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Το έγκληµα ως πρόβληµα κουλτούρας.  Η συνάφεια µεταξύ των 

αντιλήψεων για τη διαφθορά και της πρόληψης του εγκλήµατος. Μια 

συγκριτική πολιτιστική µελέτη µεταξύ των κρατών – µελών της Ε.Ε. και 

των κρατών – µελών Γερµανίας και Ελλάδας. 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Άγγελος Γιαννακόπουλος
•

 

Περίληψη 

 
Το ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο παρουσιάζεται εδώ έχει στόχο την ανάπτυξη µέσων για 
να βελτιστοποιηθεί η πρόληψη της διαφθοράς στην Ε.Ε. Η επιτακτικότητα αυτού του 
προγράµµατος αντανακλάται στο γεγονός ότι η διαφθορά µπορεί ενδεχοµένως να 
καθυστερήσει σηµαντικά τη διαδικασία διεύρυνσης και ολοκλήρωσης της κοινότητας, ακόµα 
και στο βαθµό να απειλήσει τον ίδιο τον πυρήνα της έννοιας της κοινωνικής ειρήνης. Οι 
πολιτικές πρόληψης που έχουν αναπτυχθεί από την Ε.Ε. και εφαρµοστεί µέχρι τώρα εντός 
των ξεχωριστών κρατών µελών έχουν γενικώς χαρακτηριστεί από νοµοθετικά, διοικητικά και 
αστυνοµικά µέτρα. Αυτά βασίζονται σ’ έναν ορισµό για την πρόληψη της διαφθοράς  που 
αναπτύχθηκε σε πολιτικούς και διοικητικούς θεσµούς και γι’ αυτό η εφαρµογή τους βασίζεται 
σε µια από «πάνω προς τα κάτω διαδικασία». 
 Το ερευνητικό πρόγραµµα δε σκοπεύει να διενεργήσει µια έρευνα για τη φύση της 
διαφθοράς «ως τέτοια», αλλά µάλλον εξετάζει τις αντιλήψεις για τη διαφθορά των πολιτικών 
και διοικητικών υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων σε συγκεκριµένες περιοχές και 
κουλτούρες· τις αντιλήψεις για τη διαφθορά των δρώντων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 
ποικίλους θεσµούς και αρχές και πάνω απ’ όλα των πολιτών και των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.   Το ερευνητικό πρόγραµµα ξεκινά από την υπόθεση 
ότι οι σηµαντικά διαφοροποιηµένες αντιλήψεις για τη διαφθορά, οι οποίες έχουν καθοριστεί 
µε τον τρόπο αυτό από τις «πολιτιστικές προδιαθέσεις» κάθε περίπτωσης, επηρεάζουν 
σηµαντικά την αντίστοιχη επίγνωση του προβλήµατος σε κάθε χώρα και κατά συνέπεια την 
επιτυχία οποιωνδήποτε προληπτικών µέτρων. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα ερευνά τη 
«συνάρθρωση» µεταξύ των «θεσµοποιηµένων» πολιτικών πρόληψης και του πως αυτές 
γίνονται αντιληπτές στην «καθηµερινή πρακτική», καθώς επίσης και το πως χειρίζονται ως 
αποτέλεσµα αυτού το θέµα της διαφθοράς οι υποψήφιες προς ένταξη και οι χώρες µέλη της 
Ε.Ε. Σ’ ένα τελικό στάδιο το ερευνητικό πρόγραµµα σκοπεύει να κάνει συγκεκριµένες 
υποδείξεις για την αναπροσαρµογή αυτής της «συνάρθρωσης» και να ερευνήσει ποιος είναι ο 
ρόλος που τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παίζουν σ’ αυτή τη διαδικασία σε κάθε µία χώρα.  
 

                                                
• ∆ρ. Άγγελος Γιαννακόπουλος, Πανεπιστήµιο της Konstanz, Γερµανία, τµήµα κοινωνιολογίας, εγκαινίασε το 
ερευνητικό πρόγραµµα το ποίο παρουσιάζεται εδώ και συµµετέχει στο µάνατζµεντ του προγράµµατος. Το 
ερευνητικό πρόγραµµα αξιολογήθηκε εππιτυχώς στο 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το 
Πανεπιστήµιο της Konstanz βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 
δώσει την τελική µορφή στη σύµβαση έρευνας για την περίοδο Ιανουάριος 2006-∆εκέµβριος 2008. Στο 
ερευνητικό πρόγραµµα συµµετέχουν: 1. Πανεπιστήµιο της Konstanz, Γερµανία, Prof. Dr. Hans-Georg Soeffner, 
Dr. Habil. Dirk Tänzler, Dr. Angelos Giannakopoulos 2. Πανεπιστήµιο του Tübingen: Dr. Dr. Konstadinos 
Maras 3. Κέντρο ελεύθερων στρατηγικών, Βουλγαρία: Dr. Daniel Smilov, Rashko Dorosiev, M. A. 4. 
Ερευνητικό ινστιτούτο για την ποιότητα της ζωής (Ρουµανική Ακαδηµία), Ρουµανία: Prof. Dr. Ioan Marginean, 
Iuliana Precupetu, M. A. 5. Πανεπιστήµιο Galatasaray, Τουρκία: Prof. Dr. Ahmet İnsel, Zeynep Sarlak, M. A., 
Esat Bozyiğit, M. A., Serdar Semen, M. A. 6. Εθνική σχολή δηµόσιας διοίκησης και Πάντειο Πανεπιστήµιο, 
Ελλάδα: Prof. Dr. Panagiotis Karkatsoulis and Prof. Dr. Effi Lambropoulou. Μια επιπλέον συµµετοχή αφορά το 
πρόγραµµα σπoυδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Κολλεγίου St Antony του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης 
έτσι ώστε να προστεθεί στο σχέδιο του προγράµµατος η Μεγάλη Βρετανία. 
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1. Αναλυτικοί στόχοι του ερευνητικού προγράµµατος 
 
Ο στόχος αυτού του κοινωνιολογικού ερευνητικού προγράµµατος είναι να εµβαθύνει τη 
γνώση του φαινοµένου της διαφθοράς στις χώρες που προσδιορίστηκαν παραπάνω. Για να το 
κάνει αυτό θα ακολουθήσει µια δίκρανη γραµµή έρευνας: 
• Οι στόχοι του προγράµµατος είναι τόσο οι θεµελιώδεις προϋποθέσεις των έµπειρων 

συστηµάτων όσο και οι κοινωνικο – πολιτιστικές συνθήκες υπό τις οποίες αυτά τα 
συστήµατα τίθενται σε ισχύ. Η πρώτη και η δεύτερη εµπειρική φάση του προγράµµατος 
εστιάζει στην ανακατασκευή των πολιτιστικών µοτίβων τα οποία υπόκεινται των 
αντιλήψεων για τη διαφθορά στους θεσµικούς δρώντες (στις σφαίρες των πολιτικών, των 
δικαστικών και των αστυνοµικών δυνάµεων), στους πολλαπλασιαστές (µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης κ.λ.π.) καθώς επίσης και σε εκείνες τις οµάδες στις οποίες στοχεύουν τα 
προληπτικά µέτρα στις υπό µελέτη χώρες.  

• Τα έµπειρα συστήµατα θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης εµπειρικής φάσης 
του προγράµµατος µέσω µιας κοινωνιολογικής ανάλυσης κειµένων. Στη δεύτερη 
εµπειρική φάση θα διεξαχθούν συνεντεύξεις µε άτοµα ενεργά σε θεσµούς και στην 
κοινωνία πολιτών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και εκπρόσωποι των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης και τα οποία άτοµα κάνουν προσπάθειες για τον περιορισµό της διαφθοράς. 
Μέσω της ανάλυσης των δεδοµένων τα οποία θα συγκεντρωθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
θα ανακατασκευασθούν οι κοινοί ορισµοί για τη διαφθορά που ισχύουν στις αντίστοιχες 
χώρες.  

• Στην τρίτη εµπειρική φάση, θα αναπτυχθούν στρατηγικές «από κάτω προς τα πάνω» για 
την πρόληψη της διαφθοράς οι οποίες θα βασιστούν στα εµπειρικά ευρήµατα των φάσεων 
ένα και δύο. Οι στρατηγικές αυτές θα χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά στα υπάρχοντα 
έµπειρα συστήµατα, τα οποία επί του παρόντος περιορίζονται σε µια «από πάνω προς τα 
κάτω» προσέγγιση, για να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους. Οι υπάρχουσες 
πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης εντός της δεδοµένης κοινωνίας («έµπειρα 
συστήµατα») θα υποβληθούν σε µια συστηµατική ανάλυση δυνατών και αδύνατων 
σηµείων. 

• Με βάση τα ευρήµατα των φάσεων ένα έως τρία θα περιγραφούν τα σηµεία εκκίνησης για 
την αναθεώρηση των υπαρχόντων έµπειρων συστηµάτων. Στην καταληκτική φάση του 
ερευνητικού προγράµµατος αυτά θα συζητηθούν µε αυτούς που διαµορφώνουν πολιτική 
στο πλαίσιο ενός διαδραστικού εργαστηρίου µεταξύ ακαδηµαϊκών και ειδικών και στη 
συνέχεια θα εφαρµοστούν για το σχεδιασµό νέων προληπτικών πολιτικών.  

• Οι «κοινοί ορισµοί για τη διαφθορά» οι οποίοι θα έχουν ανακατασκευασθεί στις τρεις 
πρώτες φάσεις, θα επικοινωνηθούν στο ενδιαφερόµενο κοινό µέσω επαφών ανάµεσα σε 
αυτούς που συνεργάζονται για το ερευνητικό πρόγραµµα, αυτών που λαµβάνουν 
πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς στη δηµόσια σφαίρα και των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης. 

• Με βάση τη συζήτηση γι’ αυτό το συγκεκριµένο θέµα, το ερευνητικό πρόγραµµα θα 
ενδυναµώσει τη δηµιουργία µιας πολιτικό – κοινωνικής κουλτούρας στις χώρες που 
συµµετέχουν σε αυτό. 

• Επιπλέον, το ερευνητικό πρόγραµµα προσπαθεί να δώσει έµφαση στο ρόλο των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης για την πρόληψη της διαφθοράς. Το πρόγραµµα ξεκινά µε την 
υπόθεση ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παίζουν ένα βασικό ρόλο για την ανάπτυξη 
πολιτικο-κοινωνικών δοµών. Στις δηµοκρατικές κοινωνίες τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
λειτουργούν κυρίως ως διαβιβαστές κοινωνικής γνώσης στο κοινό. Πάνω σε αυτή τη 
βάση, οι οµάδες που παίρνουν µέρος στο πρόγραµµα από κάθε χώρα, θα διερευνήσουν 
την ειδική φύση και έκταση της κάλυψης της διαφθοράς από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης για να εξακριβώσουν κατά πόσο το κοινό είναι πληροφορηµένο και κάτω 
από ποιές συνθήκες επιτυγχάνεται αυτή η πληροφόρηση. Με αυτό τον τρόπο, το 
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πρόγραµµα σκοπεύει να εγκαινιάσει ένα δηµόσιο διάλογο για τη διαφθορά και την 
πρόληψη αυτής. 

 
 

2. Λόγοι για τους οποίους ετέθησαν αυτοί οι συγκεκριµένοι στόχοι 
 
2.1 Ορισµοί της ∆ιαφθοράς  

 
Πρώτον, οι κοινωνικές επιστήµες δεν έχουν ακόµα αναπτύξει ένα σαφή ορισµό του 
φαινοµένου το οποίο περιγράφεται ως διαφθορά. Το έλλειµµα αυτό απεικονίζεται στην 
τελείως ασυστηµατοποίητη διάκριση των Alemann και Kleinfeld (Alemann/Kleinfeld 1992, 
Benz/Alemann/Seibel 1992) µεταξύ της διαφθοράς ως 1. Μια έκφραση κοινωνικής 
κατάρρευσης, 2. µια αποκλίνουσα συµπεριφορά, 3. µία λογική ανταλλαγής, 4. ένα σύστηµα 
µετρήσιµων αντιλήψεων και 5. ως µια σκιώδης πολιτική. Εάν συγκρίνουµε κουλτούρες, 
ερχόµαστε αντιµέτωποι µε διαφορετικές «κοινές» στάσεις απέναντι στη διαφθορά. Η 
ακόλουθη µεθοδολογική διάκριση είναι σηµαντική για τη µεθόδευση του προγράµµατος: 
Εξαιτίας των επαγγελµατικών τους αρµοδιοτήτων οι θεσµικοί δρώντες, π.χ. ειδικοί της 
πολιτικής και της διοίκησης, τείνουν να υποστηρίζουν τους επονοµαζόµενους «από πάνω 
προς τα κάτω» ορισµούς. Επιπροσθέτως υπάρχουν «από κάτω προς τα πάνω» ορισµοί για τη 
διαφθορά, οι οποίοι δεν είναι απαραιτήτως συµβατοί µε τους προηγούµενους και οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται συνήθως στην καθηµερινή ζωή του πληθυσµού καθώς επίσης και στις 
επίσηµες συζητήσεις των ειδικών. 
 
 
2.2 Η σχέση µεταξύ κουλτούρας και εγκλήµατος (∆ιαφθορά)  

  
Η κοινωνιολογική προσέγγιση του ερευνητικού προγράµµατος ερείδεται στην υπόθεση ότι τα 
κοινωνικά «γεγονότα» αντιπροσωπεύουν λύσεις σε κοινωνικά προβλήµατα, µε άλλα λόγια 
είναι κοινωνικές κατασκευές (Berger/Luckmann 1989). Και η διαφθορά επίσης, αν ειδωθεί 
από µια κοινωνιολογική προοπτική, αντιπροσωπεύει µια λύση σε ένα κοινωνικό πρόβληµα, 
ανεξάρτητα από το πως αξιολογείται η επίδραση που ενδεχοµένως να έχει στα ήθη και την 
αποτελεσµατικότητα της κοινωνίας, καθώς επίσης και σε πολλούς άλλους τοµείς. Συνεπώς η 
αποστολή µας είναι να προσδιορίσουµε τι είναι αυτό που υποκινεί τους ανθρώπους να 
επιλέγουν µια διεφθαρµένη και παράνοµη διαγωγή. Τα κίνητρα και οι αιτίες οι οποίες δρουν 
υποστηρικτικά προς µια διεφθαρµένη διαγωγή έχουν τις ρίζες τους τόσο στις σύγχρονες 
συνθήκες όσο και σε µακράς διάρκειας κοινωνικο-πολιτιστικές αντιλήψεις. Και οι δύο αυτοί 
παράγοντες θα αποτυπωθούν µέσω της κοινωνιολογικής ανάλυσης. Οι κοινωνικές συνθήκες 
δεν καθορίζονται απαραιτήτως µε αντικειµενικό τρόπο, αλλά αντιθέτως σχηµατοποιούνται 
µέσα από υποκειµενικούς ορισµούς της κατάστασης οι οποίοι µεταδίδονται πολιτιστικά και 
γι’ αυτό διαφέρουν όχι µόνο από κοινωνία σε κοινωνία αλλά επίσης και από κοινωνικό 
περιβάλλον σε κοινωνικό περιβάλλον. 
 Η κουλτούρα µιας κοινωνίας εφοδιάζει τα µέλη της µε ένα σώµα γνώσης εντός του 
οποίου συντηρούνται τυποποιηµένοι ορισµοί για κοινές καταστάσεις και τρόποι κατάλληλοι 
για κάθε περίπτωση να βρεθούν λύσεις σε συγκεκριµένα θέµατα (Soeffner 1989). Αυτή η 
γνώση προσανατολισµού, συµπυκνωµένη ως κουλτούρα κοινή σε όλα τα µέλη της κοινωνίας 
υποβόσκει και εκφράζεται µέσω των αντιληπτικών µοτίβων των δρώντων. Ο αναντίρρητος 
τρόπος µε τον οποίο τα µέλη µιας δεδοµένης κοινωνίας χρησιµοποιούν το απόθεµα της 
πολιτιστικής τους γνώσης, αντιπροσωπεύει σε σηµαντικό βαθµό την κεντρική εγγύηση 
σταθερότητας σε αυτή την κοινωνία (Knoblauch/Raab/Schnettler 2002). Αυτά τα πολιτιστικά 
δεδοµένα κοινής λογικής βρίσκονται σε κρίση σε ιστορικές συνθήκες κοινωνικής αλλαγής, 
όπως αυτή η οποία συµβαίνει τώρα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως µέρος της 
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µετά-σοσιαλιστικής διαδικασίας µετασχηµατισµού και µέσω της επικείµενης ένταξης τους 
στην Ε.Ε. – η οποία αντιπροσωπεύει το ισοδύναµο της διαδικασίας εκµοντερνισµού (βλ. 
παρακάτω). Η κοινωνία αντιµετωπίζει τις νέες ιδέες ως διαταραχές οι οποίες επιβάλλονται 
εξωτερικά από την επερχόµενη τάξη, και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται όσοι 
δρουν σύµφωνα µε αυτές τις νέες ιδέες ως ανοίκειες και αλλότριες δυνάµεις (Tänzler 1999, 
Čopič 2004, Švob-Đokić 2004). Για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στην 
εµπειρία αλλοτρίωσης την οποία επιφέρει η διαδικασία εκµοντερνισµού, τα µέλη της 
κοινωνίας διατηρούν τις παλαιότερες αντιλήψεις περί τάξης οι οποίες τους υπόσχονται 
οικειότητα και ασφάλεια. Αυτή η φαινοµενικά παθητική απροθυµία να εγκαταλείψουν την 
προηγούµενη τάξη, η οποία ονοµάζεται «πολιτιστική υστέρηση» στις διαδικασίες της 
κοινωνικής αλλαγής, εµπεριέχει στην ουσία µια ενεργητική συνιστώσα. Ο επίµονος 
δογµατισµός και η αντίσταση η οποία επιδεικνύεται από αυτούς τους δρώντες, απορρέει από 
το γεγονός ότι η ταυτότητα αυτών των ανθρώπων είναι µέρος του αποθέµατος πολιτιστικής 
γνώσης η οποία προσδιορίζει την κοινωνική τους τάξη. Η συµπεριφορά τους δεν πρέπει να 
µας προκαλεί έκπληξη, καθώς µε την παραίτησή τους από τις ιδέες αυτές, θα διακινδύνευαν 
την απώλεια της ταυτότητάς τους. Επιπλέον, αυτή η απώλεια του εγώ δεν απειλεί µόνο την 
συµβολική και ηθική ταυτότητα ενός ατόµου – προκαλώντας έτσι τον κίνδυνο της απώλειας 
νοήµατος -, αλλά θέτει επίσης σε κίνδυνο την κοινωνική του/της ταυτότητα, η οποία στο 
πλαίσιο του κοινωνικού καταµερισµού εργασίας εφοδιάζει την ατοµική ύπαρξη µε µια 
σταθερή θεµελίωση. 
 
 
2.3 Η Σχέση µεταξύ Θεσµών, Κοινωνίας Πολιτών και Πολιτικών κατά της διαφθοράς  
 

Η αρχή η οποία οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η µοντερνικότητα, π.χ. η ανάπτυξη και 
υλοποίηση ορθολογικών και κοινωνικά δίκαιων διαδικασιών σε όλες τις εκφάνσεις του βίου. 
Αυτή η καθοδηγητική αρχή εκφράζεται στους Ευρωπαϊκούς θεσµούς του συντάγµατος και 
της έννοµης τάξης, την ελεύθερη οικονοµία της αγοράς και το κράτος πρόνοιας. Τα οφέλη 
αυτών των επιτευγµάτων, δηλαδή η αύξηση της ευηµερίας για τον πληθυσµό της Ένωσης, η 
αύξηση των κοινωνικών ευκαιριών, καθώς επίσης και η µείωση των κινδύνων που απειλούν 
τη ζωή των ανθρώπων, είναι για τη µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων στις κοινωνίες των 
υποψήφιων κρατών προφανή. Για την ακρίβεια, αυτά είναι που κάνουν την ένταξη στην Ε.Ε. 
τόσο ελκυστική για τα κράτη που δεν είναι µέλη. 

 Αντιθέτως, οι πνευµατικοί και πολιτιστικοί παράγοντες οι οποίοι αποτελούν την 
προϋπόθεση για να επιτύχει µια κοινωνία την µοντερνικότητα, δεν είναι τόσο άµεσα 
προφανείς. Οι πληθυσµοί της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης τους έχουν εσωτερικεύσει 
µέσω µιας µακράς ιστορικής διαδικασίας. Οι εν δυνάµει νέοι πολίτες της Ε.Ε ζουν σε ένα 
συγκεκριµένο βαθµό εντός κόσµων οι οποίοι δεν είναι συµβατοί µε τις εν λόγω αρχές (Münch 
1978).  
 Επιπλέον οι θεσµοί αντιπροσωπεύουν µόνο το αντικειµενικό πλαίσιο της κοινωνικής 
δράσης, ενώ τα υποκειµενικά της κίνητρα αποτελούν τµήµατα µιας οργανικής πολιτιστικής 
ενότητας. Η µετεγγραφή θεσµών οδηγεί εν µέρει σε µια ακρωτηριασµένη µοντερνικότητα η 
οποία είναι ξένη προς τον πληθυσµό µιας κοινωνίας. Αυτή η νέα µοντέρνα θεσµική τάξη 
πρέπει να επικοινωνηθεί ως µέρος της κουλτούρας της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων. 
Μόνο τότε αυτοί οι θεσµοί θα µπορέσουν να ριζώσουν στο µυαλό και στη ζωή του 
πληθυσµού. Σε αντίθεση µε τους θεσµούς οι οποίοι παρέχουν ευηµερία και ασφάλεια, η 
κουλτούρα δεν είναι δυνατό να µεταφερθεί ούτε µπορεί να παραχθεί τεχνοκρατικά µέσω µιας 
«από πάνω προς τα κάτω» διαδικασίας. Αντ’ αυτού µπορεί µόνο να αυτοπαραχθεί σε µια 
µακρά διαδικασία κοινωνικής µάθησης. 
  Για το λόγο αυτό, το είδος της κοινωνικής µεταβολής το οποίο επιτυγχάνεται µέσω 
της µεταφοράς θεσµών µπορεί να επιτευχθεί υπό µια τεχνολογική η τεχνοκρατική έννοια 
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µέσω µιας «από πάνω προς τα κάτω» διαδικασίας, ενώ η µοντερνικότητα δεν µπορεί να 
επιτευχθεί κατ΄ αυτόν τον τρόπο. Η µοντερνικότητα επέρχεται µέσω µιας αυτόνοµης 
διαδικασίας µάθησης (Berger 1996). Οι πολιτικές και διοικητικές µετρήσεις προς αυτό το 
σκοπό πρέπει εποµένως να συντονίσουν τις «από πάνω προς τα κάτω» διαδικασίες µε αυτές 
οι οποίες εµφορούνται από την «από κάτω προς τα πάνω» λογική, αν θέλουµε οι πρώτες να 
είναι αποτελεσµατικές. Οι θεσµοί και οι κώδικες επικοινωνίας πρέπει να ευθυγραµµιστούν σε 
µια «αρµονική σχέση» για να µη σταθεί εµπόδιο οι µεν στους δε αλλά για να εξασφαλίσουν 
µια αντανακλαστική αµοιβαία υποστήριξη.  
 Ο µετασχηµατισµός µιας κοινωνίας µέσω µιας χρονικά προσδιορισµένης µεταφοράς 
θεσµών, ακολουθείται από µια µακρά διαδικασία µοντερνισµού η οποία συνεπάγεται πολύ 
µεγαλύτερους κινδύνους και κατά την οποία εντούτοις οι κοινωνικοί δρώντες συνενώνονται 
ως µια οµάδα και δηµιουργούν την κοινωνία πολιτών (Zapf 1990, Sterbling 1991). Η 
πραγµατική διαδικασία εκµοντερνισµού παρουσιάζεται στη δεύτερη φάση, π.χ. µε την 
εσωτερίκευση του οικουµενικού, τις ουσιαστικές αντιλήψεις για την κοινωνία υπό το κράτος 
δικαίου όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα, η κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη, οι οποίες 
διασφαλίζουν τη λειτουργία των µοντέρνων κοινωνιών. Αυτή η φάση είναι πολύ κρίσιµη για 
τη διαδικασία διεύρυνσης και ολοκλήρωσης της Ε.Ε. 
 Η ανάδυση του πολιτικά ώριµου πολίτη µετατρέπει ταυτόχρονα την πολιτική δηµόσια 
σφαίρα σε κάτι το οποίο υπερβαίνει τα επί µέρους δίκτυα κοιωνικών σχέσεων, υποβάλλοντάς 
τα στον πολιτικό κανόνα, δηλαδή υποβάλλοντάς τα στην κοινή βούληση. Μόνο αν αυτός ο εκ 
των υστέρων εκµοντερνισµός είναι επιτυχής µπορεί η κοινωνική αλλαγή να έχει µια ευκαιρία 
να γίνει διαρκώς βιώσιµη.   
 Κατά συνέπεια οι διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής όπως η διεύρυνση και 
ολοκλήρωση της Ε.Ε. βρίσκονται αντιµέτωπες µε µια δίκρανη δυσκολία: Να αγκιστρωθούν 
στα υπάρχοντα αντιληπτικά µοτίβα τα οποία έχουν εγκολπωθεί στη δηµόσια συνείδηση ενώ 
ταυτοχρόνως πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια 
της ορθολογικότητας.  
 Μια κεντρική κατηγορία της ορθολογικότητας στις µοντέρνες κοινωνίες είναι η αρχή 
της δηµόσιας σφαίρας και της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην πολιτική 
οι οποίες διασφαλίζονται µέσω της ύπαρξης των επίσηµων θεσµών.  

 Η δηµόσια σφαίρα, ως θεµελιώδης αρχή στις µοντέρνες κοινωνίες πολιτών είναι 
δραµατικά ενάντια στη διαφθορά. Η διαφθορά εµφανίζεται πίσω από κλειστές πόρτες. Στη 
γκρίζα ζώνη µεταξύ του παραδοσιακού νεποτισµού («σύστηµα εκδουλεύσεων») και τις 
µορφές εγκληµατικότητας για την απόκτηση ικανότητας επιρροής και ιδίου οφέλους (από τα 
«δίκτυα των παλιόφιλων» µέχρι τις «οργανώσεις του εγκλήµατος»), οι αντιλήψεις των 
δρώντων δεν κάνουν διάκριση πλέον µεταξύ νόµιµου και παράνοµου. Την ίδια στιγµή 
µειώνεται η εµπιστοσύνη στους θεσµούς.  

Η εκτεταµένη διαφθορά που απαντάται στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Τουρκία είναι δυνατό να ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα της 
διπλής κληρονοµιάς του παραδοσιακού προ-µοντερνισµού και του µοντερνισµού που 
εµφανίστηκε ως η απάντηση του σοσιαλισµού και ο οποίος µοντερνισµός ακόµα 
διαµορφώνει τις συγκεκριµένες κοινωνίες. Αντιθέτως, συγκρίσιµες εξελίξεις στις χώρες της 
κεντρικής περιοχής της Ευρώπης µε «δυτικές» παραδόσεις είναι πιθανότατα το αποτέλεσµα 
µεταµοντέρνων διαδικασιών αποµείωσης της διαφοροποίησης (Beck 2004). Η ενδυνάµωση 
των θεσµών από µόνη της δε µπορεί να εγγυηθεί κάποια βιώσιµη αλλαγή αν οι δοµές της 
κοινωνίας πολιτών δεν αναπτυχθούν σε µια παράλληλη διαδικασία. 
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2.4 Ειδική γνώση και µέτρα κατά της διαφθοράς  

 
Oι ειδικοί δρουν εντός νοµικών και διοικητικών πλαισίων τα οποία δηµιουργούν µια 
εξειδικευµένη, εντούτοις περιορισµένη, προοπτική του ζητήµατος (Illich 1979). Παρόλ’ αυτά, 
µε βάση την προσωπική τους εµπειρία, αυτοί οι ειδικοί και επαγγελµατίες κατέχουν γνώση η 
οποία δεν είναι δυνατό να εναρµονιστεί µε αυτό το επίσηµο πλαίσιο. Το πρόγραµµα σκοπεύει 
να συλλέξει και να δοµήσει αυτή την προσωπική γνώση για να συµπληρώσει την επίσηµη 
εµπειρία για την πρόληψη της διαφθοράς και για να την εφαρµόσει µε σκοπό τη βελτίωση 
των σχετικών µέτρων. 
 Επιπλέον µε τη συµβολή της επιπρόσθετης γνώσης,  η µελέτη έχει σχεδιαστεί ώστε να 
συλλέξει και να επικοινωνήσει την κοινή γνώση των µη ειδικών για το θέµα της διαφθοράς. 
Στο τµήµα του προγράµµατος το οποίο έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή προτάσεων 
πολιτικής, σκοπεύουµε να καταστήσουµε αυτή την «από κάτω προς τα πάνω» προοπτική (την 
κοινωνική προδιάθεση των καθηµερινών ανθρώπων) καρποφόρα για τη δηµιουργία αυτής της 
επιπρόσθετης ειδίκευσης και για την προετοιµασία προληπτικών πολιτικών.  Ο τελικός 
στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ρυθµιστεί η επικοινωνία µεταξύ των ειδικών και των 
καθηµερινών ανθρώπων µέσω της ανάπτυξης µιας κοινής σηµασιολογίας. 
 Οι ειδικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι µετρήσεις των δικαστηρίων, της διοίκησης 
και της αστυνοµίας επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των καθηµερινών ανθρώπων µόνο σε 
περιορισµένη έκταση και η επιρροή αυτή λαµβάνει αντίθετη µορφή από αυτή που αρχικά 
σκοπευόταν. Αυτό οφείλεται στις διαφορές µεταξύ αντιλήψεων και ενδιαφερόντων τα οποία 
καθορίζουν τον τρόπο δράσης των ειδικών και των µη ειδικών. 
 Από τη σκοπιά των ειδικών η διαφθορά δεν είναι τίποτα άλλο από µια απόκλιση, 
εγκληµατική συµπεριφορά η οποία δεν έχει κοινό σηµείο επαφής µε τις θεσµικές αξίες και 
για το λόγο αυτό πρέπει να καταπολεµηθεί. Αντιθέτως, στην καθηµερινή ζωή του µέσου 
ανθρώπου η διαφθορά µπορεί να αποτελεί µέρος της κοινωνικής τάξης που διασφαλίζει την 
ύπαρξή του, και µε αυτό τον τρόπο να φαίνεται ως µια εκ των πραγµάτων «κανονικότητα». 
Υπό αυτές τις συνθήκες η διαφθορά θα µπορούσε να µη θεωρηθεί καν εγκληµατική. 
Εναλλακτικά, η διαφθορά θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί από το ευρύ κοινό ως ένα 
ευρύτατα διαδεδοµένο και κοινωνικά ανεκτό επουσιώδες πταίσµα. 
 Στην καθηµερινή ζωή µιας κοινωνίας, η διαφθορά εµπλέκεται στα υπαρξιακά 
ενδιαφέροντα των ανθρώπων τόσο όσο η συνείδηση του δράστη αντιστέκεται και στις 
ορθολογικές αιτιάσεις αλλά και στη θεσµική επιβολή ποινής για τη διαφθορά. Οι δράστες θα 
παραιτηθούν από ένα παράνοµο σύστηµα κινήτρων µόνο αν αυτό αντικατασταθεί από ένα 
νόµιµο σύστηµα επιβραβεύσεων το οποίο θα εγγυάται περισσότερα πλεονεκτήµατα, και το 
πιο σπουδαίο, ασφάλεια. 
 

 
2.5 Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τα µέτρα κατά της διαφθοράς  

 
Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αντιπροσωπεύουν, µαζί µε τους κρατικούς θεσµούς και την 
κοινωνία πολιτών, µια πρόσθετη σηµαντική οµάδα δρώντων στη µάχη κατά της διαφθοράς. 
Το πρόγραµµα επιχειρεί να υποστηρίξει τη συστηµατική ολοκλήρωση των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης στα προληπτικά µέτρα και πολιτικές του κράτους και της κοινωνίας πολιτών.  
 Στις σύγχρονες κοινωνίες,  οι πολιτιστικές ιδέες και αρχές µεταφέρονται γενικώς δια 
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Για το λόγο αυτό, το πως αντιλαµβάνεται η κοινωνία τη 
διαφθορά και το κατά πόσο αυτή µπορεί να προληφθεί εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο 
απεικονίζεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Επιπλέον, στις σύγχρονες κοινωνίες, τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης απαρτίζουν τη δηµόσια σφαίρα, συµβάλλοντας έτσι στην ικανότητα της 

κοινωνίας να αστυνοµεύσει τον εαυτό της (Peters 2003). Με αυτά τα δεδοµένα, το πρόγραµµα 
διερευνά: 1. Τον τρόπο και την έκταση µε την οποία η διαφθορά παρουσιάζεται στα µέσα 
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µαζικής ενηµέρωσης και 2. τη λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στις χώρες που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα για τη δηµιουργία µιας δηµόσιας σφαίρας στην πολιτική και την 
κοινωνία πολιτών και τη συνεισφορά τους στην αντίστοιχη ικανότητα της κοινωνίας να 
αστυνοµεύσει τον εαυτό της. 
 Πέραν αυτού, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης λειτουργούν ως η εγγύηση για τη 
δηµοκρατική αρχή της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν έναν 
ουσιαστικό ρόλο ως προς το πως καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η 
διαφθορά. Η διαφθορά παρουσιάζεται πίσω από κλειστές πόρτες («η σκιώδης οικονοµία»), 
και κατά συνέπεια έρχεται σε αντιδιαστολή µε τη θεµελιώδη αρχή ότι οι αποφάσεις και οι 
επαφές πρέπει να είναι «ορατές» για να διασφαλιστεί ότι οι κρατικοί θεσµοί απολαµβάνουν 
τη συναινετική δηµόσια νοµιµοποίηση η οποία απαιτείται εντός της δηµοκρατικής τάξης 
(Stapenhurst 2000).  
 Η δηµόσια σφαίρα, όπως κατασκευάζεται δια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, είναι 
µαζί µε το νοµικό σύστηµα και τη δίωξη του εγκλήµατος, ο τρόπος αυτοαστυνόµευσης της 
κοινωνίας πολιτών και το πιο αποτελεσµατικό µέσο πρόληψης ενδεχόµενης διεφθαρµένης 
συµπεριφοράς προτού αυτή εκδηλωθεί, και ως εκ τούτου αντιµάχεται τη διαφθορά ως ένα 
«σκιώδες φαινόµενο». Η ικανότητα της κοινωνίας πολιτών να ελέγξει την εφαρµογή των 
θεµελιωδών αρχών οι οποίες πρέπει να διέπουν τη δηµόσια δράση, δεν επιδρά εκ των 
υστέρων, αλλά µάλλον επιβάλλει κυρώσεις και προλαµβάνει ενδεχόµενες διεφθαρµένες 
συµπεριφορές ενόσω αυτές ακόµα διαµορφώνονται σε εκείνα τα πεδία της κοινωνίας στα 
οποία τα κρατικά όργανα δεν έχουν πρόσβαση. Όσο µεγαλύτερη είναι η δηµόσια σφαίρα µιας 
κοινωνίας, π.χ. το επίπεδο γνώσης που έχει η κοινωνία πολιτών για ένα συγκεκριµένο θέµα, 
τόσο θα µειώνεται η κλίση προς διεφθαρµένες πρακτικές. 
 
  
2.6 Χώρες οι οποίες υπόκεινται σε ανάλυση  

 

Το πρόγραµµα ερευνά τις απόψεις οι οποίες παρουσιάστηκαν παραπάνω µέσω µιας διεθνούς 
σύγκρισης η οποία εµπεριέχει τις κοινωνίες σε µετάβαση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την 
Τουρκία και τα «σύγχρονα» δυτικά συστήµατα τα οποία αντιπροσωπεύονται από τη 
Γερµανία και την Ελλάδα. Η πρωταρχική εστίαση της έρευνας είναι οι υποψήφιες προς 
ένταξη στην Ε.Ε. χώρες. Το φαινόµενο της διαφθοράς σε αυτές τις χώρες αντιπροσωπεύει µια 
πραγµατική απειλή στις προσπάθειές τους να προσαρµόσουν τα πολιτικά, κοινωνικά και 
οικονοµικά τους συστήµατα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Γερµανία και η Ελλάδα οι οποίες 
είναι κράτη-µέλη, περιλαµβάνονται στη µελέτη ως µέτρο σύγκρισης. Η Γερµανία επελέγη 
γιατί είναι γνωστή για την ιστορικά µακρά της παράδοση ορθολογικής γραφειοκρατίας και 
νοµικών δοµών, αλλά έχει επίσης τα τελευταία χρόνια βρεθεί αντιµέτωπη µε έναν αριθµό 
περιπτώσεων διαφθοράς σε διαφορετικά τµήµατα της κοινωνίας. Κατά κάποιο τρόπο, η 
Γερµανία αντιπροσωπεύει τη θεσµική αντίστιξη στις µετα-σοσιαλιστικές χώρες µε  τις 
αυταρχικές παραδόσεις και κατά συνέπεια µε τις λιγότερες ορθολογικές διοικητικές 
πρακτικές και µε τις νοµικές παραδόσεις οι οποίες εξακολουθούν να υποφέρουν από την 
πολιτιστική κληρονοµιά του πρόσφατου παρελθόντος. Εντούτοις, και στη Γερµανία, 
εξακολουθούν να βλέπουν το φως της δηµοσιότητας περιπτώσεις διαφθοράς µε εµφανώς 
αυξανόµενη συχνότητα (Dolata/Schilling 2004, Leyendecker 2004). Ο Γερµανικός «τοµέας 
διαφθοράς» εξακολουθεί να εξαπλώνεται (Bannenberg/Schaupensteiner 2004). Συµφωνίες 
συµβούλων, εκθέσεις ιδιωτών ειδηµόνων, προµήθειες και ανταλλαγή αµοιβαίων 
«εξυπηρετήσεων» είναι µερικές από τις µορφές διαφθοράς οι οποίες καταγράφονται 
συχνότερα σε αυτή τη χώρα. Η Ελλάδα, η οποία είναι µέλος της Ε.Ε. για περισσότερο από 
είκοσι χρόνια, µπορεί σε ένα βαθµό να θεωρηθεί ότι µοιράζεται τις ασυνεχείς πολιτικές και 
κοινωνικο-πολιτιστικές παραδόσεις της Ανατολικής Ευρώπης, αν και αυτό συµβαίνει επί τη 
βάσει µιας διαφορετικής ιστορικής εµπειρίας (Koutsoukis 1993, Diamandouros 2000). Το 
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έντονο χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήµατος της χώρας αυτής στο παρελθόν ήταν η 
ύπαρξη πελατειακών πολιτικών δικτύων τα οποία υπάρχουν ακόµα και σήµερα. Η ύπαρξη 
των δικτύων αυτών επιβεβαιώνεται από την κάθετη δοµή της πολιτικής οργάνωσης και την 
εθελούσια προσπάθεια των πολιτικών ελίτ να διατηρήσουν τους πολίτες σε µια κατάσταση 
πολιτικής ανωριµότητας. Πάνω απ’ όλα διακηρύττουν το κύριο πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν, το οποίο είναι η ανάπτυξη µιας ενεργού κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα η 
οποία θα µπορούσε να παρέµβει στην αντιµετώπιση της διαφθοράς: Η ταύτιση των πολιτών 
µε τους κανόνες της ίδιας τους της κοινωνικής ολοκλήρωσης είναι ανεπαρκής (Giannakopou-
los 2005). Και γι’ αυτό δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο 
αναφοράς η διαφθορά αποτελεί τµήµα της καθηµερινής πρακτικής. Αν και η κατάσταση έχει 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των διαδικασιών της Ε.Ε., η διαφθορά 
εξακολουθεί εντούτοις να αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό πρόβληµα στην Ελλάδα. 
 
 

5. ∆υνητικές επιπτώσεις του ερευνητικού προγράµµατος  

 
Εφόσον ο πρωταρχικός του στόχος είναι η ανάλυση των αντιληπτικών µοτίβων τα οποία 
καθορίζουν τις κοινές στάσεις απέναντι στη διαφθορά, το πρόγραµµα µπορεί να παρέχει 
επίκαιρη πληροφορία η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα για τη βελτίωση των 
υπαρχόντων εθνικών και διεθνών πολιτικών κατά της διαφθοράς. Άπαξ και προσδιοριστούν, 
τα µοντέλα αντίληψης που αφορούν τη διαφθορά, µπορούν να εισρεύσουν άµεσα στις 
απόψεις για την πρόληψη της διαφθοράς αυτών οι οποίοι διαµορφώνουν πολιτική, µε στόχο 
τη γενική νοοτροπία και τη µετατροπή της σε σύννοµη συµπεριφορά µέσω της προώθησης 
διαδικασιών µάθησης. Οι κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά µε τις διεφθαρµένες πρακτικές είναι 
το υπόβαθρο των ριζικών αλλαγών οι οποίες συµβαίνουν στην Νοτιοανατολική Ευρώπη σε 
ότι αφορά τη σχέση µεταξύ κράτους, αγοράς και κοινωνίας και για το λόγο αυτό η 
ενηµέρωσή µας και η γνώση µας για τις αποκτά µεγάλη σηµασία. Εάν κατέχουµε αυτή την 
ενηµέρωση και γνώση, θα µπορούµε να αυξήσουµε την αποτελεσµατικότητα των 
νοµοθετικών και δικαστικών δράσεων ενάντια στη διαφθορά. 
 Οι χειροπιαστές επιπτώσεις των ευρηµάτων του προγράµµατος, µπορούν να 
αξιολογηθούν αποτελεσµατικά κατά την έκταση που κάνουν φανερές συγκεκριµένες 
δυσλειτουργίες, οι οποίες όχι µόνο έχουν σαν αποτέλεσµα την αδιαφάνεια κατά τη λήψη των 
αποφάσεων, αλλά επίσης οδηγούν και σε αναπτυξιακά αδιέξοδα, καθώς και σε κοινωνική και 
πολιτική αστάθεια. Η αξιοποίηση των ευρηµάτων αυτών υποστηρίζει συνεπώς τις 
προσπάθειες των Ευρωπαϊκών κρατών να επιτύχουν την ολοκλήρωση, τόσο σε ότι αφορά το 
οικονοµικό χάσµα όσο και την πολιτιστική υστέρηση, τα οποία απορρέουν από συµπεριφορές 
αποκλίνουσες από τα νόµιµα πρότυπα και οι οποίες έρχονται σε έντονη αντίθεση µε τις 
προσπάθειες της Ε.Ε. να εγκαθιδρύσουν µια εµπορική σφαίρα ενοποιηµένη οικονοµικά και 
νοµισµατικά.  
 Αν το σκεφτούµε προσεκτικά, οι αντιλήψεις για τη διαφθορά κατέχουν µια κεντρική 
θέση στο πλαίσιο του αξιακού συστήµατος µιας δεδοµένης κοινωνίας, γιατί επηρεάζουν 
οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές και ηθικές συµπεριφορές. Για το λόγο αυτό, µέσω της 
ανάπτυξης της γνώσης µας για τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των αντιλήψεων για τη διαφθορά, 
των κοινωνικών αξιών και της οικονοµικής και πολιτικής συµπεριφοράς, το πρόγραµµα 
µπορεί να συνεισφέρει σε πολλά επίπεδα στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων 
κατά της διαφθοράς: 

• Σε σχέση µε τις πολιτικές της Ε.Ε. για την ολοκλήρωση και την εναρµόνιση, τα 
ευρήµατα του προγράµµατος µπορούν να δείξουν σε ποια έκταση οι πολίτες µιας 
χώρας αντιλαµβάνονται τις Ευρωπαϊκές προσπάθειες να εγκαθιδρύσουν το νοµικό 
πλαίσιο του κοινοτικού κεκτηµένου, ως µια µεταρρύθµιση επιβαλλόµενη εκ των άνω, 
η οποία µερικώς µόνο παρέχει εγγυήσεις συµµόρφωσης, ή αν τις θεωρούν µια 
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ουσιαστική βελτίωση η οποία π.χ. θα βοηθήσει να σχηµατιστούν και να 
ενδυναµωθούν στάσεις οι οποίες µακροπρόθεσµα θα οδηγήσουν την υποψήφια χώρα 
προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εάν αποδειχθεί ότι το νοµικό και διοικητικό 
πλαίσιο του κοινοτικού κεκτηµένου δεν είναι αποτελεσµατικά στη δηµιουργία 
τέτοιων κοινωνικών προδιαθέσεων, οι οποίες θα χαλιναγωγήσουν την εξάπλωση της 
διαφθοράς, το πρόγραµµα θα συµπληρώσει τα ερευνητικά του αποτελέσµατα µε 
προτάσεις σχετικά µε το ποια συµπληρωµατικά των υπαρχόντων πολιτικών 
ολοκλήρωσης µέτρα µπορούν να ληφθούν µέσω της σύγκλισης των κοινωνικο-
πολιτιστικών πλαισίων αναφοράς. Σε αυτή τη βάση, είναι δυνατό να συναχθούν 
µακροπρόθεσµες προοπτικές από τα ερευνητικά ευρήµατα, οι οποίες θα αφορούν 
Ευρωπαϊκές στρατηγικές προς µια αποτελεσµατική εκστρατεία κατά της διαφθοράς 
για την καταπολέµηση ισχυρά θεµελιωµένων συµπεριφορών και κατεστηµένων 
συµφερόντων. 

• Αντιστρόφως, τα εµπειρικά θεµελιωµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τον τρόπο µε τον 
οποίο η διαφθορά γίνεται κοινωνικά αντιληπτή και αξιολογείται, µπορούν να 
ενσωµατωθούν άµεσα στις εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θέτοντας αυτά τα 
συµπεράσµατα σε συζήτηση µε ειδικούς από την Ε.Ε., Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
και εθνικές αρχές οι οποίες ασχολούνται µε τη διαφθορά, αυξάνονται οι ενδεχόµενες 
επιπτώσεις της ειδικής γνώσης για τη διαφορά µε δύο τρόπους: Από τη µια µεριά 
συµβάλλει στην απόκτηση µιας βαθιάς ανακεφαλαιωτικής γνώσης για τα 
συγκεκριµένα ελλείµµατα της σύγχρονης διαχείρισης ενάντια στη διαφθορά 
δεδοµένου το γεγονότος ότι οι απόψεις για την αντίληψη της διαφθοράς δεν 
επηρεάζονται, ίσως ακόµα  και να αντιστέκονται στα διοικητικά µέτρα, κάτι το οποίο 
δεν είχε ληφθεί µέχρι σήµερα επαρκώς υπ’ όψιν. Από την άλλη µεριά θεµελιώνει 
πιθανή µακροπρόθεσµη δράση καθώς εφαρµόζει υπάρχουσες πολιτικές σε συνδυασµό 
µε ρυθµιστικές στρατηγικές οι οποίες ενσωµατώνουν τα συγκεκριµένα πλαίσια 
αναφοράς των αντιλήψεων για τη διαφθορά σε κάθε µια χώρα.  

∆εδοµένου αυτού του διπλού σχήµατος άµεσης εφαρµοσιµότητας των ευρηµάτων του 
προγράµµατος οι πιθανές επιπτώσεις µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν περαιτέρω µε  βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια: 1) Ποιες αρχές και οµάδες είναι δυνατό να επωφεληθούν άµεσα. Και 
2)Πως είναι δυνατό η υπάρχουσα εξειδικευµένη γνώση να επενδυθεί άµεσα στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και στις επικοινωνιακές και πολιτιστικές πρακτικές.  
 

• Σε εθνικό επίπεδο το πρόγραµµα θα θεµελιώσει συνεργασίες µεταξύ των ακόλουθων 
αρχών και οµάδων στις υποψήφιες χώρες και στα κράτη µέλη της Ε.Ε. οι οποίες θα 
αφορούν την εφαρµογή των αποτελεσµάτων του προγράµµατος: α) Των τµηµάτων 
των Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης τα οποία είναι υπεύθυνα για τη 
νοµοθεσία κατά της διαφθοράς β)Των αστυνοµικών δυνάµεων γ)Των πολιτικών 
κοµµάτων δ)Συνεταιρισµών επιχειρήσεων και εµπορικών ενώσεων ε)Αντιπροσώπους 
από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στ) Οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών 

• Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, οι ερευνητικές οµάδες από τις έξι υποψήφιες χώρες και 
χώρες µέλη της Ε.Ε. θα δηµιουργήσουν ένα δίκτυο µε σκοπό την ειδική ανάλυση και 
επιστηµονική ανταλλαγή, το οποίο χάρη στην ευρύτητα των ακαδηµαϊκών προσόντων 
και της ερευνητικής εµπειρίας των συµµετεχόντων, µπορεί να ενδυναµώσει την 
επιστηµονική συνεργασία, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο τη διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επιπλέον, λόγω της διάδρασης µεταξύ των ερευνητών 
των Ευρωπαϊκών χωρών που εµπλέκονται σε αυτό, το πρόγραµµα έχει επιρροές οι 
οποίες επεκτείνονται πέραν του αρχικού ερευνητικού σκοπού του, υπό την έννοια ότι 
ενισχύει την ευαισθησία και την ενηµέρωση για τις επιβαλλόµενες κοινωνικο-
πολιτιστικές αναγκαιότητες τόσο των ακαδηµαϊκών όσο και αυτών οι οποίοι έχουν 
την ευθύνη διαµόρφωσης πολιτικής.  Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος, είναι 



 10 

εγγυηµένο ότι θα λάβουν την προσοχή αυτών που διαµορφώνουν πολιτική και των 
άλλων κύριων δρώντων, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα στοχεύει σε συγκεκριµένους 
επιλεγµένους ειδικούς και όργανα τα οποία είναι οι παραλήπτες των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων και σε αυτή τη βάση µπαίνει σε διάλογο µε αυτούς. 

Όσον αφορά στο δεύτερο κριτήριο το πρόγραµµα σχεδιάζει έναν αριθµό διαδικασιών για την 
αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσµάτων του. Σε σχέση µε τη µεγάλη κοινωνική 
συνάφεια της ίδιας της διαφθοράς και των αποτελεσµατικών πολιτικών αντιµετώπισής της, το 
πρόγραµµα σκοπεύει να καταστήσει τα ευρήµατά του προσβάσιµα µε τους ακόλουθους 
τρόπους: 

• Μέσω δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά το χώρου της πολιτικής και 
διοικητικής επιστήµης, κειµένων πολιτικής στα προγράµµατα δηµοσιεύσεων των 
ερευνητικών ινστιτούτων τα οποία συµµετέχουν στο πρόγραµµα, εκθέσεων οι οποίες 
θα δηµοσιεύονται στα έντυπα των επιχειρηµατικών συνεταιρισµών και των 
εµπορικών ενώσεων, καθώς και µέσω της δηµοσίευσης µιας συλλογής άρθρων στα 
οποία θα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προγράµµατος καθώς και κάποιες 
προτάσεις πολιτικής. 

• Μέσω συνεισφοράς στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι 
συµµετέχοντες στο πρόγραµµα θα ενσωµατώσουν τα τελευταία ερευνητικά τους 
ευρήµατα σε παρουσιάσεις που θα γίνουν στο τµήµα τους µε τη µορφή σεµιναρίων 
για προπτυχιακούς φοιτητές και ακαδηµαϊκών συζητήσεων για µεταπτυχιακούς, νέους 
ερευνητές και συµβούλους πολιτικής. 

• Η διάχυση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος στο ευρύ κοινό θα διασφαλιστεί 
χάρη στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, π.χ. µέσω δηµοσίευσης άρθρων σε εφηµερίδες 
και πάνελ συζητήσεων σε τηλεοπτικά προγράµµατα. 

• Με τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος µπαίνουµε σε ένα διάλογο 
µε εκείνους τους ειδικούς από την Ε.Ε., τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και τις 
εθνικές δοµές κατά της διαφθοράς, οι οποίοι διαµορφώνουν πολιτική. Για το σκοπό 
αυτό το πρόγραµµα σχεδιάζει ένα διαδραστικό εργαστήριο όπου θα συµµετέχουν 
ακαδηµαϊκοί και ειδικοί και στο οποίο θα γίνει µια συλλογική αποτίµηση των 
αξιολογήσεων των κειµένων της πρώτης φάσης και των αποτελεσµάτων από τις 
συνεντεύξεις της δεύτερης φάσης του προγράµµατος. ∆εδοµένου ότι όλοι όσοι θα 
συµµετέχουν στο συγκεκριµένο εργαστήριο, θα κρατούνται ενήµεροι για την εξέλιξη 
της έρευνας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, το εργαστήριο αυτό θα είναι 
ένα ιδανικό φόρουµ για την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας, 
αναπτύσσοντας µε τον τρόπο αυτό προτάσεις κατά της διαφθοράς οι οποίες θα είναι 
θεµελιωµένες στην ανάλυση επίκαιρων εµπειρικών ευρηµάτων.  

Φέρνοντας σε επαφή τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες λαµβάνουν χώρα στην 
Ε.Ε., σε µη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εθνικές αρχές που µάχονται τη διαφθορά και στα 
ακαδηµαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα των έξι Ευρωπαϊκών χωρών, το πρόγραµµα θα 
συνεισφέρει σε γνώση και καλά θεµελιωµένες προτάσεις πολιτικής οι οποίες υπογραµµίζουν 
τη σηµασία της Ευρωπαϊκής διάστασης στη µάχη κατά της διαφθοράς. Η διεθνής µας έρευνα 
για τις αντιλήψεις σχετικά µε τη διαφθορά, και οι πόροι διατίθενται σε αυτή, διασφαλίζουν 
την εµβάθυνση, την επέκταση και την ενδυνάµωση µιας Ευρωπαϊκής περιοχής έρευνας, 
αντιµετωπίζοντας µε τον τρόπο αυτό την πρόκληση της ένωσης των ερευνητικών δυνάµεων 
των διαφορετικών Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Υπό αυτό το πρίσµα, το πρόγραµµα έχει τη 
δυνατότητα να επηρεάσει σηµαντικά τις κοινωνίες στις οποίες εστιάζει, ειδικά επειδή ένας 
από τους πρωταρχικούς του στόχους είναι να παρέχει σε ένα µεγάλο εύρος παραληπτών 
εξειδικευµένη γνώση και να προωθήσει το δηµόσιο διάλογο πάνω στη βάση της εµπειρικά 
θεµελιωµένης έρευνας. Το πρόγραµµα συντονίζει τις µελέτες των περιπτώσεων 
συγκεκριµένων κρατών µέσα σε ένα συνεκτικό ερευνητικό πλαίσιο το οποίο εκµεταλλεύεται 
τη βαθειά γνώση η οποία αποκτάται µέσω των συµπληρωµατικών ερευνητικών 
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δραστηριοτήτων που διεξάγονται στα συγκεκριµένα κράτη. Αναµένεται εποµένως, τα 
ευρήµατα του προγράµµατος να είναι υψηλής ποιότητας. 
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