ππάξρεη ν άλζξσπνο θαη ε δηαθπβέξλεζε. Καη ην 

δήηεκα είλαη πψο ηα θαηαπνιεκάο θαη ηα κεδελίδεηο. Ζ δηαθζνξά θαη ε θαθνδηνίθεζε απνηεινχλ, ζπλεπψο,  

θαηλφκελα δηαρξνληθά, πνπ πξέπεη λα ηα αληηκεησπίδνπκε ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα, γηαηί εθεί πνπ 

πηζηεχνπκε φηη έρνπκε ηειεηψζεη κε θάηη, απηφ, ζαλ ηε Λεξλαία Όδξα, μεπεδά θαη πάιη αθξηβψο κέζα απφ 



ηνλ εθεζπραζκφ. αο δηαβεβαηψ φηη ζηα ρξφληα πνπ εγψ βξίζθνκαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη δσ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν εθεζπραζκφο ζηα ζέκαηα ηεο δηαθζνξάο είλαη φ,ηη ρεηξφηεξν κπνξεί λα ηχρεη ζε έλαλ 

πνιηηηθφ ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ δεχηεξε εηζαγσγηθή κνπ παξαηήξεζε ζπλδέεηαη κε ηελ πξψηε. Δίπα φηη ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο είλαη 

δηαρξνληθφ, ε δπζκελήο επηθαηξφηεηά ηνπ δηαρξνληθή, ν αγψλαο δηαρξνληθφο. Θα ζπκίζσ πσο ν Ζζίνδνο 

μεθηλάεη ην βαζηθφ ηνπ βηβιίν  κηιψληαο γηα ην “θαηλφκελν ησλ δσξσθάγσλ βαζηιέσλ”. Καη πσο έλαο απφ 

ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ζεζκνχο ζηελ αξραία Αζήλα θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ήηαλ ν ζεζκφο ηεο 'Δχζπλα', 

δειαδή ηεο ζεκεξηλήο επζχλεο, κε ηελ έλλνηα ησλ ζεζκηθψλ εθείλσλ κέηξσλ ηα νπνία επηβάιινληαλ ψζηε 

θάζε επψλπκνο άξρσλ λα κελ κπνξεί λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξηλ ππνζηεί 

ηε βάζαλν ηνπ ειέγρνπ γηα ην πψο άζθεζε ηελ εμνπζία πνπ άζθεζε.   

Καη ζα ζπκίζσ αθφκε πσο έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο δηθαληθνχο ιφγνπο ηνπ Γεκνζζέλνπο, ν “Πεξί 

ηεθάλνπ Λφγνο”, απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν απφδεημεο ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

δηαθζνξάο. Ο ιφγνο απηφο γξάθηεθε απφ ην Γεκνζζέλε γηα έλαλ θίιν ηνπ πνπ είρε ηελ αηπρία – επεηδή ν 

Γεκνζζέλεο είρε νξηζηεί ζηηρνπνηφο, ζπνπδαίν αμίσκα ηελ επνρή εθείλε – πξηλ νινθιεξσζεί ε απφδνζε 

ινγνδνζίαο, ελζνπζηαζκέλνο απφ ηα επηηεχγκαηα ηνπ Γεκνζζέλνπο, λα δεηήζεη απφ ηελ Δθθιεζία ηνπ 

Γήκνπ λα ηνλ ζηεθαλψζεη. πεξ θαη έπξαμε ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ. Αιιά ζηε ζπλέρεηα αλαθαιχθζεθε φηη 

ν θίινο ηνπ Γεκνζζέλε δελ είρε απνδψζεη ηελ επζχλε, νπφηε  θαηεγνξήζεθε φηη “απηφ ην νπνίν έθακε ήηαλ 

παξάλνκν, επνκέλσο έπξεπε λα ηηκσξεζεί θαη κάιηζηα κε βαξχηαηε ηηκσξία”. Ο δε “Πεξί ηεθάλνπ Λφγνο” 

είλαη ε απνινγία, ζα ιέγακε, ελφο αλζξψπνπ ν νπνίνο αλαιχεη ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο.  

Λέγσ ζπλεπψο απηά γηα λα δείμσ πσο ε δηαθζνξά, φπσο θαη ε αλνκία πνπ επλνεί ηε δηαθζνξά, νχηε 

ζχγρξνλα θαηλφκελα είλαη, νχηε κνλαδηθά ζηελ επνρή καο. Δίλαη θαηλφκελα κε βαζηέο ξίδεο, πνπ πεγαίλνπλ 

θαη ζα πεγαίλνπλ, δπζηπρψο, καθξηά. Καη ην δήηεκα είλαη κε πνηνλ ηξφπν ηα θαηαπνιεκνχκε, θπξίσο επεηδή 

δελ ηα βιέπνπκε πάληα κε ηελ ίδηα κνξθή. Γηαηί κεηαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηηο επνρέο θαη ηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ νπνίαλ εμειίζζνληαη. 

Πξηλ πεξάζσ ζηελ έλλνηα ηεο αλνκίαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ κηα απηνλφεηε αιήζεηα. Ζ Γεκνθξαηία, ε 

πξαγκαηηθή Γεκνθξαηία, έρεη ερζξφ ηε δηαθζνξά θαη ηελ έρεη ερζξφ γηαηί ππνζθάπηεη ηα ζεκέιηά ηεο – φρη 

κφλν ηελ πνηφηεηά ηεο, αιιά ηα ίδηα ηα δνκηθά ηεο ζεκέιηα. Κη απηφ γηαηί ε δηαθζνξά βξίζθεηαη ζηνλ 

αληίπνδα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, πνπ απνηεινχλ αληεξίδεο 

πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ίδηα ε Γεκνθξαηία.  Αλ ινηπφλ ε ζχγρξνλε Γεκνθξαηία ζηεξίδεηαη ζην 

θξάηνο δηθαίνπ θαη ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο απηά, ε δηαθζνξά, ζην κέηξν 

πνπ πιήηηεη ζαλ έλα είδνο βαθίινπ ηελ ππφζηαζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, είλαη 

πξαγκαηηθά δηαιπηηθφ νμχ ζηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο Γεκνθξαηίαο. Γηαηί ε δηαθζνξά ζεκαίλεη είηε φηη ην 

θξάηνο δηθαίνπ, άξα ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο δελ εθαξκφδνληαη, είηε ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ επαξθνχλ γηα 

λα ζηεξίμνπλ ην ζεζκηθφ επνηθνδφκεκα ηεο Γεκνθξαηίαο.   

Αλ πξνζεγγίδακε ηελ αλνκία εηπκνινγηθά, ζα κέλακε ζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο εθηηκήζεηο ησλ ζρέζεσλ  

αλνκίαο θαη δηαθζνξάο. Αιιά ηε ιέμε 'αλνκία', ηδίσο ζηε ζρέζε ηεο κε ηε δηαθζνξά, πξέπεη λα ηε δνχκε 

επξχηεξα, φρη κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηελ έιιεηςε δηαηάμεσλ, αιιά θαη ζε φ,ηη αθνξά ην έιιεηκκα ησλ 



ππαξρνπζψλ δηαηάμεσλ, ηδίσο ην έιιεηκκα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Γηαηί ε αλνκία απνηειεί πξαγκαηηθά βάζε 

πάλσ ζηελ νπνίαλ ζηεξίδεηαη σο πξνο ηε γέλλεζε ή σο πξνο ηελ επηβίσζή ηεο ε δηαθζνξά.  

Ζ αλνκία ζεκαίλεη φηη ζε έλα πεδίν ηεο θξαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο – γηαηί κηιάκε γη'  απηφλ ηνλ ηνκέα – είηε 

ππάξρεη έιιεηςε λνκηθψλ δηαηάμεσλ εθεί πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ· είηε φηη ππάξρνπλ αθαηάιιεινη λφκνη 

πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν· είηε φηη ππάξρνπλ απνζπαζκαηηθνί λφκνη πνπ ν έλαο 

αλαηξεί ηνλ άιινλ· είηε λφκνη πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη, κε απνηέιεζκα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

νη λφκνη απηνί λα θαζίζηαληαη πνιιέο θνξέο αλαπνηειεζκαηηθνί.  

 

Μφην: Η αλνκία ζεκαίλεη φηη ζε έλα πεδίν ηεο θξαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο είηε ππάξρεη έιιεηςε λνκηθψλ 

δηαηάμεσλ εθεί πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ· είηε φηη ππάξρνπλ αθαηάιιεινη λφκνη πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν· είηε φηη ππάξρνπλ απνζπαζκαηηθνί λφκνη πνπ ν έλαο αλαηξεί ηνλ άιινλ· είηε 

λφκνη πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη, κε απνηέιεζκα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπο λα θαζίζηαληαη  

αλαπνηειεζκαηηθνί.  

 

,ηη απφ απηά θη αλ ζπκβαίλεη, ε πνιπλνκία θαη ε θαθνλνκία είλαη αλνκία. Γηαηί ε αλνκία, ην ηνλίδσ, ζην 

πιαίζην θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, δε ζεκαίλεη κφλν έιιεηςε λφκνπ, ζεκαίλεη πνιιέο θνξέο ηελ 

χπαξμε πνιιψλ λφκσλ θαη, βεβαίσο, ζεκαίλεη θαη ηελ θαθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ: αλνκία είλαη θαη ε θαθή 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.  

Καη ζα ήζεια εδψ λα θαηαζέζσ δπν ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην λφκν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ πξψηε αθνξά ηνλ 

λφκν, θαη γεληθά ηνλ λφκν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην λφκν πνπ είλαη θηηαγκέλνο γηα λα θαηαπνιεκά ηε 

δηαθζνξά. ζνη δνχκε ην Κνηλνβνχιην, δηαπηζηψλνπκε θάηη πνπ ζε θάλεη λα έρεηο κηα αίζζεζε αδπλακίαο 

θάζε θνξά πνπ λνκνζεηείο. Γηφηη κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξαγκάησλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, έρεηο πάληνηε ηελ πεπνίζεζε – θη απηφ είλαη αιεζέο – φηη φηαλ εζχ ζεζπίδεηο έλα λφκν, ήδε ηα 

γεγνλφηα ηνλ έρνπλ μεπεξάζεη. Καη ε ζνθία, εληφο ή εθηφο εηζαγσγηθψλ, ηνπ Ννκνζέηε, είλαη αθξηβψο λα 

κπνξεί λα πξνιάβεη ηα πξάγκαηα, ψζηε ν λφκνο απηφο κέζα απφ ηελ πξφβιεςε εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

έξζνπλ – φζν κπνξεί λα ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε – λα κπνξεί λα επηβηψζεη πεξηζζφηεξν. Ηδίσο ζηα ζέκαηα 

ηεο δηαθζνξάο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο: ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, 

παξαδείγκαηνο ράξε, κέζσ ηεο παξάθακςεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, βνεζάεη λα μεπεξάζεηο ηε 

δηαθζνξά. πλάκα φκσο, κέζα απφ ηηο πξσηετθέο κεηαβνιέο θαη ηηο νβηδηαθέο ηεο κεηακνξθψζεηο, ε ίδηα 

ηερλνινγηθή εμέιημε ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ ηξφπσλ γηα λα μεθχγεηο απφ έλαλ ζεζπηζκέλν λφκν. Κη 

έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα απηνχ έρεη λα θάλεη ζήκεξα κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηνπο δηαχινπο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο εμειίζζεηαη, γηα παξάδεηγκα, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα.  

Ζ δεχηεξε ζθέςε έρεη λα θάλεη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ: πξέπεη λα ηε δνχκε σο θάηη πνπ ζήκεξα, γηα ηηο 

ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνξξέεη φρη κφλν απφ ηελ εζληθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη απφ 

ηελ θνηλνηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Γελ ην ιέσ απηφ κε ζθνπφ ηε κεηάζεζε επζπλψλ, αιιά αιεζεχεη πσο έλα 

πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ δηαηάμεσλ πνπ πηνζεηνχκε είλαη επηβεβιεκέλεο απφ ην απνθαινχκελν 'θνηλνηηθφ 

θεθηεκέλν'. πσο αιεζεχεη θαη ην φηη ε λνκνζεζία θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ είλαη απηή ηε 



ζηηγκή φ,ηη θαιχηεξν ππάξρεη. Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλα ζέκα κε ηελ ηαρχηαηε αιιαγή ησλ επξσπατθψλ 

νδεγηψλ. Κάπνηε, ηδίσο ζηηο αξρέο, εμεδίδεην κία νδεγία θαη ήηαλ ηακπνχ κέρξηο φηνπ αιιάμεη. ήκεξα 

φκσο, εμαηηίαο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, έρνπκε ηαρχηαηε αιιαγή ησλ 

νδεγηψλ θη απηφ νδεγεί θαη ηα θξάηε κέιε λα αθνινπζνχλ ηνλ ίδην δξφκν. ε καο δε, πνπ νχησο ή άιισο 

είρακε απηφ ην έιιεηκκα, ε ζπγθεθξηκέλε επίπησζε επηηείλεη ηε δπζκελή πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Μφην: Η λνκνζεζία θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ είλαη απηή ηε ζηηγκή φ,ηη θαιχηεξν ππάξρεη. 

Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλα ζέκα κε ηελ ηαρχηαηε αιιαγή ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ θη απηφ νδεγεί θαη ηα 

θξάηε κέιε λα αθνινπζνχλ ηνλ ίδην δξφκν.   

 

Απαηηείηαη ζπλεπψο ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ην πφηε πξέπεη λα λνκνζεηνχκε, σο πξνο ην πψο πξέπεη λα 

λνκνζεηνχκε πξνβιέπνληαο θαηά ην δπλαηφλ ην κέιινλ θαη ηηο ελδερφκελεο δηφδνπο πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ 

ε δηαθζνξά θαη ε θαθνδηνίθεζε, σο πξνο ηελ απνθπγή πνιιψλ λφκσλ πνπ ξπζκίδνπλ ην ίδην αληηθείκελν θαη 

βεβαίσο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο.  

Σν ζέκα ηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ καο θέξλεη ζην δήηεκα ησλ θπξσηηθψλ κεραληζκψλ, ησλ θάζε είδνπο 

θπξσηηθψλ κεραληζκψλ, αθνχ απφ ηε κία πιεπξά έρνπκε ηε δηνίθεζε πνπ εθαξκφδεη ή ππνηίζεηαη φηη 

εθαξκφδεη ην λφκν θαη απφ ηελ άιιε ηνπο θπξσηηθνχο κεραληζκνχο νη νπνίνη επηβιέπνπλ απηήλ αθξηβψο ηε 

δηαδηθαζία. Γελ ζα κηιήζσ γηα ηε Γηθαηνζχλε, πνπ είλαη έλα πνιχ κεγάιν δήηεκα, δηφηη γηα λα αζθεί ην 

ξφιν ηεο θαηά ην χληαγκα, πξέπεη θαη πξαθηηθά λα αθήλεηαη λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηε, αιιά θαη λα 

απνδίδεηαη εγθαίξσο. Γηαηί θαη ε Γηθαηνζχλε, φηαλ απνδίδεηαη αθαίξσο, θαζίζηαηαη κία απφ ηηο αηηίεο ηεο 

αλνκίαο, άξα ηεο δηαθζνξάο: ε κε απφδνζε παληάπαζηλ ή ε απφδνζε κε ηφζν κεγάιε θαζπζηέξεζε, ψζηε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Γηθαηνζχλε λα παξακέλεη αλελεξγφο είλαη αηηία δηαθζνξάο.   

Θα κηιήζσ θπξίσο γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ Γηνίθεζε έρεη θαη πξέπεη λα έρεη ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο. Κη εδψ ηίζεηαη ην κέγα δήηεκα ηεο επηινγήο: πνηνπο κεραληζκνχο ζέινπκε; Γηαηί ηφζν ε 

έιιεηςε κεραληζκψλ, φζν θαη ε χπαξμε πνιιψλ κεραληζκψλ πνπ δξνπλ παξάιιεια, ή ε χπαξμε 

κεραληζκψλ πνπ δε ιεηηνπξγνχλ, ζπληζηνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο κνξθέο αλνκίαο, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζηε γηγάλησζε ηεο δηαθζνξάο αληί γηα ηελ πάηαμή ηεο.  

Άξα ινηπφλ θάζε Πνιηηεία νθείιεη λα απνδψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα έρεη φζν ην δπλαηφλ – θαηά ηε 

γλψκε κνπ – ιηγφηεξνπο κεραληζκνχο, νη νπνίνη ζα ζπληνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί. Ζ χπαξμε πνιιψλ κεραληζκψλ, αληηζέησο, φπνπ ν θαζέλαο δελ γλσξίδεη πνην είλαη ην 

πεδίν κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φπνπ νη κεραληζκνί απηνί ίζσο 

ζπγθξνχνληαη, νδεγεί ζηελ αιιεινεμφλησζή ηνπο, ζεζκηθή θαη πξαθηηθή. Κη απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε ηελ κεηαθχηεπζε άιισλ πξνηχπσλ, φπσο ζπλεζίδνπκε πνιιέο θνξέο λα ζεσξνχκε. Κάζε θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο θαη θάζε κεηακφζρεπζε ζεζκψλ απφ κία έλλνκε 

ηάμε ζηελ άιιε κπνξεί θάιιηζηα λα κελ απνδψζεη.   

Καη, βεβαίσο, απφ εθεί θαη πέξα ηίζεληαη ηα ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, φπσο θαη ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη κεραληζκνί απηνί γηα λα 

επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο. Δίλαη έλα κεγάιν ζέκα, γηα παξάδεηγκα, ην πψο ιεηηνπξγνχλ ηα Πεηζαξρηθά 



πκβνχιηα. Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνηειεί έλαλ θαη'  εμνρήλ ζεκαληηθφ κεραληζκφ, αιιά πξέπεη θη 

απηφ λα ιεηηνπξγεί εγθαίξσο, θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, λα κε ιεηηνπξγεί σο θξέλν γηα ηελ επηβνιή ηεο 

θχξσζεο, νχηε θαη κέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ κφλν εθείλνπ ν νπνίνο ειέγρεηαη. 

Δίλαη επίζεο κεγάιν ην ζέκα ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Έρνπκε αξθεηνχο 

κεραληζκνχο ζηελ Διιάδα, εθ ησλ νπνίσλ  νξηζκέλνη έρνπλ ηε κνξθή Αλεμάξηεηεο Αξρήο κε ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε θαη δηαθνξεηηθέο εγγπήζεηο, ελψ άιινη φρη – πάλησο ζε ζεζκηθφ επίπεδν είλαη έλα θαη ην απηφ. 

Απφ πιεπξάο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ζεζκηθνχ ξφινπ γηα παξάδεηγκα, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

ζε κία πεξίπησζε θαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο θαη ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε 

άιιε είλαη έλα θαη ην απηφ. Οη κεραληζκνί απηνί, φκσο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, δελ αξθεί κφλν 

λα ππάξρνπλ, πξέπεη λα έρνπλ νξηνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο. Καη επηπιένλ πξέπεη λα έρνπλ ηα κέζα γηα λα 

αζθήζνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαη ζε επίπεδν ηερλνγλσζίαο. Γηαηί ηη λα ηνλ 

θάλεηο ηνλ κεραληζκφ, φηαλ, παξαδείγκαηνο ράξε, ηνλ βάδεηο λα ειέγμεη ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο ή 

ηε ξνή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζρέζεσλ, θη απηνί πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ηνλ έιεγρν ζηεξνχληαη ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα θηάζνπλ ζηελ πεγή πνπ πξέπεη λα θηάζνπλ, γηα λα δνπλ εάλ θαη 

θαηά πφζνλ ππάξρεη δηαθζνξά ή φρη... Πξέπεη ζπλεπψο θαη ε επηινγή ησλ ειεγθηηθψλ ζεζκψλ θαη ε 

ζηειέρσζε θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη νη δηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη, λα βξίζθνληαη ζην χςνο ηεο απνζηνιήο ηνπο – αιιηψο έρνπκε θαη πάιη 

αλνκία κε ηελ έλλνηα πνπ εμεηάδνπκε ζήκεξα.   

Κη απφ εθεί θαη πέξα είλαη ε έληαζε ησλ ειέγρσλ. Τπάξρεη θάηη πνπ πξαγκαηηθά πξέπεη λα απνβάιινπκε 

ζαλ λννηξνπία ζηνλ ηφπν καο. Θεσξνχκε πνιιέο θνξέο φηη φηαλ εληείλνληαη νη έιεγρνη θαη απνδίδνπλ θαη  

έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα πξάγκαηα, εληείλεηαη θαη ε δηαθζνξά. Καη φηη, αληηζέησο, εάλ θξχςεηο ηα πξάγκαηα 

θάησ απφ ην ραιί θαη δε γίλνληαη έιεγρνη, δελ ππάξρεη δηαθζνξά. Γηαηί κε απηνχο ηνπο φξνπο γίλεηαη ν 

ζφξπβνο – αιιά δελ κπνξεί θακία θπβέξλεζε ή θακία αληηπνιίηεπζε λα ιεηηνπξγεί κφλν κε φξνπο 

δεκνζηφηεηαο.  

Θα πξέπεη θπβεξλψληεο θαη αληηπνιηηεπφκελνη λα απνθηήζνπκε απηή ηε λννηξνπία: έιεγρνο παληνχ, έληαζε 

ειέγρνπ θαη φ,ηη ζέιεη αο βγεη. Δίρα απηή ηε λννηξνπία θαη ζέιεζα ζηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο πνπ είρε ηε 

δπλαηφηεηα θαη ην ρξένο λα ελεξγνπνηεί ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, λα δψζσ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

ελαχζκαηα γηα έιεγρν, θαη θπξίσο ηα κέζα. Μηιάσ γηα ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή, κηιάσ γηα ην ψκα 

Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπνπ πξαγκαηηθά κπνξεί λα ππήξραλ νη ζεζκνί, δελ είραλ 

φκσο δηθνλνκηθά ηηο δπλαηφηεηεο, πέξα απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

 

Μφην: Θα πξέπεη, θπβεξλψληεο θαη αληηπνιηηεπφκελνη, λα απνθηήζνπκε απηή ηε λννηξνπία: έιεγρνο 

παληνχ, έληαζε ειέγρνπ θαη φ,ηη ζέιεη αο βγεη. 

 

Κάπνηα απνηειέζκαηα είλαη ήδε νξαηά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ψκα Δπηζεσξεηψλ 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ηδξχζεθε ην 1998 θαη κέρξη ην 2003 είρε θάλεη 376 ειέγρνπο, πεξίπνπ 60 

ειέγρνπο ην ρξφλν. Μφλν ην 2008 έθαλε 845 ειέγρνπο. ηαλ θάλεηο ζε έλα ρξφλν 845 ειέγρνπο αληί γηα 376 

ειέγρνπο ζε έμη ρξφληα, είλαη θπζηθφ λα βγαίλνπλ θαηλφκελα αιιά δελ πξέπεη λα καο ηξνκάδεη απηφ.  



Γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γίλεηαη επξχηαηε ζπδήηεζε θαη ιέλε φινη “θαθνδηνίθεζε, δηαθζνξά”. Καλείο 

δελ εμεηάδεη φκσο πφζεο αξκνδηφηεηεο αζθνχλ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηη κέζα έρνπλ θαη ην 

θπξηφηεξν: πνηα πνξεία έρνπλ; Γελ είπε θαλείο φηη ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ε 

θαθνδηνίθεζε ζηνλ Α΄ βαζκφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηαδηαθά κεηψλεηαη, θαη λαη κελ βξίζθεηαη ζηελ 

θνξπθή ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ βαζκνχ αθφκα, αιιά ππάξρεη έλα ζέκα κε ην ηη αξκνδηφηεηεο αζθεί θαη 

ηη πξνζπάζεηα έρεη θάλεη θαη πψο πέθηεη ζπλερψο ν βαζκφο θαθνδηνίθεζεο. Οη δε επηδφζεηο ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη εληππσζηαθέο, γηαηί θξηλφηαλ ην 2004 παξαδείγκαηνο ράξε κε 12% - 

13%, ελψ ζηε θεηηλή Έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε είλαη 7,5%, δειαδή θνληά ζην κηζφ κέζα ζε 

ηέζζεξα ρξφληα.  

ια απηά πξέπεη πξαγκαηηθά λα ηα βιέπνπκε. Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηαηί είλαη νπηνπία λα πηζηεχεη θαλείο φηη 

ζα θαηαπνιεκήζεη ηε δηαθζνξά απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε θαη είλαη ιάζνο λα πηζηεχεη φηη ε έληαζε ησλ 

ειέγρσλ θαη ε αλάδεημε ησλ θαηλνκέλσλ ζεκαίλεη φηη πξέπεη θαλείο λα αηζζάλεηαη έλνρα ζηελ φιε 

πξνζπάζεηα ηελ νπνία θάλεη. Ζ αλνκία ππάξρεη θαη απνηειεί φλησο ηε βάζε ηεο δηαθζνξάο, ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ έλα  ζεζκηθφ κέηξν ή δελ ππάξρεη ή εθαξκφδεηαη ιάζνο ή πξνο ιάζνο θαηεχζπλζε θαη επνκέλσο 

αθήλεη ηε δηαθζνξά λα πεξλάεη αλελφριεηε. Αιιά φζν ηα ζεζκηθά αληίβαξα απέλαληη ζηε δηαθζνξά είλαη 

ηζρπξά θαη γίλνληαη ηζρπξφηεξα, κπνξεί λα κελ έρνπκε ιχζεη ην πξφβιεκα απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, αιιά 

ζα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ θάλεη ην ρξένο καο θαη απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ζηε Γεκνθξαηία.   

 

 

Σν βάξνο ηεο αξλεζηδηθίαο ησλ ειιεληθώλ δηθαζηεξίσλ  

Α. Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ 

 

Μέζα απφ κηα ηνπνζέηεζε κε πνιιά ηερληθά ζεκεία ζα είδαηε, πξηλ απ' φια, ηε ζχγθιηζε ηελ νπνία κπνξεί 

λα έρεη έλαο λνκηθφο κε ηε καηηά ελφο, κε επηρεηξεκαηηθή πείξα, κεραληθνχ. ε ηη αλαθέξνκαη; ηελ έκθαζε 

πνπ απέδσζαλ θαη νη δχν νκηιεηέο ζηελ έλλνηα ηεο αξλεζηδηθίαο. Έλα πξάγκα πνιχ βαξχ γηα ηελ Διιάδα, 

έλα απφ ηα ηαπεηλσηηθφηεξα πξάγκαηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα έρεη ηελ εκπεηξία θαλείο φηαλ δηαβάζεη ηηο 

απνθάζεηο εθείλεο ηνπ ηξαζβνχξγνπ πνπ αθνξνχλ ηελ δηα ηεο θαζπζηεξήζεσο αξλεζηδηθία απφ ηελ 

ειιεληθή καο Γηθαηνζχλε.  

Μηα δεχηεξε παξαηήξεζε είλαη φηη, καρφκελνο πνιηηηθφο, ν Πξνθφπεο Παπιφπνπινο ηφζν ζηελ αξρή φζν 

θαη ζην ηέινο ηνπ ιφγνπ ηνπ είρε έλα γελλαίν ζηνηρείν. Γηφηη ην λα ιεο “καθάξη λα ππάξμνπλ θαη λα 

ππάξρνπλ κεραληζκνί πνπ αλαδεηθλχνπλ θαηλφκελα δηαθζνξάο”, άξα πνπ ζηξέθνπλ ηα κάηηα ηεο θνηλήο 

γλψκεο, ηνπ Σχπνπ, φισλ καο, ζην πξφβιεκα, αληί λα βάδεηο ην πξφβιεκα θάησ απφ ην ραιί, ζέιεη θάπνην 

ζάξξνο – εηδηθά απηέο ηηο κέξεο – λα ην πεηο.  

Αθφκε πεξηζζφηεξν φκσο ην λα παίξλεηο ηνλ “Πεξί ηεθάλνπ Λφγν” ή ηελ έλλνηα ηεο 'εχζπλαο' ζε κηα 

επνρή θαηά ηελ νπνίαλ ε δηάζηαζε ηεο εζηθήο είλαη αζαθήο ζηνπο αζθνχληεο ηελ εμνπζία, πφζν κάιινλ νη 

αξραηνειιεληθέο αλαγσγέο, ζέιεη ζάξξνο. Πξαγκαηηθά, ε έλλνηα θαη κφλν ηεο επζχλεο ζε θάλεη λα 

αλαηξηρηάδεηο άκα ηελ εθθσλείο ζηηο εκέξεο καο – γηα λα κελ αλαθεξζψ ζε παιαηφηεξεο εκέξεο θαη ζηνλ 



θηινζνθηθφ δηαινγηζκφ ζηε ΓΔΘ γχξσ απφ ην δίθαην θαη ηελ εζηθή θαη ηελ πνιηηηθά αρξεία ηαχηηζε δηθαίνπ 

θαη εζηθήο.  

Θέιεη ζάξξνο γηα λα κπαίλεη θαλείο ζε απηά ηα πξάγκαηα, φληαο πξαθηηθφο πνιηηηθφο· θαη νπσζδήπνηε ζέιεη 

ζάξξνο ην λα ιέεη φηη ε δηαθζνξά “είλαη δηαβξσηηθφ νμχ ζηα ζεκέιηα ηεο Γεκνθξαηίαο”, άκα ηηο ελλννχκε 

ηηο ιέμεηο!... Άκπνηε λα αξρίζνπλ απηά ηα πξάγκαηα λα δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε απνηειέζκαηα.  

Καη ηψξα ν ιφγνο ζην Βαγγέιε ην Βεληδέιν, επίζεο πξνεξρφκελν απφ ην λνκηθφ θφζκν, θαη κάιηζηα απφ ηνλ 

θήπν ησλ αγθαζσηψλ ξφδσλ ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ... Ο νπνίνο έρεη αζθήζεη δηαθπβέξλεζε, δηνίθεζε 

θαη θπβέξλεζε ζε έλα επξχηεξν θάζκα ηνκέσλ θαη ην έρεη δεη ην ζεξίν θαη κπνξεί λα καο δψζεη πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο εκπεηξίεο – θαη, είκαη βέβαηνο, ζθέςεηο γηα ην κέιινλ.    

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο εζληθήο καο αλνκίαο 

ΒΑΓΓΔΛΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟ  

 

Σε Γεπηέξα ην βξάδπ ζην Κνηλνβνχιην, κηιψληαο γηα ηε γλσζηή ππφζεζε ησλ άγνλσλ γξακκψλ θαη ηνπ θ. 

Παπιίδε, ρξεζηκνπνίεζα ηνλ φξν “εζληθή αλνκία”. Έρσ ηελ εδξαία πεπνίζεζε φηη ην πξφβιεκα ηεο ρψξαο 

δελ είλαη θαη‟ εμνρήλ ή πξσηίζησο νηθνλνκηθφ, δελ ζπλδέεηαη κφλνλ κε ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο, νχηε κε ηηο πξφζζεηεο εζληθέο πηπρέο ηεο εζληθήο θξίζεο, ηελ θξίζε ηνπ παξαγσγηθνχ 

κνληέινπ ηεο ρψξαο, ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε, αιιά πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα πνιπζχλζεην, 

πνιπεπίπεδν, θαζνιηθφ. Πξφθεηηαη γηα κία θξίζε φρη απιψο νηθνλνκηθή αιιά ζεζκηθή, πνιηηηθή, αμηαθή, 

εζηθή. Έρνπλ δηαξξαγεί νη αξκνί ηεο θνηλσλίαο, θαλείο δελ πηζηεχεη θαλέλαλ, θαλείο δελ απνδέρεηαη 

θαλέλαλ, πξφθεηηαη γηα κία εζληθή αλνκία. Καη ραίξνκαη γηαηί ζπκπίπηεη ν ηίηινο ηεο ζπδήηεζήο καο λα είλαη 

“Πνιηηεία θαη Αλνκία”.  

Ο ηίηινο είλαη ειιηπήο. Γελ κπνξεί ε Πνιηηεία απφ κφλε ηεο λα γελλήζεη ην θαηλφκελν ηεο αλνκίαο, ν 

αθξηβήο ηίηινο είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, “Πνιηηεία, Κνηλσλία, Οηθνλνκία θαη Αλνκία” θαη ε αλνκία δελ 

είλαη απηή ε εθθιεζηαζηηθή έλλνηα ηεο αλνκίαο, ελ ηέιεη ηεο ακαξηίαο, νχηε ε έλλνηα ηεο παξαλνκίαο ή ηεο 

πνιπλνκίαο. Ζ αλνκία δελ είλαη ε παξάβαζε ηνπ λφκνπ, ε αλνκία είλαη ε απψιεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ 

ειέγρνπ. Ζ αλνκία δελ αθνξά ηε λνκηκφηεηα, ε αλνκία αθνξά ηε λνκηκνπνίεζε, δειαδή ηε βάζε απνδνρήο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ, ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ θνηλσλία κε ην ζεζκηθφ ηεο ζχζηεκα, απηφ πνπ 

κεγαιχηεξνο ίζσο λνκηθφο ηνπ 20νπ αηψλα, ν Κέιζελ έρεη νλνκάζεη “θαηά βάζηλ ηζρχο ή ζε γεληθέο γξακκέο 

ηζρχο ηεο έλλνκεο ηάμεο”. Γηαηί κπνξεί κία έλλνκε ηάμε λα είλαη δηάηξεηε, λα παξαβηάδεηαη, λα θινλίδεηαη, 

αιιά ζε γεληθέο γξακκέο, θαηά βάζηλ δηαζθαιίδεη ηελ ηζρχ ηεο. Δδψ δελ ππάξρνπλ νχηε θαλ απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο.  

 

Μφην: Η αλνκία δελ είλαη ε παξάβαζε ηνπ λφκνπ, είλαη ε απψιεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ ειέγρνπ. Η αλνκία 

δελ αθνξά ηε λνκηκφηεηα, αθνξά ηε λνκηκνπνίεζε, δειαδή ηελ βάζε απνδνρήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζεζκψλ, ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ θνηλσλία κε ην ζεζκηθφ ηεο ζχζηεκα. 

 



Καη δελ ππάξρνπλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην 'ειιεληθφ ζαχκα' πνπ νδήγεζε ηελ 

Διιάδα σο νηθνλνκία θαη σο θνηλσλία απφ ην πνπζελά, ηελ επνκέλε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, κε ην δηάιεηκκα 

ηεο Γηθηαηνξίαο, ζηελ Δπξψπε ησλ '15', ζηε δψλε ηνπ επξψ, ζηηο 30 κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ, 

έρεη θαη ηελ άιιε ηνπ πιεπξά. ια απηά ηα άηππα θαηλφκελα, φινο απηφο ν πεξίεξγνο ζπκθπξκφο 

παξανηθνλνκίαο θαη νηθνλνκίαο, ηππηθψλ θαη άηππσλ ιεηηνπξγηψλ ζην πνιηηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο, πνπ έθαλαλ ηε ρψξα επέιηθηε θαη ηθαλή λα αλαπηπρζεί, ηειηθά ηελ θαζειψλνπλ γηαηί 

ππάξρνπλ ζαζξά ζεκέιηα.  

Τπάξρεη έλα θαζνιηθφ, ζπιινγηθφ ςεχδνο πνπ δελ αθνξά κφλν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Καη γηα απηφ κφλν κε 

πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο ή πνιηηηθέο κεηαβνιέο δελ ιχλεηαη ην πξφβιεκα. Ζ θνηλσλία ιέεη απηά πνπ δελ 

πηζηεχεη θαη πηζηεχεη απηά πνπ δελ ιέεη. Καη επεηδή θακηά θνηλσλία δελ είλαη κφλν θνηλσλία δηθαησκάησλ 

αιιά είλαη θαη θνηλσλία ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα γεληθεχζνπκε ηελ επζχλε έλζελ θαθείζελ. Γελ ππάξρεη 

ρεηξφηεξε κνξθή δεκαγσγίαο απφ ηε δεκαγσγία ηνπ ιεγφκελνπ 'εηζπεδεηηθνχ' καξηπξίνπ: δειαδή λα 

απηνκαζηηγσζνχκε, λα απνδερζνχκε ηα ζθάικαηα θαη ηηο ακαξηίεο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ, λα καο ιππεζνχλ. 

Γελ πξφθεηηαη πεξί απηνχ. Απηφ είλαη κία δεκαγσγία. Δίλαη θαη απηφ έλα ςεχδνο.  

 

Μφην: Τπάξρεη έλα θαζνιηθφ, ζπιινγηθφ ςεχδνο πνπ δελ αθνξά κφλν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Καη γηα απηφ 

κφλν κε πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο ή πνιηηηθέο κεηαβνιέο δελ ιχλεηαη ην πξφβιεκα. Η θνηλσλία ιέεη απηά 

πνπ δελ πηζηεχεη θαη πηζηεχεη απηά πνπ δελ ιέεη. 

 

Δδψ ππάξρεη ζπλνιηθή επζχλε θαη πξέπεη λα δνχκε πψο είλαη νηθνδνκεκέλε απηή ε επζχλε. Τπάξρεη κία 

αξρηηεθηνληθή ηεο αλνκίαο. Λνηπφλ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ζέζνπκε ην δάθηπιν εηο ηνλ ηχπν ησλ ήισλ θαη λα 

δνχκε ηηο αλαπηπμηαθέο πηπρέο ηεο αλνκίαο, δειαδή γηα λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο, ηεο αδηαθάλεηαο θαη ηεο 

δηαθζνξάο.  

Φαηλφκελα αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρεη ζπκθέξνλ ή αλάγθε. Σν ζπκθέξνλ θαη ε 

αλάγθε γελλνχλ ηε δηαθζνξά. ηα ςειά επίπεδα ην ζπκθέξνλ, ζηα κεζαία θαη ρακειά επίπεδα ε αλάγθε. 

Γηφηη φηαλ ν πνιίηεο πεηζζεί φηη ην παξάλνκν ζπκθέξεη, πσο ην παξάλνκν ηνπ δίλεη δνπιεηά, ηνπ δίλεη ηελ 

αδεηνδφηεζε, ηνπ δίλεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηνπ δίλεη ηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο θαη ην λφκηκν δελ ζπκθέξεη, 

βεβαίσο ζα ζπκπξάηηεη θαζεκεξηλά ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. Γίλεηαη ν ίδηνο ζπληειεζηήο 

πιένλ ηεο δηαθνξάο θαη ηεο αδηαθάλεηαο. Καη απηφ δελ είλαη θαηλφκελν ειιεληθφ, δελ είκαζηε νη 

πξσηαγσληζηέο ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο, ζε πνιιά θξάηε, ζε φια ηα πξνεγκέλα θξάηε ηνπ θφζκνπ γηα 

λα εζηηάζσ ζε νκφινγα θαηλφκελα, ζηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη ζε άιινπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, εληνπίδνληαη δηαξθψο θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη αδηαθάλεηαο θαη κάιηζηα κε πςειέο – ηερληθά 

– πξνδηαγξαθέο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δηακνξθψζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλα θίλεκα θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ, ππέξ 

ηεο δηαθάλεηαο θαη θαηά ηεο δηαθζνξάο. Απηφ πξνυπνζέηεη πσο πξέπεη λα δηακνξθψζνπκε έηζη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε  ην λφκηκν λα ζπκθέξεη. ηαλ ν επηρεηξεκαηίαο αληηιεθζεί φηη ην λφκηκν ζπκθέξεη, φηαλ 

ν πνιίηεο θνξνινγνχκελνο αληηιεθζεί φηη ην λφκηκν ζπκθέξεη, φηαλ ν ρξήζηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ 

αληηιεθζεί φηη ην λφκηκν ζπκθέξεη, φηαλ ν αζζελήο κε ηνλ ζπλνδφ ηνπ αληηιεθζεί φηη ην λφκηκν ζπκθέξεη, 



ηφηε κπνξεί λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε απηή. Δκέλα κε πξνζβάιιεη σο πνιίηε θαη βεβαίσο σο πνιηηηθφ ε 

επίζεκε αλαθνίλσζε φηη ζα επηβιεζεί έθηαθηε εηζθνξά ζηα πςειά δεισκέλα εηήζηα εηζνδήκαηα. Καη ηα 

εηζνδήκαηα άλσ ησλ 60.000 επξψ εηεζίσο πνπ έρνπλ δεισζεί ζηε ρψξα καο αθνξνχλ 128.000 πξφζσπα, 

ζχκθσλα δε κε ηα λεψηεξα ζηνηρεία ηνπ ΚΔΠΤΟ, φζνη έρνπλ δεισκέλν εηήζην εηζφδεκα άλσ ησλ 120.000 

ζηε ρψξα καο είλαη 6.500 θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Καη βεβαίσο απηφ αθνξά φια ηα εηζνδεκαηηθά 

ζηξψκαηα θαη φια ηα επηρεηξεκαηηθά επίπεδα.   

 

Μφην: Πξέπεη λα δηακνξθψζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε  ην λφκηκν λα ζπκθέξεη. 

 

Γηα ηνπο πνιπεζληθνχο νκίινπο έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία ε θνξνδηαθπγή κέζσ ησλ ελδν-νκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηηκνινγήζεσλ. Γηα απηφλ πνπ θηλείηαη ζην επίπεδν ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο εζηίαζεο 

έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ε κε έθδνζε απφδεημεο. Γηα ηνλ αζζελή πνπ πεγαίλεη ζην δεκφζην λνζνθνκείν 

έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία ην θαθειάθη. Αιιά γηαηί εζηηάδνπκε ζην θαθειάθη ζην δεκφζην 

λνζνθνκείν, φπνπ ν θαξδηνρεηξνπξγφο ηνπ ΔΤ θαιείηαη λα ιάβεη κεληαίεο απνδνρέο, καδί κε ηηο εθεκεξίεο, 

φζεο ην ΗΚΑ ή άιια δεκφζηα αζθαιηζηηθά ηακεία αλαγλσξίδνπλ σο ακνηβή αλά εγρείξεζε γηα ηνλ γηαηξφ 

ζην ηδησηηθφ λνζειεπηήξην; Καη γηαηί ην ηδησηηθφ λνζειεπηήξην πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλν κε ην δεκφζην 

αζθαιηζηηθφ ηακείν δελ αξθείηαη ζηε ζχκβαζε θαη ζην παθέην ακνηβήο πνπ έρεη ζπκθσλήζεη γηα ηελ πιήξε 

λνζειεία ηνπ αζζελνχο θαη απνδερφκαζηε, ζα λα κε ζπκβαίλεη ηίπνηα, ην ηδησηηθφ θαθειάθη εηο βάξνο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο;  

Άξα δελ ππάξρνπλ αζψνη, είκαζηε φινη έλνρνη. Καη γηα κέλα είλαη απνιχησο αλεπαξθήο – ζα έιεγα φηη είλαη 

ππνθξηηηθή – ε εχθνιε πξνζέγγηζε πνπ αλαδεηά ηε ιχζε ζηελ ειεγθηηθή θαη θπξσηηθή λνκνζεζία. Με 

ειεγθηηθή, πνηληθνδηθαηηθή ή πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη κε απμεκέλεο θπξψζεηο φπνπ ηα πάληα 

αλπςψλνληαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο θαη απεηινχληαη ηεξάζηηεο, κε επηβαιιφκελεο, πνηλέο, δελ γίλεηαη 

απνιχησο ηίπνηα. Γελ πξφθεηηαη λα γίλεη πνηέ ηίπνηα. ηαλ κηιάκε γηα αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο ελλννχκε ηε 

λνκνζεζία ηελ νπζηαζηηθή, δειαδή ηελ δηνηθεηηθή λνκνζεζία, δειαδή ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Μα φηαλ 

έξρεηαη ε θπβέξλεζε θαη εηζεγείηαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ αθνξνινγήηνπ νξίνπ γηα ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη επηηεδεπκαηίεο, επηβάιινληαο νξηδφληην θφξν 10% εθιακβάλνληαο ζθαλδαισδψο 

αλεηιηθξηλείο δειψζεηο σο εηιηθξηλείο γηα ηακεηαθέο αλάγθεο θη απηφ ην θαηαξγεί κεηά, φηαλ έρνπκε έλαλ 

θαχιν Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηα ζεκειηψδε. Γειαδή απφ κία ξηδηθή 

αιιαγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, γηαηί απηφ επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο νηθνλνκίαο θαη παξανηθνλνκίαο. Ζ 

αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο ζα καο επηηξέςεη λα θαηαγξάςνπκε θαη λα θνξνινγήζνπκε ζσζηά ην ΑΔΠ. Έλα 

ΑΔΠ πνπ ππνεθηηκάηαη θαη ππνθνξνινγείηαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαξζξσηηθή ζπαηάιε, ε νπνία είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ΟΟΑ 30%, σο κεησκέλε απνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην optimum ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Γελ κηιψ γηα ηελ ζπαηάιε ε νπνία είλαη παξάλνκε. Μηιψ γηα ην δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ.  

 



Μφην: Πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηα ζεκειηψδε, δειαδή απφ κία ξηδηθή αιιαγή ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, γηαηί απηφ επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο νηθνλνκίαο θαη παξανηθνλνκίαο – απηή ζα καο επηηξέςεη λα 

θαηαγξάςνπκε θαη λα θνξνινγήζνπκε ζσζηά ην ΑΔΠ.  

 

 

Αλ μεθηλήζνπκε απφ κία ηέηνηα ζπδήηεζε κε ηελ θνηλσλία επηρεηξψληαο λα πείζνπκε ηνλ πνιίηε φηη ζα 

θαηαζηήζνπκε ηα πξαγκαηηθά ηνπ εηζνδήκαηα λφκηκα γηα λα ηα θάλνπκε βηψζηκα θαη αληαγσληζηηθά ρσξίο 

λα ηνλ ζίμνπκε, αιιά ζέινληαο λα ηνλ δηαζθαιίζνπκε, κπνξνχκε λα ζπλάςνπκε εζληθή ζπκθσλία 

θνξνινγηθήο εηιηθξίλεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη δηθαηνζχλεο, νπφηε κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη φια ηα άιια. 

Οθείινπκε ζπλεπψο λα δνχκε ηηο ηνκέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνπο θξίζηκνπο αξκνχο ηεο λνκνζεζίαο. ηε 

λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, πεξί πξνκεζεηψλ θαη πεξί παξνρήο ππεξεζηψλ γηα παξάδεηγκα. ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γηαηί ππάξρεη θαη ε πεξηθεξεηαθή, ηνπηθή θαη κηθξή δηαθζνξά. Καη 

ε νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα δελ εζηηάδεηαη κφλν ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, νχηε ζηα κεγάια κεγέζε. 

Γηαρέεηαη. Δχθνια κπνξείο λα παξέκβεηο φκσο εθεί αλ ζέιεηο, κέζα απφ δξαζηηθέο απινπζηεχζεηο θαη 

δξαζηηθέο εγγπήζεηο δηαθάλεηαο.  

Καη ην χκθσλν Αθεξαηφηεηαο είλαη κία πάξα πνιχ σξαία ηδέα. ρη εζηθά, αιιά επεηδή πεξηνξίδεη ην 

έλλνκν ζπκθέξνλ ζηε ζπλέρεηα, δηθνλνκηθά. Ζ δηθνλνκηθή επίπησζε ελφο ηέηνηνπ πξάγκαηνο είλαη 

ηεξάζηηα, έρεη πάξα πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ, πέξα απφ ην εζηθνπαηδαγσγηθφ δήηεκα ην νπνίν ηίζεηαη θαη  

πέξα απφ ηε δηαθάλεηα θαη ηελ έθζεζε ζε κία δεκνζηφηεηα ε νπνία είλαη πάληα επψδπλε. Αιιά κπνξνχλ 

πξάγκαηη φια λα γίλνληαη ππφ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, ηα πάληα. Σα πάληα λα πεξηβάιινληαη, αλ ζέιεηε, 

φρη απφ έλα πέπιν κπζηεξίνπ φπσο ηψξα, αιιά απφ έλα  πιαίζην δηαθάλεηαο. Απηφ είλαη εχθνιν λα γίλεη.  

 

Μφην: Σν χκθσλν Αθεξαηφηεηαο είλαη κία πάξα πνιχ σξαία ηδέα. Όρη εζηθά, αιιά επεηδή πεξηνξίδεη ην 

έλλνκν ζπκθέξνλ ζηε ζπλέρεηα, δηθνλνκηθά. 

 

Θα κνπ πείηε, γηαηί δελ έρεη γίλεη; Ίζσο γηαηί πνηέ δελ έρνπκε πξνζεγγίζεη ηα ζέκαηα απηά ζπλνιηθά, πάληα 

ηα ππνηάζζνπκε ζε κία κίδεξε, ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα, θνκκαηηθή αληηδηθία: πνηνο έθαλε ηα πεξηζζφηεξα θαη 

ηα θαιχηεξα ζθάλδαια. Καη έρεη επηθξαηήζεη ε αληίιεςε φηη ε Κπβέξλεζε θπβεξλά αληηπνιηηεπφκελε ηελ 

αλάκλεζε ηεο πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο θαη δελ αλαδέρεηαη ηελ εμ αληηθεηκέλνπ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θξάηνπο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο.  

Δπίζεο απηφ δελ έρεη γίλεη γηαηί ην πνιηηηθφ ζχζηεκα αλαδέρεηαη επζχλεο πνπ δελ έρεη θαη δελ θαιεί ηνπο 

άιινπο παξάγνληεο ηνπ εζληθνχ βίνπ λα κνηξαζηνχλ ηηο επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Καη αλαθέξνκαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θνθ.  

Άξα πξέπεη λνκίδσ λα παξαδερζνχκε ην πξφβιεκα, λα  ην πεξηγξάςνπκε φζν γίλεηαη αθξηβέζηεξα, λα 

δηακνξθψζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο θηλήκαηνο πνιηηψλ ππέξ ηεο δηαθάλεηαο, φρη γηαηί απηφ είλαη έλα 

θίλεκα εζηθνχ ραξαθηήξα, αιιά επεηδή είλαη έλα θίλεκα νηθνλνκηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα, φπσο 

ην θίλεκα ησλ θαηαλαισηψλ. Ο θαηαλαισηήο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ιφγνπο εζηθήο, ελδηαθέξεηαη γηα ιφγνπο 



εηζνδήκαηνο, γηα ιφγνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο, γηα ιφγνπο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ  πνηψλ θαη ησλ 

άιισλ πξντφλησλ πνπ αγνξάδεη, άξα έρεη έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη απηφ ζπκθέξνλ, ην νπνίν θαη πξνσζεί.  

Πξέπεη ινηπφλ λα δηακνξθψζνπκε ην θίλεκα ησλ πνιηηψλ πνπ θαηαλννχλ θαη ζέινπλ ψζηε ην λφκηκν λα 

κπνξεί λα ηνπο ζπκθέξεη. Γηαηί απηφ δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ηηο ζπλζήθεο 

αμηνθξαηίαο θαη ηζνλνκίαο, δειαδή νπζηαζηηθά απνθαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ.  

Βεβαίσο, θαη θιείλσ κε απηφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξέπεη λα ζπλδέζνπκε ην ζέκα απηφ θαη κε ηε λέα 

κήηξα πνπ παξάγεη ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα – ην είπε θαη ν θ. Παπιφπνπινο πξνεγνπκέλσο θαη ζέισ λα ην 

πσ θη εγψ επζέσο: ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ θνηλνηηθή λνκνζεζία είλαη ην ππφδεηγκα ηεο αδηαθάλεηαο θαη 

ηεο ζπγθάιπςεο, ηνπ δήζελ ηερλνθξαηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα κία θιαζηθή πεξίπησζε – γηα λα δψζσ θη εγψ 

έλα παξάδεηγκα ηζηνξηθφ αιιά απψηεξν – ησλ θνηλσληψλ ηνπ αζηαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, δειαδή ησλ 

ιεγφκελσλ 'πδξαπιηθψλ θνηλσληψλ', φπνπ νη ιίγνη κχζηεο θαη γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ κπζηηθψλ, νη 

καλδαξίλνη ηεο επνρήο, γλψξηδαλ θαη δηαθηλνχζαλ ηε γλψζε.  

 

Μφην: Πξέπεη λα ζπλδέζνπκε ην ζέκα ηεο δηαθάλεηαο θαη κε ηε λέα κήηξα πνπ παξάγεη ηα ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα: ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η θνηλνηηθή λνκνζεζία είλαη ην ππφδεηγκα ηεο αδηαθάλεηαο θαη 

ηεο ζπγθάιπςεο, ηνπ δήζελ ηερλνθξαηηζκνχ.  

 

Σέηνηα δηαθξάηεζε πιεξνθφξεζεο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ γίλεηαη ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ 

ππάξρεη ζε θαλέλα εζληθφ θξάηνο. Δίρε ηελ θαινζχλε θαη ν θ. Παπαγηαλλίδεο λα πεη φηη “έρσ αζθήζεη 

δηνίθεζε ζε πνιινχο ηνκείο”, έρσ κεηάζρεη θαη ζε πνιιέο ζπλζέζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ρσηήζηε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, πξψελ θαη λπλ Τπνπξγνχο, εάλ έρνπλ πνηέ ειέγμεη 

πψο δηακνξθψλεηαη ε εκεξήζηα δηάηαμε ησλ πκβνπιίσλ, δειαδή κε πνηα ζεηξά θαη γηα πνηνπο ιφγνπο 

εηζάγνληαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, πνηνο ην θαζνξίδεη απηφ, εάλ ππάξρεη πνιηηηθφο έιεγρνο επ'  απηνχ. 

Θα δηαπηζηψζεηε φηη δελ ππάξρεη θαλείο πνιηηηθφο έιεγρνο. Πνηνο ην θαζνξίδεη; Τπνηίζεηαη ε εθάζηνηε 

πξνεδξία. ηελ πξάμε φκσο είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ησλ ιφκπη ησλ δηάθνξσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ 

ηα νπνία είλαη παξφληα θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ απξνθάιππηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλνηηθή 

γξαθεηνθξαηία. Ο θαζνξηζκφο ηεο αηδέληαο είλαη φκσο ην ήκηζπ ηνπ παληφο. Απηφ ινηπφλ είλαη ήδε έλα 

κεγάιν ζεζκηθφ πξφβιεκα.  

Σν ζεζκηθφ πξφβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θάλεθε άιισζηε ηψξα, ζηελ αδπλακία πξφβιεςεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα βήκαηα πξνο ηα πίζσ πνπ έθαλε ε πνιηηηθή Δπξψπε, ε ζεζκηθή 

Δπξψπε, ε επξσπατθή νινθιήξσζε, είλαη θνινζζηαία. Απηφ είλαη έλα  πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα, φπσο θαη ην 

πξφβιεκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν θείκελν ησλ G20, αλ ην δεη θαλείο 

αληεζηξακκέλν, δειαδή σο θαηαγξαθή ησλ θελψλ ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, είλαη έλα παγθφζκην ζθάλδαιν δηαθζνξάο θαη αδηαθάλεηαο. Απηφ είλαη ην ζέκα: κία 

νηθνπκεληθή νκνινγία φηη απηφ είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη θαη ην δηεζλέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ηα θξάηε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη θπζηθά έλα επαξρηαθνχ 

ραξαθηήξα πνιηηηθφ ζχζηεκα φπσο ην δηθφ καο, ην νπνίν θηλείηαη θαη απηφ ζην επίπεδφ ηνπ, κε ηα πνιιαπιά 



βάξε ηα νπνία ην επηθαιχπηνπλ θαη ηα νπνία ηείλνπλ λα ην εμνληψζνπλ θαη δηαλνεηηθά θαη πνιηηηθά θαη 

δηαρεηξηζηηθά θαη εζηθά.  

Λνηπφλ ραίξνκαη γηαηί κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα θσλάμσ θαη εγψ καδί ζαο φηη ήιζε ε ψξα λα αληηζηαζνχκε. 

Αιιά λα αληηζηαζνχκε νλνκαηίδνληαο ηνλ ερζξφ θαη ζέηνληαο ζηφρνπο.   

 

 Σν απόιπηνλ  ηεο επξσπατθήο αδηαθάλεηαο κπξνζηά ζηελ θξίζε 

Α. Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ 

 

Απφ ηνλ ρεηκαξξψδε ιφγν ηνπ Βαγγέιε Βεληδέινπ δελ ζα έπξεπε θαλείο λα ράζεη ην ηειεπηαίν θνκκάηη πνπ 

αθνξνχζε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. πληζηψ ζε φπνηνλ έρεη ππνκνλή θη έλα 

θνκπηνχηεξ λα θαηεβάζεη ηηο νθηψ ζειίδεο ηνπ Communiqué ηνπ G20 γηαηί είλαη έλα πάξα πνιχ δηδαθηηθφ 

θείκελν. Δπίζεο, γηα φπνηνλ έρεη έλα βαξχηεξν θνκπηνχηεξ θαη πάξα πνιιέο ψξεο, ζπληζηψ λα θαηεβάζεη ηε 

ζεηξά ησλ θεηκέλσλ κε ηα νπνία ε Δπξσπατθή Έλσζε, ην επξσπατθφλ πξάγκα, αληέδξαζε ηηο πξψηεο 

δεθαπέληε κέξεο κεηά ην Ννέκβξε ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Καη λα αλακεηξεζεί κε ηα θείκελα απηά, 

φ,ηη θαηάξηηζε θη αλ έρεη, λνκηθή, νηθνλνκηθή, νηηδήπνηε, ή αθφκε θαη απινχ πεξίεξγνπ αλζξψπνπ. Ζ 

απφιπηε αδηαθάλεηα ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ έρεη πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ ζε κηα επνρή πνπ, ππνηίζεηαη, φηη ην 

κέγα πξφβιεκα πξνήιζε αθξηβψο απφ ηελ αδηαθάλεηα.  

παξαθηηθέο δηαηππψζεηο, φπσο “θαλείο δελ πηζηεχεη ζε θαλέλα” – αο επαλαθέξσ ηελ αξρή ηνπ ιφγνπ ηνπ 

Βεληδέινπ – θαη επίζεο “θαλείο δελ απνδέρεηαη θαλέλαλ”. Πνιχ ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα κηα 

πξαγκαηηθφηεηα – φρη κφλν γηα κηα νηθνλνκία ή θνηλσλία – αιιά γηα κηα ζπλνιηθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο ε 

ειιεληθή. Κη απηφ είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα πνπ έρεη λα βξεη κπξνζηά ηεο φρη απιψο ε Γηεζλήο 

Γηαθάλεηα, φρη ην νπνηνδήπνηε ζσκαηείν, αιιά ε νπνηαδήπνηε ζπζηξάηεπζε ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ, ή θαη 

ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. Γηαηί ρξεηάδεηαη λα ζξαχζεη ηνπο απηνκαηηζκνχο ηνπ εαπηνχ ηεο θαη ηελ απιή αιιά 

νγθψδε ζε βάξνο δηαπίζησζε φηη φηαλ ην παξάλνκν ζπκθέξεη, ην λα ην απνθεξχζζεηο δε ρξεζηκεχεη.   

Πξηλ πεξάζσ ην ιφγν ζηνλ Γηάλλε Αιαθνχδν, αο κνπ επηηξαπεί λα πσ φηη ν Γηάλλεο Αιαθνχδνο είλαη ν 

“ΚΑΨ”. Γειαδή έλαο κεραληζκφο έληνλεο ακθηζβήηεζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζησπήο – ηφζν ηφζν ν “ΚΑΨ” 

φζν θαη ε αδειθή “Καζεκεξηλή”. Καη ε ακθηζβήηεζε απηή μεθηλά απφ ηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο, ε νπνία επίζεο έγηλε politically correct ηειεπηαίσο – φπνπ βεβαίσο θαήθαλε θαη θακηά 

εμεληαξηά άλζξσπνη, ψζηε λα μππλήζεη αιεζηλά ν κέζνο πνιίηεο – θαη θζάλεη κέρξη ηα θαηλφκελα εθείλα 

ζηα νπνία νδεγεί ε αδηαθάλεηα: ηη ζεκαίλεη ε δηαθζνξά, φλησο φρη κφλν ζηνλ λνκηθφ ή πνιηηηθφ θφζκν αιιά 

θαη ζηνλ θνηλσληθφ θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ...   

 

 

Οδεγώληαο παξαλόκσο ζηε ιεσθόξν ησλ media 

ΓΗΑΝΝΖ ΑΛΑΦΟΤΕΟ  

 

Πξηλ απφ κεξηθέο κέξεο πήγαηλα ζε έλα ξαληεβνχ θαη βξηζθφκνπλ ζηελ Δζληθή, κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ 

Αηηηθή νδφ. Ζ Δζληθή ήηαλ κπινθαξηζκέλε. Βξηζθφκνπλ ζηακαηεκέλνο ζρεδφλ ζηελ δεμηά ισξίδα θαη 



πεξίκελα... ην κεηαμχ κε πξνζπεξλνχζαλ ζπλέρεηα απηνθίλεηα απφ ηελ Λσξίδα Έθηαθηεο Αλάγθεο, ηελ 

ΛΔΑ. Ση λα έθαλα; Έρσ απνθαζίζεη λα ηεξψ ηνπο θαλφλεο. Σν ηίκεκα; Να πεξηκέλσ... Οη νδεγνί ηεο ΛΔΑ, 

παξαβαίλνληαο ηνλ θαλφλα θπθινθνξίαο, επηβάξπλαλ άκεζα ηελ δηθή κνπ ζέζε – ρεηξνηέξεπαλ ηελ 

θαζπζηέξεζή κνπ. 

Θχκσζα γηα πνιινζηή θνξά. Αιιά απιψο έραζα. Γλσξίδσ φηη φζνη παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο 

'ηεξκαηίδνπλ' πξψηνη, ρσξίο ζπλέπεηεο, αθνχ ην θξάηνο φρη κφλν απνδέρεηαη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, 

αιιά ζπρλά, σο άξηζηνο θσηνγξάθνο, ηε θσηνγξαθίδεη θαη ηελ λνκνζεηεί. 

Καη ηνλ 'νδεγφ ηεο ΛΔΑ' ηνλ ζπλαληάκε φινη θαζεκεξηλά. ηελ πνιενδνκία, ζηελ εθνξία, ζηα 

λνζνθνκεία... ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο καο κε ηνλ δεκφζην ηνκέα... Καη ε θίλεζε απηή είλαη δπζηπρψο 

δηπιήο θαηεχζπλζεο! Ση θάλνπκε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο;  Δίηε ζπκψλνπκε θαη αηζζαλφκαζηε βιάθεο, είηε 

'ελδίδνπκε', θάλνπκε ρξήζε ηεο ΛΔΑ θαη επσθεινχκαζηε.. 

Θα αλαθεξζψ ζε παξαδείγκαηα απφ ηνλ ρψξν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, γηαηί απηφλ γλσξίδσ θαη ζα 

ζαο δείμσ κεξηθέο ππεξβνιηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δήζακε θαη δνχκε εκείο ζηνλ ρψξν απηφ θαη αθνξνχλ 

θαη ηνπο Τπνπξγνχο καο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα κέζα. Ζ λνκνζεζία ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

είλαη γεκάηε απφ ηέηνηα παξαδείγκαηα. Δδψ ε ΛΔΑ είλαη νιφθιεξε ιεσθφξνο, νη παξαβάηεο νκνηξάπεδνη 

θαη ζηπινβάηεο θπβεξλήζεσλ, ε επηξξνή ηνπο ηεξάζηηα, ηεξάζηηνο ν απφερνο θαη νη ζπλέπεηεο ζηελ 

θνηλσλία. 

Μεξηθά κφλν παξαδείγκαηα: Ο Ν. 2328/95, γλσζηφο σο Νφκνο Βεληδέινπ, κε πξφζρεκα ηελ άηαθηε θαη 

αλψξηκε ηφηε αγνξά ησλ ηδησηηθψλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, ζέζπηζε αδηαθαλείο θαη παξάινγνπο 

θαλφλεο γηα λα ρεηξαγσγήζεη ηελ αγνξά θαη λα εμππεξεηήζεη ζπκθέξνληα. Έηζη παξαδείγκαηνο ράξε, έθαλε 

έλα δψξν ζην εθδνηηθφ θαηεζηεκέλν  κε ζθνπφ λα θάλεη αζχκθνξε ηελ δηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε θαη ην 

ξαδηφθσλν, θαη γη'  απηφ νπζηαζηηθά απαγφξεπζε ηελ παξνρή εθπηψζεσλ πξνο ηνπο δηαθεκηδφκελνπο  

επηβάιινληαο  θφξνπο θαη ηέιε  (51% ηφηε) ζηελ αξρηθή ηηκή, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή επέηξεςε ζηηο εθεκεξίδεο 

λα δηαρεηξίδνληαη ειεχζεξα ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή. Απαγφξεπζε δειαδή νπζηαζηηθά απηφο ν λφκνο 

ζηα ξαδηφθσλα θαη ζηηο ηειενξάζεηο λα αζθνχλ εκπνξηθή πνιηηηθή, ελψ ζηηο εθεκεξίδεο ην επέηξεςε, έηζη 

ψζηε λα κελ είλαη αληαγσληζηηθά ηα ξαδηφθσλα θαη νη ηειενξάζεηο θαη λα είλαη αληαγσληζηηθά ηα 

θαηεζηεκέλα εθδνηηθά ζπκθέξνληα ηα νπνία είραλ θαη ην κεγάιν κεξίδην, ηφηε, ηεο δηαθήκηζεο.  Ζ άληζε 

αληηαληαγσληζηηθή απηή δηάηαμε ηζρχεη έσο ζήκεξα.  

Με ηνλ ίδην ηξφπν, επέβαιε έλα ηδηφξξπζκν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ζηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, κε 

κέγηζηε ζπκκεηνρή 25%, θσηνγξαθίδνληαο κία θαη κφλν πνιπκεηνρηθή ηειενπηηθή εηαηξία, ζηελ νπνία είρε 

παξαρσξήζεη άδεηα θαη θαζηζηψληαο αδχλαην ζε νπνηνλδήπνηε άιιν λα ιεηηνπξγήζεη λφκηκα. Απνηέιεζκα; 

ινη ιεηηνπξγνχζακε έσο ην 2007 κε 'ςεπδνκεηφρνπο', ζε πιήξε θαη απφιπηε γλψζε ησλ εθάζηνηε 

θπβεξλήζεσλ φηη ε θαηάζηαζε ήηαλ ςεχηηθε, ήηαλ παξάλνκε.  

Έλα αθφκα παξάδεηγκα: ν Νφκνο Ρέππα γηα λα λνκηκνπνηήζεη ζηαζκνχο πνπ ήζειε λα εμππεξεηήζεη, ρσξίο 

φκσο λα δψζεη άδεηεο, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα έιπλε ην θαζεζηψο νκεξίαο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ 

ζηαζκψλ, ζαλ 'κάγνο' έβγαιε απφ ην θαπέιν ηνπ έλαλ θαηλνχξγην φξν, ην 'πξνζσξηλφ θαζεζηψο λφκηκεο 

ιεηηνπξγίαο'. Γειαδή λνκηκνπνίεζε πξνζσξηλά ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο, ρσξίο θαλφλεο θαη πξνδηαγξαθέο, 

ξαδηνηειενπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν 'κε λφκηκε ιεηηνπξγία' αιιά ρσξίο άδεηα, 



πξνζσξηλά, ηα 12 ηειεπηαία ρξφληα. Έηζη μεθίλεζε κηα κεραλή, κε πιαζηνγξαθίεο θαη ζπλαιιαγή, πνπ 

δεκηνχξγεζε θαλάιηα ηνπ ηχπνπ 090, λνκηκνπνίεζε πεξηζηαζηαθνχο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο έδσζε ηελ 

δπλαηφηεηα  λα εκπνξεχνληαη ην δεκφζην αγαζφ ησλ ζπρλνηήησλ.  

 

Μφην: Ο Νφκνο Ρέππα, γηα λα λνκηκνπνηήζεη ζηαζκνχο πνπ ήζειε λα εμππεξεηήζεη, ρσξίο φκσο λα 

δψζεη άδεηεο, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα έιπλε ην θαζεζηψο νκεξίαο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ,  

ζαλ 'κάγνο' έβγαιε απφ ην θαπέιν ηνπ έλαλ θαηλνχξγην φξν, ην 'πξνζσξηλφ θαζεζηψο λφκηκεο 

ιεηηνπξγίαο'. 

 

Γηα λα κελ αθήζνπκε παξαπνλεκέλε ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ζα ζαο δψζσ έλα αθφκα 

εμσθξεληθφ παξάδεηγκα πνπ έγηλε πξφζθαηα.. Σν 2005 λνκηκνπνίεζε θσηνγξαθηθά ξαδηνθσληθνχο 

ζηαζκνχο κε κφλε πξνυπφζεζε λα ιεηηνπξγνχζαλ παξάλνκα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2004! Γειαδή, αλ ήζνπλ 

πεηξαηήο, αλ εμέπεκπεο παξάλνκα, ζε ζεσξνχζαλ λφκηκν... Αλ, αληίζεηα, είρεο ζπκκνξθσζεί κε ηνλ λφκν 

θαη ζηακαηνχζεο λα εθπέκπεηο παξάλνκα, έραλεο... Έβιεπεο απιά ηνπο άιινπο λα πεξλάλε απφ ηελ ΛΔΑ. 

Σειεηψλνληαο, ζα  θαηαζέζσ κηα πην ζνβαξή πξνζσπηθή θαη επψδπλε εκπεηξία. ηαλ πήγα ζε αλψηαην 

πνιηηηθφ άξρνληα λα παξαπνλεζψ γηα κηα θξαπγαιέα πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ λφκσλ, δέρηεθα ηελ εμήο 

'αθνπιηζηηθή' απάληεζε. “Γηαηί παξαπνληέζαη; Καη γηα ζέλα ην ίδην ζα έθαλα”. 

Καηά ηελ γλψκε κνπ ην πξφβιεκα μεθηλάεη απφ ηνπο πνιηηηθνχο. πρλά δηαρεηξίδνληαη ηελ εμνπζία ζαλ 

πξνζσπηθή ηνπο ηδηνθηεζία.  Σελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θάλνπλ δηεπθνιχλζεηο, ζπλαιιαγέο, αθφκα θαη γηα 

λα εμαζθαιίζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο νθέιε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φπσο ζπδεηήζεθε θαη λσξίηεξα, 

επηθπιάζζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο δηαθνξεηηθή πνηληθή κεηαρείξηζε απφ ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο. 

Απφδεημε είλαη ε εηδηθή ππνπξγηθή παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ πληάγκαηνο, παξάγξαθνο 3, εδάθην 2, 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη κε ην ίδην άξζξν 86 νη Τπνπξγνί θαη Τθππνπξγνί είλαη ε κφλε θαηεγνξία 

ζπκπνιηηψλ καο φπνπ θξίλνληεο θαη θξηλφκελνη είλαη νη ίδηνη. Καη γη' απηφ ππάξρνπλ βέβαηα δηθαηνινγίεο θαη 

ζα καο πνπλ φηη πξέπεη, γηα λα ηνπο πξνζηαηεχνπκε θαη ηα ινηπά, αιιά φινη ζηελ πξάμε μέξνπκε θαη 

βιέπνπκε γχξσ καο ηη ζπκβαίλεη.  

Καη κε αθνξκή απηφ, ζέισ λα ζαο ππελζπκίζσ φηη πάξα πνιινί άλζξσπνη ζην εμσηεξηθφ έρνπλ πάεη θπιαθή 

θαη έρνπλ πιεξψζεη ηηο παξαλνκίεο ηνπο θαη ηηο απάηεο ηνπο. ηελ Διιάδα ηέηνηα θαηλφκελα ζπαλίδνπλ. Ζ 

παξαβαηηθφηεηα είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζην ζχζηεκά καο, ε εμνπζία ηε ρξεζηκνπνηεί ζαλ κέζν ειέγρνπ θαη 

νκεξίαο.  

 

Μφην: Η παξαβαηηθφηεηα είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζην ζχζηεκά καο, ε εμνπζία ηε ρξεζηκνπνηεί ζαλ κέζν 

ειέγρνπ θαη νκεξίαο.  

 

ινη θάπνηεο θνξέο κπαίλνπκε ζηε ΛΔΑ ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζζέηνπκε 

ην ιηζαξάθη καο ζηε δηαθζνξά. κσο ππάξρεη ειπίδα. Καη κφλν φηη ζπδεηάκε ζήκεξα ην ζέκα ηεο 

δηαθάλεηαο, αλαγλσξίδνπκε φηη ππάξρεη πξφβιεκα, αθφκα πεξηζζφηεξν ην φηη θαη άλζξσπνη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα ηεο εμνπζίαο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε ζπδήηεζε, φια απηά καο θέξλνπλ πην 



θνληά ζηε ιχζε ηνπ. Καη ε πην κεγάιε δηαδξνκή απνηειείηαη απφ κηθξά βήκαηα θαη ζήκεξα πξνζπαζνχκε 

λα θάλνπκε έλα πξψην κηθξφ βήκα.  

Άθνπζα ην πξσί ζήκεξα ζην ξαδηφθσλν φηη ρζεο ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο πξφηεηλε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Νφκνπ πεξί επζχλεο Τπνπξγψλ θαη ράξεθα. Δγψ πξνζσπηθά ζηηο εθινγέο ζα ςεθίζσ αλζξψπνπο πνπ είηε 

κε ηελ νξκή ηνπο, είηε κε ηε ληφηε ηνπο, ζα κε πείζνπλ φηη βάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο παηξίδνο ηνπο 

κπξνζηά απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Βξηζθφκαζηε κπξνζηά απφ έλα αδηέμνδν. Αλ δελ αιιάμεη ην 

πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, ην κέιινλ ηεο παηξίδαο καο είλαη δπζνίσλν. Οη λφκνη ππάξρνπλ, αο εθιέμνπκε ηηο 

εγεζίεο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα ηνπο επηβάιινπλ.    

 

Ο αληαγσληζκόο ηνπ Σύπνπ εγγύεζε δηαθάλεηαο 

Α. Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ 

Γελ ππάξρεη “ρεηξνθξνηφκεηξν”, αιιά ζίγνπξα ζα ην παξαηεξήζαηε ην ρεηξνθξφηεκα... Ζ θαηαθιείδα ήηαλ 

πνιχ ελδηαθέξνπζα, γηα πνιινχο ιφγνπο, αιιά ζπλνιηθά ε εηζήγεζε ηνπ Γηάλλε Αιαθνχδνπ απνδεηθλχεη 

θαη θάηη άιιν. ηη ν ρψξνο ηνπ Σχπνπ, ππφ ηελ επξεία έλλνηα, ειεθηξνληθνχ ή γξαπηνχ – επηζεκαίλσ 

βέβαηα φηη ν γξαπηφο Σχπνο θαη ε πξνο απηφλ δηαθήκηζε δελ πνιπθέξδηζε απφ ην νπνηνδήπνηε ηδηαίηεξν 

θαζεζηψο κπνξεί λα ζεσξήζεη θαλείο φηη ηνπ επηθχιαμε ν Νφκνο Βεληδέινπ, θαζψο ζπλέρηζε ε αληζφηεηα λα 

είλαη ζαθψο ππέξ ηνπ ειεθηξνληθνχ Σχπνπ, αιιά απηή είλαη κηα άιιε ζπδήηεζε... – μέξεη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ 

αθφκε λα βάδεη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν ζηε γσλία. Απηή είλαη ε ιεηηνπξγία ηελ νπνία επηηειεί ν 

Σχπνο δηα ηεο δηαθάλεηαο, δηα ηεο εγγπήζεσο φηη ν αληαγσληζκφο πνπ έρεη κέζα ηνπ – πνπ μεθηλάεη απφ ηε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, απφ ηα 500 έληππα πνπ εθδφζεθαλ ήδε ηηο πξψηεο ηξεηο βδνκάδεο ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο! – ζα δηαζθαιίζεη ηε βεβαηφηεηα φηη δε ζα ππάξρεη ζησπή. Ο ίδηνο ν αληαγσληζκφο ηνπ Σχπνπ 

θέξλεη ηε δηαθάλεηα.   

Σψξα πξέπεη λα νκνινγήζσ, θαη ππνζέησ αξθεηνί απφ ζαο, φηη ηελ έρσ αγγίμεη ηελ ΛΔΑ! Καη είκαη απφιπηα 

βέβαηνο φηη, επεηδή ππνβάιισ κηα πνιχπινθε θνξνινγηθή δήισζε, νπσζδήπνηε έρσ παξαβεί πνηθίινπο 

ηππνιαηξηθνχο λφκνπο... Καη είκαη επίζεο βέβαηνο φηη φπνηνο απφ ζαο, απφ καο, έρεη πνπιήζεη πνηέ ζπίηη 

ζηελ Διιάδα, ζηελ Αζήλα ηνπιάρηζηνλ θαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο, ζπλεηδεηνπνηεί φηη είλαη θαθνχξγνο... Καη 

ην μέξεη θαη ν ίδηνο θαη ν δηθεγφξνο ηνπ θαη ν αληηζπκβαιιφκελνο θαη ν δηθεγφξνο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ 

θαη ν ζπκβνιαηνγξάθνο θαη νη ηπρφλ ηξαπεδηθνί ππάιιεινη πνπ πήξαλ ην ηπρφλ άλσ ηεο αληηθεηκεληθήο 

αμίαο  (θαη άλσ ησλ 30 ρηιηάδσλ επξψ) θνκκάηη ηεο ζπλαιιαγήο. Γηαηί, βιέπεηε, ν βαζηθφο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίνλ αζσψλεηαη ζηελ Διιάδα ε παξαλνκία, ε εζληθή καο αλνκία, είλαη κέζα απφ ηελ απεηιή ηξνκαθηηθψλ 

θπξψζεσλ. Πνπ απηνλφεηα δελ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ... νπφηε φινη πεξλάκε θάπνηα ζηηγκή απφ ηε ΛΔΑ.  

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΖΣΖΖ 

 

Β. ΒΔΝΗΕΔΛΟ:  Ο θ. Αιαθνχδνο ρξεζηκνπνίεζε επηιεγκέλα παξαδείγκαηα θαη ζα έπξεπε λα ιάβεη 

νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο, γηαηί ε δηαθάλεηα είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη αλά πάζα 

ζηηγκή.   

Ξεθηλάσ θαη'  αξράο απφ ην δήηεκα ηεο πνηληθήο επζχλεο ησλ Τπνπξγψλ. Ζ πνηληθή επζχλε ησλ Τπνπξγψλ 

ζε φια ηα ζεζκηθψο αλεπηπγκέλα δπηηθά θξάηε θαζηζηά θφκβν ηεο δηαδηθαζίαο ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ. Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία πνπ νδήγεζε ζε απηφ είλαη φηη πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπκε ην πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ απφ ηνλ ξεβαλζηζκφ ηεο λέαο πιεηνςεθίαο έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο, απφ ηε 

ζπγθάιπςε ηεο εθάζηνηε πιεηνςεθίαο ζε ζρέζε κε ηα ζηειέρε ηεο θαη απφ ηελ εηζαγγειηθή θαη δηθαζηηθή 

δεκαγσγία πνπ πνιιέο θνξέο παξεκβαίλεη ελεξγψληαο σο φξγαλν πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ γηα λα αλαδείμεη 

επζχλεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αιιά κπνξεί θαη λα κελ ππάξρνπλ. Με πνιχ θφπν θηάζακε ζηε 

ζπληαγκαηηθή αιιαγή ηνπ 2001, πνπ ηελ ςήθηζαλ 280 βνπιεπηέο, θαη ε νπνία είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζε ζρέζε κε φ,ηη ίζρπε ζηελ Διιάδα απφ ηδξχζεσο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ην 1844 – κε ην πξψην 

χληαγκα αο ην πνχκε έηζη – κέρξη ην 2001.  

Δίκαη φκσο ν πξψηνο πνπ είπα φηη ηψξα δελ είκαζηε πεηζηηθνί θαη φηη πξέπεη λα αιιάμνπκε ηε ζεηξά: ε 

Βνπιή λα αξθεζηεί ζηελ αλάδεημε ελφο δηθαζηηθνχ νξγάλνπ κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ, φρη κε θιήξσζε, 

ελφο νξγάλνπ πςεινχ θχξνπο, πνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη θαη φιε ηελ εγεζία ηεο Γηθαηνζχλεο, ην νπνίν 

θαη ζα απνθαζίδεη αλ πξέπεη λα δηελεξγεζεί πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε θαη αλ πξέπεη λα αζθεζεί πνηληθή 

δίσμε. Γειαδή ην πκβνχιην ην νπνίν επηιακβάλεηαη ηεο ππφζεζεο ζην ηέινο θαη απνθαίλεηαη γηα ην αλ 

πξέπεη ηειηθψο λα απαγγειζεί θαηεγνξία θαη λα πάεη ε ππφζεζε ζην αθξναηήξην, λα έξζεη απφ πξηλ. Καη ε 

Βνπιή απιψο λα εθιέγεη ηνπο δηθαζηέο θαη φια ηα άιια λα ηα θάλνπλ νη δηθαζηέο. Απηή είλαη κέρξη ζηηγκήο 

ε κφλε ζπγθεθξηκέλε θαη εθηθηή πξφηαζε πνπ βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη. 

Χο πξνο ην δήηεκα ηψξα ηνπ ιεγφκελνπ Νφκνπ Βεληδέινπ γηα ηα κέζα ελεκέξσζεο, ζέισ λα ζπκίζσ φηη ν 

λφκνο απηφο, ν πξψηνο λφκνο πνπ απέθηεζε ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ςεθίζηεθε επίζεο κε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία, γηαηί ην βαζηθφ δφγκα ήηαλ φηη πξέπεη λα γίλεη δεθηφο θαη απφ ηελ ηφηε αμησκαηηθή 

αληηπνιίηεπζε. Καη κία εκκνλή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηφηε θαη ηνπ αξρεγνχ ηεο ήηαλ 'λα κελ ππεξβνχκε ην 

φξην ηνπ 25%', δνζέληνο ηνπ φηη ε θπβέξλεζε Σδαλλεηάθε είρε κε εηδηθφ λφκν ρνξεγήζεη ηελ πξψηε άδεηα 

ζηνλ πξψην ζηαζκφ κε ηέζζεξηο εηαίξνπο, δειαδή κε φξην ζπκκεηνρήο ην 25% ην 1989, ζηηο ζπλζήθεο ηνπ 

1989. Καη ζηε ζπλέρεηα είρε απνδερζεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ελφο δεχηεξνπ ζηαζκνχ, ν νπνίνο εκθαληδφηαλ 

κε ηελ ίδηα κεηνρηθή θαηαλνκή θαη ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα. Ήηαλ ν ΑΝΣ1 ν δεχηεξνο ζηαζκφο.  

Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη ην 2009 νη αληηιήςεηο είλαη δηαθνξεηηθέο, αιιά ην 1994-1995 θπξηαξρνχζε ε 

αληίιεςε πεξί ζπαληφηεηαο ησλ ζπρλνηήησλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο σο δεκνζίνπ αγαζνχ πνπ ην δηαρεηξίδεηαη 

ην θξάηνο θαη ην απνλέκεη σο πξνλφκην. Χο πξνλφκην κε ηεξάζηην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, φπσο 

θαληάδνκαη φηη μέξεη θαη ν θ. Αιαθνχδνο, δηφηη ζηε ζπλέρεηα ιεηηνχξγεζε ν ζηαζκφο ΚΑΨ, κεηαβηβάζηεθε, 

κεηαζρεκαηίζηεθε ζε ALPHA... Με πνηεο άδεηεο, επί πνίσλ αδεηψλ έγηλαλ απηέο νη αιιεπάιιειεο 

κεηαβηβάζεηο, κε φ,ηη ππεξαμίεο ζπλεπάγνληαη;  



Άξα ινηπφλ έρεη κεγάιε ζεκαζία λα βιέπνπκε ηελ ηζηνξία ησλ θαηλνκέλσλ θαη λα βάδνπκε θαη ηνλ εαπηφ 

καο ζην επίθεληξν ηεο θξηηηθήο θαη ηεο απηνθξηηηθήο. Γηφηη ηα αηηήκαηα πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο θαη μέξεη ν θ. Αιαθνχδνο φηη πνιιέο θνξέο ε Κπβέξλεζε θαη ε Βνπιή βξίζθνληαη αληηκέησπεο 

κε ηεηειεζκέλα γεγνλφηα ηα νπνία πξέπεη λα ξπζκίζνπλ θαηά ηνλ άιθα ή βήηα ηξφπν. Ζ  χπαξμε ελφο 

ζηαζκνχ, ε κεηαβίβαζε ελφο ζηαζκνχ, κηα εηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην, ε ζπγθέληξσζε ελφο θεθαιαίνπ 

πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί επσθειψο παξά ηηο αξρηθέο ππνζρέζεηο ηνπ θπιιαδίνπ εγγξαθήο, κία πνιχ 

ζεκηηή θαη ινγηθή αλ ζέιεηε αιιαγή πιεχζεο, ε νπνία πξέπεη λα εληζρχζεη ηελ αλεμαξηεζία κηαο 

εθεκεξίδαο, αιιά απηφ έρεη αλάγθε απφ έλαλ ad hoc λφκν ν νπνίνο πξέπεη λα ςεθηζηεί απφ κία πιεηνςεθία. 

Έρεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία, αγαζφλ ην 'εμνκνινγείζζαη', λα ιέκε ηη θάλνπκε, λα μέξεη ν θφζκνο ηη 

γίλεηαη, αιιά πξέπεη λα ζαο πσ φηη ν πνιηηηθφο ζηίβνο είλαη αλνηρηφο, δελ ππάξρεη έλα δεδνκέλν πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ, κπνξεί λα θαηέβνπλ θη άιινη... Κη εκείο σο πνιίηεο – γηαηί θη εκείο δελ είκαζηε κφληκνη ζηηο 

ζέζεηο καο, θη εκείο δελ πξνθχςακε σο πνιηηηθνί θαη σο ππνπξγνί – λα θάλνπκε ηηο δηθέο καο επηινγέο, λα 

θιεζνχκε λα ςεθίζνπκε εκείο. Δγψ κε ραξά ζα ςήθηδα ηνλ θ. Αιαθνχδν εάλ έβαδε ππνςεθηφηεηα, φπσο ζα 

ςήθηδα θαη ηνλ θ. Παπαγηαλλίδε θαη ηνλ θ. Παπαιεμφπνπιν θαη ηνλ θ. Μπαθνχξε, λα αλαιάβνπλ ην θνξηίν 

απηφ θάπνηνη. Αο ην αλαιάβνπλ. Σνπο παξαθαιψ λα ην αλαιάβνπλ. Θέισ θη εγψ θάπνηα ζηηγκή λα δήζσ 

μαλά ην πξνλφκην ηνπ πνιίηε πνπ πεξηκέλεη απφ ηνπο άιινπο λα βγάινπλ ηα θάζηαλα απφ ηε θσηηά.  

 

Α. Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ:  Βέβαηα ην πξνλφκην ηνπ πνιίηε, επηζεκαίλσ ζε φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο  

εμνπζηαζηέο, φηη είλαη ην απινχζηεξν πξνλφκην. Μπνξεί θαλείο λα ην πάξεη ζε έλα δεπηεξφιεπην, ή ζε δχν 

αλ γξάθεη αξγά, παξαηηνχκελνο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εμνπζηαζηνχ – ηνπ βνπιεπηή, ηνπ θεληξηθνχ 

θνκκαηηθνχ ζηειέρνπο, ηνπ ππνπξγνχ – θαη επαλεξρφκελνο ζηελ ηδηφηεηα ηνπ απινχ πνιίηε. ζν γηα ην  

πφζν απιφ είλαη λα θαηέβεη θαλείο ζηελ πνιηηηθή θνλίζηξα, κε ηα ιακπξά εκπφδηα  πνπ έρεη ζέζεη ε πνιηηηθή 

καο ηάμε ψζηε λα απηνδηαησλίδεηαη ρσξίο αληαγσληζκνχο, αο ηελ αθήζνπκε γηα άιινηε απηή ηε ζπδήηεζε....   

 

ΠΡ. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ: Δίρα πάληα ηελ αληίιεςε πσο φηαλ θχγεηο απφ ηελ πνιηηηθή ή πάςεηο λα αζθείο 

ππνπξγηθά θαζήθνληα, είζαη απνιχησο ειεχζεξνο λα απαληάο φπσο εζχ λνκίδεηο. ηαλ φκσο αζθείο 

πνιηηηθά θαζήθνληα θαη ηδίσο φηαλ αλήθεηο ζηελ Κπβέξλεζε, πξέπεη λα δέρεζαη ηελ θξηηηθή, αθφκα θη φηαλ 

είλαη άδηθε ή είλαη ρσξίο ζηνηρεία ή ππεξβνιηθή. Γελ ραξαθηεξίδσ θακία απφ ηηο θξηηηθέο πνπ κνπ έγηλαλ σο 

ηέηνηα, απιά ιέσ γηα πνην ιφγν απηά πνπ ζα πσ ζα είλαη ζην κέηξν εθείλνπ πνπ εγψ θαζνξίδσ γηα ηνλ εαπηφ 

κνπ φζνλ θαηξφ αζθψ ππνπξγηθά θαζήθνληα, σο εθείλα πνπ κπνξψ πξάγκαηη λα πσ ζε ηέηνηεο εθδειψζεηο. 

Καη θπξίσο γηαηί, φπσο είπα θαη πάιη, θαηαξρήλ θαλέλαο καο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα κπεη ζηελ πνιηηηθή, 

είλαη επηινγή καο πνπ κπήθακε ζε απηή ηε servitude volontaire, ζε απηφ ην είδνο εθνχζηαο δνπιείαο, πνπ 

φκσο θαζέλαο απφ καο ηελ επηιέγεη· θαη ηελ επηιέγεη ζα πεη φηη ην θάλεη απφ ηελ ςπρή ηνπ.   

Λέσ ινηπφλ ηξία πξάγκαηα: Πξψηνλ, έρσ ηελ αίζζεζε πσο κηιψληαο γηα ηφζν κεγάια ζέκαηα – θαη πάιη 

ιέσ φηη δελ αζθψ θξηηηθή ζε θαλέλαλ, είλαη πξνζσπηθή κνπ αληίιεςε – φηαλ θάλνπκε πνιχ γεληθέο 

ζεσξήζεηο θαη ζέινπκε κέζα ζε κηα ζηηγκή λα βγνχκε απφ ηηο αηηίεο, λα ηα δνχκε φια, λα πάξνπκε φια ηα 

κέηξα θαη λα ηειεηψζνπκε κηα θαη θαιή, απφ εθεί θαη πέξα αγαζφλ ην 'εμνκνινγείζζαη'... Αιιά, μέξεηε, εγψ 

ηελ εμνκνιφγεζε ζε ζξεζθεπηηθφ επίπεδν ηε βιέπσ σο θάηη φπνπ κπνξείο λα εμνκνινγείζαη ηα ακαξηήκαηά 



ζνπ ελδερνκέλσο γηα λα θάλεηο θη άιια ζην κέιινλ. ηελ πνιηηηθή ε εμνκνιφγεζε θαη ην κπζηήξην ηεο 

εμνκνιφγεζεο, ην λα ιεο έλα ζπγλψκε θαη λα λνκίδεηο φηη έζσζεο ηελ ςπρή ζνπ, δελ θάλεη θαιφ νχηε ζηνλ 

πνιηηηθφ νχηε ζηνπο πνιίηεο, γηαηί έλα ζπγλψκε δελ αξθεί.  

 

Β. ΒΔΝΗΕΔΛΟ: Τπάξρεη ε ιχζε ηνπ επρειαίνπ, κε ην νπνίν ζψδεζαη ρσξίο θαλ λα εμνκνινγεζείο.   

 

ΠΡ. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ην δήηεκα είλαη φηη εάλ πάξνπκε ηα κπζηήξηα φια, γηα ηνλ 

πνιηηηθφ εθείλν πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ην κπζηήξην ηνπ βαπηίζκαηνο.   

 

Β. ΒΔΝΗΕΔΛΟ: Σνπ ρξίζκαηνο, ηνπ ρξίζκαηνο...  

 

ΠΡ. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ: ρη, ηνπ βαπηίζκαηνο θαη ην ελλνψ. Αιιά δελ θάλνπκε εδψ θαλνληθφ δίθαην. 

Δθείλν ην νπνίν ζέισ λα ηνλίζσ είλαη φηη ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε εγψ ηελ εμέιαβα σο κία επθαηξία λα δνχκε 

πέξα απφ ηα κέηξα εθείλα ηα γεληθά ηα νπνία πξέπεη λα παίξλεη θαλείο θαη δελ κπνξεί λα ηα πάξεη απφ ηε κηα 

κέξα ζηελ άιιε, ηη είλαη εθείλν πνπ θάλνπκε γηα λα βειηηψζνπκε κηα θαηάζηαζε. Ση είλαη εθείλν πνπ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ηψξα; Γη'  απηφ είπα φηη ην λα δηαπηζηψλνπκε πξάγκαηα, λα ιέκε ηη πξέπεη λα γίλεη 

αιιά θαη φηη δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ηψξα δηφηη πξνυπνζέηεη κεγάιεο κεηαβνιέο, είλαη απιψο άιινζη. 

Γη'  απηφ – επηκέλσ – εθείλν πνπ πξέπεη λα θάλνπκε ηψξα είλαη λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε 

ηα κέζα ηα νπνία έρνπκε ψζηε λα βειηηψζνπκε κηα θαηάζηαζε. Καη παξάιιεια αο παίξλνπκε ηα κέηξα πνπ 

ζα άιιαδαλ ξηδηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Γεχηεξνλ, σο πξνο ην ζέκα ηνπ Νφκνπ πεξί επζχλεο Τπνπξγψλ. Κη εγψ ζα κπνξνχζα ίζσο λα πηνζεηήζσ  

απφςεηο πνπ θακηά θνξά είλαη ηνπ ζπξκνχ γηαηί έηζη ην επηβάιιεη ε πξαγκαηηθφηεηα. Μφλν πνπ ζα ήζεια λα 

ηνλίζσ ην εμήο – ζπκπιεξψλνληαο απηά πνπ είπε ν Βαγγέιεο Βεληδέινο θαη ππελζπκίδνληαο φηη είλαη 

πξάγκαηα πνπ ιέγακε θαη πξνρηέο ζπδεηψληαο ζηε Βνπιή ηε γλσζηή ππφζεζε Παπιίδε. Λίγνη γλσξίδνπλ 

ίζσο πνηεο είλαη νη θαηαβνιέο ηνπ Νφκνπ πεξί επζχλεο Τπνπξγψλ, γηαηί είλαη έηζη ν λφκνο πνπ θάπνηνη ηνλ 

ζεσξνχλ σο πξνλφκην. Γελ είλαη φκσο. Καη ιέσ πξνο φινπο εθείλνπο νη νπνίνη ζέινπλ λα ηζρχεη ε θνηλή 

λνκνζεζία θαη γηα ηνπο ππνπξγνχο, γηαηί ζεσξνχλ ηελ εηδηθή δηαδηθαζία σο έλα privilegium. Ρσηψ φινπο, 

θαη ηδίσο ηνπο εμ πκψλ λνκηθνχο: αλ άξρηδε κε ηελ θνηλή δηαδηθαζία, ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, κηα απιή 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ελαληίνλ ελφο Τπνπξγνχ, έρεηε ηελ εληχπσζε φηη ζα πξνθαινχζε θαλέλα ζφξπβν 

απηνχ ηνπ είδνπο, ζα δίλνληαλ απηή ε δεκνζηφηεηα; Θα ππήξρε απηνχ ηνπ είδνπο ε έληαζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο πνπ ζηελ νπζία ιεηηνπξγεί ζαλ ειεγθηηθφο κεραληζκφο φρη κφλν πξνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ, 

αιιά θαη πξνο φινπο ηνπο πνιηηηθνχο γηα ην πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη γεληθφηεξα, αθφκα θη αλ δελ 

έρνπλ θηαίμεη; Γηαηί απηφ δελ ην μέξεη θαλείο θαη δελ κπνξεί λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα. Γηα ζθεθηείηε κήπσο 

αθξηβψο απηή ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πνπ γίλεηαη ζηε Βνπιή φρη κφλν δελ είλαη πξνλφκην γηα ηνλ 

πνιηηηθφ, αιιά ζηελ νπζία είλαη κία δεκνζηφηεηα, ε νπνία ππφ νηεζδήπνηε άιιεο ζπλζήθεο δε ζα ππήξρε...  

Απηφ γηαηί δελ ην βιέπεη θαλείο;  

Καη ην ηξίην: Αο δνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν ηελ ηζηνξία ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ Διιάδα, 

γεληθφηεξα ηεο λνκνζεζίαο, ηεο ζπκπεξηθνξάο φισλ, θαη ηεο Πνιηηείαο θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ ηα κέζα 



καδηθήο ελεκέξσζεο. Γηαηί ηζρχεη θαη γη' απηνχο φ,ηη ηζρχεη γηα ηνπο πνιηηηθνχο: θαλέλαο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα γίλεη πνιηηηθφο, αιιά θαη θαζέλαο πνπ έρεη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πξέπεη λα μέξεη 

εμίζνπ πνηνη είλαη νη θαλφλεο. Γηαηί ζηελ Διιάδα κε ηα κέζα ζπλέβε απηφ πνπ ζπλέβε θαη κε ηα απζαίξεηα. 

Ζ ηζηνξία ησλ απζαηξέησλ είλαη φηη πξψηα ηα ρηίζακε θη χζηεξα πήγακε λα ηα λνκηκνπνηήζνπκε θαη λα 

θηηάμνπκε ηε ξπκνηνκία θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  

Απηή ε ηζηνξία ινηπφλ ηελ νπνίαλ πξέπεη άκεζα λα δηνξζψζνπκε – θαη ζαο δηαβεβαηψ φηη ζα θάλσ φ,ηη 

κπνξέζσ γηα λα νινθιεξψζνπκε ζηε ζεηεία απηήο ηεο θπβέξλεζεο απηφ πνπ δηαξθεί 19 νιφθιεξα ρξφληα – 

απηή ε ηζηνξία πξέπεη λα καο δηδάμεη φηη επηηέινπο πξψηα πξέπεη λα ππάξρεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θη 

χζηεξα λα αζθνχκε ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο, φρη πξψηα λα αλαπηχζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη κεηά λα 

έξρεηαη αζζκαίλνπζα ε Πνιηηεία.  

Θα κνπ πείηε βέβαηα: πνχ είλαη ε επζχλε εδψ; Ίζσο ε Πνιηηεία ηνλ θαηξφ εθείλν ζα έπξεπε λα βιέπεη ηη έρεη 

γίλεη ζην εμσηεξηθφ θαη ην ζέκα ησλ ηδησηηθψλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο λα ην έρεη δεη πξηλ 

ην ίδην μεζπάζεη ρσξίο λα έρεη πξνιάβεη λα λνκνζεηήζεη. πσο θαη λα έρεη ην πξάγκα φκσο, θαη ην ζέκα ησλ 

κέζσλ θαη ην ζέκα ησλ απζαηξέησλ πξέπεη λα καο δηδάμνπλ κηαο θαη κηιάκε γηα αλνκία. Γηαηί θη απηά κνξθή 

αλνκίαο είλαη: κελ ζεσξνχκε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη δεδνκέλεο απφ πξηλ, πξνηνχ λνκνζεηεζνχλ.  

Αο θπιάμνπκε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη ηελ άιιε νξκή – γηα λα ην πσ έηζη – λα κπεη κέζα ζηε ξφηα, ζην 

δξφκν, ζηνλ πνηακφ ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε θαη εθαξκνγή ηεο 

λνκηκφηεηαο, αιιά θαη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ πνπ είλαη ε κήηξα γηα ηελ εκπέδσζε ηεο 

δηαθάλεηαο πνπ ηφζν καο ιείπεη.  

 

Α. Γ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ: Πξνηνχ πεξάζσ ην ιφγν ζην Γηάλλε Αιαθνχδν, ν νπνίνο ππξνδφηεζε απηφ ην 

δηπιφ γχξν ζπδήηεζεο θαη δψζσ ην ιφγν γηα ην θιείζηκν ζηνλ Θφδσξν Παπαιεμφπνπιν, ζα ήζεια εληειψο 

ελ παξφδσ λα δηαηππψζσ ηξεηο κηθξέο ζέζεηο.  

Ζ πξψηε είλαη φηη ίζσο απηφ πνπ δεκηνχξγεζε ηε ζπνπδή πεξί ηελ ηαρχηαηε θαη κε ξπζκηζκέλε ιεηηνπξγία 

ηεο 'ειεχζεξεο' – έηζη ηε ιέγακε ηφηε – ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο, λα ήηαλ ε ηξαγηθή πνηφηεηα ηνπ έσο 

ηφηε θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ. Ζ  πίεζε γηα λα θχγεη ην θαπάθη ήηαλ κεγάιε θη φηαλ ην θαπάθη θεχγεη ζπλήζσο 

θάλεη 'κπακ' – θαη ην 'κπακ' απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα!  

Ζ δεχηεξε είλαη λα παξαηεξήζσ φηη θαηαλνεηή είλαη ίζσο ε αλεζπρία απφ ηνλ ζφξπβν πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ην θχκα ελαληίνλ ηνπ Νφκνπ πεξί επζχλεο Τπνπξγψλ, πιελ φκσο ζα ήηαλ ρξήζηκν 

φινη φζνη δηαθνλνχλ ηελ πνιηηηθή – θαη θάζε άλζξσπνο κέζα ζηελ πνιηηηθή, Τπνπξγφο ζέιεη θάπνηε λα 

γίλεη! – λα θαζίζνπλ θαη λα δνπλ φιεο ηηο δειψζεηο φισλ φζσλ κίιεζαλ ππέξ ηεο απφιπηεο αλάγθεο ξηδηθήο 

αιιαγήο. Βγαίλεη είηε κία απφγλσζε, είηε θάηη πνιχ ρεηξφηεξν. ηαλ αξγνχλ νη αιιαγέο, έρνπκε μαλά έλα 

θαηλφκελν θαπαθηνχ.  

Σειεπηαίν, σο πξνο ηε κλεία ησλ επξχηαησλ ζπλαηλέζεσλ, εηδηθά πεξί ηε ζπληαγκαηηθή αιιαγή. Αιιά θαη 

ησλ επξχηεξσλ πιεηνςεθηψλ πεξί ηνλ θνηλφ Ννκνζέηε. Απηέο νη επξχηαηεο πιεηνςεθίεο πνπ νδεγνχλ ζηα 

πιένλ δπζιεηηνπξγηθά ή θαη πνιηηηθά αρξεία ζπζηήκαηα, απηέο είλαη ίζσο ην κεγάιν πξφβιεκα ηνπ ηέινπο 

ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Σν νπνίνλ φινη θαινχκε θαη πνηέ δελ έξρεηαη...   

 



Γ. ΑΛΑΦΟΤΕΟ:  Δγψ κφλν δχν πξάγκαηα ζέισ λα επηζεκάλσ. Πξψηνλ φηη εζείο έρεηε ηελ εμνπζία θαη 

θξηλφκεζα φινη απφ ην απνηέιεζκα. Δγψ δελ είκαη νχηε λνκηθφο νχηε επηζηήκνλαο λα ζαο αλαθέξσ 

παξαδείγκαηα θαη γηαηί ζα έπξεπε λα είλαη δηαθνξεηηθφο ν λφκνο. Δγψ μέξσ φηη νη κφλεο δηψμεηο πνπ έρνπλ 

γίλεη ελαληίνλ Τπνπξγψλ είλαη δηψμεηο πνπ θφκκαηα κε ζεκαληηθή πιεηνςεθία απνθάζηζαλ ζε επίπεδν 

θεληξηθφ λα επηβάιινπλ. Άξα έιεγρνο απφ ηελ θνηλσλία δελ ππήξμε πνπζελά, κφλν αλ ζέιαηε εζείο, είηε ε 

Νέα Γεκνθξαηία είηε ην ΠΑΟΚ, λα αζθήζεηε πξαγκαηηθφ έιεγρν κπνξνχζαηε λα ην πεξάζεηε. Αιιηψο 

είραηε ηελ θνκκαηηθή πεηζαξρία θαη φια απηά πνπ γίλνληαη ζηε Βνπιή θαη ζπγθαιχπηνληαη ηα πάληα θαη 

ζπλερίδνπλ λα ζπγθαιχπηνληαη.  

ε φ,ηη αθνξά ην δεχηεξν ζέκα ηνπ πψο ζεζπίζηεθαλ απηνί νη λφκνη, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη θαη νη 

λνκάξρεο εθιέγνληαη θαη νη δήκαξρνη εθιέγνληαη θαη ζε πάξα πνιιέο ρψξεο Τπνπξγνί δηψθνληαη. Σψξα αλ 

ζα δηψθεηαη έλαο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ή έλαο Πξσζππνπξγφο, απηφ είλαη έλα επξχηεξν ζέκα δηφηη 

είλαη αλψηαηνο άξρνληαο. Αιιά ζα πξέπεη θάπνηε θαη εζείο λα είζηε ππεχζπλνη γηα ηηο πξάμεηο ζαο θαη λα 

κελ θξχβεζηε πίζσ απφ θάπνην λφκν πνπ κνλίκσο ζαο πξνζηαηεχεη.  

 

Θ.  ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ: Θα πσ κε ζπληνκία: θάπνηε, ζε κία ζπλάληεζε κε λένπο ζπκπνιίηεο, άθνπγα  

“ζα θάλνπκε απηφ, ζα θάλνπκε εθείλν, πξέπεη λα θάλνπκε απηφ, πξέπεη λα θάλνπκε εθείλν” θαη ζην ηέινο 

κπάθηαζα θαη είπα “ζαο παξαθαιψ, κπνξνχκε λα θαηαξγήζνπκε ην 'ζα' θαη ην 'πξέπεη λα';”. Καη ζεθψλεη  

έλαο ην ρέξη θαη ιέεη “δειαδή ην 'ζα πξέπεη λα' επηηξέπεηαη;”. Σν δεηνχκελν είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δάλ ζπκθσλνχκε φηη φιεο απηέο νη δηεζλείο αμηνινγήζεηο δελ αδηθνχλ ηελ Διιάδα, φηη δελ έρνπκε ηηο 

απαηηνχκελεο θαη επηζπκεηέο επηδφζεηο, εάλ ζπκθσλνχκε φηη έρνπκε ηελ ηθαλφηεηα σο ιαφο γηα θαιχηεξεο 

επηδφζεηο, φηη νη πνιηηηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ δελ απνδίδνπλ επαξθψο ζήκεξα θαη 

ρξεηάδνληαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπκπαξάζηαζε ηεο θνηλσλίαο, εκείο σο Γηεζλήο Γηαθάλεηα, ηη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε; Απηφ δελ ην άθνπζα, ειπίδσ απφ ηηο επφκελεο νκάδεο λα αθνχζνπκε ρξήζηκεο πξνηάζεηο γηα καο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

ΜΗΑ ΑΛΛΖ ΜΑΣΗΑ 

 

 

Σν Δζληθό ύζηεκα Αθεξαηόηεηαο ηεο Γηεζλνύο Γηαθάλεηαο  

AKERE MUNA 

 

Γηα φζνπο απνξνχλ, λα πσ φηη πξνέξρνκαη απφ ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα, πξνέξρνκαη φκσο θαη απφ ην 

Κακεξνχλ. Ζ παηξίδα κνπ, Κακεξνχλ, είλαη γλσζηή γηα δχν πξάγκαηα: ην πνδφζθαηξν θαη ηε δηαθζνξά. Γελ 

θάλσ θάπνηα ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, ζεψξεζα φκσο ζθφπηκν λα ην δειψζσ γηαηί ν θφζκνο πάληα κε ξσηάεη. 

Γηαηί φηαλ ηδξχζακε ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα - Κακεξνχλ πξηλ ελληά ρξφληα, κε βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ 

ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ην Κακεξνχλ ήηαλ ε πην δηεθζαξκέλε ρψξα ζηνλ θφζκν. Καη παξέκεηλε ζ'  απηή ηε 

ζέζε γηα ηξεηο ρξνληέο. Αλ επξφθεηην γηα πνδφζθαηξν, ζα θξαηνχζα ην Κχπειιν. Ο θφζκνο ινηπφλ κε 

ξσηάεη: πψο είλαη δπλαηφλ, εζείο απφ ην Κακεξνχλ, λα είζηε αληηπξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο; 

 

Μφην: Όηαλ ηδξχζακε ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα - Κακεξνχλ πξηλ ελληά ρξφληα, κε βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ 

ρσξψλ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ην Κακεξνχλ ήηαλ ε πην δηεθζαξκέλε ρψξα ζηνλ θφζκν. 

 

Σν εξψηεκα είλαη εχθνιν. Γηαηί ζπκάκαη πσο φηαλ είρα ξσηήζεη εγψ έλα Γάιιν ζηξαηεγφ πνπ δίδαζθε 

πνιεκηθή ηαθηηθή ζηε ρνιή Πνιέκνπ ηνπ Κακεξνχλ – ηνπ είρα πεη “δελ μέξσ λα θέξδηζαλ πνιινχο 

πνιέκνπο νη Γάιινη, άξα πψο εζείο δηδάζθεηε πνιεκηθή ηαθηηθή;” - κνπ  απάληεζε: “Κνίηα θίιε κνπ, 

ηνπιάρηζηνλ μέξσ πψο λα κελ ράλσ ηνλ πφιεκν”.  

Θα αξρίζσ παξνπζηάδνληάο ζαο έλα κηθξφ θείκελν. Δίλαη απφζπαζκα απφ κηα εθεκεξίδα απφ ην νπνίν έρσ 

αθαηξέζεη ηηο πξνζδηνξηζηηθέο ιέμεηο. Θα ήζεια λα καληέςεηε ζε γηα πνηα ρψξα αλαθέξεηαη..  

“Accountable really to no one, its finances „off the books‟ (…) provided an unprecedented opportunity for 

fraud, waste and corruption, involving (…). and many others. In its short life more than 23 billion dollars 

would pass through its hands. And that didn‟t include potential billions more in (…) shipments the (…) 

neglected to meter. At stake was an ocean of cash that would evaporate whenever  the (…) did. All parties 

understood that there was a sell - by date and that it was everyone for himself. (…) hospital administration 

told the 'Guardian' of England that, when he arrived to sign a contract, that the (…) officer representing the 

(…) had crossed out the original price and doubled it. „The (…) officer explained that the increase (more 

than 1 million dollars) was his retirement package'. (…) lawyer for whistle-blowers who have worked for 

(…), says simply that (….) first year under the (….) the country was turned into a „free-fraud zone'”.   

Μπνξεί θάπνηνο λα καληέςεη; ρη, δελ αθνξά ηελ Διιάδα. Να ην πιήξεο άξζξν.  

“Accountable really to no one, its finances „off the books‟ for U.S. government purposes, the Coalition  

Provisional Authority (C.P.A.), provided an unprecedented opportunity for fraud, waste and corruption, 



involving American government officials, American contractors, renegade Iraqis and many others. In its 

short life more than 23 billion dollars would pass through its hands. And that didn‟t include potential billions 

more in oil shipments the C.P.A. neglected to meter. At stake was an ocean of cash that would evaporate 

whenever  the C.P.A. did. All parties understood that there was a sell - by date and that it was everyone for 

himself. An Iraqi hospital administration told the “Guardian” of England that, when he arrived to sign a 

contract, the army officer representing the C.P.A. had crossed out the original price and doubled it. ‘The 

American officer explained that the increase (more than 1 million dollars) was his retirement package'. Alan 

Grayson, a Washington DC lawyer for whistle-blowers who have worked for American contractors in Iraq, 

says simply that during first year under the C.P.A. the country was turned into a „free-fraud zone'”.  

Αθνξά ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην Ηξάθ.  

Με απηφ ζέισ λα πσ φηη θακηά ρψξα ζηνλ θφζκν δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί πσο ε δηαθζνξά δελ απνηειεί θαη 

δηθφ ηεο πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα άπηεηαη ηνπ ηζρχνληνο ζε θάζε ηφπν ζπζηήκαηνο: αλ έλα ζχζηεκα δελ 

είλαη θαινθνπξδηζκέλν, δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, κπνξεί θάιιηζηα λα εκθαλίζεη δηαθζνξά. πλεπψο ζα έιεγα 

– θαη πξφζθαηα κε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έγηλε ζαθέο – φηη εκείο νη Αθξηθαλνί, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα 

θνξά ζηελ παξνχζα ζπγθπξία, κπνξνχκε λα δειψζνπκε: δελ μεθηλάκε εκείο ηε δηαθζνξά. Κη απηφ έρεη 

ελδηαθέξνλ γηαηί ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ηα ζθεθηνχκε φια ηελ αξρή. Γηα καο πνπ παιεχνπκε ελάληηα ζηε 

δηαθζνξά ζηελ Αθξηθή ππάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο, γηαηί νη εγεζίεο καο κάο ιέλε: “Πάσ εδψ, πάσ εθεί … 

ρξήκαηα απφ εδψ, ρξήκαηα απφ εθεί, ε British Aerospace, ε Siemens ….”  θνθ..  

Καη απφ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πεξλψ ζηνλ νξηζκφ ηεο δηαθζνξάο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε 

Γηεζλήο Γηαθάλεηα. Ση είλαη δηαθζνξά; Ζ ρξήζε θάζε εκπηζηεπκέλεο εμνπζίαο γηα ηδησηηθφ φθεινο. Καη ν 

κεγαιχηεξνο κεραληζκφο κε εκπηζηεπκέλε εμνπζία είλαη ε Κπβέξλεζε. Σν ζέκα είλαη: απηνί πνπ έρνπλ 

εμνπζία, πψο ηε ρξεζηκνπνηνχλ; Καη ην βαζηθφ ζεκείν είλαη πσο ε δηαθζνξά δελ απνηειεί ζθνπφ, είλαη 

πάληνηε ην κέζνλ γηα έλα ζθνπφ. Ζ δηαθζνξά βξίζθεηαη παληνχ, ζηελ πνξλεία, ζηελ ηξνκνθξαηία, 

δηαβξψλεη ηα πάληα, γη‟ απηφ ε θαηαπνιέκεζή ηεο είλαη δχζθνιε.  

 

Μφην: Ση είλαη δηαθζνξά; Η ρξήζε θάζε εκπηζηεπκέλεο εμνπζίαο γηα ηδησηηθφ φθεινο. Καη ν κεγαιχηεξνο 

κεραληζκφο κε εκπηζηεπκέλε εμνπζία είλαη ε Κπβέξλεζε. 

 

Έρνπκε ινηπφλ έλα παλίζρπξν θξάηνο πνπ δηαζέηεη δπν ζεκαληηθά ζηνηρεία: εμνπζία θαη δηθαηνδνζία. Απηά 

ηα δχν ζηνηρεία είλαη νη κεγαιχηεξνη ηξνθνδφηεο ηεο δηαθνξάο. Γηαηί φηαλ έρεηο εμνπζία θαη δηθαηνδνζία, 

κπνξείο λα ηηο πνπιήζεηο.  

Ζ κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο νθείιεη λα είλαη ζπζηεκηθή. Αληηκεησπίδνπκε ηα πξάγκαηα ζε επίπεδν 

ζπζηήκαηνο, θαη ζηε Γηεζλή Γηαθάλεηα έρνπκε πηνζεηήζεη κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε 

δηαθζνξά θαηαπνιεκείηαη θαιχηεξα κε ηελ αλάπηπμε ελφο θαιά ιεηηνπξγνχληνο ζπζηήκαηνο ζεζκηθήο 

πεξηθξνχξεζεο –  ην νπνίν απνθαινχκε Δζληθφ χζηεκα Αθεξαηφηεηαο.  

Σν Δζληθφ χζηεκα Αθεξαηφηεηαο δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. Κη έλα ηέηνην ζχζηεκα έρεη πνιινχο ζηπινβάηεο, ζηεξίδεηαη δειαδή ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ζεζκνχο. Καηαξρήλ ζηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο δηαθπβέξλεζεο (ηε λνκνζεηηθή, ηελ εθηειεζηηθή θαη ηε 



δηθαζηηθή εμνπζία), ζηνπο άιινπο θξαηηθνχο ζεζκνχο επηζεψξεζεο θαη επηβνιήο ηνπ λφκνπ (ειεγθηηθνί 

ζεζκνί, επηηξνπέο ειέγρνπ δεκφζηαο δηνίθεζεο, ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ), ελψ θξίζηκν ξφιν έρνπλ θαη 

νη κε θξαηηθνί παξάγνληεο: ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ν επηρεηξεκαηηθφο 

ηνκέαο, νη δηεζλείο παξάγνληεο. ια απηά απνηεινχλ ηνπο ζηπινβάηεο ηεο δεκφζηαο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη 

ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ γηα  θάζε θνηλσλία.  

 

Μφην: Η δηαθζνξά θαηαπνιεκείηαη θαιχηεξα κε ηελ αλάπηπμε ελφο θαιά ιεηηνπξγνχληνο ζπζηήκαηνο 

ζεζκηθήο πεξηθξνχξεζεο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε.  

 

Να πξνζζέζσ αθφκε φηη ν φξνο ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δηαθνξεηηθνί ζηπινβάηεο ελφο 

ζπζηήκαηνο αθεξαηφηεηαο αιιεινζπλδένληαη. Αλ δειαδή έλαο απφ ηνπο ζηπινβάηεο δελ εθπιεξψλεη ζσζηά 

ην έξγν ηνπ, ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα θαηαξξέεη. Με άιια ιφγηα, φινη νη ζηπινβάηεο είλαη απαξαίηεηνη θαη 

θαλείο ηνπο δελ κπνξεί λα θπξηαξρεί επί ησλ ππνινίπσλ. Αλ δηαζθαιίζνπκε φηη έλα ζχζηεκα 

αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ ην ζρήκα, ηφηε κπνξνχκε λα βεβαησζνχκε πσο ην ζχζηεκα εμαζθαιίδεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηνπ ζεβαζκνχ ζηνπο λφκνπο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Αλ φκσο θάπνηνη 

απ‟  απηνχο ηνπο ζηπινβάηεο ιπγίδνπλ ή ζπάλε, πξνθαλψο νη ζηφρνη απηνί δελ εμππεξεηνχληαη. Απηφ είλαη 

θαηά βάζε ην κνληέιν ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο θαη έρνπκε κειέηεο ζηηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο πνπ καο 

δείρλνπλ πψο ν θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο ζηπινβάηεο παίδεη ην ξφιν ηνπ θαη πνηνο είλαη ν βαζκφο 

εληηκφηεηαο ζε θάζε ρψξα.   

Θέισ λα δνχκε ιίγν ην εηδηθφ ζέκα ηεο δηαθζνξάο ζηε Γηθαηνζχλε,  γηαηί αθνξά ηνλ ηνκέα κνπ θαη γηαηί ε 

ηειεπηαία παγθφζκηα έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ήηαλ γηα ην δηθαζηηθφ θιάδν. Γηαηί είλαη ε δηθαζηηθή 

δηαθζνξά ζεκαληηθή; Δμαηηίαο ηνπ πςεινχ ηεο θφζηνπο, άκεζνπ θαη έκκεζνπ. Ζ δηθαζηηθή δηαθζνξά 

ππνλνκεχεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη ηα πνιηηηθά θαη ηα θνηλσληθά - νηθνλνκηθά, θαη εκπνδίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε: ζην Κακεξνχλ νη επελδπηέο παξαπνλνχληαη πσο ε δηαθζνξά απνηειεί εκπφδην γηα 

επελδχζεηο ζηε ρψξα. Ζ δηθαζηηθή δηαθζνξά είλαη αθφκε ζεκαληηθή γηαηί επηθέξεη ζηξεβιψζεηο ζηε 

δηαθπβέξλεζε θαη ηξνθνδνηεί ηε δηαθζνξά θαη ην έγθιεκα.  

Ζ δηθαζηηθή δηαθζνξά απαληάηαη ζπλήζσο ζε δχν ηχπνπο. Απφ ηε κηα έρνπκε ηε δσξνδνθία – πιεξψλεηο ην 

δηθαζηή  ή ηνλ φπνην εθπξφζσπν ηνπ ζπζηήκαηνο. Κη απφ ηελ άιιε έρνπκε ηηο αζέκηηεο επηξξνέο, πνπ 

αζθνχληαη είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ.  

 

Μφην: Η δηθαζηηθή δηαθζνξά απαληάηαη ζπλήζσο ζε δχν ηχπνπο. Απφ ηε κηα έρνπκε ηε δσξνδνθία θαη 

απφ ηελ άιιε ηηο αζέκηηεο επηξξνέο πνπ αζθνχληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ.  

 

Ζ δσξνδνθία κπνξεί λα αθνξά πιεξσκή πξνο ηνλ δηθαζηή πξνθεηκέλνπ λα αλαδηαηππψζεη ή λα κεηψζεη κηα 

πνηλή, πξνο ην δηθαζηηθφ πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεη ή λα επηβξαδχλεη ηελ εθδίθαζε κηαο 

ππφζεζεο, πξνο ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο γηα λα κεηψζνπλ ή λα αιιάμνπλ ηηο θαηεγνξίεο, κεξηθέο θνξέο θαη 



πξνο ηελ αζηπλνκία γηα λα απνδερηεί ή λα παξαιείςεη ηεθκήξηα. ηε δηθαζηηθή δηαθζνξά εκπιέθνληαη 

πξνθαλψο θη νη δηθεγφξνη πνπ αλαιακβάλνπλ λα πιεξψζνπλ ηνπο δηθαζηέο.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ επηξξνή ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ: θάζε Κπβέξλεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

εμνπζία ηεο γηα λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο – θη απηφ έρεη ηεζεί σο πξφβιεκα 

ζηε Νφηην Αθξηθή. Τπάξρεη ινηπφλ ζέκα κε ηνλ ηχπν ησλ επηξξνψλ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί 

λα αληέμεη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα. Γηφηη λαη κελ έρνπκε δηθαζηέο δηνξηζκέλνπο απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη 

πξφζπκνπο λα ππαθνχζνπλ ζηηο εληνιέο ηεο, έρνπκε φκσο θαη αλεμάξηεηνπο δηθαζηέο πνπ απφ θφβν κήπσο 

απνιπζνχλ ή κεηαηαγνχλ ή ράζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο εθδίδνπλ απνθάζεηο πξνο φθεινο ησλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο αζέκηηεο επηξξνέο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνηλνηήησλ, δηαπηζηψλνπκε ζπρλά φηη 

ην ρξήκα πνπ δηαζέηνπλ ηνπο βνεζά λα επεξεάζνπλ ηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο αλ ην ζειήζνπλ. Έηζη κηιάκε 

γηα ην θαηλφκελν ηεο „εμαγνξάο δηθαζηψλ‟. ηελ  πιεηνςεθία ησλ ακεξηθαληθψλ Πνιηηεηψλ γηα παξάδεηγκα, 

νη δηθαζηέο εθιέγνληαη θη απηφ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε πηζαλήο δηαθζνξάο θαηά ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ  πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ ηνπο. 

Δίλαη πνιινί, ζπλεπψο, νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο: ην ζχζηεκα ηεο δσξνδνθίαο, νη θηλήζεηο θαη πηέζεηο ησλ πνιηηηθψλ εμνπζηψλ θαη ησλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο. Οη δηθαζηέο πξέπεη λα εξγαζηνχλ ελ κέζσ φισλ απηψλ, νπφηε ην ζέκα είλαη πνηεο 

είλαη νη δηθιείδεο πεξηθξνχξεζεο;  

Σν πξψην πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη ζεκαληηθφ έρεη λα θάλεη κε ηηο αμηνπξεπείο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ: κηζζνί, ζεηείεο, εθπαίδεπζε, κεηαηάμεηο, πξναγσγέο, φια απηά έρνπλ 

ζεκαληηθή επηξξνή. ε ρψξεο ζαλ ηηο δηθέο καο πνπ δελ ζέινπλ λα ζπλδέζνπλ ηνπο κηζζνχο κε ηελ απφδνζε, 

ε δηαθζνξά αθνξά ηα ήζε. Δίλαη αλήζηθν γηα έλαλ δηθαζηή ή νπνηνλδήπνηε εληφο ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα παίξλεη ιεθηά. Αθφκε θαη ρσξίο λα ζπλδένπκε πάλησο ηελ απφδνζε κε ηελ ακνηβή, πξέπεη 

λα αλαγλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ πηέζεηο. Έλαο δηθαζηήο κνπ είπε θάπνηε: “Κνηηάμηε, πιεξψλσ λνίθη γηα ην 

ζπίηη κνπ. Αλ δελ ην πιεξψζσ γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελνπο κήλεο, ν ηδηνθηήηεο κνπ ιέεη ηνλ πέκπην κήλα  λα 

θχγσ. Βξίζθνκαη ζηε δηθαζηηθή έδξα θη έξρεηαη ζην δηθαζηήξην ν ζπηηνλνηθνθχξεο κνπ σο ελάγσλ. Γελ ζα 

ηνπ πάξσ ιεθηά αιιά βξίζθνκαη ζε ζέζε αδπλακίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξψ λα απνθαζίζσ 

ελαληίνλ ηνπ”. Δπνκέλσο πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ ηηο πιηθέο ζπλζήθεο δσήο ησλ δηθαζηψλ.  

Άιια ζηνηρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δηθιείδεο πεξηθξνχξεζεο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηε δηαθζνξά 

είλαη ην δίθαην ησλ δηνξηζκψλ – ζηφρν πνπ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ ε εθηειεζηηθή θαη λνκνζεηηθή εμνπζία 

πξέπεη λα πεξηνξίζνπλ ην ξφιν ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ελψ θαη ην δηθαζηηθφ ζψκα πξέπεη, απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ, λα δηεθδηθεί ξεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Δίλαη επίζεο νη αξρέο ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο 

πεηζαξρίαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε κηαο πεξηνξηζκέλεο αζπιίαο ηνπο δηθαζηέο, ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε 

ηελ δηαζθάιηζε ελφο εθηειεζηνχ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο θαη ηελ 

αλαίξεζε ηεο αζπιίαο ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο παξαβίαζεο ηνπ θψδηθα. Καη θπζηθά φινη γλσξίδνπκε ην 

ξφιν πνπ έρεη λα παίμεη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, νη κε θπβεξλεηηθέο 



νξγαλψζεηο, ν αθαδεκατθφο ηνκέαο, ην επξχ θνηλφ, πνπ πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ απφδνζε ησλ δηθαζηεξίσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα.  

Θα θιείζσ κε κηα ζπκβνπιή, φρη δηθή κνπ, ηνπ Μαράηκα Γθάληη: “Πξέπεη εκείο λα γίλνπκε ε αιιαγή πνπ 

επηδηψθνπκε”.  

 

Μφην: Θα θιείζσ κε κηα ζπκβνπιή, φρη δηθή κνπ, ηνπ Μαράηκα Γθάληη: “Πξέπεη εκείο λα γίλνπκε ε 

αιιαγή πνπ επηδηψθνπκε”.  

 

 

 

Ζ εκβέιεηα ηεο δηαθζνξάο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα: από ηε θαηαδπλάζηεπζε ηνπ πνιίηε έσο ηηο αζέκηηεο 

ζπλαιιαγέο ηνπ θξάηνπο πειάηε 

 

ΝΗΚΟ ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ 

 

Γελ θνκίδεη γιαχθαο εηο Αζήλαο φπνηνο ζειήζεη λα αλαθεξζεί ζην κέγεζνο ηεο δηαθζνξάο ηφζν απφ 

πνηνηηθήο φζν θαη απφ πνζνηηθήο πιεπξάο. ηηο ζπλζήθεο πνπ ηε δεκηνπξγνχλ θαη ηε δηαηεξνχλ αλαθέξεηαη 

ε νκηιία κνπ, επηιέγνληαο ηξεηο ελφηεηεο.  

Δλφηεηα πξψηε: Άλζξσπνο θαη Νφκνο. Μηαο θαη ν άλζξσπνο είλαη ηφζν ν δφηεο φζν θαη ν απνδέθηεο ηνπ 

ηηκήκαηνο ηεο δηαθζνξάο, πξέπεη ζε απηφλ πξσηίζησο λα αλαθεξζνχκε. Γχξσ απφ ην 'εγψ' ηεο θάζε 

αλεπαλάιεπηεο κεκνλσκέλεο νληφηεηάο ηνπ δηαθξίλνπκε ηα έκθπηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ, πνπ είλαη ε 

ζάξθα, ην πλεχκα θαη ε ςπρή. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε δηαηξνθή ηνπ, 

θαζψο θαη ε ελ γέλεη δηαβίσζή ηνπ, αιιά θαη άιιεο ζπλζήθεο φπσο ε απνθπγή ηνπ πφλνπ θαη ε ζσκαηηθή 

ηνπ αθεξαηφηεηα. Σν 'ζέισ' είλαη απηφ πνπ ζεσξεί φηη δηθαηνχηαη, απηφ είλαη ην δηθφ ηνπ δίθην, ζε απηφ 

ππαθνχεη θαη απηφ πξνζπαζεί λα επηβάιιεη.  

Γξήγνξα ν άλζξσπνο ζπλήζηζε λα δεη θαηά νκάδεο. Κνληά ζηα έκθπηα ζηνηρεία ηεο κεκνλσκέλεο ηνπ 

χπαξμεο, ηε ζάξθα, ην πλεχκα θαη ηελ ςπρή, απέθηεζε ην ηέηαξην ζηνηρείν πνπ ην επέβαιε ε 

θνηλσληθφηεηα, ην φλνκα. Χο νλ θνηλσληθφ πξφζζεηεο ζπλζήθεο, θαηαζηάζεηο θαη επηδηψμεηο ήξζαλ λα 

πξνζηεζνχλ ζηηο βαζηθέο ηνπ επηδηψμεηο, φπσο ε νηθνγέλεηα, ε θνηλσληθή επαθή, ην θνηλσληθφ θχξνο, ε 

ηηκή, ε δφμα, ε εμνπζία, ε ηζρχο. Σφηε ην 'ζέισ', 'απνθαζίδσ', 'πξάηησ', έπαςε λα είλαη ην δηθφ ηνπ δίθαην. 

Άηνκα κε επζηξνθία, δηνξαηηθφηεηα, δπλαηφηεηα ινγηθήο εμήγεζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θχζεο, εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, θιήζεθαλ λα ζεζπίζνπλ αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ ηνπο νλφκαζαλ 'λφκν'. 

Καιείηαη ν λφκνο λα ζπγθεξάζεη ηε δηαθνξεηηθή πεξί δηθαίνπ αληίιεςε πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

νκάδεο ή θαη κεκνλσκέλα άηνκα. Θα πξέπεη λα δηαθξίλεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ βνπιήζεσλ θαη 

επηδηψμεσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη κεκνλσκέλσλ αηφκσλ θαη λα κεξηκλά ψζηε νη βνπιήζεηο θαη επηδηψμεηο 

ηνπο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε πξάμεηο λα επηθέξνπλ επλντθφ απνηέιεζκα ζηα άιια άηνκα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

θνηλσλία. Γελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ αλζξψπηλε θχζε, θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο βνχιεηαη πξάμεηο 



πνπ επηθέξνπλ επλντθφ απνηέιεζκα ή θαη επραξίζηεζε ζηα ζηνηρεία ηνπ 'εγψ' ηνπ. Μπνξνχκε φκσο λα 

επεξεάζνπκε ηε δηακφξθσζε ησλ πξάμεσλ πξνο ην επηζπκεηφ ηεο θνηλσλίαο.  

Απηφο είλαη θαη πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο ησλ θαζνδεγεηψλ θαη νδεγεηψλ ηεο θνηλσλίαο, απηψλ πνπ 

απνηεινχλ ηε λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία, απηψλ πνπ απνηεινχλ ην θξάηνο. Οη δηθέο ηνπο πξάμεηο 

θαζνδεγνχλ θαη δίλνπλ ην παξάδεηγκα ηνπ 'πξάηηεηλ' ζηα άηνκα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσλία. Ζ ηήξεζε ησλ 

λφκσλ απφ ηνπο θξαηνχληεο είλαη ε ππέξηαηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ απφ ην ζχλνιν ή ηελ 

πιεηνλφηεηα, ηνπιάρηζηνλ, ησλ αηφκσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσλία.  

Γεχηεξε ελφηεηα: Κξάηνο θαη θξαηνχληεο ζήκεξα. Καζφζνλ αθνξά ζηνπο θξαηνχληεο – δελ αθνξά ζε φινπο 

ε παξαηήξεζή κνπ απηή – νη ιφγνη ηνπο φηαλ αλαθέξνληαη ζηε δηαθζνξά, πεξηβάιινληαη απφ γεληθφηεηεο 

θαη πνκπψδεηο εθθξάζεηο, ρσξίο νπζηψδεο έξγν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαηλφκελν ζχλεζεο ζηελ επνρή 

καο, επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεγάιε ηαρχηεηα ηεο δηαθίλεζεο ηεο γλψζεο, ησλ αλαθαιχςεσλ, 

αιιά θαη απφ ηε κεγάιε ηαρχηεηα ηεο ιήζεο ησλ ιφγσλ ησλ θξαηνχλησλ. ε αληίζεζε πξνο ηελ επηζηήκε 

θαη ηελ ηέρλε, πνπ ζηε ζεκεξηλή καο επνρή θηλνχληαη κε ππεξερεηηθή ηαρχηεηα θαη δεκηνπξγνχλ λέεο 

θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ, ν ιφγνο ησλ θξαηνχλησλ παξακέλεη ην ίδην θελφο θαη 

ζπκπαξαζχξεη ζηε δίλε ησλ θελψλ ιφγσλ κηα Γεκφζηα Γηνίθεζε πνπ, σο εθ ηεο ππεξνρήο θαη ηεο 

κνλνπσιηαθήο ηεο θαηάζηαζεο, εμαληιεί ηηο πξάμεηο ηεο πξνο ην ίδηνλ απηήο ζπκθέξνλ, θαηαδπλαζηεχνληαο 

ηνλ αλππεξάζπηζην πνιίηε.  

 

Μφην: Καζφζνλ αθνξά ζηνπο θξαηνχληεο, νη ιφγνη ηνπο φηαλ αλαθέξνληαη ζηε δηαθζνξά, πεξηβάιινληαη 

απφ γεληθφηεηεο θαη πνκπψδεηο εθθξάζεηο, ρσξίο νπζηψδεο έξγν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

 

Αλαδεηψληαο ηελ αμηνθξαηία ηελ νπνίαλ δελ κπνξεί λα βξεη ν πνιίηεο θαηαθεχγεη ή αλαδεηά ηε ζηήξημε 

θάησ απφ ηελ πνιηηηθή νκπξέια, ηελ νπνίαλ φκσο ζήκεξα, κε ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζηελ 

πινπξαιηζηηθή επνρή καο, αλαγθάδεηαη λα ηελ αληηθαζηζηά κε άιιεο παξνρέο, αθφκα θαη κε ηελ παξνρή 

καχξνπ ρξήκαηνο γηα λα ηθαλνπνηήζεη δίθαηνπο ζθνπνχο θαη αηηήκαηά ηνπ. Δίλαη αλεμήγεην ην θαηλφκελν 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ πνιίηε, ηθέηε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, ζε δπλάζηε, ζηνλ νπνίνλ 

κεηακνξθψλεηαη φηαλ απνθηήζεη δχλακε κέζα απφ ηελ θξαηηθή κεραλή ή απφ ηε δχλακε πνπ αληιεί φηαλ 

ελδπζεί ηνλ καλδχα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

Σν πεξίεξγν ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή θνηλσλία είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν φινη νη Έιιελεο πνπ έρνπλ 

ιφγν θαη θσλή, φινη νη άξρνληεο ηεο δεκφζηαο δσήο, φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θφπηνληαη ππέξ ηεο 

δηαθάλεηαο, θαηαδηθάδνπλ ηε δηαθζνξά θαη θαηεγνξνχλ αιιήινπο σο 'δηεθζαξκέλνπο'. Παξφιν φκσο πνπ 

φινη θφπηνληαη γηα ηε δηαθάλεηα, νπδείο δηεθζαξκέλνο αλεπξίζθεηαη. Γηάρπηε είλαη δειαδή ε δηαθζνξά ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο δσήο, αιιά 'νπδείο παξαλνκεί' – ζε εηζαγσγηθά βεβαίσο. Ζ ειιεληθή 

θνηλσλία γέκηζε απφ εζηθνιφγνπο, αιιά ηη θξίκα: καο ιείπνπλ νη εζηθνί!  

ηελ αδπλακία ησλ θπβεξλήζεσλ λα μαλαζρεδηάζνπλ ην θξάηνο κφλε ειπίδα γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε 

παξέκβαζε, πνπ πξέπεη λα εμειηρζεί ζε εηξεληθή βεβαίσο επαλάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Καη 

νκηινχκε γηα επαλάζηαζε γηαηί κφλν κε κηα ηέηνηα δπλακηθή κπνξεί λα εμαλαγθαζηεί ε θεληξηθή εμνπζία 

ζηελ πξαγκάησζε απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ζα αλαγθάζνπλ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα ζηαζεί 



ζην χςνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, πνπ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. ηεξίδνπκε ηηο ειπίδεο καο ζηε λέα 

γεληά, ζηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο, ζηνπο πνιίηεο ηνπ αχξην, ζε απηνχο πνπ λνηψζνπλ ηελ αλάγθε 

αλαδηαηχπσζεο ελφο ζχγρξνλνπ θξάηνπο θαη ελφο λένπ ζρεδηαζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο ζρέζεο 

θξάηνπο - πνιίηε.  

Δλφηεηα ηξίηε: Σν επηρεηξείλ, ην θξάηνο πειάηεο. Γηα ηελ πξαθηηθή πιεπξά πνπ αθνξά ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία ην χςνο ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο πνπ θαηαιήγεη ζηηο ηζέπεο ησλ θάζε θχζεσο ιεηηνπξγψλ ηνπ 

θξάηνπο εηεζίσο, είλαη ίζσο πνιιαπιάζην ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο θνξνδηαθπγήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ. Μαχξν ρξήκα ην νπνίν θπζηθά δελ θνξνινγείηαη, θνξνδηαθεχγεη. Βεβαίσο ην 

ρξήκα απηφ αθνξά ζε θαζαξή απψιεηα ηνπ θξαηηθνχ ηακείνπ, αθνχ επηβαξχλεη ππνρξεσηηθψο ηελ ηηκή 

πψιεζεο ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη φρη κφλν απηφ. σξεία απφ ηξφπνπο θαη κεζνδεχζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

ζθνπφ λα αγνξάδνληαη πξντφληα ακθηβφινπ πνηφηεηνο ή ηνπιάρηζηνλ φρη ηα πνηνηηθά αξηηφηεξα, δηφηη απηά 

έρνπλ αξθεηά ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο θαη επηηξέπνπλ κεγαιχηεξα πνζά αζέκηηεο ζπλαιιαγήο, κηα 

πξφζζεηε δεκία γηα ηνλ θάζε αγνξαζηή θξαηηθφ νξγαληζκφ. 

 

Μφην: Γηα ηελ πξαθηηθή πιεπξά πνπ αθνξά ζηελ εζληθή νηθνλνκία ην χςνο ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο πνπ 

θαηαιήγεη ζηηο ηζέπεο ησλ θάζε θχζεσο ιεηηνπξγψλ ηνπ θξάηνπο εηεζίσο, είλαη ίζσο πνιιαπιάζην ηνπ 

ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο θνξνδηαθπγήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ. 

 

Καζφζνλ αθνξά ζηηο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο είλαη βέβαην φηη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο 

επηζπκνχλ ηε δηαθάλεηα θαη πγηείο θαλφλεο ηεο αγνξάο. Δίλαη ινγηθφ φηη θάζε επηρείξεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

νηθνλνκνηερληθή θαη πνηνηηθή αμία ηνπ πξντφληνο ηεο θαη δηαζέηεη αληαγσληζηηθή δνκή θαη νξγάλσζε – θαη 

απηή είλαη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ – ζα ιάβεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ ηεο αλήθεη θαη ζα 

παξακείλεη πγηήο. Δίλαη αθφκα ινγηθφ φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία θαη πάιη 

δηαθαψο ζα επηζπκνχζαλ έλαλ πγηή αληαγσληζκφ, καθξηά απφ θάζε αζέκηηε ζπλαιιαγή πνπ ζα ηηο νδεγνχζε 

θαη ζε ελδερφκελεο πεξηπέηεηεο. Αιίκνλν φκσο αλ ηα πξντφληα ηνπο απεπζχλνληαη θαηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ζε ειεγρφκελε απφ ην θξάηνο πειαηεία. Σν δίιεκκα είλαη κεγάιν, δηφηη αθνξά θαη ζε απηήλ ηελ επηβίσζή 

ηνπο.  

Απεπζπλφκελνο ζηνλ ππνςήθην λέν επηρεηξεκαηία, ζα ηνπ έιεγα: Φίιε κνπ, ε πάιε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

αξρψλ ζνπ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε. Μηα επρή ζα ζνπ δψζσ: λα κελ έξζεη ε ζηηγκή πνπ ζα 

πξέπεη λα παιέςεηο κεηαμχ ηεο δηαηήξεζεο ησλ αξρψλ ζνπ θαη ηεο επηβίσζεο ηεο επηρείξεζήο ζνπ. Να κελ 

αλαγθαζηείο πνηέ λα θαηαζηείο έλα ππνθαηάζηαην ηνπ Νηφθηνξ Σδέθπι, φπνπ ε παξνρή πγείαο ηελ εκέξα ζα 

ζε αλαγθάζεη λα κεηαηξαπείο ζην δνινθφλν ηεο ηε λχρηα.   

 

Οη  ...απνρξώζεηο ηνπ 'καύξνπ' ρξήκαηνο 

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

Αθνχγνληαο ηνλ θ. Παπαπνζηφινπ ζθέθηεθα φηη ηειηθψο έρνπκε δχν είδε καχξνπ ρξήκαηνο. Δθείλν πνπ 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή είρε ζθνπφ λα 'καπξίζεη' ιίγν, δηφηη είρε ζθνπφ λα θνξνδηαθχγεη, θη αθνχ ην πέηπρε, ηη 



λα θάλεη ηψξα, λα εκθαληζηεί γηα λα ην θνξνινγήζνπκε; – ζα ήηαλ ιίγν αλφεην. Καη ππάξρεη θη εθείλν πνπ 

είλαη 'καχξν' εμαξρήο, είλαη εγθιεκαηηθφ ρξήκα θαη πξντφλ εγθιήκαηνο, θη απηφ ζα ήζειε πάξα πνιχ λα ην 

θνξνινγήζνπκε, αλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχζε, βεβαίσο, λα είλαη θνληά καο θαη δίπια καο. Γελ είκαη 

ζίγνπξνο πνην απφ ηα δχν είλαη ην πην επηθίλδπλν, νχηε πνην απφ ηα δχν είλαη κεγαιχηεξν απφ ην άιιν, 

ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο. Ο θ. Ραθηληδήο, Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ίζσο μέξεη ηελ 

απάληεζε θαη ζα δνχκε αλ ζα καο ηε δψζεη.   

 

 

Μέηξα θαη πξνηάζεηο γηα ηε ζεξαπεία ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ηεο 'κεγάιεο αζζελνύο'   

ΛΔΑΝΓΡΟ  ΡΑΚΗΝΣΕΖ  

 

Ζ κε ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηνο πξσηίζησο θαη ε έιιεηςε δηαθάλεηαο νδεγνχλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ 

θαθνδηνίθεζε θαη ζηε δηαθζνξά, ηελ νπνίαλ κε θάζε κέζνλ πξέπεη λα θαηαπνιεκήζνπκε. Ζ δηαθζνξά δελ 

απνηειεί απηή θαζεαπηή πνηληθφ αδίθεκα, αιιά εκθαλίδεηαη σο παξαγσγηθφ αίηην ζε ζεηξά πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ, φπσο ηελ ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή δσξνδνθία, ηελ απάηε, ηελ ππεμαίξεζε, ηελ απηζηία, ηελ 

πιαζηνγξαθία, ηελ παξάβαζε θαζήθνληνο, ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο, ηε ιαζξεκπνξία θαη άιιεο.  

 

Μφην: Η δηαθζνξά δελ απνηειεί απηή θαζεαπηή πνηληθφ αδίθεκα, αιιά εκθαλίδεηαη σο παξαγσγηθφ αίηην 

ζε ζεηξά πνηληθψλ αδηθεκάησλ, φπσο ηελ ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή δσξνδνθία, ηελ απάηε, ηελ 

ππεμαίξεζε, ηελ απηζηία, ηελ πιαζηνγξαθία, ηελ παξάβαζε θαζήθνληνο, ην μέπιπκα βξψκηθνπ 

ρξήκαηνο, ηε ιαζξεκπνξία θαη άιιεο.  

 

Αλαθεξφκελνο ζηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηνο ζέισ λα ππελζπκίζσ πσο είλαη ε ζεκειησδέζηεξε αξρή ηνπ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη φιν ην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ηνκέσλ δξάζεο ηεο Γηνίθεζεο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηνο ε δξάζε ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ξπζκίδεηαη φρη κφλν απφ ην λφκν, φπσο άιισζηε απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ εηπκνινγηθή 

επεμεξγαζία ηνπ φξνπ 'λνκηκφηεηα', αιιά θαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ δηθαίνπ, φπσο είλαη νη θαλφλεο ηνπ 

επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ άκεζε εθαξκνγή, νη δηεζλείο ζπκβάζεηο, νη ζπληαγκαηηθνί 

θαλφλεο, νη λνκνζεηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη απφ θάζε άιινλ θαλφλα αλψηεξεο ή ηζνδχλακεο πξνο ηνπο 

θαλφλεο απηνχο ηππηθήο ηζρχνο. Γηαηππψλεηαη δε θαη εθαξκφδεηαη θαηά έλαλ ηφζν απφιπην ηξφπν, πνπ 

απνθηά δχν αιιειέλδεηεο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο, αλ θαη ελλνηνινγηθά αληίζεηεο, έλλνηεο: κηα ζεηηθή 

θαη κηα αξλεηηθή.  

Καηά ηε ζεηηθή έλλνηα νη ελέξγεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο θαλφλεο δηθαίνπ, δειαδή ζρεκαηηθά ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε Γηνίθεζε κπνξεί 

λα πξάμεη κφλν φ,ηη πξνβιέπεηαη. Καηά ηελ αξλεηηθή έλλνηα νη ελέξγεηεο ησλ νξγάλσλ ησλ δεκνζίσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πξέπεη λα κελ είλαη αληίζεηεο κε ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ, ζπιινγηζηηθή ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα απνηππσζεί ζηε θξάζε “ε Γηνίθεζε δελ κπνξεί λα πξάμεη θάηη πνπ απαγνξεχεηαη”. 



Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαηππψλεηαη κε απζηεξφ θαη απφιπην ηξφπν ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, πεξηνξίδνληαο θαη 

πξνζδηνξίδνληαο επαθξηβψο ηα φξηα δξάζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Πέξαλ ηεο κε ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηνο ππάξρνπλ θαη κεξηθνί γεληθνί παξάγνληεο νη νπνίνη, φηαλ 

ζπληξέρνπλ, επσάδνπλ ή ππνζάιπνπλ ηελ θαθνδηνίθεζε θαη ηε δηαθζνξά. Σέηνηνη ζπληειεζηέο είλαη: 

• Σα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, νη πνιιέο, αφξηζηεο ή επάιιειεο αξκνδηφηεηεο, ε χπαξμε πνιιψλ 

ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ζεζπίζηεθαλ ad hoc. 

 • Ζ αλεμέιεγθηε εμνπζία πνπ παξέρεηαη ζηνπο αξκνδίνπο γηα λα απνθαζίδνπλ, ε νπνία ελδερνκέλσο 

αζθείηαη ρσξίο δηάθξηζε θαη ινγηθνχο πεξηνξηζκνχο, πνιιέο θνξέο κε κφλνλ ηελ επίθιεζε ηεο πνιηηηθήο 

βνχιεζεο.  

 • Ζ έιιεηςε δηαθάλεηαο, δειαδή ε απνπζία ζαθψλ θαλφλσλ ή ε κε εθαξκνγή απηψλ, κε απνηέιεζκα νη 

πνιίηεο θαη νη ΜΚΟ λα κελ έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ 

θνηλσληθφ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο.  

  • Ζ έιιεηςε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη ε βξαδχηεηα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ. 

 • Ζ βξαδχηεηα πεξί ηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ελ πνιινίο ε αλεπάξθεηα ησλ δηθαζηεξίσλ λα 

επηβάιινπλ ην λφκν, θπξίσο ζηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, φπνπ πνιινί δηαθεχγνπλ δηα ηεο παξαγξαθήο ησλ 

αδηθεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ε επηιεθηηθή κεηαρείξηζε ησλ επσλχκσλ κε ηελ έθδνζε απαιιαθηηθψλ 

βνπιεπκάησλ, αληί ηεο απαιιαγήο ηνπο ζην αθξναηήξην.  

 • Ζ ζε κεγάιν βαζκφ πεηζαξρηθή αηηκσξεζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νξγάλσλ θαη ιεηηνπξγψλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη ζηνπο παξαλνκνχληεο αίζζεκα αζπδνζίαο. ην ζεκείν 

απηφ ζέισ λα ζηαζψ ηδηαίηεξα, δηφηη ρσξίο ηελ άξηζηε απνλνκή ηεο πνηληθήο, πνιηηηθήο θαη πεηζαξρηθήο 

Γηθαηνζχλεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη ην θξάηνο δηθαίνπ. πλεπψο ε ηαρεία απνλνκή ηεο 

Γηθαηνζχλεο ζα ζπληειέζεη ηα κέγηζηα ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.  

 

Μφην: Υσξίο ηελ άξηζηε απνλνκή ηεο πνηληθήο, πνιηηηθήο θαη πεηζαξρηθήο Γηθαηνζχλεο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη ην θξάηνο δηθαίνπ.  

 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ νξηζκέλα θαηλνηφκα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο Γηθαηνζχλεο, 

αιιά θπξίσο ρξεηάδεηαη αιιαγή λννηξνπίαο ψζηε ηφζν νη δηθαζηέο, αιιά θαη νη ππάιιεινη, φηαλ θαινχληαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεηζαξρηθνί δηθαζηέο, λα αληηιεθζνχλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο απνζηνιήο ηνπο θαη λα 

μεράζνπλ φιεο ηηο άιιεο ηδηφηεηέο ηνπο, ζπλδηθαιηζηηθέο, θηιηθέο, θνκκαηηθέο θαη ηηο ηπρφλ νριήζεηο πνπ 

ηνπο γίλνληαη απφ ηνπο δηαθφξνπο παξάγνληεο.  

Σν πξφβιεκα κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο είλαη φηη απνθαιχπηεηαη πάξα πνιχ δχζθνια γηαηί 

θαλέλα απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε δελ είλαη δηαηεζεηκέλν λα πξνβεί ζε απνθαιχςεηο, πξνο απνθπγή βεβαίσο 

θαη ησλ ηδίσλ επζπλψλ, αιιά θαη γηαηί πνιιέο θνξέο ππάξρεη είηε ζπγθάιπςε θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ, είηε 

απξνζπκία ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ γηα απνηειεζκαηηθή δξάζε, αθφκα θαη έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ησλ 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο λα παξεκπνδίζνπλ ελ ηε γελέζεη ηνπο απηέο ηηο κεζνδεχζεηο.  



Ζ δηαθάλεηα θαη ε δηαθζνξά ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα γεληθφηεξα είλαη έλα 

αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν γηα φιεο ηηο ρψξεο, αιιά είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν πξφβιεκα ησλ κεηαβαηηθψλ 

νηθνλνκηψλ, εθεί φπνπ νη δεκφζηνη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη.  

 

Μφην: Η δηαθάλεηα θαη ε δηαθζνξά ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα γεληθφηεξα είλαη  

αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν γηα φιεο ηηο ρψξεο, αιιά απνηειεί ηδηαίηεξα θξίζηκν πξφβιεκα ησλ κεηαβαηηθψλ 

νηθνλνκηψλ, φπνπ νη δεκφζηνη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη.  

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην πξφγξακκα πινπνίεζεο εληαίαο πνιηηηθήο θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη θνηλήο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνθηνχλ νη κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ. εκαληηθφ κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο ηεο δηαθζνξάο 

απνηειεί ε νκάδα θξαηψλ GRECO (Group of States against Corruption), ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ζηελ νπνίαλ ζπκκεηέρεη θαη ε Διιάδα.  Ζ δε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηνχ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο εληάζζεηαη ζηε ζχζηαζε ηεο GRECO γηα ηελ ίδξπζε ελφο 

εηδηθνχ αλεμαξηήηνπ ειεγθηηθνχ νξγάλνπ κε επαξθή λνκηκνπνίεζε θαη εμνπζία, ψζηε λα κπνξεί λα 

επνπηεχεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαηά ηεο Γηαθζνξάο θαη λα 

ζπληνλίδεη ηε δξάζε ησλ επηκέξνπο κεραληζκψλ. 

ηελ Διιάδα είραλ ηδξπζεί ζψκαηα θαη ππεξεζίεο επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δξάζεο ησλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα κε άκεζν ή έκκεζν ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. κσο δελ είρε πξνβιεθζεί ε 

δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο ηνπο, πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο, απφ έλα φξγαλν πνπ ζα είρε ζαλ θχξην έξγν ηνπ ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ θαηλνκέλσλ 

θαθνδηνίθεζεο θαη δηαθζνξάο. Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαιχπηεη ηελ 

αλάγθε απηή.  

Απνζηνιή ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο, ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηηθψλ 

ζσκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ν εληνπηζκφο ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. Σν 

πεδίν δξάζεο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή πεξηιακβάλεη ηνλ δεκφζην ηνκέα, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην Νφκν 

3074/2002. Με ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ηεο πνιχπιεπξεο απηήο απνζηνιήο ν Ννκνζέηεο έρεη παξάζρεη ζηνλ 

Γεληθφ Δπηζεσξεηή ζεκαληηθέο ειεγθηηθέο θαη πεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο. Δηδηθφηεξα, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε απνλνκή ηνπ 

πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο κε επηβνιήο ηεο πξέπνπζαο πεηζαξρηθήο πνηλήο ή 

αηηκσξεζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζε πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα. Ζ 

δηαζθάιηζε ηεο απνλνκήο πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ απνηειεί νπζηψδε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Απηνλφεην είλαη άιισζηε φηη ε κε ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηνο 

πξέπεη λα επηζχξεη ηηο αλάινγεο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζπλέπεηεο, πνηληθέο θαη 

πεηζαξρηθέο, φπσο είλαη ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ 232Α, 257 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα θαη 107 ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα.  



Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο έρεη αθφκε ηελ ππνρξέσζε λα δηαγηγλψζθεη θαη λα πξνηείλεη ζην Κνηλνβνχιην θαη 

ηελ Κπβέξλεζε λνκνζεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ δελ είλαη δειαδή κφλνλ 

θαηαζηαιηηθέο αιιά θαη πξνιεπηηθέο, κε ηελ έλλνηα ησλ παξεκβάζεσλ πξνο ηε Γηνίθεζε γηα ηε ιήςε 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη πξνο ηελ Κπβέξλεζε γηα λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο κε ζηφρν ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε 

ηεο λνκηκφηεηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ 

δηαπηζησζεί.  

Ζ ζπληξηπηηθή κεξίδα ηεο θνηλήο γλψκεο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ην δεκφζην, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη ν 

'κεγάινο αζζελήο'. Ζ άπνςε απηή, κε ηελ νπνίαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζπληάζζνκαη, ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην 

γεγνλφο φηη νη ξπζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο 

καο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ηεξείηαη ε λνκηκφηεηα. Δπηπξνζζέησο ε αηηκσξεζία ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζηηο πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηνο, ηφζν πνηληθά φζν θαη πεηζαξρηθά, έρεη 

απνγνεηεχζεη ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο έρεη απνζαξξχλεη απφ ην λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειίεο  γηαηί πηζηεχνπλ 

φηη ηειηθά θαλείο δε ζα ηηκσξεζεί.  

 

Μφην: Η αηηκσξεζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηνο, ηφζν 

πνηληθά φζν θαη πεηζαξρηθά, έρεη απνγνεηεχζεη ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο έρεη απνζαξξχλεη απφ ην λα 

πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειίεο  γηαηί πηζηεχνπλ φηη ηειηθά θαλείο δε ζα ηηκσξεζεί.  

 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηπφλ ηεο δηαθζνξάο απαηηείηαη πνιηηηθή πξσηνβνπιία θαη ζπληνληζκέλε δξάζε. Σα 

ελδεδεηγκέλα κέηξα πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ πξέπεη λα έρνπλ ηξεηο ζηφρνπο: πξφιεςε, θαηαζηνιή θαη 

εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ.  

ζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ηα κέηξα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, 

ζηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζηε δηαθάλεηα ηεο δξάζεο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ αμηνθξαηηθή επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ κε θξηηήξην ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ 

παηδεία θαη ηελ πξνζπκία ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηελ θηλεηνπνίεζε φκσο ηνπ ιαλζάλνληνο δπλακηζκνχ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξέπεη, εθηφο ησλ θηλήηξσλ, νη επί θεθαιήο λα δίλνπλ ην παξάδεηγκα ηεο πξνζπάζεηαο 

θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο. Μφλν κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ κπνξεί ν αγψλαο απηφο 

λα έρεη αίζηα απνηειέζκαηα.  

Ζ δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο:  

α) Μειέηε θαη ζέζπηζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηειερσκέλν κε 

ηθαλφηαηνπο επηζεσξεηέο πνπ λα ελεξγνχλ κε πιήξε αλεμαξηεζία θαη ζπλείδεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.  

β) Αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ απφ ηελ άπνςε ηνπ θφζηνπο-νθέινπο θαη επηινγή ηνπ 

πιένλ απνηειεζκαηηθνχ ηξφπνπ ειέγρνπ κε ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη  

αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηα Τπνπξγεία ζηα νπνία ππάγνληαη νξγαληθά.  

γ) Δλίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο κε άιιεο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο ππεξεζίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ 

παξφκνηαο θχζεσο πξνβιήκαηα. 



ζνλ αθνξά ηελ θαηαζηνιή ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο, πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαη γξήγνξα νη ειεγθηηθνί, δησθηηθνί θαη θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί, ρσξίο δε ηε γξήγνξε 

απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε απφδνζε ηεο Γηθαηνζχλεο φιεο νη πξνζπάζεηεο ζα πξνβνχλ επί καηαίσ.  

ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο, θαη ζπλεπψο γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηνο, πξέπεη λα είλαη φινη αξσγνί: φξγαλα, ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηεο Γηνίθεζεο, 

ΜΜΔ θαη ελεξγνί πνιίηεο, νη νπνίνη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο. Καη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε 

εθπαίδεπζή ηνπο πξέπεη λα αξρίδεη απφ ην ζρνιείν θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε ζεηξά δηαιέμεσλ θαη εθπνκπψλ λα 

παγησζεί ε αληίιεςε φηη ε δηαθζνξά απνηειεί θνηλσληθφ θαξθίλσκα θαη νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε 

απηήλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ θνηλσληθή απαμίσζε θαη πεξηθξφλεζε, φρη λα απνηεινχλ είδσια ζαπκαζκνχ 

θαη κίκεζεο, φπσο ηνπο εκθαλίδνπλ δηάθνξεο εθπνκπέο θαη ιατθήο θαηαλάισζεο έληππα. ινη καδί, ην 

θξάηνο, νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη άιινη θνξείο, κε ηε βνήζεηα ησλ ΜΜΔ, πξέπεη λα 

εθπαηδεχζνπκε ηελ θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φινη ηε δηάβξσζε πνπ πξνθαιεί ε 

δηαθζνξά ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, ζην θξάηνο θαη ζηα ζεκέιηα ηεο Γεκνθξαηίαο καο, θαηά ηξφπν ψζηε θάζε 

ελεξγφο πνιίηεο ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ αηνκηθή ηνπ επζχλε, λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο κε ην λα κελ πξνζθεχγεη ν ίδηνο ζε ηέηνηεο πξάμεηο, ή φηαλ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπ  

ηέηνηα θαηλφκελα λα ηα αλαθέξεη.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα αλαθεξζψ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  Έλαο απφ ηνπο πιένλ 

πξνβιεκαηηθνχο ηνκείο ηεο ρψξαο καο είλαη απηφο ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνινγηθνχ απνζέκαηνο 

ηεο ρψξαο, θαζφζνλ ε ζπλερήο ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηνο ηνπ πεξηβάιινληνο, παξά ηελ χπαξμε ηεο 

ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο θαη ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ, νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζε θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο. Ζ ζπλερηδφκελε ππνβάζκηζε δελ 

επεξεάδεη κφλν ηελ πνηφηεηα δσήο, αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ζνβαξή απεηιή θαηά ηεο αλαπηπμηαθήο 

πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο, αληηζηξαηεχεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ επεξρνκέλσλ γελεψλ θαη πεξηνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Απφ ηηο πνηθίιεο απεηιέο θαηά ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ μερσξίδνπλ γηα ην κε αλαζηξέςηκν ηνπ ραξαθηήξα ηνπο νη ρσξνηαμηθέο κεηαβνιέο, κε 

επηπηψζεηο ζην νηθνινγηθφ απφζεκα ηεο ρψξαο πνπ θινλίδνπλ επζέσο ην ππφβαζξν ηεο δσήο.  

 

Μφην: Έλαο απφ ηνπο πιένλ πξνβιεκαηηθνχο ηνκείο ηεο ρψξαο καο είλαη απηφο ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ νηθνινγηθνχ απνζέκαηνο, θαζφζνλ ε ζπλερήο ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηνο ηνπ 

πεξηβάιινληνο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δηαθζνξάο. 

 

εκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, φπσο ην λέθνο θαη ε αιφγηζηε ρξήζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ, 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ιήςε ηερληθψλ ή ζεζκηθψλ κέηξσλ. Ζ εξεκνπνίεζε, ε θαηαζηξνθή ησλ 

δαζψλ θαη ε επέθηαζε ηεο αζηηθνβηνκεραληθήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε βάξνο ηεο γεσξγηθήο γεο θαη 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ, είλαη φκσο θαηλφκελα κε αλαζηξέςηκα. πλεπψο, ε Γηνίθεζε νθείιεη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο θαη κέηξα πξφιεςεο κέζα απφ έλαλ πγηή πξνιεπηηθφ ρσξνηαμηθφ 



ζρεδηαζκφ. Κξίζηκν επίζεο είλαη θαη ην πξφβιεκα ησλ απζαηξέησλ θαη πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γίλνληαη 

ειάρηζηεο θαηεδαθίζεηο απζαηξέησλ. Ζ κφλε ιχζε είλαη ε δεκηνπξγία κηαο απηνδχλακεο θεληξηθήο 

ππεξεζίαο θαηεδαθίζεσο θαηά ηα πξφηππα ησλ ΜΟΜΑ.  

Ζ βειηίσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. Σειεηψλνληαο, ζα αλαθέξσ ελδεηθηηθά νξηζκέλα γεληθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, θαηά ηελ 

άπνςή κνπ, ζε πξψηε θάζε, φρη απαξαίηεηα κε απηή ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηνο.  

1. Ζ επαλαθνξά ηνπ θσιχκαηνο εληνπηφηεηνο γηα ππαιιήινπο ή ιεηηνπξγνχο ζε θξίζηκνπο ή ηδηαηηέξνπο 

ηνκείο ηνπ θξάηνπο, φπσο είλαη ε Γηθαηνζχλε, ε Αζηπλνκία, ην Ληκεληθφ ψκα, ε Δθνξία, νη Κηεκαηηθέο 

Τπεξεζίεο, ε Πνιενδνκία.  

2. Ζ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ αλά θνξέα ή ππεξεζία ζχκθσλα κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη κε νξζνινγηθά θξηηήξηα, γηα παξάδεηγκα κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε λέσλ 

νξγαλνγξακκάησλ κε νξγαλσηηθή αλάπηπμε πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζρεδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη 

φρη ζπλσζηηζκφο ζε νξηζκέλεο θαιχηεξα ακεηβφκελεο ππεξεζίεο κε δηάθνξεο κεζφδνπο π.ρ. κε κεηαηάμεηο 

θαη απνζπάζεηο.  

3. Ζ ζέζπηζε εζσηεξηθήο θηλεηηθφηεηνο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κε ελαιιαγή ζηηο ζέζεηο επζχλεο.  

4. Ζ ηδησηηθνπνίεζε εθείλσλ ησλ ηνκέσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ξφιν απηνχ σο 

imperium θαη fiscus, ρσξίο φκσο ην θξάηνο λα απσιέζεη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ ειεγθηηθφ ή ξπζκηζηηθφ 

ηνπ ξφιν.  

5. Ζ δηακφξθσζε λένπ κηζζνινγίνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ ζα δηέπεηαη απφ αμηνθξαηηθά θξηηήξηα 

θαη ζα ζπλδέεη ηελ ακνηβή κε ηελ παξαγσγηθφηεηα.  

6. Ζ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ 

ζα ηεζνχλ.  

7. Ζ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο κε ζπλερή απινχζηεπζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

8. Ζ ζπλερήο ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.  

9. Ζ ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ κε ηθαλνχο θαη επηκνξθσκέλνπο πξνο ηνχην 

ππαιιήινπο.  

10. Ο απηνπεξηνξηζκφο ησλ ζπλδηθαιηζηψλ ζηα ακηγψο ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο θαζήθνληα.  

11. Ζ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη απηνειέγρνπ ηφζν ζηελ θεληξηθή φζν θαη 

ζηελ ηνπηθή θαη λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε κε νπζηαζηηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν απφ ηηο 

Πεξηθέξεηεο ζηνπο ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ.  

Κιείλνληαο ζέισ λα επηζεκάλσ φηη πξέπεη λα γίλεη θαη θνηλή πεπνίζεζε ζε φινπο ε ξήζε ηνπ αίμπεξ ζηνλ 

Δξξίθν ηνλ γδνν: “Corruption wins no more than honesty”, δειαδή “ε δηαθζνξά δελ θεξδίδεη παξαπάλσ 

απφ ηελ εληηκφηεηα”.   

 

Πόζν εύθνιν είλαη λα απνθαιύςεηο ηε δηαθζνξά; 

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 



ηαλ ζπδεηνχκε γηα ηε δηαθζνξά – θη επεηδή ην ζπδεηνχκε ηειεπηαία νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θη απηφ έρεη 

αξρίζεη λα κε αλεζπρεί νθείισ λα ζαο πσ – δηαπηζηψλσ φηη είλαη πνιινί εθείλνη νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη 

λα ηελ απνθαιχςνπλ. Πξψηα απ' φια είλαη απηφο πνπ γλσξίδεη, πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηε δηαθζνξά. 

Καη βεβαίσο εθεί πξέπεη λα γίλεη θάηη ψζηε λα ππάξρεη κηα θάπνηα ακλεζηία, γηα νξηζκέλνπο ηνπιάρηζηνλ, νη 

νπνίνη ζα ζθπξίμνπλ ζην αθηί ησλ αξκνδίσλ ηε δηαθζνξά. Πξνβιέπεηαη ζηνλ θνξνινγηθφ θψδηθα θαη ίζσο 

πξέπεη λα εληζρπζεί.  

Πάλησο είλαη θαη πνιινί άιινη ππεχζπλνη γη' απηφ θαη ζπλερψο ηνπο αθνχσ. Δίλαη, αο πνχκε, ππεχζπλνη νη 

δεκνζηνγξάθνη λα πξνβνχλ ζε απνθαιχςεηο, είλαη νη ζπλδηθαιηζηέο πνπ πξνβαίλνπλ ζε απνθαιχςεηο 

δηεπθνιχλνληαο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, είλαη θαη νη αληαγσληζηέο πνπ επίζεο πξνβαίλνπλ ζε απνθαιχςεηο 

ζπλήζσο ζην αθηί ησλ ζπλδηθαιηζηψλ κε ηε ζηγνπξηά φηη ζα ην πνπλ ζηνλ θαηάιιειν δεκνζηνγξάθν.  

Καη κε απηφλ ηνλ ηξφπν βεβαίσο φινη θάηη μέξνπκε αιιά θαλείο δελ ην νκνινγεί γηαηί δελ έρεη νιφθιεξν ην 

θνκκάηη. Καη ίζσο ηειηθψο αλ έξηρλε ν θαζείο φ,ηη γλσξίδεη κέζα ζε έλα θνπηί καχξν, απφ απηφ ην παδι λα 

έβγαηλε θαη θάηη πνπ ζα βνεζνχζε ηνλ πνιίηε λα θαηαγγέιιεη ρσξίο λα θνβάηαη γηα ηε δσή ηε δηθή ηνπ θαη 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ· θαη θπξίσο ρσξίο λα θνβάηαη ηνπο δηθεγφξνπο εθείλσλ πνπ ζα γίλνπλ αληηθείκελν 

θαηαγγειίαο.  

Καη ζα πεξάζσ ην ιφγν ζε κία εμ απηψλ, ηελ θα Γθιεγθιέ πνπ ζα αλαιάβεη λα καο εμεγήζεη απφ ηελ πιεπξά 

ησλ δηθεγφξσλ πψο θηάζακε λα έρεη ν θαζέλαο καο απφ κία παξηίδα κε ηνλ θ. νπθιηά θαη αλ σο 

επαλαζηαηηθή ιχζε ζα ήηαλ ε ΜΟΜΑ λα επηζθεθζεί ηνλ θαζέλαλ πνπ έρεη έλαλ εκηυπαίζξην ρψξν, κέρξηο 

φηνπ έξζεη ν εγθέιαδνο – λα ρηππήζσ μχιν – θαη ηα θάλεη γεο καδηάκ.    

 

Γηαηί δελ εθαξκόδνληαη νη λόκνη: ην απνθαιππηηθό παξάδεηγκα ηνπ Γηθαίνπ Αλειίθσλ  

ΔΛΔΝΖ ΓΚΛΔΓΚΛΔ 

  

ηαλ κνπ εηέζε ην ζέκα ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο, λα κηιήζνπκε δειαδή γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ 

εθαξκφδνληαη νη λφκνη, ζηελ αξρή λφκηδα φηη ήηαλ πάξα πνιχ εχθνιε ε απάληεζε αθνχ εγψ ηνπιάρηζηνλ 

θηλνχκαη ζε έλα πεδίν φπνπ δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη. Καη κηιψ γηα ην Γίθαην Αλειίθσλ, ην νπνίν 

ππεξεηψ εδψ θαη δέθα ηξία ρξφληα. ε φ,ηη αθνξά ην Γίθαην Αλειίθσλ ην ειιεληθφ λνκηθφ νπινζηάζην είλαη 

πάξα πνιχ πινχζην: έρνπλ ζεζπηζηεί εμαηξεηηθνί λφκνη απφ ην 1996 κέρξη ζήκεξα. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ ην 

2003 θαη αθνξά θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ αλειίθσλ ζπκάησλ θαη παξαβαηψλ. Δίλαη φκσο έλα 

πεδίν γηα ην νπνίν θαλείο δε ζα πίζηεπε φηη, παξφηη έρνπκε πινχζηνπο λφκνπο, δελ εθαξκφδνληαη.  

 

Μφην: ε φ,ηη αθνξά ην Γίθαην Αλειίθσλ ην ειιεληθφ λνκηθφ νπινζηάζην είλαη πάξα πνιχ πινχζην: έρνπλ 

ζεζπηζηεί εμαηξεηηθνί λφκνη απφ ην 1996 κέρξη ζήκεξα. Όκσο θαλείο δελ ζα πίζηεπε φηη δελ 

εθαξκφδνληαη.  

 

Αξρίδνληαο λα επεμεξγάδνκαη ην ζέκα αληηκεηψπηζα κεγάιν πξφβιεκα γηαηί δελ ήμεξα, κάιινλ δελ 

κπνξνχζα κε κηα κνλνιεθηηθή απάληεζε λα πσ γηαηί δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη, ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην 

πεδίν. Ο ιφγνο, θαηαιήγσ πηα, είλαη έλαο: γηαηί αθφκε θη απηνί πνπ λνκνζεηνχλ ελ ηέιεη αδηαθνξνχλ. Απηφο 



είλαη ν ιφγνο πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνπιάρηζηνλ πεδίν δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη. Καη ζα θέξσ κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα.  

Πξψην παξάδεηγκα: απφ ην 1996 έρεη ζεζπηζηεί λφκνο πνπ ην 49ν άξζξν ηνπ πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία  

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο Δηζαγγειίεο Αλειίθσλ ηεο ρψξαο καο. Απηέο νη ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ αξσγή 

ζηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ ν νπνίνο πξνζηαηεχεη ην αλήιηθν ζχκα θαη βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά αθφκα θαη 

ηνπ αλήιηθνπ δξάζηε, γηαηί κε βάζε ην ειιεληθφ Γίθαην Αλειίθσλ ν Δηζαγγειέαο αθφκα θαη ζηνλ αλήιηθν 

παξαβάηε ζηέθεηαη βνεζφο ηνπ, φρη απέλαληί ηνπ. Απφ ην 1996 ινηπφλ είρε πξνβιεθζεί ε ζέζπηζε 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αιιά κέρξη ζήκεξα εμαθνινπζνχλ λα κελ ππάξρνπλ ζηηο Δηζαγγειίεο, νχηε θαλ ηεο 

Αζήλαο. Απηφ ηη έρεη σο ζπλέπεηα; Να κελ ππάξρεη ε δένπζα βνήζεηα ηφζν πξνο ηνλ Δηζαγγειέα φζν θαη 

πξνο ηνλ δηθαζηή πνπ ζα δηθάζεη ηελ ππφζεζε – θαη κηιψ γηα πεξηπηψζεηο παξακέιεζεο θαη θαθνπνίεζεο 

παηδηψλ – ψζηε λα αρζνχλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα κε απνηέιεζκα πάξα πνιχ ζπρλά λα εθδίδνληαη 

αλαβιεηηθέο απνθάζεηο. Γελ εθαξκφδνληαη ινηπφλ νη λφκνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ αθξηβψο επεηδή 

δελ ππάξρνπλ απηέο νη δνκέο.  

Γεχηεξν παξάδεηγκα: έρεη αληίζηνηρα ζεζκνζεηεζεί άιιε θνηλσληθή ππεξεζία, αθξηβψο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ αλήιηθνπ παξαβάηε, θαη κάιηζηα σο ζεξαπεπηηθφ κέηξν απφ ην 2003 κέρξη ζήκεξα έρεη εηζαρζεί ην 

εμήο: ν Δηζαγγειέαο λα κπνξεί, αθνχ εμεηάζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ αλήιηθνπ δξάζηε θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ 

απφ ηηο νπνίεο ηέιεζε ηε ζπγθεθξηκέλε άδηθε πξάμε, αθφκα θαη λα απέρεη απφ ηελ πνηληθή δίσμε. Απηφ ζα 

έρεη σο ζπλέπεηα ν αλήιηθνο παξαβάηεο λα κελ πεξάζεη απφ ην βάζαλν – πνπ θαίλεηαη πεξίεξγν αιιά είλαη 

– κηαο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Αιιά θαη απηή ε δηάηαμε πνπ έρεη ζεζπηζηεί σο ζεξαπεπηηθφ κέηξν γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ παξαβαηψλ, ζρεδφλ πνηέ δελ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε, γηαηί θαη πάιη δελ 

ππάξρνπλ εθείλεο νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα βνεζνχζαλ ηνλ Δηζαγγειέα, παξέρνληάο ηνπ απηέο ηηο 

πνιχ απιέο πιεξνθνξίεο ψζηε ην παηδί λα κελ πεξάζεη απφ αθξναηήξην.  

Σξίην παξάδεηγκα: έλα άιιν ζεξαπεπηηθφ κέηξν, πάιη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο αλειίθσλ, είλαη ε 

παξαθνινχζεζε απφ πιεπξάο ησλ αλειίθσλ καζεκάησλ κέζα ζε θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο δνκέο. Πξηλ 

ζεζπηζηεί ν λφκνο ηνπ 2003 είραλ ηελ πξφλνηα απηνί πνπ ηνλ λνκνζέηεζαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε 

Γηνίθεζε, ε νπνία είρε κε ελζνπζηαζκφ δερζεί απηφ ην κέηξν θαη κάιηζηα ηνπο είρε ππνζρεζεί φηη πξψηε 

απηή ζηηο θαηά ηφπνπο δηνηθήζεηο ηεο ρψξαο ζα έθηηαρλε απηέο ηηο θνηλσληθέο δνκέο γηα λα δερζνχλ ηα 

παηδηά. Μεηά ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ φκσο, θακία ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ αλέιαβε ηελ επζχλε λα δερηεί 

ζηνπο θφιπνπο ηεο απηά ηα παηδηά, επί ησλ νπνίσλ έρεη επηβιεζεί ην ζεξαπεπηηθφ κέηξν ηεο 

παξαθνινχζεζεο θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηελ θπξηνιεμία γηα λα ζσζνχλ.  

Έηζη ινηπφλ ππάξρνπλ ζεξαπεπηηθά κέηξα, πξνβιέπνληαη θνηλσληθά κέηξα πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

αλήιηθνπο θαη πνπ ζηελ νπζία φηαλ επηβάιινληαη, δελ εθαξκφδνληαη. Καη πηα νη εηζαγγειείο θαη νη πξφεδξνη 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ γηα λα κελ θνξντδεχνπλ νχηε θαη ηα παηδηά νχηε θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο 

θαη, θπξίσο, νχηε ηνπο εαπηνχο ηνπο δελ ηα επηβάιινπλ.   

Ο ιφγνο, ζπλεπψο, πνπ δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη είλαη φηη γηα λα εθαξκνζηνχλ ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ ηα 

αληίζηνηρα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, ή αληηζηξφθσο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θξαηηθέο δνκέο ψζηε ηα 

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ ήδε ππάξρνπλ λα εθαξκνζηνχλ. Απηνί είλαη νη δπν ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

εθαξκφδνληαη πάξα πνιινί λφκνη ζηε ρψξα καο.  



 

Μφην: Ο ιφγνο, ζπλεπψο, πνπ δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη είλαη φηη γηα λα εθαξκνζηνχλ ζα πξέπεη λα 

εθδνζνχλ ηα αληίζηνηρα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, ή αληηζηξφθσο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θξαηηθέο δνκέο 

ψζηε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ ήδε ππάξρνπλ λα εθαξκνζηνχλ.   

 

Μία  δεχηεξε πεξηνρή ηνπ Γηθαίνπ Αλειίθσλ κε κεγάιεο αδπλακίεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ πνπ ζα ήζεια λα 

ζίμσ αθνξά ην ζέκα ησλ πηνζεζηψλ. Γελ μέξσ εάλ θάπνηνο έρεη πάεη πνηέ ζε αίζνπζα δηθαζηεξίνπ ή έρεη 

αληηκεησπίζεη ζην θνηλσληθφ θαη θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ δεπγάξηα ηα νπνία επηζπκνχλ λα πηνζεηήζνπλ 

παηδηά. ηε ρψξα καο κπνξεί θάπνηνο λα πηνζεηήζεη κέζσ ηεο θξαηηθήο νδνχ, κηιάκε γηα  'θξαηηθέο 

πηνζεζίεο', φπσο επίζεο θαη γηα ηδησηηθέο. Οη ηδησηηθέο πηνζεζίεο είλαη νη πηνζεζίεο εθείλεο ζηηο νπνίεο δελ 

παξεκβαίλεη ην θξάηνο παξά κφλν εθφζνλ έρεη ηνπνζεηεζεί ην παηδί ζηελ ππνςήθηα ζεηή νηθνγέλεηα. Έηζη 

ιέεη ν λφκνο θαη βεβαίσο δελ ππάξρεη νχηε κία πεξίπησζε, ηνπιάρηζηνλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, πνπ εθείλνο 

πνπ εθηειεί απηφ ην έξγν, δειαδή ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζε θάζε λνκαξρία, λα κελ πξάηηεη ην θαζήθνλ 

ηνπ.  

Παξάιιεια φκσο κε απηφ ην λφκν ππάξρεη θαη λφκνο πνπ απαγνξεχεη ηελ πψιεζε θαη αγνξά βξεθψλ. ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηδησηηθψλ πηνζεζηψλ – απφ εγθιεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε βεβαίσο, γηαηί θαη 

απηφ ην έγθιεκα βξίζθεηαη ζε ζθνηεηλή πεξηνρή – ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, πξφθεηηαη γηα ην 85% λνκίδσ, 

φπνπ πίζσ απφ ηηο ηδησηηθέο πηνζεζίεο ππνθξχπηεηαη πψιεζε βξεθψλ. Ο λφκνο γηα ηε ζσκαηεκπνξία απφ ην 

2002 ζηε ρψξα καο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, πξνβιέπεη βαξχηαηεο πνηλέο γη' απηνχο πνπ 

πσινχλ θαη αγνξάδνπλ παηδηά.  

Οη θπζηθνί γνλείο πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη δίλνπλ ηελ θαηάζεζή ηνπο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, είλαη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο νη 

νπνίεο έρνπλ δψζεη θαη άιια παηδηά. Καη κπνξψ λα ζαο πσ θαηά κέζνλ φξν ην ζχλνιν: είλαη ελλέα παηδηά 

γηα θάζε κάλα θπζηθή ζηελ Αζήλα, ηνπιάρηζηνλ ζηα δηθαζηήξηα. Καη απηά ηα παηδηά ηα έρεη δψζεη 

λνκηκφηαηα φια γηα ηδησηηθή πηνζεζία. Καη ν δηθαζηήο πνπ δηθάδεη δελ έρεη ηνλ ηξφπν λα ην αληηκεησπίζεη 

θαη δελ θηλείηαη θαλέλαο θξαηηθφο κεραληζκφο, φηαλ φινη είκαζηε ζρεδφλ ζίγνπξνη φηη πίζσ απ'  απηέο ηηο 

ηδησηηθέο πηνζεζίεο ππάξρεη πψιεζε θαη αγνξά βξεθψλ.  

 

Μφην: ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηδησηηθψλ πηνζεζηψλ ππνθξχπηεηαη πψιεζε βξεθψλ. Καη ν 

δηθαζηήο πνπ δηθάδεη δελ έρεη ηνλ ηξφπν λα ην αληηκεησπίζεη θαη δελ θηλείηαη θαλέλαο θξαηηθφο 

κεραληζκφο. 

 

Θα κπνξνχζε απηφ λα απνθεπρζεί; Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα πξνβιέςεη ή λα πξνιάβεη απηφ ην έγθιεκα πνπ 

γίλεηαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο νδνχ Δπειπίδσλ; Βεβαίσο, αλ απαγφξεπε 

εληειψο ηηο ηδησηηθέο πηνζεζίεο. Σν λα απαγνξεχζεη φκσο ην θξάηνο ηηο ηδησηηθέο πηνζεζίεο πξνυπνζέηεη θάηη 

άιιν: λα έρεη έλαλ θαιφ θξαηηθφ κεραληζκφ, λα έρεη θαιέο δνκέο θαη θαιά πιαίζηα θηινμελίαο, ψζηε λα κελ 

ηπραίλεη εθκεηάιιεπζεο θαλέλα ππνςήθην ζεηφ δεπγάξη θαη θαλέλα παηδί πνπ ελδερνκέλσο έρεη θαθνπνηεζεί 

θαη παξακειεζεί, γηαηί θαη ηέηνηα παηδηά, επηπρψο, πηνζεηνχληαη ζηε ρψξα καο. Γηα λα κπνξέζνπλ 



ηνπιάρηζηνλ ν δηθαζηήο πνπ δηθάδεη θαη νη δηθεγφξνη πνπ εθπξνζσπνχλ θαη ηνπο θπζηθνχο γνλείο θαη ηνπο 

ππνςήθηνπο ζεηνχο γνλείο, αιιά κεξηθέο θνξέο επηπρψο θαη ηα παηδηά, ηα νπνία είλαη αλήιηθα ζχκαηα ελ ηε 

επξεία ή ηε ζηελή ελλνία ζε απηφ ην έγθιεκα ην νπνίν ηειείηαη, λα ιεηηνπξγήζνπλ νξζψο.   

Σν θξάηνο ινηπφλ αδπλαηεί θαη ην έρεη δειψζεη. πλεπψο φια γίλνληαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο παξά ην 

γεγνλφο φηη ε χκβαζε ηεο Υάγεο απαγνξεχεη ηηο ηδησηηθέο πηνζεζίεο. Αιιά απηή ηε χκβαζε δελ πξφθεηηαη 

πνηέ λα ηελ θπξψζεη ε ρψξα καο αθξηβψο γη'  απηφ ην ιφγν· γηαηί εμππεξεηεί ην θξάηνο λα ππάξρνπλ νη 

ηδησηηθέο πηνζεζίεο.  

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη πξέπεη λα ηε ιακβάλνπκε ππφςε καο. Κη εγψ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά έρσ 

θαηεγνξεζεί πάξα πνιχ φηη δελ ζθέθηνκαη ην ζπκθέξνλ ησλ ππνςήθησλ ζεηψλ γνλέσλ – θπζηθά, αιιά 

ζθέθηνκαη θη εθείλα ηα παηδηά πνπ δελ πξέπεη λα γελληνχληαη θαηά παξαγγειία θαη πνπ πξέπεη λα ηα 

πξνζηαηεχζνπκε.  

Έλαο άιινο ιφγνο ινηπφλ πνπ δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη είλαη φηη δελ ππάξρνπλ εθείλεο νη δνκέο πνπ ζα 

πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά. Καη πξέπεη λα πξνζζέζσ εδψ φηη επηπρψο ζηνλ Πεηξαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

έρνπλ εθδνζεί θαη απνθάζεηο νη νπνίεο αθαηξνχλ κελ ηελ επηκέιεηα απφ γνλείο, θξαηνχλ φκσο θαη 

επηθπιάμεηο απέλαληη ζε πιιφγνπο νη νπνίνη παξέρνπλ θξεβάηηα – γηαηί έηζη ζα ην πσ – θηινμελίαο ζηα 

παηδηά. Γηφηη αθξηβψο ην θξάηνο δελ έρεη κεξηκλήζεη θαη δελ έρεη έλαλ θξαηηθφ ειεγθηηθφ κεραληζκφ ψζηε 

λα βιέπεη πψο ιεηηνπξγνχλ απηέο νη δνκέο. Κη απηφ κνινλφηη δίλεη ζηνπο ελ ιφγσ πιιφγνπο κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά γηα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο.  Δπηπρψο ινηπφλ ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θάπνηνη ιίγνη, ηνικεξνί φκσο δηθαζηέο είπαλ “δελ γλσξίδνπκε πψο ιεηηνπξγνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη χιινγνη, 

έηζη δελ εγθξίλνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ ζε κηα ηέηνηα δνκή”. 

Καη γηα λα κελ πάκε καθξηά: ππάξρεη επίζεο ην ζέκα ησλ δνκψλ ζηηο νπνίεο θηινμελνχληαη ζχκαηα 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ, ηεο ζσκαηεκπνξίαο δειαδή, παηδηά θαη γπλαίθεο. Απηέο νη δνκέο αθφκα 

θαη ζήκεξα δελ έρνπλ θαλέλαλ θξαηηθφ ειεγθηηθφ κεραληζκφ, παξφηη έρεη πξνβιεθζεί απφ ην λφκν, παξά ην 

γεγνλφο φηη ιέεη ν λφκνο απφ ην 2002 φηη απηέο νη δνκέο ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο. Κη φκσο θακία δνκή δελ 

έρεη πνηέ ειεγρζεί γηαηί δελ ππάξρεη θαλέλαο κεραληζκφο. Καη βεβαίσο νη δνκέο απηέο ιεηηνπξγνχλ εθ ησλ 

ελφλησλ θαη ν θαζέλαο θάλεη φ,ηη λνκίδεη θαιχηεξν, έρνληαο βέβαηα λα θάλεη κε ςπρέο γπλαηθψλ θαη 

παηδηψλ, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, θη απηφ αθνξά ηδίσο ηηο γπλαίθεο, φηαλ  απνθαζίζνπλ λα θχγνπλ απφ 

απηέο ηηο δνκέο ζα θχγνπλ.  

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη – θαη ζα ην ηνικήζσ λα ην πσ – είλαη ε έιιεηςε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο ησλ δηθαζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγψλ πνπ ππεξεηνχλ ηε Γηθαηνζχλε. Καη κάιηζηα ην ίδην ην 

θξάηνο ην έρεη παξαδερζεί θαη γη'  απηφ ην ιφγν, παξά ην γεγνλφο φηη ζεζπίδεη λφκνπο, παξά ην γεγνλφο φηη 

εθαξκφδνληαη ρξφληα νη λφκνη, εθπαηδεχεη αζηπλφκνπο, εηζαγγειηθνχο ιεηηνπξγνχο, δηθεγφξνπο, 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη γηαηξνχο, αθξηβψο γηα ην πψο ζα εθαξκφδνπλ ζσζηά ην λφκν. Πεξίηξαλε 

απφδεημε είλαη μαλά ν λφκνο γηα ηε ζσκαηεκπνξία φπνπ απφ ην 2002 κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη πνιιά 

ζεκηλάξηα, κε δηάθνξεο δπζθνιίεο γηα νξηζκέλνπο απφ απηνχο ηνπο θιάδνπο, φπσο είπα, γηαηί αξλνχληαλ λα 

δερηνχλ φηη ρξεηάδνληαη επηκνξθψζεσο.  Άξα έλαο ιφγνο αθφκα πνπ δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη είλαη γηαηί 

δελ δνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ή – αο κνπ επηηξαπεί – δελ αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη 

άλζξσπνη πνπ θαινχληαη λα ηνπο εθαξκφζνπλ.  



 

Μφην: Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη είλαη ε έιιεηςε δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ 

δηθαζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγψλ πνπ ππεξεηνχλ ηε Γηθαηνζχλε.  

 

Θα ζαο θέξσ έλα παξάδεηγκα: κηιάκε γηα εθκεηάιιεπζε ηεο επάισηεο ζέζεο ηνπ ζχκαηνο ζε πεξηπηψζεηο 

ζσκαηεκπνξίαο, αιιά απηφ είλαη ηδηαηηέξσο δχζθνιν λα ην θαηαιάβεη ν κέζνο ζπλεηφο άλζξσπνο ή ν 

δηθαζηήο, αθφκα θη αλ έρεη λνκηθέο γλψζεηο. Γηαηί φηαλ βιέπεη κηα γπλαίθα λα έρεη θηλεηφ ηειέθσλν, λα 

επηθνηλσλεί κε ηξίηνπο ή κε ηνπο ζπγγελείο ηεο, λα κελ είλαη θιεηζκέλε θαη ακπαξσκέλε ζε έλα ζπίηη,  λα 

θπθινθνξεί ειεχζεξε θαη λα έρεη θιεηδηά ελφο δσκαηίνπ, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα αληηιεθζεί φηη απηή ε 

γπλαίθα κπνξεί λα είλαη ζχκα παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ. Καη γη'  απηφλ αθξηβψο ην ιφγν απφ ην 

2002 κέρξη θαη ην 2006 είρακε ειάρηζηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο αλζξψπσλ πνπ είραλ δησρζεί γηα ην 

έγθιεκα ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη ηεο ζσκαηεκπνξίαο· γηαηί δελ κπνξνχζε λα γίλεη 

αληηιεπηή απηή ε αφξηζηε έλλνηα – ζθνπίκσο  αφξηζηε έλλνηα ε νπνία ζπκβάδηδε θαη κε δηεζλείο νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζχκαηνο.   

Θα πξνζζέζσ φκσο θαη θάηη αθφκε. Έγηλε πξνεγνπκέλσο αλαθνξά ζην πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ θαη ζην 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε σο Αλεμάξηεηεο Αξρέο πνπ ππάξρνπλ θαη πξέπεη λα ππάξρνπλ γηαηί ην έξγν πνπ 

επηρεηξνχλ λα πξνζθέξνπλ είλαη εμαηξεηηθφ. ζεο θνξέο φκσο δεηήζακε απφ ην πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ λα 

θάλεη παξέκβαζε ζε ππφζεζε θαθνπνίεζεο αλειίθσλ ε απάληεζή ηνπ ήηαλ πάληα αξλεηηθή γηαηί δελ είλαη 

απηφο ν ξφινο ηνπ, είλαη κφλν γλσκνδνηηθφο. Έρνπκε ινηπφλ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή αιιά ηα δηθαζηήξηα δελ 

ηελ πξνζθαινχλ. Έρνπκε, ζπλεπψο, θαη ηελ απνπζία θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ςπρνιφγσλ θαη εηδηθψλ 

άιισλ επηζηεκφλσλ κε επζχλε ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη αδπλακία λα εθαξκφζνπκε ην λφκν απφ ηελ πιεπξά 

ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ.  

 

Μφην: Έρνπκε ινηπφλ θαη ηελ απνπζία θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ςπρνιφγσλ θαη εηδηθψλ άιισλ 

επηζηεκφλσλ κε επζχλε ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη αδπλακία λα εθαξκφζνπκε ην λφκν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Αλεμάξηεησλ Αξρψλ.  

 

Ση ζα κπνξνχζε λα γίλεη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ησλ λφκσλ; Μηα πξψηε ιχζε ζα ήηαλ λα ππάξρεη 

έλα πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ζε θάζε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή θαη λα απνηειείηαη θαη απφ άηνκα, 

ηηο νκάδεο ζηφρνπ, θαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο, νη νπνίνη ζα καο ιέλε φρη κφλνλ γηα πνην ιφγν ζα 

λνκνζεηήζνπλ ή φηη πξέπεη λα λνκνζεηήζνπλ, αιιά θαη πψο ζα εθαξκνζηνχλ νη πξνβιέςεηο ηνπο ζην λφκν.  

Μηα δεχηεξε ιχζε ζα ήηαλ λα ππάξρεη κηα άιιε Αλεμάξηεηε Αξρή, ε νπνία κε έλαλ κεραληζκφ ζα ήιεγρε 

αλ φλησο εθαξκφδεηαη ν λφκνο θαη αλ ζπλάδεη ε εθαξκνγή ηνπ κε ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ. Αλ πξάγκαηη δειαδή 

ε αηηηνινγηθή έθζεζε ζέζπηζεο θάπνηνπ λφκνπ ηαπηίδεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο.  

Πξηλ αξρίζσ λα γξάθσ ηελ νκηιία κνπ κίιεζα κε κία θίιε εηζαγγειέα, ε νπνία είρε δηαηειέζεη θαη 

Δηζαγγειέαο Αλειίθσλ θαη κνπ είπε φηη “νη λφκνη θαηαξρήλ εθαξκφδνληαη”. ηαλ ινηπφλ ηε ξψηεζα πψο 

είλαη δπλαηφλ λα εθαξκφδνληαη νη λφκνη θαη ηα παηδηά λα είλαη ζηνπο δξφκνπο ή νη πξφζθπγεο, νη Ρνκά, νη 



επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο λα ηπραίλνπλ άληζεο θαηαξρήλ κεηαρείξηζεο, κνπ είπε φηη “δελ ππάξρνπλ νη 

θξαηηθνί κεραληζκνί γηα λα επηβάιινπλ ηνπο λφκνπο”.  Θα παξαπέκςσ ινηπφλ ζην αθξνηειεχηην άξζξν ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ ιέεη πψο ζα εθαξκφδνληαη νη λφκνη: νξίδεη φηη επαθίεηαη ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ Διιήλσλ ε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο. Πεγαίλνληαο έλα ζθαινπάηη παξαπέξα ζα πσ φηη δελ 

εθαξκφδνληαη νη λφκνη γηαηί ππάξρεη πνιηηηθφ θφζηνο, γηαηί δελ ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε. Δίλαη πνιχ απιή 

ε απάληεζε θαη ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη κε αθνξά ζα πσ φηη δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη ζε θακία νκάδα ε νπνία 

δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, νχηε νη θπιαθηζκέλνη έρνπλ, νχηε νη πξφζθπγεο, νχηε νη αλήιηθνη. Καη γη'  απηφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη ηελ πξφλνηα θαη ηα ηδξχκαηα, εγθξίλεη πνιχ ιίγα ρξήκαηα γηα ηα 

ηδξχκαηα, αληίζεηα απφ ηελ πξφλνηα.  

Σειεηψλνληαο ζα έιεγα φηη ε ιχζε γηα φια απηά ζα ήηαλ λα κπνξέζνπκε λα κηιήζνπκε ζηα παηδηά, ηα παηδηά 

ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη λα κάζνπλ ηη ζεκαίλεη επζχλε, βαζηθέο αξρέο, Γηθαηνζχλε, ηη 

ζεκαίλεη λα αλαιακβάλεηο ηελ επζχλε. Θα παξαπέκςσ ζε κηα θξάζε ηνπ Ηζνθξάηε: “Να κελ ειπίδνπκε φηη 

αθνχ πξάμνπκε θάηη θαθφ δε ζα γίλνπκε αληηιεπηνί, γηαηί αλ δελ ην κάζνπλ νη άιινη, ζα ην μέξνπκε εκείο”. 

Καη ηνπ Καδαληδάθε πνπ είλαη πνιχ πην ζχγρξνλνο: “Να κάζνπκε φινη λα αγαπάκε ηελ επζχλε”. Γηαηί 

κπνξεί λα λνκίδνπκε φηη ίζσο θαη λα κε ζσζεί ν θφζκνο αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε, αιιά ηνπιάρηζηνλ 

κπνξεί, αλ ηελ αλαιάβνπκε, θαη λα ζσζεί.   

 

 

ΤΕΖΣΖΖ  

 

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Σειηθψο αηχρεζα, έπεζα ζε πνιχ πην επαίζζεην ζέκα απφ ηα ηξέρνληα κε ηα 

νπνία ζα αζρνιείην έλαο δηθεγφξνο θαη ζε έλα ζέκα πνπ καο θέξλεη φινπο ζε δχζθνιε ζέζε, θαη φρη ζηελ 

εχθνιε ζέζε πνπ είρε ν αίμπεξ, ηνλ νπνίνλ καο ζχκηζε ν θ. Ραθηληδήο ιέγνληαο φηη “ν δηεθζαξκέλνο 

ειπίδεη λα θεξδίζεη ηνπιάρηζηνλ φζα θαη ν κε δηεθζαξκέλνο”. Γελ είλαη ιίγν απηφ, ηνπιάρηζηνλ γηα έλαλ 

δηεθζαξκέλν. Ζ δηαδηθαζία πξνβιέπεη εξσηήζεηο θαη ζπδήηεζε ζηελ νπνία θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

φινη νη νκηιεηέο.   

 

ΤΝΔΓΡΟ: Τπάξρεη ν λφκνο 3560/2007 ν νπνίνο ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ Group of States against Corruption – γη'  απηφ ήηαλ εδψ ν θ. Koss λσξίηεξα – θαη απηή ε νκάδα έρεη 

θάλεη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο γηα ηελ Διιάδα. Έρσ ηε δεχηεξε έθζεζε θαη κνπ έθαλε εληχπσζε πνπ δελ 

αλαθέξζεθε θαλείο ζηηο παξεθθιίζεηο θαη ζηελ εζειεκέλε απνηπρία επηβνιήο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Group 

of States against Corruption ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Γελ ππάξρνπλ νη κεραληζκνί ινηπφλ – ελψ 

πξνβιέπνληαη ζηε πλζήθε – δελ ππάξρνπλ νη κεραληζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 'whistle-blowers' 

(πιεξνθνξηνδνηψλ) πνπ είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ, θη απηή ε παξάιεηςε έρεη αλαθεξζεί επαλεηιεκκέλα 

ζηηο εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ.  

Σν δεχηεξν πνπ ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ είλαη φηη ε αλαθνξά πνπ έγηλε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ 

ζπλάδεη κε ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ Διιάδα ζε ζέκαηα δηαθζνξάο. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε έρεη επαλεηιεκκέλα πξνζπαζήζεη λα βνεζήζεη ηελ Διιάδα, απιά εδψ ππάξρεη ην ηείρνο πνπ δελ 



ζέιεη ηε βνήζεηα, έηζη; Καη απηά ζα ηα κεηαθέξσ θαη ζηνλ θ. Μπαξφδν. Να ην μέξεηε, απηά ηα νπνία 

εηπψζεθαλ ζήκεξα απφ επίζεκα πξφζσπα ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο ζα ηα κεηαθέξσ ζηνλ θ. Μπαξφδν.  

  

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Να κελ ηα μεράζεηε φηαλ ν θ. Βεληδέινο αζθήζεη εμνπζία μαλά, ζα είλαη πην 

ρξήζηκν λα ηνπ ηα κεηαθέξεηε ηφηε.  

.  

Δ. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Ραθηληδή – επεηδή αλαθέξζεθε ζε εζσηεξηθή 

θηλεηηθφηεηα –, θαηά πφζνλ λνκίδεη φηη ε άξζε ηεο κνληκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζα βειηηψζεη ηε 

δηαθάλεηα;  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Δίπε ε θα Γθιεγθιέ φηη πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν λα αλαιακβάλνπλ 

ηηο επζχλεο ηνπο θαη φηη ν Καδαληδάθεο καο ζπληζηά “λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο”. Μα είλαη δπλαηφλ ηα 

παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη ζεκαίλεη επζχλε; Γελ θαηαιαβαίλσ ηη κνπ ιέηε... Πξάγκαηη ε ςπρή ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη εθεί, αιιά πνηνη δάζθαινη ζα πεξάζνπλ απηφ ην κήλπκα θαη ζα πείζνπλ ηα παηδηά, φηαλ 

βιέπνπλ γχξσ ηνπο ή ζην ζπίηη ή νπνπδήπνηε αιινχ θάζε άιιν παξά ππεπζπλφηεηα; Γηαηί δεηάκε ηέηνηα 

πξάγκαηα, γηαηί πάκε ζην φλεηξν;  

Σν δεχηεξν: ζα ήζεια θ. Παπαδεκεηξίνπ, πνπ είπαηε φηη ζαο αλεζπρεί απηή ε αχμεζε ηεο ζπδήηεζεο γχξσ 

απφ ηε δηαθζνξά, λα κνπ πείηε κήπσο ζαο ζπκίδεη ηνλ Λάν Σζε πνπ έιεγε φηη “φπνπ κηιάκε πνιχ γηα εζηθή 

αθκάδεη ε αλεζηθφηεηα θαη φπνπ κηιάκε πνιχ γηα Γηθαηνζχλε αθκάδεη ε αδηθία”.  

Καη ην ηειεπηαίν: απηφ ην θνπηί θαηαγγειηψλ είλαη ην πξφβιεκά κνπ απηφ ην κήλα. Θέισ λα θάλσ 

θαηαγγειία ελφο Αιβαλνχ πνπ πέληε ρξφληα κε ηαιαηπσξεί, ρχλεη ηνπο βφζξνπο ζην θηήκα κνπ θαη δελ 

ηνικάσ γηαηί ε αιβαληθή καθία είλαη ε πην θηελή καθία. Καηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ... Κη απηφ απεπζχλεηαη 

ζηνλ θ. Δπηζεσξεηή αθφκα πεξηζζφηεξν, γηαηί είλαη ε κνλαδηθή επθαηξία πνπ κπνξψ λα ζαο πσ ην αίηεκά 

κνπ: πνηνο ζα ηνπο δηαπαηδαγσγήζεη απηφ ην ελάκηζη εθαηνκκχξην ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ;  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ βγεη πάξα πνιιά ζθάλδαια δηαθζνξάο ηα νπνία έρνπλ ζπδεηεζεί 

ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ αθνξνχζαλ θαη ην πςειφ επίπεδν θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο, θαη θαζεκεξηλά βιέπνπκε θνξείο, πνιενδνκίεο θαη ινηπά. Πξψηνλ, σο πνιίηεο ξσηάσ: 

εηιηθξηλά δε γλσξίδσ ηελ θαηάιεμε απηψλ ησλ ζπιιήςεσλ, πεξηζηαηηθψλ ή απνπνκπψλ. Γειαδή έρεη 

θαηαδηθαζηεί θάπνηνο, έρεη πιεξψζεη θάπνηνο, ππάξρεη θάπνηα πνηλή; Καη δεχηεξν εξψηεκα: εάλ πηζηεχεηε 

φηη γίλνληαη νπζηαζηηθά βήκαηα θαηά ηεο πάηαμεο ηεο δηαθζνξάο ή είλαη απιά θηλήζεηο εληππσζηαζκνχ γηα 

λα μεθνπζθψζεη ιίγν ε θνηλσληθή θαηαθξαπγή.   

 

ΥΡ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Δίκαη ηέσο Διεγθηήο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Δπηζεσξεηήο ηεο 

Δζληθήο Ακχλεο. Αζρνινχκαη κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε πνιιά ρξφληα, 34 ελ ελεξγεία θαη 9 ζπληαμηνχρνο. 

Φπζηθά δελ είλαη εδψ νη Τπνπξγνί θαη κάιηζηα ν θ. Παπιφπνπινο πνπ ξψηεζε “ην ζέκα είλαη ηψξα ηη 

θάλνπκε;” θαη πνπ ζα κπνξνχζε λα πάξεη θάπνηα απάληεζε θαζψο έρσ λα αλαθέξσ θάηη ζεκαληηθφ.  



Ζ απνζξάζπλζε, πιένλ, ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έρεη θηάζεη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ γηα πξψηε θνξά ζηε 

δσή κνπ αλαγθάζηεθα λα θάλσ θαηαγγειία ζε Πξσζππνπξγφ, Τπνπξγφ, Δηζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ θαη  

αξρεγνχο θνκκάησλ, γηα λα δσ αλ ππάξρεη ε επαηζζεζία θαη αλ κπνξνχλ πιένλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

απνζξάζπλζε νξηζκέλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Πέξα απφ ηελ αλαθνξά ησλ παξαλνκηψλ πνπ απνηεινχλ 

θνβεξέο παξαβάζεηο ζε χληαγκα, απνθάζεηο Αξείνπ Πάγνπ θαη ηα ινηπά, αλαγθάζηεθα θαη ηνπο ππέβαια 

έλα εξψηεκα, ζε φινπο ην ίδην: “Δάλ ηζρχεη ην Διιεληθφ χληαγκα ζε ζπγθεθξηκέλν λνκφ θαη νη λφκνη ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο”. Δάλ λαη, νθείιεη ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Γηθαηνζχλεο λα πξάμεη αλαιφγσο. Κη απηφ αθνξνχζε πξνθαλψο  θαη ηνπο Τπνπξγνχο.  

Καη ξσηψ ηη κπνξεί λα  γίλεη. Γελ αθνχζηεθε απφ θαλέλαλ πξφηαζε, ελψ απηφ ήηαλ πνπ ζα έπξεπε λα πνχκε. 

Καη'  εκέ επηβάιιεηαη ζχζηαζε Δπηηξφπνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπσο ππάξρεη ζηελ Κχπξν, κφλνλ πνπ εθεί 

είλαη ππνθείκελνο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ελψ εδψ ζα έπξεπε λα είλαη ππνθείκελνο ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ. 

Οη εθζέζεηο, νη πξνηάζεηο θη φια φζα αθνξνχλ ηηο παξαλνκίεο θαηαηίζεληαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, έηζη 

πξνβιέπεη ε εθεί λνκνζεζία, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή απηνκάησο – ζέιεη δε ζέιεη ν Τπνπξγφο – ηελ 

παξάλνκε πξάμε ηνπ ππαιιήινπ ζην Τπνπξγείν ηνπ ηελ 'εθηειεί' ή δηαθνξεηηθά – λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε 

ιέμε – 'εθηειείηαη'  ν ίδηνο. Κάηη αληίζηνηρν ζα πξέπεη λα ππάξμεη θη εδψ: είλαη ε κνλαδηθή ιχζε ψζηε απφ 

ηελ 63ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηε δηεζλή θαηάηαμε πνπ αθνχζακε λα θηάζνπκε ζηελ πξψηε δεθάδα.   

 

Κα ΑΡΑΝΣΗΣΖ: Δίκαη αληηπξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Καηαλαισηψλ Διιάδνο, ην γλσζηφ παιηά σο 

ΗΝΚΑ πνπ ίδξπζε ν Υάξεο Κνπξήο. Δθείλν πνπ ζα ήζεια λα ξσηήζσ είλαη – θαη ζα πξνηηκνχζα λα κνπ 

απαληήζεηε αλ έρεηε θαη δξάζε – πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο γηα ηα ιφκπη, ηα εκπνξηθά θαη 

βηνκεραληθά, φηαλ κάιηζηα γλσξίδνπκε φηη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνπο έρνπλ δψζεη κέρξη θαη 

γξαθείν θαη φηη ηα ιφκπη απηά είλαη ζπλεξγνί, ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηε δηαηήξεζε ηεο αδηαθάλεηαο;   

 

Δ. ΓΚΛΔΓΚΛΔ:  Ζ εξψηεζε ήηαλ πσο δεηάκε απφ ηα παηδηά λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε. Σα παηδηά ζαθψο 

δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θακία επζχλε παξά κφλν φηαλ γίλνπλ ελήιηθεο. Μέρξη ηφηε φκσο ζα πξέπεη λα 

δηαπαηδαγσγεζνχλ έηζη θη απηή είλαη ε κφλε ειπίδα: λα δηαπαηδαγσγεζνχλ έηζη απφ πάξα πνιχ κηθξή 

ειηθία. Γελ μέξσ πνηνο ζα βξεζεί, ζέισ λα πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ θάπνηνη νη νπνίνη δελ είλαη δηεθζαξκέλνη, 

νη νπνίνη έρνπλ παηδεία θαη ζα κπνξέζνπλ λα ηε κεηαιακπαδεχζνπλ. Αλ δελ ππάξρνπλ έρνπκε ράζεη. Μφλν 

απηή είλαη ε ειπίδα καο, κφλν ηα παηδηά θαη λνκίδσ φηη κφλν απηφ ην κέηξν ππάξρεη, θαλέλα άιιν δελ είλαη  

απνηειεζκαηηθφ.  

 

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Ννκίδσ φηη απηή ήηαλ άιισζηε θαη ε παξαηήξεζε πνπ έθαλε ν θ. 

Παπαπνζηφινπ, γηα ηα παηδηά θαη ηελ παηδεία. Καη είλαη πνιχ ζσζηή θη εθεί πξέπεη λα πέζεη πνιχ βάξνο.  

  

Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Ζ εξψηεζε ήηαλ γηαηί δελ ζπκκνξθσζήθακε πξνο ηηο απνθάζεηο ηεο GRECO. Ζ 

GRECO είρε έξζεη δχν θνξέο ζηελ Διιάδα, έθαλε κηα έθζεζε αμηνιφγεζεο, έθαλε αξθεηέο πξνηάζεηο – 

πεξίπνπ 14 πξέπεη λα ήηαλ – θαη έρνπκε ζπκκνξθσζεί θαηά ην 95% πνπ μέξσ. Σν ζέκα ην ρεηξίδεηαη ην 



Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ην ζέκα ησλ πιεξνθνξηνδνηψλ θαηά θάπνην ηξφπν θαιχπηεηαη απφ άιινπο 

λφκνπο, ζε φ,ηη αθνξά ηα θνξνινγηθά φκσο δελ θαιχπηεηαη.  

 

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ ζα ήζεια λα απαληήζεηε εγψ είλαη πψο 

πξνζηαηεχεηαη απηφο ν νπνίνο ζα 'θαξθψζεη' φπσο ην ιέκε ζηελ ειιεληθή – γηα λα κελ ην ιέκε whistle-

blower ζηα εγγιέδηθα.  

 

Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Αλ θαξθψζεη θνξνινγηθφ αδίθεκα;   

 

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ:  ρη κφλν απηφ θαη νηηδήπνηε άιιν.  

 

Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Γπζηπρψο είκαζηε Διιάδα. Να ζαο πσ έλα πνιχ απιφ: φηαλ δηθάζακε ηε 17ε Ννέκβξε, 

είρε πξνβιεθζεί εηδηθή πξνζηαζία ησλ καξηχξσλ, δχν καξηχξσλ πνπ ηνπο είραλ βάιεη ζε εηδηθφ ρψξν θαη 

δελ είραλ αλαθνηλψζεη ην φλνκά ηνπο. Κη φκσο ζηελ εθθψλεζε ησλ καξηχξσλ αλαθέξζεθε ην φλνκά ηνπο,  

εθθσλήζεθαλ θαλνληθά – Διιάδα είλαη.  

 

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Δπίζεο ζαο ηέζεθε ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ε κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ επλνεί ηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία δνχκε. 

 

Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Απηφ είλαη γεγνλφο. Τπάξρεη θαη ην θιαζηθφ αλέθδνην ηνπ Κιεκαλζψ πεξί ηξάγνπ: ε 

κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξέπεη λα ππάξρεη γηα λα κελ έρνπκε ηελ Πιαηεία Κιαπζκψλνο αιιά 

λα κε γίλεηαη θαηάρξεζε. Καη δπζηπρψο γίλεηαη θαηάρξεζε γηα πνιινχο ιφγνπο. Πξψηνλ ππάξρεη ην ζέκα 

ησλ εθζέζεσλ αμηνινγήζεσο: φινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη άξηζηνη ή ππεξάξηζηνη, έρνπλ βαζκνινγία 

άξηζηα, ειάρηζηνη δελ έρνπλ. πλεπψο θαλείο πξντζηάκελνο δε δεηάεη ηελ απφιπζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ γηα 

αλεπάξθεηα ή αληθαλφηεηα. Έρνπκε αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ ρξφληα λα δνπιέςνπλ ιφγσ αλαπεξίαο θαη 

δελ πεξλάλε απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο λα θξηζνχλ αλίθαλνη πξνο εξγαζία θαη λα απνιπζνχλ.  

Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ απνπζηάδνπλ, δελ ηνπο μέξνπκε, έρνπκε δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ δελ ηνπο μέξεη 

θαλείο. Λνηπφλ είλαη ζέκα ππεπζπλφηεηαο ησλ πξντζηακέλσλ. Νφκνη ππάξρνπλ αιιά πξέπεη λα μεθηλήζνπκε 

απφ κεδεληθή βάζε. Γελ πξέπεη λα βαζκνινγνχληαη φινη κε άξηζηα, πξέπεη λα κπεη κία πνζφζησζε. Ο 

πξντζηάκελνο πνπ θάλεη ηηο εθζέζεηο πψο κπνξεί λα βάδεη ζε φινπο άξηζηα; Πξέπεη λα βάιεη ζε έλα πνζνζηφ 

10%- 20% άξηζηα θαη λα γίλνληαη ζπκβνχιηα επηινγψλ θαη ζηηο επηινγέο λα απνκαθξχλνληαη νη ππάιιεινη 

πνπ δελ απνδίδνπλ.  

 

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Θα ρξεηαζηνχκε φκσο ηφηε κηα δηάηαμε πξνζηαζίαο ησλ πξντζηακέλσλ πνπ 

βαζκνινγνχλ αληηθεηκεληθά ηνπο ππαιιήινπο.  

 

Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Πξνζηαζίαο ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηα ινηπά. Γελ είλαη εχθνια πξάγκαηα απηά.  

 



ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ:  Χξαία. Πάλησο εγψ είρα πάληνηε ηελ απνξία θ. Ραθηληδή, δηαβάδνληαο ηηο 

δηθέο ζαο εθζέζεηο, εάλ ζηελ επφκελε έθζεζε ζα κπνξνχζαηε λα πεξηιακβάλαηε θη έλα follow up γηα ηα φζα 

θαηαγγείιαηε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα.  

 

Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Άιιν πξφβιεκα είλαη απηφ.  

 

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ:  Βέβαηα, ζα θαηαληήζεη λα είλαη ηφζν κεγάιε ε έθζεζε... 

 

Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Γελ ππάξρεη follow up ζηελ Διιάδα θαη δελ ππάξρεη θαη κλήκε. ινη νη Έιιελεο έρνπλ 

πνιχ κηθξή κλήκε, δελ ζπκνχληαη ηίπνηα. Γίλεηαη έλα επεηζφδην, γξάθνπλ νη εθεκεξίδεο, ηελ άιιε κέξα 

θαλείο δε ζπκάηαη ηίπνηα. Σνλ βιέπεηο ζην δξφκν θαη ζεσξείηαη επψλπκνο θαη κπνξεί λα είρε θάλεη θφλν ή 

νπνηαδήπνηε θαηάρξεζε ρσξίο λα ζπκάηαη ηηο ζπλέπεηεο γηαηί είλαη επψλπκνο.  

 

Κ. ΜΠΑΚΟΤΡΖ:  Θα ήζεια λα πσ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κάξηπξα δηφηη έρνπκε εηιεκκέλε ππνρξέσζε...  

 

Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Απφ ηελ GRECO, λαη.  

 

Κ. ΜΠΑΚΟΤΡΖ:  Έρνπκε θαη απφ ηε χκβαζε πεξί Γηαθζνξάο απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε, ε νπνία θαηά ην 

θνκκάηη ηεο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε θνξνινγία ιέεη φηη θαλνληθά πξέπεη λα ππάξρεη έλαο λφκνο ν νπνίνο λα 

κπνξεί λα πξνζηαηεχεη θαη λα ελζαξξχλεη ηελ ηδέα ηνπ λα έρνπκε whistle-blowers. Γηφηη ζηελ νπζία έλαο 

απφ ηνπο ηξφπνπο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο είλαη θάπνηνο λα καο πεη πψο γίλνληαη νη πξάμεηο.  

ε άιιεο ρψξεο, εθεί πνπ έρνπλ έλα επηηπρεκέλν ζε θάπνην βαζκφ ηέηνην ζχζηεκα, απηνί πνπ πιεξνθνξνχλ 

πξνζηαηεχνληαη, θαη θάπνηεο θνξέο φρη κφλν ελζαξξχλνληαη αιιά θαη ηηκψληαη. Υξεηαδφκαζηε ινηπφλ θάηη 

αλάινγν ψζηε λα αιιάμεη ε θνπιηνχξα θαη λα κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα έρνπκε έλα ζχζηεκα φπνπ ζα 

είκαζηε ζε ζέζε λα πιεξνθνξνχκεζα θαη λα θαηαγγέιιεηαη ε δηαθζνξά. Αιιά απηφ δελ ζέινπλ αθφκε νη 

πνιηηηθνί λα ην θάλνπλ, γηαηί παξακέλεη ζηελ Διιάδα ε αληίιεςε ηνπ “πψο είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζηαηεχζνπκε ηνλ 'ξνπθηάλν'”. Γελ ζέιεη ν Έιιελαο ηελ έλλνηα ηνπ 'ξνπθηάλνπ'. Δπνκέλσο δελ μέξσ πψο 

ζα ην μεπεξάζνπκε...  

 

Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Γελ είλαη αθξηβψο ζέκα 'ξνπθηάλνπ', ππάξρνπλ δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πεξί 

ςεπδνξθίαο, ςεπδήο θαηακελχζεσο. πνηνο κάξηπο θαηαζέηεη ππφθεηηαη ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα θαη ζε 

κήλπζε γηα ςεπδνξθία, θαη φπνηνο θάλεη θαηαγγειία ππφθεηηαη ζηελ ςεπδή θαηακήλπζε. Γη'  απηφ ζα πξέπεη 

λα μεθαζαξίζεη ν λφκνο, λα γίλεηαη έλα θηιηξάξηζκα θη απηά λα αθνξνχλ κφλν ηα θξίζηκα δεηήκαηα. 

Γειαδή δελ κπνξεί λα ιεο “είδα ην απηνθίλεην, ήηαλ πξάζηλν” θαη δελ ήηαλ πξάζηλν, ήηαλ βεξακάλ, θαη λα 

έξρεηαη ν δηθεγφξνο θαη λα ιέεη ςεπδφξθεζε. Οχηε λα ιεο “ήηαλ πεξίπνπ πελήληα εηψλ” θαη δελ ήηαλ 

πελήληα, ήηαλ εμήληα, θαη λα θαηαδηθάδεηαη ν άιινο γηα ςεπδνξθία.  

 

Δ. ΓΚΛΔΓΚΛΔ: ρη, δελ είλαη έηζη.  

 



Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: ρη, έηζη είλαη θαη ρεηξφηεξα. Γη'  απηφ πξέπεη λα είλαη αμηφινγα, θξίζηκα ηα δεηήκαηα θη 

φρη γηα ηελ θάζε θαηάζεζε λα ππφθεηηαη ν άιινο ζηελ απεηιή ηεο ςεπδνξθίαο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη πξηλ 

αζθεζεί ε θαηακήλπζε λα έρεη θξηζεί ε κήλπζε – πνπ έρεη πεξάζεη σο πξνο απηφ ν λφκνο θαη παξέρεη κηα 

πξνζηαζία: δελ εμεηάδεηαη θακία θαηαγγειία ή κήλπζε γηα ςεπδή θαηακήλπζε αλ δελ έρεη ηειεηψζεη ε θχξηα 

ππφζεζε ηεο κελχζεσο.  

 

ΜΠ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Κ. Ραθηληδή, ζα δψζεηε κηα ηειεπηαία απάληεζε γηα ηα ιφκπη; Ζ εξψηεζε 

ήηαλ εάλ ην ιφκπηλγθ πνπ απέθηεζε θαη γξαθεία πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλν ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ή 

πξέπεη λα θαηαδηθάδεηαη.  

 

Λ. ΡΑΚΗΝΣΕΖ: Απηά είλαη ζέκαηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ηα ειέγρεη 

απηά, αλ ππάξρεη θαξηέι ή φρη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ 

Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΔΛΛΑ  2008 - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ κεηθηή εηθόλα ησλ πνξηζκάησλ ηεο δεύηεξεο εζληθήο έξεπλαο γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα:  

αύμεζε ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά θαη απνπζία ηδενινγηθήο λνκηκνπνίεζεο 

 

ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΤΡΖ 

 

Σν πξψην ζθέινο ηεο νκηιίαο κνπ αθνξά ην εξεπλεηηθφ έξγν ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο θαη ηελ εηδηθφηεξε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο. Σν δεχηεξν ζθέινο παξνπζηάδεη κία ζπκπχθλσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

πνξηζκάησλ ζηα νπνία έρνπκε θαηαιήμεη κε βάζε ηε κέηξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο: ζα ζαο κεηαθέξσ δειαδή 

ηα βαζηθά πνξίζκαηα ηεο θεηηλήο έξεπλαο. Καη ην ηξίην ζθέινο ζα έρεη λα θάλεη κε ηηο ζηάζεηο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο: ζα πεξηγξάςσ 

ζπλνπηηθά ηηο δηάρπηεο αληηιήςεηο πνπ βξίζθνπκε ζηελ έξεπλά καο θαη βεβαίσο ζα ηεζεί ην εξψηεκα θαηά 

πφζνλ, κε βάζε απηά ηα επξήκαηα, κπνξνχκε λα αηζηνδνμνχκε ή φρη.  

Καη θαηαξρήλ μεθηλψ απφ ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα. Να ζεκεηψζσ ελ 

πξψηνηο φηη ην δήηεκα ηνπ επηζηεκνληθνχ νξηζκνχ ηεο δηαθζνξάο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ην δήηεκα ηεο 

εκπεηξηθήο ηεο κέηξεζεο, δελ είλαη θάηη ην απηνλφεην. Δίλαη αξθεηά ζχλζεην θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, εηδηθά 

ζηελ Διιάδα, εξεπλεηηθά δελ έρνπκε επαξθή ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία, φπσο θπζηθά θαη ζε άιια ζέκαηα, 

αιιά θαη ζε απηφ πνπ είλαη θαη αθαλζψδεο.  

Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή απνηίκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ρξεζηκνπνηεί 

ηξία βαζηθά εξγαιεία. Σν πξψην είλαη ν Γείθηεο Αληηιήςεσλ γηα ηε Γηαθζνξά, ην γλσζηφ CPI, ζην νπνίν ε 

ρψξα καο θαηέρεη κία ζέζε αξθεηά ρακειή. Απηφο ν δείθηεο ππνδεηθλχεη θαη κία επηδείλσζε ηεο δηεζλνχο 

θαηάηαμεο ηεο ρψξαο. Δπνκέλσο, ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο έρεη ζαθψο κία ζπγθξηηηθή ζεκαζία θη απηή ηε 

ζηηγκή είλαη αξθεηά πνιχηηκνο θαζψο καο παξέρεη κηα ζπγθξηηηθή εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζε 

δηάθνξεο ρψξεο. Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο είλαη ην Παγθφζκην Βαξφκεηξν 

γηα ηε Γηαθζνξά θαη ην ηξίην είλαη ν Γείθηεο Υξεκαηηζκνχ, ην Bribe - Payers Index. 

Ο πξψηνο δείθηεο βαζίδεηαη ζε έξεπλεο εηδηθνχ πιεζπζκνχ, θαηαγξάθεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ θαη εηδηθψλ αλαιπηψλ θαη ην 2008 θάιπςε 180 ρψξεο παγθνζκίσο, δειαδή έλα πνιχ κεγάιν κέξνο 

ησλ θξαηψλ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. Δίλαη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ζπλδπαζκφ 

εξεπλψλ θαη γηα λα ζπκπεξηιεθζεί κία ρψξα ζε απηφλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο έξεπλεο ή 

ηξεηο πεγέο ζηνηρείσλ γη'  απηήλ.   

Ο Γείθηεο Υξεκαηηζκνχ βαζίδεηαη θη απηφο ζε έξεπλεο εηδηθνχ πιεζπζκνχ. Σν 2008 θάιπςε 26 ρψξεο, αλ 

θαη ε πξψηε κέηξεζε είρε θαιχςεη πνιχ πεξηζζφηεξεο. ηελ νπζία ν δείθηεο απηφο απνηππψλεη κία 

θαηάηαμε ησλ κεγαιχηεξσλ εμαγσγηθψλ ρσξψλ – 22 απηή ηε ζηηγκή θαηά ηελ ηειεπηαία κέηξεζε – κε βάζε 

ηελ ηάζε ησλ πνιπεζληθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ λα δσξνδνθνχλ θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο φηαλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ αλσηάησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, 

επηκειεηεξίσλ, ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ.  



Σέινο, ην Παγθφζκην Βαξφκεηξν γηα ηε Γηαθζνξά είλαη έξεπλα θνηλήο γλψκεο. Γηεμάγεηαη απφ ην 2003, ην 

2007 θάιπςε 60 ρψξεο θαη ζηελ νπζία δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά 

παξέρνληαο γεληθέο ελδείμεηο γηα ην θαηλφκελν. Απηή ε κέηξεζε δηεμάγεηαη θαη ζηελ Διιάδα, αιιά έρεη 

νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπγθξαηήζνπκε: ρξεζηκνπνηεί κηθξφ κέγεζνο δείγκαηνο, 1000 άηνκα, 

θαιχπηεη κφλν ηηο αζηηθέο πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ κε βάζε ηελ ηειεπηαία δηαζέζηκε απνγξαθή καο, ηνπ 

2001, ην 62% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν παξέρεη 

ζηνηρεία κφλν γηα νξηζκέλνπο επηιεγκέλνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ελψ ζηελ νπζία δίλεη έκθαζε ζηηο 

ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ θαη ηηο παξαζηάζεηο ησλ πνιηηψλ πεξί δηαθζνξάο. 

Με βάζε απηέο ηηο ζθέςεηο σξίκαζε ζην ειιεληθφ ηκήκα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ε ηδέα λα πξνρσξήζεη ζε 

κία απηνηειή έξεπλα, κηα εζληθή έξεπλα γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα, γηα ηελ νπνία έρεη πξνεγεζεί αξθεηή 

ζπδήηεζε. Καη ε έξεπλα απηή πινπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ην ειιεληθφ ηκήκα.  

Πνηα είλαη ε επηζηεκνληθή ζπλεηζθνξά ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο; Καηαξρήλ λα πνχκε φηη απνηειεί κηα 

εξεπλεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο, θάηη πνπ δελ παξνπζηάδεηαη, δελ είλαη ν θαλφλαο γηα ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο.  

 

Μφην: Η εζληθή έξεπλα γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα απνηειεί κηα εξεπλεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ 

ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο θαη βνεζά ζηελ απνηχπσζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηε ρψξα καο. Η έξεπλα απηή βαζίδεηαη ζε κεγάιν δείγκα 6.000 αηφκσλ ην νπνίν επηηξέπεη 

ηε ιεπηνκεξέζηεξε, ζαθψο, θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

Γεχηεξνλ, έρεη ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα θαη βνεζά ζηελ απνηχπσζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηε ρψξα καο, επνκέλσο ζπκπιεξψλεη ηα ππάξρνληα εξεπλεηηθά εξγαιεία. Κπξίσο δίλεη 

έκθαζε ζηα πξαγκαηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ιηγφηεξν ζηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο. Φέηνο 

βέβαηα θαηλνηνκήζακε θαη ζπκπεξηιάβακε έλα αλεμάξηεην ηκήκα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά πξάγκαηα ηα 

νπνία δελ είραλ κεηξεζεί άιιε θνξά θαη ζα ζαο πσ ζηε ζπλέρεηα.    

Σξίηνλ, ε έξεπλα απηή βαζίδεηαη ζε κεγάιν δείγκα ην νπνίν επηηξέπεη ηε ιεπηνκεξέζηεξε, ζαθψο, 

θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ: ρξεζηκνπνηνχκε δείγκα 6.000 αηφκσλ. Δπίζεο γηα πξψηε θνξά ε έξεπλα 

δηεμήρζε θαζ'  φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο, θαη γηα ην ιφγν φηη ππνζέηνπκε πσο ην 

θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο έρεη θαη επνρηθφηεηα. Αθνινπζεί δειαδή ελδερνκέλσο ηνλ πνιηηηθφ θχθιν, ηνλ 

νηθνλνκηθφ θχθιν, θαη πξνζπαζνχκε λα ζπιιέμνπκε δεδνκέλα πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα δηεξεπλήζνπκε θαη 

απηή ηελ παξάκεηξν ηνπ κεγέζνπο πνπ ιέγεηαη δηαθζνξά.  

Σέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έξεπλαο ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο είλαη φηη παξέρεη 

πιεξνθνξίεο φρη κφλν ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζην επίπεδν ηνπ λνηθνθπξηνχ. Πέκπην, φηη θαιχπηεη ην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο: δειαδή εθηφο απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο ε έξεπλα δηεμάγεηαη θαη ζηηο εκηαζηηθέο θαη ζηηο 

αγξνηηθέο, θαηά ζπλέπεηα ζεσξνχκε φηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  

Λφγσ θαη ηνπ δηεπξπκέλνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, αιιά θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζνχκε, 

δειαδή ηελ αλνηθηή εξψηεζε, θαηαγξάθνπκε ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηνπο νπνίνπο 

παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν θαζψο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φπνπ γηα πξψηε θνξά θάλακε κεηξήζεηο ηα δχν 



ηειεπηαία ρξφληα. Δπίζεο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέγνπκε, ελδεηθηηθά θπζηθά, θαηαξρήλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ρξεκαηηθά πνζά γηα ηα νπνία ζπδεηάκε.   

Ση κεηξάεη ελ ηέιεη ε εζληθή έξεπλα ηε Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο Διιάο γηα ηε δηαθζνξά; Μεηξάεη κηα ζεηξά απφ 

παξακέηξνπο: 

• Πξψηνλ, ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

• Γεχηεξνλ, ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ δηαθζνξάο. Δπνκέλσο ε πξφζεζή καο θαη ε 

ππφζεζε είλαη λα κπνξέζνπκε λα ζπγθξνηήζνπκε, εάλ απηή ε έξεπλα επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν, κία 

ρξνλνζεηξά, πνπ ειιείπεη παληειψο απφ ηελ Διιάδα – δελ ππάξρεη εξεπλεηηθφ θέληξν πνπ λα παξέρεη ηέηνηα 

ζηνηρεία θαη λα ζπιιέγεη ηέηνηα ζηνηρεία – αθξηβψο γηα λα παξαθνινπζήζνπκε δηαρξνληθά ηηο δηαθπκάλζεηο 

ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 

 

Μφην: Πξφζεζή καο είλαη λα ζπγθξνηήζνπκε κία ρξνλνζεηξά, πνπ ειιείπεη παληειψο απφ ηελ Διιάδα, 

αθξηβψο γηα λα παξαθνινπζήζνπκε δηαρξνληθά ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 

• Σξίηνλ, ηνλ ρψξν, είηε ππεξεζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα είηε επηρείξεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζψο θαη ηελ 

ππφζεζε, φπσο θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ: δειαδή θαη ην ηη αθνξά απηή ε ππφζεζε, γηα πνην ιφγν δεηήζεθαλ 

ηα ρξήκαηα, αιιά θαη ηα πνζά ηα νπνία δεηήζεθαλ, πάιη, μαλαιέσ, κε απζφξκεηεο απαληήζεηο.  

Δπνκέλσο πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο έξεπλαο; Πηζηεχσ φηη πξψηα απ'  φια καο επηηξέπεη λα έρνπκε κηα 

πνζνηηθή εθηίκεζε γηα ην κέγεζνο ηεο θνηλσληθήο δηαθζνξάο πνπ πιήηηεη ζήκεξα ηε ρψξα καο ηφζν ζε 

επίπεδν αηφκσλ φζν θαη ζε επίπεδν λνηθνθπξηψλ. Βεβαίσο λα δηεπθξηλίζνπκε φηη εδψ αλαθεξφκαζηε ζηελ 

θνηλσληθή δηαθζνξά, ζηε κηθξνδηαθζνξά. Μηα ηέηνηνπ ηχπνπ έξεπλα δελ κπνξεί λα απνθαιχςεη ην κέγεζνο 

ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηαπινθήο ή θάπνηεο πιεπξέο ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ φινη γλσξίδνπκε. Δίλαη έξεπλα 

θνηλήο γλψκεο θαη απηφ είλαη ην εξγαιείν ην νπνίν δηαζέηνπκε.  

Σν δεχηεξν, πνιχηηκν θαηά ηε γλψκε κνπ, ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη έρνπκε γηα πξψηε θνξά κηα 

αλαιπηηθή ραξηνγξάθεζε, έλαλ 'ράξηε ηεο δηαθζνξάο' αλ ζέιεηε, δειαδή ηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο θαηαγξάθεηαη. Γηφηη νη πνιίηεο δειψλνπλ φηη έρνπλ εκπεηξία ηέηνηνπ 

ηχπνπ ηφζν, μαλαιέσ, ζηνλ δεκφζην ηνκέα φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ. Καη ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία είλαη 

ρξήζηκε ζηνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.  

Δπίζεο ζεκαληηθά ζεσξψ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ κέζνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δεηείηαη γηα ηελ 

παξάλνκε ζπλαιιαγή. Έρεη, λνκίδσ, κηα ζεκαζία απηή ε κέηξεζε δηφηη καο επηηξέπεη λα έρνπκε θαη κία 

εθηίκεζε ζπλνιηθφηεξε γηα θάπνηα πνζά.  

Πνιχ ζπκππθλσκέλα ζα ζαο παξνπζηάζσ ηψξα ηα βαζηθά επξήκαηα ηεο θεηηλήο έξεπλαο πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά, έρνπλ δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα θαη ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο. Μεηξάκε δχν πξάγκαηα: θαηαξρήλ ηα ζπλνιηθά πεξηζηαηηθά ηεο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα θαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ηε ζπλνιηθή δηαθζνξά, αλεμάξηεηα απφ ην έηνο πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ. 

Μεηξάκε επίζεο απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο έξεπλαο: ηα 

πεξηζηαηηθά θαηά έηνο.  



Πξνηείλσ λα επηκείλνπκε ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ Γηαγξάκκαηνο 8: καο δείρλεη ηα πνζνζηά ησλ λνηθνθπξηψλ 

πνπ αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο, θη απηφ ζεκαίλεη φηη ην 2007 ην 12,3% ησλ λνηθνθπξηψλ είραλ 

αλαθέξεη φηη έρνπλ πέζεη ζχκαηα δηαθζνξάο, φηη ηνπο είραλ δεηεζεί ρξήκαηα, θαη φηη ην 2008 ην πνζνζηφ 

απηφ αλήιζε ζε 13,5%. Ζ αχμεζε 1,2% είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Γελ έρνπκε λα θάλνπκε κε γλψκεο, αιιά κε 

έλα νηθνλνκηθφ ζηελ νπζία κέγεζνο, επνκέλσο κεηαβνιέο ηεο ηάμεο ηνπ 1% έρνπλ ζεκαζία. Βιέπνπκε 

ζπλεπψο πσο ε δηαθζνξά απμάλεηαη, ηα πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο απμάλνληαη θαη ζην δεκφζην θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, θαη πσο ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ πνπ δειψλεη φηη έρνπλ πέζεη ζχκαηα 

δηαθζνξάο ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 

Μφην: Σν 2007 ην 12,3% ησλ λνηθνθπξηψλ είραλ αλαθέξεη φηη έρνπλ πέζεη ζχκαηα δηαθζνξάο θαη ην 2008 

ην πνζνζηφ απηφ αλήιζε ζε 13,5%. Η αχμεζε 1,2% είλαη πνιχ ζεκαληηθή αθνχ δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε 

γλψκεο, αιιά κε έλα νηθνλνκηθφ ζηελ νπζία κέγεζνο.   

 

ην Γηάγξακκα 9 θαηαγξάθεηαη ε ππεξεζία πεξηζηαηηθνχ: πνηνο είλαη ν ρψξνο φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα 

πεξηζηαηηθά. πγθξαηψ εδψ – γηα λα κε δεκηνπξγνχκε πιαζκαηηθέο εηθφλεο – φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ λνηθνθπξηψλ, ην 80%, απαληά φηη δελ κνπ έρεη ηχρεη ηέηνην πξάγκα. Δπνκέλσο λα κελ ην μερλάκε απηφ 

θαη ζα επαλέιζσ ζε απηφ αξγφηεξα. Οπφηε ζηελ νπζία κηιάκε γηα έλα 10-13% πνπ ηνπο έρνπλ δεηεζεί 

ρξεκαηηθά πνζά. Αο δνχκε ινηπφλ επί απηψλ πνπ ηνπο έρνπλ δεηεζεί: ζην δείγκα ησλ 6.000 αηφκσλ απφ 514 

άηνκα πνπ ήηαλ ην 2007 είλαη 580 άηνκα ην 2008. Απηή είλαη ε βάζε καο ζην ζπγθεθξηκέλν, απηά είλαη ηα 

λνηθνθπξηά ηα νπνία αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα. Ληγφηεξα, αιιά φπσο βιέπεηε 

ππαξθηά, θαη ην 2007 θαη ην 2008 είλαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξνληαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Ζ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο θέηνο καο επηηξέπεη λα είκαζηε πεξηζζφηεξν ζίγνπξνη θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε 

έξεπλα. ηαλ δειαδή πξαγκαηνπνηήζακε ηελ έξεπλα γηα πξψηε θνξά ην 2007 δελ ήκαζηαλ ζίγνπξνη αλ 

απηά ηα επξήκαηα ήηαλ ηπραία, εάλ ήηαλ ζπκπησκαηηθά. Ζ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλεη ηηο ηάζεηο 

θαη καο επηηξέπεη λα είκαζηε πην ζίγνπξνη γηα ηα πνξίζκαηα πνπ δηαηππψλνπκε, αθξηβψο επεηδή πξνθχπηεη 

ιίγν πνιχ έλα ζρήκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη ηηο δχν ρξνληέο.  

Γηαπηζηψλνπκε επίζεο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 'ράξηε ηεο δηαθζνξάο' φηη ζην δεκφζην ηνκέα ην έλα ηξίην ησλ 

πεξηπηψζεσλ αθνξά ηα Ννζνθνκεία – ηα νπνία είλαη ζην ίδην πνζνζηφ θαη ηηο δχν ρξνληέο – ηηο Δθνξίεο, ηηο 

Πνιενδνκίεο, αθνινπζνχλ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Ννκαξρίεο θαη κηα ζεηξά απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. 

Αληίζηνηρα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ πάιη αθνξά ηα Ννζνθνκεία, ην ρψξν ηεο 

Τγείαο, ην ρψξν ηεο Γηθαηνζχλεο φπνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο δηακεζνιαβεηέο, δειαδή ζηνπο λνκηθνχο θαη 

ζηνπο δηθεγφξνπο, ζηηο Σξάπεδεο, ζηα ηαηξεία, πνπ απηά κπνξνχλ λα αζξνηζηνχλ – επνκέλσο βιέπνπκε πσο  

ε ζεκαζία ηεο Τγείαο είλαη αθφκα κεγαιχηεξε – αιιά θαη πάιη κηα ζεηξά επαγγεικάησλ πνπ αθνξνχλ είηε 

ην απηνθίλεην, είηε ηελ νηθνδνκή θαη ηηο θαηαζθεπέο γεληθφηεξα. Δπνκέλσο έρνπκε κηα πνιχ αλαιπηηθή 

ραξηνγξάθεζε ησλ ρσξψλ ηεο δηαθζνξάο.  

 

Μφην: Γηαπηζηψλνπκε ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 'ράξηε ηεο δηαθζνξάο' φηη ζην δεκφζην ηνκέα ην έλα ηξίην ησλ 

πεξηπηψζεσλ αθνξά ηα Ννζνθνκεία – ηα νπνία είλαη ζην ίδην πνζνζηφ θαη ηηο δχν ρξνληέο. Αληίζηνηρα 



ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ αθνξά ηα Ννζνθνκεία. Δπνκέλσο βιέπνπκε πσο ε 

ζεκαζία ηεο Τγείαο είλαη αθφκα κεγαιχηεξε. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηα δεηεζέληα ρξεκαηηθά πνζά ζε πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο πνπ απνηππψλνληαη ζην Γηάγξακκα 

11: Βιέπνπκε φηη ζην δεκφζην ηνκέα απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζηνπο νπνίνπο έηπρε λα απαληήζνπλ ζηελ 

έξεπλα ηνπ 2008 δεηήζεθαλ ζπλνιηθά 439.542 επξψ – απηά ηα πνζά δειψλνπλ νη ίδηνη φηη ηνπο δεηήζεθαλ 

γηα ππνζέζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πάιη ην αληίζηνηρν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δεηήζεθε 

ήηαλ 382.070 επξψ. Απφ απηά κπνξεί λα ππνινγίζεη θαλείο ηνπο κέζνπο φξνπο ιακβάλνληαο κηα εκπεηξηθή 

έλδεημε, πνπ φκσο λνκίδσ φηη έρεη βάζε. εκεηψζηε δε φηη ππάξρεη θαη απφθξπςε θαη φηη πνιινί 

εξσηψκελνη δχζθνια αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα πνζά, ζην βαζκφ πνπ είλαη θαηά θάπνην ηξφπν επαίζζεηα 

δεδνκέλα απηά πνπ ηνπο δεηάο λα θαηαγγείινπλ. ια απηά αθνξνχλ ζηελ νπζία κηα κνξθή θαηαγγειίαο-

δήισζεο...  

Βιέπνπκε ζπλεπψο φηη ππάξρεη αχμεζε ησλ δεηνχκελσλ πνζψλ. Ζ δε κεηαβνιή θέηνο ζε επξψ είλαη ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα 61 επξψ θαηά κέζν φξν, ζρεδφλ 5% δειαδή, ελψ κηθξφηεξε κεηαβνιή αληίζηνηρα ζε επξψ 

έρνπκε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. πνπ φκσο εδψ ν κέζνο φξνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ είλαη κεγαιχηεξνο θαη 

ήηαλ  κεγαιχηεξνο θαη ζηελ έξεπλα ηνπ 2007 θαη πηζαλφηαηα έηζη λα ήηαλ θαη παιαηφηεξα, αιιά δελ είκαζηε 

ζε ζέζε λα ην απνδείμνπκε. Άξα θξαηάκε απφ ην Γηάγξακκα 11 φηη ππάξρεη αχμεζε ησλ πνζψλ, πέξα απφ 

ηελ αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ δηαθζνξάο.  

ην Γηάγξακκα 13 έρνπκε ηε ζχλζεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, ησλ δεηνχκελσλ πνζψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

ζρέζεο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Δκείο, βεβαίσο, δίλνπκε απηή ηε ζηηγκή ηελ έκθαζε ζην δεκφζην 

ηνκέα αιιά βιέπεηε φηη ππάξρεη έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν: φηη απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηε δηαθζνξά, φπσο θαη ν ελδηάκεζνο ρψξνο πνπ αθνξά θαη ηνπο δχν ηνκείο. ίγνπξα ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απμάλεηαη θέηνο. Με βάζε ινηπφλ απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε κηα 

εθηίκεζε γηα ην κέγεζνο ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα: ζηε βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ην εθηηκψκελν 

κέγεζνο ηεο ζπλνιηθήο δηαθζνξάο γηα ην 2008 ππνινγίδεηαη ζε 748 εθαηνκκχξηα επξψ. Σν κέγεζνο 

πξνθχπηεη θπζηθά απφ κηα πξνβνιή θαη ππάξρεη έλα δηάζηεκα πνπ, ζηαηηζηηθά κηιψληαο, ζα κπνξνχζε λα 

μεθηλάεη απφ ηα 681 εθαη. επξψ θαη λα θηάλεη έσο ηα 815 εθαη. επξψ. Δάλ ζπγθξίλνπκε ην κέγεζνο απηφ κε 

ην κέγεζνο ηνπ 2007 πξνθχπηεη θέηνο, κέζα ζε κία ρξνληά, κία αχμεζε ηνπ εθηηκψκελνπ πνζνχ ηεο 

δηαθζνξάο θαηά 100 εθαηνκκχξηα. Πξφθεηηαη, αλ ζέιεηε, γηα κηα εκπεηξηθή ππφζεζε, κπνξεί θαλείο λα έρεη 

αληηξξήζεηο, λνκίδσ φκσο φηη έρεη κία βάζε θαη ε βάζε απηή πξνθαλψο δελ κπνξεί λα είλαη παξά αξλεηηθή. 

Να ζεκεηψζνπκε δε φηη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ππνεθηηκάηαη απηφ ην πνζφ θαηά δήισζηλ, είλαη πνιχ πηζαλφλ 

λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ δειψλνληαη απηά ηα πνζά, αιιά ην γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ππάξρεη 

δηαθζνξά πνπ απμάλεηαη.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ζα πξέπεη λα ζπγθξαηήζνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ε δηαθζνξά είλαη 

πεξηραξαθσκέλε θαη δελ έρεη ελδερνκέλσο ηηο δηαζηάζεηο πνπ ηεο απνδίδνπλ ηα κέζα ελεκέξσζεο. 

Δπνκέλσο ζα έιεγα φηη πξέπεη λα είκαζηε δηπιά πξνζεθηηθνί απέλαληη ζην θαηλφκελν, νχηε λα ην 

ππνεθηηκάκε νχηε λα ην ππεξεθηηκάκε.   

 



Μφην: Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ππάξρεη δηαθζνξά πνπ απμάλεηαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο 

πξέπεη λα ζπγθξαηήζνπκε ην γεγνλφο φηη ε δηαθζνξά είλαη πεξηραξαθσκέλε θαη δελ έρεη ελδερνκέλσο ηηο 

δηαζηάζεηο πνπ ηεο απνδίδνπλ ηα κέζα ελεκέξσζεο. 

 

Να πεξάζσ θαη ζην ηξίην κέξνο ηεο έξεπλαο γηα λα θιείζσ απηή ηε ζχληνκε παξνπζίαζε. Σν ηξίην κέξνο   

αθνξά ηηο θιίκαθεο κέηξεζεο ηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο πνπ 

επηρεηξήζακε γηα πξψηε θνξά θέηνο. ηελ νπζία είλαη κηα θαηλνηνκία ηεο θεηηλήο έξεπλαο θαη έρνπκε 

δηεξεπλήζεη ηα αθφινπζα ηξία ζέκαηα:  

Σν πξψην αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο ησλ πνιηηψλ γηα ηε κνληκφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, αλ δειαδή πηζηεχνπλ φηη 

ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα ζηελ νπνία πάληα ζα ππάξρεη δηαθζνξά ή αλ κπνξεί λα γίλεη κηα ρψξα ρσξίο 

δηαθζνξά. Χο πξνο απηφ ππάξρεη έλαο δηραζκφο ηεο θνηλήο γλψκεο. Τπάξρεη έλα πνιχ ζνβαξφ πνζνζηφ 

πνιηηψλ, ζρεδφλ ηέζζεξηο ζηνπο δέθα, πνπ ζεσξνχλ φηη δελ ζα απαιιαγνχκε πνηέ απφ ηε δηαθζνξά, φηη είλαη 

εγγελήο θαηά θάπνην ηξφπν. Τπάξρεη φκσο θαη κηα πιεηνςεθία πνπ δελ ζπκκεξίδεηαη απηή ηελ άπνςε. 

Παξφια απηά έρνπκε έλαλ δηραζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο, πνπ λνκίδσ φηη έρεη ελδερνκέλσο λα θάλεη θαη κε ηε 

ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ απμαλφκελε 

κεξίδα ηεο θνηλήο γλψκεο.  

Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, λνκίδσ, έρεη κία θιίκαθα ηδενινγηθήο απνδνρήο ησλ πξάμεσλ ηεο δηαθζνξάο ε 

νπνία απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 17. ηελ νπζία έρνπκε κεηξήζεη φιεο ηηο επίκαρεο πεξηνρέο εκθάληζεο 

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, δειαδή Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δθνξίεο, Πνιενδνκίεο, Ννζνθνκεία θαη εδψ  

ζέινπκε λα δνχκε εάλ ππάξρεη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ ηεο δηαθζνξάο. Γειαδή ην λα δψζνπκε 

ρξήκαηα ή άιιν αληάιιαγκα γηα λα πεξάζνπκε ηηο εμεηάζεηο γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο ην ζεσξνχκε πξάμε 

δηαθζνξάο; Ννκίδσ φηη πξέπεη λα δηαθξίλεη θαλείο αλάκεζα ζηελ πξαθηηθή θαη ζηελ ηδενινγηθή απνδνρή 

ησλ πξάμεσλ δηαθζνξάο θαη απφ φ,ηη θαίλεηαη, αλεμάξηεηα απφ ην θαηά πφζνλ πξνβαίλνπκε ζε ηέηνηεο 

πξάμεηο, δελ ππάξρεη, επηπρψο, ηδενινγηθή απνδνρή ησλ πξάμεσλ θαη ππάξρεη ζπλείδεζε φηη πξφθεηηαη πεξί 

πξάμεσλ δηαθζνξάο. 

 

Μφην: Πξέπεη λα δηαθξίλεη θαλείο αλάκεζα ζηελ πξαθηηθή θαη ζηελ ηδενινγηθή απνδνρή ησλ πξάμεσλ 

δηαθζνξάο θαη απφ φ,ηη θαίλεηαη, αλεμάξηεηα απφ ην θαηά πφζνλ πξνβαίλνπκε ζε ηέηνηεο πξάμεηο, δελ 

ππάξρεη, επηπρψο, ηδενινγηθή απνδνρή ησλ πξάμεσλ. 

 

Μηα παξεκθεξήο θιίκαθα αλνρήο αθνξά θάπνηεο απφςεηο νη νπνίεο αθνχγνληαη θνηλσληθά θαη ηελ νπνία 

έρνπκε απνηππψζεη ζην Γηάγξακκα 18. Γηα παξάδεηγκα ην “αλ είλαη λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο ηφηε δελ 

πεηξάδεη λα δψζνπκε θαη θάπνην θαθειάθη”, δειαδή λα έρνπκε κηα απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο πξνζσπηθέο 

ζπλαιιαγέο καο κε ην θξάηνο, είλαη κηα άπνςε κε ηελ νπνία δηαθσλεί ην 80%. Παξνκνίσο ηζρχεη θαη ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ αλνρή. Ζ άπνςε ήηαλ “αλ δελ βιάπηνληαη ηα πξνζσπηθά κνπ ζπκθέξνληα δελ ζα κε ελνρινχζαλ 

κίδεο θαη θαθειάθηα, αθφκα θη αλ γίλνληαλ κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ”, φπνπ πάιη ππάξρεη κηα θαζνιηθή 

απφξξηςε απηήο ηεο πξφηαζεο. Καη βεβαίσο ππάξρεη αθφκε ην ζέκα πνπ αθνξά ηελ αλνκία, ηελ ηήξεζε ηνπ 

λφκνπ, ηελ θνπιηνχξα ηνπ λφκνπ, θη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Ζ πξφηαζε ήηαλ “δελ ρξεηάδεηαη λα 



ππαθνχκε ζηνπο λφκνπο φηαλ δελ καο βιέπεη θαλείο” θη απηή είρε θαζνιηθή απφξξηςε απφ ην 90%. Θα κνπ 

πείηε φηη κπνξεί λα παίξλνπκε απιψο πνιηηηθψο νξζέο απαληήζεηο. Γελ κπνξψ λα ην ακθηζβεηήζσ απηφ ην 

επηρείξεκα, ππάξρεη ε ζπγθεθξηκέλε ηάζε, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ηέηνηαο θαζνιηθήο απνδνρήο, 

είλαη ηφζν θαζαξέο νη απφςεηο θαη νη θνηλσληθέο γλψκεο πνπ λνκίδσ φηη δελ είλαη ηφζν επηθαλεηαθέο.  

Καη ζα θιείζσ κε ηε κέηξεζε απνδνρήο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο. Δδψ ζηελ νπζία 

έρνπκε δηεξεπλήζεη ηελ θνηλσληθή γλψκε ζρεηηθά κε νθηψ κέηξα. Με ηελ εμαίξεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία ην νπνίν είλαη ζρεηηθά απηνηειέο, νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ – αλ “πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζα είρε απνηειέζκαηα ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο” – , ηελ επηβνιή απζηεξψλ ηηκσξηψλ ζε φζνπο ζπιιακβάλνληαη λα παίξλνπλ κίδεο θαη 

θαθειάθηα ή λα δίλνπλ – θη απηφ ζα έιεγα φηη είλαη αθφκα πην ζεκαληηθφ γηαηί  αθνξά ηελ πιεπξά ησλ 

πνιηηψλ. Άιια κέηξα ήηαλ  λα εθαξκφδεηαη πξαγκαηηθά ην πφζελ έζρεο ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, λα 

θαζηεξσζεί θψδηθαο επαθήο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, λα 

γίλνληαη καζήκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηα ζρνιεία, λα γίλνληαη ελεκεξσηηθέο 

εθζηξαηείεο θαηά ηεο δηαθζνξάο, λα εμαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηψλ.  

Απηφ πνπ είδακε είλαη φηη ηα κέηξα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη ηεο απζηεξφηεξεο ηηκσξίαο φρη κφλνλ 

φζσλ παίξλνπλ αιιά θαη φζσλ δίλνπλ θαθειάθηα έρνπλ θαζνιηθή απνδνρή. Τπάξρνπλ άιια ηέζζεξα κέηξα 

πνπ έρνπλ απνδνρή ηεο ηάμεο ηνπ 80%, δειαδή νθηψ ζηνπο δέθα πνιίηεο ζπκθσλνχλ κε ηε ιήςε ηνπο θαη 

ππάξρνπλ δχν κέηξα πνπ ε απνδνρή είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 70%, δειαδή εθηά ζηνπο δέθα ζπκθσλνχλ.  

 

Μφην: Σα κέηξα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη ηεο απζηεξφηεξεο ηηκσξίαο φρη κφλνλ φζσλ παίξλνπλ 

αιιά θαη φζσλ δίλνπλ θαθειάθηα έρνπλ θαζνιηθή απνδνρή. 

 

Δπνκέλσο, λνκίδσ φηη δελ είλαη βεβηαζκέλν ην ζπκπέξαζκα λα πεη θαλείο θαη λα θαηαιήμεη φηη: Πξψηνλ, ε 

ειιεληθή θνηλσλία δελ έρεη απνδερζεί ηδενινγηθά ηε δηαθζνξά· παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ζε πξάμεηο δηαθζνξάο δελ ππάξρεη ηέηνηα ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε. Γεχηεξνλ, νη πνιίηεο μέξνπλ ηη πξέπεη 

λα γίλεη. Σξίηνλ, νη πνιίηεο είλαη πεπεηζκέλνη φηη εάλ απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ φλησο γίλνπλ, ηφηε ην 

πξφβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηεί. Απηφ λνκίδσ φηη είλαη θη έλα αηζηφδνμν 

ζπκπέξαζκα απφ ηε κέηξεζε ηελ νπνία θάλακε θαη πηζηεχσ φηη ζα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε.   

 

ΤΕΖΣΖΖ 

 

ΤΝΔΓΡΟ: Μπνξνχκε λα θάλνπκε δπν ηξεηο παξαηεξήζεηο; Πξψηνλ, ην πνζνζηφ ησλ δήκσλ είλαη πάξα 

πνιχ ρακειφ: είλαη ζην 2,9. 

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: Έρνπκε ηηο λνκαξρίεο θαη ηνπο δήκνπο ζην 2,9.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Δθεί πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζνζηφ ηεο πνιενδνκίαο. Οη πνιενδνκίεο είλαη δεκνηηθέο θαη 

λνκαξρηαθέο.  



 

Γ. ΜΑΤΡΖ: Ναη... Κνηηάμηε, βαζίδεηαη ζε αλνηθηή εξψηεζε, επνκέλσο είλαη θαηά δήισζε.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Καιά απηφ, αιιά ε κεγάιε δηαθζνξά ζηνπο δήκνπο είλαη ζηηο δεκνηηθέο πνιενδνκίεο.   

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: Αθξηβψο είλαη ζηηο πνιενδνκίεο, απιψο εδψ ελδερνκέλσο αλαθέξεηαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: ε άιιεο πεξηπηψζεηο πιελ ησλ πνιενδνκηψλ;  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: Ναη.   

 

ΤΝΔΓΡΟ: Πάλησο νη πεξηζζφηεξεο πνιενδνκίεο είλαη δεκνηηθέο, δελ ππάγνληαη ζην ΤΠΔΥΧΓΔ.  

Γεχηεξνλ, φηαλ δσξνδνθεί θάπνηνο, δελ δσξνδνθεί κε 343 επξψ, δσξνδνθεί κε πνζά αθέξαηα, 500 ή 1000 

επξψ. Κάζε θνξά πνπ αλεβαίλεη ην πνζφ, αλεβαίλεη θαη ην γξεγνξφζεκν ή ην πνζνζηφ.  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: Δίλαη έλαο θαηά κέζν φξν εκπεηξηθφο αξηζκεηηθφο ππνινγηζκφο πνπ καο επηηξέπεη λα 

βγάινπκε έλα ζπκπέξαζκα. αθψο έρεηε δίθην ζε απηά.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Θα ήζεια λα ζαο θάλσ δχν εξσηήζεηο. Ζ πξψηε: αλ θαηάιαβα θαιά, ε έξεπλα έγηλε κε 

εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν απήληεζαλ γξαπηά;  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: ρη, είλαη κε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Καηά ζπλέπεηα είλαη ζσζηφ ην ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα βγάιεη θαλείο πσο φηαλ έρνπκε 

απέλαληί καο θάπνηνλ θαη ηνλ ξσηάκε λα απαληήζεη, ζα απαληήζεη ζχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα εζηθή θαη 

θαηά θάπνην ηξφπν ζα καο δψζεη κηα θαιή εηθφλα;   

Καη ε δεχηεξε παξαηήξεζε: καο είπαηε φηη βγάιαηε νξηζκέλα πνζά ηα νπνία είλαη πνζά απφ απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, δειαδή ην εξψηεκα ήηαλ πφζν δσξνδνθήζαηε, ηφζν. Τπάξρεη κέζα ζην 

εξσηεκαηνιφγην ην εηζφδεκα πνπζελά; Γειαδή ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο δσξνδνθίαο κε ην εηζφδεκα;  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: Ναη, ππάξρεη. Καηαξρήλ γηα ην πξψην εξψηεκα ην δήηεκα πνπ ζέηεηε είλαη εγγελέο απφ ηελ 

επνρή πνπ ν Σδνξηδ Γθάινπ θαζηέξσζε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο. Γλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ 

ηέηνηεο κεξνιεςίεο, παξ' φια απηά ρξεζηκνπνηνχκε ηηο έξεπλεο. Πξάγκαηη ππάξρεη κηα ηέηνηα ελδερφκελε 

κεξνιεςία ησλ εξσηψκελσλ, δελ απαληνχλ πάληνηε εηιηθξηλψο. Χζηφζν πηζηεχσ φηη ε ηειεθσληθή κέζνδνο 

– θη απηφ δείρλεη ε ειάρηζηε εξεπλεηηθή εκπεηξία πνπ έρνπκε απνθνκίζεη – πξνζθέξεηαη θαιχηεξα. Γειαδή 

θάπνηνο απαληάεη επθνιφηεξα ζην ηειέθσλν, θαη βεβαίσο κε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν έρεη αξθεηή 

δνπιεηά απφ πίζσ. Γελ θαηαιήμακε απιά, έγηλε θαη πηινηηθή έξεπλα, δνθηκάζηεθαλ εξσηήζεηο ψζηε λα κελ 

πξνθαιείο ηνλ άιινλ, λα κελ ηνλ θέξεηο ζε δπζθνιία... Δλ πάζε πεξηπηψζεη γη'  απηφ θαη είπα φηη ελδέρεηαη 

ηα πνζνζηά πνπ πξνθχπηνπλ λα ππνεθηηκνχλ ην θαηλφκελν, πηζηεχσ φηη είλαη ινγηθή ε ζθέςε.  



Σψξα ην δεχηεξφ ζαο εξψηεκα αθνξά ην εηζφδεκα. Τπάξρεη, έρεη κεηξεζεί, θη έλαο ιφγνο πνπ μεθίλεζε ε 

Γηεζλήο Γηαθάλεηα απηή ηελ έξεπλα είλαη γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαιχζνπκε ην θαηλφκελν θαη λα δνχκε 

πνηεο θνηλσληθέο παξάκεηξνη παίδνπλ ξφιν: ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε πεξηνρή, ην εηζφδεκα. Πξνθαλψο 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ηέηνηεο ζπδεηήζεηο θαη....  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Έρεηε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γχξσ απ'  απηά;  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: Απηή ηε ζηηγκή δελ έρσ, είκαζηε φκσο ζηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα 

θνηλνπνηεζνχλ ελ θαηξψ.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Πάλσ ζε απηφ κπνξψ λα πξνζζέζσ θάηη; Δάλ ππνζέζνπκε φηη θάλεηε κηα έξεπλα θαη 

δηαπηζηψλεηε φηη ην πνζνζηφ ηεο δηαθζνξάο είλαη 50%. πλεπψο νη κηζνί πνπ ζα απαληήζνπλ λαη, κνπ έρεη 

ζπκβεί, ζα είλαη δηεθζαξκέλνη θαη είλαη έλα ζέκα ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ: ζε εθείλνπο πνπ ηα παίξλνπλ, 

ζε εθείλνπο πνπ ηα δίλνπλ ή ζε εθείλνπο πνπ θαη ηα παίξλνπλ θαη ηα δίλνπλ; Θέισ λα πσ κήπσο απφ ηελ 

πείξα ζαο δηαθαίλεηαη δπλαηή κία αλαγσγή ησλ φπνησλ απαληήζεσλ έηζη ψζηε ην απνηέιεζκα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηαηί δελ είλαη εχθνιν απηφ...  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: ρη, δελ είλαη εχθνιν, ζαο είπα φηη ε δηαθζνξά είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν ζέκα λα 

αληηκεησπηζηεί εξεπλεηηθά, αιιά παξ'  φια απηά πξνζπαζνχκε.  

Ζ εξψηεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, ε βαζηθή εξψηεζε γηα ηε κέηξεζε είλαη αλ έρεη ηχρεη λα δεηεζνχλ απφ 

εζάο πξνζσπηθά ή απφ θάπνην άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζαο ρξήκαηα, φρη αλ εζείο πξνζθέξαηε, εάλ ζαο 

δεηήζεθαλ. Δπνκέλσο κεηαζέηνπκε ηελ επζχλε ζηνλ άιιν, έηζη δελ είλαη; Γηφηη δελ κπνξψ λα ζέζσ ζε 

θάπνηνλ ην εξψηεκα “είζαη δηεθζαξκέλνο;”, δε γίλεηαη, είλαη ιάζνο. Καη, θπξίσο, μαλαιέσ πσο απηφ ην 

νπνίν έρεη ζεκαζία είλαη, αλ ζέιεηε, ε ζχγθξηζε, ε δηαρξνληθή εμέιημε.  

ηαλ κεηξάσ ην ίδην κέγεζνο κε ηνλ ίδην ηξφπν, έρσ έλα πξψην ζπκπέξαζκα πνπ – αλ θαη είλαη αξλεηηθφ – 

εκέλα ηνπιάρηζηνλ εξεπλεηηθά κε θάλεη λα αηζζάλνκαη πην αζθαιήο: ην φηη κε ην ίδην εξγαιείν κεηξψληαο 

πέξπζη θαη θέηνο, θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, βιέπσ κία κεηαβνιή. Απηφ ηζρχεη θαη γηα άιια κεγέζε πνπ κεηξάκε 

κε ηέηνηνπ ηχπνπ εξγαιεία. Ζ ζχγθξηζε θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε είλαη νπσζδήπνηε έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ.  

 

ΤΝΔΓΡΟ: Μήπσο ζα έπξεπε λα απνπιεζσξίζεηε ηα πνζά; Σα απνπιεζσξίδεηε;  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: Βεβαίσο, ζέηεηε έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα. Σα πνζά πξέπεη λα αλάγνληαη ζε κηα θνηλή βάζε. 

Να ζαο πσ θάηη πνιχ πην ζνβαξφ, απηή ηε ζηηγκή, 2009, δελ ππάξρεη εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία. Έρνπλ κεζνιαβήζεη νρηψ ρξφληα απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 θαη κε ηελ 

θαζπζηέξεζε κε ηελ νπνία έρνπκε ζπλεζίζεη λα ιακβάλνπκε ηα ζηνηρεία, είλαη πνιχ πηζαλφ ε εηθφλα γηα ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε λα καο πξνθχςεη ην 2012 ή ην 2013. Απηφ ην νπνίν θάλνπκε είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκε 

θάζε αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο παξέρεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη πξνθαλψο θαηαιαβαίλεηε φηη 



έλα εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο ρψξαο. Αλ ε 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ή ε απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ πάζρνπλ – θαη γλσξίδνπκε φηη πάζρνπλ – ζα πάζρνπκε 

θη εκείο.  

Αιιά θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη θηινζνθηθφ ην ζέκα: ππάξρεη ε απφιπηε θαη ε ζρεηηθή αιήζεηα. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε εξγαδφκαζηε θαη ηα αλαπξνζαξκφδνπκε θαη ηα επαλεμεηάδνπκε θάζε θνξά πνπ 

δηαζέηνπκε πην έγθπξα θαη πην ελεκεξσκέλα ζηνηρεία. Απηφ δπζηπρψο ην πξφβιεκα δελ έρεη ιπζεί αθφκα, 

δελ κπνξεί λα ην αληηκεησπίζεη θαλείο ηδησηηθά.  

 

ΤΝΔΓΡΟ:  Θα ήζεια λα ξσηήζσ πνηα αθξηβψο ήηαλ ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο γηα ηε δηαθζνξά ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα.   

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: Ζ εξψηεζε είλαη παξεκθεξήο: ξσηάκε εάλ ζαο έρνπλ δεηεζεί ρξήκαηα γηα ηαθηνπνίεζε 

ππφζεζήο ζαο πνπ είραηε κε ηδησηηθή ηξάπεδα, κε ηδησηηθή επηρείξεζε ή κε θάπνηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία. 

Δπνκέλσο ε εξψηεζε είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηε δηαθνξά φηη δελ δεηάκε ππεξεζία αιιά επηρείξεζε. Καη νη 

αλαθνξέο ησλ εξσηψκελσλ ζε φ,ηη αλαθέξεηαη σο ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη γηα ηα λνζνθνκεία, ηδησηηθφ 

λνζνθνκείν Υ, Φ θαη ηα ινηπά, δηθεγφξνη θαη λνκηθνί, ηξάπεδεο, γηαηξνί, δειαδή ρψξνη ειεχζεξσλ 

επαγγεικάησλ, θιηληθέο, ηδησηηθά ΚΣΔΟ, εξγνιάβνη, πνιηηηθνί κεραληθνί, ειεθηξνιφγνη κεραληθνί, 

θαηαζθεπαζηηθέο, ηερλίηεο, θπξίσο επαγγέικαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνδνκή θαη ηα έξγα. Δπίζεο 

αλαθέξζεθαλ αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ, ινγηζηηθά γξαθεία, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ΗΔΚ, ζνχπεξ 

κάξθεη – δελ μέξσ γηα πνηνπο ιφγνπο – ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, ειεθηξνληθνί θαη ηα ινηπά. ια απηά είλαη 

απαληήζεηο ζε αλνηθηή εξψηεζε: επνκέλσο νη εξσηψκελνη απζνξκήησο δειψλνπλ πνηνο ηνπο δήηεζε 

ρξήκαηα θαη κε βάζε απηά θάλνπκε ηελ θαηάηαμε ρσξηζηά γηα ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 

Κνο ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΠΟΤΛΟ: Ήζεια λα ξσηήζσ: ε νηθνλνκία ζε ζρέζε κε ηελ παξανηθνλνκία πνηα 

δηαθνξά έρεη απηή ηε ζηηγκή;  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: Γελ αθνξά ηελ έξεπλα απηφ, δελ κπνξψ λα ζαο ην απαληήζσ. Ση ελλνείηε, αλ ππάξρεη 

παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα;  

 

Κνο ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΠΟΤΛΟ: Αλ ππάξρεη παξανηθνλνκία κεγαιχηεξε, ίζε ή κηθξφηεξε; Έρσ ηελ 

εληχπσζε φηη ε παξανηθνλνκία είλαη κεγαιχηεξε ζε λνχκεξα απφ ηελ νηθνλνκία καο.  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ:  Απηή ε έξεπλα δελ κπνξεί λα απνηππψζεη ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο, είλαη άιιν ην 

αληηθείκελφ ηεο.  

 

Γ. ΓΟΛΗΑΝΗΓΖ:  Ήζεια λα θάλσ δχν εξσηήζεηο. Μπνξείηε λα κνπ ππελζπκίζεηε ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο, 

αλ δελ θάλσ ιάζνο, ε δηαθζνξά ήηαλ ζην 12%-15%;  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: ηα λνηθνθπξηά κε βάζε ηελ πξνβνιή ζηνλ πιεζπζκφ είλαη 13%.   



 

Γ. ΓΟΛΗΑΝΗΓΖ: Σν ζεσξψ πάξα πνιχ κηθξφ. Ζ εξψηεζή κνπ είλαη: ηε γεληθεπκέλε απαμίσζε ησλ 

ζεζκψλ – πνπ ηελ έρνπκε δεη λα θαηαγξάθεηαη ζε πνιιέο δεκνζθνπήζεηο ζηηο εθεκεξίδεο – θαη πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πηα, ην θνκκάηη ηεο δηαθζνξάο πνπ απνηειεί θαζαξά 

νηθνλνκηθφ ζέκα αο ην πνχκε, ζε ηη βαζκφ ζπκκεηέρεη ζηε γεληθεπκέλε απαμίσζε ησλ Διιήλσλ πξνο ηνπο 

ζεζκνχο; Γηαηί πηζηεχσ φηη ην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη ε απαμίσζε ησλ ζεζκψλ θαη φρη νη 

νηθνλνκηθνί ζπληειεζηέο. Γειαδή πξαγκαηηθά ζεσξψ φηη ε θαηάρξεζε εμνπζίαο ή ππεξεμνπζίαο απνηεινχλ 

ην κεγάιν πξφβιεκα ζηελ Διιάδα θαη ηελ πεγή φισλ ησλ θαθψλ.  

 

Κνο ΑΓΡΑΠΗΓΖ: Θα ήζεια λα έξζσ αθξηβψο ζην ζέκα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζεζκψλ. Καη ζα πξφηεηλα, 

ζηηο πνιχ ζσζηέο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεηε, λα θχγεηε απφ ηνπο απινχο δείθηεο θαηαγξαθήο ηεο δηαθζνξάο 

θαη λα πάηε κέζα ζηηο ππεξεζίεο θαη λα βγάιεηε δείθηεο: θαηά πφζνλ δειαδή ε θάζε ππεξεζία ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη εάλ έρεη θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην πψο ε εθαξκνγή ησλ λφκσλ εμειίζζεηαη.  

Καη λα ζαο θέξσ έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ήκνπλ καδί κε ηε ζχδπγφ κνπ ζε 

έλα αζαλζέξ θαη έπεζε. Ζ ζχδπγφο κνπ παξαιίγν λα κείλεη αλάπεξε, είρε θαηάγκαηα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

Καη επεηδή είκαζηε μεξνθέθαινη γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, μεθηλήζακε κηα δηαδηθαζία λα δνχκε ηη αθξηβψο 

ζπκβαίλεη. Ρψηεζα παξαδείγκαηνο ράξε ζην ΔΚΑΒ θάηη πνιχ απιφ – επεηδή κνπ είπαλ εθεί φηη “είλαη 

θαζεκεξηλφ ζρεδφλ ην θαηλφκελν λα πέθηνπλ αζαλζέξ ζηελ Αζήλα” – ηνπο ξψηεζα ινηπφλ “εζείο θξαηάηε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία νη θιήζεηο πνπ έρεηε θαζεκεξηλά ζε ηη αλαθέξνληαη”; Έηζη, γηα λα μέξνπκε πφζα ήηαλ 

ηξνραία, πφζα απφ κνηνζηθιέηα, πφζα απφ πηψζε ζε αζαλζέξ. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. Ρψηεζα ηε 

Ννκαξρία πνπ είλαη ππεχζπλε εάλ έρνπλ θαηαγξάςεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάληα. Γελ έρνπλ ζηνηρεία. Σν 

Τπνπξγείν ην ίδην. Λνηπφλ εγψ ηψξα, ν νπνίνο ηπγράλεη λα είκαη θαη κεραληθφο, ηη ζα πξέπεη λα θάλσ φηαλ 

ςάρλνληαο ην ζέκα καζαίλσ γχξσ γχξσ ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή.  πκβαίλεη φηη ππάξρεη 

έλα θχθισκα ην νπνίν είλαη δεκέλν κε ηέηνην ηξφπν πνπ ιέεη φηη νη εηαηξείεο νη νπνίεο θάλνπλ ηε ζπληήξεζε 

δελ ζηέιλνπλ θαλ άλζξσπν λα θάλεη ζπληήξεζε, ηνπο ζπκθέξεη θαιχηεξα λα πιεξψλνπλ ηελ αζθάιεηα, 

γηαηί είλαη ειάρηζηεο νη ππνζέζεηο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηα δηθαζηήξηα θαη θαηαπλίγνληαη. Σν ηη ζεκαίλεη 

απηφ εξκελεχζηε ην εζείο. Καη εληέιεη, γηα λα θαηαιήμσ θαη γηα λα δνχκε  πνχ έρνπλ θηάζεη ζηελ Διιάδα νη 

ζεζκνί ζήκεξα, ζα ζαο πσ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα αζαλζέξ πέθηνπλ εδψ θαη ηξία ρξφληα θαη ππάξρνπλ 

θαηαγεγξακκέλα κε εμψδηθα ίδηνπ ηχπνπ αηπρήκαηα, μέξεηε πνχ; ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο.  

 

Κνο ΑΖΜΑΚΖ: Δίκαη δηθεγφξνο, ζπκθσλψ απφιπηα κε ηνλ πξνιαιήζαληα, αιιά ζα ήζεια λα 

πξνζζέζσ ην εμήο: αζρνιεζήθαηε θαζφινπ κε ηε Γηθαηνζχλε, κε ηε ιεγνκέλε παξαδηθεγνξία ή θάηη 

αληίζηνηρν ζε φ,ηη αθνξά ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο;  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: πσο βιέπεηε είλαη ε δεχηεξε θαηεγνξία νη δηθεγφξνη.  

 



Κνο ΑΖΜΑΚΖ: Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα ινηπφλ. Ο έρσλ ηελ ηηκή λα ζαο νκηιεί 22 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2008 αλαγθάζηεθα, έγθξηηε θ. Ραθηληδή, λα ραζηνπθίζσ ζην γξαθείν κνπ αληηεηζαγγειέα πςεινηάηνπ 

επηπέδνπ αθνχ πξψηα ηνλ εμχβξηζα γη'  απηά πνπ έιεγε θαη ελ ζπλερεία ηνπ είπα έια έμσ απφ ην θηίξην λα 

θαο θαη ηηο ππφινηπεο. Απηφ δελ είλαη γηα γέιηα, είλαη γηα θιάκαηα.  

Απηφο ινηπφλ ν θχξηνο, ήηαλ δχν ε ψξα πεξίπνπ, δπφκηζη ηειείσλε ε ππεξεζία ηνπ, πάεη ζηελ είζνδν θαη 

βξίζθεη έλαλ αζηπθχιαθα θαη ηνπ ιέεη “ζε παξαθαιψ ζπλφδεςέ κε ιίγν παξαέμσ δηφηη θάπνηνο κε ηνλ 

νπνίνλ ηζαθψζεθα ζην γξαθείν κνπ απεηιεί λα κε ρηππήζεη”. Καη βγήθε απηφο ν θχξηνο, εγψ ηνλ έβιεπα 

απφ ην απηνθίλεηφ κνπ πνπ είρα παξθάξεη εθεί θνληά, αιιηψο ζα ηηο έηξσγε πάιη, θαη ζεθψζεθε θη έθπγε 

θαη δελ είπε ιέμε. Καη πεξάζαλε ηξεηζήκηζη κήλεο θαη κπνξψ λα νκηιήζσ δηφηη δελ έθαλε νχηε κήλπζε νχηε 

έθζεζε. ηαλ αλέβεθα θαη ηα αλέθεξα απηά ζηνλ θ. Αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηνλ θ. αληδά, κε 

άθνπζε κε πνιιή πξνζνρή θαη έκαζα κεηά φηη ηνλ θάιεζε ηνλ θχξην απηφλ. πλέρεηα δελ έκαζα.  

Ση ζα πξέπεη φκσο θ. Μαπξή, λα ραζηνπθίδνπκε ηνπο εηζαγγειείο γηα λα απνδνζεί ε Γηθαηνζχλε; Δθεί 

έρνπκε θαηαληήζεη. πλεπψο ε θζνξά ησλ ζεζκψλ πνπ ππάξρεη δελ είλαη απιψο ζπκπησκαηηθή θαη πξέπεη 

λα αζρνιεζείηε κε ηε Γηθαηνζχλε, γηαηί απφ ηε Γηθαηνζχλε εμαξηάηαη πάξα πνιχο θφζκνο, επαγγεικαηίεο 

θαη κε.  

  

Α. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΗΓΖ: Δπεηδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ γίλεηαη ε ζπδήηεζε αξρίδεη λα θεχγεη ζε 

γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα, ζα ήζεια εδψ λα θάλνπκε κηα κηθξή παξέλζεζε θαη λα δψζνπκε ζηνλ θ. 

Μαπξή ηε δπλαηφηεηα λα μαλαεμεγήζεη πνηα είλαη ε ινγηθή θαη ε ζηφρεπζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο έξεπλαο. 

Γελ πεξηκέλνπκε απφ απηήλ ηελ έξεπλα λα βγάιεη ην αλ είλαη επηθίλδπλν ή φρη ην λα ραζηνπθίδεη θαλείο ηνπο 

αληηεηζαγγειείο – έλα ζπνξ πνπ δελ ην είρα ζθεθζεί, αλ θη εγψ εθ δηθεγφξσλ πξνέξρνκαη. ε κηα επνρή 

έθξεμεο θνηλσληθήο βξηζθφκαζηε θαη θάπνηνη απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο, νη νπνίνη κεηέξρνληαη ηελ ηέρλε ηνπ 

κπνπθαιηνχ κε ζηνππί θαη θιφγα, εκθνξνχληαη απφ κία κνξθή απνλνκήο Γηθαηνζχλεο δηα ηεο απηνδηθίαο, ε 

νπνία απαληάηαη δηάρπηα θαη θαζίζηαηαη επηθίλδπλε.  

Γελ είλαη θαη ιίγν ην φηη κπνξείο λα επηηεζείο ζε έλαλ δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ θαη πξντζηάκελν δεκφζηαο 

αξρήο, ν νπνίνο, έζησ παιηφηεξα, έθαλε πνιιά δπζάξεζηα πξάγκαηα, κέζα ζην γξαθείν ηνπ θαη λα κελ 

ηνικά λα ζνπ απαληήζεη! πσο επίζεο ε ίδηα δεκφζηα δχλακε, φηαλ βιέπεη εμ απνζηάζεσο κφλν ηνλ λεαξφ 

ν νπνίνο ιακπαδηάδεη κηα θαηαπηεζηηθή ηξάπεδα θαη ζεσξεί φηη βξίζθεηαη ζε απφιπην δίθην. Ζ δηάρπηε  

θνηλσληθή απηνδηθία είλαη επηθίλδπλν θαηλφκελν, αιιά δε λνκίδσ φηη είλαη ε ζηηγκή λα πάεη πξνο ηα εθεί ε 

ζπδήηεζε. 

πσο επίζεο ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζέκα ηνπ πφζε είλαη ε παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα, ζα δίζηαδα λα ην 

θνξηψζνπκε θη απηφ ζηνπο ήδε θπξησκέλνπο απφ ην θνξηίν δνπιεηάο θαη επζχλεο αλζξψπνπο ησλ εηαηξεηψλ 

εξεπλψλ, φπσο ν θ. Μαπξήο. 

Πξνηνχ ζρνιηάζεηε, αο επηζεκάλσ φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη έξεπλεο είλαη νπσζδήπνηε ζεκαληηθέο. Καη φηη 

είλαη πξαγκαηηθά πνιχηηκε ε δνπιεηά πνπ θάλνπλ, πνιχηηκε θαη ε ζρεηηθή πξσηνβνπιία ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο. Να ζπκίζσ ζε κεξηθνχο απφ  'δψ κέζα – ήκαζηαλ καδί θαη ηφηε – φηη πξηλ απφ ηέζζεξα ή πέληε 

ρξφληα, ην 2003 νπφηε είρε γίλεη έλα ζπλέδξην ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο - Διιάο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλεβάζνπκε ην δεκφζην ελδηαθέξνλ είρακε επηδηψμεη λα πάξεη δεκνζηφηεηα ν CPI, ν Γείθηεο Πξφζιεςεο 



ηεο Γηαθζνξάο ν νπνίνο έδηλε ηελ Διιάδα ζε ππνβαζκηζκέλε ζέζε. Να ζπκίζσ ινηπφλ πσο εθείλν ηνλ θαηξφ 

ηκήκαηα ηεο ηφηε Κπβέξλεζεο, ε Γηθαηνζχλε θαη πνιινί ζεκαληηθνί δεκφζηνη θνξείο, ΓΔΚΟ θιπ. είραλ 

έξζεη θαη είραλ κεηάζρεη. κσο ηελ επφκελε κέξα ε Κπβέξλεζε, δηα ηνπ ηφηε εθπξνζψπνπ Σχπνπ ηεο θαη 

δηα πνιχ ζεκαληηθψλ Τπνπξγψλ, βγήθε θαη είπε “ηη είλαη απηέο νη αεδίεο;”. Γελ είπε βέβαηα ηε ιέμε 'αεδίεο', 

ήηαλ, βιέπεηε, ε Κπβέξλεζε εκίηε θαη δελ έιεγε θαθά ιφγηα, αιιά είπε “Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα; Γελ 

είλαη δεκφζηνο θνξέαο απηφο πνπ ππνινγίδεη ηνλ CPI, άξα είλαη αλάμηνο πξνζνρήο”! 

Σν γεγνλφο ινηπφλ φηη γίλεηαη ζήκεξα φιε απηή ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε δεχηεξε έξεπλα ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο πνπ παξνπζηάδεη εμεηδηθεπκέλνπο πιένλ δείθηεο, ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Γηαηί; 

Γηα λα ζηακαηήζνπκε λα θνβφκαζηε λα κηιάκε θαη λα αθνχκε  – θαη ηα λνχκεξα μεθνβίδνπλ!  

 

Γ. ΜΑΤΡΖ: πκθσλψ κε ηηο επηζεκάλζεηο θαη ζα ήζεια λα πξνζζέζσ δχν παξαηεξήζεηο. Ζ κία αθνξά 

ηελ θξίζε ησλ ζεζκψλ πνπ μεθεχγεη απφ ην αληηθείκελν – ή κάιινλ δελ μεθεχγεη, δελ αθνξά ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Πξάγκαηη ππάξρεη ηεξάζηηα θξίζε εκπηζηνζχλεο ζηνπο ζεζκνχο. Μία απφ ηηο βαζηθέο 

καο έξεπλεο, αλ ζέιεηε, έρεη δείμεη φηη ε απαμίσζε θαη ε θξίζε εκπηζηνζχλεο είλαη πάξα πνιχ κεγάιε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Καη εηδηθά θέηνο θαη πέξπζη ζηελ Διιάδα αγγίδεη επηθίλδπλα επίπεδα θαη αθνξά ην 

ζχλνιν ησλ ζεζκψλ, φρη κφλν ηνπ θξάηνπο αιιά, μαλαιέσ, θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Πεξηιακβάλεη ηελ 

θξίζε εκπηζηνζχλεο ζηηο επηρεηξήζεηο, πξψηα απ'  φια ζηηο ηξάπεδεο, αιιά θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο, γηα 

παξάδεηγκα ηηο εηαηξίεο ηξνθίκσλ, ηηο εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο· επνκέλσο έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα γεληθή 

θξίζε ησλ ζεζκψλ.  

Σν αληηθείκελν φκσο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο είλαη φηη πξνζπαζεί λα νξίζεη θαη λα 

κεηξήζεη ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο γηα λα ην κειεηήζνπκε, λα ην πξνζεγγίζνπκε θαη λα ην 

αληηκεησπίζνπκε. Απηή είλαη ε ζεκαζία θαη ε αμία ηεο έξεπλαο θαη θάζε ρξφλν πνπ πεξλάεη ζα κπνξνχκε λα 

ιέκε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, αθξηβψο επεηδή ζα βαζηδφκαζηε ζε πεξηζζφηεξα δεδνκέλα. Έλα πνιχ κεγάιν 

πξφβιεκα απηήο ηεο ρψξαο είλαη φηη δελ έρεη αμηφπηζηα δεδνκέλα, φρη κφλν γηα ηελ νηθνλνκία αιιά θαη γηα 

ηελ θνηλσλία. Έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν πξνζπαζνχκε λα απαληήζνπκε είλαη ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο θαη, 

λνκίδσ, νξζψο.  

 


