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Περίληψη ειδικής έκθεσης  
«Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του»  
 
Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου από την 

ενδελεχή διερεύνηση των αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη σε 
περίοδο 16 µηνών (1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Απριλίου 2013), σε συνδυασµό µε τη 
µελέτη των χαρακτηριστικών του φαινοµένου, όπως προκύπτουν από την 
οµαδοποίηση των περιστατικών ρατσιστικής βίας που έχουν καταγραφεί το 
αντίστοιχο διάστηµα από την Ελληνική Αστυνοµία, τον Τύπο και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις. Στην έκθεση συνεκτιµώνται οι σχετικές εκθέσεις διεθνών οργανισµών 
και οι προτάσεις των πολιτικών φορέων που ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση 
του Συνηγόρου και αξιολογείται η προσέγγιση της αστυνοµικής  διοίκησης για την 
καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Σε ειδική ενότητα καταγράφεται η 
εκδήλωση του φαινοµένου στο χώρο του σχολείου και η αντιµετώπιση του από τη 
σχολική διοίκηση. 

Οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα, όπως και οι συστάσεις και προτάσεις 
της ανεξάρτητης αρχής που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση, φιλοδοξούν να 
συµβάλουν στη θεσµική θωράκιση της Πολιτείας προκειµένου να καταπολεµήσει 
αποτελεσµατικά τα απεχθή φαινόµενα ρατσιστικής βίας, τα οποία δυστυχώς 
κλιµακώνονται τόσο σε αριθµό όσο και στην ένταση της ασκούµενης βίας, 
διαρρηγνύοντας την κοινωνική συνοχή και ειρήνη και υπονοµεύοντας την ίση 
ανθρώπινη αξία και τα θεµέλια του ίδιου του κράτους δικαίου. Ειδικότερα: 

 
1. Η καταγραφή περιστατικών ρατσιστικής βίας 
 
Οι 281 διασταυρωµένες καταγγελίες που καταγράφηκαν σε 16 µήνες µε πηγές 

τα µέσα ενηµέρωσης, τις ΜΚΟ, και τον ίδιο τον Συνήγορο του Πολίτη, 
καταδεικνύουν ότι η βία στους δρόµους µε στόχο τον «διαφορετικό», µε βάση την 
εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τη φυλή, το χρώµα, τον σεξουαλικό προσανατολισµό ή 
το θρήσκευµα, είναι φαινόµενο υπαρκτό και συνεχώς εντεινόµενο. 

Οι περιπτώσεις που καταγράφονται στην παρούσα έκθεση αποτελούν την 
κορυφή του παγόβουνου. Η πλειοψηφία των ρατσιστικών επιθέσεων, για διάφορους 
λόγους, είτε δεν καταγγέλλεται καθόλου, είτε καταγγέλλεται αλλά δεν καταγράφεται, 
είτε καταγράφεται αλλά όχι ως ρατσιστική. Η αδράνεια και απροθυµία αστυνοµικών, 
η άρνηση σύλληψης δραστών ή καταγραφής περιστατικών και, από την πλευρά των 
θυµάτων, ο φόβος είτε της σύλληψης είτε του στιγµατισµού και η πεποίθηση ότι δεν 
πρόκειται να δικαιωθούν, µοιάζουν µε συγκοινωνούντα δοχεία. Σε κάθε περίπτωση 
πρόκειται για κλασική περίπτωση αθέατης εγκληµατικότητας, στη µεγάλη έκταση της 
οποίας φαίνεται να συµβάλει η στάση και συµπεριφορά αστυνοµικών και άλλων 
κρατικών οργάνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περιοχές στις οποίες κατά τεκµήριο, 
αλλά και από τα στοιχεία της παρούσας έρευνας, παρατηρείται ιδιαίτερη έξαρση του 
φαινοµένου, όπως π.χ. σε µεγάλο τµήµα του κέντρου της Αθήνας, τα αστυνοµικά 
τµήµατα καταγράφουν στην καλύτερη περίπτωση πολύ µικρό αριθµό περιστατικών 
όπου αναγνωρίζεται ρατσιστικό κίνητρο. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγµα το 
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αστυνοµικό τµήµα Οµονοίας, όπου η υπηρεσία αναφέρει ότι δεν διαθέτει στοιχεία για 
ύπαρξη περιστατικών ρατσιστικής βίας στην περιοχή ευθύνης της!  

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι η δραµατική αύξηση του αριθµού των 
καταγγελιών για ρατσιστικές επιθέσεις αλλά και της κλιµακούµενης έντασης της 
ασκούµενης βίας, από τον Μάιο του 2012 και µετά, αντανακλά µεταξύ άλλων και τις 
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις που επέτρεψαν την εκπροσώπηση στο εθνικό 
Κοινοβούλιο του κόµµατος της Χρυσής Αυγής, το οποίο διακρίνεται για τον 
πρωτοφανή σε οξύτητα και επιθετικότητα εθνικιστικό/ρατσιστικό, ξενοφοβικό και 
µισαλλόδοξο πολιτικό λόγο. Πρέπει επίσης να προβληµατίσει ιδιαίτερα η καταγραφή 
περιστατικών βίας µε ρατσιστικό κίνητρο από παλιότερες ή νεοπαγείς οργανωµένες 
οµάδες, µε τρόπο δράσης που παραπέµπει σε άτυπες ρατσιστικές πολιτοφυλακές, 
ιδιαίτερα σε συγκεκριµένες περιοχές. Έντονη τέλος ανησυχία προκαλούν µαρτυρίες 
για την παθητική στάση αστυνοµικών οργάνων σε τέτοιου είδους περιστατικά, και 
µία διαφαινόµενη απροθυµία έγκαιρης παρέµβασης ή και στη συνέχεια 
αποτελεσµατικής διερεύνησης για την αποκάλυψη των δραστών. Ακόµη 
περισσότερο, όταν αστυνοµικοί φέρονται να προβαίνουν σε καταχρηστική άσκηση 
βίας µε ρατσιστικά κίνητρα. Η ανεξάρτητη αρχή εκτιµά ότι υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη να γίνει διεξοδική εις βάθος διερεύνηση του θέµατος ώστε να καταπολεµηθεί 
άµεσα και δραστικά οποιαδήποτε εκδήλωση ρατσιστικής προκατάληψης ή βίας µέσα 
σε όργανα και θεσµούς της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Επίσης, να αποτραπούν 
αποφασιστικά οι απόπειρες υποκατάστασης της κρατικής εξουσίας, όταν µάλιστα 
λαµβάνουν συστηµατικό και προγραµµατικό χαρακτήρα 

Ο Συνήγορος δεν υιοθετεί τη ρητορική που συνδέει την παρουσία των 
µεταναστών µε την υποτιθέµενη εν γένει έξαρση της σοβαρής εγκληµατικότητας. 
Αντίθετα, θεωρεί ότι ο δηµόσιος λόγος αυτού του είδους καλλιεργεί και στη συνέχεια 
εκµεταλλεύεται τον παρατηρούµενο «κοινωνικό πανικό» εις βάρος µελών ευάλωτων 
εθνοτικών οµάδων, δυσφηµώντας, πέραν των άλλων, τη χώρα και τους έλληνες 
πολίτες. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία για την εγκληµατικότητα, διαπιστώνεται 
µείωση της σοβαρής εγκληµατικότητας το 2012, ενώ και η σηµαντική πλειοψηφία 
των δραστών είναι ηµεδαποί. Στην κατεύθυνση της µείωσης του φόβου του 
εγκλήµατος και της καταπολέµησης της ξενοφοβίας, ο Συνήγορος θεωρεί ότι η 
συµβολή των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη και κρίσιµη.  

Βασική επίσης διαπίστωση αποτελεί η αξιοσηµείωτη αναντιστοιχία επίσηµης 
και ανεπίσηµης καταγραφής: από την ΕΛ.ΑΣ. καταγράφεται λιγότερο από το 1/3 των 
περιστατικών (84 περιστατικά µε πιθανολογούµενο ρατσιστικό κίνητρο το 2012) 
συγκριτικά µε τα αντίστοιχα περιστατικά που ο Συνήγορος έχει διασταυρώσει ότι 
έλαβαν χώρα από την έρευνα που διενέργησε (253 περιστατικά επιθέσεων µε 
προφανή ρατσιστικά κίνητρα το ίδιο έτος, σύµφωνα µε τις καταγγελίες και 
µαρτυρίες). 

Ο Συνήγορος επισηµαίνει ότι η αναγνώριση του ρατσιστικού φαινοµένου 
είναι το πρώτο και απαραίτητο βήµα για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή του. 
Εκτιµά ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλισθεί η προστασία του 
δικαιώµατος στην ασφάλεια κάθε προσώπου που διαµένει στη χώρα µας, ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού είναι η αστυνοµία να καταγράφει άµεσα, ακόµη και αυτεπάγγελτα τα 
σχετικά περιστατικά, και να διερευνά αποτελεσµατικά τις καταγγελίες για άσκηση 
ρατσιστικής βίας. Ο Συνήγορος προτείνει  να δηµιουργηθεί ένας συστηµατικός, 
ολοκληρωµένος τρόπος καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας που θα καλύπτει 
ολόκληρη την επικράτεια, να δοθούν οδηγίες από το αρχηγείο της αστυνοµίας για την 
πιθανολόγηση ρατσιστικού κινήτρου σε κοινά εγκλήµατα, να εκπαιδευθεί το 
προσωπικό όλων των αστυνοµικών τµηµάτων προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
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τυχόν στερεοτυπικές προκαταλήψεις ώστε να µην σηµειώνονται φαινόµενα 
αδιαφορίας κατά την υποδοχή καταγγελιών ή αδράνειας κατά τη διάρκεια επιθέσεων, 
να συνεργαστεί η αστυνοµία µε τον Συνήγορο, τις κοινότητες των µεταναστών και µε 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέµατα καταπολέµησης του ρατσισµού, 
προκειµένου να ενθαρρυνθούν τα θύµατα να απευθύνονται στις επίσηµες αρχές. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη συνιστά επίσης σε κάθε φορέα, δηµόσιο, όπως η 
αστυνοµία, ή ιδιωτικό, όπως συλλογικότητες και δίκτυα τη δηµοσιοποίηση όλων των 
δεδοµένων καταγραφής ρατσιστικών επιθέσεων, µε την αυτονόητη απόκρυψη 
ονοµάτων ή άλλων στοιχείων ταυτοπροσωπίας. ‘Έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια, 
αποτρέπεται η περαιτέρω εµφάνιση ρατσιστικών φαινοµένων, και ενθαρρύνονται 
περισσότερα θύµατα να λύσουν τη σιωπή τους. 

 
2. Η προσέγγιση της αστυνοµικής διοίκησης 

 
α. Η πειθαρχική διερεύνηση περιστατικών όπου πολίτες καταγγέλλουν, 

είτε απευθείας είτε στον Συνήγορο, ρατσιστική συµπεριφορά αστυνοµικών 
 

Εξετάζοντας την ουσιαστική ανταπόκριση της αστυνοµίας στις αναφορές που 
δέχτηκε ο Συνήγορος το 2012, για ανάρµοστη συµπεριφορά αστυνοµικών οργάνων 
µε ενδεχόµενο ρατσιστικό (εθνοφυλετικό κυρίως) κίνητρο, επιβεβαιώνεται η εικόνα 
καθυστέρησης των εσωτερικών ερευνών που δηµιουργεί αίσθηση ατιµωρησίας. Η 
επιφανειακή εξέταση όσων περιστατικών τελικά καταγγέλλονται στην αστυνοµία, 
καθώς και η διακοπή της έρευνας ήδη κατά το προκαταρκτικό της στάδιο πλήττουν 
την αξιοπιστία των πειθαρχικών ελέγχων, σε τέτοιο βαθµό µάλιστα που η όποια 
διερεύνηση καταλήγει να θεωρείται µάλλον προσχηµατική από τα ίδια τα θύµατα 
αλλά και πολλούς πολίτες και οργανώσεις. 

Έτσι διαιωνίζεται η απροθυµία των θυµάτων να καταγγείλουν ρατσιστική 
συµπεριφορά σε βάρος τους αφού τα δεδοµένα επιβεβαιώνουν την πεποίθησή τους 
ότι δεν πρόκειται να δικαιωθούν.  

Ο Συνήγορος παρατηρεί ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης των θυµάτων στο 
κράτος δικαίου σχετίζεται άµεσα µε την αναποτελεσµατικότητα του µηχανισµού 
προστασίας των δικαιωµάτων και προτείνει: η αστυνοµία να ενεργοποιεί και να 
διεκπεραιώνει µε ταχύτητα και πληρότητα τη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης 
καταγγελιών κατά αστυνοµικών οργάνων,  η προκαταρκτική διοικητική εξέταση να 
αποκτήσει τον πραγµατικό της χαρακτήρα της συλλογής στοιχείων και η έρευνα να 
µην παραµένει εκκρεµής επί εξαιρετικά µακρό διάστηµα, η εξέταση όλων των 
µαρτύρων, η αναγκαία αµεροληψία, η πλήρης αιτιολογία πρέπει να αποτελούν 
απαρέγκλιτο κανόνα των εσωτερικών διαδικασιών της αστυνοµίας, η πειθαρχική 
διερεύνηση των καταγγελιών για εµπλεκόµενα σε ρατσιστικές επιθέσεις και 
συµπεριφορές αστυνοµικά όργανα να µην εµφανίζει καθυστερήσεις από την 
υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνοµίας ώστε να µη δίνει την εντύπωση 
ανοχής ή και συγκάλυψης και να λυθεί το ζήτηµα όχι µόνον της αποτελεσµατικής 
λειτουργίας αλλά και της ανεξαρτησίας των προβλεπόµενων από τον ν. 3938/2011 -
αλλά µη λειτουργούντων- Γραφείων Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας. Το 
ίδιο ισχύει και για την προβλεπόµενη στον ίδιο νόµο Επιτροπή αξιολόγησης των 
σχετικών καταγγελιών , η λειτουργία της οποίας είναι κρίσιµη για την επανεξέταση 
υποθέσεων µετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

Πέραν όµως των αναφορών που χειρίστηκε ο Συνήγορος, η έκβαση της 
πειθαρχικής διαδικασίας γενικά για καταγγελίες, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. 
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για το 2012, όπου αστυνοµικοί φέρονταν να επιδεικνύουν ρατσιστική συµπεριφορά 
είναι µάλλον απογοητευτική. Ήτοι, η ολοκλήρωση της διερεύνησης επί συνόλου 22 
περιπτώσεων, µόνο σε έξι από αυτές, µε αποτέλεσµα την επιβολή προστίµου σε µία 
περίπτωση και τη θέση των λοιπών πέντε υποθέσεων στο αρχείο, αποτελούν 
διαδικασίες που δεν συνηγορούν ότι υπήρξε πραγµατική βούληση µέχρι τώρα για την 
ουσιαστική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου και την απόδοση 
ανάλογων ευθυνών. Αυτή η εκ των πραγµάτων δηµιουργούµενη εικόνα ατιµωρησίας 
είναι ανάγκη να ανατραπεί δραστικά και να ανασκευαστεί πειστικά, για την ίδια την 
αξιοπιστία της αστυνοµίας και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των πολιτών στην 
αµερόληπτη κρίση της αλλά και στη δικαιοκρατική τους αντιµετώπιση. 

 
β. Οι υπηρεσίες για την αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη σηµειώνει ως θετική εξέλιξη τη σύσταση 

εξειδικευµένων υπηρεσιών της αστυνοµίας, που άρχισαν να λειτουργούν τον 
Ιανουάριο 2013, για την ουσιαστική διερεύνηση των ρατσιστικών επιθέσεων. Οι νέες 
υπηρεσίες µπορούν να κινούν και αυτεπάγγελτη έρευνα, δέχονται και άτυπες 
(ανώνυµες) καταγγελίες και υπέχουν υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης της 
εισαγγελικής αρχής σε περιπτώσεις προανάκρισης για υποθέσεις ρατσιστικής βίας.  

Ο Συνήγορος παρατηρεί ωστόσο ότι η προστασία διαµονής, µη σύλληψης και 
µη απέλασης του θύµατος ρατσιστικής βίας (που δεν είχε τύχει ουσιαστικής 
εφαρµογής µέχρι τα γεγονότα ένοπλης επίθεσης σε αλλοδαπούς εργάτες σε 
καλλιέργειες φράουλας στη Ν. Μανωλάδα), είναι σηµαντική, όπως και όλα τα 
ζητήµατα διαδικασίας που διασφαλίζουν την ουσιαστική ακρόαση των 
καταγγελλόντων και των µαρτύρων, υπό το πρίσµα του συνταγµατικού δικαιώµατος 
αναφοράς στις αρχές, που είναι η βασική θεσµική εγγύηση κάθε θεµελιώδους 
δικαιώµατος, µετά τη δικαστική προστασία (βλ. παρακάτω νοµικό πλαίσιο). Επίσης 
ο Συνήγορος προτείνει πέρα από την κατάλληλη στελέχωση των Υπηρεσιών 
Αντιµετώπισης Ρατσιστικής Βίας, τη διεύρυνση της αποστολής τους ώστε να 
συµπεριλάβει και άλλα κριτήρια διάκρισης όπως η αναπηρία, ο σεξουαλικός 
προσανατολισµός και η ταυτότητα φύλου. Επίσης ο Συνήγορος προτείνει να 
θεσπιστεί υποχρεωτική διερµηνεία αλλά και ειδική διαδικασία διερεύνησης, λ.χ. 
εξατοµικευµένη εκτίµηση κάθε περίπτωσης καταγγελίας µέσω ατοµικής 
αξιολόγησης, που θα διασφαλίζει τη µέριµνα και τον ειδικό χειρισµό των θυµάτων 
ρατσιστικής διάκρισης, ώστε να µην στιγµατίζονται περαιτέρω από την επαφή τους 
µε τα αστυνοµικά όργανα, κατά τις ειδικές προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου 
σύµφωνα και µε την υπό ενσωµάτωση Οδηγία 2012/29/ΕΕ για την προστασία 
θυµάτων εγκληµατικότητας  

 
γ. Τα συνταγµατικά όρια της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» 
 
Η επιχείρηση Ξένιος Ζευς είναι προβληµατική όσον αφορά την τήρηση δύο 

θεµελιωδών συνταγµατικών αρχών, της αρχής της αναλογικότητας και της 
απαγόρευσης των εθνοφυλετικών διακρίσεων. Η επιχείρηση παρουσιάζει, σύµφωνα 
µε τα επίσηµα στοιχεία της αστυνοµίας, µια συστηµατική προφανή δυσαναλογία (20 
προς 1) µεταξύ του αριθµού των ανθρώπων που προσήχθησαν για έλεγχο στοιχείων 
και αυτών που τελικά συνελήφθησαν για παραβάσεις του νόµου σχετικά µε τη νόµιµη 
είσοδο και παραµονή στη χώρα. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµένα επισηµάνει τον καταχρηστικό 
χαρακτήρα των προσαγωγών, όταν δεν υπάρχει εξατοµικευµένη υπόνοια τέλεσης 
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αδικήµατος. Στο πλαίσιο του «Ξένιου ∆ία» προσάγονται και αλλοδαποί που 
διαθέτουν ισχυρό τίτλο διαµονής στην χώρα. Αν δεν υπάρχει υπόνοια αδικήµατος 
βάσει συµπεριφοράς, ενώ υφίσταται έγγραφο αποδεικτικό ταυτότητας, οι µαζικές 
αυτές προσαγωγές αποτελούν δυσανάλογο περιορισµό της προσωπικής ελευθερίας 
που δεν συνάδει ούτε µε το Σύνταγµα ούτε µε το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη δράση 
των αστυνοµικών οργάνων. Η πολιτεία µε τις µαζικές προσαγωγές µεταναστών, που 
ονοµάζει συστηµατικές επιχειρήσεις «εκκαθάρισης», αντικειµενικά ενθαρρύνει τον 
εθνοφυλετικό διαχωρισµό, όταν δεν υφίσταται εξατοµικευµένη υπόνοια αδικήµατος. 
Είναι απολύτως αντιφατικό µήνυµα της πολιτείας, την ίδια στιγµή που συστήνει 
ειδικές υπηρεσίες για την αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας, να καλλιεργεί 
στερεότυπα στοχοποίησης του «άλλου», του εθνοφυλετικά «διαφορετικού». 

Ο Συνήγορος συνεπώς προτείνει να επανεξετασθεί η επιχείρηση «Ξένιος 
Ζευς» συνολικά από πλευράς αναλογικότητας, να σταµατήσουν οι καταχρηστικές 
προσαγωγές µεταναστών που διαθέτουν ισχυρό τίτλο διαµονής στην χώρα, όταν δεν 
υπάρχει εξατοµικευµένη υπόνοια αδικήµατος βάσει συγκεκριµένης συµπεριφοράς, το 
κλιµάκιο ελέγχου να περιλαµβάνει αστυνοµικούς των ∆ιευθύνσεων Αλλοδαπών, να 
αξιοποιηθεί η σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία ώστε τα κλιµάκια ελέγχου να είναι 
σε θέση να προβαίνουν επιτόπου σε άµεση ηλεκτρονική διασταύρωση τυχόν 
στοιχείων που αµφισβητούνται και να εκπαιδευθούν όλοι οι αστυνοµικοί στην 
αντιρατσιστική αστυνόµευση ώστε να µη δηµιουργείται προφίλ υπόπτου βάσει 
ρατσιστικής διάκρισης (racial profiling), σύµφωνα µε τις σχετικές κατευθύνσεις του 
Συµβουλίου της Ευρώπης.  

 
3. Το νοµικό πλαίσιο 
 
Παρά τις θετικές εξελίξεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια 

εξακολουθεί να υπάρχει µία σηµαντική απόσταση µεταξύ των προβλέψεων του 
συνταγµατικού νοµοθετικού πλαισίου και της εφαρµογής του. 

Η αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου αποτελεί υποχρέωση της χώρας 
προκειµένου να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενο της Απόφασης - Πλαίσιο 
2008/913/∆ΕΥ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αναφορικά µε την αποτελεσµατικότερη 
καταπολέµηση µέσω του ποινικού δικαίου των εκδηλώσεων ρατσισµού και 
ξενοφοβίας, καθώς και των εγκληµάτων που τελούνται µε τέτοια κίνητρα. 

Ο Συνήγορος σηµειώνει ότι µεταξύ των προτάσεων όσων κοµµάτων ζητούν 
αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο είναι η θεσµοθέτηση ειδικού εγκλήµατος, αλλαγές 
στην ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και η κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της 
Σύµβασης του Ο.Η.Ε. κατά των Βασανιστηρίων (OP-CAT), ώστε να αποτραπούν 
περιστατικά ρατσιστικής βίας από την πλευρά της αστυνοµίας ή άλλων οργάνων 
εφαρµογής του νόµου. Επίσης τέθηκε ζήτηµα ανεπαρκούς πολιτικής βούλησης αλλά 
και εισαγγελικής απροθυµίας, καθώς και ελλιπούς κινητοποίησης των διωκτικών και 
δικαστικών αρχών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να επαναλάβει, στο πλαίσιο της θεσµικής 
του αρµοδιότητας, την πεποίθησή του ότι η αύξηση και η ένταση των περιστατικών 
ρατσιστικής βίας, επιβάλλει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των εγκληµατικών 
ενεργειών µε ρατσιστικό κίνητρο, µεταξύ άλλων και µε τη θέσπιση ενός σύγχρονου 
και λειτουργικού νοµοθετήµατος. 

Προκειµένου δε να επιτευχθεί η καταπολέµηση των φαινόµενων αυτών είναι 
κυρίως αναγκαία η αποτελεσµατική διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου, τα 
κατάλληλα µέσα προστασίας, καθώς και αναλογικές και αποτελεσµατικές κυρώσεις. 
Θα πρέπει ειδικότερα να επισηµανθεί η ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων για την 
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αντιµετώπιση φαινοµένων ρατσιστικής συµπεριφοράς από φορείς άσκησης δηµόσιας 
εξουσίας και δηµοσίους λειτουργούς, για τους οποίους θα πρέπει να προβλέπεται 
διαδικασία αποτελεσµατικής διερεύνησης του ρατσιστικού κινήτρου, καθώς και 
λογοδοσία αυτών.  

Εξίσου σηµαντική είναι και η παροχή προστασίας στα θύµατα της 
ρατσιστικής βίας, σύµφωνα και µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας µας. Ειδικά, 
στο πεδίο αυτό παρατηρείται σοβαρό έλλειµµα. Ακόµη και η πρόβλεψη της 
δυνατότητας υπαγωγής θυµάτων του ν. 927/1979 και του ν. 3304/2005 στη 
διαδικασία του άρθρου 44 παρ. 1 περ. β’ του ν. 3386/2005 (χορήγηση άδειας 
διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους στα θύµατα αυτά από το Υπουργείο 
Εσωτερικών), δεν φαίνεται να έχουν τύχει αξιοποίησης. Επισηµαίνεται ότι ακόµη 
και στις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν. 927/1979 ή του ν. 3304/2005, η εφαρµογή της ως άνω διάταξης 
δεν είναι αυτονόητη για τις αρµόδιες για την εφαρµογή τους υπηρεσίες.  

Επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη προστασίας ουσιωδών µαρτύρων σε 
περιστατικά ρατσιστικής βίας, µε την πρόβλεψη άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους και ανάλογη προσθήκη στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. β’ του ν. 3386/2005 ή 
τουλάχιστον µέσω ανάλογης ρύθµισης για την προστασία µαρτύρων σε αξιόποινες 
πράξεις εµπορίας ανθρώπων (άρθρ. 9 παρ. 6 του ν. 2928/2001 όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρ. 8 παρ. 5 του ν. 3875/2010).  

Ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να επισηµάνει ότι η ανεπάρκεια και η 
αναποτελεσµατικότητα του υφιστάµενου πλαισίου δια της ουσιαστικής αχρησίας του 
στην πράξη για διάστηµα πέραν των 30 ετών, καθιστά αναγκαία για την επιτυχία της 
απαιτούµενης νέας νοµοθετικής πρωτοβουλίας τη συνεκτίµηση των εξής 
προϋποθέσεων: 

1. δράστες και θύµατα να γνωρίζουν επαρκώς την ύπαρξη του νόµου 
2. να ενθαρρύνεται η καταγγελία των επιθέσεων και η παροχή προστασίας 
3. να εξασφαλίζεται η επιµελής αστυνοµική διερεύνηση των περιστατικών 
4. να διασφαλίζεται η συνεπής εισαγγελική και δικαστηριακή πρακτική κατά 

την εφαρµογή του νόµου 
5. να δίδεται επαρκής και συστηµατική δηµοσιότητα σε τέτοιες υποθέσεις. 
 
4. Ρατσισµός και ξενοφοβία στα σχολεία 

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει ότι στους σκοπούς της εκπαίδευσης 

περιλαµβάνεται η διαπαιδαγώγηση στις αρχές του σεβασµού των δικαιωµάτων και 
της µη διάκρισης, ενώ η δηµιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίµατος µε την 
ανάπτυξη αρµονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη, είναι 
βασικός συντελεστής για την επίτευξη των σκοπών της εκπαίδευσης. 

Ο Συνήγορος επισκέπτεται συχνά σχολεία, συναντάται µε µαθητές και 
εκπαιδευτικούς, και πληροφορείται για πολλές και ποικίλες βίαιες συµπεριφορές και 
περιστατικά µέσα και έξω από το σχολείο, ανάµεσα σε µέλη της σχολικής κοινότητας 
ή και µε τρίτους. Έχει διαπιστώσει ότι περιστατικά βίας µεταξύ µαθητών δεν 
γνωστοποιούνται συνήθως στη διεύθυνση του σχολείου ή στους εκπαιδευτικούς. Και 
όταν γνωστοποιούνται όµως, ότι η παρέµβαση του σχολείου εξαντλείται στη 
ρηµατική καταδίκη συµπεριφορών και στην επιβολή κυρώσεων ή συστάσεων, χωρίς 
να γίνεται ενδελεχής ενασχόληση µε τους µαθητές που εµπλέκονται σε σχετικά 
περιστατικά, ως θύτες, θύµατα ή µάρτυρες.  
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 Η στοχοποίηση και η απλή επιβολή κυρώσεων σε βάρος των µαθητών που 
ασκούν βία δεν µπορεί να φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Σε ορισµένες µάλιστα 
περιπτώσεις µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερες αντιπαραθέσεις ή σε «ηρωοποίηση» 
των µαθητών που φέρονται επιθετικά ή προσβλητικά. Το ζητούµενο είναι οι µαθητές 
να κατανοήσουν την προκαλούµενη βλάβη και να αναζητηθούν τρόποι για το 
ξεπέρασµα των εντάσεων ή των προκαταλήψεων.  
 Είναι απαραίτητο το Υπουργείο Παιδείας να ενισχύσει το µήνυµα προς όλα τα 
µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς) ότι το 
σχολείο δεν κάνει αποδεκτή στους κόλπους του οποιαδήποτε µορφή ρατσιστικής ή 
ξενοφοβικής συµπεριφοράς από οποιονδήποτε και ότι οι θιγόµενοι µαθητές µπορούν 
να απευθύνονται στη διεύθυνση του σχολείου τους, στις προϊστάµενες διευθύνσεις 
εκπαίδευσης και σε εξειδικευµένους φορείς προάσπισης δικαιωµάτων. 
 Ο Συνήγορος προτείνει: 

• να ληφθούν πολυεπίπεδα µέτρα για την ουσιαστική πρόληψη και 
αντιµετώπιση της βίας και της ρατσιστικής βίας στο σχολείο. Τα µέτρα αυτά 
πρέπει να περιλαµβάνουν την προώθηση της δηµοκρατίας και την εκπαίδευση 
των µαθητών στα δικαιώµατα, την ανάπτυξη στοχευµένων δραστηριοτήτων 
που αυξάνουν τη συνειδητοποίηση των µαθητών και την ανάπτυξη πρακτικών 
για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και τη συνύπαρξη  

• να καθιερωθούν διαδικασίες ακρόασης, συµφιλίωσης και εναλλακτικών 
κυρώσεων και να ενισχυθεί ο ρόλος των ίδιων των µαθητών στην επίλυση 
συγκρούσεων  

• να υπάρξει κατάλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών και πλαισίωσή τους 
από ειδικούς ψυχικής υγείας, επιµόρφωσή τους σε θέµατα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, διαρκής σύνδεσή τους µε τη συγκεκριµένη σχολική κοινότητα 
και έµπρακτη στήριξή τους από το Υπουργείο ώστε να αναλαµβάνουν θετικές 
δράσεις 

• να πραγµατοποιούνται εξειδικευµένες σχολικές δραστηριότητες 
(προγράµµατα αγωγής υγείας, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά) εστιασµένες 
στην καταπολέµηση της βίας και του ρατσισµού  

Ο Συνήγορος σηµειώνει ότι ο ρόλος των γονέων δεν είναι αµελητέος σχετικά µε την 
πρόληψη και αντιµετώπιση των περιστατικών ρατσιστικής βίας στο σχολείο. Ωστόσο 
διαπιστώνει ότι δυστυχώς αυξάνονται οι περιπτώσεις γονέων που επιδιώκουν την 
αποµάκρυνση ή τη µη εγγραφή συγκεκριµένων µαθητών στο σχολείο (λόγω 
καταγωγής, αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών) ή δηµιουργούν 
προβλήµατα στη λειτουργία του σχολείου µε άλλους τρόπους. 

 
 
  

 
 


