
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της 

ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 2667/1998 

σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα 

οριζόμενα από τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών 

επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 
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Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα τoυ Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 

της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκφράζει, εν όψει των 

τελευταίων επιθέσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, την έντονη ανησυχία της για τα διαρκώς αυξανόμενα 

περιστατικά τρομοκρατίας που κατατείνουν στην απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Η ΕΕΔΑ καταδικάζει 

απερίφραστα ενέργειες που υπονομεύουν την κοινωνική ειρήνη, τρομοκρατούν τον πολίτη και το 

κοινωνικό σύνολο, απαξιώνουν και εκμηδενίζουν θεμελιώδεις κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, 

όπως είναι ο σεβασμός στη ζωή και την αξία του ανθρώπου, εκφράζει δε την ιδιαίτερη ανησυχία της για το 

βαθμό στον οποίο προστατεύονται και γίνονται σεβαστά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτό 

στη ζωή και την ασφάλεια. 

H ΕΕΔΑ συμμερίζεται την ίδια αγωνία που εκφράζεται στο προοίμιο της Οικουμενικής 

Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξαιτίας της συστηματικής, απόλυτης περιφρόνησης, στο 

όχι τόσο μακρινό παρελθόν, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η οποία οδήγησε σε σωρεία πράξεων 

βαρβαρότητας. Η προοπτική ενός κόσμου ειρηνικού, όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να ζουν, να 

εκφράζονται, να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο, τη μισαλλοδοξία και την αθλιότητα, 

έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών. Προς το σκοπό 

αυτό, έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από κράτη δικαίου, και όχι 

από αυτόκλητους «τιμωρούς» που δρουν υπό το κράτος μίσους και εκδίκησης. Η ίδια η πράξη της 

αυτοδικίας αντιτίθεται σε κάθε έννοια δημοκρατίας, δικαιοσύνης, κοινωνικής οργάνωσης και 

συντεταγμένου κράτους δικαίου. 

Επειδή με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, όλοι οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν την 

πίστη τους στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, την αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης ζωής 

και προσωπικότητας, και δήλωσαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο 

δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες ζωής για τον άνθρωπο. 

Επειδή ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακηρύσσει πως οι λαοί 

της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους μία διαρκώς στενότερη ένωση, αποφάσισαν να μοιραστούν ένα 

ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες, ενώ η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευματικής και 

ηθικής κληρονομιάς της, εδράζεται στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης και ερείδεται στις αρχές της δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου. 

Επειδή το δικαίωμα στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια του προσώπου 

αποτελούν κεφαλαιώδη δικαιώματα που ανήκουν στον πυρήνα του νομικού μας πολιτισμού, και αυτό 

αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή που διατρέχει όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα δικαιωμάτων του 

ανθρώπου.  

Επειδή ο σεβασμός στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ιδίως στην παρούσα δυσμενή συγκυρία 

όπου κυριαρχούν οι απειλές, ο φόβος, η αβεβαιότητα, η μισαλλοδοξία, η θεσμική διολίσθηση και κάθε 

λογής αξιακές υπαναχωρήσεις, συνιστά ευθύνη της Πολιτείας αλλά και όλων των πολιτών της –ευθύνη 

ηθική και νομική στην οποία δε χωρούν συμβιβασμοί, υπαναχωρήσεις και υπολογισμοί. 

Η ΕΕΔΑ καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας να εξαντλήσουν κάθε πρόσφορο μέσο 

προκειμένου  να αντιμετωπίσουν σθεναρά και ανυποχώρητα μισαλλόδοξες συμπεριφορές κάθε μορφής, 

απειλές κατά της ζωής, πράξεις αυτοδικίας και τρομοκρατικές πράξεις που ναρκοθετούν την ειρηνική 

κοινωνική συμβίωση, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τα οποία αποτελούν ύψιστες κατακτήσεις του 

πολιτισμού μας, τηρώντας πάντοτε απαρέγκλιτα τις αρχές της νομιμότητας και τις διεθνείς υποχρεώσεις 

της χώρας για το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου.  
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 Υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 14.6.2017. 


