
  

  

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019 

  

 

  

Δραστηριότητα - Δημόσιες Παρεμβάσεις 

  

  

• Συνυπογραφή της Διακήρυξης για το κλίμα και την κλιματική 

δικαιοσύνη εν όψει της Διάσκεψης Κορυφής για το Κλίμα, τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Επιβίωση της 

Ανθρωπότητας (Σεπτέμβριος 2019) 

• Συμμετοχή στην Ημερίδα Διαβούλευσης που διοργάνωσε ο 

Συνήγορος του Πολίτη με θέμα: Ο Συνήγορος του Πολίτη 2020 - 

Στρατηγικός Σχεδιασμός (Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019) 

  

• Συνυπογραφή κοινής δήλωσης που εξέδωσαν η Διεθνής 

Ομοσπονδία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (FIDH) και άλλες 68 

οργανώσεις-μέλη της ενόψει της συνόδου κορυφής των G7 

που διεξήχθη στη Γαλλία από 24 έως 26 Αυγούστου (23 

Αυγούστου 2019) 

• Κοινή δήλωση με 25 οργανώσεις ενάντια στις 

συλλήψεις μεταναστών και προσφύγων στην Τουρκία (6 

Αυγούστου 2019) 

• Συμμετοχή στην Εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Friedrich-

Ebert-Stiftung Athens (FES) με θέμα "Social Media Migration 

https://www.fidh.org/en/com/our-opinions/more-than-400-ngos-co-sign-a-statement-at-the-peoples-summit-on
https://www.fidh.org/en/com/our-opinions/more-than-400-ngos-co-sign-a-statement-at-the-peoples-summit-on
https://www.fidh.org/en/com/our-opinions/more-than-400-ngos-co-sign-a-statement-at-the-peoples-summit-on
https://www.fidh.org/en/com/our-opinions/more-than-400-ngos-co-sign-a-statement-at-the-peoples-summit-on
https://www.hlhr.gr/%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://www.hlhr.gr/%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://www.hlhr.gr/%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://www.hlhr.gr/%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://www.hlhr.gr/%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%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%84%ce%bf%cf%85-3/
https://www.hlhr.gr/%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%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%84%ce%bf%cf%85-3/


Narratives across Europe: Debating Migration in Greece, 

Portugal and Germany" (Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019) 

• Παράσταση ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα όπου συζητήθηκε η προσφυγή της 

Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την 

αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα απολυτήρια 

και τα πιστοποιητικά σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου, επί της 

οποίας εκδόθηκε η απόφαση υπ' αρ. 28/2019 (5-9-2019) με την 

οποία έγινε δεκτή η προσφυγή και διατάχθηκε η διαγραφή της 

μνείας του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα ανωτέρω 

απολυτήρια και πιστοποιητικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019)  

• Έκκληση ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανώσεων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την CAROLA RACKETE (Αθήνα, 2 

Ιουλίου 2019) 

 

  

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις 

   

• Κατάλοιπα θεοκρατίας και θεσμικοί θεματοφύλακες 

• Δελτίο Τύπου για τις αστυνομικές επιχειρήσεις εκκένωσης 

καταλήψεων στέγης προσφύγων 

• Έκκληση να μην καταργηθεί επ' αόριστον η δυνατότητα να 

επιβάλλεται κοινωφελής εργασία αντί άλλης ποινής  

• Δελτίο Τύπου για την υπαγωγή του ασύλου, της μετανάστευσης και 

του σωφρονιστικού συστήματος στο Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη 

• Δελτίο Τύπου για τη θέση σε ισχύ των νέων Κωδίκων «Να 

διασφαλίσει η Πολιτεία τους όρους εφαρμογής μιας 

σημαντικής μεταρρύθμισης» 

https://www.hlhr.gr/wp-content/uploads/2019/09/apdpx.-6010.pdf
https://www.hlhr.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1/
https://www.hlhr.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1/
https://www.hlhr.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b8%ce%b5/
https://www.hlhr.gr/%ce%b4%cf%84-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae/
https://www.hlhr.gr/%ce%b4%cf%84-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae/
https://www.hlhr.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b4%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%b5%cf%80-%ce%b1/
https://www.hlhr.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b4%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%b5%cf%80-%ce%b1/
https://www.hlhr.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bf/
https://www.hlhr.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bf/
https://www.hlhr.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bf/
https://www.hlhr.gr/%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://www.hlhr.gr/%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://www.hlhr.gr/%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://www.hlhr.gr/%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://www.hlhr.gr/%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82/


 

 

Αρθρογραφία -  Κείμενα  
  

• Θύμα η ελευθερία της έκφρασης (Αλέξανδρος Σακελλαρίου, 

Εφημερίδα των Συντακτών, 17/8/2019) 

• Η δίκαιη ποινή για ένα φόνο (Γιάννης Ιωαννίδης, 8/8/2019 

- www.dikastiko.gr)  

• Το «σακάκι» του Δελιά και η προστασία του πολίτη (Γιάννης 

Ιωαννίδης, 27/7/2019 - Protagon.gr) 

• Σχόλια για τις σχέσεις Κράτους και Ορθόδοξης Εκκλησίας 

στην Εφημερίδα των Συντακτών από τους Αλέξανδρο 

Σακελλαρίου, Γιάννη Ιωαννίδη και Δημήτρη 

Χριστόπουλο (Εφημερίδα των Συντακτών, 21/7/2019) 

• News Analysis: Golden Dawn party crumbling, but far-right 

challenge still present in Greece (Συνέντευξη του Αλέξανδρου 

Σακελλαρίου στο Κινεζικό Πρακτορείο, 16/7/2019) 

• Σχόλιο του Γιάννη Ιωαννίδη, Προέδρου ΔΣ της ΕλΕΔΑ και της 

Κλειώς Παπαπαντολέων, δικηγόρου - πρώην Προέδρου ΔΣ της 

ΕλΕΔΑ, σχετικά με τη μεταφορά της αρμοδιότητας των 

φυλακών στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Εφημερίδα 

των Συντακτών, 5 Ιουλίου 2019)  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου με το περιοδικό VICE, δημοσιεύτηκαν τα ακόλουθα 

άρθρα στη στήλη Ρισπέκτ 

• Σχολείο, Θρησκεία, Ελληνική Εκκλησία και Κράτος 

Δικαίου (Γιάννης Ιωαννίδης) 

• Μήπως Ήρθε η Ώρα να Μιλήσουμε για την Ευθανασία στην 

Ελλάδα; (Αλέξανδρος Σακελλαρίου) 

  

  

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/207553_thyma-i-eleytheria-tis-ekfrasis
https://www.dikastiko.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7/%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b9%cf%89%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%ce%b7-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/?fbclid=IwAR09tBYL3GJZ_R_kRGkth22cxGezfjaFJUPL6EHM8_2g5AU9eIQ8jrgHFmQ
https://www.protagon.gr/apopseis/to-sakaki-tou-delia-kai-i-prostasia-tou-politi-44341881788
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/204477_osanna-irthe-xana-i-dexia?fbclid=IwAR3bMqf7gV7g3BvilVmA4qxoI5t4lAKimuquaVIbx1kI2QtBwNm0Rbk_oTc
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/204477_osanna-irthe-xana-i-dexia?fbclid=IwAR3bMqf7gV7g3BvilVmA4qxoI5t4lAKimuquaVIbx1kI2QtBwNm0Rbk_oTc
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/204477_osanna-irthe-xana-i-dexia?fbclid=IwAR3bMqf7gV7g3BvilVmA4qxoI5t4lAKimuquaVIbx1kI2QtBwNm0Rbk_oTc
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/204477_osanna-irthe-xana-i-dexia?fbclid=IwAR3bMqf7gV7g3BvilVmA4qxoI5t4lAKimuquaVIbx1kI2QtBwNm0Rbk_oTc
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2019-07/16/content_74995849.htm?fbclid=IwAR0Xl1JLS0uXXeQeljRhoc1R3zDwMfl23E2oJ43NAcZl_0aXoWh013y6ggM
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2019-07/16/content_74995849.htm?fbclid=IwAR0Xl1JLS0uXXeQeljRhoc1R3zDwMfl23E2oJ43NAcZl_0aXoWh013y6ggM
https://www.efsyn.gr/politiki/antipoliteysi/202476_poy-odigei-i-protofanis-exaggelia-mitsotaki-gia-tis-fylakes?fbclid=IwAR2Pmz3Q38eujlZatOVayjm5_waB7CaqMLYbDDb3rQ06FMsXMxa1uEKAYCQ
https://www.efsyn.gr/politiki/antipoliteysi/202476_poy-odigei-i-protofanis-exaggelia-mitsotaki-gia-tis-fylakes?fbclid=IwAR2Pmz3Q38eujlZatOVayjm5_waB7CaqMLYbDDb3rQ06FMsXMxa1uEKAYCQ
https://www.vice.com/gr/article/kz4gxe/sxoleio-8rhskeia-ellhnikh-ekklhsia-kai-kratos-dikaioy?fbclid=IwAR0mmJtoLSEkxzQ7iF1jbcD7X2lD3JW7S1ftt53sKR1NTfl5ScTZj6MxQ7U
https://www.vice.com/gr/article/kz4gxe/sxoleio-8rhskeia-ellhnikh-ekklhsia-kai-kratos-dikaioy?fbclid=IwAR0mmJtoLSEkxzQ7iF1jbcD7X2lD3JW7S1ftt53sKR1NTfl5ScTZj6MxQ7U
https://www.vice.com/gr/article/8xzzw3/mhpws-hr8e-h-wra-na-milhsoyme-gia-thn-ey8anasia-sthn-ellada?fbclid=IwAR1hopwLPjhCx7RZM6OyYWX0m0n4OsFji8nxP_ZsF8k2KySdB3m57i6EMJI
https://www.vice.com/gr/article/8xzzw3/mhpws-hr8e-h-wra-na-milhsoyme-gia-thn-ey8anasia-sthn-ellada?fbclid=IwAR1hopwLPjhCx7RZM6OyYWX0m0n4OsFji8nxP_ZsF8k2KySdB3m57i6EMJI


 

 

 

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 δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζεται. Ενημερώσου" #GDtrial 

 

------------------------------------ 

  

 

 

Η Χρυσή Αυγή δεν είναι πια μία προσωπική υπόθεση, είναι 

υπόθεση όλων μας. 

 

 

 

H Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στηρίζει τη νέα 

ταινία της Angelique Kourounis "Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων μας" 

 

Μετά την ταινία «Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπόθεση» που προσπάθησε 

http://goldendawnwatch.org/


 

να καταλάβει επί πέντε χρόνια πώς λειτουργεί το νέο-ναζιστικό μόρφωμα 

, η Angelique Kourounis επιχειρεί αυτή τη φορά να απαντήσει στα 

ερωτήματα: 

Ποια θα μπορούσε να είναι η αντίσταση σ’ αυτήν την ιδεολογία που 

εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη; 

Ποια μπορεί να είναι η αντίσταση στην άκρα δεξιά, τον φασισμό και τον 

ναζισμό; 

Η Δημοκρατία μπορεί να απαλλαγεί οριστικά από αυτές τις λαίλαπες, 

χωρίς να ποδοπατήσει τις αρχές της; 

Η Χρυσή Αυγή δεν είναι πια μία προσωπική υπόθεση, είναι υπόθεση 

όλων μας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό λινκ 

http://goldendawnapublicaffair.com/el/home_gr/ 

 

 

 

Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο 

 

 

  

  

Η ραδιοφωνική εκπομπή «Εν Δικαίω» κάθε Δευτέρα 20.00 - 

21.00 στους 102 fm & διαδικτυακά στο http://webradio.ert.gr/102fm/ 

Συντονιστείτε! 

  
  

 

http://goldendawnapublicaffair.com/el/home_gr/

