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Γύν είλαη νη νπζηώδεηο πξνϋπνζέζεηο, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ θακία 

πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ηεο δηαθζνξάο δελ κπνξεί λα επδνθηκήζεη:  

Η πξώηε είλαη ε πνιηηηθή βνύιεζε 

Η δεύηεξε ε ζηήξημε, ε ζπκκεηνρή ηεο Κνηλσλίαο 

Φσξίο κία ηζρπξή θαη ζηαζεξή πνιηηηθή βνύιεζε είλαη αδύλαηνλ λα ππάξμνπλ 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ πξνώζεζε κηαο ζπγθξνηεκέλεο, πνιπεπίπεδεο, 

νινθιεξσκέλεο αληηκεηώπηζεο ηεο Γηαθζνξάο όπσο: 

- Η θαηάζηξσζε κηάο Δζληθήο  ζηξαηεγηθήο. 

- Η ίδξπζε ελόο θεληξηθνύ νξγάλνπ, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ νπνίνπ ζα 

αλαπηπρζεί ε ζηξαηεγηθή, όπσο θαη ν ΔΣ. 

- Η ιήςε ησλ λνκνζεηηθώλ ή άιισλ θαλνληζηηθώλ κέηξσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε ζπγθξόηεζε  ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

αληηδηαθζνξάο. 

- Η δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ αλζξσπίλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ  γηα ηελ 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηόζν ηνπ θεληξηθνύ νξγάλνπ  όζν θαη ησλ 

ινηπώλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

- Η επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζπλεξγαζίαο θαη ζύκπξαμεο κεηαμύ ησλ 

θνξέσλ απηώλ. 

- Η αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ πξνγξακκάησλ, όπσο εθπαηδεπηηθώλ θαη 

επηθνηλσληαθώλ πξνγξακκάησλ.  

 

Δμάιινπ, ε πνιηηηθή βνύιεζε πξέπεη λα πξνέξρεηαη αλ είλαη δπλαηόλ από 

όινπο ηνπο πνιηηηθνύο ρώξνπο, από όιεο ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο. Καη ην 

θπξηόηεξν: πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα. Πξν εκεξώλ ήιζε ζηελ Αζήλα θαη καο 

επηζθέθζεθε έλαο βξεηαλόο εκπεηξνγλώκνλαο ζε ζέκαηα δηαθζνξάο. Μηιώληαο 

κε πάζνο παξνκνίαδε ηελ πνιηηηθή βνύιεζε  ζαλ κηα θιόγα ζηελ αξρή πην  

δσεξή, αξγόηεξα πην αδύλακε, έηνηκε λα ζβήζεη κε ην παξακηθξό πνιηηηθό 

θύζεκα. Απηή ηε θιόγα, έιεγε, πξέπεη κε θάζε κέζν λα ηελ πξνζηαηεύζνπκε. 
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Ίζσο θάπνηεο πξνζσπηθόηεηεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζε απηό. Καιύηεξα 

όκσο από όινπο κπνξεί λα ην θάλεη απηό, λα πξνζηαηεύζεη δειαδή ηελ 

αβέβαηε θιόγα ηεο πνιηηηθήο βνύιεζεο,  ε θνηλσλία κε ηελ επαγξύπλεζε θαη 

ηε ζπκκέηνρή ηεο. 

Δμάιινπ ε δηαζέηνπζα ηελ πνιηηηθή βνύιεζε πνιηηηθή εγεζία νθείιεη, 

δίλνληαο ην παξάδεηγκα, λα μεθηλά ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ηε δηαθάλεηα, ηελ αθεξαηόηεηα θαη ηε ινγνδνζία από ηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηεο. 

Σηε ρώξα καο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε απηή κε ηελ ςήθηζε λέσλ λόκσλ α) γηα ηνλ έιεγρν ησλ δειώζεσλ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκθεξόλησλ ησλ πνιηηηθώλ θαη β) ηνλ έιεγρν 

ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πνιηηηθώλ θνκκάησλ, θαζώο θαη κε ηελ πηνζέηεζε 

Κώδηθα Γενληνινγίαο ηεο Κπβέξλεζεο. Ωζηόζν παξακέλεη αθόκα αλνηρηό ην 

δήηεκα ηνπ εηδηθνύ θαηά ην Σύληαγκα πξνλνκηαθνύ θαζεζηώηνο ηεο πνηληθήο 

κεηαρείξηζεο Υπνπξγώλ θαη Βνπιεπηώλ. Δίρα ηνπνζεηεζεί ζρεηηθά ζε δεκόζηα 

εθδήισζε θαη είρα γξάςεη, πξν πνιιώλ κελώλ, ζε άξζξν κνπ, δηαηππώλνληαο 

ηηο αλεζπρίεο κνπ επί ηνπ ηειεπηαίνπ απηνύ δεηήκαηνο (πξνλνκηαθήο πνηληθήο 

κεηαρείξηζεο) ηα εμήο «Γελ μέξσ όκσο αλ, ... ε θνηλσλία ζα ζπγρσξήζεη ηελ 

πνιηηηθή, αλ ηπρόλ, ιόγσ νπνηαζδήπνηε ρξνλνηξηβήο ή νπνησλδήπνηε 

έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ, ραζεί ε επθαηξία λα μεθηλήζεη ε αλαζεώξεζε ηνπ 

Σπληάγκαηνο από ηε παξνύζα Βνπιή ώζηε λα νινθιεξσζεί ζε εύινγν ρξόλν». 

Οη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο εμειίμεηο, Κπξίεο θαη Κύξηνη, δπζηπρώο, θάζε άιιν 

παξά δηαζθεδάδνπλ ηηο αλεζπρίεο κνπ απηέο. 

 

Αο έιζνπκε ηώξα ζηε δεύηεξε από ηηο νπζηώδεηο πξνϋπνζέζεηο επηηπρίαο ηεο 

αληηδηαθζνξάο. Σηε ζηήξημε θαη ηε ζύκπξαμε ηεο θνηλσλίαο. Καη ην 

ηειεηόηεξν αθόκα ζύζηεκα θαηά ηεο δηαθζνξάο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά 

απαηηεί ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ, Γηόηη ζε ηειηθή αλάιπζε νη ίδηνη 

νη πνιίηεο, από δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, εμνπζηαδόλησλ θαη εμνπζηαδνκέλσλ, είλαη 
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απηνί πνπ ζα θιεζνύλ λα εθαξκόζνπλ ηνπο λόκνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηά 

ηεο δηαθζνξάο. 

Δηδηθόηεξα δύν είλαη νη θνηλσληθέο νληόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηελ 

αλακέηξεζε ηεο πνιηηείαο κε ηε δηαθζνξά   α) ν θόζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηεο νηθνλνκίαο θαη β) ε θνηλσλία ησλ πνιίησλ. Από ηνλ πξώην πεξηκέλνπκε 

ζηελ πξνώζεζε, κε απηνδέζκεπζε, πλεύκαηνο ζπκκόξθσζεο πξνο ηνπο 

λόκνπο, ηελ επηρεηξεκαηηθή δενληνινγία θαη ηηο εζηθέο αμίεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηηο ηδησηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Από ηε δεύηεξε  αλακέλνπκε 

αθύπληζε θαη ζπζηξάηεπζε. Τελ θαινύκε λα ελεξγνπνηεζεί λα εγθαηαιείςεη 

ηελ θνπιηνύξα αλνρήο ηεο δηαθζνξάο, ηελ απάζεηα θαη ηε κνηξνιαηξία. Να 

πηνζεηήζεη ζηάζε ελεξγεηηθή, λα απαηηεί δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία. 

 

Η Γηεζλήο Γηαθάλεηα – Διιάο θ. Πξόεδξε, θ. Μπαθνύξε είλαη πάληα παξνύζα 

ζηνλ αγώλα θαηά ηεο δηαθζνξάο. Δίλαη άιισζηε ζεζκηθόο καο εηαίξνο, αθνύ 

εθπξόζσπόο ηεο, (εζείο) κεηέρεη ζην πξνβιεπόκελν από ην λόκν επίζεκν 

ζπκβνπιεπηηθό καο όξγαλν, ην Σπκβνπιεπηηθό Σώκα θαηά ηεο Γηαθζνξάο. Καη 

εκείο από ηελ πιεπξά καο ζηεξίδνπκε ην δηθό ζαο έξγν θαη επρόκαζηε θαιή 

επηηπρία ζην ζεκεξηλό 7
ν
 Δηήζην Σπλέδξηό ζαο  


