Neapolis University
HEPHAESTUS Repository

http://hephaestus.nup.ac.cy

School of Economic Sciences and Business

Articles

1999

þÿ¤¿¹Â µ½ÄµÅ¾¿¼-½¿¹Â ® µÁ¯ Ä·Â
þÿµÀ¹º¿¹½É½¯±Â šÁ¬Ä¿ÅÂ- ¿»¹ÄÎ½
Athanasopoulos, Constantinos GE.
þÿš-½ÄÁ¿ •À¹¼ÌÁÆÉÃ·Â œµ»µÄÎ½ ˆÁµÅ½±Â º±¹ ‘½¬ÀÄÅ¾·Â
http://hdl.handle.net/11728/7150
Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

ΕΠ. ΑΠ. ΤΟΠ. ΑΥΤ. ΠΕΡ. ΑΝ . / R.DEC. ΑΟΜ . LOC. DEV. REG. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV.

Between Debators
or·
Aboutthe
Communication between
the State and the Citizens
βΥ PrQt,. Const,_~E.
ATHANASSOPQ_ULOS

It is welI known, that the relations

betwcen the State and the Citizcns are
not particularly good, thoιIgh <ll\eged
tl1at tllC State exclu~iVt.:ly t::xisls lιι sι:ι' νι:
the Otizcns.
rllenomenoll
C,lll
ΙΗ'
TI1c
ίntCΓΡΓcιed ίll Il1illlY w<JYs , I1UΙ tI1<:1"(: is
πο ncec\ for f'u.-ther prool', W11CIl lhe
situation daily CΧίιCCΓbaLcs, ancl
eνCIΎbοdΥ !1I'OLcSLs HgίlillSl ΙII<:
« inιolenIlJle» sitLιatio~l, WhiCIl οΙ' COUΓse
is «inspircd », « CΓcated », <φreseΓνecΙ »
and «exploited» Hlways by tl1e State and
always against it's Citizens.
Shifting, unfortunately, from being
Lovers of thc Icteal, to being Iovers of
tlle Attainable, with awe, ννι: state our
personal ορίηίοn, οη cnllancing the
quality of the cOlnmuniccltion IJetwecn
tl1c Statc and thc Cίtizens, leaving aside
Dante's 110pelessness.

Τοις Εντευξομένοις
ή

Περί της
Επικοι νωνίας

Κράτους -Πολιτών

IQU KαθrιγΏloύ

ΚωΥςπ,,-ΙΕ.

AΘANA~.oπoγΛoγ

Είναι γνωστόν τοις πάσι, ότι οι σχέ
σεις Κρ(χτους

- Πολιτ(lJν δεν

είναι ιδιαι

τέρως καλές, παριχ το θρυλούμενο, ότι
το Κράτος υπάρχει αποκλειστικιίJς και
μδνον προ ς lόξυπηρέτηση των Πολιτι;ll',
Το φnιν('ψενOν μΠ(Ψf,ί νυ ι'ομηνι' ιι 

θείο με πολλοίJς τρδπους, αλλil «τι χρι:ί
αν ί:χομεν μαρτύρων », ιnαν η κατ((
σταση καθηι.u:ριν(;Jς επιδειν(;)νεται και
οι πάνΤΕς διαμαρη')ροντω nυνεχ(;)ς γι α
την «απαQ('χδεΚΤ1j» Κ((T('xoτrιoη, την ο 

ποία βεβαίως «εμπνέεται», «δημιουρ
γεί.» , «συντηρεί» και «εκμεταλλεύεται»

Π(lντοτε το Κράτος και πάντοτε ασφα

λώς σε βάρος 1iων Υπηκόων του".
ΜεΘισΤ(lμενοι δυστυχώς εκ της κα
τηγορίας των εραστ(ον του lδεά)δους

στην κατηγορία των Ιόραστών του Εφι
κτ()'ίJ, μετά του προσήκοντος δί: ους

«καταΘέτουμε» την προσωπική μctς ά
ποψη γι.α την βελτίωση της ποιότητος
της επικοι.νωνίας Κράτους-ΠολΙΤ(l)ν,
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Ιο

There is a necessity
Ιο

Office
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αποταξάμενοι το Δαντικ()ν «απέπτη

institute an

include aIl the functions

πάσα ελπί.ς» ...

οΕ

Είναι ανάγκη, λοιπόν, να συσταΘεί

communication and Public Relations of

μία (ακόμη) Υπηρεσία για την ένταξη

the Public Administration (Central,

των λειτουργι.ιl>ν επικοινωνίας και δη

RegionaI, wc will refer Ιο local as weΙΙ at

μοσίων σχέσεων της Δημόσιας Διοίκη

an other ροίnΙ of time ... ) according Ιο

σης (Κεντρικής, Περιφερειακής) (περί

the following chart:

Τ.Α. Θα επανέλθω μεν άλλοτε ... ), κατά
το ακόλουθο σχήμα:

Prime Minister

Πρ(ι}θυπουργός

Office ofthe Prime Minister

Γραφείο Πρωθυπουργού

General Secretary of Communication
and Pub1ic Relations

Γενική Γραμματεί.α Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων

General Secretary of Comm. and

Γενικιi Διεύθυνση Επικοινωνίας και

P.R. - Managing Director

Δημοσίων Σχέσεων - Γενικ()ς ΔιευθυντΎ,ς

Employees

Υπάλληλοι

Ministrics

Υπουργεία

Direction of CommtInic<ltion and P.R.
Director

Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων

En1ployees
Regions

Υπάλληλοι

OΓfice

Σχέσεων· Διευθυντής

Περιφέρειες

of ('oJT1JJltlJliccιl iOJl <111(1 P.R.
C:hict·

Υπηοεσία Eπικoινωνίrις και Δημοσίων
2:x~;υι::ων· rΙιιul.ιJιίιμ~vι)ι;

Employees
The

dUΙy

Υπάλληλοι

ot' tlle Gcncral

ScαctalΎ

Η αποστολτ, αυτΎ,ς της ΓενικιΊς

of Communic<1tion and P.R. shoLIld

COl1l,Iill

ίmΡΙeωentatίοn

ΙΗΙΙΗΙ

υnι.;

0/1

.

oίo~ν LΧ~(jΕωv εί.νω ()υνιπ/)ν να

(J

lJνί-

Cοω

σταταιστηνεφαρμoγ~Ilρoγραμμδ

munication'and P.R. withil1 tllC Public

των Επικοι.νωνΙας και Δημοσίων Σχέ

Αdιηίnίstratίοn,

σεων εντός του χώρου της Δημ()σιας

PIΌgrams
Ιn

of

ΡΙΌgl'aωs

Γραμματείας Επικοινωνίας και Δημο-

and

οη

for

the othcr hand

regarding tllC Citizens.

των εν σχέσει με τους Διοικούμενους

detail:

- Internal

Public

Relations,

Communication Policy and Informing
the GovernmenL.
Analysis

Πολίτες αφ' ετέρου.
Αναλυτικά>ς: Πολιτικές Επικοινω

νίας και Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις
α. Πληροφόρηση της Κυβέρνησης.

Government

Αναλύσεις - Θέσεις της Κυβέρνησης

Ορίnίοη

και Μελέτες της Κοινής Γν(lψ,ης. Επι-

. Positioning and Public
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Διοίκησης αφ' ενός και Προγραμμά
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MHss

σκόπηση των Μέσων Μαζικής Επικοι

Media.
Filing Offices (data warehousing,
filing of publicίltions, T.V.-rίldio
programs c.c.)
b. Informing tllC HCHds of thc PtIblic
Offices, οη the problenls regarding rIle
relations between the AdIninistration
and ίhe Citizens (citizen's compIίlints:
numbcr of complaints, Γeasοns [or
cοιηΡΙίιίnΙs e.c.)
c. InforΠIing the wI10Ie οΓ ιΙιe l)lIbIic
ElnpIoyees οπ all lcveIs (centrHl,
ΓegίοnΗΙ)
οη
the new trends,
meHsurements, forms of Hction ίη
PLIhlic Adn1inistrίltion, as Ihcy
eventually Hl1d periocJicίlllY COIl1C IIp.
Con1municHlion
I)olicy <111(1
ExteIΏaI Public Relalions.
I)lIblic,ltίons οη ιΙιe fOl'I11 Hnc!
I'unclioning
metl10ds
of
tl1e
Αc!ιnίηίSΙΓaΙίvc SysICIll οΓ tllC coLIntry
,lη(1 iI's l)ιιl1lίι.: οftϊces. [)nJll1oIing 111C

νωνίας. Υπηρεσίες αρχείου (αποθή

Research - Supervision of

ιlιe

μοs:,ι[)Jι.: 11ι::νν JllC,ISlllCIlIC11IS, Ι[Iι.:ι1

ncccssily,

J'(:)HSOI1

and

ΙΗ:nefίι.

Ρl'Οnωιίng ιlιι.: (JOVClΊllClltHI i>ΓΟgπιπιs,

cspeci ,] ιι Υ Ι 11C 1)<1 r! dCHI ί ng

ννί

lh Ι 11C

ι,-, Ι"ιί,ιlls ()ΓΙIΙl~ St;tIc \νίιll ιΙΗ: (ϊιί/.ι.:ιι.

!)ul1liSI1ing eίlS'y lo COΙllIJI'Cl1Cl1ll
Lexts οπ any ncw Hdministrativc
ιηeaSUΓclηents a.O.
)JlI\)Jishing of p!'ncticnI (111(1 uscful
(juides witl1 ίηΕΟΙΊ1ΗιΙίοη οη
admίnίstΓnΙίvc sul)jecls, concclΊ1ing a
large number of thc Otizens.
InsIituting ίnter-ιnίηίSΙCΓίΗI CenLΓCS
[ο\' Inf01·mation.
Inslituting Offices [01, Citizens
cotnpIaints.

κευση πληροφοριών, δημοσιευμ(χτων,

εκπομπάJν .τηλεόρασης, ραδιοφωνίας
κ.λ.).

β. Πληροφόρηση των επί κεφαλΥlς
των Δημοσίων Υπηρεσι(ον περί των

προβλημάτων επί των σχέσεων Διοίκη
σης

- Διοικουμένων

(παράπονα Πολι

τιον, έκταση παραπόνων, λόγοι παρα
πόνων κ.λ.).

γ. Πληροφόρηση του συνόλου των
Δημοσίων Υπαλλήλων όλων των ι:πι
πέδων (Κεντρικο-ίJ, ΠεριφερειακοίJ)
περί των νέων τάσεων, μέτρων, μορ
φrί)ν δράσεων στο χώρο της Δημόσιας
Διοίκησης, ως αυτά αναΚ1'Jπτουν κατά
περιόδους .

Πολιτικές Επικοινωνί.ας και Εξωτε

ρικές Δημόσιες Σχέσεις
Εκδδσεις περί της μορφι1ς και του
τρόπου λeιτο υργίας του Διοικητικού
Συσυiματος της Χ(;ψας και των Δημο

οί.ων Υ πηΡΙ': ΟΙΙJJν της. 11 !.)()/\ολιΊ των τυ 
A(~)\Ι

\'t: (i)\'

LJuΟμίUί

(1)\',

1 \I~

(A.\'υ~ι'(~u.I'(~)\ Ij

τας, oκoπt.μ('nητας και ωφι·:λιμδτ Ilτ(Ίς
τους. I1ΡΟ[10λι:1 του !:Κ(χστοΤΕ Κυβερνη
τικ(η) ΙΙρογΡ(lμματος και. ιδίως ΕΚΕί.νου
Τ01.' τμ:ιiματοc: Η))) αΠT:()μΛνoιr των
()ιων Κι,ι(Ίτυυς·Πυλί.τοu.

,"1.1'-

'Ex60011

ι

κλα'ίκευμένων κειμένων περί. (τυχδν)

νέων διοικητίκών μΙ;τρων κ.ά. Έκδοση
πρακτικών και ε1',χρη'στων Οδηγcον με
πληροφορίας επί. συνήθων διοικηΤΙΚΌI)
χαρακτήρος Θεμιχτων, εκ των απασχο
λούντων μεγάλο αριθμό Διο\.κουμέ
νων. Λειτουργία Κέντρων Διϋπουργι

xιi.Jv πληροφοριών. Λειτουργία Γρα

φείων Παραπόνων Πολιτ(Ον. Κωδικο
ποιι1σεις ρυθμίσεων επί. Οεμ<χτων εν
διαφερόντων μεγάλο αριΟμι'> Διοικου-
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Codifying mcasurements, 011
subjects which intcrest a Iarge numbeI'
of Citizens.
Organizing Fairs. Instituting a
Spcaker's Officc.
The media possibIc to bc useci, [οτ
tlle bcst information of thc Citizens, <ΙΓΙ:
the Mass Media: Press, Radio, T.V.
Movics, Vidco a.o.
IL is possibIe Ιο appoint a ΡΓίme
Minister Counselor - directly repOl'ting
lo rI1e Ρ.Μ. and stlggcsting ,111Υ
01'
conccri νι:
CO 111 pIel11en la ΓΥ
ιηeasurements

- as I'csponsible for
contIΌlIing tlle ίl11ΡΙeιηentatίοl1 of thc
C0l11tnunicaliol1 and P.R. ΡJ'OgΠΙl11S,
Wllich ίlim <ιΙ ΙΙΙΙ: cl'calion ο[ goocl
I'clations betwccn ιΙιι: PtltJIjc Officcs
,ιnd tlle Citizens.
Οη lhe other lHIncl, rhc Elllployces
I'oth !ll'ΓIllrιnt~ "t 01' t(~mΙ)()Γrι!Ύ- deaIing
ννίlΙι 111C ,ιΙ)ονc Il1cntioncd ΡΙΊ>gι,ιIlΙS.
llΗI s t, W

11 C 11 e χ c c u 1ί 11 g 1I1 ι; ί ι ·

ιl uι ί

μένων. Οργ(χνωση ΕκΘέσεων. Αει
ΤΌυργία Γραφείου Ομιλητιλ)ν.

Τα μΕοα τα οποία εί.ναι δυνατόν να
χρησιμοποιηΘούν εν προκειμένω για
την πληρέστερη ενημ.t:ρωση των Ilολι
τ(λ)ν είναι τα ουν1;θη Μέσα Μαζι.κής

Επικοινωνίας: Τύπος, Ραδιοφωνία,
Τηλεόραση, Κινηματογραφικές ται
νίες,

Video, Κ.ί~.

Ως υπεύθυνος ελέγχου ι;φαρμογι1ς
Προγραμμ(χτων Επικοινωνίας και Δη

μοσίων Σχέσεων, αποσκοπούντων
στην καλλιέργεια καλών σχέσεων με
ταξύ Δημοσίων Υπηρεσιιον

- Διοικου

μένων, είναι δυνατόν να ορίζΕται Σύμ
βουλος του Πρωθυπουργού, ο οποίος
αναφί:ρεται. κατ' ευΘεί.αν στον Πρωθυ

πουργό και προτεί,νει την λι1ψη τυΧΙ1ν
ουμπληρωματικι;)ν ή διορΘωτικι;)ν μΙ
τρων.

Εξ άλλης πλευράς, οι ασχολούμενοι
UJfηρι'οιακ(;)ς (μ()νιμοι Υπ(Ίλληλοι, επί

OIf!Eίι~ It.(~.) μι, ιιιν ΕψαρμΟΥ11 Προ
','(ιΠfψ("των \·:JfΙΚΟι"ωVί(l.ς χ(ll Λημο

c s,

rτί(ι)ν LXf·.O!'(l)V π()ί: πι::ι. κ(ιτίλ τ ην ι::ν('ωκl ,-

,tdherc to tllC Pl'inciiJles οΙ' tllC σχΙcs οΙ
Ethics of t11C ])tlbIicily ErnpIoyee.
Beyond the l'egulcιliOllS ί\nci

παρεγκλίτως, πί:ραν των συνι;Οων δη

III c ,Ι

s ιι Ι' C 111 e n Ι S, Ι h C r c ί s

1111111 CI 11 Γlll'(() ι .

111(:'

Μ<ιIl ,

"ι W ίι Υ S Ι

wllO

11 e

Il<lS lo 1H~

seΙΎed Ι)Υ ίιηΥ
ΡΓudeηce,

innov<ltivc Hctions, ννίΙlι
Cl{Hity, publicity, l)oIdness

Hnd consequen~c, incJ uding ιΙιι:
suggestecl eclitoriaJ.
Besicles as successfully was silid:
«σκηνιi πας ο βίος και παίγνιον· 11 μάθε
παί.ζειν, την σπoυδilν μεταθείς, ή φ~:ρε
τας οΟύνας ... »

tncaning: thc whole life
is (\ stHge and (\ gal11e, either one ΙeCΙΓηs
how to play, 01' by skiping the learnilΊg,
suffel's the pain ...
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οη των καΟηκδντων τους να τηρσιΊν α

μοσιοϋπαλληλικ(ί)ν επιταγών, και τις
« αρχές» των Κωδί.κων ΗΟικι;ς του Στε
λι:χ()υ ; Δ ημ()ΟΙΙΗ ιιι() (, .

Ili:Qav

όμως των ρυ()μίΟΕων και

των Γραμ.ματειών υπάρχι;ι πάντοτε ο

Άνθρωπος, τον οποίο πρί:ΠΗ να υπη

ρεηΊσουν οί.ες δήποτε Υπηρεσί.ες και.
καινοτόμες δράσεις, μ~; Ο'ίJνεση, διαφά
νΕια, δημ.οσιι'>τητα, τι'>λμη και συνί;
πεια, της πρoτεινoμ.t'νης Γραμματείας
περιλαμβανομΙνης.
Άλλως τε, ως προσφυ(i)ς ελέχΘη:

σκηνή πας ο βίος και παίγνιον· ή μάΘε

παίζειν, την σπουδrιν μεταΟείς, ή φί:ρε
τας οδύνας ...

