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Δελτία Τύπου 

   

 Κατάργηση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Σαρία: μια 

μεταρρύθμιση που έχει αργήσει 

 Σωφρονισμός και άγρια Δύση 

 Για την επίθεση μελών της ΧΑ σε βάρος πολιτών και δικηγόρου 

έξω από το Εφετείο 

 Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: μια ώριμη διεκδίκηση 

και ένας ανώριμος δημόσιος διάλογος 

 Τα μειονοτικά σωματεία και η διάταξη για την επανάληψη 

εξέτασης υποθέσεων μετά από καταδίκη της χώρας από το 

ΕΔΔΑ  

 

Αρθρογραφία - Κείμενα Τεκμηρίωσης 
  

 Εγγύηση δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις 
 Σαρία στην Ελλάδα. Ένα οξύμωρο; 
 Η σαρία, οι καθυστερήσεις του ελληνικού κράτους και ένα θετικό βήμα 
 Τα δικαιώματα στην Τουρκία: οι αυτοεξόριστοι και η ελληνική έννομη 

τάξη 
 H ανομία του ρατσισμού 
 Ο Μουζάλας και η κοινή σταθερά των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
 Εμείς, ο αντίπαλος και ο ύπνος του δικαίου 
 Η υποχρέωση των δημοτικών αρχών να ανταποκριθούν στο δικαίωμα 

ταφής των μουσουλμάνων 

http://www.hlhr.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE/
http://www.hlhr.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE/
http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%89%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B7/
http://www.hlhr.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF/
http://www.hlhr.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF/
http://www.hlhr.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%8D%CE%BB/
http://www.hlhr.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%8D%CE%BB/
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%B3/
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%B3/
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%B3/
http://www.hlhr.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%8d%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9/
http://www.hlhr.gr/%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bf%ce%be%cf%8d%ce%bc%cf%89%cf%81%ce%bf/
http://www.hlhr.gr/%ce%b7-%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf/
http://www.hlhr.gr/%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b5%ce%be%cf%8c/
http://www.hlhr.gr/%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b5%ce%be%cf%8c/
http://www.hlhr.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/
http://www.hlhr.gr/%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%cf%85%ce%b6%ce%ac%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/
http://www.hlhr.gr/%ce%b5%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%8d%cf%80%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%af/
http://www.hlhr.gr/%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84/
http://www.hlhr.gr/%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84/


  
 

Δραστηριότητα - Δημόσιες Παρεμβάσεις 

  

 Πραγματοποίηση κλειστής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με τίτλο 
“Δικαιοδοσία του Μουφτή...Μετά τι;” (Κομοτηνή, 13 Δεκεμβρίου 
2017)  

 Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα θρησκευμάτων του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. 
Καλαντζή  με θέμα τις δικαιοδοτικές αρμοδιότητες του Μουφτή 
και σύνταξη παρατηρήσεων επί του τελικού σχεδίου νομοθετικής 
ρύθμισης για το θέμα (Αθήνα, Δεκέμβριος 2017) 

 Επιστολή προς το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με την 
υποψηφιότητα του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Ι. 
Μουζάλα, για τη θέση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (17 Νοεμβρίου 2017) 

 Συμμετοχή στην ημερίδα «Η διασφάλιση και η προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται: Η πρόκληση της 
κοινωνικής ένταξης», που διοργάνωση ο Συνήγορος του Πολίτη 
(Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017) 

 Κοινή επιστολή 19 οργανώσεων προς τον Πρωθυπουργό σχετικά 
με την κατάσταση των αιτούντων άσυλο στα νησιά του Αιγαίου (23 
Οκτωβρίου 2017) 

 Συμμετοχή στη κλειστή, στρατηγικού τύπου συνάντηση οργανώσεων 
που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης με θέμα "Brainstorming 
Meeting with NGOs on Migration", την οποία διοργάνωσαν από 
κοινού Ευρωβουλευτές διαφόρων χωρών της Ομάδας της Αριστεράς 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (GUE/NGL) (Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 
2017) 

 Κοινή έκκληση προς τις ελληνικές αρχές για τερματισμό του 
εμπορίου με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς με τις 
οργανώσεις  ActionAid Ελλάς, Διεθνής Αμνηστία, και Διεθνής 
Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) (Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 
2017) 

 Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα τα εγκλήματα 
μίσους στο πλαίσιο του Έργου «C.O.N.T.A.C.T. : Creating On line 
Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime 
Tactics» (Αθήνα, 2-4 Οκτωβρίου 2017) 

 Συμμετοχή στη συνάντηση που οργανώθηκε από το Δίκτυο 
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας  για την επεξεργασία 



θέσεων εφαρμογής του νόμου σχετικά με την υποστήριξη και 
προστασία θυμάτων ρατσιστικών εγκλημάτων (Αθήνα, 3/10/2017) 

  

 

 

Τα νέα των χρηματοδοτούμενων δράσεων  

  

 Η πρωτοβουλία Golden Dawn Watch  συνεχίζει την 

παρακολούθηση της δίκης της Χρυσής Αυγής  

(http://goldendawnwatch.org/) 

Η Ένωση στηρίζει την καμπάνια του Παρατηρητηρίου 

"Η δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζεται. Ενημερώσου"  #GDtrial 

  

 Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε το έργο “Παροχή νομικών και 

άλλων βασικών πληροφοριών 

για πρόσφυγες” (www.rights4refugees.gr). Δείτε 

εδώ την τελική έκθεση. 

  

 Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε, επίσης, η συμμετοχή της Ένωσης 

στο έργο "Συνεργασία Βοηθείας Προσφύγων στη 

Θεσσαλονίκη" (Refugees Assistance Collaboration 

Thessaloniki - REACT) (http://www.react-thess.gr/)  

  

 Τον Οκτώβρη 2017 ολοκληρώθηκε το έργο Έρευνα, καταγραφή 

και ευαισθητοποίηση για τα εγκλήματα μίσους -

 C.O.N.T.A.C.T  

 

Εκδηλώσεις 

 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017 

 

http://goldendawnwatch.org/
http://mailchi.mp/26c331d0b0f3/2017-1692129
http://www.hlhr.gr/wp-content/uploads/2016/11/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.Report-FINAL.%CE%94%CE%B5%CE%BA.2017.pdf
http://www.thessaloniki.gr/
http://reporthate.eu/about-us/


Η Ένωση πραγματοποίησε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στην Ξάνθη 

εκδήλωση με θέμα 

 

"Οι αρμοδιότητες του Μουφτή σήμερα. Μετά τι;" 

 

με προσκεκλημένους ομιλητές τους: 

Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, καθηγητή Παν. Μακεδονίας 

 Ιχσάν Αχμέτ Κεχαγιά, δικηγόρο 

 Κωνσταντίνο Γούναρης, δικηγόρο, πρ. πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης 

 Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, συμβολαιογράφο 

 

Δείτε  εδώ το βίντεο της εκδήλωσης 

 

 

 

Η Ένωση πραγματοποίησε, σε συνεργασία με την Διεθνή Αμνηστία - Ελληνικό 

Τμήμα, την εκδήλωση  

 

«Θεμελιώδη δικαιώματα, διώξεις και ελευθερία του λόγου στην Τουρκία σήμερα» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_8H_bmz-9RA&t=2397s


 

 

 Η Ένωση συμμετείχε στη διοργάνωση Select Respect Φόρουμ  

«Ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη – Κοινωνική ένταξη, διακρίσεις, 

διαφορετικότητα» 

  

23-25 Νοεμβρίου 2017  

Πολυχώρος ΦΙΞ in Art 

Θεσσαλονίκη 

Αθήνα, Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι: 

Ragip Duran, δημοσιογράφος – συγγραφέας 

Ειρήνη Αβραμοπούλου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος – Βρετανική Σχολή Αθήνας 

Κλειώ Παπαπαντολέων, Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής  Ένωσης για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου 

Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας Ελλάδας 

  

 



  

 

 


