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"Εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας σας καλωσορίζω κι εγώ στην αποψινή
εκδήλωση.
Σε μια εποχή που η κοινωνία είναι εξαιρετικά δύσπιστη, ηττοπαθής και μοιρολατρική, οι
πολίτες έχουν πειστεί ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, ότι ανακυκλώνονται οι ίδιες και οι
ίδιες συζητήσεις, επειδή ανακυκλώνονται και διογκώνονται τα ίδια και τα ίδια προβλήματα.
Η οικονομική κρίση πλήττει κυρίως τα μεσαία και κατώτερα στρώματα με αποτέλεσμα να
διογκώνονται τα κοινωνικά προβλήματα, οι κοινωνικές αντιθέσεις. Τα θεσμικά κενά στο
πεδίο της χρηστής διοίκησης και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι
πολύ μεγάλα.
Η κακοδιοίκηση του ελληνικού κράτους, η οποία συναρτάται άμεσα με φαινόμενα διαφθοράς
στην δημόσια διοίκηση, είναι ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο, έχει εισχωρήσει
εκουσίως ή ακουσίως σε όλες τις μορφές της δημόσιας σφαίρας και εξελίσσεται μάλιστα
συστηματικά. Διατρέχει ολόκληρο το φάσμα της πολιτειακής δραστηριότητας.
Την ίδια στιγμή οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας, το δικαίωμα
στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, η απαγόρευση διακρίσεων, το δικαίωμα
στην εκπαίδευση, τα δικαιώματα του παιδιού, της γυναίκας, τα δικαιώματα των
μεταναστών, δικαιώματα κατοχυρωμένα τόσο συνταγματικά όσο και από την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, είναι πλέον μια σκληρή πραγματικότητα που
απειλεί την κοινωνία.
Η δημιουργία των ανεξαρτήτων αρχών είναι επακόλουθο της ανάπτυξης του κράτους
δικαίου, αλλά ταυτόχρονα υποδηλώνει και τη κρίση που υπάρχει στο σύγχρονο δημοκρατικό
κράτος σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των καθ’ ύλην αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων
να επέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά, όταν ζητείται από τους πολίτες για να επιβάλλουν
την εφαρμογή των κανόνων δικαίου αλλά και όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του πολίτη.
Οι ανεξάρτητες αρχές, παρά το γεγονός ότι εντάσσονται στο τμήμα του Συντάγματος «ως
Διοίκηση», συνιστούν, ωστόσο, κάτι το διαφορετικό, το οποίο ξεφεύγει από την
παραδοσιακή τριμερή διάκριση των κρατικών λειτουργιών και των κρατικών οργάνων των
νομοθετικών, διοικητικών και δικαστικών.
Η δημόσια διοίκηση αποτυγχάνει καθημερινά να επιφέρει αποτελέσματα και να
διεκπεραιώνει υποθέσεις των πολιτών, οι οποίοι ασφυκτιούν στην σημερινή δαιδαλώδη
γραφειοκρατία.
Τι μπορεί σήμερα να σημαίνει το δικαίωμα στην πληροφόρηση του πολίτη, το δικαίωμα στην
πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, όταν έχεις μια πολύπλοκη διοικητική διαδικασία;
Επομένως σε μία χώρα με ακραία φαινόμενα κακοδιοίκησης, το έργο του Συνηγόρου
αναδεικνύει την διαμεσολάβηση και τις αρχές που υιοθετεί ο διαμεσολαβητής σε μέσο
αναχαίτισης της παντοδυναμίας της κρατικής εξουσίας έναντι του πολίτη,
αντισταθμίζοντας την εξ ορισμού άνιση σχέση μεταξύ πολίτη και της δημόσιας διοίκησης.
Ακριβώς όμως ο όρος ανεξάρτητη αρχή προσδίδει και στον Συνήγορο του πολίτη, μια εγγενή
υποχρέωση διαρκούς προσπάθειας απαγκίστρωσης από οποιαδήποτε παρέμβαση της
πολιτικής ή άλλης εξουσίας.
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Ωστόσο σε ό, τι αφορά την τήρηση των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου, ιδίως της
αρχής της χρηστής διοίκησης, της αρχής της διαφάνειας και της αμεροληψίας, της αρχής
της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, καθώς και της αρχής της
προηγούμενης ακροάσεως, εκτός από το πεδίο δράσης του Συνηγόρου, καταλυτική είναι και
η αποστολή του δικηγόρου, με την νομική συμπαράσταση του οποίου μπορεί ο πολίτης να
επιτύχει άμεσα αποτελέσματα.
Και βέβαια όλα αυτά συνδέονται με το γενικότερο πρόβλημα της νομοθετικής
απλούστευσης, της κωδικοποίησης της νομοθεσίας και της μεταβολής των διοικητικών
διαδικασιών που πρέπει να είναι ενιαίες, αντιγραφειοκρατικές και προσιτές στον πολίτη.
Επομένως η απλούστευση της νομοθεσίας, η εφαρμογή καινοτομικών ή απλώς νέων
δικονομικών ρυθμίσεων που θα έχουν ως στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την
επιτάχυνση των δικών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πραγμάτωση των
δικαιωμάτων των πολιτών.
Μπροστά στην πραγματικότητα της πολύπλοκης νομοθεσίας και της αμφίβολης κάθε φορά
εφαρμογή της, μπροστά στην γραφειοκρατία και την ανεπάρκεια της Δημόσιας Διοίκησης, η
ισότητα των ανύποπτων πολιτών θα ήταν κενό γράμμα αν δεν υπήρχε η βοήθεια του νομικού
συμπαραστάτη, του δικηγόρου, ο οποίος επιτυγχάνει να εξισώσει τους εκ των πραγμάτων
άνισους μεταξύ τους πολίτες, που είναι ακόμη πιο άνισοι και αισθάνονται ανίσχυροι έναντι
της ποικιλόμορφης εξουσίας.
Είναι κοινή παραδοχή ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να επιτελέσει με γρήγορο και
αποτελεσματικό τρόπο τις λειτουργίες της και να διασφαλίσει με απόλυτο τρόπο την
απονομή δικαίου, δηλαδή την άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας (άρθρο 20
του ελληνικού Συντάγματος) και του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη ( άρθρο 6 Ευρωπαϊκής
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), φορέας των οποίων είναι κάθε πρόσωπο που
βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια ή σχετίζεται με την ελληνική έννομη τάξη.
Η προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η τιμή και η υπόληψη του
προσώπου, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, το απόρρητο
των ανταποκρίσεων, τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, η ίδια η ελευθερία της έκφρασης
και της πληροφόρησης είναι ορισμένα μόνο από τα δικαιώματα που πλήττονται σήμερα.
Επίσης, τα κοινωνικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην παιδεία και
την υγεία, σε μια περίοδο που συρρικνώνεται το κοινωνικό κράτος, βρίσκονται στο
στόχαστρο.
Με την κοινωνία αδύναμη και αποθαρρυμένη να αναζητά απεγνωσμένα αποκούμπι για την
προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών, όλοι εμείς οι θεσμικοί φορείς, τα κόμματα, οι Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, είναι και δική
μας ευθύνη και μέριμνα να σταθούμε στο πλευρό της κοινωνίας για την προστασία των
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Στο νέο κόσμο που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση: το Κράτος Δικαίου, τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, πολλές φορές, αντιμετωπίζονται ως υπολείμματα άλλων εποχών,
αναντίστοιχα με τις συνθήκες της οικονομικής ζωής, τις νέες ανάγκες και τα νέα δημόσια
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ήθη.
Σε αυτό το τοπίο έχουμε όλοι καθήκον να προασπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, να
δώσουμε νέο περιεχόμενο σε αυτά και να αναζητούμε διαρκώς νέες δικλείδες ασφαλείας
απέναντι στην ασυδοσία τόσο των ιδιωτικών όσο και των κρατικών μηχανισμών, με θύμα
τον πολίτη, τον άνθρωπο, στην καθημερινή μας ζωή και πρακτική.
Ο Συνήγορος του Πολίτη και κάθε άλλος παρόμοιος θεσμός βοηθάνε προς αυτή την
κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως επιπλέον η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινής
γνώμης για να μπορούμε να μιλάμε για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των
δικαιωμάτων των πολιτών.
Σε αυτό το σημείο, αφού πρώτα τον ευχαριστήσω για την παρουσία του στην αποψινή
εκδήλωση, θέλω να καλέσω στο βήμα, τον Συνήγορο του πολίτη, το φυσικό πρόσωπο
δηλαδή αυτής της μονοπρόσωπης ανεξάρτητης αρχής, τον κύριο Καμίνη."
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