
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Εθνικό Παρατηρητήριο για το Ρατσισµό και την Ξενοφοβία  

 

 Η Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου σε 
σύµπραξη µε το ΚΕΜΟ και σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Πολίτη 
και το Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών λειτουργεί για την περίοδο 2007-
2010 ως ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για το Ρατσισµό και την 
Ξενοφοβία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου RAXEN, το οποίο 
διευθύνεται από τον Οργανισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα (EU Fundamental Rights Agency). 
  

 Το Εθνικό Παρατηρητήριο για το Ρατσισµό και την Ξενοφοβία είναι 
ο εθνικός φορέας καταγραφής και αναφοράς για τα φαινόµενα 
ρατσισµού και διακρίσεων σε βάρος των µεταναστών και των 
µειονοτήτων. Οι εκθέσεις του υποβάλλονται στον Οργανισµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα (EU Fundamental 
Rights Agency) και προµηθεύουν στοιχεία για την συγκριτική ανάλυση 
αυτών των φαινοµένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ιστοσελίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου για το Ρατσισµό και την Ξενοφοβία: 

http://www.hlhr.gr/hlhr-kemo/hlhr-kemo.htm 
 

 
Ετήσια Έκθεση 2007 για το Ρατσισµό και τις 

∆ιακρίσεις σε βάρος Μεταναστών και 
Μειονοτήτων : 

 
HLHR-KEMO Annual Report 2007 - April 2007 

Racism and Discrimination against Immigrants and 
Minorities in Greece: the State of Play  

 
http://www.hlhr.gr/hlhr-kemo/reports.htm 

 

 

 

Ελληνική Ένωση 
για τα ∆ικαιώµατα  
του Ανθρώπου 

 To Εθνικό Παρατηρητήριο συνεργάζεται στενά µε το Συνήγορο του 
Πολίτη, ως Φορέα για την Προώθηση της Ίσης Μεταχείρισης και µε το 
Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών, καθώς και µε άλλες οργανώσεις, µε 
στόχο την ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη  
κοινών δράσεων για τη βελτίωση και την προώθηση της καταγραφής 
των φαινοµένων ρατσισµού και διακρίσεων, καθώς και της 
διαθεσιµότητας των δεδοµένων στην Ελλάδα.  
 

 Επιπλέον, παρεµβαίνει µε δελτία τύπου και πρωτοβουλίες στο 
δηµόσιο χώρο για το ρατσισµό και τις διακρίσεις στην Ελλάδα, ενώ 
παρέχει ενηµέρωση µε κείµενα και επίκαιρες µελέτες για τις διακρίσεις 
στην ΕΕ µέσα από το διαδικτυακό του τόπο. 
 
http://www.hlhr.gr/hlhr-kemo/hlhr-kemo.htm 
 

 Το HLHR-KEMO διεύθυνεται από το Μίλτο Παύλου και στελεχώνεται από 
εξέχοντες επιστήµονες στο χώρο των δικαιωµάτων και των διακρίσεων  

 
 
 

www.hlhr.gr 
hlhr@hlhr.gr 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Εθνικό Παρατηρητήριο  

για το Ρατσισµό και την Ξενοφοβία  

 

 
 To RAXEN είναι δίκτυο της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 

Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα 

 

HLHR-KEMO 
Εθνικό Παρατηρητήριο για το 
Ρατσισµό και την Ξενοφοβία 
 
Hlhr-kemo@hlhr.gr  
210 6990258 

Ελληνική Ένωση για τα  
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 
 
Βαλαωρίτου 12 
hlhr@hlhr.gr  
10671 ΑΘΗΝΑ 

 

 
www.hlhr.gr 
hlhr@hlhr.gr  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πρωτοβουλίες 
 

 Η Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου παρενέβη τον 
Οκτώβρη του 2005 µε µια σηµαντική πρόταση νόµου µε θέµα τη   
 
Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και 

κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας 
 

Η πρόταση προκάλεσε ευρύ δηµόσιο διάλογο, κατάθεση σχεδίου νόµου στη 
Βουλή και σειρά από ηµερίδες και συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα: 

 

www.hlhr.gr/kratos-ekkl.htm 

 

 
Τι είναι η Ένωση 
 

 Η Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και του Πολίτη 
(ΕΕ∆ΑΠ) είναι η παλαιότερη Μη Κυβερνητική Οργάνωση προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που υπάρχει στην Ελλάδα. Η Ένωση ιδρύθηκε το 1953 
και έκτοτε στο προεδρείο της στρατεύτηκαν προσωπικότητες, όπως οι αείµνηστοι 
Αλέξανδρος Σβώλος, Στρατής Σωµερίτης, Αγνή Ρουσοπούλου, Φαίδων Βεγλερής, 
Αριστόβουλος Μάνεσης, ο Γιάννης Σουριαδάκις και άλλοι. Η δικτατορία του 1967 
διέλυσε την ΕΕ∆ΑΠ. Ο Φαίδων Βεγλερής ήταν από τους βασικούς µάρτυρες 
εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης στην περίφηµη «ελληνική υπόθεση» στο 
Συµβούλιο της Ευρώπης που δηµιούργησε ένα µοναδικό προηγούµενο: µε εξαίρεση 
την Ελλάδα των συνταγµαταρχών, κανένα άλλο κράτος δεν έχει αποβληθεί από το 
Συµβούλιο της Ευρώπης εξαιτίας συστηµατικών παραβιάσεων δικαιωµάτων. Η 
Ένωση ανασυγκροτήθηκε στο τέλος του 1974.  

 
 Σύµφωνα µε το καταστατικό της, «δραστηριοποιείται στο χώρο της διάδοσης, 

υπεράσπισης και ανάπτυξης των αρχών που αναγνωρίζουν στους ανθρώπους, 
ενταγµένους σε κοινωνικούς σχηµατισµούς, δικαιώµατα και ελευθερίες. 
 

Η ΕΕ∆ΑΠ ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε σε ένα περιβάλλον συρρικνωµένης 
δηµοκρατίας, στο οποίο ο αγώνας για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων ήταν πολιτικά  επικίνδυνος, αλλά µε σαφήνεια οριοθετηµένος σε ό,τι 
αφορά τους στόχους του. Η µετά το 1974 συγκυρία στην Ελλάδα έχει δηµιουργήσει 
ένα νέο περιβάλλον, πιο ακίνδυνο σε ό,τι αφορά τα προβλήµατα που επιφυλάσσει 
στους υπερασπιστές των δικαιωµάτων, αλλά εξαιρετικά πιο πολύπλοκο σε ό,τι 
αφορά την κατανόηση, την πρόληψη και την καταστολή των νέων µορφών 
παραβιάσεων που προκύπτουν από τα σύνθετα δεδοµένα του καιρού µας.   
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (από τις 4/6/2007): 
Πρόεδρος  
Χριστόπουλος ∆ηµήτρης      
Αντιπρόεδρος  
Aλιβιζάτος Νίκος 
Γενική Γραµµατέας 
Χατζή Χρύσα 
Ταµίας 
Ιωαννίδης Γιάννης 
Μέλη 
Παπαϊωάννου Κωστής  
Τσαπόγας Μιχάλης:     
Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος 
Παύλου Μίλτος 
Σαραφιανός ∆ηµήτρης: 
  
Αναπληρωµατικά µέλη 
Βουδούρη ∆άφνη 
Κωνσταντίνου Γιάννης 
Παπαρρούσου Άννα 
 

 
∆ραστηριότητες 
 

 Η Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου παρεµβαίνει µε 
δελτία τύπου, ηµερίδες, συνέδρια, εκδόσεις στο δηµόσιο χώρο για θέµατα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 

  Η Ένωση αναπτύσσει παρεµβάσεις και ερευνητικές-επιστηµονικές 
δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό στο πλαίσιο διεθνών 
συνεργασιών µε αντίστοιχους µη κυβερνητικούς και ερευνητικούς φορείς. 

 
Τα δικαιώµατα στην Ελλάδα 1953-2003  
Από το τέλος του εµφυλίου στο τέλος της µεταπολίτευσης 

(συλλογικός τόµος) 
 
 Τσαπόγας, Μιχάλης - Χριστόπουλος, ∆ηµήτρης (επιµέλεια) 
 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 2004 
 

  
 

 
 

 H Ένωση σε σύµπραξη µε το ΚΕΜΟ και το Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών 
είναι εθνικός εταίρος στα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα European 
Migration Dialogue (Ευρωπαϊκός ∆ιάλογος για τη 
Μετανάστευση). Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος η 
Ένωση:  
- πραγµατοποίησε δύο Συναντήσεις Εθνικού ∆ιαλόγου για τη 
Μετανάστευση το 2005,  
- εξέδωσε σειρά από νοµοθετικές προτάσεις για την τροποίηση 
του µεταναστευτικού νόµου και την ένταξη των µεταναστών,  

- συµµετείχε και δηµοσίευσε δύο Εθνικές Ετήσιες Εκθέσεις για τη µετανάστευση.  
 

 H Ένωση σε σύµπραξη µε το Συνήγορο του Πολίτη  είναι εθνικός εταίρος 
(associate partner) του ευρωπαϊκού δικτύου European Inclusion Index το οποίο 
συντονίζεται από τo Migration Policy Group και το British Council.  Το πρόγραµµα 
European Inclusion Index προµηθεύει µια αξιόπιστη και πολυεδρική συγκριτική 
ανάλυση της µεταναστευτικής πολιτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα 
από την επεξεργασία ειδικών ερωτηµατολογίων µε δείκτες που αφορούν στην 
ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου, στη νοµοθεσία, την εφαρµογή της και την 
πρακτική σε σχέση µε τα δικαιώµατα των µεταναστών σε κάθε κράτος µέλος.  
 

 Η Ένωση συµµετέχει σε Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα για την Kαταπολέµηση των 
∆ιακρίσεων (Discrimination Training) που συντονίζονται από το Migration Policy 
Group και το Human European Consultancy 

 
 Η Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου έχει δώσει 

ιδιαίτερο βάρος στις πολιτικές ένταξης των µεταναστών, στα ζητήµατα 
ιθαγένειας και στις πολιτικές µετανάστευσης µέσα από σειρά εκδηλώσεων, 
κριτικής στη µεταναστευτική νοµοθεσία, προτάσεις µεταρρύθµισης και 
διοργάνωση συναντήσεων Εθνικού ∆ιαλόγου για τη µεταναστευτική 
πολιτική 

 
www.hlhr.gr/entaxi.htm 

 

 


