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Σχόλια 
Στις 25 και 26 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη, στις 

εγκαταστάσεις της Σχολής Δικαστών, σεμινάριο διάρκειας δύο ημερών με θέμα την 

μάχη ενάντια στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την ομοφοβία και την τρανσφοβία. Στο 

σεμινάριο συμμετείχαν δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόροι από πολλά κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Προτογαλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Γαλλία, Λετονία, Τσεχία, Βέλγιο, 

Κροατία).  Κατά την έναρξη του σεμιναρίου απευθύνθηκε χαιρετισμός στους 

συμμετέχοντες από τον Διευθυντή της Σχολής Δικαστών, Gema Espinosa Conde και 

τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Χρήστο 

Γιακουμόπουλο. Ακολούθησε μία αναλυτική παρουσίαση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος ‘HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) in the 28’,  

της θεματολογίας των σεμιναρίων, (τα οποία μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει 

χωρίς κόστος και από ηλεκτρονική πλατφόρμα),  του σκοπού και της 

ακολουθούμενης μεθοδολογίας, από την συντονίστρια του προγράμματος, Eva 

Pastrana, (Programme Coordinator, Directorate General of Human Rights and Rule of 

Law (DGI), Council of Europe). Περαιτέρω, έλαβε χώρα διάλεξη από τον Denis Roth 

Fitchet, (Senior Lawyer, European Commission against Racism and Intolerance), ο 

οποίος παρουσίασε μια εισαγωγή στο ευρωπαϊκό σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

για την προστασία ενάντια στις διακρίσεις, ανέλυσε  το σχετικό νομικό πλαίσιο, 

υπενθυμίζοντας κατ’ αρχήν οτι οι δικαστές και οι εισαγγελείς καλούνται να 

εφαρμόσουν τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ECHR-ΕΣΔΑ) και τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της 



Eυρωπαίκής Eνωσης (EU Charter of Fundamental Rights), όπως και τις σχετικές 

οδηγίες, ανεξαρτήτως επίκλησης αυτών εκ μέρους των διαδίκων.  Περαιτέρω, η 

Rachael Kondak (Office of the Commissioner for Human Rights, Council of Europe, 

Former Legal Adviser European Court of Human Rights), προέβη σε επισκόπηση της 

νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με το 

άρθρο 14 της ΕΣΔΑ και το Πρωτόκολλο  αριθμ. 12 της ΕΣΔΑ, αναφέρθηκε στο 

προοίμιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, στο άρθρο Ε του αναθεωρημένου 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και σχολίασε σημαντικές αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Περαιτέρω, έλαβε χώρα διάλεξη με αναλυτική παρουσίαση της νομολογίας του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, από τον Ignacio Sola-Barleycorn (Seconded 

national expert, equality and cirtizens rights department, fundamental rights agency of 

the EU). Επακολούθησε μία ανάλυση των τρόπων αντιμετώπισης των φαινομένων 

του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, με φόντο την προσφυγική κρίση, από τον Tomas 

Bocek (Special Representative of the Secretary General for migration and refugees). 

Ακολούθως, έλαβε χωρα παρουσίαση του επιμορφωτικού σεμιναρίου για το άσυλο 

από την  επικεφαλής του προγράμματος ‘HELP in the 28’ Natacha De Roeck (Head 

of HELP Unit, Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI), Council 

of Europe) και μια αναλυτική προσέγγιση των φαινομένων του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας σε συνδυασμό με την αύξηση του ποσοστού του εθνικιστικού λαϊκισμού 

στα κράτη μέλη, από τον Χρήστο Γιακουμόπουλο. Η πρώτη ημέρα της διημερίδας 

ολοκληρώθηκε με μία σύνοψη των βασικών σημείων και των συμπερασμάτων της 

ημέρας από τον Αντιπρόεδρο της Σχολής Δικαστών, Jorge Jimenez Martin.  Η έναρξη 

της δεύτερης ημέρας έλαβε χώρα με χαιρετισμό της Natacha De Roeck. Ακολούθησε 

ανάλυση των προτύπων της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των φαινομένων των 

διακρίσεων όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα  φύλου, 

παρουσιάστηκε το φαινόμενο των διακρίσεων σε αριθμούς, γεγονός που κατέστησε 

αντιληπτό το οτι τα ποσοστά των διακρίσεων σε μέλη της LGBT κοινότητας είναι 

ιδιαιτέρως υψηλά, αναφέρθηκαν σημαντικές σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τον Yuri De Boer (Sexual Orientation 

and Gender Identity Unit, Council of Europe/SOGI). Έγινε αναλυτική αναφορά σε 

παραδειγμάτα και πρακτικές για την προστασία των δικαιωμάτων των λεσβιών, 

ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών ατόμων (transgender) (LGBT), από 

τον Manuel Modenas Perez, δικηγόρο και πρόεδρο της Ένωσης Ισπανών Δικηγόρων 



ενάντια στα εγκλήματα μίσους, τις διακρίσεις και τα σχετικά με την Λ.Ο.Α.Δ (LGBT) 

κοινότητα, θέματα. Περαιτέρω, αναπτύχθηκε ο ρόλος των επαγγελματιών νομικών 

επαγγελμάτων στην μάχη ενάντια στις διακρίσεις με ειδικότερη αναφορά στις 

προκλήσεις και τα εμπόδια που ανακύπτουν, από τον Jose Maria Fernandez 

Villalobos, δικαστή . Έλαβε χώρα πρακτική ανάλυση και συζήτηση αναφορικά με 

τον εχθρικό λόγο από τον Jorge Jimenez Martin και τον Rafael Bustos Gisbert, 

σημείο επαφής του ‘HELP in the 28’. Ακολούθησε ανάλυση από τον τέως Επίτροπο 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Συμβουλίου της Ευρωπης, και νυν Διευθυντή του 

Ιδρύματος Valsain, Alvaro Gil Robles, ο οποίος ανέφερε οτι τα κράτη μέλη φαίνεται 

να έχουν ξεχάσει την σύμβαση της Γενεύης (:1951 για το καθεστώς των προσφύγων) 

και οτι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι ένα φαινόμενο που είχε διαπιστώσει ο 

Επίτροπος κατά τις επισκέψεις του σε διάφορες χώρες, το οποίο οφείλεται σε μια 

γενικότερη κρίση αξιών και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω της σχολικής 

εκπαίδευσης και της παιδείας των λαών γενικότερα. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με 

μία σύνοψη από την Eva Pastrana, με την επισήμανση οτι θα πρέπει να υπάρξει 

δράση τόσο εκ μέρους της δικαστικής εξουσίας όσο κι εκ μέρους της πολιτείας, το 

φαινόμενο του ρατσισμού είναι πραγματικότητα, η οποία θα πρέπει να γίνει 

αποδεκτή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα οτι θα πρέπει να τεθούν όρια στις φοβίες 

αντί να οικοδομούνται όρια (σύνορα) στην Ευρώπη.  


