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 Ανθρώπινα   
   Δικαιώματα    

 

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα θεμέλια της 
ελευθερίας, της ειρήνης, της ανάπτυξης και της 
δικαιοσύνης. Αποτελούν τον πυρήνα του έργου 
του ΟΗΕ σε όλον τον κόσμο […]» 

Μπαν Κι-Μουν, Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ 
σε επιστολή του (2009) 

 
Κάπως έτσι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε 
τη σημασία και την αναγκαιότητα των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, όπως 
ο αιώνας και οι εποχές που διανύουμε.     
Επεσήμανε επίσης, ότι είναι αναγκαία η βελτίωση και ανα-
βάθμιση ή ίσως και υιοθέτηση ενός νέου, νομοθετικού πλαι-
σίου σχετικού με τη κατοχύρωση, την προαγωγή 
και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλώντας όλα 
τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να διασφαλίσουν την ελευθερία της 
έκφρασης και του «συνέρχεσθαι», ώστε το έργο 
της προάσπισης των ανθρωπίνων ελευθεριών να καταστεί 
ευκολότερο.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Η Οικουμενική Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέ-
δειξε ότι ο αλληλοσεβασμός και η 
ειρηνική συνύπαρξη μπορούν να 
νικήσουν τη βαρβαρότητα, το μί-
σος και την καταστροφή.» 
 
«Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει 
σήμερα τις προκλήσεις της καταπί-
εσης και της φτώχειας όπως ακρι-
βώς και το 1948. Την ίδια στιγμή 
εμφανίζονται νέες φοβερές προ-
κλήσεις, όπως η κλιματική  αλλα-
γή,  η επισιτιστική και  χρηματοπι-
στωτική κρίση, η παγκοσμιοποίηση, 
η τρομοκρατία, οι νέες  και επα-
νεμφανιζόμενες επιδημίες. Ο αγώ-
νας για την προστασία  των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων ενώνει ο-
λόκληρη την ανθρωπότητα.  Μόνο 
με την προστασία όλων των δι-
καιωμάτων μας θα είμαστε σε θέ-
ση να επιτύχουμε  ένα καλύτερο 
επίπεδο ζωής και μεγαλύτερες ε-
λευθερίες, όπως η Έλινορ Ρούσβελτ 
και οι άλλοι συντάκτες της Διακή-
ρυξης  ζήτησαν για λογαριασμό μας 
πριν από 60 χρόνια …». 
       

Ναβανεθέμ Πιλάι  
                  Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
       κατά την 60ή επέτειο της ΟΔΑΔ 

  



 

    ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

- Τα ανθρώπινα δικαιώματα 
βασίζονται σε πανανθρώπινες 
αξίες και  καλύπτουν ανθρώ-
πινες ανάγκες. Είναι απαραί-
τητα όλα για όλους μας, αλλά 
και κάθε δικαίωμα ξεχωριστά 
είναι σημαντικό για τον κάθε 
άνθρωπο. 
 
- Οι κανόνες συμπεριφοράς 
θεσπίζονται για να προστα-
τεύονται και να εφαρμόζονται 
τα δικαιώματα. 
 
- Κάθε δικαίωμα έχει και την 
αντίστοιχη υποχρέωση. 
 
- Τα άτομα και οι ομάδες μπο-
ρούν να αντιδράσουν στην 
καταπάτηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. Η Ιστορία μας 
διδάσκει από τους αγώνες 
πρωτοπόρων ανθρώπων και 
ομάδων που αγωνίστηκαν και 
αγωνίζονται για την υπερά-
σπιση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

η δικαιοσύνη, η υπευθυνό-
τητα, η ειρήνη, η ελευθερία 
σε προσωπικό, κοινωνικό, 
ατομικό επίπεδο, η καταστο-
λή της βίας και των κοινωνι-
κών συγκρούσεων.  
Με πρόσφατη απόφαση του 
ΟΗΕ οι άνθρωποι έχουν τα 
ίδια δικαιώματα στην διαδι-
κτυωμένη ζωή τους, όσα έ-
χουν και στην «κανονική» 
και καλούν τα κράτη – μέλη  
του να τα προασπίσουν. Η 
απόφαση αυτή μπορεί να έχει 
ισχυρό αντίκτυπο στον τρόπο 
που ελέγχεται και λογοκρίνε-
ται το διαδίκτυο τώρα. 

 

Αλλά τι είναι δικαίωμα; 
 

Δικαίωμα είναι κάποιου είδους 
ελευθερία. Είναι κάτι που το δι-
καιούται κάποιος επειδή είναι 
άνθρωπος.  
Ο όρος δικαίωμα αναφέρεται γε-
νικά είτε σε ηθικό δικαίωμα, το 
οποίο θεμελιώνεται σε ηθικές 
αρχές, είτε σε νομικό δικαίωμα, 
το οποίο κατοχυρώνεται από το 
νόμο. Τα νομικά δικαιώματα είναι 
εξουσίες (και ελευθερίες) που 
παρέχονται από το δίκαιο «εις τα 
πρόσωπα προς επιδίωξη και 
πραγματοποίηση διαφόρων βιο-
τικών τους συμφερόντων και επι-
βάλλονται (προστατεύονται) από 
το νόμο δια κυρώσεων». 

 
  

Ανθρώπινα δικαιώματα 
 

είναι το σύνολο των νομικών κα-
νόνων που προστατεύουν τις 
ελευθερίες των πολιτών από 
οποιαδήποτε αυθαιρεσία, προ-
ερχόμενη είτε από εκάστοτε ε-
γκληματίες είτε από κρατι-
κούς φορείς.  
Πρόκειται για απαιτήσεις που 
απορρέουν από τον ορθό λόγο 
και αποτελούν θεμελιακές προ-
ϋποθέσεις για τη φυσική και 
κοινωνική ύπαρξη αλλά και συ-
νύπαρξη των ατόμων, που επι-
τρέπουν την στο έπακρο αξιοποί-
ηση όλων των ανθρωπί-
νων αρετών, της νοημοσύνης, 
των ταλέντων μας καθώς και την 
ικανοποίηση των πνευματικών 
μας αναγκών.  
Πυρήνας των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων είναι η αξιοπρέπεια 
και η ισότητα. Τα ανθρώπινα δι-
καιώματα βασίζονται επίσης σε 
αξίες όπως ο σεβασμός, η μη 
διάκριση, η ανεκτικότητα,  
  

Τα ανθρώπινα δικαιώματα   
είναι  … αξιώσεις                                                                       
           … σαν πανοπλία                                                    
           … σαν κανόνες                                                      
           … σαν δικαστές                                                
           … όπως τα συναισθήματα 
           … όπως η φύση  
           … όπως το πνεύμα 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 



 
Τα ανθρώπινα  

Δικαιώματα 
 θεωρούνται  

απαραβίαστα  

λόγω του ότι η  
παραβίαση τους  

προβλέπει την επιβολή 
ποινών και κυρώσεων και 

αδιαίρετα 
 γιατί το ένα  

συμπληρώνει 
 αλλά και  

προϋποθέτει το άλλο. 
 

 

  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 

Αναπαλλοτρίωτα, που σημαίνει ότι τα δι-

καιώματα αυτά που αναφέρονται στην ελευθε-
ρία, στην αξία της ζωής και κατά συνέπεια στο 
σεβασμό της ανθρώπινης υπόστασης και αξιο-
πρέπειας και της ισότητας των ανθρώπων, δεν 
μπορούν να αφαιρεθούν δια της βίας ή έναντι 
οποιουδήποτε ανταλλάγματος, καθώς με αυτόν 
τον τρόπο καταργείται αυτόνομα και απόλυτα η 
Δημοκρατία. 
 

Είναι και απαράγραπτα, αφού δεν είναι δυ-

νατόν να διαγραφούν ούτε να καταργηθούν από 
τους νόμους ή οποιεσδήποτε άλλες κρατικές 
πράξεις και αποτελούν τμήμα του ισχύοντος Συ-
νταγματικού Δικαίου.  
 

Τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι 

αδιαπραγμάτευτα.  
 

Αυτό σημαίνει  ότι η ισχύς 
των δικαιωμάτων δεν μπορεί 
να τεθεί σε ψηφοφορία. Διό-

τι αν τελικά, ύστερα από 
πλειοψηφία, αποφασιζόταν 
η κατάργηση της ισχύς των 

δικαιωμάτων, τότε αυτόματα 
το αποτέλεσμα θα ήταν η 

δικτατορία, η κατάργηση της 
έννοιας της δημοκρατίας, η 

ανελευθερία. 

 

Γενιές δικαιωμάτων 
Εκτός από την κλασική διάκριση των δικαιωμάτων σε ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά, γίνεται και η διάκριση των 
δικαιωμάτων  σε γενιές, ανάλογα με το περιεχόμενο και τον χρόνο εμφάνισής τους: 
 

 Στην πρώτη γενιά ανήκουν τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (που αντιτίθενται στο κράτος ή που 
επιδιώκουν συμμετοχή).  

 Στη δεύτερη γενιά ανήκουν τα κοινωνικά δικαιώματα (που επιβάλλουν στο κράτος να ενεργήσει).  

 Η τρίτη γενιά δικαιωμάτων είναι η νεότερη. Πρόκειται για τα δικαιώματα κοινωνικής αλληλεγγύης, 
όπως το δικαίωμα ειρήνης, της αυτοδιάθεσης των λαών, ανάπτυξης και πολιτιστικής κληρονομιάς, δι-
καίωμα στο περιβάλλον κτλ. Τα περισσότερα από τα δικαιώματα τρίτης γενιάς δεν έχουν κατοχυρωθεί 
(ακόμη) συνταγματικά. 

 
 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Τα χαρακτηριστικά τους 
 

Έμφυτα, «φυσικά δικαιώματα», τα οποία ενυ-

πάρχουν στην φύση μας, που έχουμε απλά και μό-
νο επειδή είμαστε άνθρωποι και που χωρίς αυτά 
δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ως ανθρώπινα 
όντα. 
 

Πανανθρώπινα ή και οικουμενικά, γιατί 

όλοι οι άνθρωποι θεωρούμαστε φορείς αυτών των 
δικαιωμάτων εκ γενετής. Ονομάζονται ανθρώπινα 
γιατί είναι οικουμενικά. Βασίζονται στην αρχή του 
σεβασμού του ατόμου, στο δικαίωμα δηλαδή του 
καθενός από εμάς να ζήσει με αξιοπρέπεια. 
 



    Οικουμενική Διακήρυξη 
           των Ανθρωπίνων 
              Δικαιωμάτων                                     
 

 
    
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει 
εμπνεύσει μια σειρά από άλ-
λους Νόμους και Συνθήκες για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 
Τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ υπο-
σχέθηκαν να συνεργαστούν για 
την προώθηση των τριάντα Άρ-
θρων για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα που, για πρώτη φορά 
στην ιστορία, συγκεντρώθηκαν 
και κωδικοποιήθηκαν σε ένα 
και μόνο έγγραφο. Έτσι, πολλά 
από αυτά τα δικαιώματα, με 
διάφορες μορφές, αποτελούν 
σήμερα συνταγματικούς νό-
μους των δημοκρατικών χωρών 
                                                 
http://gr.human-
rights.com/what-are-human-
rights.htm 

Η Οικουμενική Διακήρυξη απο-
τελεί το «κοινό ιδανικό στο ο-
ποίο πρέπει να κατατείνουν ό-
λοι οι λαοί και τα έθνη», ανα-
φορικά με τα ανθρώπινα δι-
καιώματα.  
 
Η Οικουμενική Διακήρυξη κατα-
γράφει μεγάλο αριθμό δικαιωμά-
των, αστικών, πολιτικών, οικονομι-
κών, κοινωνικών και πολιτιστικών, 
τα οποία οι άνθρωποι δικαιούνται 
παντού και υπογραμμίζει την άρ-
ρηκτη σχέση των θεμελιωδών ε-
λευθεριών με την  κοινωνική δικαι-
οσύνη, την ειρήνη και την ασφά-
λεια.  

Η Οικουμενική Διακήρυξη δεν 
ιεραρχεί τα δικαιώματα. Πι-
στεύει στην ισοτιμία  των πολι-
τικών, οικονομικών, κοινωνι-
κών και πολιτιστικών δικαιω-
μάτων, καθώς και στη μεταξύ 
τους αλληλεξάρτηση. 
Οι αρχές της Διακήρυξης  αντικατο-
πτρίζονται στο Σύνταγμα και στους 
νόμους σε περισσότερες από 90 
χώρες. Διεθνείς, περιφερειακοί και 
εθνικοί μηχανισμοί  δημιουργήθη-
καν με σκοπό την προστασία και 
την προώθηση των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων. Η κοινωνία των πολι-
τών επαγρυπνά για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αποκτώντας  όλο και 
μεγαλύτερη επιρροή. 

Στις 10 Δεκεμβρίου 1948, 
η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών υιοθέ-
τησε και πιστοποίησε 
την Οικουμενική Διακή-
ρυξη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΟΔΑΔ).  
 
Μετά από αυτήν την ιστορική πράξη 
η Συνέλευση ζήτησε από όλες τις χώ-
ρες – μέλη να κοινοποιήσουν το κεί-
μενο της Διακήρυξης και «να προκα-
λέσουν το να διαδοθεί, να επιδει-
χθεί, να διαβαστεί και να αναπτυχθεί 
κυρίως στα σχολεία και άλλα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, χωρίς διάκριση 
που βασίζεται στο πολιτικό καθε-
στώς των χωρών». 
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα ι-
στορικό κείμενο, η πρώτη διεθνής 
συνθήκη που καταγράφει τις αν-
θρώπινες ελευθερίες και  δικαιώ-
ματα. 
Η Οικουμενική Διακήρυξη οραματί-
στηκε  έναν κόσμο όπου όλοι – άν-
δρες, γυναίκες και παιδιά – θα ζουν 
με αξιοπρέπεια,  χωρίς πείνα, βία και 
διακρίσεις. Έναν κόσμο όπου ο καθέ-
νας απολαμβάνει τα αγαθά της στέ-
γασης, της υγείας, της περίθαλψης, 
της εκπαίδευσης και των ίσων ευκαι-
ριών. 
 
 



 

 

      Η Οικουμενική Διακήρυξη 
          των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (περιληπτικά) 

  

1. Καθένας είναι ελεύθερος και όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. 

2. Καθένας είναι ίσος παρά τις διαφορές του χρώματος, φύλου, θρησκείας, γλώσσας. 

3.  Καθένας έχει το δικαίωμα στη ζωή, και να ζει με ελευθερία και ασφάλεια. 

4. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας μεταχειρίζεται ως σκλάβο ούτε και πρέπει να κάνετε οιον-
δήποτε σκλάβο σας.  

5. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας βλάψει ή να σας βασανίσει. 

6. Καθένας έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται ως ίσος από το νόμο. 

7. Ο νόμος είναι ο ίδιος για  όλους, πρέπει να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους. 

8. Καθένας έχει το δικαίωμα να ζητήσει νομική βοήθεια όταν τα δικαιώματα τους δεν είναι  σεβαστά. 

9. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας φυλακίσει άδικα ή να σας απελάσει από τη χώρα σας. 

10. Καθένας  έχει το δικαίωμα σε μια δίκαιη και δημόσια δίκη. 

11. Όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους. 

12. Καθένας έχει το δικαίωμα να ζητήσει βοήθεια εάν κάποιος προσπαθεί να τον βλάψει, αλλά κανέ-
νας δεν μπορεί να εισέλθει στο σπίτι σας, να ανοίξει την  αλληλογραφία σας ή να ενοχλήσει εσάς 
ή την οικογένεια σας χωρίς να έχει μια καλή αιτιολογία. 

13. Καθένας έχει το δικαίωμα να ταξιδεύει όπως επιθυμεί. 

14. Καθένας έχει το δικαίωμα να πάει σε μια άλλη χώρα και να ζητήσει προστασία εάν διώκεται ή 
κινδυνεύει να διωχθεί. 

15. Καθένας έχει το δικαίωμα να ανήκει σε μια χώρα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας αποτρέψει 
να ανήκετε σε μια χώρα αν το επιθυμείτε. 

16. Καθένας έχει το δικαίωμα να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. 

17. Καθένας έχει το δικαίωμα να έχει ιδιοκτησία και περιουσιακά στοιχεία. 

18. Καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί και να τηρεί  κατά γράμμα τη θρησκεία του  και να αλλάζει τη 
θρησκεία του εάν το επιθυμεί. 

19. Καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να δίνει και να λαμβάνει πληροφορίες. 

20. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε συγκεντρώσεις και να προσχωρεί σε οργανώσεις με 
ειρηνικό τρόπο. 

21. Καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέγει την κυβέρνηση της χώρας του και να συμμετέχει σ’ αυτή. 

22. Καθένας έχει το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και σε ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων 
του. 

23. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται για μια δίκαιη αμοιβή σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να 
προσχωρεί σε σωματεία. 

24. Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση και τον ελεύθερο χρόνο. 

25. Καθένας έχει το δικαίωμα σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο και σε ιατρική βοήθεια εάν είναι άρ-
ρωστος. 

26. Καθένας έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σχολείο. 

27. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτισμική ζωή της κοινότητας του. 

28. Καθένας πρέπει να σέβεται την “κοινωνική τάξη” που είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξουν 
όλα αυτά τα δικαιώματα. 

29. Καθένας πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων, την κοινότητα και τη  δημόσια περιουσία. 

30. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιλαμβάνει 
αυτή η διακήρυξη. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 



     Ατομικά 

        Κοινωνικά 
               Πολιτικά 

    Δικαιώματα                                     
 
    
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Το Σύνταγμα μας, 
εκτός από δικαιώματα, 
καθιερώνει και  υποχρεώ-
σεις των πολιτών, όπως: 
 
α) Ο σεβασμός του Συ-
ντάγματος και η τήρηση 
των νόμων.  Ο σεβασμός 
στο Σύνταγμα και τους νό-
μους που συμφωνούν με 
αυτό και η αφοσίωση 
στην Πατρίδα και τη Δη-
μοκρατία αποτελούν θε-
μελιώδη υποχρέωση ό-
λων των Ελλήνων (άρθρο 
120). Είναι η πρώτη και 
θεμελιώδης υποχρέωση 
που προβλέπει το Σύ-
νταγμα. 
β) Η υποχρέωση κοινωνι-
κής ευθύνης και εθνικής 
αλληλεγγύης, όπως η υ-
ποχρέωση παροχής υπη-
ρεσιών στο κοινωνικό σύ-
νολο για την αντιμετώ-
πιση εκτάκτων καταστά-
σεων ή επείγουσας κοινω-
νικής ανάγκης, πυρκα-
γιών, σεισμών, κ.τ.λ. (άρ-
θρο 25). 
γ) Η φορολογική υποχρέ-
ωση, δηλ. η υποχρέωση ό-
λων των Ελλήνων πολιτών 
να συνεισφέρουν στα δη-
μόσια βάρη, χωρίς διακρί-
σεις, ανάλογα με την οικο-
νομική τους δυνατότητα 
(άρθρο 4 παρ. 5). 
δ) Η στρατολογική υπο-
χρέωση. Κάθε Έλληνας εί-
ναι υποχρεωμένος να 
συμβάλλει στην άμυνα 
της πατρίδας του, όπως ο-
ρίζουν οι νόμοι (άρθρο 4 
παρ. 6). 
ε) Η υποχρεωτική εκπαί-
δευση. Τα έτη υποχρεωτι-
κής φοίτησης δεν μπορεί 
να είναι λιγότερα από εν-
νέα (άρθρο 16 παρ. 3). 
 
 

Το Σύνταγμα μας κατοχυρώνει τα 
δικαιώματα του ανθρώπου ως α-
τόμου και μέλους του κοινωνικού 
συνόλου στο Δεύτερο μέρος (άρ-
θρα 4-25). 

 
Με βάση το περιεχόμενό τους, τα συνταγματικά 
κατοχυρωμένα δικαιώματα (ή αλλιώς οι συνταγ-
ματικές ελευθερίες) διακρίνονται σε: 
α) Ατομικά δικαιώματα που δίνουν στο άτομο τη 
δυνατότητα να «αμύνεται» απέναντι σε ενδεχό-
μενη αυθαιρεσία των οργάνων της κρατικής εξου-
σίας. Το κράτος πρέπει να απέχει, να μην παρεμ-
βαίνει στη σφαίρα της ιδιωτικής αυτονομίας (βλ. 
πλαίσιο). 
β) Πολιτικά δικαιώματα που εγγυώνται τη συμ-
μετοχή του ατόμου στις πολιτικές διαδικασίες, 
την άσκηση της εξουσίας. Αυτά είναι: το δικαίωμα 
του «εκλέγειν», το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι», 
το δικαίωμα ίδρυσης ή συμμετοχής σε πολιτικό 
κόμμα,  το δικαίωμα διορισμού ως δημοσίου υ-
παλλήλου στις δημόσιες θέσεις και το δικαίωμα 
διορισμού ως ενόρκου στα μικτά ορκωτά δικα-
στήρια της χώρας. 
γ) Κοινωνικά δικαιώματα που συνιστούν εγγυή-
σεις για την παρέμβαση της πολιτείας στην κοινω-
νική ζωή και την εξασφάλιση παροχών για τη δι-
καιότερη κατανομή του κοινωνικού πλούτου. 
Αυτά είναι: το δικαίωμα στην προστασία της οικο-
γένειας, του γάμου, της μητρότητας και της παιδι-
κής ηλικίας, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα 
για εργασία, η ελευθερία της τέχνης, της επιστή-
μης και της παιδείας και η προστασία του φυσι-
κού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Τα ατομικά δικαιώματα 
που αναγνωρίζονται και προ-
στατεύονται στο Σύνταγμα του 
1975/2008 είναι: 
- Iσότητα (ισότητα φύλων, ισό-
τητα στην αμοιβή εργασίας, ι-
σότητα φορολογική, ισότητα 
ευκαιριών 
- Το δικαίωμα όλων στην ζωή, 
στην τιμή και στην ελευθερία 
- Προσωπική Ελευθερία & Προ-
σωπική Ασφάλεια (προστασία 
της ζωής, τιμής, υγείας και ε-
λευθερίας) 
- Ελεύθερη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας και συμμετοχή 
στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτική ζωή της χώρας 
- Προστασία της ατομικής ιδιο-
κτησίας 
- Άσυλο Κατοικίας (η κατοικία, 
η ιδιωτική και οικογενειακή 
ζωή του ατόμου είναι απαραβί-
αστα) 
- Αναφορά στις Αρχές και αντί-
στοιχη υποχρέωση του Κράτους 
να απαντά στις αναφορές αυτές 
- Θρησκευτική ελευθερία (ελευ-
θερία θρησκευτικών πεποιθή-
σεων και λατρείας και απαγό-
ρευση προσηλυτισμού) 
- Ελευθερία της γνώμης και του 
τύπου (ελεύθερη διάδοση των 
στοχασμών με κάθε μέσο, απα-
γόρευση λογοκρισίας) 
- Ελευθερία της τέχνης, της επι-
στήμης, της έρευνας και της δι-
δασκαλίας 
 



 

Η Διεθνής Σύμβαση  
                     για τα Δικαιώματα του παιδιού 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 

 
 

Οι Βασικές Αρχές της Σύμβασης 
 

       Η Σύμβαση έχει συνολικά 54 άρθρα και διέπεται 
από τέσσερις θεμελιώδεις αρχές: 

 Μη-Διάκριση (άρθρο 2): Δεν πρέπει ούτε να επω-
φελείσαι, ούτε να υποφέρεις εξ' αιτίας φυλής, 
χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, ή εθνι-
κής, κοινωνικής ή εθνοτικής καταγωγής, ή εξ' αι-
τίας οποιασδήποτε πολιτικής ή άλλης θέσης, εξ' 
αιτίας της κοινωνικής σου θέσης ή της περιου-
σίας ή της οικογένειας στην οποία γεννήθηκες, ή 
επειδή έχεις κάποια αναπηρία. 

 Το Καλύτερο Συμφέρον του Παιδιού (άρθρο 3): 
Νόμοι και δράσεις που επηρεάζουν παιδιά πρέ-
πει να θέτουν προτεραιότητα στο τι είναι το κα-
λύτερο για σένα και να σε ωφελούν με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο. 

 Επιβίωση, Ανάπτυξη και Προστασία (άρθρο 6): 
Οι αρχές στη χώρα σου πρέπει να σε προστατεύ-
ουν και να βοηθούν ώστε να εξασφαλισθεί η ο-
λοκληρωμένη ανάπτυξή σου - φυσική, πνευμα-
τική, ηθική και κοινωνική. 

 Συμμετοχή (άρθρο 12): Έχεις το δικαίωμα να εκ-
φράζεις τη γνώμη σου για τις αποφάσεις που α-
φορούν τη ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε 
ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Έως σήμερα έχει επικυρωθεί 
από 193 χώρες. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμ-
βρίου του 1992 με τον Ν.2101/92.Ν. 2101/92(ΦΕΚ Α' 
192): Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα 
του παιδιού. 
Ο σκοπός της Σύμβασης είναι να θέσει τα πρότυπα για την 
υπεράσπιση των παιδιών ενάντια στην παραμέληση και 
την κακομεταχείριση που αντιμετωπίζουν σε διαφορετικό 
βαθμό σε όλες τις χώρες καθημερινά. Προσέχει να ληφ-
θούν υπόψη οι διαφορετικές πολιτισμικές, πολιτικές και 
υλικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες χώρες.  
 
      
  Περίληψη των Δικαιωμάτων 

από τη Σύμβαση  
 
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα: 
 να είναι με την οικογένειά τους ή με τα ά-

τομα εκείνα που θα φροντίζουν  γι’ αυτά κα-
λύτερα.  

 σε ικανοποιητική τροφή και καθαρό νερό. 

 σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο. 

 στην υγειονομική περίθαλψη.  

 στο παιχνίδι. 

 στη δωρεάν εκπαίδευση. 

 να είναι ασφαλή και να μην βλάπτονται ή 
παραμελούνται. 

 να μιλούν τη δική τους γλώσσα και να έχουν 
τη δική τους θρησκεία και πολιτισμό.  

 να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συ-
γκεντρώνονται για να εκφράσουν τις από-
ψεις τους.  

 Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαί-
ωμα στην ειδική φροντίδα και εκπαίδευσή 
τους. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως φτηνά εργατικά χέρια ή ως στρατιώτες. 

                         (UNICEF - U.K.) 
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«Άνθρωποι»! 
Υπερασπιστές  

των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

Σφοδρός πολέμιος των θρησκευτικών 
διωγμών του 18ου αιώνα στη Γαλλία, 
ο Βολταίρος έγραψε: «Διαφωνώ με 
όσα λες, αλλά θα υπερασπιστώ και με 
τη ζωή μου ακόμα, το δικαίωμά σου 
να τα λες». 
 
Ο Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής  που 
οραματίστηκε την αυτοδιάθεση των 
Βαλκανικών λαών και απελευθέρωση 
τους από τους Οθωμανούς και 
αγωνίστηκε για την αφύπνιση τους, 
γράφοντας το επαναστατικό του 
άσμα, τον «Θούριο» και τη διακήρυξη 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
σύμφωνα με τα πρότυπα των Γάλλων 
Διαφωτιστών. 
 
Ο μεγάλος υπέρμαχος της ειρηνικής 
αντίστασης στην καταπίεση, ο 
Μαχάτμα Γκάντι, περιέγραψε τη μη 
βία ως «τη μεγαλύτερη δύναμη που η 
ανθρωπότητα έχει στη διάθεση της». 
 
O Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ 
ήταν Αμερικανός πολιτικός, ηγέτης 
των  Αφροαμερικανών και εφημέριος, 
που πάλεψε ενάντια στο φυλετικό 
ρατσισμό και υπερασπίστηκε τα 
δικαιώματα των έγχρωμων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 
1960. 
 
Ο Γρηγόριος Λαμπράκης από την 
Κερασίτσα Αρκαδίας, ιατρός, με 
πλούσια αντιδικτατορική δράση.  
Το σύστημα τον χαρακτήρισε 
αντιδραστικό και αναρχικό που δεν 
υπηρετούσε τους σκοπούς του και γι’ 
αυτό αποφάσισε το θάνατό του. Ο 
Λαμπράκης διαμαρτυρόταν και 
αντιστεκόταν με κινήματα και 
απεργίες.  
Φυσικά τα παραδείγματα αφθονούν 
στη χώρα μας ο Ισαάκ Σολωμός, ο 
Νίκος Μπελογιάννης και άλλοι 
πολλοί. 
 
 
 

10 Δεκεμβρίου – Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 
Η  ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι ενεργούν 
κατά των διακρίσεων συχνά με μεγάλο προσωπικό 
κίνδυνο και κόστος τόσο για τους ίδιους όσο και για τις 
οικογένειες τους.  

 
 
 
 

Ο Αντώνης  Σαμαράκης  κατά την διάρκεια της ναζιστικής κατοχής  
συμμετείχε στην εθνική αντίσταση, συνελήφθη από τους Ναζί και 
καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά κατάφερε να αποδράσει. Εργάστηκε ως 
εμπειρογνώμων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Ηνωμένων 
Εθνών, σε πολλές χώρες για κοινωνικά θέματα και το 1989 ανακηρύχθηκε 
πρεσβευτής καλής θέλησης της UNICEF για τα παιδιά του κόσμου. Η 
πρώτη του ουσιαστική εμφάνιση στο λογοτεχνικό χώρο έγινε το 1954 με 
τη συλλογή διηγημάτων «Ζητείται Ελπίς». Τα έργα του έχουν μεταφραστεί 
σε περισσότερες από 30 γλώσσες και έχουν  έντονο το στοιχείο της 
κοινωνικής καταγγελίας. Χαρακτηριζόταν από την αγάπη του για τους 
νέους και γι’ αυτό δημιούργησε τη Βουλή των Εφήβων, όπου εκεί δίνεται 
ο λόγος στους νέους από όλη τη χώρα.  
Ο Αλβέρτος Σβάιτσερ γεννήθηκε το 1875 στην Αλσατία της Γαλλίας. Έγινε 
πάστορας και καθηγητής Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούρ-
γου. Τα βιβλία που έγραψε, έδιναν μεγάλες επιστημονικές υποσχέσεις, 
ενώ ταυτόχρονα απέκτησε παγκόσμια φήμη ως ο καλύτερος ερμηνευτής 
του Μπαχ στο εκκλησιαστικό όργανο. Στα 30 του χρόνια ανακαλύπτει πως 
όλα του είχαν έρθει πολύ βολικά στη ζωή και πως χρέος του αληθινού αν-
θρώπου είναι να βοηθάει τους συνανθρώπους του. Αρχίζει τότε να σπου-
δάζει Ιατρική παράλληλα με τις άλλες του ασχολίες και το 1913 φεύγει για 
την Αφρική, για να αφοσιωθεί στους Μαύρους ιθαγενείς. Στο Λαμπαρενέ 
της Γκαμπόν στην κεντροδυτική Αφρική, κοντά στον Ισημερινό, μένει ως 
το τέλος της  ζωής του (1965), δουλεύοντας στο νοσοκομείο που ίδρυσε ο 
ίδιος. Το 1953 ο Σβάιτσερ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την 
φιλοσοφία του περί «σεβασμού της ζωής» και το όνομά του έγινε σύμ-
βολο της ανθρωπιάς. 
Η Άννα Φρανκ είναι ένα από τα πιο γνωστά θύματα του Ολοκαυτώματος 
και έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το πολυδιαβασμένο της 
ημερολόγιο. Η Άννα Φρανκ γεννήθηκε το 1929 στην Φρανκφούρτη. Κατά 
τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής ενώ αυτή και η οικογένειά της 
κρύβονταν σ’ ένα σπίτι στο Άμστερνταμ, έγραψε ένα ημερολόγιο 
περιγράφοντας την καθημερινότητά της εκεί, τα όνειρά της την 
απογοήτευσή της για το ρατσισμό και τον πόλεμο. Όμως συνελήφθη με 
την οικογένειά της και τους έστειλαν  σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο 
πατέρας της, Όττο, ήταν ο μοναδικός επιζών ο οποίος εξέδωσε το 
ημερολόγιο της.    
 
 
 


