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ΔελτίοΔελτίοΔελτίοΔελτίο ΤύπουΤύπουΤύπουΤύπου 
 

ΗμέραΗμέραΗμέραΗμέρα ΑνθρωπίνωνΑνθρωπίνωνΑνθρωπίνωνΑνθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΔικαιωμάτωνΔικαιωμάτωνΔικαιωμάτων:  ΗΗΗΗ κρίσηκρίσηκρίσηκρίση καικαικαικαι ηηηη φτώχειαφτώχειαφτώχειαφτώχεια απειλούναπειλούναπειλούναπειλούν 

θεμελιώδηθεμελιώδηθεμελιώδηθεμελιώδη δικαιώματαδικαιώματαδικαιώματαδικαιώματα τουτουτουτου ανθρώπουανθρώπουανθρώπουανθρώπου 
 

ΘεμελιώδηΘεμελιώδηΘεμελιώδηΘεμελιώδη δικαιώματαδικαιώματαδικαιώματαδικαιώματα, όπωςόπωςόπωςόπως αυτόαυτόαυτόαυτό τηςτηςτηςτης προστασίαςπροστασίαςπροστασίαςπροστασίας τηςτηςτηςτης ζωήςζωήςζωήςζωής, τηςτηςτηςτης ανθρώπινηςανθρώπινηςανθρώπινηςανθρώπινης 
αξιοπρέπειαςαξιοπρέπειαςαξιοπρέπειαςαξιοπρέπειας, τηςτηςτηςτης ελευθερίαςελευθερίαςελευθερίαςελευθερίας καικαικαικαι τηςτηςτηςτης ασφάλεασφάλεασφάλεασφάλειαςιαςιαςιας απειλούνταιαπειλούνταιαπειλούνταιαπειλούνται λόγωλόγωλόγωλόγω τηςτηςτηςτης 
εξαπλωνόμενηςεξαπλωνόμενηςεξαπλωνόμενηςεξαπλωνόμενης φτώχειαςφτώχειαςφτώχειαςφτώχειας καικαικαικαι τηςτηςτηςτης διάσπασηςδιάσπασηςδιάσπασηςδιάσπασης τουτουτουτου κοινωνικούκοινωνικούκοινωνικούκοινωνικού ιστούιστούιστούιστού, 
προειδοποιείπροειδοποιείπροειδοποιείπροειδοποιεί οοοο ΣυνήγοροςΣυνήγοροςΣυνήγοροςΣυνήγορος τουτουτουτου ΠολίτηΠολίτηΠολίτηΠολίτη μεμεμεμε αφορμήαφορμήαφορμήαφορμή τηντηντηντην παγκόσμιαπαγκόσμιαπαγκόσμιαπαγκόσμια ημέραημέραημέραημέρα 
δικαιωμάτωνδικαιωμάτωνδικαιωμάτωνδικαιωμάτων τουτουτουτου ανθρώπουανθρώπουανθρώπουανθρώπου. ΗΗΗΗ ανεξάρτητηανεξάρτητηανεξάρτητηανεξάρτητη αρχήαρχήαρχήαρχή επισημαίνειεπισημαίνειεπισημαίνειεπισημαίνει ότιότιότιότι ηηηη επέτειοςεπέτειοςεπέτειοςεπέτειος 
τηςτηςτηςτης υπογραφήςυπογραφήςυπογραφήςυπογραφής τηςτηςτηςτης ΠαγκόσμιαςΠαγκόσμιαςΠαγκόσμιαςΠαγκόσμιας ΔιΔιΔιΔιακήρυξηςακήρυξηςακήρυξηςακήρυξης τωντωντωντων ΔικαιωμάτωνΔικαιωμάτωνΔικαιωμάτωνΔικαιωμάτων τουτουτουτου ΑνθρώπουΑνθρώπουΑνθρώπουΑνθρώπου 
υπενθυμίζειυπενθυμίζειυπενθυμίζειυπενθυμίζει τηντηντηντην ιδιαίτερηιδιαίτερηιδιαίτερηιδιαίτερη σημασίασημασίασημασίασημασία πουπουπουπου έχειέχειέχειέχει ηηηη προστασίαπροστασίαπροστασίαπροστασία καικαικαικαι οοοο σεβασμόςσεβασμόςσεβασμόςσεβασμός τηςτηςτηςτης 
ανθρώπινηςανθρώπινηςανθρώπινηςανθρώπινης αξιοπρέπειαςαξιοπρέπειαςαξιοπρέπειαςαξιοπρέπειας γιαγιαγιαγια όλεςόλεςόλεςόλες τιςτιςτιςτις ομάδεςομάδεςομάδεςομάδες τουτουτουτου πληθυσμούπληθυσμούπληθυσμούπληθυσμού, ιδιαίτεραιδιαίτεραιδιαίτεραιδιαίτερα γιαγιαγιαγια τιςτιςτιςτις 
πιοπιοπιοπιο ευάλωτεςευάλωτεςευάλωτεςευάλωτες πουπουπουπου έχουνέχουνέχουνέχουν κατάκατάκατάκατά κύριοκύριοκύριοκύριο λόγολόγολόγολόγο πληγείπληγείπληγείπληγεί απόαπόαπόαπό τηντηντηντην τρέχουσατρέχουσατρέχουσατρέχουσα 
δημοδημοδημοδημοσιονομικήσιονομικήσιονομικήσιονομική καικαικαικαι κοινωνικήκοινωνικήκοινωνικήκοινωνική κρίσηκρίσηκρίσηκρίση στηστηστηστη χώραχώραχώραχώρα μαςμαςμαςμας. ΟΟΟΟ ΣυνήγοροςΣυνήγοροςΣυνήγοροςΣυνήγορος 
παρακολουθείπαρακολουθείπαρακολουθείπαρακολουθεί μεμεμεμε ιδιαίτερηιδιαίτερηιδιαίτερηιδιαίτερη ανησυχίαανησυχίαανησυχίαανησυχία τηντηντηντην ραγδαίαραγδαίαραγδαίαραγδαία περιθωριοποίησηπεριθωριοποίησηπεριθωριοποίησηπεριθωριοποίηση τμημάτωντμημάτωντμημάτωντμημάτων 
τηςτηςτηςτης κοινωνίαςκοινωνίαςκοινωνίαςκοινωνίας αλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαι τηντηντηντην ιδιαίτερηιδιαίτερηιδιαίτερηιδιαίτερη έξαρσηέξαρσηέξαρσηέξαρση τωντωντωντων βίαιωνβίαιωνβίαιωνβίαιων περιστατικώνπεριστατικώνπεριστατικώνπεριστατικών ειςειςειςεις 
βάροςβάροςβάροςβάρος μελώνμελώνμελώνμελών ομάδωνομάδωνομάδωνομάδων πουπουπουπου δαιμονοποιούνταιδαιμονοποιούνταιδαιμονοποιούνταιδαιμονοποιούνται λόγωλόγωλόγωλόγω κάποιαςκάποιαςκάποιαςκάποιας ιδιιδιιδιιδιαιτερότηταςαιτερότηταςαιτερότηταςαιτερότητας, καικαικαικαι 
θαθαθαθα αναλάβειαναλάβειαναλάβειαναλάβει άμεσαάμεσαάμεσαάμεσα συγκεκριμένεςσυγκεκριμένεςσυγκεκριμένεςσυγκεκριμένες πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίεςπρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες γιαγιαγιαγια τηντηντηντην αντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπιση τουτουτουτου  
επικίνδυνουεπικίνδυνουεπικίνδυνουεπικίνδυνου φαινομένουφαινομένουφαινομένουφαινομένου απόαπόαπόαπό τητητητη συντεταγμένησυντεταγμένησυντεταγμένησυντεταγμένη πολιτείαπολιτείαπολιτείαπολιτεία. ΕπίσηςΕπίσηςΕπίσηςΕπίσης, επισημαίνειεπισημαίνειεπισημαίνειεπισημαίνει 
ότιότιότιότι ηηηη φετινήφετινήφετινήφετινή επέτειοςεπέτειοςεπέτειοςεπέτειος είναιείναιείναιείναι αφιερωμένηαφιερωμένηαφιερωμένηαφιερωμένη σταστασταστα δικαιώματαδικαιώματαδικαιώματαδικαιώματα τωντωντωντων κρατουμένωνκρατουμένωνκρατουμένωνκρατουμένων, τηντηντηντην 
κατάστασηκατάστασηκατάστασηκατάσταση τωντωντωντων οποίωνοποίωνοποίωνοποίων, πουπουπουπου επιδεινώνεταιεπιδεινώνεταιεπιδεινώνεταιεπιδεινώνεται καικαικαικαι λόγωλόγωλόγωλόγω τηςτηςτηςτης κρίσηςκρίσηςκρίσηςκρίσης, ηηηη ανεξάρτητηανεξάρτητηανεξάρτητηανεξάρτητη 
αρχήαρχήαρχήαρχή παρακολουθείπαρακολουθείπαρακολουθείπαρακολουθεί στενάστενάστενάστενά καικαικαικαι παρεμβαίνειπαρεμβαίνειπαρεμβαίνειπαρεμβαίνει συστηματικάσυστηματικάσυστηματικάσυστηματικά στοστοστοστο πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο τωντωντωντων 
νομίμωννομίμωννομίμωννομίμων αρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτων τηςτηςτηςτης. 
 

Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία μετρά 

σήμερα περισσότερα από 60 χρόνια ζωής, αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, συνταγματικά 

αναγνωρισμένοι θεσμοί όπως ο Συνήγορος του Πολίτη έχουν ταχθεί από την 



Ελληνική Πολιτεία στην πρώτη γραμμή προστασίας των δικαιωμάτων των 

πολιτών και υπεράσπισης του ανθρωπιστικού  νομικού πολιτισμού. 
 

Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, το 1998, μέχρι σήμερα, ο Συνήγορος 

έχει ασχοληθεί με χιλιάδες καταγγελίες για παραβίαση θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ενώ παράλληλα έχει πλούσια δραστηριότητα στην προώθηση 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες 

μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες της ανεξάρτητης αρχής για: 
 

- την ισότητα των φύλων 

- την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία και τις υπηρεσίες 

- τα παιδιά 

- τους Ρομά  

- τον μετανάστη, τον πρόσφυγα και τον ομογενή 
 
 

ΓιαΓιαΓιαΓια πληροφορίεςπληροφορίεςπληροφορίεςπληροφορίες: Ρόη Τζαβάρα τηλ.210 7289610, Παραγυιός Πέτρος τηλ 210 7289625 -  
6977366424 


