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Δελτία Τύπου



Για την υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών



Η Οικουμενική Σύνοδος του ΣτΕ απεφάνθη



Σημερινές απειλές της Κρυπτείας κατά της ΕλΕΔΑ



Δύο χρόνια συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας και κρίσης του κράτους
δικαίου



Κακόβουλη βλασφημία – υπέρλαμπρο άστρο



Ο ρατσισμός ξαναβγήκε βόλτα στη Θεσσαλονίκη



Υποχρεωτική διαμεσολάβηση και δικαίωμα πρόσβασης στη
Δικαιοσύνη



Για την υπόθεση ασύλου του Τούρκου στρατιωτικού

Δραστηριότητα - Δημόσιες Παρεμβάσεις



Συμμετοχή

στην εκδήλωση με

τίτλο

«Τουρκική

Ένωση

Ξάνθης: Αναμένοντας για την εφαρμογή της Απόφασης του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»
(Ξάνθη, 30/3/2018)


Συμμετοχή, με σύντομη παρέμβαση του Γιάννη Ιωαννίδη,
Αντιπροέδρου της ΕλΕΔΑ, στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε
από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας με θέμα "Το ρατσιστικό έγκλημα στην Ελλάδα:
συγκριτική παρουσίαση των στοιχείων της Κοινωνίας των
Πολιτών και της Ελληνικής Αστυνομίας", κατά την οποία
παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση του Δικτύου για το 2017
(Αθήνα,



28/3/2018)

Συμμετοχή στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα
"Crisis, Migration, Neoliberalism: A Postcolonial Critique of
Bordering the Margins of Europe", που διοργανώθηκε στο
πλαίσιο του κύκλου σεμιναρίων Mobilities in/of Crises: Critical
Investigations - A series of ten seminars (Αθήνα, 19/3/2018)



Ο Αντιπρόεδρος της ΕλΕΔΑ, Γιάννης Ιωαννίδης, κατέθεσε ως
μάρτυρας από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου

στο

Συμβούλιο

Εφετών σχετικά

με

την

τρίτη αίτηση

για

την

έκδοση

των

8

Τούρκων

στρατιωτικών (Αθήνα, 16/3/2018)


Συνάντηση με ερευνητική ομάδα της Διεθνούς Αμνηστίας με
θέμα τον αντίκτυπο που έχουν οι πολιτικές λιτότητας στην
Ελλάδα

πάνω

στο

δικαίωμα

στην

υγεία

και

στην

προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας ατόμων που ανήκουν σε
ευάλωτες

ή/και

(ανασφάλιστους,
ανάγκες

ομάδες
τρανς

ψυχικής

που

άτομα,

υγείας,

υφίστανται

διακρίσεις

καρκινοπαθείς,

άτομα

με

άτομα

αναπηρίες

με
και

πρόσφυγες/μετανάστριες/ες) (Αθήνα,14/3/2018)


Συμμετοχή του Αντιπροέδρου της ΕλΕΔΑ, Γιάννη Ιωαννίδη,
στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ - Πρώτη Είδηση, με αφορμή
τις πρόσφατες αντιδράσεις για την θεατρική παράσταση
Jesus

Christ Superstar(http://webtv.ert.gr/ert1/proti-

eidisi/27fev2018-proti-idisi/, 2:40' - 2.55') (Αθήνα, 27/2/2018)


Συμμετοχή στην ακρόαση προσώπων και φορέων της Εθνικής
Επιτροπής

για

τα

Δικαιώματα

του

Ανθρώπου με

θέμα

συζήτησης «Προβλήματα των αιτούντων διεθνή προστασία προσφύγων - μεταναστών» (Αθήνα, 20/2/2018)


Πραγματοποίηση

διευρυμένης

συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
Ένωσης και

κοπή

χρονιά (Αθήνα, 7/2/2018)

πίτας

με
για

μέλη

της

την

νέα



Συμμετοχή

στην 3η

διοργάνωσε

συνάντηση

το Κέντρο

ACCMR Forum

Συντονισμού

για

που
θέματα

Μεταναστών και Προσφύγων του Δ. Αθηναίων (Αθήνα,
1/2/2018)


Συμμετοχή

στην Ολομέλεια

του

Δικτύου Καταγραφής

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας με θέμα τις συστάσεις προς
την Πολιτεία σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την
προστασία θυμάτων ρατσιστικής βίας σε εφαρμογή του Ν.
4478/2017 (Αθήνα, 26/1/2018)


Συνυπογραφή κοινής δήλωσης σχετικά με την νομική βοήθεια
προς μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην
Ελλάδα (24/1/2018)



Συνάντηση των μελών για την κοπή πίτα της ομάδας
Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 14/1/2018)



Συμμετοχή

σε συνάντηση

της

Γεν.

Γραμματείας

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εν όψει της
κατάθεσης νομοσχεδίου για την κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου

της

Καταπολέμηση

Ευρώπης
της

Ενδοοικογενειακής

Βίας

για

την

Πρόληψη

και

την

κατά

των

Γυναικών

και

της

Βίας

(Σύμβαση

της

Κωνσταντινούπολης) (Αθήνα, 18/1/2018)


Συνάντηση

με

τον

Πρόεδρο της

Επιτροπής

Ελέγχου

Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών
Υγείας (Αθήνα, 17/1/2018)


Συμμετοχή στη συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε το
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες - ΕΣΠ για την
υπόθεση του Τούρκου στρατιωτικού (Αθήνα, 9/1/2018)



Ο Δημήτρης Χριστόπουλος, τ. αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κατέθεσε ως
μάρτυρας

πολιτικής

αγωγής

στη

δίκη

της

Χρυσής

Αυγής (Αθήνα, 8/1/2018)


Συμμετοχή

του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη,

πρώην

προέδρου της ΕλΕΔΑ, στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ 3
Επι-Κοινωνία, για

την

υπόθεση

ασύλου

του

Τούρκου

η

Τουρκία

στρατιωτικού (Θεσσαλονίκη, 4/1/2018)

Αρθρογραφία



Μια

ασφαλής

και

ευνομούμενη

χώρα:

(Β. Παπαστεργίου)


Δίκη Χρυσής Αυγής: η πικρή δικαίωση και η τιμή της
δημοκρατίας μας (Δ. Χριστόπουλος)



Μαύρη σελίδα για τo κράτος δικαίου η σύλληψη του Τούρκου
αξιωματικού (Λ. Παπαγιαννάκης)



"Υπόθεση των 8: χάνοντας σε όλα τα μέτωπα" (Γ. Ιωαννίδης)



Μύθοι και αλήθειες για το μεταναστευτικό (Γ. Ιωαννίδης)



«Η Χρυσή Αυγή είναι ο δράστης» (Κλ. Παπαπαντολέων)

Το παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Golden Dawn Watch

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

Έναρξη νέα δράσης νομικής συνδρομής σε πρόσφυγες/αιτούντες
άσυλο
"Support refugees' rights"
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πρόκειται να
ξεκινήσει άμεσα νέα δράση νομικής συνδρομής/strategic litigation σε
πρόσφυγες & αιτούντες άσυλο στη Μυτιλήνη

Εκδηλώσεις
Ιανουάριος - Μάρτιος 2018

«Περίπατος κατά των Διακρίσεων»
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά Ρατσισμού και των
Φυλετικών Διακρίσεων, η Ένωση στήριξε και συμμετείχε
στον "Περίπατο κατά των Διακρίσεων" που διοργανώθηκε για
4η συνεχόμενη χρονιά με πρωτοβουλία του Ελληνικού
Φόρουμ Μεταναστών.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης δόθηκε το έπαθλο
“Αντιρατσισμός- Τζανέτος Αντύπας” στο Σωματείο Υποστήριξης
Διεμφυλικών.

Η Ένωση πραγματοποίησε ανοιχτή εκδήλωση με θέμα

«Εγκλεισμός, συνθήκες κράτησης και δικαιώματα
κρατουμένων»

ΕΣΗΕΑ, Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν οι:
Γιώργος Νικολόπουλος, Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη στον
Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Καθηγητής
Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Όλγα Θεμελή, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής
Ψυχολογίας στο Παν/μιο Κρήτης
Μαρίνος Σκανδάμης, τ. Γεν. Γραμματέας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διδάκτωρ Νομικής
Βασίλης Παπαστεργίου, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση στο κανάλι μας στο Youtube

"Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Ανθρώπινα δικαιώματα"
Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

Στο πλαίσιο του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
συνδιοργάνωσε
συζήτηση
για τη λογοκρισία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή της
ψηφιακής κοινωνίας
με συμμετέχοντες τους
Χανς Μπλοκ, έναν εκ των δύο σκηνοθετών του ντοκιμαντέρ
Ψηφιακοί Καθαριστές,
Μιχάλη Μπλέτσα, Διευθυντή Πληροφορικής στο MIT Media Lab
Γιάννη Ιωαννίδη, Αντιπρόεδρο της ΕλΕΔΑ, και,

σε ρόλο συντονιστή, τον
Άρη Δημοκίδη, Αρχισυντάκτη του LIFO.gr, συγγραφέα

Δείτε τη συζήτηση στο κανάλι μας στο Youtube εδώ
https://www.youtube.com/watch?v=NY_Bt26dbrg&feature=youtu.be

Ευγενική υπενθύμιση προς τα μέλη για την τακτοποίηση της Ετήσιας
Συνδρομής για το έτος 2018

Για την τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής τους, τα μέλη της ένωσης μπορούν να
καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό (20,00 ευρώ) στον λογαριασμό της Ελληνικής
Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό
IBAN : GR44 0172 0500 0050 5001 3207 041 με αιτιολογία : Ετήσια Συνδρομή
2018 ΚΑΙ το όνομά τους
Για την εγγραφή νέων μελών, δείτε το αντίστοιχο πεδίο στο site μας www.hlhr.gr

