
 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 

της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 

2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν 

πρόσωπα οριζόμενα από σαράντα ένα φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και 

πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου: 

“Από το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων μας  

εξαρτάται η ποιότητα και η δύναμη της δημοκρατίας μας” 

 

 

  

Σε μια από τις κορυφαίες στιγμές στα 20 χρόνια λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό στην πανηγυρική διαδικτυακή 

Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την 

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020. 

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για το βαρύ ιστορικό και συμβολικό 

φορτίο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπογραμμίζοντας ότι με 

την υπογραφή της, το 1948, το διεθνές δίκαιο παύει να αποτελεί μόνο το δίκαιο των Κρατών και 

γίνεται πλέον το δίκαιο και των ανθρώπων. Αναφερόμενη στην κρίση των δικαιωμάτων στην 

οποία ριζώνει σήμερα η αμφισβήτηση του Κράτους Δικαίου και της φιλελεύθερης δημοκρατίας, 

τόνισε ότι «από το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων μας εξαρτάται η ποιότητα και η δύναμη 
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της δημοκρατίας μας». Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι παρακολουθεί τα τελευταία 

χρόνια το πλούσιο έργο της ΕΕΔΑ, ενώ κλείνοντας τον χαιρετισμό της υπογράμμισε: «Το τοπίο 

μοιάζει δυστοπικό, τα θεμέλια όμως των δικαιωμάτων είναι ισχυρά και ανατρέχουν στα πιο 

εμπνευσμένα μας κείμενα, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη που τιμάμε σήμερα. Από αυτά και, ιδίως, 

από την αξεπέραστη έλξη και το βάθος του ανθρωπισμού που εγκοιτώνουν, τα δικαιώματα αντλούν 

τη δύναμη και την αντοχή τους στην ιστορία».  

Παίρνοντας το λόγο, η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Μαρία Γαβουνέλη, αφού ευχαρίστησε θερμά την 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την παρουσία της στην Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής, 

παρουσίασε το έργο και τα πρόσωπα της Εθνικής Επιτροπής. Αναφερόμενη στη σημασία της 

Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σημείωσε: «Ας συνεχίσουμε να παλεύουμε 

για ένα βιώσιμο μέλλον με ισότητα και αλληλεγγύη για όλες και όλους χωρίς καμία διάκριση. Η 

πανδημία που πλήττει σήμερα τον κόσμο οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες και είναι επομένως 

αναγκαίο τα σχέδια αποκατάστασης της οικονομίας να έχουν μια προσέγγιση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ώστε να μη μείνει κανείς πίσω. Αν σταθούμε μαζί, θα ανακάμψουμε καλύτερα». 

Τέλος, το λόγο έλαβαν και αναφέρθηκαν στις δράσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

ΕΕΔΑ, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Γιάννης Ιωαννίδης και η Β΄ Αντιπρόεδρος Έλλη 

Βαρχαλαμά. Στη σύναξη παραβρέθηκαν όλα τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής, το επιστημονικό και 

διοικητικό προσωπικό και οι ασκούμενοι της. 

 

Ολόκληρος ο χαιρετισμός της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου 

προς την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ 
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