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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

HUMAN RIGHTS DAY 
Όλοι ελεύθεροι, όλοι ίσοι!  

 

Ξέρετε τι είναι ανθρώπινο δικαίωμα; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουμε όλοι από την 
στιγμή της γέννησης μας απλά και μόνο επειδή είμαστε άνθρωποι; 

 
Στις 10 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων! Με έναυσμα την υπογραφή της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ την 10η Δεκεμβρίου 1948, δίνουμε 

έμφαση στην ελευθερία, την ισότητα, την δικαιοσύνη και την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων και των λαών! 
 

Σήμερα, άνθρωποι βασανίζονται και κακοποιούνται σε πάνω από 81 χώρες ενώ έρχονται αντιμέτωποι με περιορισμό της 
ελευθερίας έκφρασής τους σε τουλάχιστον 77 χώρες. Δικαιώματα τα οποία εμείς θεωρούμε αυτονόητα, σε άλλες 

περιοχές της Γης, αποτελούν ουτοπικό όνειρο. Ακόμη και στις “πολιτισμένες” χώρες, τα ανθρώπινα δικαιώματα 

καταπατούνται πιο συχνά από ό,τι νομίζουμε και αντιλαμβανόμαστε. 
 

Η HelMSIC συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργανώνοντας δράσεις 
σε όλες τις Ιατρικές σχολές της Ελλάδας.  

 

Στην Αλεξανδρούπολη μπορείτε να μας βρείτε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στον προθάλαμο του Μεγάλου Αμφιθεάτρου 
στο Π.Γ.Ν.Ε. από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.  

 
Ελάτε να μας βρείτε και γιορτάστε μαζί μας την μεγάλη μέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Γιατί ο οποιοσδήποτε μπορεί 

να παραβιάσει τα δικαιώματά μας, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας τα στερήσει! 
 

Τι είναι η HelMSIC; 

 

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής (Hellenic Medical Students' International 

Committee - HelMSIC) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη πολιτικού χαρακτήρα. 

Ιδρύθηκε το 1958 από φοιτητές ιατρικής και σήμερα αποτελείται από 7 τοπικές επιτροπές, μία σε κάθε πόλη όπου 

εδράζεται Ιατρική Σχολή. Κύριος σκοπός της είναι οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές φοιτητών ιατρικής και η προώθηση της 

υγείας. Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site www.helmsic.gr και στο www.alexandroupolis.helmsic.gr. 

 


