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Σε εκδήλωση, που οργανώθηκε στα γραφεία
της Αρχής στις 27 Σεπτεµβρίου 2001, µε την
ευκαιρία της συµπλήρωσης τριών ετών από
την έναρξη λειτουργίας του θεσµού, κεντρι-
κός οµιλητής ήταν ο πρωθυπουργός κ. Κ. Ση-
µίτης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τη µέχρι στιγµής πορεία της Αρχής
και επιβεβαίωσε την ενεργό και ανεπιφύλα-
κτη στήριξή του σε αυτήν. Το κείµενο της οµι-
λίας του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
Θα µε έχετε ακούσει συχνά να µιλώ για τη
µεγάλη, για την απόλυτη προτεραιότητα που
έχει για µας και για τη δράση µας η ριζική
µεταβολή στις σχέσεις του πολίτη µε το κρά-
τος. Θα µε έχετε µάλιστα ακούσει να λέω ότι
είναι ζήτηµα όχι απλώς ποιότητας της καθη-
µερινής ζωής, της καθηµερινής ζωής του
πολίτη, αλλά και της ίδιας της αξιοπρέπειάς
του. Γιατί είναι ζήτηµα σεβασµού και αξιο-
πρέπειας να έχει απέναντί του ο πολίτης µια
δηµόσια διοίκηση µη καταπιεστική, µια δη-
µόσια διοίκηση φιλική και όχι εχθρική, µια
διοίκηση που θα βρίσκεται πραγµατικά στην
υπηρεσία του. Aκόµη και σε εποχές που η
τραγωδία και η διεθνής ένταση σκιάζει τις
ζωές µας, αυτή η πάλη µε στόχο –µε σταθε-
ρό στόχο– να βρεθεί ο πολίτης ενδυναµωµέ-
νος απέναντι στο κράτος, συνεχίζεται. Και
πρέπει ασφαλώς να συνεχίζεται γιατί αποτε-
λεί θεµελιώδες αίτηµα για την κοινωνία µας.
Ένας πολίτης µε περισσότερες δυνατότητες,
µε περισσότερα δικαιώµατα. Πιο ελεύθερος.
Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερη χαρά για µένα που
βρίσκοµαι σήµερα εδώ – στον Συνήγορο του
Πολίτη. Εδώ, τρία χρόνια µετά την έναρξη
της λειτουργίας του θεσµού, για µιαν αποτί-
µηση του έργου του. O Συνήγορος έχει ως
αποστολή να συµπαραστέκεται σε κάθε πο-
λίτη στην καθηµερινή του επικοινωνία µε τη
διοίκηση. Είναι ο παραστάτης του. Στις συν-
θήκες που επικρατούν ακόµη στην Ελλάδα,
η αποστολή αυτή δεν είναι ασφαλώς απλή
ούτε εύκολη. Η εµπειρία µας από τη λει-
τουργία πολλών δηµόσιων υπηρεσιών συχνά
δεν είναι ευχάριστη. Κάποτε µάλιστα συµ-
βαίνει να είναι τραυµατική. Τα προβλήµατα
στην υγεία, την πρόνοια και την πολεοδοµία
–για να χρησιµοποιήσω ορισµένα µόνον
παραδείγµατα– επιλύονται συχνά µε καθυ-
στερήσεις και ταλαιπωρία του πολίτη. Όµως
σταθερά από το 1996 προωθούµε ένα πρό-

γραµµα για τον εκσυγχρονισµό της ελληνι-
κής κοινωνίας. Και η αναµόρφωση της
δηµόσιας διοίκησης είναι βασική πτυχή
αυτού του προγράµµατος. Στο επίκεντρο της
προσπάθειάς µας βρίσκεται πάντοτε ο
άνθρωπος και προτεραιότητα αυτής της προ-
σπάθειας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των
αναγκών του. O εκσυγχρονισµός της δηµό-
σιας διοίκησης απαιτεί όραµα και ευρηµατι-
κότητα στις επιλογές µας. Έπρεπε, λοιπόν,
να βαδίσουµε µε νέες αντιλήψεις, να επε-
ξεργαστούµε πρόσφορες προτάσεις και να
εδραιώσουµε νέους θεσµούς, προκειµένου
να ανταποκριθούµε στις ανάγκες της απαιτη-
τικής εποχής µας. Το εγχείρηµα δεν ήταν
εύκολο. Έπρεπε να απαλλάξουµε τη διοίκη-
ση από τις απαρχαιωµένες και αντιπαραγω-
γικές δοµές της. Να καταπολεµήσουµε τη
γραφειοκρατία. Να αντιπαραταχθούµε στην
αδράνεια του συστήµατος. Ήταν ανάγκη επί-
σης να τονωθεί το αίσθηµα ευθύνης των δη-
µοσίων υπαλλήλων, να κατανοήσουν οι ίδιοι
καλύτερα τη σηµαντική αποστολή τους και
να συνειδητοποιήσουν βαθύτερα την ανάγκη
σεβασµού προς τον πολίτη, προς τον πολίτη
και τα δικαιώµατά του. 
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 
O Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί βασική
πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισµό της
δηµόσιας διοίκησης. Η λειτουργία του απο-
βλέπει αφενός µεν στη βελτίωση των όρων
για την επίλυση των προβληµάτων και την
άσκηση των δικαιωµάτων των πολιτών και
αφετέρου στην πάταξη των φαινοµένων
κακοδιοίκησης. O Συνήγορος του Πολίτη,
από την αρχή της δράσης του –το πιστεύω
αυτό– δικαίωσε τη βαθύτερη ουσία της απο-
στολής του. ∆ηλαδή την ανεξαρτησία του.
Και τη δικαίωσε µε δύο τρόπους. Κέρδισε
την εµπιστοσύνη του πολίτη και ταυτόχρονα
διαµόρφωσε τους όρους για την εποικοδο-
µητική συνεργασία του µε τη διοίκηση.
∆ηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την καλ-
λιέργεια, τη διάδοση και την εµπέδωση µιας
νέας διοικητικής κουλτούρας. Είναι επίσης
αλήθεια ότι δεν δίστασε να αναδείξει και να
αντιµετωπίσει, µε σύνεση και αποφασιστι-
κότητα, παθολογικά συµπτώµατα της δηµό-
σιας διοίκησης που χρόνιζαν και έτειναν να
προσλάβουν ενδηµικό χαρακτήρα. Περιορί-
ζοµαι να αναφέρω τα σηµαντικότερα. Πρό-
κειται για τη γραφειοκρατία, τη χαµηλή
παραγωγικότητα, την αποστασιοποίηση από
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την πραγµατικότητα, την έλλειψη διαφάνει-
ας, την ευκολία µε την οποία συχνά παρακά-
µπτεται ή και παραβιάζεται η νοµιµότητα.
Με µια λέξη, την κακοδιοίκηση. Συµπτώµα-
τα που είναι όλα ξένα, που δεν έχουν θέση
σε µια σύγχρονη κοινωνία και σε µια ευνο-
µούµενη δηµοκρατική πολιτεία. Θα ήθελα
επίσης να τονίσω ότι ο Συνήγορος λειτουργεί
στην πράξη όχι µόνον ως παραστάτης του
πολίτη, δίπλα του και υπέρ του, αλλά και ως
πολύτιµος συνεργάτης της διοίκησης. Γίνε-
ται δηλαδή πολλές φορές οδηγός, θα έλεγα,
και εµπνευστής της. Πώς αυτό; ∆ιαπιστώνο-
ντας δυσλειτουργίες και παθογένειες, διατυ-
πώνει συχνά προτάσεις για την αντιµετώπισή
τους. Με αυτές αποβλέπει στο ξεπέρασµα
δυσκολιών, στη διαµόρφωση νέων και πρό-
σφορων για την εξυπηρέτηση του πολίτη
πρακτικών, ακόµη και –στις περιπτώσεις
που κρίνεται αναγκαίο– στην τροποποίηση
της νοµοθεσίας. Στο δύσκολο αυτό έργο θα
του παράσχουµε κάθε δυνατή συνδροµή µε
όλα τα πρόσφορα µέσα. 
Φίλες και φίλοι, 
O Συνήγορος λειτουργεί µέσα στην κοινωνία
µας. Είναι γι’ αυτό ευαίσθητος δέκτης των
αναγκών της και γίνεται άµεσα κοινωνός των
προβληµάτων των πολιτών. Στον περιορισµέ-
νο χρόνο λειτουργίας του ανέπτυξε αξιόλο-
γες πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα επιθυµώ να
αναφέρω την αποστολή κλιµακίου του στις
περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από το
σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. Το κλιµά-
κιο συνεργάστηκε δηµιουργικά µε τις αρµό-
διες διοικητικές αρχές και συνέβαλε στην
αποτελεσµατική αντιµετώπιση πολλών πιε-
στικών προβληµάτων των σεισµοπαθών.
Ενεργώντας επίσης µε δική του πρωτοβου-
λία, ασχολήθηκε µε ζητήµατα αιχµής σε πε-
ριπτώσεις που φαινόταν ότι διακυβεύεται η
προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα των
εκθέσεων για τους αντιρρησίες συνείδησης
και για τις συνθήκες κράτησης των αλλοδα-
πών. Oι διαπιστώσεις που περιλαµβάνονται
σ’ αυτές µας δείχνουν ότι ορισµένες φορές
οφείλουµε να καταβάλλουµε περισσότερες
προσπάθειες για να φθάσουµε στο επίπεδο
προστασίας που πρέπει να εγγυάται µια σύγ-
χρονη δηµοκρατική κοινωνία, ιδίως σε
όσους ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές

οµάδες. Πρέπει επίσης να σηµειώσω πως η
σχέση του Συνηγόρου µε τη διοίκηση απο-
δείχθηκε ότι δεν είναι, όπως εκ πρώτης
όψεως φαίνεται, ανταγωνιστική. Η σχέση
τους αποβαίνει εν τέλει περισσότερο συνα-
γωνιστική. ∆εν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνού-
µε ότι Συνήγορος και διοίκηση έχουν τον ίδιο
τελικό στόχο, την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι ορισµένες φο-
ρές δεν παρατηρούνται µεταξύ τους τριβές.
Πρόκειται ωστόσο για µεµονωµένα περιστα-
τικά, τα οποία δεν είναι σε θέση να σκιάσουν
τη συνεργασία τους. 
Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 
Η Κυβέρνηση εκτιµά ιδιαίτερα το έργο που
έχει επιτελέσει ο Συνήγορος του Πολίτη.
Είµαι βέβαιος ότι ήδη ο θεσµός αυτός έχει
κερδίσει µια ξεχωριστή θέση στη συνείδηση
των συµπολιτών µας. Αλλά και η διοίκηση
απέκτησε έναν αξιόπιστο συνεργάτη στην
πολυσχιδή και δύσκολη αποστολή της. Θα
ήθελα να τονίσω ότι η φάση συγκρότησης
και αναγνώρισης του νέου θεσµού υπήρξε
σύντοµη. Μόλις τρία χρόνια µετά την έναρξη
λειτουργίας του και επιτελεί µε πολύ καλά
αποτελέσµατα την αποστολή του, απολαµβά-
νει γενικής αποδοχής και αρχίζει να ριζώνει
στο διοικητικό και πολιτικό µας σύστηµα. O
Συνήγορος του Πολίτη πέρασε ήδη στη φάση
της εµπέδωσης. Στη σύντοµη ζωή του πέρα-
σε δηλαδή γρήγορα σε νέα φάση. 
Σ’ αυτήν πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες
του, να εµπλουτίσει τις πρακτικές του, να
επεκτείνει µονιµότερα τις δραστηριότητές
του σε όλες τις περιοχές της χώρας και να
ενισχύσει τη διεθνή παρουσία του. Στην προ-
σπάθειά του αυτή η κυβέρνηση θα του προ-
σφέρει κάθε δυνατή βοήθεια. 
Φίλες και φίλοι, 
∆εν είναι εύκολη –καθόλου εύκολη– υπόθε-
ση η βελτίωση της λειτουργίας της δηµόσιας
διοίκησης, η βελτίωση της θέσης του πολίτη
απέναντι στο κράτος. Θα χρειαστεί αδιάκοπη
προσπάθεια. Θα χρειαστεί µια νέα συνειδη-
τοποίηση τελικά από τα ίδια τα στελέχη της
διοίκησης. Και ασφαλώς θα χρειαστεί ο ίδιος
ο πολίτης να συναισθανθεί τα δικαιώµατα κα-
θώς και τις δυνατότητες του. Πρόκειται για
µια βασική επιλογή. Πρόκειται για µια µάχη
που οφείλουµε –οφείλουµε στον ίδιο τον
εαυτό µας– να κερδίσουµε. Σας ευχαριστώ. 
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