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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΔΑ 
Για την απώλεια της Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου 

Αθήνα 3.9.2018 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την απώλεια της 
πρώτης Προέδρου της, Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 30.8.2018.  

Εμβληματική προσωπικότητα και πρωτοπόρος στην προάσπιση και προώθηση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου στην Ελλάδα, αποτέλεσε για την ΕΕΔΑ τον θεμέλιο λίθο της, πηγή έμπνευσης της λειτουργίας της στο 
πλαίσιο της καθιέρωσης ενός ανεξάρτητου υπερκομματικού εθνικού θεσμού αλλά και σπουδαίο παράδειγμα 
αγωνιστικότητας για την ουσιαστική προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Διετέλεσε Πρόεδρος της 
ΕΕΔΑ για δύο θητείες από την ίδρυσή της (2000-2006) ενώ στη συνέχεια παρέμεινε Μέλος της, εκπροσωπώντας 
πάντοτε το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.   

Η Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου σημάδεψε, επίσης, με τις ιδέες και το πολύχρονο έργο της το 
φεμινιστικό κίνημα στη χώρα μας και εργάστηκε με γνήσια αφοσίωση για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων, συντελώντας στην πραγματοποίηση μεγάλων τομών στο εθνικό μας δίκαιο. Με δική της πρωτοβουλία 
εισήχθη στο ελληνικό Σύνταγμα κατά την Αναθεώρηση του 2001, η πρόβλεψη για την ουσιαστική ισότητα και 
τα θετικά μέτρα για την κατάκτησή της  (άρθρ.116, παρ.2). 

Ακαδημαϊκός με εθνική και διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση, υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στην 
Ελλάδα. Διετέλεσε Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος 
Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της 
Γυναίκας. Ήταν Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και υπήρξε Αντιπρόεδρος του 
ΔΣΑ. Η Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου διακρίθηκε και σε διεθνές επίπεδο για τη δράση και την εν γένει 
συνεισφορά της στον τομέα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επί σειρά ετών εκπροσώπησε στον ΟΗΕ, στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς, τις οργανώσεις και τους θεσμούς στους οποίους 
υπηρέτησε και προήδρευσε. Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών. 

Η Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου ήταν μια ξεχωριστή δυναμική προσωπικότητα με γνήσια έγνοια και 
μεράκι για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  

Αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη αγώνων, προσφοράς αλλά και ουσιαστικής και νομικής  
επεξεργασίας σε πλείστα γνωστικά αντικείμενα που συνάπτονται με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

Η μνήμη της, το όραμά της για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η αγωνιστικότητά της θα μας συντροφεύουν 
πάντα.  

Ο Πρόεδρος,  οι Αντιπρόεδροι, τα Μέλη και το Προσωπικό της ΕΕΔΑ εκφράζουν στους οικείους της τα πιο θερμά 
τους  συλλυπητήρια. 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ 
 

Γεώργιος Σταυρόπουλος 
 
 
Η ΕΕΔΑ παραπέμπει στην εναρκτήρια ομιλία της, ως Προέδρου της ΕΕΔΑ, κατά την επίσημη παρουσίαση της Εθνικής Επιτροπής 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 20.1.2000. 
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