
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Νεοφύτου Βάμβα 6, 106 74 Αθήνα 

Τ: 2107233221-2, W: www.nchr.gr, E: info@nchr.gr 
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Ένα χρόνο μετά την καταδικαστική απόφαση της Χρυσής Αυγής η ΕΕΔΑ καλεί την 

ελληνική Πολιτεία σε επαγρύπνηση                                                                                                                   
12 Οκτωβρίου 2021 

H Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), στο πλαίσιο του θεσμικού της 
ρόλου ως του Εθνικού Θεσμού για την προώθηση και την προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ), παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να προωθεί και να προστατεύει 
το σύνολο των δικαιωμάτων του ανθρώπου.  

Ένα χρόνο μετά την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, την 
οποία χαιρέτισε ως ορόσημο για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Χώρα μας και με 
αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά βίας που έλαβαν χώρα μεταξύ άλλων και εντός σχολικού 
περιβάλλοντος, η ΕΕΔΑ εκφράζει τη βαθειά της ανησυχία για την εκδήλωση οργανωμένης 
βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο, στο στόχαστρο της οποίας βρίσκονται συγκεκριμένες ομάδες. 
Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα και τις συστάσεις του Δικτύου 
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, το οποίο, με την αδιάλειπτη στήριξη της ΕΕΔΑ 
και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, έχει καταγράψει την 
τελευταία δεκαετία, από την ίδρυσή του το 2011, 1.258 περιστατικά ρατσιστικής βίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ολέθριες συνέπειες του ναζισμού και του φασισμού στην Ευρώπη 
και υπενθυμίζοντας στην Πολιτεία ότι όλες οι ιδεολογικές εκφάνσεις τους και η μισαλλοδοξία 
συνδέονται μεταξύ τους άρρηκτα και υπονομεύουν την ίδια τη δημοκρατία, η ΕΕΔΑ καλεί την 
Πολιτεία σε διαρκή επαγρύπνηση κατά των σχηματισμών που υποδαυλίζουν το μίσος και βία 
στην κοινωνία εναντίον «υποτιθέμενων εχθρών». Ο εφησυχασμός και η έλλειψη 
συντονισμένης δράσης κατά των νεοφασιστικών και νεοναζιστικών ομάδων συνέβαλαν 
καθοριστικά στην άνοδο της ξενοφοβίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην 
Ευρώπη. 

Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕΔΑ επανέρχεται σε συστάσεις που έχει απευθύνει στην Πολιτεία 
στο παρελθόν, εφιστώντας την προσοχή της στην απόλυτη και διαρκή ανάγκη έγκαιρης 
πρόληψης και σθεναρής αντιμετώπισης και καταδίκης τόσο της ρητορικής μίσους όσο και 
των ρατσιστικών εγκλημάτων. Η ΕΕΔΑ τονίζει εκ νέου ότι η αίσθηση ατιμωρησίας και η 
απενοχοποίηση της ρατσιστικής βίας, και δη της οργανωμένης, συμβάλλουν καθοριστικά, 
αφενός, στην αύξηση των βίαιων επιθέσεων ακροδεξιών ομάδων και ατόμων, αφετέρου, στη 
συστηματική παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και την κανονικοποίηση της ρατσιστικής ρητορικής και των προκαταλήψεων στο 
πλαίσιο επίσημων πολιτικών.  

Η ΕΕΔΑ έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι καθοριστικής σημασίας ρόλο στην προστασία των 
δημοκρατικών αρχών και της δημοκρατικά οργανωμένης κοινωνίας διαδραματίζει η 
εγρήγορση της Δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει να συμβάλλει 
στην εκπαίδευση και επιμόρφωση κατά την αντιμετώπιση αυτής της μορφής βίας ή 
εγκλήματος των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, καθώς και των υπηρετούντων 
στα σώματα ασφαλείας, προκειμένου να υιοθετηθεί μια συνολική νοοτροπία και 
συμπεριφορά που εναρμονίζονται με το αξιακό υπόβαθρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
αλλά και με τις δεσμεύσεις της Χώρας έναντι εθνικών και διεθνών οργάνων και κειμένων.  

Αυτό θα συνιστούσε συνάμα την πιο ηχηρή απόδειξη της σαφούς και ρητής καταδίκης των 
εγκλημάτων βίας υποκινούμενων από μισαλλοδοξία. Ένα μήνυμα που πρέπει να εκπέμπεται 
στο εσωτερικό και το εξωτερικό της Χώρας με αποφασιστικότητα και ειλικρίνεια, με λόγο και 
με πράξεις.  
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