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ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2009
Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟ «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ»
Προκηρύσσουν τον νέο πανελλήνιο διαγωνισμό «ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2009», ο οποίος αποτελεί τον πέμπτο
κατά σειρά διαγωνισμό των Νησίδων Ποιότητος.
Ο διαγωνισμός αυτός έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, δεδομένου ότι έχει τύχει καθολικής θετικής αποδοχής από την Κοινωνία.
Μέσα από μια αντικειμενική, προκαθορισμένη και διαφανή διαδικασία, επιλέγονται οι πρωτοβουλίες και οι
ομάδες εκείνες που δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστές
αλλά προσφέρουν έργο εθελοντικό ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως δημιουργικά πρότυπα για
την Κοινωνία και ειδικότερα για τη νέα γενιά. Ύψιστη αναγνώριση αποτελεί η επίδοση των βραβείων δια χειρός
του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Με βάση τα πιο πάνω, προσκαλούνται οι Εθελοντικές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-εφεξής «MKO» καθώς και οργανωμένες ομάδες συλλογικής δράσης πολιτών που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δραστηριοποιούνται στους τομείς φυσικού, πολιτιστικού και
κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας
των φύλων και της ισότητας ευκαιριών, καθώς και στην
προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
να υποβάλουν τις περιγραφές των εθελοντικών πρωτοβουλιών τους.
ΟΡΙΣΜΟΣ
Ως «Νησίδα Ποιότητας» νοείται η εθελοντική πρωτοβουλία εκείνη που αναπτύσσει συλλογική, πρωτοποριακή, μη κερδοσκοπική και μη ευρέως γνωστή δραστηριότητα.
Στην παρούσα προκήρυξη ως Νησίδα Ποιότητας αναφέρονται τα προγράμματα ή οι ενέργειες που οι διαγωνιζόμενοι φορείς (ΜΚΟ, Εθελοντικές Οργανώσεις, Ομάδες) μπορούν να υποβάλουν.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
O φετινός Διαγωνισμός των Νησίδων Ποιότητας παρουσιάζει μια πρωτοτυπία· σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου η συγκριτική αξιολόγηση ήταν ενιαία,
φέτος οι υποψηφιότητες θα ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες, θα αξιολογηθούν και τελικά θα βραβευτούν
χωριστά:
• Η μία κατηγορία «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» θα περιλαμβάνει όλα
τα κοινωνικά θέματα, από υγεία και αλληλεγγύη, μέχρι
ΑμεΑ και μειονότητες.
• Στην άλλη κατηγορία θα ομαδοποιηθούν όλες οι υποψηφιότητες που αφορούν στο περιβάλλον, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στον πολιτισμό.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες
πρωτοβουλίες και ομάδες είναι οι εξής:
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1. Δραστηριότητα συλλογική
Ως συλλογική θεωρείται η προσπάθεια που καταβάλλεται από ομάδα ατόμων, η οποία προβλέπεται από
τις καταστατικές αρχές της έννομης λειτουργίας της,
έστω και αν είναι προφανής ο προεξάρχων ρόλος του
ενός.
2.Δραστηριότητα ποιότητας και διάρκειας
Η δράση να διακρίνεται από υψηλή ποιότητα και αισθητική. Η υποψήφια ομάδα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη
διάρκεια δράσης με χαρακτήρα συνέχειας και να μην
αποτελεί αναλαμπή παραγωγής ποιοτικού μεν αλλά
πρόσκαιρου έργου.
Για τη διάρκεια δράσης θα πρέπει να υποβληθούν ανάλογα δικαιολογητικά.
3. Δραστηριότητα μη κρατική και μη κερδοσκοπική
Η προς βράβευση δραστηριότητα πρέπει να είναι μη
κρατική και να μην έχει οικονομική εξάρτηση από τον
ίδιο επιχειρηματικό φορέα.
Οι φορείς δεν θα πρέπει να αποκομίζουν κέρδη για τα
διοικητικά στελέχη ή τα μέλη τους.
Αποκλείεται η συμμετοχή των συνεταιρισμών, δεδομένου ότι αυτοί γενικά, αναδιανέμουν μέρος του πλεονάσματος στα μέλη τους. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας πρέπει να αποδεικνύεται από το καταστατικό.
4. Δραστηριότητα καινοτόμος
Καινοτόμο μπορούμε να θεωρήσουμε την υποψήφια
Νησίδα Ποιότητας που πληρεί κατά την εφαρμογή της
ενδεικτικά τα παρακάτω:
1. Καλή γνώση της περιοχής παρέμβασης καθώς και
των τοπικών αναγκών, συνθηκών και προβλημάτων.
2. Δυνατότητα συνεργασίας και συντονισμού με άλλες
ΜΚΟ ή και εθελοντικές οργανώσεις, άλλους τοπικούς
παράγοντες ή φορείς ανάπτυξης.
3. Ικανότητα κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας πολιτών και των νέων εθελοντών σε δράσεις αλληλεγγύης για τα προβλήματα που ο φορέας καλείται να
επιλύσει.
4. Αξιοποίηση άλλων καλών πρακτικών που ήδη έχουν
αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο τομέα και πεδίο παρέμβασης που η διαγωνιζόμενη «Νησίδα Ποιότητας»
στοχεύει.
5. Δημιουργία επικοινωνιακών μηνυμάτων που προάγουν τη συνολική συνείδηση για την υλοποίηση της
συγκεκριμένης «Νησίδας Ποιότητας»
5. Δραστηριότητα μη ευρέως γνωστή
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα πρέπει να μην έχει
τύχει ευρείας αναγνώρισης. Δεν αποκλείεται η συμμετοχή φορέα που έχει ήδη τύχει δημόσιο έπαινο, αρκεί η
βράβευση αυτή να μην έχει εξαντλήσει την αναγνώριση
του έργου της ομάδας.

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων
λήγει την Παρασκευή 19η Ιουνίου 2009.
Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών
στην παρακάτω διεύθυνση. Στην περίπτωση που η αίτηση
υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο αυτής να είναι στη διάθεση της Κίνησης Πολιτών
Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία
Για τον Διαγωνισμό «Νησίδες Ποιότητας 2009»
Ευφρονίου 5-7, 116 34 Αθήνα
Για συμπληρωματικές πληροφορίες
κα Ορέττα Σταυροπούλου
www.kinisipoliton.gr, e-mail: kinpol@otenet.gr
Τhl:.2107220063, Fax:2107220475
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων
περιλαμβάνει:
1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Ο έλεγχος της πρώτης φάσης διενεργείται από τριμελή
Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας, η οποία
συγκροτείται με απόφαση της «Κίνησης Πολιτών για μία
Ανοικτή Κοινωνία» και του «Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού».
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Αφορά στο περιεχόμενο της πρότασης και διενεργείται από την Ελλανόδικη Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία
απαρτίζεται από τους εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Στέφανος Γερουλάνος, Καθ. Χειρουργικής &
τ. Ιστορίας Ιατρικής
ΜΕΛΗ Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος PRAKSIS
Γιώργος Γραμματικάκης, πρ.Πρύτανης Παν. Κρήτης
Λάμπρος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος Unicef-Ελλάς
Μαριάννα Κορομηλά, Υπεύθυνη Α.ΠΑΝ. (Αρχείο της
Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραμα)
Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη, Δ/ντρια Ογκολογικού
«Αγλαϊας Κυριακού»
Σοφία Παπακωνσταντίνου, Επικοινωνιολόγος
Αναστασία Κουραφουλίδου, Πρόεδρος Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος Κίνησης
Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
O Διαγωνισμός «Νησίδες Ποιότητας 2009» αποτελεί τον
πέμπτο κατά σειρά διαγωνισμό των Νησίδων Ποιότητας.
Οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί έλαβαν χώρα το 2001 και το
2003 με Πρόεδρο της Ελλανόδικης Επιτροπής τον πρώην
Πρωθυπουργό της Ελλάδος Γεώργιο Ράλλη. Τα βραβεία
είχε απονείμει και τις δύο φορές ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος.
Οι δύο επόμενοι διαγωνισμοί έλαβαν χώρα το 2005 και
το 2007 με Πρόεδρο της Ελλανόδικης Επιτροπής τον Καθηγητή και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Τα βραβεία είχε απονείμει και τις δύο
φορές ο νυν Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Κάρολος Παπούλιας.
Αποτελεί, πιστεύουμε, καθήκον αλλά και ιδιαίτερη τιμή για τους διοργανωτές του Διαγωνισμού των Νησίδων
Ποιότητας, στα πλαίσια μιας σύντομης αναδρομής στους
προηγούμενους διαγωνισμούς, να αναφέρουμε για μια
ακόμα φορά τους νικητές. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο
να προβάλουμε και πάλι τις πρωτοβουλίες αυτές και το
ποιοτικό έργο που επιτελούν.

ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2001

Ο πρώτος κατά σειρά Διαγωνισμός Νησίδων Ποιότητας
έγινε το 2001 και είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια του διεθνούς έτους εθελοντισμού.
Την Ελλανόδικη Επιτροπή αποτελούσαν:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Ράλλης
ΜΕΛΗ: Δημήτρης Γλάρος, Αντιπρύτανης Παν. Ιωαννίνων
Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδρος Μουσείου Φυσ. Ιστορίας
Έφη Καλλιγά, τ.Πρόεδρος Σώματος Ελληνίδων Οδηγών
Γεώργιος Κουμάντος, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών
Λεωνίδας Κύρκος, Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρύτανης Παν. Αθηνών

Οι καλύτερες υποψηφιότητες που θα προκριθούν, θα
βραβευθούν από την Ελλανόδικη Επιτροπή σε επίσημη τελετή που θα λάβει χώρα περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.
Λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή χρόνο και τόπο θα ανακοινωθούν εν καιρώ. Οι νικήτριες οργανώσεις θα λάβουν
επίσης και συμβολικό χρηματικό έπαθλο. Όλοι όσοι συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα λάβουν έγγραφη απάντηση
από την Κίνηση Πολιτών σχετικά με τη διεξαγωγή του.
Χορηγοί επικοινωνίας του φετινού διαγωνισμού είναι:
Στο Ζάππειο Μέγαρο
Απονομή επαίνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
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• Ενοριακή Νεανική Εστία Αγ. Γεωργίου Ακαδημία Πλάτωνος «Η ΚΙΒΩΤΟΣ»
• Κέντρο Ζωής

Τα μέλη της Επιτροπής με εκπροσώπους των βραβευθεισών ομάδων

Η Επιτροπή ανακήρυξε ως νικήτριες έντεκα (11) οργανώσεις:
• Σύνδεσμος Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος και
Μέριμνας Υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»
• ΕΚΥΘΚΚΑ – Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων
κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού
• Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»
• «ΠΡΟΤΑΣΗ» - Κίνηση για έναν άλλο τρόπο Ζωής
• Γυναικείος Σύνδεσμος «Οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού»
• «ΤΕΧΝΗ» - Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρία/Παράρτημα
Κιλκίς
• «ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ»
• Σύλλογος για την Αναβίωση των Νέμεων Αγώνων
• Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας
• Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων – ΦΟΕΑ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
• Φιλόπτωχος Αδελφότης Ναούσης – έτος ίδρυσης 1887!

ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2003

Ο δεύτερος Διαγωνισμός Νησίδων Ποιότητας έλαβε χώρα το 2003.
Την Ελλανόδικη Επιτροπή αποτελούσαν:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Ράλλης
ΜΕΛΗ: Δημήτρης Γλάρος, Καθηγητής Παν. Αθηνών
Γεώργιος Κουμάντος, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρύτανης Παν. Αθηνών
Βάνα Ξένου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π
Σωτήρης Σόρογκας, Ζωγράφος-Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Λεωνίδας Κύρκος, Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών
Αλεξάνδρα Καλογερά, Πρόεδρος Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού

Η Επιτροπή ανακήρυξε ως νικήτριες οκτώ (8) οργανώσεις
• Παγκρήτιος Σύλλογος Παιδιών με νεοπλασία «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»
• Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλληλεγγύης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ»
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – Ίδρυμα για την Καταπολέμηση
της Πείνας
• Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»
• Εστία Κοριτσιού «ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ»
• Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ»
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Στην Παλαιά Βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ.Κωστής Στεφανόπουλος με εκπροσώπους των βραβευθεισών
ομάδων και τα Μέλη της Ελλανόδικης Επιτροπής

ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2005

Ο τρίτος Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το 2005.
Η Ελλανόδικη Επιτροπή αυτού του Διαγωνισμού είχε:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρύτανης Παν. Αθηνών
ΜΕΛΗ: Δημήτρης Γλάρος, Καθηγητής Παν. Αθηνών
Γεώργιος Κουμάντος, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών
Λεμονίτσα Μεσογίτη, Πρόεδρος Συνδέσμου
«ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»
Βάνα Ξένου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π
Σωτήρης Σόρογκας, Ζωγράφος-Καθηγητής Ε.Μ.Π
Ρίκα Καραγιάννη, Πρόεδρος Σώματος Ελληνικού 		
Οδηγισμού
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος Κίνησης
Πολιτών

Η Επιτροπή ανακήρυξε νικήτριες του Διαγωνισμού έξι (6)
οργανώσεις που είναι:
•
•
•
•
•
•

Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος
Ξενώνας για την Κακοποιημένη Γυναίκα και το Παιδί
Κοινωνική Στήριξη
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
PRAKSIS
ΑΛΚΥΟΝΗ Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας
Άγριων Ζώων

Παλαιά Βουλή, Νησίδες Ποιότητας 2005

ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2007

Ο τέταρτος Διαγωνισμός έλαβε χώρα το 2007
Την Ελλανόδικη Επιτροπή αποτελούσαν:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιώργος Μπαμπινιώτης, Καθηγητής Παν. Αθ.
ΜΕΛΗ Στέφανος Γερουλάνος, Καθηγητής Χειρουργικής 		
& τ.Ιστορίας Ιατρικής
Έφη Καλλιγά Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος
Λάμπρος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής
Εθνικής Επιτροπής UNICEF
Νίτσα Μεσογίτη, Πρόεδρος Συνδέσμου
«ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»
Βάνα Ξένου, Ζωγράφος – Καθηγήτρια ΕΜΠ
Νίκος Τζαβάρας, Καθηγητής Ψυχιατρικής
Ρίκα Καραγιάννη, Πρόεδρος Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος Κίνησης 		
Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία

Στην Παλαιά Βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Κάρολος
Παπούλιας με εκπροσώπους των βραβευθεισών ομάδων

Απονομή επαίνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η Επιτροπή ανακήρυξε νικήτριες του Διαγωνισμού οκτώ (8)
οργανώσεις που είναι:
• ΦΛΟΓΑ Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική
Ασθένεια
• Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού – Anthropos.gr
• ΑγκαλιάΖω - Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου
• Ομάδα Αιγαίου
• Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης
• Πολιτιστικός, Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών ΡΟΜ Ξάνθης- «Η ΕΛΠΙΔΑ»
• ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και
Ιατρικής
• PRAKSIS - Πρόγραμμα «Πολυϊατρεία Αθήνας-Θεσ/νίκης»

Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τους χορηγούς μας για την υποστήριξη και την οικονομική τους προσφορά στον Διαγωνισμό.
Η θετική τους ανταπόκριση στήριξε αποφασιστικά την πρωτοβουλία μας για τον εντοπισμό και τη βράβευση των ομάδων εθελοντών.
Η έμπρακτη συμπαράστασή τους συνετέλεσε καθοριστικά στη συνέχιση και στην επιτυχή έκβαση του όλου διαγωνισμού.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
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Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Το Δεκέμβρη που μας πέρασε
ομάδες κουκουλοφόρων πετούσαν επί σειρά ημερών βόμβες
μολότωφ στο κέντρο της Αθήνας, ανέτρεπαν κάδους απορριμμάτων και τους έβαζαν φωτιά, κατέκαιγαν και έσπαζαν μαγαζιά και καταστήματα τραπεζών, κατέστρεφαν πεζοδρόμια,
γέμιζαν με ανατρεπτικά συνθήματα αθώους τοίχους, έριχναν
μπογιές σε προθήκες και σε
αγάλματα. Η δράση τους συνεχίζεται με αιφνιδιαστικές επιδρομές, πυρπολήσεις καταστημάτων και οχημάτων. Πρόσφατα προπηλάκισαν έναν καθηγητή πανεπιστημίου,
ενώ μιλούσε σε ακαδημαϊκό ακροατήριο, έκαψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και
κατέστρεψαν στο τέρμα ΗΣΑΠ στην Κηφισιά εννέα βαγόνια.
Οι συνέπειες της καταστροφικής αυτής μανίας είναι ανυπολόγιστες : εκτεταμένες ζημίες, που υπολογίσθηκαν σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, συρρίκνωση
της εμπορικής κίνησης, των επενδύσεων και του τουρισμού, κλονισμός της
έννομης τάξης και των θεσμών, αναστάτωση της κοινωνικής ζωής και αβεβαιότητα για το μέλλον.
Ο κόσμος διερωτάται ποιοι και γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Δημοσιογράφοι και σχολιαστές έδωσαν διάφορες απαντήσεις, άλλες χλιαρές και συγκαταβατικές, και άλλες οργίλες.
Η ένοπλη βία του τελευταίου τριμήνου είναι η κατάληξη μιας ανατρεπτικής δράσης που άρχισε με εμπρηστικά συνθήματα, ακόμη και στους τοίχους των κεντρικών
κτηρίων του Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας Αθηνών, συνεχίστηκε με προκλητικά
γκράφιτι σε δημόσιους χώρους, με καταλήψεις και με συστηματική καταστροφή των
οδικών πινακίδων, εκδηλώθηκε με σποραδικές πράξεις τρομοκρατίας και τώρα εκφράζεται ως «εξέγερση» αναρχικών και περιθωριοποιημένων.
Επί είκοσι χρόνια το κόμμα που βρίσκεται σήμερα στην αντιπολίτευση «χειριζόταν»
την κατάσταση και την τρομοκρατία με συμβιβασμούς, με κάποιες παροχές, με παραπλάνηση, με ελεγχόμενο πληθωρισμό και με χειραγωγούμενο συνδικαλισμό!
Η σημερινή κυβέρνηση δεν βελτίωσε τη θέση των αδικημένων και των περιθωριοποιημένων, αδιαφόρησε για τις παραβιάσεις του πανεπιστημιακού ασύλου, δεν περιόρισε το οικονομικό και κοινωνικό χάσμα που παρέλαβε, δεν πάταξε τη διαφθορά,
επιχείρησε να συγκαλύψει τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που εκδηλώθηκαν, δεν έλαβε
τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της γενικής ανομίας.
Έτσι εξηγούνται η γενίκευση της εξέγερσης και η αδυναμία του κράτους να την τιθασεύσει. Τα φαινόμενα αυτά όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με ακραία ανεκτικότητα, που συνορεύει άμεσα με ατολμία και απραξία.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Στις 9 Φεβρουαρίου 2009 η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ οργάνωσε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημόσια Συζήτηση με θέμα:
«Η Απονομή της Δικαιοσύνης από τη σκοπιά του Πολίτη».
Η παρουσίαση και ανάπτυξη των ζητημάτων έγινε διαλεκτικά, με ερωταποκρίσεις μεταξύ δύο πάνελ. Οι μετέχοντες
στο πρώτο πάνελ (οι δημοσιογράφοι Ιωάννα Μάνδρου και
Γιάννης Μαρίνος, και ο καθηγητής Λίνος-Αλέξ. Σισιλιάνος)
υπέβαλαν εκ περιτροπής ερωτήσεις σχετικές με συγκεκριμένες δυσλειτουργίες κατά την απονομή της Δικαιοσύνης
στη χώρα μας σήμερα. Και οι ανήκοντες στο δεύτερο πάνελ (ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος, ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Γαβρίλης και ο δικηγόρος
και πρόεδρος του ΕΚΕΜΕ Νίκος Φραγκάκης) απάντησαν, εκ
περιτροπής επίσης, σχολιάζοντας, εκθέτοντας τα αίτια και
προτείνοντας τα καταλληλότερα μέτρα για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων. Ακολούθησαν ερωτήσεις από το ακροατήριο. Τη συζήτηση συντόνισε ο επίτ. Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου Στέφανος Ματθίας.
Με τις ερωτήσεις επισημάνθηκαν και συζητήθηκαν ιδίως
τα ακόλουθα προβλήματα:
α) οι καθυστερήσεις κατά τον ορισμό δικασίμου και κατά
την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων, των αστικών και
διοικητικών διαφορών, καθώς και ο φόρτος και η μεγάλη
εκκρεμότητα σε όλα τα δικαστήρια των Αθηνών, ιδίως τα
διοικητικά,
β) οι καθυστερήσεις στην ανάκριση, των σοβαρών ιδίως
υποθέσεων,
γ) οι καθυστερήσεις κατά την αποδεικτική διαδικασία στις
πολιτικές διαφορές, λόγω ιδίως του περιορισμού του
ωραρίου,
δ) οι αλλεπάλληλες και συχνά αδικαιολόγητες αναβολές,
όχι μόνο λόγω του περιορισμένου ωραρίου αλλά και για
άλλους, προσχηματικούς ενίοτε, λόγους,
ε) η ταλαιπωρία των δικαζομένων και των μαρτύρων, εξαιτίας ιδίως του περιορισμού του ωραρίου και των συνακόλουθων αναβολών,
στ) τα εξεζητημένα δικονομικά απαράδεκτα, η εμμονή ορισμένων δικαστών σε αοριστίες και σε δικονομικές ακυρότητες, καθώς και η τυπολατρική αντιμετώπιση διαδικαστικών ζητημάτων,
ζ) η έλλειψη αξιόπιστης διαδικασίας για την εξώδικη επίλυση των περιουσιακών και των ιδιοκτησιακών διαφορών,
η) η χαλάρωση της υπηρεσίας Επιθεώρησης των δικαστών,
θ) η συγκάλυψη ευθυνών που επιχειρείται ενίοτε από τους
«συνδικαλιστές»,
ι) οι επανειλημμένες καταδίκες της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του
Στρασβούργου,
ια) τα δικονομικά προνόμια του δημοσίου, που καταλήγουν
σε ανισότητα δικονομικών όπλων και
ιβ) οι ελλείψεις στη μηχανοργάνωση με αποτέλεσμα καθυ-

στερήσεις στην καθαρογραφή των πρακτικών και των
αποφάσεων.
Επισημάνθηκαν επίσης ορισμένες πρακτικές της πολιτικής εξουσίας, οι οποίες προσβάλλουν την ανεξαρτησία της
Δικαιοσύνης ως χωριστής και ισότιμης πολιτειακής εξουσίας επιφορτισμένης με την τήρηση της νομιμότητας. Τέτοιες
πρακτικές είναι ιδίως οι απόπειρες της πολιτικής εξουσίας να
προϊδεάσει, με δηλώσεις, συνεντεύξεις κ.λπ., την κοινή γνώμη σχετικά με εκκρεμείς υποθέσεις, οι πιέσεις που ασκούνται
ενίοτε, άμεσα ή έμμεσα, στη δικαστική κρίση, η οικειοποίηση
από κυβερνητικούς παράγοντες δικαιοδοτικών κρίσεων, με
τις οποίες προεξοφλούν τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ο
ανοίκειος και υπονομευτικός σχολιασμός ορισμένων δικαστικών αποφάσεων, με επακόλουθο η Δικαιοσύνη να μειώνεται
στα μάτια του λαού, η απροθυμία της Διοίκησης να εκτελέσει δικαστικές αποφάσεις που δεν της είναι αρεστές ή η παρέλκυση εκτέλεσής τους ή, ακόμη, η άρνηση της πολιτικής
εξουσίας να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις αυτές και με τις
αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, μολονότι
όλες αυτές είναι, κατά το Σύνταγμα και κατά την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεσμευτικές.
Μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων διανεμήθηκε σε
όλους τους παρόντες η ακόλουθη δήλωση-έκκληση:
« Είναι κοινή διαπίστωση ότι η πολιτική εξουσία δεν σέβεται
πάντοτε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.
Όταν πρόκειται για υποθέσεις που παρουσιάζουν κομματικό ενδιαφέρον, υπουργοί ή κυβερνητικοί παράγοντες σπεύδουν ενίοτε να κάνουν δηλώσεις ή να δώσουν συνεντεύξεις
για να προϊδεάσουν την κοινή γνώμη και να επηρεάσουν την
κρίση των δικαστών.
Άλλοτε υπουργοί προεξοφλούν δημόσια αποφάσεις δικαστικών οργάνων ή «αποφαίνονται» οι ίδιοι πριν αποφανθεί η
δικαιοσύνη.
Κάποιοι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας δηλώνουν ότι
δεν πρόκειται να εφαρμόσουν δικαστική απόφαση, αν αυτή
δεν συμφωνεί με τις απόψεις τους !
Επίσης υπουργοί, κοινοβουλευτικοί ή κομματικοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης, σχολιάζουν
ενίοτε κακόβουλα δικαστικές αποφάσεις, διαστρέφουν τα
δεδομένα και εκφράζουν «υποψίες» που γνωρίζουν ότι είναι
αβάσιμες.
Όταν δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται κομματικά ασύμφορες, η πολιτική εξουσία εξαπολύει ενίοτε μύδρους κατά
του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, ή άλλων δικαστηρίων.
Επιπλέον παρελκύει, με διάφορες προφάσεις, τη συμμόρφωσή της προς τις αποφάσεις αυτές ή εξαγγέλλει ότι δεν
πρόκειται να τις εφαρμόσει, μολονότι αυτές είναι, κατά το
Σύνταγμα, δεσμευτικές.
Επέμβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί επίσης κάθε νομοθετική μεταβολή που αφορά την αρμοδιότητα ή τη σύνθεση δικαστικών οργάνων, τη διεύθυνση των δικαστηρίων, την υπη-
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ρεσία επιθεώρησης κ.λπ., εφόσον γίνεται ευκαιριακά, για
την απομάκρυνση ορισμένων δικαστών ή για άσκηση πίεσης
ή για εξυπηρέτηση κομματικών βλέψεων.
Με τέτοιες ενέργειες η πολιτική εξουσία περιφρονεί τη διάκριση των κρατικών λειτουργιών και το αυτοδιοίκητο της
Δικαιοσύνης, υπονομεύει τη δικαστική ανεξαρτησία και μειώνει τους δικαστές στα μάτια του λαού. Σε κάποια στρώματα
της κοινής γνώμης καλλιεργείται η εντύπωση ότι εκείνος που
τελικά αποφασίζει είναι ο υπουργός ή η κυβέρνηση και ότι
οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν να συμμορφώνονται προς
τις προαποφασισμένες επιλογές τους…
Η Δικαιοσύνη, για να κάνει σωστά τη δουλειά της, πρέπει
να είναι σεβαστή και να διατηρεί στα μάτια όλων το κύρος
της. Διαφορετικά αδυνατεί να εκπληρώσει ικανοποιητικά την

αποστολή της. Και αυτό δεν συμφέρει κανέναν, ούτε την Κυβέρνηση. Διότι η εξουσία των κομμάτων είναι διαβατική ενώ
η νομιμότητα, την οποία η Δικαιοσύνη είναι ταγμένη να διαφυλάσσει, αποτελεί σταθερή εγγύηση για όλους.
Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» απευθύνει στις πολιτικές δυνάμεις έκκληση να απέχουν από κάθε
επέμβαση και κάθε απόπειρα επηρεασμού ή μείωσης της
Δικαιοσύνης ».
Τα πρακτικά της ανωτέρω δημόσιας εκδήλωσης δημοσιεύονται σε ιδιαίτερο τεύχος που θα αποσταλεί στα μέλη της
Κίνησης και στους αρμόδιους πολιτικούς και δικαστικούς
παράγοντες, θα διανεμηθεί δωρεάν σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, υπάρχουν δε στο site της Κίνησης Πολιτών στη διεύθυνση www.kinisipoliton.gr

Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η κατάσταση στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας και συγκεκριμένα η
κατάσταση των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι
επιεικώς τραγική.

ασύλου και στο άρθρο 16 και τώρα - κυρίως από
την κυβέρνηση αλλά όχι μόνο - στο θέμα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση! Με τη
μετατόπιση αυτή από την ουσία σε επιμέρους
θέματα, που αποτελούν μόνο παραμέτρους του
Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό ψη- κεντρικού προβλήματος, όχι μόνο υποβαθμίζεται
φίστηκε από τη Βουλή ένας Νόμος που περιείχε αλλά ουσιαστικά ακυρώνεται κάθε προσπάθεια
συγκεκριμένες προτάσεις - κατά πολλούς όχι αρ- αποτελεσματικής αντιμετώπισης της υφιστάμεκετά τολμηρές - ο Νόμος Κουτσίκου.
νης κατάστασης.
Σήμερα, μετά από αρκετό καιρό από την ψήφιση του και ενώ δεν έχουμε καν εικόνα αν αυτός ο
Νόμος εφαρμόζεται και σε ποιο βαθμό, το κεφάλαιο Ανώτατη Παιδεία ξανανοίγει με την έναρξη
διάλογου για τον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια: Σαν η κύρια αιτία για την κατάσταση στα
Πανεπιστήμια να είναι ο τρόπος εισαγωγής σε
αυτά!

Πιστεύουμε ότι οι μετατοπίσεις αυτές, που ουσιαστικά αποτελούν προσπάθεια αποπροσανατολισμού των πολιτών, είναι δόλιες και κατακριτέες, από όπου και αν προέρχονται. Αποσκοπούν
αφενός στη διατήρηση ορισμένων «κεκτημένων»
από πλευράς κάποιων πανεπιστημιακών και αφετέρου στην εξαγορά πολιτικού χρόνου και κόστους από πλευράς πολιτικής ηγεσίας. Ακόμα
και οι επιλογές των προσώπων που παίρνουν μέΕντύπωση προκαλεί στον απλό πολίτη η, για μια ρος στο νέο αυτό «διάλογο» συνηγορούν στην
ακόμα φορά, μετατόπιση από την ουσία, δηλαδή άποψη αυτή.
από το κυρίως ζητούμενο θέμα που είναι οι τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης της σημεριΔυστυχώς στην Ελλάδα η παραπομπή σοβανής κατάστασης των Πανεπιστημίων στο σύνολο ρών ζητημάτων στις καλένδες και τελικώς στη μη
του (μέσα από τον ψηφισθέντα Νόμο και ενδεχο- λύση τους, ανέκαθεν υπήρξε και είναι βολική για
μένως από συμπληρώσεις-τροποποιήσεις του) πολλούς , αλλά όχι για το κοινωνικό σύνολο. Ένα
σε επιμέρους ζητούμενα:
βήμα μπρος δεν αντισταθμίζεται με δυο πίσω...
Αρχικά -κυρίως από την αντιπολίτευση αλλά όχι
μόνο- το ζητούμενο μετατοπίσθηκε στο θέμα του
Σπύρος Φραγκούλης
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