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Γενιϋσ των δικαιωμϊτων 

Ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερύεσ 

΄Υψιςτη υποχρϋωςη μιασ δημοκρατικόσ και ευνομούμενησ πολιτεύασ εύναι  να 

ςϋβεται και να προςτατεύει την αξιοπρϋπεια των ανθρώπων  

ύμφωνα με το ϊρθρο 5 παρ. 1 υντ. «Καθένασ έχει δικαίωμα να αναπτύςςει ελεύθερα 

την προςωπικότητά του και να ςυμμετέχει ςτην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή 

τησ χώρασ, εφόςον δεν προςβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το 

Σύνταγμα ή τα χρηςτά ήθη».  Η γενικό αυτό ελευθερύα του ατόμου εκφρϊζεται με 

επιμϋρουσ ελευθερύεσ τισ οπούεσ κατοχυρώνει το ύνταγμα.  

ΑΝΘΡΩΠΟ Ελευθερύεσ 
 

Ανθρώπινα δικαιώματα 
 

Βιολογικό ον 
Βιολογικϋσ ανϊγκεσ 
και πνευματικϋσ ανϊγκεσ 

1. Η φυςικό-προςωπικό 
ελευθερύα 

 

1.Ατομικϊ  
 
2.Κοινωνικϊ 
 

Οικονομικό ον 
Βιοποριςτικϋσ ανϊγκεσ 
 

2. Οικονομικό ελευθερύα Οικονομικά 

Θρηςκευτικό ςυναύςθημα 
 
Πνευματικό ον 
 

3. Θρηςκευτικό ελευθερύα 
 

4. Ελευθερύα ϋκφραςησ και 
δημιουργύασ 

 

 
Πολιτιςτικά 

Πολιτικό ον 5. Πολιτικό ελευθερύα 3.Πολιτικϊ 
 

 

 
ΛΑΟΙ-ΦΩΡΕ 

6. Εθνικό ελευθερύα 
 

Αρχό τησ αυτοδιϊθεςησ 
των λαών, ανεξαρτηςύα, 
εθνικό κυριαρχύα 
 

 

 
ΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Προςταςύα του φυςικού 
περιβϊλλοντοσ 
 

 

 Ιη γενιϊ δικαιωμϊτων -ατομικϊ και πολιτικϊ 

2η γενιϊ δικαιωμϊτων -οικονομικϊ, πολιτιςτικϊ και κοινωνικϊ 

3η γενιϊ δικαιωμϊτων -δικαιώματα ςτο φυςικό και  ανθρώπινο περιβϊλλον 

(τεχνολογύα,πολιτιςμόσ , παγκοςμιοπούηςη, πληροφορικό, βιοτεχνολογύα) 
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Ιη γενιϊ δικαιωμϊτων (ατομικϊ και πολιτικϊ) 

Σα ατομικϊ δικαιώματα (ατομικϋσ ελευθερύεσ, ιςότητα) και τα πολιτικϊ 

δικαιώματα (ςυμμετοχό ςτην πολιτικό ζωό) κατοχυρώνονται ςτα περιςςότερα 

υντϊγματα από τον 18ο μϋχρι και τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα, με ςτόχο τον ϋλεγχο και 

περιοριςμό τησ απόλυτησ εξουςύασ του μονϊρχη και την προςταςύα του ατόμου. 

 Οι αγώνεσ που ϋθεςαν τισ βϊςεισ για την κατϊκτηςό τουσ εντοπύζονται ςτισ εξόσ 

ιςτορικϋσ περιόδουσ 

 Αναγϋννηςη (16οσ αι,) 

 Διακόρυξη των δικαιωμϊτων του ανθρώπου από το Αγγλικό κοινοβούλιο( 1689) 

 Αμερικανικό επανϊςταςη (1773) 

 Γαλλικό επανϊςταςη –Διαφωτιςμόσ (18οσ αι.) 
 Κοινωνύα των Εθνών (ΚΣΕ) μετϊ τον Α΄παγκόςμιο πόλεμο (1918) 

 
Τα ατομικϊ  δικαιώματα αναφϋρονται ςε όλουσ τουσ ανθρώπουσ χωρύσ διϊκριςη 

εθνικότητασ, φυλόσ, γλώςςασ και θρηςκευτικών ό πολιτικών πεποιθόςεων »(άρθρο 5 

παρ.2 Συντ) Πρόκειται  ςυγκεκριμένα για αναγνώριςη δικαιωμάτων που αναφϋρονται 

ςτην απόλυτη προςταςία τησ ζωήσ, τιμήσ και ελευθερίασ των ανθρώπων  όπωσ: 

-Δικαύωμα ςτη ζωό και την υγεύα 

-Απαγορεύεται η θανατικό ποινό 

-Απαγόρευςη των βαςανιςτηρύων. 

-Απαγόρευςη τησ δουλεύασ. 

-Προςταςύα από κϊθε αυθαύρετη δύωξη, ςύλληψη ό φυλϊκιςη  

-Ιςότητα φύλων (γυναικών- ανδρών) 

-Δικαιώματα παιδιών και ηλικιωμϋνων ατόμων 

- Προςταςύα τησ ανθρώπινησ ζωόσ, τιμόσ, περιουςύασ και  αξιοπρϋπειασ. 

-Προςταςύα  τησ ιδιωτικόσ και  οικογενειακόσ ζωό καθώσ και των προςωπικών 

δεδομϋνων 

-Θρηςκευτικό ελευθερύα 

 

Τα πολιτικϊ δικαιώματα ϋχουν ωσ αντικεύμενο τη ςυμμετοχό του πολύτη (λαώκό 

κυριαρχύα). κοπόσ τουσ επομϋνωσ εύναι να εξαςφαλύςουν τη λειτουργύα του 

δημοκρατικού πολιτεύματοσ, που αποτελεύ εγγύηςη για όλα τα δικαιώματα του ατόμου. 

ύμφωνα με τα ςχετικϊ ϊρθρα τησ οικουμενικόσ διακόρυξησ ,οι πολύτεσ εύναι ελεύθεροι 

 
1.να εκλϋγουν τουσ αντιπροςώπουσ τουσ (βουλευτϋσ, ευρωβουλευτϋσ, νομϊρχεσ και  
   δημϊρχουσ). 
2. να εκλϋγονται οι ύδιοι ςτα παραπϊνω αξιώματα. 
3. να ςυμμετϋχουν ςτα δημοψηφύςματα. 
4. να ιδρύουν και να ςυμμετϋχουν ςτα πολιτικϊ κόμματα. 
5. να διορύζονται ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ  
6. να διορύζονται ϋνορκοι ςτισ δύκεσ.  
7.Σο ύνταγμα προβλϋπει για τουσ εκτόσ χωρών Ευρωπαώκόσ Ένωςησ αλλοδαπούσ 

το πολιτικό δικαύωμα να ζητούν πολιτικό ϊςυλο ςτη χώρα μασ, εφόςον καταπιϋζονται ό 

διώκονται ςτη χώρα τουσ για την πολιτικό τουσ δρϊςη. 
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2η γενιϊ δικαιωμϊτων (οικονομικϊ, πολιτιςτικϊ και κοινωνικϊ) 

Καθορύζουν την προςταςύα του ανθρώπου από τη ςτϋρηςη και ϋχουν ςκοπό την 

επιβολό θετικών υποχρεώςεων των ιςχυρών και του κρϊτουσ απϋναντι ςτουσ πολύτεσ. 

Καθορύζεται δηλαδό ϋτςι ϋνα κρϊτοσ δικαύου και κρϊτοσ πρόνοιασ απϋναντι ςε κϊθε 

κοινωνικό ομϊδα. 

Οι αγώνεσ που ϋθεςαν τισ βϊςεισ για την κατϊκτηςό τουσ εντοπύζονται : 

 τη ςοςιαλιςτικό επανϊςταςη ςτη Ρωςύα (1917) 
 την ύδρυςη του ΟΗΕ (1945) 
 την υπογραφό τησ Οικουμενικόσ διακόρυξησ (1948) από τα μϋλη ΟΗΕ 

 
Οικονομικϊ δικαιώματα 

-Δικαύωμα επιλογόσ επαγγϋλματοσ. 
-Δικαύωμα ιδιοκτηςύασ 
-Ελευθερύα των πολιτών προσ αναζότηςη απαςχόληςησ. 
-Επιχειρηματικό ελευθερύα. 
-Υορολογικό ιςότητα 
-Ιςότητα αμοιβών για την ύδια εργαςύα 
-Δικαύωμα διαπραγμϊτευςησ και των ςυλλογικών δρϊςεων 
-Καταβολό ύςησ αμοιβόσ χωρύσ διακρύςεισ  
-Προςταςύα των εργαζομϋνων 
 -Προςταςύα των καταναλωτών κ.λπ. 
-Ελεύθερη πρόςβαςη ςτη φύςη και ςτα προώόντα που παρϊγονται 
 

Πολιτιςτικϊ δικαιώματα-δικαύωμα ςτην πολιτιςτικό ποικιλομορφύα 

(οικουμενικό διακόρυξη 1948 και «Διακόρυξη του Fribourg» 2007) 

 
Η αρχικό ςύλληψη των «πολιτιςτικών δικαιωμϊτων», ειδικότερα μετϊ τον Β’ 
Παγκόςμιο Πόλεμο, όταν δομημϋνη πϊνω ςτην αναγκαιότητα τησ διαςφϊλιςησ τησ 
πολιτιςτικόσ πολυφωνύασ, διεθνικϊ, αφού μϋςα από τον πόλεμο εύχε, μϊλλον, 
εμπεδωθεύ καλϊ, μεταξύ ϊλλων, η ανϊγκη προςταςύασ, ανϊπτυξησ και ανϊδειξησ του 
εθνικού αυτοκαθοριςμού*. 
ύμφωνα με την Οικουμενικό διακόρυξη και τη ςυνθόκη του Fribourg τα 
ςυμβαλλόμενα κρϊτη ϋχουν την υποχρϋωςη να διαςφαλύζουν ςε όλουσ τουσ πολύτεσ 
εκεύνεσ τισ ςυνθόκεσ που θα τουσ επιτρϋπουν  
Ωσ δημιουργού 
 να ςυμμετϋχουν ελεύθερα ςτην πνευματικό ζωό τησ κοινότητασ, δηλαδό, να γύνεται 

ςεβαςτό η απαραύτητη ελευθερύα ςτισ επιςτημονικϋσ ϋρευνεσ  
 να  ςυμμετϋχουν ελεύθερα ςτισ δημιουργικϋσ δραςτηριότητεσ και να ωφελούνται 

από την προςταςύα των ηθικών και υλικών ςυμφερόντων τα οπούα προκύπτουν από 
κϊθε επιςτημονικό, φιλολογικό ό καλλιτεχνικό ϋργο τουσ. (πνευματικϊ δικαιώματα) 

Ωσ μϋλη τησ κοινωνύασ 
 να ςυμμετϋχουν ςτην παιδεύα- την πληροφόρηςη την επιμορφωτικό ζωό 
 να ωφελούνται από την επιςτημονικό πρόοδο και τισ εφαρμογϋσ τησ 
 να χαύρονται τισ καλϋσ τϋχνεσ  
Ωσ εθνοτικϋσ μειονότητεσ 

 να αναγνωρύζουν ςτισ εθvoτικϋσ, θρηςκευτικϋσ ό γλωςςικϋσ μειovότητεσ, ότι δεv 
μπoρoύv vα ςτερηθoύv τoυ δικαιώματoσ vα ϋχoυv, από κoιvoύ με τα ϊλλα μϋρη τησ 
oμϊδασ τoυσ, τη δικό τoυσ πoλιτιςτικό ζωό, vα εκδηλώvoυv και vα αςκoύv τη δικό 
τoυσ θρηςκεύα ό vα χρηςιμoπoιoύv τη δικό τoυσ γλώςςα 

//el.wikipedia.org/wiki/Κράτος_δικαίου
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82
file:///C:/Users/user/Documents/Για%20site/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ%20ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ%20ΚΡΙΤΗΡΙΑ/el.wikipedia.org/wiki/Οργανισμός_Ηνωμένων_Εθνών
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
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*Σο Δικαύωμα ςτην Αυτοδιϊθεςη, αποτελεύ μια βαςικό, αμφιλεγόμενη αλλϊ και 

πολυςυζητημϋνη αρχό του ςύγχρονου Διεθνούσ Δικαύου. Ωσ τϋτοιο προςδιορύζεται ςτην 

παγκόςμια βιβλιογραφύα ωσ «το δικαύωμα κϊθε λαού να αυτοπροςδιορύζεται, να 

επιλϋγει μόνοσ του χωρύσ εξωτερικϋσ παρεμβϊςεισ, το πολιτικό καθεςτώσ που επιθυμεύ 

και την παραμονό ό την ανεξαρτητοπούηςη του από μια οριςμϋνη κρατικό οργϊνωςη». 

 
H «Διακόρυξη του  Fribourg» οργϊνωςε και ςυςτηματοπούηςε το ςύνολο των 
πολιτιςτικών δικαιωμϊτων που αναγνωρύζονται ςε διεθνεύσ ςυμφωνύεσ όπωσ η 
Παγκόςμια Διακόρυξη για την πολιτιςμικό ποικιλύα τησ UNESCO. H Διακόρυξη αυτό 
περιϋχει ικανό αριθμό αναφορών ςτον πολιτιςμό και αναπτύχθηκαν ςταδιακϊ ςε ςειρϊ 
ςυμφωνιών ςτο πλαύςιο του  
 
Τα κοινωνικϊ δικαιώματα-κοινωνικό κρϊτοσ 
Σα ατομικϊ δικαιώματα δεν εύχαν νόημα όταν ςτισ βιομηχανικϋσ κοινωνύεσ του 20ου 
αιώνα μεγϊλοσ αριθμόσ πολιτών ζούςε ςε ϊθλιεσ ςυνθόκεσ. Γι’ αυτό κϊτω από την 
επύδραςη των ςοςιαλιςτικών θεωριών, κατοχυρώνεται το κοινωνικό κρϊτοσ με μια 
δεύτερη γενιϊ δικαιωμϊτων, τα κοινωνικϊ δικαιώματα. Με αυτϊ, η Πολιτεύα 
αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη παροχών ςτουσ πολύτεσ, ώςτε όλοι να απολαμβϊνουν 
τα ςτοιχειώδη αγαθϊ. 
΄Ετςι, με το ςύνταγμα κατοχυρώνονται τα κοινωνικϊ δικαιώματα  
1.τησ παιδεύασ  
2.τησ εργαςύασ 
3.τησ υγεύασ   
4. τησ κοινωνικόσ πρόνοιασ** και ςτϋγαςησ  
5. τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 
6. τησ προςταςύα τησ οικογϋνειασ και τησ μητρότητασ 
7. του περιβϊλλοντοσ 

**Το κρϊτοσ πρόνοιασ εύναι μια μορφό οργϊνωςησ του κρϊτουσ που ϋχει προκύψει 
ςτισ δυτικοευρωπαώκϋσ χώρεσ με τισ ελεύθερεσ οικονομύεσ αγορϊσ ςτον εικοςτό αιώνα. 
ο βαςικό χαρακτηριςτικό γνώριςμα του εύναι η επϋμβαςη του ςτισ οικονομικϋσ και 
βιομηχανικϋσ ςχϋςεισ, προκειμϋνου να καθιερωθεύ η ιςότητα τησ ευκαιρύασ μεταξύ 
ατόμων και κοινωνικών ομϊδων και ϋτςι να εξαςφαλιςθούν τα μϋςα μιασ αξιοπρεπούσ 
διαβύωςησ για τα ϊτομα και τισ ομϊδεσ. 
 
3η γενιϊ δικαιωμϊτων (δικαιώματα ςτο ανθρώπινο περιβϊλλον) 

 

τα κοινωνικϊ δικαιώματα που κατοχυρώνει το ύνταγμα περιλαμβϊνονται και τα 

δικαιώματα του πολύτη ςτο περιβϊλλον και την υγεύα. Η παγκοςμιοπούηςη, η 

τεχνολογικό εξϋλιξη, η βιοώατρικό, οι νϋοι θεςμού δημιουργούν νϋεσ πραγματικότητεσ 

και την ανϊγκη για νϋα δικαιώματα: ΄Ετςι, τα δύο αυτϊ δικαιώματα αποκτούν ςόμερα 

ϋναν ιδιαύτερο και διεθνό χαρακτόρα καθώσ τα μεταλλαγμϋνα προώόντα και οι ιογενεύσ 

νόςοι δεν γνωρύζουν ςύνορα, η καταςτροφό των δαςών επηρεϊζει το κλύμα όλου του 

πλανότη, ενώ η μόλυνςη των θαλαςςών και τα πυρηνικϊ απόβλητα αποτελούν 

παγκόςμια προβλόματα.  

http://www.un.org/fr/rights/overview/themes/culture.shtml
http://unesco-hellas.org/
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 «Η προςταςία του φυςικού και πολιτιςτικού περιβάλλοντοσ αποτελεί υποχρέωςη του 
κράτουσ και δικαίωμα του καθενόσ» ορύζει το ύνταγμα (ϊρθρο 22 παρ. 1). το πλαύςιο 
τησ κοινωνύασ πολιτών, ο πολύτησ ϋχει πλϋον δικαύωμα να ενημερώνεται και να απαιτεύ 
από την πολιτεύα την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. υγχρόνωσ ϋχει την υποχρϋωςη να 
ςϋβεται και ο ύδιοσ και να προςτατεύει το περιβϊλλον, ώςτε να το απολαμβϊνουν και οι 
επόμενεσ γενιϋσ. 
 

https://psychonomika.info/2016/08/12/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%8

4%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%

CE%B1/ 

ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Περιεχόμενο τησ τρύτησ γενιϊσ αποτελούν εκεύνα τα δικαιώματα που αναγνωρύζονται όχι 

ςε μεμονωμϋνα ϊτομα αλλϊ ςε ομϊδεσ ό που μπορούν να εφαρμοςτούν μόνο από την κοινωνύα 
των κρατών ςτο ςύνολό τησ. τη μεταπολεμικό περύοδο, παρατηρεύται μια ςυςτηματικό και 
διαρκόσ αυξητικό τϊςη διεθνοπούηςησ τησ προςταςύασ των ατομικών ελευθεριών. ταυτύζονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα τρύτησ γενιϊσ με τα δικαιώματα αλληλεγγύησ, αυτό ςυντελεύται 
επειδό αυτϊ τα δικαιώματα βαςύζονται ςε κοινωνικό ό διακρατικό αλληλεγγύη. 

Η ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ και η ςυνακόλουθη απελευθϋρωςη τερϊςτιων δυνατοτότων 
που μπορεύ να αξιοποιόςει κϊθε ϊνθρωποσ ςυνεπϊγεται ι. τον εμπλουτιςμό του περιεχομϋνου 
πολλών δικαιωμϊτων, όπωσ η ελευθερύα τησ ϋκφραςησ, η ελευθερύα τησ επικοινωνύασ και η 
προςταςύα τησ ιδιωτικόσ ζωόσ, αλλϊ και ιι. την ανϊδειξη νϋων δικαιωμϊτων. 

Η τρύτη γενιϊ δικαιωμϊτων εμφανύζεται προσ τα τϋλη του 20ου αιώνα και προκύπτει 
από την τεχνολογικό εξϋλιξη, την ανϊπτυξη ςτισ βιοώατρικϋσ επιςτόμεσ και τη γενετικό, την 
παγκοςμιοπούηςη, οι οπούεσ δημιούργηςαν νϋεσ ςυνθόκεσ ζωόσ και προβλόματα τα οπούα για να 
αντιμετωπιςτούν απαιτούν τη ςυνεργαςύα  λαών τησ  γησ, διότι κανϋνασ λαόσ δεν μπορεύ να τα 
λύςει μόνοσ του.  Σο οικολογικό πρόβλημα, τα βιοηθικϊ προβλόματα που θϋτει π.χ η 
κλωνοπούηςη, οι γενετικϊ τροποποιημϋνοι οργανιςμού και το δικαύωμα να αποφαςύζουν οι λαού 
κι όχι οι πολυεθνικϋσ για τη χρόςη τουσ ςτη διατροφό  και ςτην καλλιϋργεια τουσ, το δικαύωμα 
αυτοδιϊθεςησ των λαών και η παγκόςμια ειρόνη, η προςταςύα τησ παγκόςμιασ πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ εύναι μερικϊ από τα θϋματα που απαςχολούν την τρύτη γενιϊ δικαιωμϊτων.   

Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα ανθρώπινα δικαιώματα τησ 3ησ γενιϊσ ϋχουν ςτόχο την προςταςύα 
του ανθρώπου από τισ επεμβάςεισ τησ τεχνολογίασ και τησ εξουςίασ. Η θεμελίωςή τουσ αποτελεί 
αίτημα που απορρέει από την τεράςτια ανάπτυξη τησ επιςτήμησ και τησ τεχνολογίασ, την 
εμφάνιςη τησ κοινωνίασ τησ πληροφορίασ και την παγκοςμιοποίηςη τησ οικονομίασ.  Εδώ 
εντάςςεται το δικαίωμα για την ανάπτυξη, την ειρήνη, την προςταςία από την ένδεια, το 
δικαίωμα ςε ακέραιο φυςικό περιβάλλον, το δικαίωμα ςτην ανάπτυξη, το δικαίωμα αυτοδιάθεςησ 
των λαών, το δικαίωμα ςτο πολιτιςτικό περιβάλλον κοκ 

Ειδικότερα: 
o ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΥΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ωσ προώπόθεςη τησ ποιότητασ ζωόσ 

των ανθρώπων και αςφαλιςτικόσ δικλύδασ για το μϋλλον των επερχόμενων γενεών). Σο 
περιεχόμενο του νϋου αυτού δικαιώματοσ εύναι θεμελιώδεσ για δύο βαςικούσ λόγουσ: αφενόσ 
δύνει τη δυνατότητα ςτον ϊνθρωπο να βιώνει αρμονικϊ με τη φύςη και με αξιοπρϋπεια και 
ευημερύα, και αφετϋρου, να ϋχει χρϋοσ να προςτατεύςει και να βελτιώςει το περιβϊλλον για 
αυτόν και για τισ γενιϋσ του αύριο. Σο δικαύωμα του περιβϊλλοντοσ, εκφρϊζει το ςυλλογικό 
ενδιαφϋρον για την προςταςύα του και δεν ταυτύζεται με προςωπικϊ ςυμφϋροντα ατόμων. 
Παρϊλληλα, επιδιώκει τη δημιουργύα καθώσ και διατόρηςη ςυνθηκών που να εξαςφαλύζουν τη 
ψυχικό και πνευματικό υγεύα, κοινωνικό πρόοδο, αξιοπρϋπεια και παιδευτικό ανϊταςη των 
πολιτών με μια λϋξη ποιότητα ζωόσ. 

 Σο δικαύωμα ςτο πολιτιςτικό περιβϊλλον: Σο διεθνϋσ ενδιαφϋρον για τα πολιτιςτικϊ 
αγαθϊ ωσ ιςτορικό παρελθόν και μνημεύα του κϊθε ϋθνουσ κρϊτουσ, δεν ςημαύνει ότι ο πλούτοσ 
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των αγαθών αυτών ανόκει μόνο ςτα ϋθνη εκεύνα που εύναι θεματοφύλακϋσ τουσ. Απεναντύασ, 
αυτϊ τα αγαθϊ αποτελούν τμόμα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ του ανθρωπύνου γϋνουσ. Τπό 
την ϋννοια ότι ο πολιτιςμόσ ανόκει ςε όλουσ και αποτελεύ κοινό αγαθό, εύναι δικαύωμα 
ςυλλογικό που εκφρϊζει το ςυλλογικό ενδιαφϋρον για την προςταςύα του πολιτιςτικού ό πιο 
ςωςτϊ πολιτιςμικού περιβϊλλοντοσ . Επύςησ, επιδιώκει την προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ και για το ςυμφϋρον του ανθρώπου και για τον πολιτιςμό καθ’ εαυτό ωσ αυτοτελό 
αξύα. Σϋλοσ, εύναι και δικαύωμα αλληλεγγύησ εφόςον επιδιώκει την προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ για την ανθρωπότητα του μϋλλοντοσ 

 Δικαύωμα των ατόμων και των λαών για προςταςύα από τουσ καινοφανεύσ κινδύνουσ 
που εγκυμονούν α. η παγκοςμιοπούηςη (απώλεια πολιτιςμικόσ ταυτότητασ, ϋλεγχοσ από τουσ 
ιςχυρούσ τησ γησ), β. οι εξελύξεισ ςτη μοριακό βιολογύα, τη γενετικό π.χ. ανϊγνωςη γενετικών 
κωδύκων, γενετικό τροποπούηςη τροφύμων, κλωνοπούηςη (ενδεχόμενεσ παρενϋργειεσ ςτην 
υγεύα και την ψυχολογύα του ανθρώπου, τισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ) γ. τα πρόςφατα τεχνολογικϊ 
επιτεύγματα: τηλεπικοινωνύεσ, διαδύκτυο, ψηφιακό τεχνολογύα, ραντϊρ (παρϋχουν τη 
δυνατότητα παρακολούθηςησ τησ ςταθερόσ και κινητόσ τηλεφωνύασ, τησ ηλεκτρονικόσ 
αλληλογραφύασ κ.λπ., παραβιϊζοντασ ϋτςι τα «προςωπικϊ δεδομϋνα» του ατόμου). 

 Σο δικαύωμα ςτην πολιτιςμική διαφορετικότητα, αφού ζούμε ςε μια εποχό 
παγκοςμιοπούηςησ των κοινωνιών, πολιτιςμικού ςυγκρητιςμού, ςυνεχών μετακινόςεων 
ατόμων και ομϊδων, που διαμορφώνουν τον πολυπολιτιςμικό χαρακτόρα των ςημερινών 
κοινωνιών. 

 την 3η γενιϊ μπορούν να προςτεθούν ακόμη ο πληροφοριακόσ αυτοκαθοριςμόσ =η 
ελευθερύα του πολύτη να επιλϋγει τισ πηγϋσ πληροφόρηςόσ του, κϊτι που δεν εύναι αυτονόητο 
ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο. 

 Σα δικαιώματα των ευαύςθητων κοινωνικών ομϊδων.  
 Δικαιώματα που αναφϋρονται ςτη χρόςη γενετικού υλικού για ιατρικούσ ςκοπούσ, οι 

οπούοι εγεύρουν ηθικϊ διλόμματα και ζητόματα που ςχετύζονται με την αξιοπρϋπεια (π.χ. 
ευθαναςύα) και την ελευθερύα τησ ανθρώπινησ βούληςησ (π.χ. χρόςη γενετικού υλικού – λ.χ. 
βλαςτοκύταρα – χωρύσ την αςφαλό και βϋβαιη ςυναύνεςη του αςθενούσ) 
 
 
Σο δικαύωμα τησ αυτοδιϊθεςησ 

Σο Δικαύωμα ςτην Αυτοδιϊθεςη, αποτελεύ μια βαςικό, αμφιλεγόμενη αλλϊ και 

πολυςυζητημϋνη αρχό του ςύγχρονου Διεθνούσ Δικαύου. Ωσ τϋτοιο προςδιορύζεται ςτην 

παγκόςμια βιβλιογραφύα ωσ «το δικαύωμα κϊθε λαού να αυτοπροςδιορύζεται, να 

επιλϋγει μόνοσ του χωρύσ εξωτερικϋσ παρεμβϊςεισ, το πολιτικό καθεςτώσ που επιθυμεύ 

και την παραμονό ό την ανεξαρτητοπούηςη του από μια οριςμϋνη κρατικό οργϊνωςη». 

Σο Δικαύωμα ςτην Αυτοδιϊθεςη ϋχουν μόνο οι λαού, δηλαδό «ϋνα ςύνολο ανθρώπων 

που κατοικεύ μόνιμα ςε μια ςυγκεκριμϋνη περιοχό με κοινό αντύληψη ςυλλογικόσ 

ταυτότητασ και πολιτικών επιδιώξεων». Η ϋκφραςη του δικαιώματοσ πρϋπει να εύναι 

γνόςια και πλειοψηφικό και όχι από ϋνα μικρό μϋροσ του λαού. 

Σο δικαύωμα αυτό εμφανύςτηκε για πρώτη φορϊ τον 19ο αιώνα όταν οι μεγϊλεσ 

πολυεθνικϋσ αυτοκρατορύεσ Αυςτροουγγαρύα, Οθωμανικό Αυτοκρατορύα κ.α. αρχύζουν 

να παρακμϊζουν με αποτϋλεςμα διϊφοροι λαού ζούςαν μϋχρι πρότινοσ ςτην επικρϊτεια 

τουσ να επιζητούν ανεξαρτηςύα. Αργότερα, με το τϋλοσ του Β’ Παγκοςμύου Πολϋμου, για 

πρώτη φορϊ η αυτοδιϊθεςη των λαών διατυπώθηκε γραπτώσ, αφού ςτο ϊρθρο 1.2 του 

Καταςτατικού Φϊρτη του Οργανιςμού Ηνωμϋνων Εθνών,  ςυμπεριλόφθηκε ωσ ςκοπόσ: 

«η ανϊπτυξη φιλικών ςχϋςεων μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ ςτη βϊςη τησ αρχόσ 

των ύςων δικαιωμϊτων και τησ αυτοδιϊθεςησ των λαών». ταδιακϊ, με την 

ςυμπερύληψη του ςε Διεθνεύσ υνθόκεσ και Πρωτόκολλα αλλϊ και μϋςω τησ νομολογύασ, 
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εξελύχθηκε ςε ϋνα νομικό κανόνα και αναφαύρετο δικαύωμα που δημιουργεύ 

υποχρεώςεισ ϋναντι όλων (erga omnes). 

Αρχικϊ, ωσ τϋτοιο δικαύωμα αναγνωριζόταν μόνο ςε λαούσ που βρύςκονταν ςε πρώην 

αποικιακό καθεςτώσ ό ςε λαούσ που δεν αποκλεύονταν από τα κϋντρα εξουςύεσ ςε 

απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ (εξωτερικό αυτοδιϊθεςη). Εύχαν την δυνατότητα να 

ανεξαρτητοποιηθούν ό να ςυνδεθούν με ϊλλο ανεξϊρτητο κρϊτοσ. όμερα ωςτόςο, 

γύνεται ευρϋωσ αποδεκτό ότι εθνικϋσ ομϊδεσ ό μειονότητεσ που ζουν όδη ςε ανεξϊρτητα 

κρϊτη ό/και ϋχουν ανεξϊρτητο εθνικό κρϊτοσ ςε κϊποιο ϊλλο μϋροσ, δεν μπορούν να 

αποςχιςτούν και να ανεξαρτητοποιηθούν (περύπτωςη περιοχόσ Κεμπϋκ ςτον 

Καναδϊ)  παρϊ μόνο όταν εύναι «αντικεύμενο διαρκών διώξεων, διακρύςεων και 

αποκλειςμού από την κεντρικό εξουςύα» (εςωτερικό αυτοδιϊθεςη). 

 

Εν κατακλεύδι, το Δικαύωμα τησ Αυτοδιϊθεςησ των Λαών αποτελεύ μια από τισ πιο 

ςημαντικό εξϋλιξη τησ ςύγχρονησ ιςτορύασ του Διεθνούσ Δικαύου με καταλυτικό 

επύδραςη ςτην διαμόρφωςη και μετεξϋλιξη των βαςικών υποκειμϋνων του που δεν 

εύναι ϊλλα από τα κρϊτη. 

 

του Κυριϊκου Σύκκα 

Πηγό: http://politis.com.cy/article/to-dikeoma-aftodiathesis-sto-diethnes-dikeo 
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