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Η Εθνική Ε	ιτρο	ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ	ου α	οτελεί συµβουλευτικό όργανο της 

Πολιτείας σε θέµατα 	ροστασίας των ανθρω	ίνων δικαιωµάτων τόσο των 	ολιτών της 

χώρας όσο και των 	ολιτών ξένων χωρών 	ου διαβιούν στην Ελλάδα. Με την ιδιότητά της 

αυτή, η ΕΕ∆Α 	ροσ	αθεί να 	ρολαµβάνει της 	αραβιάσεις  ανθρω	ίνων δικαιωµάτων και 

κρίνει ε	οµένως ότι έχει την υ	οχρέωση να 	αρέµβει στο θέµα των µέτρων 	ου 

ανακοίνωσε ο Υ	ουργός, κ. Χρυσοχοΐδης, για την καταστολή της εγκληµατικότητας στην 

Αθήνα και άλλες µεγάλες 	όλεις της χώρας µας. Η α	όφαση 	ου ανακοινώθηκε αναφέρει 

ότι όλοι οι µετανάστες χωρίς χαρτιά θα µεταφερθούν σε «στρατό	εδο» κοντά στην Κοζάνη, 

χωρίς ακόµα να 	ροσδιορίζει µε 	οιες διαδικασίες και κριτήρια θα γίνει αυτή η µεταφορά 

και κάτω α	ό 	οιες συνθήκες θα διαβιούν στον ε	ιλεγέντα χώρο. 

 

Η ΕΕ∆Α αναγνωρίζει την ανάγκη ε	ιδίωξης συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης  αλλά τονίζει 

ότι η Πολιτεία οφείλει να τηρήσει αυστηρά την υ	οχρέωσή της να 	ροστατεύσει τα άτοµα 

	ου χρήζουν 	ροστασίας, ό	ως τα θύµατα εµ	ορίας, τους τοξικο-εξαρτηµένους και άλλες 

	ερι	τώσεις. Ανάµεσα στους ανθρώ	ους 	ου συλλήβδην  α	οκαλούνται «λαθροµετανάστες» 

υ	άρχουν 	ολλοί 	ου έφτασαν στην Ελλάδα αναζητώντας διεθνή 	ροστασία, ό	ως 

	ροβλέ	ουν ∆ιεθνείς Συνθήκες 	ου έχει κυρώσει η Ελλάδα και έχουν αυξηµένη τυ	ική 

ισχύ. Η Πολιτεία οφείλει να 	ροχωρήσει στη λήψη µέτρων συµβατών µε τις υ	οχρεώσεις 

της Ελλάδας. Ήδη έχουµε καταδικασθεί α	ό τα Ευρω	αϊκό ∆ικαστήριο για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώ	ου για τις συνθήκες 	ου ε	ικρατούν στα κέντρα κράτησης στον Έβρο και δεν 

εξασφαλίζουν συνθήκες ανθρώ	ινης και αξιο	ρε	ούς διαβίωσης.  

 

Η ΕΕ∆Α, στο 	λαίσιο των καθηκόντων της, είναι έτοιµη να συνδράµει το Υ	ουργείο  

Προστασίας του Πολίτη ώστε τα µέτρα 	ου θα ληφθούν να είναι δίκαια και µε σεβασµό στα 

ανθρώ	ινα δικαιώµατα. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι στο 	λαίσιο της δηµόσιας 

συζήτησης, 	ρέ	ει να α	οφεύγεται α	ό κάθε 	λευρά η εκφορά ενός λόγου, ο ο	οίος 

«στοχο	οιεί» τους αλλοδα	ούς και ταυτίζει την εγκληµατικότητα µε τη µετανάστευση. 

Εκφράζεται, τέλος, η ελ	ίδα ότι η ίδια ετοιµότητα και 	ροθυµία θα ε	ιδειχθεί ως 	ρος την 

κατα	ολέµηση της εγκληµατικότητας των οµάδων ρατσιστικής βίας και των κυκλωµάτων 

	ου εκµεταλλεύονται αλλοδα	ούς.  

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η Εθνική Ε	ιτρο	ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ	ου (ΕΕ∆Α) είναι συµβουλευτικό όργανο της 

Πολιτείας σε θέµατα νοµοθεσίας και 	ολιτικών 	ου σχετίζονται µε τον σεβασµό των ανθρω	ίνων 

δικαιωµάτων στην Ελλάδα. Έχει συσταθεί µε τον νόµο 2667/1998 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 2000. 

Σε αυτήν εκ	ροσω	ούνται τριάντα ένας φορείς (ανεξάρτητες αρχές, 	ανε	ιστηµιακές σχολές νοµικών 

και 	ολιτικών ε	ιστηµών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, 	ολιτικά κόµµατα και Υ	ουργεία), οι 

ο	οίοι εκλέγουν το 	ροεδρείο της ΕΕ∆Α. Πρόεδρος της ΕΕ∆Α είναι ο κ. Κωστής Α. Πα	αϊωάννου, 	ου 

εκ	ροσω	εί το ελληνικό τµήµα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας. 


