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της. Εισηγητές: κ. Κ. Α. Πα�αϊωάννου, Πρόεδρος της ΕΕ∆Α και Τ. Σταυρινάκη, Ε�ιστηµονική Συνεργάτιδα 

της ΕΕ∆Α.  
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Ι. Γενικό Μέρος  

 

Η ε�ικράτηση της βίας συνιστά αδιαµφισβήτητη α�όδειξη της α�οµάκρυνσης της 

κοινωνίας α�ό τις βασικές αρχές του σεβασµού της ανθρώ�ινης αξιο�ρέ�ειας και της 

δηµοκρατίας. Η Εθνική Ε�ιτρο�ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου (ΕΕ∆Α) έχει 

εξετάσει όλες τις ε�ιµέρους �τυχές των γενεσιουργών αιτιών �ριν καλέσει �ρο µηνών την 

�ολιτεία να αντιµετω�ίσει ε�ειγόντως και α�οτελεσµατικά την έξαρση της ρατσιστικής 

βίας. Η υ�οτίµηση εκφάνσεων ρατσισµού και η µη α�οφασιστική αντιµετώ�ιση 

δια�ιστωµένων ρατσιστικών �ρακτικών «�ροµήνυαν» τη σηµερινή οξύτητα του 

φαινοµένου �ου θέτει σε κίνδυνο τους δηµοκρατικούς θεσµούς και τον κοινωνικό ιστό. Ο 

ρατσισµός εµφανίστηκε και εξα�λώθηκε µε �ολλούς τρό�ους. Η θεσµική του εµφάνιση 

αφορά µεταξύ άλλων �εριστατικά βίας ή αυθαιρεσίας �ου συνδέονται µε την αστυνοµία 

και τις ε�ιχειρήσεις «σκού�α» ως µοναδική α�άντηση της �ολιτείας  στο �ολύ�λοκο 

ζήτηµα των �αράτυ�ων µεταναστών. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και µέρος του 

ε�ίσηµου �ολιτικού λόγου �ου ενίοτε ακροβατεί ε�ικίνδυνα στο όριο της ρητορικής του 

µίσους. Παράλληλα, ανεύθυνες �ρακτικές, ό�ως η δηµοσιογραφική διαχείριση 

εγκληµατικών �ράξεων και κοινωνικών φαινοµένων α�ό τα ΜΜΕ, ε�έδρασαν καταλυτικά 

στη διαµόρφωση ενός συλλογικού ασυνείδητου και στην εδραίωση µιας συλλογικής 

ρατσιστικής κοινοτο�ίας.   

 

Α. Α�ό την α�οδοχή του ρατσισµού στην άσκηση  βίας  

 

Στις �ρόσφατες �αρατηρήσεις της ε�ί του Σ/Ν για την κατα�ολέµηση ορισµένων 

µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του Ποινικού ∆ικαίου, η 

Ε�ιτρο�ή τόνισε ότι η κύρωση του ρατσιστικού λόγου  δεν �ρέ�ει να λειτουργήσει ως 

αντίβαρο στην α�ουσία ο�οιασδή�οτε κύρωσης των �ράξεων βίας2. Ορισµένα µόνο 

�εριστατικά ρατσιστικής βίας βρίσκουν το δρόµο της δηµοσιότητας µαρτυρώντας την 

                                                 
2 Ήδη το 2001, η ΕΕ∆Α σηµείωνε ότι «[ι]διαίτερα βίαιες, �ρωτόγνωρες για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, 

ενέργειες Ελλήνων �ολιτών αλλά και δηµοσίων (αστυνοµικών) οργάνων, τα έτη 1999-2001, κυρίως κατά 

αλλοδα�ών µεταναστών �ου διέµεναν νόµιµα στην Ελλάδα, αλλά και εις βάρος µελών της κοινότητας των 

Ροµά,  έχουν καταστήσει �λέον σαφές ότι η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να �ροβεί άµεσα στην εισαγωγή και 

εφαρµογή νέας, ολοκληρωµένης νοµοθεσίας για την �ροστασία α�ό και την εξάλειψη των «φυλετικών 

διακρίσεων» στην Ελλάδα». 
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κορύφωση της έντασης3. Είναι όµως βέβαιο ότι �ολλά άλλα κρούσµατα δεν εξέρχονται 

�οτέ α�ό την στενή σφαίρα του θύµατος και κά�οιων ΜΚΟ �ου �αρέχουν ιατρική 

βοήθεια. Το θύµα, συχνά αλλοδα�ός χωρίς νοµιµο�οιητικά έγγραφα διαµονής, �αραµένει 

αόρατο και τελικά ανύ�αρκτο για την �ολιτεία.  

Η ρατσιστική βία και ο ρατσιστικός λόγος δηµιουργούν και εκφράζουν 

κατηγοριο�οίηση των ατόµων σε ανθρώ�ους και υ�ανθρώ�ους, εκµηδενίζοντας την 

ανθρώ�ινη υ�όσταση των ανε�ιθύµητων. Όταν τα ρατσιστικά εγκλήµατα δεν 

διερευνώνται σε βάθος και δεν διώκονται και ο ρατσιστικός λόγος �αραµένει ανέλεγκτος 

και ασύδοτος, οι δράστες λαµβάνουν το µήνυµα ότι µ�ορούν να συνεχίσουν ελεύθερα τη 

βίαιη συµ�εριφορά. Η ατιµωρησία εντείνει και διαιωνίζει τη βία, α�οµακρύνει τις 

ευάλωτες οµάδες α�ό το κοινωνικό σύνολο και συχνά καταλήγει σε αντί�οινα.   

Η ΕΕ∆Α έχει �λήρη ε�ίγνωση ότι οι δια�ιστώσεις αυτές ενδέχεται να µοιάζουν 

ήδη ξε�ερασµένες υ�ό το �ρίσµα της α�οτρό�αιης δολοφονίας του άτυχου Μανώλη 

Καντάρη στην οδό Γ΄ Σε�τεµβρίου της Αθήνας και των �ογκρόµ κατά µεταναστών �ου 

ακολούθησαν. Ό�οιος όµως �αρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης στην �εριοχή,    

αισθάνεται α�οστροφή για την σκληρότητα αλλά δεν εκ�λήσσεται.    

Η ζοφερή κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας συµ�υκνώνει την α�οτυχία της 

�ολιτείας να αντα�οκριθεί στην υ�οχρέωση διασφάλισης συνθηκών ασφάλειας για 

ο�οιονδή�οτε διαβιόί στο ελληνικό έδαφος. Η ανθρω�ιστική κρίση των συνόρων (τόσο 

στον Έβρο, όσο και στην Ηγουµενίτσα) βρίσκει τον αντικατο�τρισµό της στην 

ανθρω�ιστική κρίση του κέντρου της �ρωτεύουσας: η α�ουσία αντεγκληµατικής 

�ολιτικής καθιστά θύµατα – αναλόγως του δράστη – ηµεδα�ούς και αλλοδα�ούς (ή 

ηµεδα�ούς �ου διαθέτουν «χαρακτηριστικά» αλλοδα�ού και αναγκάζονται να α�οδείξουν 

την «ηµεδα�ότητά»  ως �ροα�αιτούµενο για την ασφάλειά τους). Η ακραία αυτή 

κατάσταση όµως δεν µ�ορεί να α�οτελέσει άλλοθι ή αιτία α�οσιώ�ησης της εξά�λωσης 

της βίας σε �ολλές �εριοχές της �εριφέρειας.  

                                                 
3 Η ΕΕ∆Α �ραγµατο�οίησε διαβούλευση µε ΜΚΟ, οι ο�οίες έρχονται σε ε�αφή συχνά µε θύµατα 

ρατσιστικής βίας. Στη συνάντηση συµµετείχαν οι PRAKSIS,  Γιατροί του Κόσµου, i-Red, το Φόρουµ 

Προσφύγων. Η ΕΕ∆Α ήρθε ε�ίσης σε ε�αφή µε το Φόρουµ Μεταναστών, το ΚΕΘΕΑ MOSAIC, το YRE 

YOUTH AGAINST RASISM IN EUROPE και το Κυριακάτικο Σχολείο. Η ΕΕ∆Α ευχαριστεί όλους τους 

φορείς για τη συνδροµή τους. Η ε�ιστηµονική συνεργάτιδα ε�ίσης ευχαριστεί την κ. ∆άφνη Κα�ετανάκη, 

στέλεχος του Γραφείου της Ύ�ατης Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα, για τις 

�ολύτιµες �ληροφορίες και τη γόνιµη συζήτηση.   

 



4 

 

Η �αρούσα κατάσταση, σοβαρότερη α�ό κάθε άλλη στον �αρελθόν, δεν αφήνει 

�εριθώρια α�ο�ροσανατολισµού και «δια�ραγµάτευσης» της έννοιας της ασφάλειας 

σύµφωνα µε κοντόφθαλµες ή µονό�λευρες αναλύσεις. Η �ολιτεία οφείλει να διασφαλίσει 

για ο�οιονδή�οτε διαβιοί ε�ί ελληνικού εδάφους το δικαίωµα στη ζωή έναντι κάθε 

κρατικού, �αρακρατικού ή άλλου εγκληµατικού στοιχείου. Κατάφωρες �αραλείψεις εκ 

µέρους της �ολιτείας συνέθεσαν την αφόρητη καθηµερινότητα των ανθρώ�ων �ου 

διαβιούν ή εργάζονται στις �ληττόµενες �εριοχές. Έναντι αυτών η �ολιτεία υ�έχει 

�ολυε�ί�εδη ευθύνη: η κουλτούρα της βίας ε�ιδρά σε όλο το φάσµα της ιδιωτικής και 

κοινωνικής ζωής και εξέλιξης του καθενός, ενώ υ�ό τις �αρούσες ακραίες συνθήκες, 

οδηγεί σχεδόν νοµοτελειακά στην ανά�τυξη ξενοφοβικών αισθηµάτων. Η α�αξίωση των 

κρατικών θεσµών διά της α�ουσίας τους ή της ανοχής εγκληµατικών συµ�εριφορών 

διαβρώνει το κράτος δικαίου και α�οδυναµώνει τις δηµοκρατικές αξίες.  

Το κράτος �ου α�οχωρεί υ�οκαθίσταται α�ό οργανώσεις ή οµάδες µε σκο�ούς και 

δράση �ου αντίκεινται στο νόµο και εν τέλει στο δηµοκρατικό �ολίτευµα. Με αυτό τον 

τρό�ο, βάλλονται βάναυσα η δικαιοκρατική ασφάλεια και η αξιο�ρέ�εια κάθε �ολίτη. Τα 

�ογκρόµ εναντίον αλλοδα�ών, νοµίµων ή �αράτυ�α διαµενόντων, στρέφονται εναντίον 

της δηµοκρατικής κοινωνίας. Οι �ολίτες µετατρέ�ονται σε θύτες και α�εµ�ολούν τις 

αντιστάσεις τους έναντι της αυθαιρεσίας.  Οι �ρόσφατες �ρακτικές, στενά συνυφασµένες 

µε γνωστές α�ό το �αρελθόν τεχνικές του φασισµού, αφήνουν �λέον λίγες αµφιβολίες για 

την εδραίωση φασιστικών θυλάκων.  Εξάλλου, η δηµοσίευση συνεντεύξεων κατοίκων, 

ό�ου οµολογείται η αναζήτηση βοήθειας σε ακροδεξιές/νεοναζιστικές οµάδες ενόψει της 

�ροφανούς α�ουσίας του κράτους, ε�ιβάλλει τη σοβαρή αντιµετώ�ιση του φαινοµένου.  

Η α�ουσία µιας δίκαιης µεταναστευτικής �ολιτικής και ενός α�οτελεσµατικού 

συστήµατος ασύλου συµβάλλουν αναµφίβολα στη σηµερινή κρίση. Προκειµένου όµως να 

α�οφύγουµε την υ�οβάθµιση των φαινοµένων και να �ροσεγγίσουµε ψύχραιµα το 

ζήτηµα, δεν �ρέ�ει να εξετάσουµε τη ρατσιστική βία µόνο ως συνέ�εια της 

ανθρω�ιστικής κρίσης �ου συνδέεται µε τη µεταναστευτική �ολιτική. Ο ρατσισµός έγινε 

�ιο ορατός στην �ερίοδο της µεγάλης κρίσης αλλά δεν γεννήθηκε α�ό αυτή.  

Το τελευταίο διάστηµα ωστόσο ε�ήλθε ρήξη µε τους θεσµούς του ε�ίσηµου 

κράτους. Η α�ονοµιµο�οίηση των θεσµών αντι�ροσώ�ευσης και η γενικευµένη 

αµφισβήτηση των κρατικών δοµών να λειτουργήσουν �ρολη�τικά και θερα�ευτικά σε 

φαινόµενα κοινωνικής �αθογένειας α�οτελούν �ρονοµιακό �εδίο για την εξά�λωση της 
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κοινωνικής δυσανεξίας και του φυλετικού µίσους. Ο ρατσισµός της κρίσης συνέβαλε 

καθοριστικά ώστε να ξε�εραστούν τα όρια της ανεκτικότητας και να �εράσουν στην �ράξη 

ή να α�οδεχτούν ηθικά  τη ρατσιστική βία στρώµατα της κοινωνίας �ου µέχρι τώρα δεν 

µετείχαν στη διαδικασία του φαινοµένου4. Α�οτέλεσµα αυτού είναι ότι το 

«µεταναστευτικό» αντιµετω�ίζεται µόνο ως �ρόβληµα, συµ�αρασύροντας µαζικά τη 

διαδικασία ένταξης των αλλοδα�ών, την ανεκτικότητα της κοινωνίας και εν τέλει την 

�ροσήλωση στους δηµοκρατικούς θεσµούς.  

 

Β. Εννοιολογική �ροσέγγιση: βία ή έγκληµα + ρατσιστικό κίνητρο  

∆εν υ�άρχει ένας κοινός νοµικός ορισµός της ρατσιστικής βίας. Σύµφωνα µε ένα 

ευρέως α�οδεκτό ορισµό, ως ρατσιστική βία ορίζεται η εγκληµατική �ράξη εις βάρος 

θυµάτων, τα ο�οία ε�ιλέγονται µε βάση τη φυλή, την εθνική ή εθνοτική �ροέλευση, τη 

θρησκευτική ή �ολιτισµική �ροέλευση, το χρώµα. Το θύµα δεν ε�ιλέγεται ως άτοµο, 

αλλά γιατί ανήκει ή συνάγεται ότι ανήκει σε µια οµάδα �ου µοιράζεται το 

στοχο�οιούµενο χαρακτηριστικό5. Η ρατσιστική βία µ�ορεί να στρέφεται και κατά 

υλικών αγαθών, ε�ειδή ανήκουν στην οµάδα ή το �ρόσω�ο �ου στοχο�οιείται. Η 

ρατσιστική βία εκδηλώνεται και λεκτικά (λ.χ. α�ειλές, εκφοβισµός, εξύβριση).  

Στο �λαίσιο του ΟΑΣΕ και κά�οιων αλλοδα�ών έννοµων τάξεων, �ροτιµάται ο όρος 

«έγκληµα µίσους». Το έγκληµα µίσους θεωρείται ότι διευκολύνει την �οινική 

αντιµετώ�ιση, καθώς είναι �ιο σαφής η σύνδεση του όρου µε την αστυνοµία και την 

�οινική δικαιοσύνη6. Πρόκειται για µια ευρύτερη �ροσέγγιση, σύµφωνα µε την ο�οία 

�εριλαµβάνεται στα κίνητρα η θρησκεία, το φύλο, ο σεξουαλικός �ροσανατολισµός ή η 

ανα�ηρία. Το έγκληµα µ�ορεί να είναι κά�οιο α�ό τα ήδη τιµωρούµενα α�ό τον �οινικό 

κώδικα, ό�ως ανθρω�οκτονία, ε�ίθεση �ου �ροκαλεί βαριές σωµατικές βλάβες, ληστεία ή 

κλο�ή, βανδαλισµός �εριουσίας (ή χώρου θρησκευτικής λατρείας). 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, το κίνητρο της βίας είναι συχνά ένα µείγµα 

µισαλλοδοξίας, άγνοιας, φόβου για το διαφορετικό, το «άλλο» �ου α�ορρέει α�ό τον 

                                                 
4 Etienne Balibar, « Racisme et crise », Race, nation, classe. Les identités ambigües, La Découverte/Poche, 

1988, σελ. 291-292.    
5 Συµβούλιο της Ευρώ�ης, Combattre la violence raciste et xénophobe en Europe : études de cas, 1997, σελ. 

14. Βλ. ε�ίσης, EUMC, ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ, Συγκριτική ε�ισκό�ηση των 

συµ�ερασµάτων των Εκθέσεων των Εθνικών Φορέων Συνεργασίας του RAXEN 2001-2004, Συνο�τική 

έκθεση, 2005.  
6 Βλ. και OSCE, HATE CRIMES IN THE OSCE REGION – INCIDENTS AND RESPONSES, ANNUAL 

REPORT FOR 2009, σελ. 13.  



6 

 

κοινωνικό α�οκλεισµό διαφόρων οµάδων (µεταναστών, αλλά και ηµεδα�ών, ό�ως οι Ροµά, 

ή τα �αιδιά των µεταναστών �ου έχουν την ιθαγένεια του κράτους στο ο�οίο διαβιούν), 

αλλά και α�ό εθνικιστικές ιδεολογίες. Όλα τα διεθνή όργανα καταγράφουν και 

αξιολογούν τα �εριστατικά ε�ιθέσεων κατά θρησκευτικών χώρων ή χώρων �ου 

συνδέονται µε οµάδες µε ευάλωτα χαρακτηριστικά  κατά τη µελέτη της κατάστασης σε 

µια συγκεκριµένη χώρα. Ειδικό �εδίο διερεύνησης για τα διεθνή όργανα άλλωστε είναι 

το �οδόσφαιρο ως χώρος ό�ου ευνοείται η ανά�τυξη και η διάδοση ξενοφοβικών και 

ρατσιστικών ιδεολογιών και �ρακτικών. 

Με εθνικιστικές ιδεολογίες συνδέεται συχνά η ρατσιστική βία �ου ασκείται α�ό 

οµάδες ή συλλογικότητες, οι ο�οίες την αντιλαµβάνονται ως α�οστολή. Η α�οστολή αυτή 

συνίσταται στην «�ροστασία» µιας �εριοχής α�ό τους αλλοδα�ούς, µε σκο�ό να 

διασφαλίσουν την «καθαρότητα» της σύνθεσης του �ληθυσµού. Οι ε�ιθέσεις σε αυτές τις 

�ερι�τώσεις είναι θεαµατικές, ακολουθούν συγκεκριµένες µεθόδους, οι ο�οίες στοχεύουν 

στην ε�ίδειξη της α�όλυτης κυριαρχίας στην �εριοχή. Η �ερί�τωση του Αγίου 

Παντελεήµονα και της �λατείας Αττικής εµ�ί�τουν σε αυτή την κατηγορία. 

Τα συµβάντα στην �λατεία Βικτωρίας α�οτελούν ένα είδος ρατσιστικής βίας – 

αντίδρασης στη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη, η ο�οία �αράλληλα έδωσε την ευκαιρία 

σε οµάδες µε ρατσιστικά ιδεώδη και δράση να καταλάβουν �ερισσότερο χώρο στη δηµόσια 

σφαίρα, ε�ιδεικνύοντας τη δύναµή τους. Η εισβολή τους στην καθηµερινή ζωή της 

�εριοχής α�οκτά άλλες �ροεκτάσεις καθώς �λέον ε�ιτυγχάνεται δια της ε�ικαιρότητας 

και µάλιστα σε εθνικό ε�ί�εδο. Ένα σηµείο της �όλης �ου συνδέθηκε µε την α�οτρό�αιη 

βία του κοινού �οινικού δικαίου ε�ιχειρείται να αναγορευθεί σε τό�ο µε τεράστιο φορτίο 

ρατσιστικού µίσους, ένα συµβολικό συνοριακό φυλάκιο στην καρδιά της �όλης.  

Ενώ �ρόκειται για µια ακραία �ερί�τωση µαζικής ρατσιστικής βίας, α�οτελεί 

ένδειξη της αριθµητικής δύναµης των οµάδων αυτών, οι ο�οίες δρουν καθηµερινά σε 

µικρότερη κλίµακα, αλλά είναι έτοιµες ανά �άσα στιγµή να εκµεταλλευθούν 

ο�οιαδή�οτε συγκυρία.    

 

Γ. Τα διεθνή κείµενα και οι συστάσεις των διεθνών οργάνων 

 

Α) ΟΗΕ  
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Το άρθρο 4 της ∆ιεθνούς Σύµβασης του 1966 για την κατάργηση κάθε µορφής 

φυλετικών διακρίσεων ε�ιβάλλει στα κράτη την υ�οχρέωση να καθιστούν �οινικά 

κολάσιµη κάθε �ρο�αγανδιστική ενέργεια, καθώς και τη συµµετοχή σε οργάνωση �ου 

βασίζεται σε ιδέες ή θεωρίες �ερί ανωτερότητας µιας φυλής ή οµάδας �ροσώ�ων ενός 

χρώµατος ή εθνοτικής �ροέλευσης ή �ου �ροσ�αθούν να δικαιολογήσουν ή να �ροάγουν 

το φυλετικό µίσος, κάθε µορφής διάκριση έως και �ράξεις βίας. Στο άρθρο 5 στοιχ. β) 

�ροβλέ�εται η υ�οχρέωση των κρατών να διασφαλίσουν το δικαίωµα �ροσω�ικής 

ασφαλείας και �ροστασίας κατά της βιαιο�ραγίας και σωµατικής βλάβης εκ µέρους είτε 

κρατικών αξιωµατούχων ή εκ µέρους �αντός ατόµου, οµάδος ή ιδρύµατος.    

Στη ∆ιάσκεψη αναθεώρησης του Durban κατά του ρατσισµού (2009), 

ε�αναβεβαιώθηκε η σ�ουδαιότητα της �οινικο�οίηση της διάδοσης ιδεών �ου βασίζονται 

στη φυλετική ανωτερότητα ή το µίσος, της �ροτρο�ής �ρος φυλετική διάκριση καθώς και 

κάθε �ράξης βίας7.  

 Στις �λέον �ρόσφατες συστάσεις της, η Ε�ιτρο�ή για την εξάλειψη των φυλετικών 

διακρίσεων (CERD) διατυ�ώνει την ανησυχία της για την α�οτελεσµατική 

κατα�ολέµηση των φυλετικών διακρίσεων και των εγκληµάτων µε ρατσιστικό κίνητρο  

και συνιστά στις ελληνικές αρχές να συµ�εριλάβουν στην ε�όµενη έκθεση στατιστικά 

στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή του Ν. 927/1979 (υ�οθέσεις, καταδίκες, �οινές και 

µέσα ε�ανόρθωσης)8. 

Η Ε�ιτρο�ή κατά των βασανιστηρίων (CAT) σύστησε στην Ελλάδα να εντείνει τις 

�ροσ�άθειες µείωσης της κακοµεταχείρισης α�ό την αστυνοµία ή άλλο δηµόσιο 

λειτουργό, συµ�εριλαµβανοµένης της ρατσιστικής. Η Ε�ιτρο�ή τόνισε ότι το κράτος 

�ρέ�ει να διαµορφώσει τρό�ους συλλογής στοιχείων και να �αρακολουθεί τα �εριστατικά 

ρατσιστικής βίας9.  

 

Β) Συµβούλιο της Ευρώ�ης 

Η Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας (ECRI), στην 

τελευταία έκθεση για την Ελλάδα (2009), αφιερώνει ειδική θεµατική ενότητα στο ζήτηµα 

                                                 
7 Durban Review Conference, Draft Outcome Document Rev 1, �αρ. 12.  
8Έγγραφο CERD/C/GRC/CO/19, Καταληκτικές �αρατηρήσεις ε�ί της ελληνικής έκθεσης, �αρ. 11 

(28.8.2009). 
9 Έγγραφο  CAT/C/CR/33/2 , Καταληκτικές �αρατηρήσεις ε�ί της ελληνικής έκθεσης, (10.12.2004), �αρ. 6.  
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της ρατσιστικής βίας10. Η ECRI σηµειώνει την έλλειψη ε�ίσηµων δεδοµένων  για 

εγκλήµατα µε κίνητρο το ρατσισµό στην Ελλάδα και τη δυσκολία ανάλυσης της 

κατάστασης. Ωστόσο, συγκεκριµένα �εριστατικά κατά Ροµά, Αλβανών, Πακιστανών, 

ατόµων �ου ζητούν άσυλο και µεταναστών, καθώς ε�ίσης και αντισηµιτικές ενέργειες 

�ου έχουν δηµοσιο�οιηθεί α�ό τα µέσα ενηµέρωσης και α�ό την κοινωνία των �ολιτών, 

σε συνδυασµό µε καταγγελίες σχετικά µε θεωρούµενη αδράνεια της αστυνοµίας σε 

εγκλήµατα µε ρατσιστικό κίνητρο και �ροκατάληψη κατά των µεταναστών, α�οτελούν 

για την ECRI  σοβαρές ενδείξεις, οι ο�οίες την οδηγούν να ε�ιστήσει την �ροσοχή των 

αρχών στην υ�’ αριθµό 11 Σύσταση Γενικής Πολιτικής για την κατα�ολέµηση του 

ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόµευση11.  

Στο κείµενο αυτό συνιστάται τα κράτη µέλη να καθιερώσουν και να εφαρµόσουν 

ένα σύστηµα για την καταγραφή και την �αρακολούθηση των ρατσιστικών �εριστατικών 

και του βαθµού �ου �αρα�έµ�ονται στον εισαγγελέα και χαρακτηρίζονται τελικά 

ρατσιστικά αδικήµατα. Η ECRI συνιστά ε�ίσης στα κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι η 

αστυνοµία ερευνά διεξοδικά τα ρατσιστικά αδικήµατα, �εριλαµβανοµένης και της 

έρευνας για ρατσιστικά κίνητρα κοινών αδικηµάτων και ότι ενθαρρύνουν τα θύµατα και 

τους µάρτυρες των ρατσιστικών �εριστατικών να τα αναφέρουν. Η ECRI αναφέρει µε 

ευχαρίστηση τις �ληροφορίες των ελληνικών αρχών ότι αυτή η Σύσταση Γενικής 

Πολιτικής έχει µεταφραστεί στα Ελληνικά και διανέµεται σε όλα τα αστυνοµικά 

τµήµατα. Οι αρχές έχουν ακόµη αναφέρει ότι το ίδιο συνέβη όσον αφορά την υ�’ αριθµό 8 

Σύσταση Γενικής Πολιτικής της ECRI (για την κατα�ολέµηση του ρατσισµού κατά την 

αντιµετώ�ιση της τροµοκρατίας) και την υ�’ αριθµό 9 (για την κατα�ολέµηση του 

αντισηµιτισµού). 

Υ�ό το �ρίσµα του άρθρου 14 (α�αγόρευση διακρίσεων) της Ευρω�αϊκής Σύµβασης 

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου εξετάζονται οι ισχυρισµοί σχετικά την ύ�αρξη 

ρατσιστικού κινήτρου για µια συγκεκριµένη συµ�εριφορά �ου συνιστά �αραβίαση ενός 

δικαιώµατος �ου κατοχυρώνει η Σύµβαση. Το Ε∆∆Α α�οδίδει µεγάλη σηµασία στην 

έµ�ρακτη κατα�ολέµηση της ρατσιστικής βίας. Για το δικαστήριο,  

«η ρατσιστική βία α�οτελεί ιδιαίτερη �ροσβολή στην ανθρώ�ινη 

αξιο�ρέ�εια και λαµβάνοντας υ�όψη τις ε�ικίνδυνες συνέ�ειές της α�αιτεί 

ειδική ε�αγρύ�νηση και σθεναρή αντίδραση εκ µέρους των αρχών. Για αυτό 

                                                 
10Έγγραφο ECRI(2009)31, Έκθεση για την Ελλάδα (2009), �αρ. 82-85. 
11 Βλ. κατωτέρω.  
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το λόγο, οι αρχές �ρέ�ει να καταφεύγουν σε όλα τα διαθέσιµα µέσα για να 

κατα�ολεµούν το ρατσισµό και τη ρατσιστική βία, ενδυναµώνοντας έτσι την 

αντίληψη της δηµοκρατίας για µια κοινωνία, ό�ου η διαφορετικότητα δεν 

α�οτελεί α�ειλή αλλά �λούτος12».  

Το Ε∆∆Α τονίζει ότι η όµοια µεταχείριση της βίας µε ρατσιστικό κίνητρο µε 

τις �ερι�τώσεις χωρίς στοιχεία ρατσισµού «θα σήµαινε ότι κλείνουµε τα µάτια στην 

ειδική φύση �ράξεων ιδιαιτέρως καταστρε�τικών για τα θεµελιώδη δικαιώµατα13».   

Εφαρµόζοντας στενό έλεγχο σύµφωνα µε τις αρχές αυτές, το Ε∆∆Α καταδίκασε 

την Ελλάδα στην υ�όθεση Πετρο�ούλου-Τσακίρη, καθώς θεώρησε α�αράδεκτο ότι 

όχι µόνο δεν έγινε καµία α�ό�ειρα διερεύνησης α�ό τις αρχές �ροκειµένου να 

ελέγξουν εάν η συµ�εριφορά των αστυνοµικών είχε στοιχεία εχθρικά έναντι των 

Ροµά, αλλά ότι ε�ι�λέον ο Υ�αρχηγός της αστυνοµίας �ροέβη σε µερολη�τικές 

γενικές �αρατηρήσεις σε σχέση µε την �ροέλευση της �ροσφεύγουσας14. Στην 

υ�όθεση Μ�έκος και Κουτρό�ουλος, το Ε∆∆Α κατέληξε ότι οι ελληνικές αρχές δεν 

αντα�οκρίθηκαν στην υ�οχρέωση �ου α�ορρέει α�ό την α�αγόρευση των 

διακρίσεων να λάβουν εύλογα µέτρα, ώστε να συλλέξουν και να συντηρήσουν τα 

α�οδεικτικά στοιχεία, να µελετήσουν όλα τα διαθέσιµα µέσα �ου θα µ�ορούσαν να 

οδηγήσουν στην α�οκάλυψη της αλήθειας και να υιοθετήσουν α�οφάσεις �λήρως 

αιτιολογηµένες, αµερόλη�τες και αντικειµενικές, χωρίς την �αράλειψη γεγονότων 

�ου δηµιουργούν αµφιβολίες σχετικά µε µια �ράξη βίας υ�οκινούµενη α�ό 

ρατσιστικές αντιλήψεις15.  

 

Γ) ΕΕ 

Ζητήµατα συναφή µε την �οινική αντιµετώ�ιση της ρατσιστικής βίας ρυθµίζει η 

α�όφαση-�λαίσιο 2008/913/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 2008 για την 

κατα�ολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του 

�οινικού δικαίου16. Το 2005, το Ευρω�αϊκό Παρατηρητήριο των Φαινοµένων Ρατσισµού 

και Μισαλλοδοξίας εξέδωσε συγκριτικά α�οτελέσµατα για όλα τα τότε κράτη-µέλη σε 

                                                 
12 Ε∆∆Α (Ευρεία Σύνθεση), Nachova κ.ά. κ. Βουλγαρίας, α�όφ. 6.7.2005, �αρ. 145.  
13 Ε∆∆Α, ό�. �. �αρ. 160, Secic κ. Κροατίας, α�όφ. 31.5.2007, �αρ. 67.  
14 Ε∆∆Α, Πετρο�ούλου-Τσακίρη κ. Ελλάδας, α�όφ. 6.3.2008, �αρ. 64.  
15 Ε∆∆Α, Μ�έκος και Κουτρό�ουλος κ. Ελλάδας, α�όφ. 13.3.2006, �αρ. 69 ε�. 
16 Βλ. �ρόσφατες �αρατηρήσεις της ΕΕ∆Α ε�ί του Σ/Ν του Υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων για τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της (Μάρτιος 2011).  
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σχέση µε την αντιµετώ�ιση της ρατσιστικής βίας17. Η µελέτη κατέληξε ότι τουλάχιστον 

τη δεδοµένη εκείνη �ερίοδο, η ελληνική νοµοθεσία και οι µηχανισµοί �αρακολούθησης 

των �εριστατικών ρατσιστικής βίας, καθώς και η �οινική αντιµετώ�ισή τους ήταν 

ανα�οτελεσµατικοί ή ανύ�αρκτοι18.   

 

 

ΙΙ. Ζητήµατα νοµοθετικής και δικαστικής αντιµετώ�ισης της 

ρατσιστικής βίας 

 

Η νοµοθεσία µ�ορεί να ρυθµίσει την �οινική αντιµετώ�ιση του ρατσιστικού 

εγκλήµατος µε ειδική �οινική διάταξη δηλαδή ως ιδιώνυµο αδίκηµα, ως ε�ιβαρυντική 

�ερίσταση, ή µε το συνδυασµό και των δύο.  

 

Α. Στοιχεία νοµοθετικής �ροσέγγισης 

 

1. Ιδιώνυµο αδίκηµα  

Στην �ερί�τωση της ειδικής �οινικής διάταξης, το ρατσιστικό κίνητρο 

�εριλαµβάνεται στην αντικειµενική υ�όσταση του εγκλήµατος. Λίγες έννοµες τάξεις 

έχουν ε�ιλέξει αυτή την οδό. Λ.χ. στο Ηνωµένο Βασίλειο, �ροστέθηκαν διατάξεις �ου 

τιµωρούν αυστηρότερα τις ρατσιστικές (ή λόγω θρησκευτικών �ε�οιθήσεων του θύµατος) 

ε�ιθέσεις µε βαριές σωµατικές βλάβες19.  

Η κύρωση του ρατσιστικού εγκλήµατος ως ιδιώνυµου καθιστά το αδίκηµα �ιο 

ορατό και α�οδοκιµάζει ρητά, ο�ότε και σαφέστερα το ρατσιστικό έγκληµα στα µάτια του 

θύµατος και του κοινωνικού συνόλου. Ε�ίσης, η ειδική διάταξη διευκολύνει τη συλλογή 

σχετικών στοιχείων και ε�οµένως, την �ρόληψη και την κατα�ολέµηση. Α�ό την άλλη 

�λευρά, οι εισαγγελείς διστάζουν να καταφύγουν σε αυτές τις διατάξεις, γνωρίζοντας ότι 

είναι δυσκολότερη η α�όδειξη του ρατσιστικού κινήτρου και ε�οµένως η καταδίκη του 

κατηγορούµενου.  

 

                                                 
17 EUMC, RACIST VIOLENCE IN 15 EU MEMBER STATES - A Comparative Overview of Findings 

from the RAXEN National Focal Points Reports 2001-2004, April 2005.  
18 Ο�. �., σελ. 88-89.  
19 OSCE/ODIHR, Hate Crime Laws. A Practical Guide, 2009, σελ. 32-33.   
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2. Το ρατσιστικό κίνητρο ως ε�ιβαρυντική �ερίσταση – άρθρο 79 �αρ. 3 

ΠΚ 

Οι �ερισσότερες έννοµες τάξεις έχουν ε�ιλέξει ότι η τέλεση του αδικήµατος µε 

ρατσιστικό κίνητρο συνιστά ε�ιβαρυντική �ερίσταση και κατά την ε�ιµέτρηση της 

�οινής συνεκτιµάται α�ό το δικαστήριο. Το άρθρο 79 �αρ. 3 ΠΚ ορίζει ότι η τέλεση της 

�ράξης α�ό µίσος εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή µίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου 

�ροσανατολισµού κατά του �αθόντος συνιστά ε�ιβαρυντική �ερίσταση20. Με άλλα λόγια, 

�ρώτα �ρέ�ει να α�οδειχθεί η ενοχή του κατηγορούµενου για το βασικό αδίκηµα για το 

ο�οίο δικάστηκε και στη συνέχεια το δικαστήριο κρίνει εάν �ληρούνται οι �ροϋ�οθέσεις 

της ε�ιβαρυντικής �ερίστασης. Ο ελληνικός �οινικός κώδικας έχει ε�ιλέξει τη γενική 

ε�ιβαρυντική �ερίσταση, η ο�οία δύναται να εφαρµοστεί στην ε�ιµέτρηση της �οινής για 

όλα τα �οινικά αδικήµατα21. Σε άλλες νοµοθεσίες, η ε�ιβαρυντική �ερίσταση του 

ρατσιστικού κινήτρου �ροβλέ�εται για ορισµένα µόνο αδικήµατα.  

Ο συνυ�ολογισµός του ρατσιστικού κινήτρου στην ε�ιµέτρηση της �οινής είναι 

µια �ιο ευέλικτη λύση, αλλά ενέχει κά�οια µειονεκτήµατα. Αν το δικαστήριο 

καταδικάσει τον κατηγορούµενο µε τη µέγιστη �οινή για το αδίκηµα, τότε το ρατσιστικό 

κίνητρο �αραµένει αφανές και χωρίς καµία συµβολική ή α�οτρε�τική  αξία.  

 

3. Το ρατσιστικό κίνητρο: µίσος, εχθρο�άθεια ή διάκριση;   

Τα ρατσιστικό κίνητρο µ�ορεί να αναλύεται στο νόµο ως µίσος ή άλλη συναφή 

έννοια. Στις �ερι�τώσεις �ου �ροβλέ�εται ότι τιµωρείται ό�οιος α�ό µίσος ή 

εχθρο�άθεια τέλεσε το αδίκηµα, �ρέ�ει να α�οδειχθεί ότι ο δράστης έδρασε όντως λόγω 

µίσους ή εχθρότητας. Οι �ρόσφατες αντιδράσεις στην έννοια της εχθρο�άθειας 

καταδεικνύουν την σ�ουδαιότητα της διατύ�ωσης του νόµου για το θύµα και το 

κοινωνικό σύνολο. Στην �ράξη όµως φαίνεται ότι αυτό το µοντέλο �ροβληµατίζει και τον 

εφαρµοστή του δικαίου. Η υ�οκειµενικότητα της έννοιας του µίσους και η υ�οχρέωση 

για το δικαστήριο να α�οδείξει ότι ο κατηγορούµενος αισθανόταν µίσος κατά τη διά�ραξη 

του αδικήµατος µ�ορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη22.  

                                                 
20 Το εδάφιο �ροστέθηκε µε το άρθρο 23 �αρ. 1 Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄241). Βλ. και τις �αρατηρήσεις της 

ΕΕ∆Α ε�ί του �ρόσφατου Σ/Ν, ό�. �.  
21 Βλ. την Σύσταση της γενικής �ολιτικής υ�’ αρ. 7 της ECRI σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία για την 

κατα�ολέµηση του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων, �αρ. 18- 23.  
22 OSCE/ODIHR, Hate Crime Laws. A Practical Guide, 2009, σελ. 47.   
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Α�λούστερη είναι η εφαρµογή των διατάξεων, οι ο�οίες �ροβλέ�ουν ότι ο δράστης 

ε�ιλέγει το θύµα λόγω ενός �ροστατευόµενου χαρακτηριστικού αλλά χωρίς να είναι 

α�αραίτητη η α�όδειξη µίσους εκ µέρους του. Έτσι, σε αυτή την �ερί�τωση εµ�ί�τει, για 

�αράδειγµα, η ε�ίθεση σε µετανάστη, ε�ειδή ο δράστης θεωρεί ότι δεν θα την καταγγείλει 

ή ότι είναι λιγότερο �ιθανό να την καταγγείλει. Στις υ�οθέσεις αυτές, ενώ �ρέ�ει να 

α�οδειχθεί η αιτιώδης συνάφεια µεταξύ του �ροστατευόµενου χαρακτηριστικού του 

θύµατος και τη συµ�εριφορά του κατηγορουµένου, δεν α�αιτείται ο �ροσδιορισµός των 

συναισθηµάτων του.  

� Ε�οµένως, η �ολιτεία �ρέ�ει να ελέγξει σε συνεργασία µε τις 

ανακριτικές αρχές και τους δικαστές τις δυσκολίες α�όδειξης του µίσους (ή της 

εχθρο�άθειας) στην �ράξη και να φροντίσει ώστε όλοι οι εµ�λεκόµενοι στη διαδικασία 

να λάβουν την κατάλληλη ενηµέρωση και εκ�αίδευση για τη διευκόλυνση της 

α�όδειξης.  

Τις δυσκολίες εφαρµογής της νοµοθεσίας στην Ελλάδα σηµείωσε η ECRI το 2009.  

Σύστησε συγκεκριµένα στις ελληνικές αρχές  η αρχική και η συνεχής εκ�αίδευση �ου 

�αρέχεται σε δικαστές και εισαγγελείς να τονίζει τη νοµοθεσία κατά του ρατσισµού 

γενικά και ιδιαίτερα τους νέους νόµους �ου �ροβλέ�ουν τα ρατσιστικά κίνητρα ενός 

εγκλήµατος να θεωρούνται ε�ιβαρυντικό στοιχείο για την ε�ιβολή της �οινής23. 

Σύµφωνα µε τους κανόνες �ου έχει διατυ�ώσει ο ΟΑΣΕ για τα ρατσιστικά 

εγκλήµατα, η νοµοθεσία για την κατα�ολέµηση της ρατσιστικής βίας �ρέ�ει να έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά24: 

1. Πρέ�ει να αναγνωρίζει ως θύµατα ανθρώ�ους και υλικά αγαθά. 

2. Να εφαρµόζεται συµµετρικά για όλες τις �ιθανές αιτίες.  

3. Τα δικαστήρια �ρέ�ει να έχουν την αρµοδιότητα να εξετάζουν τα α�οδεικτικά 

στοιχεία σχετικά µε το κίνητρο. 

4. Τα δικαστήρια �ρέ�ει να αιτιολογούν την εφαρµογή ή τη µη εφαρµογή της 

ε�ιβαρυντικής �ερίστασης.  

5. Η �ολιτεία �ρέ�ει να εξετάσει το ενδεχόµενο συνδυασµού ειδικών διατάξεων 

ρατσιστικών εγκληµάτων και διατάξεων �ου καθιστούν το ρατσιστικό κίνητρο 

ε�ιβαρυντική �ερίσταση. 

                                                 
23 ECRI, Έγγραφο CRI(2009)31, Έκθεση για την Ελλάδα (2009), �αρ. 19.  
24 OSCE/ODIHR, Hate Crime Laws. A Practical Guide,2009, σελ. 56-57.   
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6. Πρέ�ει να αναφέρεται σε χαρακτηριστικά �ου είναι αµετάβλητα ή θεµελιώδη για 

την ταυτότητα του ατόµου.  

7. Πρέ�ει να λαµβάνει υ�όψη κοινωνικά και ιστορικά µοντέλα διακρίσεων.  

8. Πρέ�ει να �εριλαµβάνει τα χαρακτηριστικά �ου είναι ορατά ή εύκολα 

αναγνωρίσιµα α�ό το δράστη. 

9. Πρέ�ει να α�οφεύγεται στην �οινική νοµοθεσία η αόριστη ορολογία.  

10. Πρέ�ει να α�οφεύγεται η αναφορά σε µια ειδική συναισθηµατική κατάσταση (βλ. 

µίσος).  

11. Πρέ�ει να �ροστατεύει και ανθρώ�ους �ου συνδέονται µε τα άτοµα ή τις οµάδες 

�ου �ροστατεύονται κατά του ρατσισµού25.  

12. Πρέ�ει να �εριλαµβάνει τις �ερι�τώσεις, στις ο�οίες ο δράστης διέ�ραξε το 

έγκληµα έχοντας εσφαλµένη αντίληψη για την ταυτότητα του θύµατος. 

13. Πρέ�ει να λαµβάνει υ�όψη τα �ολλα�λά κίνητρα ενός δράστη.  

Ό�ως �ροκύ�τει α�ό τον κατάλογο αυτόν, η �ληρότητα και η σαφήνεια της 

νοµοθεσίας είναι θεµελιώδους σηµασίας για την κατα�ολέµηση της ρατσιστικής βίας. Η 

α�οτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας �ρέ�ει ωστόσο να κριθεί σε συνάρτηση µε την 

ουσιαστική δυνατότητα �ρόσβασης –ιδίως των αλλοδα�ών- στη δικαιοσύνη και την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας α�ό τους δικαστές.  

 

 

Β. Η δικαστική αντιµετώ�ιση του ρατσιστικού εγκλήµατος 

 

Ο ρόλος της δικαιοσύνης στην κατα�ολέµηση της ρατσιστικής βίας δεν εξαντλείται 

στην σαφή α�αξίωση �ου συνε�άγεται η ε�ιβολή της �οινής �ου �ροβλέ�ει ο νόµος. Η 

στάση των δικαστών δύναται να ενθαρρύνει ή να α�οτρέψει αναλόγως τα θύµατα, αλλά 

και τους δικηγόρους, ως �ρος την καταγγελία του �εριστατικού. Η α�οδοκιµασία του 

ρατσιστικού εγκλήµατος θα είναι αδύναµη και χωρίς αντίκτυ�ο στην κοινωνία, αν δεν 

συνοδευτεί α�ό τη διασφάλιση α�οτελεσµατικής �ρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα 

θύµατα ρατσιστικών εγκληµάτων και τεχνικής κατάρτισης των δικαστών.   

 

1. Εκ�αίδευση και ευαισθητο�οίηση των δικαστών 

                                                 
25 Για �αράδειγµα, ρατσιστική �ρέ�ει να χαρακτηριστεί η α�ό�ειρα εµ�ρησµού των γραφείων της ΜΚΟ 

«Youth Against Racism», ή εναντίον της σοµαλικής κοινότητας  και του Φόρουµ �ροσφύγων.  
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Στις κοινωνίες µε θολή αντίληψη σχετικά µε το  ρατσιστικό έγκληµα, ό�ως η 

ελληνική, οι συµµετέχοντες στο δικαστικό γίγνεσθαι διστάζουν να διακινδυνεύσουν την   

αναζήτηση της ρατσιστικής �τυχής και τελικά ε�ιλέγουν την κλασική �ροσέγγιση ενός 

εγκλήµατος. Παρόλο �ου αυξήθηκαν οι καταδίκες βάσει του Ν. 927/1979 και 

διευρύνθηκε η ερµηνεία της αρχής της ίσης µεταχείρισης26, δεν έχει ξε�εραστεί η αρχική 

αµηχανία �ου συνδέεται εκτός άλλων µε το γεγονός  ότι οι διατάξεις για την 

κατα�ολέµηση του ρατσισµού και της ρατσιστικής βίας είναι σχετικά �ρόσφατες για την 

ελληνική κοινωνία.  

Το µήνυµα της δικαιοσύνης �ρος τα θύµατα �ρέ�ει να είναι ότι οι δικαστές 

ε�αγρυ�νούν και �αρέχουν στα θύµατα την �ροστασία �ου �ροβλέ�ει η νοµοθεσία.  

Πέρα όµως της ατοµικής �ερί�τωσης κάθε θύµατος,  η ανάλυση α�ό το δικαστήριο της 

αναγνώρισης ή µη του ρατσιστικού κινήτρου φωτίζει �λευρές της εγκληµατικότητας �ου 

διαφορετικά θα �αρέµεναν ενδεχοµένως αφανείς για την αντεγκληµατική �ολιτική.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ε�οµένως η εκ�αίδευση και η ευαισθητο�οίηση των 

δικαστών, ώστε να ανα�τύξουν το αντανακλαστικό διερεύνησης  του ρατσιστικού 

κινήτρου, ακόµα και όταν λεί�ει το αντίστοιχο ανακριτικό υλικό.  

� Προτείνεται η εισαγωγή ειδικού σεµιναρίου στην Εθνική Σχολή ∆ικαστών για 

την αντιµετώ�ιση του ρατσιστικού εγκλήµατος κατά την αρχική κατάρτιση, καθώς και 

στο �λαίσιο της διαρκούς ε�ιµόρφωσης των δικαστών.    

 

2. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

 

Η ΕΕ∆Α έχει τονίσει ότι η συνδροµή των θυµάτων α�ό νοµικά �ρόσω�α και 

ενώσεις �ροσώ�ων διευκολύνει την �ρόσβαση στη δικαιοσύνη αλλά και την α�ονοµή της. 

Στη διεθνή �ρακτική, τέτοιες διατάξεις έχουν βοηθήσει να αναδειχθούν ενώ�ιον εθνικών 

δικαστηρίων και διεθνών οργάνων υ�οθέσεις. Ωστόσο σηµειώνεται ότι οι εισαγγελείς δεν 

�ρέ�ει να ε�ανα�αύονται και να α�έχουν α�ό την υ�οχρέωση να ασκούν αυτε�αγγέλτως 

�οινική δίωξη για ρατσιστικά εγκλήµατα.  

                                                 
26 Βλ. τη µελέτη  του Καθ. Π. Στάγκου και του Λέκτορα Β. Κούτρη για την Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή  

«Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law - National Report 

for Greece», σελ. 26-27.  
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Η �ρόσβαση στη δικαιοσύνη των θυµάτων ρατσιστικών εγκληµάτων συχνά 

ανακό�τεται α�ό την οικονοµική αδυναµία τους. Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΑΠΘ27, οι 

δικηγόροι α�οφεύγουν τις υ�οθέσεις ρατσιστικών συµ�εριφορών, γιατί φοβούνται ότι δεν 

θα λάβουν την αµοιβή τους. Οι αδυναµίες του συστήµατος �αροχής νοµικής βοήθειας 

έχουν σοβαρό αντίκτυ�ο στην καταγγελία των ρατσιστικών εγκληµάτων28. Το κράτος 

οφείλει να διασφαλίσει στα θύµατα ρατσιστικών εγκληµατών την �αροχή νοµικής 

βοήθειας α�ό δικηγόρους µε σχετική γνώση και εµ�ειρία. 

� Προτείνεται η αναθεώρηση του συστήµατος νοµικής βοήθειας στα θύµατα 

ρατσιστικών εγκληµάτων, ώστε να διευκολύνεται η �ρόσβασή τους στη δικαιοσύνη.  

 

ΙΙI. Αστυνοµία και ρατσιστική βία  

 

Η αντιµετώ�ιση της ρατσιστικής βίας α�ό την αστυνοµία α�οτελεί, στην �αρούσα 

φάση, το σηµαντικότερο �εδίο δράσης. Τα ρατσιστικά �εριστατικά σ�ανίως 

καταγγέλλονται στην αστυνοµία. Σε αυτό συντελεί ιδιαιτέρως η ατιµωρησία των 

αστυνοµικών και το κλίµα ανοχής �ου καλλιεργείται έναντι των δραστών ρατσιστικής 

βίας.  

 

Α. Η ατιµωρησία   

Η ρατσιστική βία στην Ελλάδα δεν θα αντιµετω�ιστεί �οτέ α�οτελεσµατικά αν δεν 

αλλάξει ριζικά ο χειρισµός των �εριστατικών α�ό την αστυνοµία.  

Κατ΄αρχήν, γενικότερα τα �εριστατικά βίας, στα ο�οία εµ�λέκονται αστυνοµικοί, 

σ�άνια διερευνούνται ή καταλήγουν σε δίκαιη τιµωρία. Η αστυνοµία ως θύτης µένει 

ατιµώρητη, ο�ότε τα θύµατα θεωρούν µάταιο να �ροβούν σε ο�οιαδή�οτε καταγγελία 

ρατσιστικής βίας κατά αστυνοµικού. Η αστυνοµία ως αµέτοχος �αρατηρητής ενώ�ιον 

ε�ιθέσεων α�ό ακροδεξιές οργανώσεις και οµάδες δεν αντα�οκρίνεται στην υ�οχρέωση 

της να �ροστατεύσει τα θύµατα ρατσιστικής βίας. Τέλος, η έλλειψη διερεύνησης 

ε�ίµονων καταγγελιών για υ�όγειες διαδροµές και ε�αφές της αστυνοµίας µε δράστες 

ρατσιστικής βίας ακυρώνει ο�οιαδή�οτε άλλη �ροσ�άθεια καταδίκης του φαινοµένου.  

                                                 
27 Ό�. �. σελ. 25.  
28 Βλ. ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις ε�ί του σχεδίου Π∆ «Τρο�ο�οίηση Π∆ 90/2008», Έκθεση 2009, σελ. 52-53, 

«Γνωµοδότηση ε�ί του νοµοσχεδίου του Υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης για την «Παροχή νοµικής βοήθειας σε 

�ολίτες χαµηλού εισοδήµατος», Έκθεση 2003, σελ. 181 ε�.  
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Τα δηµοσιεύµατα σχετικά µε την εµ�λοκή της αστυνοµίας, άµεση ή έµµεση διά της 

ανοχής, σε ε�ιχειρήσεις ρατσιστικών οµάδων και η α�οχή α�ό ο�οιαδή�οτε έρευνα σε 

βάθος µε ορατά α�ό όλη την κοινωνία α�οτελέσµατα, ισοδυναµούν µε α�οδοχή και 

ε�ιδοκιµασία εν τέλει των �εριστατικών αυτών α�ό την �ολιτεία. Ό�ως σηµειώνει ο 

ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια κατό�ιν της ε�ίσκεψης στην Ελλάδα, «η 

έλλειψη α�οτελεσµατικού µηχανισµού καταγγελιών, ανεξάρτητης διερεύνησης και 

�αρακολούθησης, δηµιουργεί ένα �εριβάλλον αδυναµίας αντίδρασης για τα θύµατα 

σωµατικής βίας29».  

Στην α�αντητική ε�ιστολή �ρος την ΕΕ∆Α σχετικά µε τη διερεύνηση του 

ρατσιστικού κινήτρου30, το Υ�ουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ΕΛΑΣ αναφέρουν 

ότι  «α�ό τις διενεργηθείσες διοικητικές εξετάσεις, µετά α�ό την έκδοση της 4803/22/210-

και α�ό 26-6-2006 εγκυκλίου δ/γής, �ου αφορούν αντιδεοντολογική συµ�εριφορά 

αστυνοµικών σε βάρος µεταναστών ή άλλων ατόµων �ου ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές 

οµάδες, δεν έχει βεβαιωθεί �εριστατικό µε ρατσιστικό κίνητρο».  Η στάση της ηγεσίας της 

ΕΛΑΣ είναι καθοριστική για την στάση των αστυνοµικών. Όταν η ηγεσία ε�ιδεικνύει 

όντως µηδενική ανοχή έναντι των �εριστατικών βίας και ε�ιδιώκει την ουσιαστική 

ενηµέρωση των υ�ηρεσιών για τις συστάσεις διεθνών οργάνων, �αρατηρείται ότι 

µειώνονται τα �εριστατικά µε δράστη αστυνοµικό31.  

 

Β. Υ�οχρέωση διερεύνησης ρατσιστικού κινήτρου  

Η διερεύνηση ρατσιστικού κινήτρου δεν �ρέ�ει να ε�αφίεται στη βούληση των 

αστυνοµικών οργάνων, αλλά να α�οτελεί υ�οχρέωση και µέρος της βασικής εκ�αίδευσης 

των αστυνοµικών. Οι αστυνοµικοί και τα ανακριτικά όργανα �ρέ�ει να 

συµ�εριλαµβάνουν στην καθιερωµένη διαδικασία τις ενέργειες �ου θα βοηθήσουν να 

θεµελιωθεί το ρατσιστικό κίνητρο.  

Το 2006 εκδόθηκε εγκύκλιος διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας µε 

θέµα: «Η αντιµετώ�ιση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, της µισαλλοδοξίας και της µη 

                                                 
29 A/HRC/16/52/Add.4, Report submitted by the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman 

or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak - Mission to Greece (4.3.2011).  
30 Αριθ. Πρωτ. : 7100/18/19-α΄ (25.2.2011).  
31 Ο διευθυντής του ινστιτούτου i-Red, κ. Μ. Παύλου, θεωρεί ότι όντως λειτούργησε θετικά η εξέταση κατά 

αστυνοµικού µε ερώτηµα α�όταξης λόγω ρατσιστικής βίας και η διαβίβαση σε όλες τις υ�ηρεσίες υ�ό τη 

µορφή εντολής των Γενικών αρχών της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής για την �ρόληψη των Βασανιστηρίων και 

της Α�άνθρω�ης ή Τα�εινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (C.P.T.) του Συµβουλίου της Ευρώ�ης, ώστε να 

µην έχει καταγραφεί �εριστατικό κατά το �ρώτο εξάµηνο 2010.  
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ανεκτικότητας, κατά την αστυνοµική δράση32». Η εγκύκλιος αυτή �ροσδιόρισε τις 

�ερι�τώσεις στις ο�οίες διερευνάται υ�οχρεωτικά το ρατσιστικό κίνητρο: α) όταν το 

οµολογούν οι φερόµενοι ως δράστες, β) όταν το ε�ικαλούνται οι �αθόντες και οι µάρτυρες 

ενός εγκλήµατος, γ) όταν υ�άρχουν ενδείξεις µε βάση στοιχεία α�οδεκτά α�ό τον Κώδικα 

Ποινικής ∆ικονοµίας, δ) όταν οι φερόµενοι ως δράστες και τα θύµατα του εγκλήµατος 

αυτο�ροσδιορίζονται ή ανήκουν σε διαφορετικές φυλετικές, θρησκευτικές και κοινωνικές 

οµάδες. Ε�ι�λέον, καθιερώθηκε υ�οχρέωση των Αξιωµατικών για διερεύνηση τυχόν 

ρατσιστικού κινήτρου στα �λαίσια της �ειθαρχικής διερεύνησης υ�οθέσεων �ου αφορούν 

αντιδεοντολογική συµ�εριφορά αστυνοµικών σε βάρος ατόµων, �ου ανήκουν σε ευάλωτες 

εθνοτικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές οµάδες ή είναι αλλοδα�οί. Στην �ερί�τωση αυτή 

στα �ορίσµατα των διοικητικών εξετάσεων και ερευνών θα �ρέ�ει να µνηµονεύεται αν 

διερευνήθηκε η ύ�αρξη τυχόν ρατσιστικού κινήτρου στη συµ�εριφορά των ελεγχόµενων 

αστυνοµικών.  

Σύµφωνα µε τη σχετική Σύσταση γενικής �ολιτικής της ECRI αριθ. 11, ρατσιστικό 

�εριστατικό �ρέ�ει να θεωρείται «ο�οιοδή�οτε γίνεται αντιλη�τό ως ρατσιστικό α�ό το 

θύµα ή ο�οιαδή�οτε άλλο άτοµο33». Οι �ερι�τώσεις �ου ορίζονται στην εγκύκλιο ως 

δεσµευτικές είναι ε�οµένως ικανο�οιητικές. Ωστόσο για την ενίσχυση του κανονιστικού 

τους χαρακτήρα και την αντίληψή τους ως υ�οχρεωτικών α�ό τους αστυνοµικούς θα 

ήταν σκό�ιµο να εισαχθούν στον Κώδικα ∆εοντολογίας του Αστυνοµικού.  

Περι�τώσεις, ό�ου εµ�λέκονται άνθρω�οι �ου συνεργάζονται µε ΜΚΟ και 

κοινότητες, στις ο�οίες καταγγέλλεται έλλειψη συντονισµού και µεγάλη καθυστέρηση 

στη διερεύνηση της υ�όθεσης, είναι α�αράδεκτες και εκθέτουν την αστυνοµία. 

 

� Προτείνεται η ενσωµάτωση των κριτηρίων διερεύνησης ρατσιστικού κινήτρου 

της εγκυκλίου 7100/4/3 (24.5.2006) στον Κώδικα ∆εοντολογίας του 

Αστυνοµικού.  

� Προτείνεται η εισαγωγή ερώτησης σχετικά µε την ύ�αρξη ρατσιστικού 

κινήτρου.  

� Προτείνεται να �ροβλεφθεί ειδική διαδικασία στο �λαίσιο των εσωτερικών 

υ�οθέσεων για την εξέταση ρατσιστικών �εριστατικών α�ό την αστυνοµία.  

                                                 
32 Εγκύκλιος 7100/4/3 (24.5.2006).  
33 ECRI, Σύσταση γενικής �ολιτικής της ECRI αριθ. 11, Combating racism and racial discrimination in 

policing (29.6.2007).  



18 

 

 

Γ. Υ�οχρέωση καταγραφής ρατσιστικών �εριστατικών  

Η καταγραφή των ρατσιστικών �εριστατικών α�ό την αστυνοµία, ανεξαρτήτως αν 

τελικά ασκείται δίωξη για αυτά, λειτουργεί θετικά σε �ολλά ε�ί�εδα. Ο αστυνοµικός 

κατανοεί και εξοικειώνεται µε τέτοιου τύ�ου εγκλήµατα, όταν είναι υ�οχρεωµένος να 

α�αντήσει σε σχετικές ερωτήσεις �ροκειµένου να καταγράψει το �εριστατικό. Η αναφορά 

του �εριστατικού διαφέρει σηµαντικά, καθώς ο αστυνοµικός εκθέτει τα συµβάντα, χωρίς 

να µ�ορεί να α�οφύγει την υ�οκειµενικότητα της έκθεσης. Αν ο αστυνοµικός γνωρίζει 

ότι έχει την υ�οχρέωση να καταγράψει τα ρατσιστικά �εριστατικά σύµφωνα µε 

συγκεκριµένους κανόνες, θα α�οκτήσει την συνήθεια να τα αντιµετω�ίζει ό�ως 

ε�ιβάλλουν οι κανόνες.  

Ε�ι�λέον, είναι σηµαντικό για την γενική �ολιτική διαχείρισης των ρατσιστικών 

εγκληµάτων να γνωρίζει η �ολιτεία �όσα α�ό τα καταγεγραµµένα �εριστατικά 

καταλήγουν να χαρακτηριστούν ρατσιστικά εγκλήµατα α�ό τις εισαγγελικές αρχές. Ο 

συσχετισµός των στοιχείων αυτών µ�ορεί να φανερώσει κενά στο κανονιστικό �λαίσιο ή 

στην �ρακτική των αστυνοµικών οργάνων ή των εισαγγελικών αρχών, καθώς και να 

συµβάλλει στην �αρακολούθηση της εγκληµατικότητας.   

� Προτείνεται η υ�οχρεωτική καταγραφή των ρατσιστικών �εριστατικών α�ό 

την αστυνοµία βάσει ειδικής φόρµας, η ο�οία θα �εριλαµβάνει στοιχεία για τους 

εµ�λεκόµενους και τη φύση του �εριστατικού.  

� Προτείνεται η ανάθεση σε ένα συγκεκριµένο άτοµο σε κάθε αστυνοµικό τµήµα 

της φροντίδας του αρχείου και της ε�ικοινωνίας µε όλους τους αρµόδιους φορείς.  

 

 

∆. Υ�οστήριξη θυµάτων και µαρτύρων – συνεργασία µε ΜΚΟ  

Η υ�οστήριξη των θυµάτων και των µαρτύρων α�ό την αστυνοµία θα µ�ορούσε να 

ανατρέψει εξ ολοκλήρου την α�ροθυµία των θυµάτων και των µαρτύρων να καταγγείλουν 

το �εριστατικό. Είναι γνωστό ότι τα αστυνοµικά τµήµατα υ�οστελεχώνονται και ότι δεν 

διαθέτουν ψυχολογικές υ�ηρεσίες. Η συνεργασία µε ΜΚΟ, έστω σε ένα αρχικό στάδιο, 

για την �αροχή ψυχολογικής υ�οστήριξης, όµως, θα δηµιουργούσε στο θύµα την 

α�αραίτητη εµ�ιστοσύνη ώστε να καταγγείλει το έγκληµα.  
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Ελλείψει �άντως της δυνατότητας συνεργασίας µε ειδικούς ψυχολόγους, οι 

αστυνοµικοί �ρέ�ει να εκ�αιδευτούν ώστε να  είναι σε θέση να αντιµετω�ίσουν το φόβο 

και τη δυσ�ιστία θυµάτων και µαρτύρων.  

� Προτείνεται η συνεργασία της αστυνοµίας µε ΜΚΟ για την ψυχολογική 

υ�οστήριξη θυµάτων και µαρτύρων ρατσιστικών �εριστατικών, καθώς και η 

εκ�αίδευσή τους, ώστε να αντα�οκρίνονται στην ανάγκη ενθάρρυνσης των 

�ροσώ�ων αυτών.   

 

Η αστυνοµία οφείλει να ε�ιδιώξει την σταθερή συνεργασία µε ειδικούς φορείς, 

ό�ως η Ύ�ατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ΜΚΟ, οι ο�οίες είτε λόγω 

σκο�ού, έρχονται σε ε�αφή µε θύµατα, ό�ως αυτές �ου �αρέχουν �ρωτοβάθµια ιατρική 

�ερίθαλψη, είτε λόγω ειδικής δράσης, ό�ως αυτές κατά των διακρίσεων, γνωρίζουν σε 

βάθος τις ευάλωτες οµάδες34. Η αστυνοµία οφείλει ε�ίσης να ανα�τύξει τέτοιες συµµαχίες 

µε τις κοινότητες των µεταναστών και των �ροσφύγων, οι ο�οίες έχουν α�οδείξει την 

αντι�ροσω�ευτικότητά τους  και την εγγύτητα στις ευάλωτες οµάδες.   

� Προτείνεται η σταθερή συνεργασία µε ειδικούς φορείς, ΜΚΟ και κοινότητες, 

οι ο�οίες έρχονται σε ε�αφή µε τα θύµατα.  

 

Ε. Εκ�αίδευση των αστυνοµικών και σύσταση ειδικής οµάδας 

Το ζήτηµα της εκ�αίδευσης των αστυνοµικών έχει α�ασχολήσει ε�ανειληµµένα 

την ΕΕ∆Α και άλλους φορείς. Η εισαγωγή της �ροβληµατικής του ρατσιστικού 

εγκλήµατος και οι µέθοδοι αντιµετώ�ισης στην γενική εκ�αίδευση των αστυνοµικών, θα 

βοηθούσε αναντίρρητα να αντιληφθούν ότι α�οδίδεται σηµασία στην κατα�ολέµησή του.  

� Προτείνεται η καθιέρωση ειδικών οδηγιών ε�ί των διαδικασιών �ου �ρέ�ει να 

ακολουθεί ο αστυνοµικός στα ε�ιµέρους στάδια της διαδικασίας διερεύνησης 

του εγκλήµατος.  

 

Θεωρώντας ωστόσο ότι χρειάζεται εξειδικευµένη εκ�αίδευση, ιδίως σε �ερι�τώσεις 

µεγάλης έντασης, η ΕΕ∆Α υιοθετεί την �ρόταση για τη δηµιουργία ειδικής οµάδας. Η 

                                                 
34 Το ζήτηµα της ρατσιστικής βίας έχει α�ασχολήσει και την Ύ�ατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, καθώς οι αιτούντες άσυλο και οι αναγνωρισµένοι �ρόσφυγες α�οτελούν σταθερά �ιθανά 

θύµατα. Βλ. UNCHR, Combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance 

through a strategic approach, 2009.     
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ειδική οµάδα θα µ�ορούσε να δράσει �ιλοτικά στις �εριοχές του κέντρου και της 

�εριφέρειας ό�ου εντο�ίζεται η µεγαλύτερη ένταση35. Η ε�ιλογή των ανθρώ�ων �ου θα 

συµµετέχουν στις ειδικές οµάδες αντιµετώ�ισης της ρατσιστικής βίας �ρέ�ει να γίνει µε 

αυστηρότητα ώστε να συµ�εριληφθούν άτοµα, τα ο�οία αντιλαµβάνονται τον 

ε�αγγελµατισµό �ου α�αιτείται.  

� Προτείνεται η δηµιουργία ειδικής οµάδας αστυνοµικών κατά της ρατσιστικής 

βίας, για να δραστηριο�οιηθεί στις �λέον ευάλωτες �εριοχές. 

� Προτείνεται να εκ�ονηθεί ειδικό ε�ιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώ�ισης της 

κρίσης σε στενή συνεργασία µε τους αστυνοµικούς διευθυντές των �εριοχών 

αυτών, οι ο�οίοι σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα λογοδοτούν στην �ολιτική 

ηγεσία.   

� Προτείνεται η δηµιουργία ενός θεσµού διαµεσολάβησης µε τη συµµετοχή 

κατοίκων, ΜΚΟ και εκ�ροσώ�ων των δήµων και της αστυνοµίας.   

 

 

ΙΙΙ. Η καταγραφή των ρατσιστικών εγκληµάτων  

 

Α. Ε�ίσηµοι και ανε�ίσηµοι φορείς καταγραφής  

Ο σχεδιασµός και η �ραγµατο�οίηση µιας α�οτελεσµατικής �ολιτικής κατά της 

ρατσιστικής βίας είναι σχεδόν αδύνατοι χωρίς τη δηµιουργία και τη συστηµατική τήρηση 

ενός συστήµατος συλλογής στοιχείων. Στα κράτη µε ελλι�ή συστήµατα, θεωρείται βέβαιο 

ότι τα �εριστατικά �ου γίνονται γνωστά είναι λιγότερα α�ό αυτά �ου συµβαίνουν στην 

�ραγµατικότητα.  

Ο ΟΑΣΕ και το Γραφείο ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων, 

στην �ροσ�άθειά τους να εντείνουν την κατα�ολέµηση των ρατσιστικών εγκληµάτων, 

�ροετοιµάζουν µια ετήσια έκθεση, στην ο�οία δηµοσιεύονται στοιχεία, ό�ως τα έχουν 

συλλέξει τα κράτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση του 2009 καταγράφονται µόνο 

δύο υ�οθέσεις α�ό την αστυνοµία, δύο υ�οθέσεις στις ο�οίες ασκήθηκε �οινική δίωξη και 

καµία καταδίκη36. Το Υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης είναι αρµόδιο για την συλλογή των 

                                                 
35 EUMC, Policing Racist Crime and Violence: A Comparative Analysis, 2005, σελ. 47.  
36 OSCE, HATE CRIMES IN THE OSCE REGION – INCIDENTS AND RESPONSES, ANNUAL 

REPORT FOR 2009, σελ. 104. Τα �ρώτα στοιχεία εµφανίζονται το 2008 για την Ελλάδα (1 υ�όθεση για το 

έτος 2008).  
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στοιχείων και ό�ως �ροκύ�τει α�ό τον εν λόγω �ίνακα, καταγράφονται όσες υ�οθέσεις  

φθάνουν στην εισαγγελία και χαρακτηρίζονται ως ρατσιστικές.  

Στην Ελλάδα, όµως, υ�άρχει µεγάλη διάσταση µεταξύ των ανε�ίσηµων 

συστηµάτων καταγραφής, δηλαδή τις ΜΚΟ �ου µε δική τους �ρωτοβουλία καταγράφουν 

τα ρατσιστικά �εριστατικά και τα δηµοσιεύµατα του Τύ�ου. Ό�ως ανέφεραν οι ΜΚΟ �ου 

συµµετείχαν στη διαβούλευση µε την ΕΕ∆Α, τα θύµατα, κυρίως �λέον ασιατικής 

καταγωγής ή/και µουσουλµάνοι, καταφεύγουν σε αυτές για την �αροχή 

ιατροφαρµακευτικής �ερίθαλψης, αλλά δεν καταγγέλλουν το �εριστατικό στην 

αστυνοµία37. Για το έτος 2010, η ΜΚΟ PRAKSIS �εριέθαλψε 206 άτοµα µε κακώσεις38.  

Είναι, ε�οµένως, �ροφανές ότι η καταγραφή στοιχείων βάσει της άσκησης �οινικής 

δίωξης δεν α�οτυ�ώνει το εύρος του φαινοµένου. Η συλλογή στοιχείων συνιστά ακόµα 

ένα �εδίο, στο ο�οίο η �ολιτεία �ρέ�ει να ανα�τύξει συνεργασία µε τις ΜΚΟ και όσους 

συλλέγουν αξιό�ιστα στοιχεία. Στο �λαίσιο αυτό, �ρέ�ει να ανα�τυχτεί ένα σοβαρό και 

αξιό�ιστο µοντέλο συλλογής και ε�εξεργασίας στοιχείων, το ο�οίο µ�ορεί να αναλάβει το 

Υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης, ό�ως και σήµερα, ως κεντρικός κρατικός φορέας. ∆ιευκρινίζεται 

ότι αυτό το σύστηµα καταγραφής θα διαφέρει α�ό εκείνο της αστυνοµίας. Εκτός των 

ΜΚΟ, σύνδεση του συστήµατος καταγραφής �ρέ�ει να γίνει µε τα νοσοκοµεία και τους 

ιατρικούς συλλόγους, �ροκειµένου να καταγράφονται �εριστατικά �ου �εριθάλ�ονται 

και εµφανίζουν στοιχεία ρατσιστικής βίας. Αυτό βεβαίως �ροϋ�οθέτει την ενηµέρωση των 

ιατρών και των κοινωνικών υ�ηρεσιών των νοσοκοµείων.   

� Προτείνεται η δηµιουργία ενός ενιαίου ειδικού συστήµατος καταγραφής 

ρατσιστικών εγκληµάτων, το ο�οίο θα διαχειρίζεται το Υ�ουργείο 

∆ικαιοσύνης. Το σύστηµα αυτό θα συνδέει τα στοιχεία των ΜΚΟ, των 

νοσοκοµείων και άλλων κατάλληλων φορέων.  

 

Β. Χαρακτηριστικά του συστήµατος καταγραφής στοιχείων  

Η τυ�ο�οίηση των στοιχείων �ου θα καταγράφονται σε ένα ενιαίο σύστηµα είναι 

το �ρώτο βήµα �ρος την α�οτελεσµατική �αρακολούθηση της εξέλιξης της ρατσιστικής 

βίας. Τα α�οσ�ασµατικά στοιχεία �ου αναφέρουν ένα αριθµό χωρίς �εραιτέρω ανάλυση 

                                                 
37 Βλ. το σύστηµα καταγραφής �ου έχει ανα�τύξει το ινστιτούτο i-Red στην ιστοσελίδα του. Ε�ίσης, οι  

Γιατροί του Κόσµου καταγγέλλουν ότι δέχονται µεγάλο �οσοστό τραυµατισµένων ανθρώ�ων.  
38 45 α�ό το Αφγανιστάν, 59 α�ό το Μ�αγκλαντές, 11 α�ό τη Νιγηρία, 14 α�ό την Ερυθραία, 34 α�ό τη 

Σοµαλία, 6 α�ό την Αιθιο�ία, 6 α�ό το Ιράν, 7 α�ό το Πακιστάν, 24 α�ό άλλες χώρες.  
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δεν αξιο�οιούνται ε�ιτυχώς. Ό�ως τονίζεται στην έρευνα της ΕΕ για τη ρατσιστική βία, 

στα κράτη µέλη �ου διαθέτουν άρτιους µηχανισµούς δεδοµένων, συνήθως λαµβάνονται 

�ροοδευτικές �ρωτοβουλίες για την κατα�ολέµηση του �ροβλήµατος και για τη συνδροµή 

�ρος τα θύµατα39.  

Στην Ελλάδα, �ολλά θύµατα είναι αλλοδα�οί �αράτυ�α εισερχόµενοι και 

διαµένοντες και γι’ αυτό το λόγο δεν καταφεύγουν στις αρχές, για να καταγγείλουν τη 

βία. Αυτή η �ραγµατικότητα έχει δύο ε�ι�τώσεις σηµαντικές: την έλλειψη στοιχείων, 

ό�ως ήδη αναφέρθηκε και την ισο�εδωτική αντιµετώ�ιση όλων των αλλοδα�ών 

ενδεχοµένως και α�ό τις αρχές. Οι αιτίες έξαρσης του φαινοµένου �ρέ�ει ασφαλώς να 

µελετηθούν, αλλά η δια�ίστωση ότι ενώ αυξάνονται οι ε�ιθέσεις µε ρατσιστικό κίνητρο, ο 

χαµηλός αριθµός καταγγελιών και καταγραφών, δεν µ�ορεί �αρά να συνδέεται και µε την 

αξιο�ιστία του συστήµατος καταγραφής.  

� Προτείνεται το σύστηµα καταγραφής να �εριλαµβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία, υ�ό την �ροϋ�όθεση να διαφυλάσσεται η ανωνυµία του 

θύµατος:  

α)  εθνική �ροέλευση, φύλο, ηλικία θύµατος και δράστη 

β) θρησκεία θύµατος και δράστη 

γ) τύ�ος εγκληµατικής �ράξης 

δ) τό�ος εγκληµατικής �ράξης 

ε) εάν το θύµα έχει εµ�λακεί στο �αρελθόν σε �εριστατικό ρατσιστικής βίας   

στ) εάν ο δράστης έχει εµ�λακεί στο �αρελθόν σε �εριστατικό ρατσιστικής 

βίας   

 

IV. Ε�ιγραµµατική α�οτύ�ωση των �ροτάσεων της ΕΕ∆Α  

 

Νοµοθεσία και δικαιοσύνη   

� Στη νοµοθεσία �ρέ�ει να α�οφεύγονται οι αόριστες έννοιες. 

� Τα δικαστήρια �ρέ�ει να εξετάζουν τα α�οδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το 

κίνητρο. 

                                                 
39 EUMC, ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ, Συγκριτική ε�ισκό�ηση των 

συµ�ερασµάτων των Εκθέσεων των Εθνικών Φορέων Συνεργασίας του RAXEN 2001-2004, Συνο�τική 

έκθεση, 2005, σελ. 18.  
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� Τα δικαστήρια �ρέ�ει να αιτιολογούν την εφαρµογή ή τη µη εφαρµογή της 

ε�ιβαρυντικής �ερίστασης του άρθρου 79 �αρ. 3 ΠΚ σχετικά µε το ρατσιστικό 

κίνητρο.  

� Προτείνεται η εισαγωγή ειδικού σεµιναρίου στην Εθνική Σχολή ∆ικαστών για 

την αντιµετώ�ιση του ρατσιστικού εγκλήµατος κατά την αρχική κατάρτιση, καθώς και 

στο �λαίσιο της διαρκούς ε�ιµόρφωσης των δικαστών.    

� Προτείνεται η αναθεώρηση του συστήµατος νοµικής βοήθειας στα θύµατα 

ρατσιστικών εγκληµάτων, ώστε να διευκολύνεται η �ρόσβασή τους στη δικαιοσύνη.  

 

Αστυνοµία  

� Προτείνεται η ενσωµάτωση των κριτηρίων διερεύνησης ρατσιστικού κινήτρου 

της εγκυκλίου 7100/4/3 (24.5.2006) στον Κώδικα ∆εοντολογίας του Αστυνοµικού.  

� Προτείνεται η εισαγωγή ερώτησης σχετικά µε την ύ�αρξη ρατσιστικού 

κινήτρου.  

� Προτείνεται να �ροβλεφθεί ειδική διαδικασία στο �λαίσιο των εσωτερικών 

υ�οθέσεων για την εξέταση ρατσιστικών �εριστατικών α�ό την αστυνοµία.  

� Προτείνεται η υ�οχρεωτική καταγραφή των ρατσιστικών �εριστατικών α�ό 

την αστυνοµία βάσει ειδικής φόρµας, η ο�οία θα �εριλαµβάνει στοιχεία για τους 

εµ�λεκόµενους και τη φύση του �εριστατικού.  

� Προτείνεται η ανάθεση σε ένα συγκεκριµένο άτοµο σε κάθε αστυνοµικό τµήµα 

της φροντίδας του αρχείου και της ε�ικοινωνίας µε όλους τους αρµόδιους φορείς.  

� Προτείνεται η συνεργασία της αστυνοµίας µε ΜΚΟ για την ψυχολογική 

υ�οστήριξη θυµάτων και µαρτύρων ρατσιστικών �εριστατικών, καθώς και η 

εκ�αίδευσή τους, ώστε να αντα�οκρίνονται στην ανάγκη ενθάρρυνσης των �ροσώ�ων 

αυτών.   

� Προτείνεται η σταθερή συνεργασία µε ΜΚΟ και κοινότητες, οι ο�οίες 

έρχονται σε ε�αφή µε τα θύµατα.  

� Προτείνεται η καθιέρωση ειδικών οδηγιών ε�ί των διαδικασιών �ου �ρέ�ει να 

ακολουθεί ο αστυνοµικός στα ε�ιµέρους στάδια της διαδικασίας διερεύνησης 

ρατσιστικού εγκλήµατος.  

� Προτείνεται η δηµιουργία ειδικής οµάδας αστυνοµικών κατά της ρατσιστικής 

βίας, για να δραστηριο�οιηθεί στις �λέον ευάλωτες �εριοχές. 
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� Προτείνεται να εκ�ονηθεί ειδικό ε�ιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώ�ισης της 

κρίσης σε στενή συνεργασία µε τους αστυνοµικούς διευθυντές των �εριοχών αυτών, οι 

ο�οίοι θα λογοδοτούν στην �ολιτική ηγεσία.   

� Προτείνεται η δηµιουργία ενός θεσµού διαµεσολάβησης µε τη συµµετοχή 

κατοίκων, ΜΚΟ και εκ�ροσώ�ων των δήµων και της αστυνοµίας.   

 

Καταγραφή των ρατσιστικών εγκληµάτων 

� Προτείνεται η δηµιουργία ενός ενιαίου ειδικού συστήµατος καταγραφής 

ρατσιστικών εγκληµάτων, το ο�οίο θα διαχειρίζεται το Υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης. Το 

σύστηµα αυτό θα συνδέει τα στοιχεία των ΜΚΟ, των νοσοκοµείων και άλλων 

κατάλληλων φορέων.  

� Προτείνεται το σύστηµα καταγραφής να �εριλαµβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία, υ�ό την �ροϋ�όθεση να διαφυλάσσεται η ανωνυµία του θύµατος:  

α)  εθνική �ροέλευση, φύλο, ηλικία θύµατος και δράστη 

β) θρησκεία θύµατος και δράστη 

γ) τύ�ος εγκληµατικής �ράξης 

δ) τό�ος εγκληµατικής �ράξης 

ε) εάν το θύµα έχει εµ�λακεί στο �αρελθόν σε �εριστατικό ρατσιστικής βίας   

στ) εάν ο δράστης έχει εµ�λακεί στο �αρελθόν σε �εριστατικό ρατσιστικής βίας   

 

 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2011  


