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                                                1.Περίληψη
\

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας της πρώτης Λυκείου 
Μαλίων χωριστήκαμε σε ομάδες και ξεκινήσαμε μια έρευνα 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό να ενημερωθούμε 
επί του θέματος αλλά και να αποκτήσουμε ερευνητικές γνώσεις. 
Δυστυχώς στις μέρες μας το διαδίκτυο έχει πάρει τεράστιες 
διαστάσεις και δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα, την 
παραπληροφόρηση. Έτσι αυτή  η εργασία ήταν απαραίτητη για να 
μάθουμε να μην επηρεαζόμαστε από την έτοιμη πληροφορία αλλά 
να διεισδύουμε βαθύτερα στο κάθε θέμα που μας απασχολεί. 
Τέλος ελπίζουμε να ενημερωθούν οι συμμαθητές μας όσο και 
εμείς διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται συνεχώς 
χωρίς καμία σχεδόν συνέπεια, κάτι που πρέπει να σταματήσει 
άμεσα με δραστικούς τρόπους τους οποίους συγκεκριμένα, θα 
παρουσιάσει η ομάδα μας. 



                                                  2.Πρόλογος 

Τους τελευταίους τέσσερις μήνες η ομάδα έχει ξεκινήσει την 
συγκεκριμένη ερευνητική εργασία και ασχολείται κυρίως με 
τους φορείς προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Επιλέξαμε αυτό το θέμα διότι αρκετοί γνωρίζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αλλά πολλοί αγνοούν τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να βοηθήσουν στην υπεράσπιση τους.. Αρχικά 
μας δόθηκαν κάποιες ιστοσελίδες όπου μπορούσαμε να βρούμε 
αξιόπιστες πληροφορίες και όχι σκόρπιες αερολογίες. Επόμενο 
στάδιο ήταν η αποθήκευση των πληροφοριών  και η ανάγνωση 
αυτών. Εν τέλει συντάξαμε τις πιο χρήσιμες εξ αυτών με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία της παρούσας εργασίας. Ωστόσο 
καθ' όλη τη διάρκεια υπήρξαν προβλήματα στην ολοκλήρωση 
του θέματος λόγω διαφωνιών και δυσκολιών στην εύρεση 
γνώσης. Πάραυτα διαθέταμε ισχυρό κίνητρο και έτσι φτάσαμε 
στο στόχο μας, ο οποίος δεν ήταν άλλος απο την ενημέρωση 
όλων μας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικώς με 
τους φορείς προάσπισης αυτών.



3.ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η ερευνητική μας εργασία εξετάζει τους φορείς προάσπισης του 
γενικότερου θέματος με το οποίο ασχολήθηκε η τάξη μας φέτος 
δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προκειμένου να καταλήξουμε στο 
εξής θέμα η καθηγήτρια μας καθοδήγησε μέσω των ερευνητικών 
ερωτημάτων. Καταγράψαμε τις ιδέες μας γύρω απο το ανάλογο θέμα 
και έπειτα καταλήξαμε στην συγκεκριμένη εργασία. Στόχος της 
ομάδας ήταν να ενημερωθεί αρχικά και να ενημερώσει στη συνέχεια 
όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους φορείς προάσπισης 
αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ερευνήσουμε κάτι 
που μας απασχολεί.

                         4.Ερευνητική εργασία

Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας καταγράφαμε τις κινήσεις 
και την τεχνική μας σε ένα ημερολόγιο. Προτού ξεκινήσουμε 
αναλάβαμε ο καθένας ένα μέρος της εργασίας χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν υπήρχε η μεταξύ μας συνεργασία για την 
επίτευξη του στόχου μας. Κάπως έτσι χωρίσαμε την εργασία 
σε τέσσερα μέρη. Πρώτο μέρος ήταν τα ερευνητικά 
ερωτήματα, μια διαδικασία που μας δίδαξε η καθηγήτρια μας 
προκειμένου να καταλήξουμε στο θέμα με το οποίο θα 
ασχοληθούμε. Καταγράψαμε σε ένα χαρτί όλες τις ιδέες που 
είχαμε σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατα αυτόν 



τον τροπο αποφασίσαμε να ερευνήσουμε το συγκεκριμένο 
θέμα.  Δεύτερο μέρος ήταν η απόκτηση γνώσης γενικότερα για 
το θέμα., δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρίτο μέρος ήταν 
η συγκεκριμενοποίηση του θέματος, δηλαδή οι φορείς 
προάσπισης και τελευταίο μέρος ήταν ένωση των δύο 
παραπάνω σε μια εργασία. Για να συντάξουμε την εργασία 
φτιάξαμε αρχικά τα περιεχόμενα και με βάση αυτά 
οργανώσαμε τα κεφάλαια μας. Το κάθε μέλος της ομάδας 
συνέταξε ένα κεφάλαιο και τελικά τα συγκεντρώσαμε όλα μαζί 
δημιουργώντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφότου έγιναν 
αυτά τελειοποιήσαμε την εργασία με το εξώφυλλο και τις 
εικόνες που προσθέσαμε προκειμένου να γίνει η εργασία πιο 
ενδιαφέρουσα. Εν τέλει βρήκαμε και βάλαμε μια μικρή έρευνα 
που διεξάχθηκε στη Σουηδία καθώς και το ανάλογο βίντεο, το 
οποίο αντανακλά στο ελάχιστο ενδιαφέρον που δείχνουν στη 
σημερινή κοινωνία οι άνθρωποι ενώπιον της βίας. Ένα μικρό 
αλλά πολύ αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.     

                  

                                                         5.H EΡΕΥΝΑ

• Έχοντας πάρει μια ιδέα για το τι εστί ανθρώπινα δικαιώματα ας δούμε τους φορείς 
στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε σε περίπτωση καταπάτησής τους

• Μερικοί εξ αυτών είναι οι παρακάτω:

To ΕΣΠ πιστεύει στη συνεργασία και ενώνει τη δύναμή του με όσους νοιάζονται και ενεργούν 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα για την προστασία των προσφύγων και άλλων 
ευάλωτων ομάδων, που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Θέση μας είναι ότι η ομαδική δουλειά 
και η συνεργασία επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα και για το λόγο αυτό συμμετέχουμε ή 
και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για δημιουργία δικτύων, που σκοπό έχουν την προάσπιση 
των δικαιωμάτων των ανθρώπων τους οποίους το ΕΣΠ έχει αναλάβει να βοηθήσει.

ECRE

Το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες  και  τους  Εξόριστους  (ECRE)  είναι  μια 
πανευρωπαϊκή συμμαχία από ΜΚΟ που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες. Κύρια μέριμνά του 



αποτελούν οι ανάγκες των ατόμων που αναζητούν άσυλο και προστασία εντός της Ευρώπης. 
Σκοπός του είναι η προώθηση της ασφάλειας και της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην 
Ευρώπη, με βάση τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της αλληλεγγύης.

Το ΕΣΠ είναι η μοναδική οργάνωση από την Ελλάδα που αποτελεί μέλος του ECRE. 

ECOSOC

Η  κύρια  μέριμνα  του  Οικονομικού  και  Κοινωνικού  Συμβουλίου  των  Ηνωμένων  Εθνών 
(ECOSOC) είναι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις του σύγχρονου 
κόσμου. Από την ίδρυσή του το 1946, το Συμβούλιο έχει ως εντολή την εκπόνηση ή διενέργεια 
μελετών  και  εκθέσεων  που  αφορούν  στη  διεθνή  οικονομική,  κοινωνική,  πολιτιστική, 
εκπαιδευτική, την υγεία, καθώς και συναφή θέματα και τη διατύπωση σχετικών συστάσεων 
προς τη Γενική Συνέλευση των Μελών των Ηνωμένων Εθνών.

Με στόχο τα παραπάνω, το ECOSOC συνεδριάζει και συμβουλεύεται τακτικά διακεκριμένους 
ακαδημαϊκούς,  εκπροσώπους  του  τομέα  των  επιχειρήσεων  και  εγγεγραμμένες  μη-
κυβερνητικές οργανώσεις.

Το ΕΣΠ είναι εγγεγραμμένο στο ECOSOC έχοντας από το 2001 ειδική συμβουλευτική 
ιδιότητα.

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η  ΕΕΔΑ  αποτελεί  συμβουλευτικό  όργανο  της  Πολιτείας  σε  θέματα  προστασίας  των 
Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου.  Σκοπός  της  ΕΕΔΑ είναι  η  συνεχής  επισήμανση,  σε  όλα  τα 
όργανα της Πολιτείας,  της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου όλων όσων διαβιούν στην ελληνική επικράτεια.

Το ΕΣΠ, από το 1998, αποτελεί μία από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα που συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σύμφωνα με το Νόμο 2667/98. Επιπλέον, η Πρόεδρος του 
Δ.Σ του ΕΣΠ έχει αναλάβει καθήκοντα αντιπροέδρου της ΕΕΔΑ.

International Detention Coalition

Ο Διεθνής  Συνασπισμός  κατά  της  Κράτησης  (IDC)  αριθμεί  πάνω  από  250  μέλη  (ΜΚΟ, 
ακαδημαϊκούς, θρησκευτικές ομάδες, επαγγελματίες και ιδιώτες) σε 50 χώρες παγκοσμίως. Τα 
μέλη  του  συνασπισμού  ερευνούν,  υποστηρίζουν  και  παρέχουν  άμεσες  υπηρεσίες  στους 
πρόσφυγες, στους αιτούντες άσυλο και στους μετανάστες.

Ο IDC συνηγορεί για μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων, 
αποτροπή  και  περιορισμένη  χρήση  της  κράτησης  των  μεταναστών,  χρήση  λιγότερο 
περιοριστικών μορφών της και αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών.

Το ΕΣΠ, από το 2011 αποτελεί μέλος του IDC.



European Network on Statelessness

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια είναι ένα ανοιχτό και συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο 
οργανώσεων  με  ενεργό  ενδιαφέρον  για  όσους  ανθρώπους  δεν  αναγνωρίζονται  ως  πολίτες 
κάποιας  χώρας,  για  αυτούς  δηλαδή  που  είναι  χωρίς  υπηκοότητα,  που  στα  χαρτιά  δεν 
φαίνονται να υπάρχουν πουθενά. Μέσω των νομικών του δραστηριοτήτων και της πολιτικής 
του στοχεύει να ενισχύσει τη φωνή των ανιθαγενών στην Ευρώπη και να συμβάλλει  στον 
πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Το ΕΣΠ συμμετέχει στο συγκεκριμένο Δίκτυο από το 2012.

Separated Children in Europe Programme

To  Πρόγραμμα  για  τα  Παιδιά  που  χωρίστηκαν  από  τις  Οικογένειές  τους  στην  Ευρώπη 
(SCEP),  αποτελεί  μια  πρωτοβουλία  που  στοχεύει  στη  βελτίωση  της  κατάστασης  των 
ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της έρευνας, της πολιτικής ανάλυσης και της υπεράσπισής τους 
σε εθνικά και περιφερειακά επίπεδα. Η λειτουργία του SCEP βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο 
σχετικό  ευρωπαϊκό δίκτυο  ΜΚΟ (περιλαμβάνει  τουλάχιστον  μία  ΜΚΟ από κάθε κράτος-
μέλος  της  ΕΕ),  το  οποίο  ιδρύθηκε  με  σκοπό  να  αποτελέσει  μια  ευρωπαϊκή  πλατφόρμα 
προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων παιδιών.

Το ΕΣΠ συμμετέχει στο SCEP από το 2010. 

Euro-Mediterranean Human Rights Network

Το  Ευρω-Μεσογειακό  Δίκτυο  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  (ΕΜHRN)  υποστηρίζοντας  τις 
παγκόσμιες αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιστεύοντας στην αξία της συνεργασίας 
και  του  διαλόγου,  προωθεί  τη  δικτύωση  και  την  ανάπτυξη  των  σχέσεων  μεταξύ 
ανθρωπιστικών ΜΚΟ, ακτιβιστών και της ευρύτερης κοινωνίας στην ευρωπαϊκή περιοχή της 
Μεσογείου. Από την ίδρυσή του λειτουργεί ως περιφερειακό φόρουμ των σχετικών ΜΚΟ και 
ως  μία  δεξαμενή  ειδικών  για  την  προώθηση  και  την  προστασία  των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Μεσόγειο.

Το ΕΣΠ συμμετέχει στο ΕΜHRN από το 2011. 

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας,  μέσω της  καταγραφής αλλά και 
άλλων ενεργειών (όπως η διατύπωση συστάσεων και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης), 
επιδιώκει την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας. Το Δίκτυο απαρτίζεται από φορείς που 



προσφέρουν  υπηρεσίες  ή/και  έρχονται  σε  επαφή  με  θύματα  ρατσιστικής  βίας.  Οι 
συμμετέχοντες φορείς, τηρώντας την αρχή της εμπιστευτικότητας, καταγράφουν ρατσιστικά 
περιστατικά και τα γνωστοποιούν στο Δίκτυο χωρίς καμία αναφορά σε προσωπικά στοιχεία. Το 
Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2011 με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην 
Ελλάδα (ΥΑ) και αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε αυτό 24 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι 
φορείς. Το ΕΣΠ ήταν ένα από τα πρώτα μέλη του Δικτύου.

Εκστρατεία για την πρόσβαση στο άσυλο

Η Εκστρατεία για την Πρόσβαση στο Άσυλο, αποτελεί πρωτοβουλία οργανώσεων που ασχολούνται 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με σκοπό να στρέψει την προσοχή και να 
ευαισθητοποιήσει  στο  θέμα  της  καταπάτησης  του  δικαιώματος  ασύλου.  Συγκεκριμένα,  η 
εκστρατεία (χρησιμοποιώντας ως μέσα την επιτόπια έρευνα στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, τη 
σύνταξη  αναφορών,  τη  συγγραφή  άρθρων  και  την  κατάθεση  κειμένων  καταγγελιών  και 
αλληλεγγύης),  εστίασε  στην  κατάσταση  που  παρατηρείται  εδώ  και  χρόνια  στη  Διεύθυνση 
Αλλοδαπών  Αττικής,  όπου  παρακωλύεται  η  πρόσβαση  στη  διαδικασία  ασύλου.  Σήμερα,  οι 
οργανώσεις  που συμμετείχαν στη  συγκεκριμένη πρωτοβουλία,  εξακολουθούν  την  τακτική  τους 
συνεργασία εστιάζοντας και προσπαθώντας να αναδείξουν αλλά και να συμβάλουν στην επίλυση 
των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα.

Το 2012, το ΕΣΠ ήταν μία από τις οργανώσεις που πρωτοστάτησαν στην ανάληψη της παραπάνω 
πρωτοβουλίας.

UNITED for Intercultural Action

Το ΕΣΠ είναι μέλος της UNITED από το Νοέμβριο του 2011 ενώ θα συνδιοργανώσει και το 
Συνέδριο της UNITED τον Μάιο του 2014 στην Αθήνα.

Η UNITED for Intercultural Action είναι το μεγαλύτερο αντι-ρατσιστικό δίκτυο στην Ευρώπη, το 
οποίο υποστηρίζουν 550 οργανώσεις από 48 χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης καθώς και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει συμβουλευτικό καθεστώς στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ECOSOC). Η UNITED υλοποιεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά του 
ρατσισμού (21 Μαρτίου), για την υποστήριξη των προσφύγων (20 Ιουνίου) και ενάντια στο 
φασισμό και τον αντισημιτισμό (9 Νοεμβρίου). Επιπλέον, κάθε χρόνο διοργανώνει διεθνή συνέδρια 
στα οποία συμμετέχουν περίπου 80-90 εκπρόσωποι ΜΚΟ από 35 χώρες, προκειμένου να 
ανταλλαχθούν απόψεις και καλές πρακτικές σχετικά με θέματα τα οποία αναδύονται από τις 
ανάγκες των μελών του Δικτύου, χάρη στη συνεχή επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των 
μελών και με γνώμονα την διαπολιτισμικής μάθησης.

Διεθνής Αμνηστία: 
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Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που μάχονται υπέρ των διεθνώς 
αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Έχει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια 
μέλη και υποστηρικτές σε περισσότερες από 150 χώρες οι οποίοι διεξάγουν έρευνες και 
δραστηριοποιούνται για να εμποδίσουν και να σταματήσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να απαιτήσουν δικαιοσύνη γι’ αυτούς που τα δικαιώματά τους παραβιάστηκαν. 

Το Ταμείο Υπεράσπισης Παιδιών (CDF): είναι ένας οργανισμός προάσπισης των παιδιών που 
εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά θα έχουν εξίσου δυνατότητα στο παιχνίδι. Το CDF 
προασπίζει πολιτικές και προγράμματα που βγάζουν τα παιδιά από τη φτώχια, τα προστατεύουν 
από την κακομεταχείριση και την παραμέληση και διασφαλίζουν το δικαίωμά τους για ίση 
φροντίδα και μόρφωση. 

Κέντρο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: 

Το Κέντρο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα 
την Washington, DC, και επικεφαλής τον Jack Healey, παγκοσμίου φήμης υπερασπιστή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρωτοπόρο. Το Κέντρο λειτουργεί σε θέματα της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και χρησιμοποιεί τις τέχνες και τις τεχνολογίες για να 
καινοτομήσει, να δημιουργήσει και να αναπτύξει νέες στρατηγικές για να σταματήσει τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει ομάδες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο. 

Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αφοσιωμένο στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ερευνά και αποκαλύπτει παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καταλογίζει ευθύνες σ’ αυτούς που διαπράττουν παραβιάσεις και καλεί κυβερνήσεις 
και ανθρώπους με ισχύ να θέσουν τέλος στις παραβιάσεις και να σεβαστούν το διεθνή νόμο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

Ανθρώπινα Δικαιώματα Χωρίς Σύνορα (HRWF)

Το HRWF επικεντρώνεται στην παρακολούθηση, στην έρευνα και στην ανάλυση όσον αφορά το 
πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στην προώθηση της δημοκρατίας και της 
νομιμότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Εγχρώμων Ατόμων (NAACP): 

η αποστολή του NAACP είναι να διασφαλίζει την πολιτική, εκπαιδευτική, κοινωνική και 
οικονομική ποιότητα των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και να εξαλείψει το φυλετικό μίσος 
και τις διακρίσεις.
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Κέντρο Simon Wiesenthal: 

Το Κέντρο Simon Wiesenthal είναι ένας διεθνής εβραϊκός οργανισμός για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που είναι αφιερωμένος στη διόρθωση του κόσμου βήμα προς βήμα. Το Κέντρο 
δημιουργεί αλλαγές αντιμετωπίζοντας τον αντισημιτισμό, το μίσος και την τρομοκρατία και 
προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, υπερασπίζοντας το Ισραήλ και την 
ασφάλεια των Εβραίων σε όλο τον κόσμο και διδάσκοντας τα μαθήματα σχετικά με το 
Ολοκαύτωμα, στις μελλοντικές γενιές. 

                                               6.Συμπέρασμα

Κάθε έρευνα καταλήγει πάντοτε σε κάποιο συμπέρασμα έτσι ώστε να έχει νόημα και η διεξαγωγή 
της. Τα συμπεράσματα στη δική μας εργασία είναι εν ολίγοις:

• Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι
• Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια δικαιώματα μόνο και μόνο επειδή είναι άνθρωποι
• Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι υποχρέωση όλων μας
• Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αναφέρεται και να τιμωρείται
• Οι φορείς προάσπισης που αναφέραμε πρέπει να υποστηρίζονται από τους πολίτες με κάθε 

εφικτό μέσο έτσι ώστε να συνεχίσουν ακάθεκτοι το κοινωνικό τους έργο.
• Εκείνοι που μένουν άπραγοι και αδρανείς μπροστά στην καταπάτηση των δικαιωμάτων 

αυτών(ήτοι την ελευθερία έκφρασης) είναι το ίδιο υπεύθυνοι με εκείνους που την ασκούν.
• Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πέρα από τα δικαιώματα που κατέχουμε οφείλουμε να 

είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Μόνο έτσι ο κόσμος έχει ελπίδα στη 
βελτίωση!!!

7. Επίλογος

Τελειώνοντας την σύνταξη της εργασίας αισθανθήκαμε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα αλλά 
κυρίως με τις γνώσεις που είχαμε αποκτήσει σχετικά με τη διερεύνηση ενός θέματος. Ξεφύγαμε 
από την λανθασμένη εικόνα που είχαμε για το διαδίκτυο και τις δυνατότητες του και 
συνειδητοποιήσαμε ότι με τη σωστή αξιοποίηση του εργαλείου αυτού έχουμε την ευκαιρία να 
μάθουμε πολλά επί των θεμάτων που μας ενδιαφέρουν. Για το λόγο αυτό θα σας συστήναμε να 
ακολουθήσετε και εσείς το παράδειγμα μας  προκειμένου να ανακαλύψετε τα πραγματικά οφέλη 
του διαδικτύου .Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την παρουσίαση της ερευνητικής μας 
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εργασίας και ελπίζουμε να αποκομίσατε οτιδήποτε χρήσιμο μέσα από αυτή.
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