
 

 

 

 

 

 

∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

∆ΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΙΡΑΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Αθήνα, 15 Αυγούστου 2012 - Με αφορµή την άγρια δολοφονία νεαρού Ιρακινού στο 
κέντρο της Αθήνας, τα ξηµερώµατα της Κυριακής 12 Αυγούστου, η Ύπατη Αρµοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, και 
οι 19 µη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που συναποτελούν το ∆ίκτυο Καταγραφής 
Περιστατικών Ρατσιστικής βίας καταδικάζουν έντονα, για µια ακόµη φορά, τη ρατσιστική 
βία και καλούν την Κυβέρνηση και τις αρµόδιες αρχές να λάβουν άµεσα µέτρα για την 
αντιµετώπιση της κλιµάκωσης των ρατσιστικών επιθέσεων. 
 
Οι βάναυσες επιθέσεις και τα εγκλήµατα µίσους µε ρατσιστικό κίνητρο, που στρέφονται 
κατά µεταναστών και προσφύγων µε µοναδικό κριτήριο το χρώµα του δέρµατός τους, τη 
θρησκεία ή τη χώρα προέλευσής τους, έχουν αυξηθεί δραµατικά το τελευταίο διάστηµα 
και αποτελούν σχεδόν καθηµερινό φαινόµενο.  
 
Ιδιαίτερη ανησυχία και προβληµατισµό προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες παρόµοιων 
επιθέσεων δρουν σχεδόν ανενόχλητοι, µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο, κατά 
οµάδες στις οποίες συχνά πρωτοστατούν εξτρεµιστικά στοιχεία. Η εγκληµατική δράση 
µηχανοκίνητων οµάδων κρούσης τεκµηριώθηκε και καταγγέλθηκε από το ∆ίκτυο ήδη 
από τον περασµένο Μάρτιο. Ωστόσο οι αρµόδιες αρχές δεν έλαβαν ειδικά µέτρα 
πρόληψης και αντιµετώπισης παρόµοιων πράξεων, γεγονός που συνέβαλε στην 
κορύφωση της βίας.  
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας από τους δράστες βίαιων ρατσιστικών επιθέσεων δεν 
έχει καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη µέχρι σήµερα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε 
το φόβο των θυµάτων να καταγγείλουν τα περιστατικά στην αστυνοµία (αρκετές φορές 
µετανάστες χωρίς χαρτιά), αλλά και η αδυναµία ή απροθυµία των διωκτικών αρχών να 
προβούν σε συλλήψεις, συµβάλλουν στο να συντηρείται και να ενισχύεται ο φαύλος 
κύκλος της βίας. 
 
Το ∆ίκτυο καταδικάζει έντονα τη βία, από όπου και αν προέρχεται. Όταν όµως αυτή 
αποκτά χαρακτηριστικά συστηµατικής και συντονισµένης επίθεσης κατά των 
αλλοδαπών, µε το πρόσχηµα της ‘εκκαθάρισης’ του δηµόσιου χώρου από οµάδες 
κρούσης που αυτοαναγορεύονται σε εγγυητές της δηµόσιας ασφάλειας, χωρίς 
αποφασιστική και ακαριαία αντίδραση του κράτους και των θεσµικών του οργάνων, τότε 
βρισκόµαστε µπροστά σε ένα φαινόµενο που απειλεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, 
προσβάλλει τον πολιτισµό της και εκθέτει διεθνώς τη χώρα. 
 



 
 
 
Απέναντι στην κατάσταση αυτή, που αποτελεί πλέον απειλή για το ίδιο το κράτος δικαίου 
και τη δηµοκρατική οµαλότητα, το ∆ίκτυο: 

• Καλεί τις αρχές να εξαντλήσουν κάθε µέσο για τη σύλληψη και παραποµπή στη 
δικαιοσύνη των δραστών της πρόσφατης δολοφονικής επίθεσης, καθώς και 
όλων όσων εµπλέκονται σε πράξεις βίας µε ρατσιστικό κίνητρο. 

• Καλεί τη ∆ικαιοσύνη και τους εισαγγελείς να ασκήσουν τις αρµοδιότητές τους 
προς κάθε κατεύθυνση και να ελέγξουν κάθε πληροφορία µε σκοπό την 
αποτελεσµατική δίωξη των υπευθύνων.  

• Ζητά από τα αστυνοµικά όργανα µηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους 
συµπεριφορές και εγκληµατικές πράξεις.  

• Επισηµαίνει την ανάγκη δηµιουργίας ειδικού µηχανισµού καταγραφής 
περιστατικών ρατσιστικής βίας, καθώς και  θέσπισης εγγυήσεων για την 
προστασία των θυµάτων και των µαρτύρων, ώστε να τα καταγγέλουν χωρίς το 
φόβο να συλληφθούν ή να υποστούν αντίποινα.  

• Ζητά επίσης από τις αρµόδιες αρχές να παρέµβουν αποφασιστικά στο διαδίκτυο 
και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις περιπτώσεις όπου εκφέρεται 
ρατσιστικός λόγος που παροτρύνει ανοιχτά και απροκάλυπτα στην τέλεση 
βίαιων πράξεων και εγκληµατικών ενεργειών, φαινόµενο που έχει λάβει 
ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστηµα. 

 
Τέλος, το ∆ίκτυο κάνει έκκληση στην Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα, τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, κάθε δηµόσιο πρόσωπο αλλά και κάθε πολίτη, να απέχουν από δηλώσεις 
και ενέργειες που στοχοποιούν συλλήβδην τους αλλοδαπούς και τροφοδοτούν την 
ξενοφοβία. 
 

ΤΕΛΟΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε: 

Καίτη Κεχαγιόγλου, Υπεύθυνη Τοµέα Ενηµέρωσης (YA), kehayioy@unhcr.org - 210-6756801    
∆άφνη Καπετανάκη, Βοηθός Προστασίας (YA), kapetana@unhcr.org - 210-6726462 

Τίνα Σταυρινάκη, Επιστηµονική Συνεργάτιδα (ΕΕ∆Α), tstavrinaki@nchr.gr - 210-7233216 

* Το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία της 

Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) και του Γραφείου της Ύπατης 

Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΥΑ), µε συµµετοχή 19 µη κυβερνητικών 

οργανώσεων και φορέων: Αίτηµα, Αντιγόνη – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης για το 

Ρατσισµό, Γιατροί του Κόσµου, ∆ιεθνής Αµνηστία, Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου, Ελληνικό Παρατηρητήριο Συµφωνιών του Ελσίνκι, Ελληνικό Συµβούλιο για τους 

Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών, Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων, Επιτροπή 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Κέντρο Ηµέρας «Βαβέλ», Κέντρο 

Συµπαραστάσεως Παλινοστούντων και Μεταναστών – Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων, 

Κίνηση Υπεράσπισης των ∆ικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών (Πάτρα), ΜΕΤΑδραση, 

Οµάδα ∆ικηγόρων για τα ∆ικαιώµατα Προσφύγων και Μεταναστών, Οµάδα Νοµικών για την 

Υπεράσπιση των ∆ικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών (Θεσσαλονίκη), Φόρουµ 

Μεταναστών Κρήτης, i-RED Ινστιτούτο για τα ∆ικαιώµατα, την Ισότητα και την Ετερότητα, και 

PRAKSIS. Στο ∆ίκτυο συµµετέχει και ο Συνήγορος του Πολίτη ως παρατηρητής.  

 


