
ΟΜΘΛΘΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΕΕΔΑ 

Α. ΓΘΩΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΘΗΜΗ ΠΑΡΟΤΘΑΗ ΣΗ ΕΕΔΑ 

 

ΖΑΠΠΕΘΟ ΜΕΓΑΡΟ, 20.1.2000 

 

Ο αηώλαο πνπ έιεμε ππήξμε ν αηώλαο ησλ πην αηκαηεξώλ θαη θαηαζηξνθηθώλ 

πνιέκσλ πνπ γλώξηζε ε αλζξσπόηεηα σο ζήκεξα. Αιιά θαη ν αηώλαο πνπ ε 

αλζξσπόηεηα, ζπγθινληζκέλε από απηέο αθξηβώο ηηο εκπεηξίεο, απνθάζηζε λα 

δηαζθαιίζεη κειινληηθά ηελ εηξήλε ζηνλ θόζκν, ηελ ειεπζεξία θαη ηε δηθαηνζύλε. 

Σπλείδεζε, ηδίσο ησλ πην θσηηζκέλσλ αλζξώπσλ, έγηλε όηη απηό δελ ζα επηηεπρζεί αλ 

δελ επηθξαηήζεη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζε εζληθό, βεβαίσο, πξώηα ν ζεβαζκόο ηνπ 

θάζε αλζξώπνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαζηέξσζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ηνπ, εθείλσλ δειαδή πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

πάληεο ιόγσ ηεο αλζξώπηλεο ηδηόηεηάο ηνπο. 

Απηό πξνζπάζεζε λα θάκεη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξώπνπ (ΟΓΓΑ, 1948), ην ζπνπδαηόηεξν θείκελν ηνπ αηώλα πνπ έιεμε. Έλα 

θείκελν βαζηά επαλαζηαηηθό. Μεηαμύ άιισλ λεσηεξηζκώλ, θαζηέξσζε ηελ 

αλληλέγγσα εσθύνη όλων ηων Κραηών-Μελών ησλ ΗΔ γηα ην ζεβαζκό ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζε θάζε ρώξα θαη ελέπλεπζε ην δικαίωμα προζθσγής ζε 

διεθνή όργανα ότι μόνο κραηών ενανηίον άλλων κραηών, αλλά και αηόμων ενανηίον 

κραηών, αθόκα θαη ηεο ίδηαο ηνπο ηεο Κπβέξλεζεο, εάλ θαηαπαηνύληαη ηα δηεζλώο 

αλαγλσξηζκέλα αλζξώπηλα δηθαηώκαηά ηνπο. 

Από απηήλ ηελ ΟΓΓΑ επήγαζαλ πάλσ από 80 διεθνή κείμενα (ζπκβάζεηο θαη 

δηαθεξύμεηο, δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο) πνπ νξίδνπλ, θαη επηηάζζνπλ είηε ηα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ γεληθά είηε ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηώκαηνο 

ε θαζεκηά ηνπο. 

Παξ’ όια απηά, δπζηπρώο, νη παξαβηάζεηο ηνπο ζπλερίζηεθαλ ζηνλ θόζκν ζε 

εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν αιινύ ιηγόηεξεο αιινύ πεξηζζόηεξεο, αιινύ ειαθξέο 

αιινύ βαξηέο αθόκα θαη βαξύηαηεο, κέρξη θαη πνιέκνπο. 

Γπζηπρώο θζάζακε κελ ζην ζεκείν όιεο ζρεδόλ νη ρώξεο ηνπ θόζκνπ λα 

εκθαλίδνληαη, κε ηα ιόγηα, νπαδνί ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, όρη ιίγεο όκσο 

από απηέο λα ηα παξαβηάδνπλ ζηελ πξάμε θάπνηε θαη βαξηά θαη κάιηζηα κε 

πξόθαζε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ! Δμ’ άιινπ ε 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο εμειίζζεηαη ρσξίο αλζξώπηλν πξόζσπν, πιήηηνληαο 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ησλ αδύλαησλ αηόκσλ θαη ιαώλ. 

Έηζη ε πξάμε απέδεημε ηελ αλάγθε πξαθηηθώλ κέηξσλ θαη λέσλ ζεζκώλ, δηεζλώλ 

θαη εζληθώλ, πνπ λα θαηαζηήζνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ δώζα 

πξαγκαηηθόηεηα. 
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Η δεθαεηία ηνπ ΄80 είδε λα εκθαλίδεηαη απηή ε θίλεζε θαη ε δεθαεηία ηνπ ’90 

ηελ είδε λα θνπληώλεη. 

Όιεο νη κεγάιεο παγθόζκηεο δηαζθέςεηο ηνπ ’90 –πξσηνθαλείο ζε αλζξώπηλε 

ζπκκεηνρή, ζε βαζύ αλαζθάιηζκα ησλ κεγάισλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ηεο 

αλζξσπόηεηαο πνπ όια άπηνληαη ησλ δηθαησκάησλ αλζξώπνπ, ζε πινύην ζηνηρείσλ 

θαη ζε λεσηεξηθέο πξνηάζεηο θαηέιεγαλ, κεηά ηηο Γηαθεξύμεηο ηνπο, ζ’ έλα 

Πρόγραμμα Δράζης θαζεκηά, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

Σηαζκό απνηειεί ηδηαίηεξα γηα ηελ εμέιημε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ 

θόζκν ε Γηαθήξπμε θαη ην Πξόγξακκα Γξάζεο ηεο Γηεζλνύο Γηάζθεςεο ηεο Βηέλλεο 

ηνπ 1993 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, πνπ ζπκππθλώλεη ζην Πξόγξακκα Γξάζεο 

ζσξεία ζεζκώλ πνπ ήδε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο. 

Ο  Ύπαηνο Αξκνζηήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, ην Γηεζλέο Πνηληθό 

Γηθαζηήξην, ηα λέα «δηθαζηηθά» θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο 

γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθώλ, ηέινο νη Δζληθέο Δπηηξνπέο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ πξνσζήζεθαλ ξεηά θαη νκόθσλα από όιεο ηηο ρώξεο 

ηνπ θόζκνπ πνπ κεηείραλ ζ’ απηό ην Σπλέδξην. Αιιά έληνλα θαη από ηηο ΜΚΟ, ησλ 

νπνίσλ ν ξόινο απνδείρζεθε ζνβαξόηαηνο. 

Ωζηόζν, γηα ηηο Δζληθέο Δπηηξνπέο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ εηδηθά, πξέπεη 

λα πνύκε όηη είραλ εκθαληζηεί πξσηύηεξα ζε κεξηθέο ρώξεο. 

Πξόγνλόο ηνπο κάιηζηα είλαη ε Commission Consultative française ηνπ 1947, ηεο 

νπνίαο εκπλεπζηήο θαη πξώηνο Πξόεδξνο ήηαλ ν πξσηαγσληζηήο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξώπνπ ηνπ 20
νπ

 αηώλα René Cassin. Η Δπηηξνπή απηή έγηλε έλδνμε, δηόηη σο 

πξώην έξγν ηεο όξηζε θαη επεξάησζε έλα Πξνζρέδην ηεο Οηθνπκεληθήο 

Γηαθήξπμεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ. 

Απηό ην Πξνζρέδην απνηέιεζε ηε βάζε ηεο ΟΓΓΑ ηνπ 1948, ηεο νπνίαο 

πξσηεξγάηεο θαη πάιη ππήξμε ν Πξόεδξνο ηεο Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο René Cassin. 

Η Γαιιία έκειιε λα παίμεη θαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο εμέιημεο ηνπ ζεζκνύ 

ζεκαληηθό ξόιν. 

Τν 1991 ζπλήιζε ε Γηάζθεςε ηνπ Παξηζηνύ πνπ έζεζε ηηο απνθιεζείζεο «Αξρέο 

ηνπ Παξηζηνύ» γηα ηνλ ζεζκό απηό, αξρέο πνπ, αθνύ εγθξίζεθαλ από ηε Γηάζθεςε 

ηεο Βηέλλεο ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 1993, πηνζεηήζεθαλ ηειηθά από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

ησλ ΗΔ ην Γεθέκβξε ηνπ 1993. 

Απηέο έρνπλ άκεζα εκπλεύζεη ηνλ ηδξπηηθό λόκν ηεο Διιεληθήο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ.  

Πξάγκαηη απηόο παξνπζηάδεη, σο πξνο ηε ζύλζεζε, επξεία 

αληηπξνζσπεπηηθόηεηα θνηλσληθώλ νκάδσλ, όπσο ππνδεηθλύεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε 

ησλ ΗΔ (Βνπιή, πνιηηηθά θόκκαηα, Αλώηαηα Γηθαζηήξηα, Σπλδηθαιηζηηθέο 
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νξγαλώζεηο, Γηθεγνξηθνί Σύιινγνη, Παλεπηζηήκηα, ΜΚΟ, αλεμάξηεηεο Αξρέο). 

Απηέο νξίδνπλ ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο – κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

Τόζν ν Πξόεδξνο όζν θαη νη Αληηπξόεδξνη εθιέγνληαη από ηα κέιε ηεο. Έρεη δε 

ηνπνζεηεζεί παξά ησ Πξσζππνπξγώ θαη απνηειεί ην Σύκβνπιν ησλ δηαθόξσλ 

Κξαηηθώλ Αξρώλ ζε ζέκαηα Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, θαη ηνλ δηαθσηηζηή ησλ 

πνιηηώλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηα ίδηα ζέκαηα. 

Δμ άιινπ έρεη ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγεί ζηε Γελεύε (παξά ηε Δπηηξνπή 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ησλ ΗΔ) κηα Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή (Comité de 

Coordination) ησλ Δζληθώλ Δπηηξνπώλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ. 

Τν 1999, κάιηζηα, η Επιηροπή Δικαιωμάηων ηοσ Ανθρώποσ ηων ΗΕ αλαγλώξηζε 

ζηηο Δζληθέο Δπηηξνπέο ην δηθαίσκα λα κεηέρνπλ απηνηειώο ζηηο εηήζηεο δηαζθέςεηο 

ηεο, δειαδή όρη σο ηκήκαηα ηεο θξαηηθήο αληηπξνζσπείαο θάζε ρώξαο. 

Όζν γηα ην Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο, ζπγθαιεί δηαζθέςεηο εηδηθέο ζην 

Σηξαζβνύξγν. 

Σήκεξα ζηνλ θόζκν ππάξρνπλ πεξί ηηο 50 ηέηνηεο Δπηηξνπέο ζε δηάθνξεο 

επείξνπο. Με άιια ιόγηα ν ζεζκόο αλαπηύζζεηαη, ηα ηειεπηαία ρξόληα, ξαγδαίσο, ζε 

εζληθό θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Τν έξγν ηεο Δπηηξνπήο, όπσο πξνβιέπεη ν λόκνο, είλαη πνιπζρηδέο: 

 βαζηθά είλαη ζπκβνπιεπηηθό πξνο ηελ Πνιηηεία γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, 

 δηακνξθώλεη πξνηάζεηο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξώπνπ, 

 δηαηεξεί επαθή θαη ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ζεζκνύο 

πνπ επηιακβάλνληαη ησλ ζεκάησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, 

 ελεκεξώλεη ηνλ ειιεληθό ιαό γηα ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο, 

 πξνσζεί έξεπλεο. 

Ο ρόλος ηοσ οργάνοσ ασηού διαθέρει πολύ από ηο ρόλο ηοσ Ombudsman 

(Σπλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε). Ο δεύηεξνο εξεπλά αηνκηθέο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο 

παξαπνλνύληαη ζπγθεθξηκέλνη πνιίηεο.  

Η Δπηηξνπή κειεηάεη θαη πξνηείλεη ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

αλζξώπνπ, πνπ αθνξνύλ θνηλσληθέο νκάδεο ή θαηεγνξίεο ή ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά. 

Πηζηεύσ όηη ε Διιεληθή Δπηηξνπή, πνπ ηδξύζεθε κε ζσζηό, βαζηθά, λόκν, ζα 

έρεη ηελ ελίζρπζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη θαη αλαπηπρζεί 

πιήξσο. Απηό ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη, αλ ιεθζεί ππόςε όηη ε Κπβέξλεζε ηα 

ηειεπηαία ρξόληα έδεημε ηελ πνιηηηθή βνύιεζε ηεο πξνώζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξώπνπ ζηα πιαίζηα ησλ δηεζλώλ εμειίμεσλ. 
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Σπγθεθξηκέλα: ππέγξαςε ή θύξσζε όρη ιίγεο δηεζλείο ζπκβάζεηο δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξώπνπ κε πξώην θαη θαιύηεξν ην Γηεζλέο Σύκθσλν Αηνκηθώλ θαη 

Πνιηηηθώλ Γηθαησκάησλ θαη ίδξπζε λένπο ζεζκνύο πξνζηαηεπηηθνύο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, ηνλ Ombudsman, πνπ ιεηηνπξγεί ήδε κε επηηπρία, ηελ 

Αξρή Πξνζηαζίαο από ηελ Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Χαξαθηήξα, ηελ 

Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο θαη ηελ εγθαηληαδόκελε ζήκεξα Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ. 

Γελ ζα ήζεια λα θιείζσ ηε ζεκεξηλή ηειεηή ρσξίο λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο 

επραξηζηίεο κνπ ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημαλ θαη 

ηελ ηηκή πνπ κνπ έθακαλ λα κε εθιέμνπλ Πξόεδξν θαη κάιηζηα πξώην Πξόεδξν ηνπ 

Σώκαηνο. 

Δίκαη βέβαηε όηη ε ςήθνο ηνπο επεξεάζζεθε από ην γεγνλόο όηη αγσλίδνκαη ήδε 

επί δεθαεηίεο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, ζηελ Διιάδα (Σύλδεζκνο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηεο Γπλαίθαο θαη Ίδξπκα Μαξαγθνπνύινπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ (ΙΜΓΑ), ην νπνίν εμαξρήο έζηεζα από εδώ θαη 22 ρξόληα) θαη δηεζλώο 

(σο Πξόεδξνο ηεο ηζηνξηθήο θαη πάληα πξσηνπνξηαθήο Παγθόζκηαο Οξγάλσζεο 

«Γηεζλήο Έλσζε Γπλαηθώλ», αιιά θαη σο Πξόεδξνο ηνπ ΙΜΓΑ, πνπ έρεη 

ζπκβνπιεπηηθή ηδηόηεηα κε ηα Η.Δ., ηελ UNESCO θαη ην Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο). 

Σην δύζθνιν έξγν πνπ καο πεξηκέλεη, πηζηεύσ θαη εγώ όηη απηή ε εκπεηξία κνπ 

ζα απνβεί ζεηηθή γηα κέλα. Δθείλν όκσο πνπ ζεσξώ βαζηθό παξάγνληα επηηπρίαο 

είλαη ε δεκνθξαηηθή θαη εγθάξδηα ζπλεξγαζία όισλ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο, γηα 

ηελ νπνία είκαη βεβαία. 

Δπηηξέςηε κνπ λα θιείζσ επρόκελε θαη δεκόζηα: θαιή καο επηηπρία ζηνλ αγώλα 

καο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ από ην λέν ηνύην κεηεξίδη. 

 

Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου 


