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ΚΑΙ  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 

 

 

 

  

 

Δελτία Τύπου 

   

 Δικαίωμα στη στέγη: για μια πολιτική προστασίας της κύριας 

κατοικίας και όχι πλειστηριασμών 

 Καταναγκαστική εργασία και ελληνική δικαιοσύνη 

 Η ασφαλής Τουρκία και η μη ασφαλής ΕΕ 

 Θα τους κάνουμε τον βίο αβίωτο. Μέρος Δεύτερο 

 Ο δικέφαλος αετός και άλλοι κίνδυνοι για τη κοινωνική μας 

συνοχή 

 Μια αυτονόητη νίκη του κράτους δικαίου. Γιατί όμως στο 

παρά πέντε; 

 Όχι άλλη νύχτα χωρίς στέγη και θέρμανση 

 

Δραστηριότητα - Δημόσιες Παρεμβάσεις 

  

 Αποτελέσματα της δράσης των ομάδων πεδίου από το 

Πρόγραμμα παροχής νομικών και άλλων βασικών πληροφοριών 

σε πρόσφυγες (10/4/2017) 

 «REACT»: Στοιχεία από την υλοποίηση του προγράμματος 

παροχής νομικής συμβουλευτικής κατά το Α’ τρίμηνο 2017 

(7/4/2017) 



 Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Αθήνα με 

θέμα τα εγκλήματα μίσους στο πλαίσιο του Έργου 

C.O.N.T.A.C.T. (27, 28 και 29 Μαρτίου 2017) 

 Συνάντηση του προέδρου ΔΣ Κων/νου Τσιτσελίκη και της Μέριτς 

Ογκούνες με την Elena Crespi, υπεύθυνη του Τομέα Ευρώπης 

της FIDH, για την διοργάνωση σεμιναρίου δικηγόρων στη 

Θεσσαλονίκη σε θέματα προσφυγικού δικαίου (Βρυξέλλες,16 

Μαρτίου 2017) 

 Κοινή έκκληση, με περισσότερες από 150 μη-κυβερνητικές 

οργανώσεις, στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να 

σταματήσουν τις ξενοφοβικές πολιτικές για την 

μετανάστευση και να αναλάβουν δράση για την υπεράσπιση 

των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων, με 

αφορμή τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 9 και 10 

Μαρτίου 2017   

 Συνέντευξη Τύπου από κοινού με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, 

 τους Γιατρούς του Κόσμου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες, τη Διεθνή Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα, την οργάνωση 

Solidaritynow, την FIDH - International Federation for Human 

Rights, την οργάνωση Praksis και το Κέντρο Ημέρας Babel, με 

θέμα: Ένα χρόνο μετά τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για τους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες (16/3/2017, ΕΣΗΕΑ) 

 Πραγματοποίηση συνάντησης του Προέδρου ΔΣ, Κων/νου 

Τσιτσελίκη με την κα Μαρία Γιαννακάκη, Γεν. Γραμ. 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (14/2/2017) 

 Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για την 

επαναδιαπίστευση της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (9/2/2017) 

 Έκθεση παρατήρησης από τη δίκη μελών Χρυσής Αυγής 

κατά Βραχνή (2/2/2017) 

 Ψήφισμα Αλληλεγγύης για τη δίκη των κατηγορούμενων από 



 

την ΧΑ (30/1/2017) 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

 Θέσεις για το προσφυγικό. Η δεύτερη φάση: προκλήσεις και 

αδυναμίες 

 Η επί του κράτους επικρατούσα θρησκεία 

 Το δικαίωμα διδασκαλίας στην μητρική γλώσσα. Η περίπτωση της 

Αλβανικής 

 Άλλο η αλληλεγγύη, άλλο ο τραμπουκισμός 

 Είναι η Αθήνα πολυπολιτισμική; 

  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

  

Συνεχίζονται οι χρηματοδοτούμενες δράσεις μας:   

 Νομική συμβουλευτική σε πρόσφυγες σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα 

στο πλαίσιο του έργου “Provision of legal and other essential 

information to refugees” (www.rights4refugees.gr) 

 Golden Dawn Watch: πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της 

δίκης της ΧΑ (http://goldendawnwatch.org/) 

 Παροχή νομικής συμβουλευτικής προσφύγων  στο πλαίσιο του 

έργου Refugees Assistance Collaboration Thessaloniki - 

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

 Nομική υποστήριξη προσφύγων σε συνεργασία με την ισπανική 

οργάνωση Stop Mare Mortum 

 Έρευνα, καταγραφή και ευαισθητοποίηση για τα εγκλήματα 

μίσους - C.O.N.T.A.C.T 

 Δίκτυο δικαιωμάτων του  ανθρώπου, FRANET, μαζί με το Κέντρο 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου 

http://www.hlhr.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%83/
http://www.hlhr.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%86%CE%AC%CF%83/
http://www.hlhr.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1-%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF/
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9/
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9/
http://www.hlhr.gr/%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/
http://www.hlhr.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
http://us11.campaign-archive2.com/?u=99543fbbbec5f913b58c54f3e&id=f3b1d8194c
http://goldendawnwatch.org/
http://www.thessaloniki.gr/
https://stopmaremortum.org/
http://reporthate.eu/about-us/


 

 

"Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο" 

Η  ραδιοφωνική εκπομπή «Εν Δικαίω» κάθε Παρασκευή στις 19.οο,  στους 

102 fm & διακτυακά  

http://webradio.ert.gr/102fm/ 

 

 

Εκδηλώσεις 

Ιανουάριος - Μάρτιος 2017 

 

 

 

Συμμετοχή στην ημερίδα 

«Τέχνη και Δικαιώματα του Ανθρώπου σήμερα», 

η οποία πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Δικαίωμα να είσαι ‘Άνθρωπος»,  

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, Θεσσαλονίκη 

  

 

http://webradio.ert.gr/102fm/


 

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων   

με θέμα 

την ξενοφοβία στην Ελλάδα της κρίσης  

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, Κρήτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή στην Ημερίδα 

«Κράτος και Εκκλησία: Προσεγγίσεις» 

(Ανθρώπινα Δικαιώματα, Οικονομία, Πολιτική) 

 

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

  



 

Συνδιοργάνωση Διεθνούς 

Συνεδρίου με τον Τομέα Δημοσίου 

Δικαίου και Πολιτικής 

Επιστήμης της Νομικής Σχολής 

Α.Π.Θ. 

3 & 4 Μαρτίου 2017, Θεσσαλονίκη 

http://nondiscrimination.law.auth.gr/  

  

 

http://nondiscrimination.law.auth.gr/


 

Διοργάνωση Εκδήλωσης σε 

συνεργασία με την FIDH 

"Τι κάνουμε με το 

προσφυγικό", Δευτέρα 16 

Ιανουαρίου 2017, ΕΣΗΕΑ  

 

 

 


