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ΑΝΘΡΨΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 

 

 

  

 

 

1ο Άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα του Ο.Η.Ε. 

 

 Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να 

συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.      

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F.%CE%97.%CE%95.
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ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Σα δηθαηώκαηα απνηεινύλ πξντόλ θνηλσληθώλ αγώλσλ, δηαξθώλ δηεθδηθήζεσλ θαη 

επαλαζηάζεσλ 

Αναγέννηση 
Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου από το Αγγλικό κοινοβούλιο 
1689 
Αμερικανική επανάσταση 
Ιη γενιά δικαιωμάτων (ατομικά και πολιτικά) 
Καθορίζουν την προστασία του ανθρώπου από το κράτος και έχουν σκοπό 
τον περιορισμό της εξουσίας των ισχυρών και του κράτους. 

 Γαλλική επανάσταση-διαφωτισμός 
 Κοινωνία των Εθνών (ΚΣΕ) μετά τον Α΄παγκόσμιο πόλεμο 

 
2η γενιά δικαιωμάτων (οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά) 
Καθορίζουν την προστασία του ανθρώπου από τη στέρηση και έχουν 
σκοπό την επιβολή θετικών υποχρεώσεων των ισχυρών και του κράτους 
απέναντι στους πολίτες. Καθορίζεται δηλαδή έτσι ένα κράτος δικαίου και 
κράτος πρόνοιας απέναντι σε κάθε κοινωνική ομάδα. 

 οσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία 
 Ο.Η.Ε Οικουμενική διακήρυξη 1948 

 
3η γενιά δικαιωμάτων (δικαιώματα στο ανθρώπινο περιβάλλον) 
Η παγκοσμιοποιηση, η τεχνολογική εξέλιξη, η βιοϊατρική, οι νέοι θεσμοί 
δημιουργούν νέες πραγματικότητες και την ανάγκη για νέα δικαιώματα. 
Δικαιώματα του παιδιού, δικαιώματα του περιβάλλοντος, δικαιώματα 
προστασίας από την ανάπτυξη των βιοϊατρικών επιστημών  

 

 
ημασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 
 

 
Πως κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα 

 
΄Ατομο 

 
Οικονομία 

 
Κοινωνία 

 
Πολιτική ζωή 

 
Πολιτισμός 

 
Εθνική ζωή 

 
Διεθνής κοινότητα 

 
Κράτη 

 
ύνταγμα-νόμοι 

 
Τπερεθνικοί οργανισμοί 

 
Ο.Η.Ε. Παγκόσμιος θεσμικός 

προστάτης 
Unicef, Unesco,΄Τπατη Αρμοστεία 

του Ο.Η.Ε. 
Σο υμβούλιο της Ευρώπης 

Διεθνείς συμβάσεις 
 

Μ.Κ.Ο. 
Διεθνής Αμνηστία, Γιατροί χωρίς 

σύνορα, Γιατροί του κόσμου, 
Ερυθρός ταυρός, Greenpeace, 

WWF  κ.λπ. 
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Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες-κοινωνικός αποκλεισμός 

 

 Γυναίκες 

 Παιδιά 

 Γ΄ηλικία 

 Ασθενείς 

 Υορείς και ασθενείς του 
Aids (οροθετικοί) 

 ΄Ατομα με ειδικές ανάγκες 

 Υτωχοί-μακροχρόνια 
άνεργοι 

 Αναλφάβητοι 

 Υυλετικές  ή εθνοτικές 
μειονότητες 

 Μετανάστες 

 Αλλόθρησκοι 

 Υυλακισμένοι 

 Πολιτικοί αντιφρονούντες 

 Αιχμάλωτοι 

 ΄Ανθρωποι πειραματόζωα 

 Ζώα Περιβάλλον 

 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 
 Βιολογικά 
 Χυχικά 
 Πνευματικά 
 Πολιτικά 
 Κοινωνικά 

 

 

 

 
Δικαιώματα 

 
Παραβιάσεις 

 
Ατομικά 

Δικαίωμα στη ζωή. 
Δικαίωμα στην ακεραιότητα του 

προσώπου. 
Απαγόρευση των βασανιστηρίων. 

Απαγόρευση της δουλείας. 
Δικαίωμα στην ασφάλεια. 

Δικαιώματα γυναικών 
Δικαιώματα παιδιών και 

ηλικιωμένων ατόμων 
 
 
 

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
 

 
εβασμός της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής. 
 
 
 
 

 
Απαξίωση της ανθρώπινης ζωής 
Πόλεμοι, άνθρωποι πειραματόζωα 
Βία, βασανιστήρια, θανατική 
ποινή, θάνατοι από πείνα και 
έλλειψη νερού 
ύγχρονο δουλεμπόριο 
Εμπόριο οργάνων 
Εμπόριο λευκής σαρκός 
εξουαλική κακοποίηση παιδιών, 
γυναικών 
Οικογενειακή βία 
Παιδική εργασία 
 
Εξευτελισμός και ταπείνωση του 
ανθρώπου χωρίς όρια 
Προσβολή της προσωπικότητας 
(εμπορευματοποίηση του 
ανθρώπινου πόνου, ριάλιτι κ.λπ.)  
Διαπόμπευση, λασπολογία, 
παρακολουθήσεις, παραβίαση 
προσωπικών δεδομένων 
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Δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας. 
 
 
 
 

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας. 

 
 

Ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. 

 
ωστή και έγκαιρη ενημέρωση 

 
 

Ελευθερία της τέχνης και της 

επιστήμης. 
 
 

 
Ελευθερία μετακίνησης και 

εγκατάστασης. 
 
 

 
Κοινωνικά 

Αξιοπρεπές επίπεδο ζωής 
 

Δικαίωμα της εκπαίδευσης. 
 

 
Κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική 

αρωγή. 
Προστασία της υγείας  

 
 
 

Οικονομικά 
Ελεύθερη πρόσβαση στη φύση και 

στα προϊόντα που παράγονται 
 

Δικαίωμα επιλογής επαγγέλματος. 
Δικαίωμα ιδιοκτησίας 

Ελευθερία των Πολιτών προς 
αναζήτηση απασχόλησης. 

Επιχειρηματική ελευθερία. 
Δικαίωμα διαπραγμάτευσης και των 

συλλογικών δράσεων 
Καταβολή ίσης αμοιβής χωρίς 

διακρίσεις  
Προστασία των καταναλωτών κ.ά. 

 
 

Φωρίς πρόνοια, προστασία της 
μητρότητας και οικονομικές 
προϋποθέσεις τορπιλίζεται ο 
θεσμός του γάμου 
 
Λογοκρισία, χειραγώγηση, 
προσηλυτισμός 
Μεσσιανισμός 
 
Ετεροκατεύθυνση, κιτρινισμός του 
τύπου 
 
υστηματική παραπληροφόρηση, 
μηχανισμοί προπαγάνδας 
 
τράτευση της τέχνης, 

εμπορευματοποίηση, επιστήμη 
στην υπηρεσία οικονομικών και 
πολιτικών σκοπιμοτήτων 
 
Ισχύει μόνο για τα κεφάλαια, αφού 
οι άνθρωποι αποκλείονται λόγω 
οικονομικής αδυναμίας και 
νομικού καθεστώτος που ισχύει σε 
διάφορες χώρες 
 
Υτώχεια-ανεργία 
Α 
ναλφαβητισμός, χαμηλή ποιότητα 
εκπαίδευσης, ανισότητες 
 
Απουσία κράτους πρόνοιας 
υνθήκες νοσηλείας 
Η υγεία εμπόριο-μεταλλαγμένα 
τρόφιμα, λιπάσματα κ.λπ. 
Ελλιπής υγειονομική περίθαλψη 
 
 
Αγροτική πολιτική σύμφωνη με 
οικονομικά συμφέροντα 
 
Ανεργία 
Οικονομική κρίση 
 
 
 
 
Παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας 
Απάνθρωπες συνθήκες εργασίας 
Ανισότητες-αδικίες 
Υαινόμενα διαφθοράς 
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Πολιτικά 

Δικαίωμα ασύλου. 
Ισότητα έναντι του νομού. 

 
Ισότητα ανδρών και γυναικών. 

 
 

Δίκαιη εκδίκαση και δημόσια 
ακρόαση από ανεξάρτητα και 

αμερόληπτα δικαστήρια 
 
 
 

 
 
 

 
Πολιτιστικά 

Πολιτιστική, θρησκευτική και 
γλωσσική πολυμορφία. 

 
Ελευθερία της τέχνης 

Ελευθερία της επιστήμης 
Ανεξιθρησκεία 

Ελευθερία του τύπου 
 

Εθνικά 
Αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, 

ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία 
 

 
Πολιτικές διώξεις 
Αδικίες 
Ανισότητες 
Τποτίμηση γυναίκας και 
εκμετάλλευση παιδιών 
 
΄Αδικη εκδίκαση, κακοδικία, 
πολιτικές και οικονομικές 
σκοπιμότητες 
΄Εκνομη μεταγωγή υπόπτων 
(Γκουαντάναμο) 
Παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου 
από ισχυρά κράτη 
Ρατσισμός, βία, εκμετάλλευση 
μειονοτήτων 

 
 
Εθνοκεντρική και Ευρωκεντρική 
προσέγγιση των άλλων πολιτισμών 
 
τράτευση-εμπορευματοποίηση 
Τποταγή-εξάρτηση από 
συμφέροντα 
Τποταγή-εξάρτηση του τύπου 
 
 
Εξάρτηση, κυριαρχία, 
ιμπεριαλισμός 

 
Αιτίες Προτάσεις 

 

Οικονομικοί λόγοι 
 

Πολιτικοί λόγοι 
Αδυναμία ή απροθυμία Διεθνούς 

κοινότητας 
Δυσλειτουργία Ο.Η.Ε. 
υγκρούσεις-πόλεμοι 

 
Πολιτισμικοί 

 
Ανθρωπιστική κρίση  

 

Δίκαιη κατανομή του παραγόμενου 
πλούτου 
Πολιτεία-εκδημοκρατισμός 
Διεθνής Κοινότητα 
Ο.Η.Ε., Μ.Κ.Ο 
 
Ειρήνη-σεβασμός του διεθνούς 
δικαίου 
Δικαιώματα μειονοτήτων 
 
Υορείς κοινωνικοποίησης 

Πνευματική ηγεσία 
. ΄Ατομο 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

 

1. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών(Ο.Η.Ε):Ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών (Ο.Η.Ε.) ή Ηνωμένα Έθνη (Ο.Η.Ε.) είναι ένας διεθνής οργανισμός - 
συνασπισμός μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό την συνεργασία στο 
Διεθνές Δίκαιο την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική 
ισότητα. 

2. Οικουμενική Διακήρυξη: Κείμενο το οποίο συντάχθηκε από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών και στο οποίο καταγράφονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(ατομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά)τα οποία πρέπει να τηρούνται σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

3. Ανθρώπινα δικαιώματα: Κάθε ηθικά  και νομικά τεκμηριωμένη απαίτηση του 
ανθρώπου να σέβονται τη ζωή, την τιμή και την προσωπικότητα του. 
Η αξίωση της προστασίας ορισμένων θεμελιωδών αγαθών όλων των ανθρώπων 
ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την καταγωγή, τον πολιτισμό, την κοινωνική 
καταγωγή. 

4. Ισότητα: Σο δικαίωμα της ίσης (χωρίς διακρίσεις) αντιμετώπισης των 
ανθρώπων-πολιτών από τα θεσμικά όργανα μιας πολιτείας 

5. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια: Η απόδοση στον άνθρωπο της αξίας που του πρέπει, 
ως πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας, καθώς και ως υποκειμένου της 
Ιστορίας.  

6. εβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας: εβασμός της μοναδικότητας 
κάθε ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, και η διαφορετικότητα 
του αυτή είναι άξια σεβασμού και προστασίας 

7. Ανθρωπισμός: Ο Ανθρωπισμός/Ουμανισμός είναι ένα σύνολο αντιλήψεων και 
συμπεριφορών/ενεργειών που δίνουν έμφαση στην αξία του ανθρώπου και τον 
τοποθετούν στο κέντρο του ενδιαφέροντος και κάθε δραστηριότητας (πολιτικής, 
δημοσιογραφικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής). 

8. Ανεκτικότητα: Σο να δεχόμαστε τους άλλους με τις ιδιαιτερότητες τους. 
9. Μη Κυβερνητική οργάνωση (Μ.Κ.Ο.): νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που λειτουργεί σε εθελοντική βάση, με σκοπό τη δημιουργία 
ευρύτερων κινημάτων, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, την αφύπνιση της 
«παγκόσμιας συνείδησης» για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
κατάργηση διακρίσεων, την προστασία μειονοτήτων, μεταναστών, τα δι-
καιώματα του παιδιού και της γυναίκας, το περιβάλλον, τον αφοπλισμό, την 
ειρήνη, την υγεία 

10. Εθελοντισμός: ο όρος  αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για 
κάποιο κοινωφελή σκοπό. Αρκετοί διαχωρίζουν τον εθελοντισμό 
σε επίσημο και ανεπίσημο. Ο επίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά, για 
παράδειγμα, προς μία μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυμα. Ο ανεπίσημος 
εθελοντισμός αφορά την προσφορά σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο, η 
βοήθεια για παράδειγμα προς πάσχοντες συνανθρώπους μας. 

11. τερεότυπα: Οι παγιωμένες και υπεραπλουστευμένες πεποιθήσεις ατόμων και 
κοινωνικών ομάδων σχετικά με ιδιαίτερα γνωρίσματα άλλων ατόμων ή 
κοινωνικών ομάδων 

12. Προκαταλήψεις:  Οι αδικαιολόγητες και αρνητικές στάσεις ατόμων απέναντι 
στα μέλη μιας άλλης ομάδας (φυλετικής, εθνικής ή άλλης) 

13. Μισαλλοδοξία: Σο μίσος ενός ανθρώπου ή μιας κοινωνικής ομάδας για ιδέες 
και τρόπους ζωής που διαφέρουν από τους δικές της. Η μισαλλοδοξία 
ισοδυναμεί με έλλειψη ανεκτικότητος. 

14. Ρατσισμός: Κάθε διάκριση ή αποκλεισμός ή περιορισμός που βασίζεται στην 
φυλή, το χρώμα, την καταγωγή ή την εθνική προέλευση με στόχο ή συνέπεια 
την κατάργηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών 
στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή της 
δημόσιας ζωής. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
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15. εξισμός: Ο εξισμός θεωρείται η διάκριση εναντίον ανθρώπων βασισμένη στο 
φύλο τους ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, αλλά μπορεί επίσης να 
αναφέρεται σε όλες τις διαφοροποιήσεις που βασίζονται στο φύλο ή τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό. 

16. Απαρτχάιντ (Apartheid): Σο σύστημα διαχωρισμού λευκών και μαύρων που 
επικράτησε στη Νότιο Αφρική, κατά το χρονικό διάστημα 1948-1991. Με μια 
σειρά νόμων, ο πληθυσμός των μαύρων δεν επιτρεπόταν να κινείται στις 
περιοχές των λευκών (πόλεις, παραλίες κτλ.), ούτε να χρησιμοποιεί μέσα 
μεταφοράς που προορίζονταν για τους λευκούς. Οι συνθήκες ζωής της 
πλειοψηφίας των μαύρων ήταν άθλιες. 

17. Γκέτο: ΄Ετσι ονομάζεται μια αποκλεισμένη περιοχή στην οποία κατοικούν 
άνθρωποι παρά τη θέλησή τους. Ο περιορισμός/αποκλεισμός τους μπορεί να 
οφείλεται στο θρήσκευμα, τη φυλή ή την εθνότητα στην οποία ανήκουν. 

18. Μετανάστης: Είναι το πρόσωπο που προβαίνει σε εκούσια εγκατάλειψη της 
πατρίδας του, προκειμένου να εγκατασταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε 
άλλη χώρα. 

19. Πρόσφυγας: Ο άνθρωπος που εγκαταλείπει αναγκαστικά την πατρίδα 

του(συνήθως κάτω από την πίεση πολιτικών διώξεων ή πολέμου)και ζητά άσυλο 
σε άλλη χώρα. 

 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 
 
 

Ορηζκός-δηεσθρηλίζεης 

 

Σα θεμελιώδη αγαθά  που πρέπει να έχει ο άνθρωπος συνεπεία της 

ανθρώπινης ιδιότητάς του και μόνο ανεξάρτητα από εθνότητα, φυλή, γλώσσα, 

θρήσκευμα, ιδεολογία και ότι άλλο μπορεί να τον διαφοροποιεί από τους 

άλλους ανθρώπους 

Σα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του σεβασμού του ατόμου.  

Αποκαλούνται ανθρώπινα δικαιώματα γιατί είναι οικουμενικά. Ενώ κάποιες 

χώρες ή ειδικές ομάδες απολαμβάνουν συγκεκριμένα δικαιώματα που 

ισχύουν μόνο γι’ αυτούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που 

δικαιούνται όλοι –χωρίς να έχει σημασία ποιοι είναι και πού ζούνε– απλώς 

γιατί είναι ζωντανοί. 

Πως κατακτήθηκαν 

 

  Όπως φαίνεται από τον ιστορικό χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(σελ.8), 

είναι προϊόν των κοινωνικών αγώνων του ανθρώπου για μια αξιοπρεπή ζωή 

χωρίς φόβο και στέρηση και έχουν ως στόχο την επιβολή των αντίστοιχων 

υποχρεώσεων στους ισχυρούς. Τπήρξαν και είναι αποτέλεσμα των διαρκών 

διεκδικήσεων του ανθρώπου μέσα από τις μεγάλες εξεγέρσεις και τις 

ειρηνικές επαναστάσεις για μια ανθρώπινη ζωή. 
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Πηγή: Πολιτική και Κοινωνική αγωγή γ΄ γυμνασίου, ΟΕΔΒ 

Η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

http://www.humanrights.com/el/what-are-human-rights/brief-

history/cyrus-cylinder.html 

  

http://www.humanrights.com/el/what-are-human-rights/brief-history/cyrus-cylinder.html
http://www.humanrights.com/el/what-are-human-rights/brief-history/cyrus-cylinder.html
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Ιη γενιά δικαιωμάτων (ατομικά και πολιτικά) 
Σα αηνκηθά δηθαηώκαηα (αηνκηθέο ειεπζεξίεο, ηζόηεηα) θαη ηα πνιηηηθά 

δηθαηώκαηα (ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δσή) θαηνρπξώλνληαη ζηα πεξηζζόηεξα 

πληάγκαηα από ηνλ 18ν κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, κε ζηόρν ηνλ έιεγρν 

θαη πεξηνξηζκό ηεο απόιπηεο εμνπζίαο ηνπ κνλάξρε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ. 

 Οη αγώλεο πνπ έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ θαηάθηεζή ηνπο εληνπίδνληαη ζηηο εμήο 

ηζηνξηθέο πεξηόδνπο 

 Αλαγέλλεζε (16
νο

 αη,) 

 Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ από ην Αγγιηθό θνηλνβνύιην 

( 1689) 

 Ακεξηθαληθή επαλάζηαζε (1773) 

 Γαιιηθή επαλάζηαζε –Γηαθσηηζκόο (18
νο

 αη.) 

 Κνηλσλία ησλ Δζλώλ (ΚΣΔ) κεηά ηνλ Α΄παγθόζκην πόιεκν (1918) 

 

Τα αηομικά  δικαιώμαηα αναθέπονηαι ζε όλοςρ ηοςρ ανθπώποςρ τωρίς δηάθρηζε 

εζληθόηεηας, θσιής, γιώζζας θαη ζρεζθεσηηθώλ ή ποιηηηθώλ πεποηζήζεωλ »(άρζρο 5 

παρ.2 Σσλη) Πρόθεηηαη  ζσγθεθρηκέλα γηα αλαγλώρηζε δηθαηωκάηωλ ποσ 

αναθέπονηαι ζηην απόλσηη προζηαζία ηης ζωής, ηιμής και ελεσθερίας ηων 

ανθρώπων  όπως: 

 
-Γηθαίσκα ζηε δσή θαη ηελ πγεία 

-Απαγνξεύεηαη ε ζαλαηηθή πνηλή 

-Απαγόξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ. 

-Απαγόξεπζε ηεο δνπιείαο. 

-Πξνζηαζία από θάζε απζαίξεηε δίσμε, ζύιιεςε ή θπιάθηζε  

-Ιζόηεηα θύισλ (γπλαηθώλ- αλδξώλ) 

-Γηθαηώκαηα παηδηώλ θαη ειηθησκέλσλ αηόκσλ 

- Πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο, ηηκήο, πεξηνπζίαο θαη  αμηνπξέπεηαο. 

-Πξνζηαζία  ηεο ηδησηηθήο θαη  νηθνγελεηαθήο δσή θαζώο θαη ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ 

-Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία 

 

 

Τα πολιηικά δικαιώμαηα έρνπλ σο αληηθείκελν ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε (ιατθή 

θπξηαξρία). θνπόο ηνπο επνκέλσο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο, πνπ απνηειεί εγγύεζε γηα όια ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

αηόκνπ. ύκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο νηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο ,νη πνιίηεο 

είλαη ειεύζεξνη 
 

1.λα εθιέγνπλ ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο (βνπιεπηέο, επξσβνπιεπηέο, λνκάξρεο θαη  

   δεκάξρνπο). 

2. λα εθιέγνληαη νη ίδηνη ζηα παξαπάλσ αμηώκαηα. 

3. λα ζπκκεηέρνπλ ζηα δεκνςεθίζκαηα. 

4. λα ηδξύνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πνιηηηθά θόκκαηα. 

5. λα δηνξίδνληαη ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο  

6. λα δηνξίδνληαη έλνξθνη ζηηο δίθεο.  

7.Σν ύληαγκα πξνβιέπεη για ηοςρ εκηόρ σωπών Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

αλλοδαπούρ ην πνιηηηθό δηθαίσκα λα δεηνύλ πνιηηηθό άζπιν ζηε ρώξα καο, 

εθόζνλ θαηαπηέδνληαη ή δηώθνληαη ζηε ρώξα ηνπο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο δξάζε. 
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2
η
 γενιά δικαιωμάηων (οικονομικά, πολιηιζηικά και κοινωνικά) 

Καζνξίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξώπνπ από ηε ζηέξεζε θαη έρνπλ ζθνπό ηελ 

επηβνιή ζεηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ ηζρπξώλ θαη ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο 

πνιίηεο. Καζνξίδεηαη δειαδή έηζη έλα κπάηορ δικαίος και κπάηορ ππόνοιαρ 

απέλαληη ζε θάζε θνηλσληθή νκάδα. 

Οη αγώλεο πνπ έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ θαηάθηεζή ηνπο εληνπίδνληαη : 

 ηε ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε ζηε Ρσζία (1917) 

 ηελ ίδξπζε ηνπ ΟΗΔ (1945) 

 ηελ ππνγξαθή ηεο Οηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο (1948) από ηα κέιε ΟΗΔ 

 

Οικονομικά δικαιώμαηα 

 
-Γηθαίσκα επηινγήο επαγγέικαηνο. 

-Γηθαίσκα ηδηνθηεζίαο 

-Διεπζεξία ησλ πνιηηώλ πξνο αλαδήηεζε απαζρόιεζεο. 

-Δπηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία. 

-Φνξνινγηθή ηζόηεηα 

-Ιζόηεηα ακνηβώλ γηα ηελ ίδηα εξγαζία 

-Γηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ησλ ζπιινγηθώλ δξάζεσλ 

-Καηαβνιή ίζεο ακνηβήο ρσξίο δηαθξίζεηο  

-Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 

 -Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ θ.ιπ. 

-Διεύζεξε πξόζβαζε ζηε θύζε θαη ζηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη 

 

 

Πολιηιζηικά δικαιώμαηα-δικαίωμα ζηην πολιηιζηική ποικιλομοπθία 

(νηθνπκεληθή δηαθήξπμε 1948 θαη «Γηαθήξπμε ηνπ Fribourg» 2007) 
 

Η αξρηθή ζύιιεςε ησλ «πνιηηηζηηθώλ δηθαησκάησλ», εηδηθόηεξα κεηά ηνλ Β’ Παγθόζκην 

Πόιεκν, ήηαλ δνκεκέλε πάλσ ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο διαζθάλιζηρ ηηρ πολιηιζηικήρ 

πολςθωνίαρ, διεθνικά, αθνύ κέζα από ηνλ πόιεκν είρε, κάιινλ, εκπεδσζεί θαιά, κεηαμύ 

άιισλ, ε αλάγθε πξνζηαζίαο, αλάπηπμεο και ανάδειξηρ ηος εθνικού αςηοκαθοπιζμού
*
. 

ύκθσλα κε ηελ Οηθνπκεληθή δηαθήξπμε θαη ηε ζπλζήθε ηνπ Fribourg ηα 

ζπκβαιιόκελα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ζε όινπο ηνπο πνιίηεο 

εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ  
 

Ως δημιοσργοί 

 λα ζσκκεηέτοσλ ειεύζερα ζηελ πλεσκαηηθή δωή ηες θοηλόηεηας, δειαδή, λα γίλεηαη 

ζεβαζηή ε απαξαίηεηε ειεπζεξία ζηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο  

 λα  ζσκκεηέτοσλ ειεύζερα ζηης δεκηοσργηθές δραζηερηόηεηες θαη λα σθεινύληαη από ηελ 

πξνζηαζία ησλ εζηθώλ θαη πιηθώλ ζπκθεξόλησλ ηα νπνία πξνθύπηνπλ από θάζε 

επηζηεκνληθό, θηινινγηθό ή θαιιηηερληθό έξγν ηνπο. (πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα) 

Ωρ μέλη ηηρ κοινωνίαρ 

 λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παηδεία- ηελ πιεξνθόξεζε ηελ επηκνξθσηηθή δσή 

 λα σθεινύληαη από ηελ επηζηεκνληθή πξόνδν θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο 

 λα ταίροληαη ηης θαιές ηέτλες  

Ωρ εθνοηικέρ μειονόηηηερ 

 λα αλαγλσξίδνπλ ζηηο εζvoηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο κεηovόηεηεο, όηη δεv 

κπoξoύv vα ζηεξεζoύv ηoπ δηθαηώκαηoο vα έρoπv, από θoηvoύ κε ηα άιια κέξε 

ηεο oκάδαο ηoπο, ηε δηθή ηoπο πoιηηηζηηθή δσή, vα εθδειώvoπv θαη vα αζθoύv 

ηε δηθή ηoπο ζξεζθεία ή vα ρξεζηκoπoηoύv ηε δηθή ηoπο γιώζζα 

//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
el.wikipedia.org/wiki/Οργανισμός_Ηνωμένων_Εθνών
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
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*Σν Γηθαίσκα ζηελ Απηνδηάζεζε, απνηειεί κηα βαζηθή, ακθηιεγόκελε αιιά θαη 

πνιπζπδεηεκέλε αξρή ηνπ ζύγρξνλνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ. Ωο ηέηνην πξνζδηνξίδεηαη 

ζηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία σο «ην δηθαίσκα θάζε ιανύ λα απηνπξνζδηνξίδεηαη, 

λα επηιέγεη κόλνο ηνπ ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο, ην πνιηηηθό θαζεζηώο πνπ 

επηζπκεί θαη ηελ παξακνλή ή ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ από κηα νξηζκέλε θξαηηθή 

νξγάλσζε». 
 

H «Γηαθήξπμε ηνπ  Fribourg» νξγάλσζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ην ζύλνιν ησλ 

πνιηηηζηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε δηεζλείο ζπκθσλίεο όπσο ε Παγθόζκηα 

Γηαθήξπμε γηα ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιία ηεο UNESCO. H Γηαθήξπμε απηή πεξηέρεη ηθαλό 

αξηζκό αλαθνξώλ ζηνλ πνιηηηζκό θαη αλαπηύρζεθαλ ζηαδηαθά ζε ζεηξά ζπκθσληώλ ζην 

πιαίζην ηνπ  
 

Τα κοινωνικά δικαιώμαηα-κοινωνικό κπάηορ 

Σα αηνκηθά δηθαηώκαηα δελ είραλ λόεκα όηαλ ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο ηνπ 

20νπ αηώλα κεγάινο αξηζκόο πνιηηώλ δνύζε ζε άζιηεο ζπλζήθεο. Γη’ απηό θάησ 

από ηελ επίδξαζε ησλ ζνζηαιηζηηθώλ ζεσξηώλ, θαηνρπξώλεηαη ηο κοινωνικό 

κπάηορ κε κηα δεύηεξε γεληά δηθαησκάησλ, ηα κοινωνικά δικαιώμαηα. Με απηά, ε 

Πνιηηεία αλαιακβάλεη ηελ ςποσπέωζη παποσών ζηοςρ πολίηερ, ώζηε όινη λα 

απνιακβάλνπλ ηα ζηνηρεηώδε αγαζά. 
΄Εηζι, με ηο ζύνηαγμα καηοσςπώνονηαι ηα κοινωνικά δικαιώμαηα  

1.ηεο παιδείαρ  

2.ηεο επγαζίαρ 

3.ηεο ςγείαρ   

4. ηεο θνηλσληθήο ππόνοιαρ
**

 θαη ζηέγαζηρ  

5. ηεο κοινωνικήρ αζθάλιζηρ 

6. ηεο πξνζηαζία ηεο οικογένειαρ θαη ηεο μηηπόηηηαρ 

7. ηνπ πεπιβάλλονηορ 

**Το κπάηορ ππόνοιαρ είλαη κηα κνξθή νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο πνπ έρεη πξνθύςεη 

ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρώξεο κε ηηο ειεύζεξεο νηθνλνκίεο αγνξάο ζηνλ εηθνζηό 

αηώλα. ν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ είλαη ε επέκβαζε ηνπ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη βηνκεραληθέο ζρέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζεί ε ηζόηεηα ηεο 

επθαηξίαο κεηαμύ αηόκσλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη έηζη λα εμαζθαιηζζνύλ ηα 

κέζα κηαο αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο γηα ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο. 

 

3
η
 γενιά δικαιωμάηων (δικαιώμαηα ζηο ανθπώπινο πεπιβάλλον) 

 

ηα θνηλσληθά δηθαηώκαηα πνπ θαηνρπξώλεη ην ύληαγκα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

δικαιώμαηα ηος πολίηη ζηο πεπιβάλλον και ηην ςγεία. Η παγθνζκηνπνίεζε, ε 

ηερλνινγηθή εμέιημε, ε βηνταηξηθή, νη λένη ζεζκνί δεκηνπξγνύλ λέεο 

πξαγκαηηθόηεηεο θαη ηελ αλάγθε γηα λέα δηθαηώκαηα: ΄Δηζη, ηα δύν απηά 

δηθαηώκαηα απνθηνύλ ζήκεξα έλαλ ηδηαίηεξν θαη δηεζλή ραξαθηήξα θαζώο ηα 

κεηαιιαγκέλα πξντόληα θαη νη ηνγελείο λόζνη δελ γλσξίδνπλ ζύλνξα, ε θαηαζηξνθή 

ησλ δαζώλ επεξεάδεη ην θιίκα όινπ ηνπ πιαλήηε, ελώ ε κόιπλζε ησλ ζαιαζζώλ 

θαη ηα ππξεληθά απόβιεηα απνηεινύλ παγθόζκηα πξνβιήκαηα.  
 «Η προζηαζία ηοσ θσζηθού θαη ποιηηηζηηθού περηβάιιοληος αποηειεί σποτρέωζε ηοσ 

θράηοσς θαη δηθαίωκα ηοσ θαζελός» νξίδεη ην ύληαγκα (άξζξν 22 παξ. 1). ην πιαίζην ηεο 

http://www.un.org/fr/rights/overview/themes/culture.shtml
http://unesco-hellas.org/
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θνηλσλίαο πνιηηώλ, ν πνιίηεο έρεη πιένλ δηθαίσκα λα ελεκεξώλεηαη θαη λα απαηηεί από ηελ 

πνιηηεία ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. πγρξόλσο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζέβεηαη θαη 

ν ίδηνο θαη λα πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ, ώζηε λα ην απνιακβάλνπλ θαη νη επόκελεο 

γεληέο. 

 

 

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

F%84%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/ 

 

Το Δικαίωμα ζηην Αςηοδιάθεζη, απνηειεί κηα βαζηθή, ακθηιεγόκελε αιιά θαη 

πνιπζπδεηεκέλε αξρή ηνπ ζύγρξνλνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ. Ωο ηέηνην πξνζδηνξίδεηαη 

ζηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία σο «ην δηθαίσκα θάζε ιανύ λα απηνπξνζδηνξίδεηαη, 

λα επηιέγεη κόλνο ηνπ ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο, ην πνιηηηθό θαζεζηώο πνπ 

επηζπκεί θαη ηελ παξακνλή ή ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ από κηα νξηζκέλε θξαηηθή 

νξγάλσζε». 

Σν Γηθαίσκα ζηελ Απηνδηάζεζε έρνπλ κόλν νη ιανί, δειαδή «έλα ζύλνιν 

αλζξώπσλ πνπ θαηνηθεί κόληκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε θνηλή αληίιεςε 

ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο θαη πνιηηηθώλ επηδηώμεσλ». Η έθθξαζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

πξέπεη λα είλαη γλήζηα θαη πιεηνςεθηθή θαη όρη από έλα κηθξό κέξνο ηνπ ιανύ. 

Σν δηθαίσκα απηό εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ηνλ 19ν αηώλα όηαλ νη κεγάιεο 

πνιπεζληθέο απηνθξαηνξίεο Απζηξννπγγαξία, Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θ.α. 

αξρίδνπλ λα παξαθκάδνπλ κε απνηέιεζκα δηάθνξνη ιανί δνύζαλ κέρξη πξόηηλνο 

ζηελ επηθξάηεηα ηνπο λα επηδεηνύλ αλεμαξηεζία. Αξγόηεξα, κε ην ηέινο ηνπ Β’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, γηα πξώηε θνξά ε απηνδηάζεζε ησλ ιαώλ δηαηππώζεθε 

γξαπηώο, αθνύ ζην άξζξν 1.2 ηνπ Καηαζηαηηθνύ Χάξηε ηνπ Οξγαληζκνύ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ,  ζπκπεξηιήθζεθε σο ζθνπόο: «ε αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ 

κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηνπ ΟΗΔ ζηε βάζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ 

θαη ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαώλ». ηαδηαθά, κε ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ ζε Γηεζλείο 

πλζήθεο θαη Πξσηόθνιια αιιά θαη κέζσ ηεο λνκνινγίαο, εμειίρζεθε ζε έλα 

λνκηθό θαλόλα θαη αλαθαίξεην δηθαίσκα πνπ δεκηνπξγεί ππνρξεώζεηο έλαληη όισλ 

(erga omnes). 

Αξρηθά, σο ηέηνην δηθαίσκα αλαγλσξηδόηαλ κόλν ζε ιανύο πνπ βξίζθνληαλ ζε 

πξώελ απνηθηαθό θαζεζηώο ή ζε ιανύο πνπ δελ απνθιείνληαλ από ηα θέληξα 

εμνπζίεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο (εμσηεξηθή απηνδηάζεζε). Δίραλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ ή λα ζπλδεζνύλ κε άιιν αλεμάξηεην θξάηνο. 

ήκεξα σζηόζν, γίλεηαη επξέσο απνδεθηό όηη εζληθέο νκάδεο ή κεηνλόηεηεο πνπ 

δνπλ ήδε ζε αλεμάξηεηα θξάηε ή/θαη έρνπλ αλεμάξηεην εζληθό θξάηνο ζε θάπνην 

άιιν κέξνο, δελ κπνξνύλ λα απνζρηζηνύλ θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ (πεξίπησζε 

πεξηνρήο Κεκπέθ ζηνλ Καλαδά)  παξά κόλν όηαλ είλαη «αληηθείκελν δηαξθώλ 

δηώμεσλ, δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκνύ από ηελ θεληξηθή εμνπζία» (εζσηεξηθή 

απηνδηάζεζε). 

Δλ θαηαθιείδη, ην Γηθαίσκα ηεο Απηνδηάζεζεο ησλ Λαώλ απνηειεί κηα από ηηο πην 

ζεκαληηθή εμέιημε ηεο ζύγρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ κε θαηαιπηηθή 

επίδξαζε ζηελ δηακόξθσζε θαη κεηεμέιημε ησλ βαζηθώλ ππνθεηκέλσλ ηνπ πνπ δελ 

είλαη άιια από ηα θξάηε. 

 

ηνπ Κπξηάθνπ Σίθθα 

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

https://psychonomika.info/2016/08/12/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%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/
https://psychonomika.info/2016/08/12/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%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/
https://psychonomika.info/2016/08/12/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%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/
https://psychonomika.info/2016/08/12/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%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/
http://politis.com.cy/article/to-dikeoma-aftodiathesis-sto-diethnes-dikeo
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Οικουμενική διακήρυξη και ανθρώπινα δικαιώματα 
 

• Ιστορικά στοιχεία 

τις 10 Δεκεμβρίου 1948 η Γενική υνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) 

υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, δηλώνοντας ότι "η έλευση ενός κόσμου στον οποίο τα ανθρώπινα  

όντα θα απολαμβάνουν την ελευθερία της έκφρασης και της πίστης και την 

ελευθερία από το φόβο και τη στέρηση" είναι "η ύψιστη προσδοκία του κοινού 

ανθρώπου".  

• Περιεχόμενο 

Καταγράφει μεγάλο αριθμό δικαιωμάτων, αστικών, πολιτικών, οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών, τα οποία οι άνθρωποι δικαιούνται παντού. 

 

Η επίδραση της Οικουμενικής διακήρυξης 
 

• Αρχικά η Οικουμενική Διακήρυξη διατυπώθηκε ως δήλωση στόχων προς 

επίτευξη από Κυβερνήσεις και ως τέτοια δεν ήταν μέρος δεσμευτικού 

διεθνούς δικαίου. Σο γεγονός ότι έτυχε αποδοχής από τόσες πολλές Φώρες 

της έδωσε σημαντικό ηθικό βάρος. 

 

• Το 1968 η Διεθνής Διάσκεψη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 

Εθνών συμφώνησε ότι η Διακήρυξη "συνιστούσε μια υποχρέωση για τα 

μέλη της διεθνούς κοινότητας". 

Η Διακήρυξη έχει επίσης ασκήσει σημαντική επίδραση σε εθνικά 

συντάγματα, σε εθνικούς νόμους και σε μερικές περιπτώσεις σε δικαστικές 

αποφάσεις. 
 

 Η Οικουμενική Διακήρυξη αναγνώρισε δικαιώματα ατομικά, πολιτιστικά, 
οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά- τα οποία παραμένουν ζωτικά για την 
ευτυχία και την ευημερία κάθε ανθρώπου. Σα περισσότερα από αυτά 
κωδικοποιήθηκαν αργότερα σε διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ενσωματώθηκαν στα συντάγματα και τη νομοθεσία πολλών 
κρατών. 

 Παρ' όλο που δεν είναι νομικά δεσμευτικό έγγραφο, έγινε η βάση για δύο 
νομικές συνθήκες, το Διεθνές ύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα και το Διεθνές ύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δικαιώματα.  

 Η Οικουμενική Διακήρυξη βοήθησε να αναγνωριστεί το γεγονός ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν διεθνή ευθύνη και όχι μόνο εσωτερική 

υπόθεση των κρατών. 'Ορισε  την αρχή ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα 
είναι παγκόσμια και αδιαίρετα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι θα 
πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, οποιαδήποτε 
στιγμή, σε οποιαδήποτε άκρη της γης, και ότι κανένα δικαίωμα δεν θα 

πρέπει να θεωρείται σημαντικότερο από κάποιο άλλο.  
 
Παγκόσμια χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, www.unhcr.gr/no.../diethneis-kai-
perifereiakes-symbaseis.html? 
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Τα αλζρώπηλα δηθαηώκαηα ζήκερα 

 
• ήμερα όλα τα κράτη είναι διεθνώς υποχρεωμένα να σέβονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, αλλιώς κινδυνεύουν να κατηγορηθούν και να 
υποστούν τις συνέπειες για την παραβίαση τους, όπως συμβαίνει συχνά 
στη διεθνή κοινωνία, από άλλα κράτη, διεθνείς οργανισμούς, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις ή τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
 

• ήμερα πολλοί διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις ασχολούνται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικότερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 
καταβάλλει προσπάθεια να ψηφίζονται δεσμευτικές συμβάσεις για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντί να διατυπώνονται μόνο 
διακηρύξεις προαιρετικού χαρακτήρα. 

 

 Σα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν πλέον παγκόσμια αξία και δεν είναι 
«εσωτερική υπόθεση» του κάθε κράτους. 
Ο Ο.Η.Ε. αναγορεύεται σε παγκόσμιο θεσμικό προστάτη των δικαιωμάτων. 
Αυτό, επί παραδείγματι, γίνεται αισθητό από τη δράση της UNICEF, 
της UNESCO, του Διεθνούς Δικαστηρίου της Φάγης κ.ο.κ. 
 

 Οι δημοκρατικά οργανωμένες κοινωνίες αναγνωρίζουν και κατοχυρώνουν 
τα δικαιώματα των πολιτών. υγκεκριμένα, η Ε.Ε. στηρίζει την 
καθολίκευση και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
 

 Οι ανεξάρτητες και μη κυβερνητικού χαρακτήρα οργανώσεις ασκούν πίεση 
στους ισχυρούς της γης και μάχονται για την ευαισθητοποίηση του 
κόσμου: Η Διεθνής Αμνηστία στοχεύει στην αποφυλάκιση των πολιτικών 
κρατουμένων και στην κατάργηση των βασανιστηρίων και της θανατικής 
ποινής, οι Γιατροί χωρίς σύνορα προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες 
τους σε περιπτώσεις πολέμου, οι οικολογικές οργανώσεις, όπως η 
WWF  και η Greenpeace. 
 

 Σα Μ.Μ.Ε. ενημερώνουν και καταγγέλλουν τυχόν παραβάσεις. 
 

 Υορείς όπως η εκκλησία, ο καλλιτεχνικός κόσμος και οι διανοούμενοι 
προσπαθούν να αφυπνίσουν τον κόσμο, με συναυλίες, διεξαγωγή εράνων 
και μαχητική αρθρογραφία. Μεμονωμένα άτομα δρουν οικειοθελώς με 
γνώμονα τον άνθρωπο και η οικογένεια μαζί με το σχολείο αποσκοπούν 
στην κοινωνικοποίηση και διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών.  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ 
 
Αξιοπρεπής διαβίωση – κάλυψη βιοτικών αναγκών – κατάλληλο οικογενειακό 
και κοινωνικό περιβάλλον – συναισθηματική κάλυψη και πληρότητα – 
δικαίωμα στην εκπαίδευση, τη μόρφωση, την επαγγελματική κατάρτιση – 
δικαίωμα στο παιχνίδι – προστασία από κακοποίηση, σεξουαλική 
εκμετάλλευση, εγκατάλειψη, ξυλοδαρμό, κακουχίες, πείνα, στέρηση 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 
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 Αξιοπρεπής διαβίωση – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – παραμονή σε 
αξιοπρεπείς χώρους – βελτίωση ποιότητας ζωής με προγράμματα κοινωνικής 
παρέμβασης – συμμετοχή σε όλες τις πολιτικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες- συμβολή στην κοινωνία με κατάθεση της γνώσης και της 
εμπειρίας τους – αναγνώριση και επιβράβευση της προσφοράς τους – 
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου – επικοινωνία με την 
οικογένεια , τους φίλους , τον κοινωνικό περίγυρο 

 
Αίτια παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

        
Ψστόσο σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι  δεν έχουν την 
ίδια αντιμετώπιση είτε από τους συμπολίτες τους είτε από  το ίδιο το κράτος. 
Έτσι καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες  περιπτώσεων όπου   τα   δικαιώματα  
ορισμένων κοινωνικών ομάδων παραμελούνται ή  καταπατούνται με συνέπεια 
την υποβάθμιση ζωής αυτών των κοινωνικών ομάδων. Σα αίτια της 

παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ποικίλα: 
Οικονομικός τομέας 

 Σα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που επιβάλλουν  
συγκεκριμένες πολιτικές ή ακόμη και καθεστώτα, προκειμένου να  
ικανοποιήσουν τα οικονομικά σχέδιά τους. 

 Σο σκληρό πνεύμα ανταγωνισμού, που έχει επικρατήσει και επιφέρει  
κοινωνικές ανισότητες και αδικίες, οι οποίες θεωρούνται φυσιολογικές 
στο πλαίσιο του νέου «νόμου της ζούγκλας», αυτόν της ασύδοτης 
ελεύθερης οικονομίας. 

 Η καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Σρίτου Κόσμου 
και η εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού τους για φτηνά 
εργατικά χέρια. 

 Η πρακτική των αναπτυσσόμενων κρατών, που - στο όνομα μιας 
αβέβαιης οικονομικής ανάπτυξης – καταλύουν ατομικές και πολιτικές 
ελευθερίες, θεωρώντας πολυτέλεια τα δικαιώματα αυτά μπροστά στο 
φάσμα της φτώχειας και νομιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο τα 
εγκλήματά τους. 

 
Διεθνιστικός τομέας 

• Η υποκριτική πολιτική των κρατών – ιδίως των ισχυρών - που 
«κόπτονται» για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
κάποιες περιοχές και την ίδια στιγμή αδιαφορούν για άλλα εγκλήματα, 
επειδή έτσι επιτάσσουν τα πολιτικά τους συμφέροντα. 

• Οι συγκρούσεις μεταξύ κρατών για πολιτικούς, οικονομικούς, 
φυλετικούς και θρησκευτικούς λόγους. 

 
Πολιτικός τομέας 

• Η επικράτηση ολοκληρωτικών καθεστώτων και αυταρχικών πολιτικών, 
που δε διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να διατηρηθούν 
στην εξουσία. 

• Η προτεραιότητα που δίνουν πολλές κυβερνήσεις σε άλλες ιδεολογίες, 
όπως το κυρίαρχο θρησκευτικό «πιστεύω» ενός έθνους, το «εθνικό 
συμφέρον», οι τοπικές και πολιτιστικές παραδόσεις, απέναντι στα 
ανθρώπινα δικαιώματα.  

 
Κοινωνικός τομέας 

• Η δυσλειτουργία των κοινωνικών θεσμών και των φορέων 
κοινωνικοποίησης. 
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• Ο προπαγανδιστικός ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που  
αναπαράγουν με κάθε τρόπο τα καθιερωμένα στερεότυπα και δε  
διαφωτίζουν ούτε ενεργοποιούν τους πολίτες, αφυπνίζοντας συνειδήσεις 
ή εγκαλώντας τους υπευθύνους. 

• Η έξαρση του πνεύματος διακρίσεων κατά συγκεκριμένων ομάδων ή 
φυλών 

 
΄Ατομο 

• Ο αναλφαβητισμός, η ελλιπής παιδεία και η καλλιέργεια κλίματος  
ξενοφοβίας, εθνικισμού, προκαταλήψεων και ρατσισμού απέναντι στο  
διαφορετικό. 

• Η αδιαφορία και η παθητική στάση πολλών πολιτών, που κλείνονται 
στο περίβλημα του ατομικού ευδαιμονισμού και δεν αντιδρούν αλλά 
σωπαίνουν. 

Προτάσεις αντιμετώπισης 
 

Οικονομικός τομέας 
• Γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους, τόσο  
σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.  
• Διαγραφή των χρεών του Σρίτου Κόσμου και διαμόρφωση μιας κοινή  
πολιτικής πρόνοιας, δικαίου και σεβασμού στο περιβάλλον από τις πλούσιες  
χώρες του πλανήτη.  
 
Διεθνιστικός τομέας 
• Αναβάθμιση και σεβασμός του ρόλου των διεθνών οργανισμών και, κυρίως,  
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  
• Πάταξη του «δικαίου του ισχυρού» και αυστηρή διασφάλιση της κοινωνικής  
και διεθνούς νομιμότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.  
• Καταδίκη των πολεμικών και τρομοκρατικών ενεργειών, από όπου και αν  
προέρχονται.  
 
Κοινωνικός τομέας 
• εβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.  
• Άρθρωση δημόσιου ανθρωπιστικού λόγου από τους διανοουμένους.  
• Ανθρωπιστική, ηθικοπλαστική παιδεία.  
• Αφύπνιση των πολιτών από τα ΜΜΕ.  
 
΄Ατομο 
• Ατομική και πολιτική συνειδητοποίηση και δραστηριοποίηση, ενεργοποίηση  
της «κοινωνίας των πολιτών».  
• χηματισμός ομάδων πίεσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εθελοντισμός.  
 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 
Είναι τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία προσαρμογής και μάθησης 
λόγω σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών εμποδίων 

 
ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Η ΠΟΛΙΣΕΙΑ 

Επαγγελματική αποκατάσταση – δημιουργία ειδικών χώρων ψυχαγωγίας και 
άθλησης – κοινωνική ασφάλιση όταν δεν μπορούν να εργαστούν – 
προσβάσιμοι χώροι και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς φιλικά απέναντι σ΄αυτά τα 
άτομα – συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες – ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
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Πηγές 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν σύνθεση πληροφοριών από τις εξής πηγές: 

• Κοινωνική και πολιτική αγωγή γ΄γυμνασίου ΟΕΔΒ 
• ∆ιδακτικό Τλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Γ’ Λυκείου, 

εκπαιδευτήρια Δούκα http://parents.doukas.gr 
• http://oxynoia.blogspot.gr/ 

• http://vprassas.blogspot.gr 

• http://filologikesidees.blogspot.gr 

• https://sites.google.com/ 

• sofiaepimorfosi2.blogspot.g 

• http://kypros.org/ 
• Κείμενο της Διεθνούς Αμνηστίας για τα 50 χρόνια από την υπογραφή 

της Διακήρυξης 1998 

 

Αμίδεη λα δηαβάζεηε: 

ρνιηθόο εθθνβηζκόο 

http://edu09.pbworks.com/w/page/62302707/Bullying%20 

 

 
χετικά κείμενα στο σχολικό βιβλίο  

΄Εκφραση-΄Εκθεση γ΄λυκείου 
 

Ανθρώπινα δικαιώματα σελ. 39  

◊ Μορφές δικαιωμάτων 

◊ Σα ανθρώπινα δικαιώματα προϊόν Ευρωπαϊκής  ιστορίας (γιατί;) 

◊ Ο.Η.Ε. –Οικουμενική διακήρυξη ( σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα) 

◊ Σρίτη γενιά δικαιωμάτων (εξέλιξη) 

◊ ΄Αποψη: Οι νέες εξελίξεις με την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική 
εξέλιξη, τη βιοϊατρική δημιουργούν νέες πραγματικότητες και την 
ανάγκη για νέα δικαιώματα. 

 
Υιλοπαίγμονες εν ου παικτοις σελ. 35 

◊ Ορισμός των δικαιωμάτων 1η παρ. 

◊ Απόψεις: σχετικά με τη νομική δεσμευτικότητα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου παρ. 2 

◊ χετικά με το ηθικό περιεχόμενό τους παρ.3 

◊ ΄Αποψη του συγγραφέα: Γιατί πρέπει να είναι σεβαστά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα παρ.4 

 
Εννοιολογική σύγχυση (σχετικά με τι;)και πολιτική 
εκμετάλλευση(ποιων από ποιους;) σελ.34 

◊ Ορισμός των δικαιωμάτων παρ.1 

◊ Προβληματισμός: Σι ισχύει σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σήμερα. 

 

http://parents.doukas.gr/
http://oxynoia.blogspot.gr/
http://vprassas.blogspot.gr/
http://filologikesidees.blogspot.gr/
http://kypros.org/
http://edu09.pbworks.com/w/page/62302707/Bullying%20-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20-%20%CE%98%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Κείμεμξ ηηπ Διεθμξύπ Αμμηζηίαπ για ηα 50 ςοόμια από ηημ ρπξγοαθή ηηπ 

Διακήορνηπ 1998 

ηηξ 10 Δεθεμβνίμο εμνηάζαμε ηεκ 60ή επέηεημ ηεξ Οηθμομεκηθήξ Δηαθήνολεξ γηα 

ηα Δηθαηώμαηα ημο Ακζνώπμο. Σμ ηζημνηθό αοηό θείμεκμ  είκαη ε πνώηε δηεζκήξ 

ζοκζήθε πμο θαηαγνάθεη ηηξ ακζνώπηκεξ ειεοζενίεξ θαη  δηθαηώμαηα. 

Η Δηαθήνολε απέδεηλε όηη μ αιιειμζεβαζμόξ θαη ε εηνεκηθή ζοκύπανλε μπμνμύκ κα 

κηθήζμοκ ηε βανβανόηεηα, ημ μίζμξ θαη ηεκ θαηαζηνμθή. 

Πμιιά έπμοκ αιιάλεη από ηόηε. Ωζηόζμ, ε ακαγκώνηζε ηςκ έμθοηςκ δηθαηςμάηςκ 

μαξ, ηεξ θμηκήξ μαξ απαίηεζεξ γηα αλημπνεπή δςή θαη ζεβαζμό  ακελάνηεηα από 

ηεκ θαηαγςγή, ημ θύιμ, ημ πνώμα, ηεκ θμηκςκηθή μαξ ζέζε ή ημ ζνήζθεομά 

μαξ,  ηζπύεη ζήμενα όζμ θαη ημ 1948; 

         Η Οηθμομεκηθή Δηαθήνολε οπμγναμμίδεη ηεκ άννεθηε ζπέζε ηςκ ζεμειηςδώκ 

ειεοζενηώκ με ηεκ  θμηκςκηθή δηθαημζύκε, ηεκ εηνήκε θαη ηεκ αζθάιεηα. Η 

 Δηαθήνολε δεκ ηενανπεί ηα δηθαηώμαηα. Πηζηεύεη ζηεκ ηζμηημία  ηςκ πμιηηηθώκ, 

μηθμκμμηθώκ, θμηκςκηθώκ θαη πμιηηηζηηθώκ δηθαηςμάηςκ, θαζώξ θαη ζηε μεηαλύ 

ημοξ αιιειελάνηεζε. 

        Η Δηαθήνολε μναμαηίζηεθε  έκακ θόζμμ όπμο όιμη -άκδνεξ, γοκαίθεξ θαη 

παηδηά-  ζα δμοκ με αλημπνέπεηα,  πςνίξ πείκα, βία θαη δηαθνίζεηξ. Γκακ θόζμμ 

όπμο μ θαζέκαξ απμιαμβάκεη ηα αγαζά ηεξ ζηέγαζεξ, ηεξ ογείαξ, ηεξ πενίζαιρεξ, 

ηεξ εθπαίδεοζεξ θαη ηςκ ίζςκ εοθαηνηώκ. 

        Οη ανπέξ ηεξ Δηαθήνολεξ  ακηηθαημπηνίδμκηαη ζημ ύκηαγμα θαη ζημοξ 

κόμμοξ  ζε πενηζζόηενεξ  από 90 πώνεξ. Δηεζκείξ, πενηθενεηαθμί θαη εζκηθμί 

μεπακηζμμί  δεμημονγήζεθακ με ζθμπό ηεκ πνμζηαζία θαη ηεκ πνμώζεζε ηςκ 

ακζνώπηκςκ δηθαηςμάηςκ. Η θμηκςκία ηςκ πμιηηώκ επαγνοπκά γηα ηα ακζνώπηκα 

δηθαηώμαηα, απμθηώκηαξ  όιμ θαη μεγαιύηενε επηννμή. Δεκ οπάνπεη ςζηόζμ 

αμθηβμιία όηη πανά ηεκ πνόμδμ πμο έπεη επηηεοπζεί, ηόζμ ζε κμμηθό όζμ θαη ζε 

πναθηηθό επίπεδμ, ελαθμιμοζμύκ κα οπάνπμοκ ζμβανά θεκά όζμκ αθμνά ηεκ  

πνμζηαζία από ημκ θόβμ, ηεκ αδηθία θαη ηεκ ακηζόηεηα. 

        Η αηημςνεζία, μη έκμπιεξ ζογθνμύζεηξ θαη ηα απμιοηανπηθά θαζεζηώηα δεκ 

έπμοκ εηηεζεί. Ο ναηζηζμόξ, μη δηαθνίζεηξ θαη ε μηζαιιμδμλία  είκαη μενηθέξ από ηηξ 

μεγαιύηενεξ πνμθιήζεηξ ηεξ επμπήξ μαξ. ε πάνα πμιιέξ πώνεξ, ε βία θαηά ηςκ 

γοκαηθώκ ελαθμιμοζεί κα απμηειεί θαζεμενηκό θαηκόμεκμ. 

 Ακελανηήηςξ θύιμο, θαηαγςγήξ ή θοιήξ, ε θμηκςκηθή εοεμενία ελανηάηαη από ημκ 

ζεβαζμό όιςκ ηςκ δηθαηςμάηςκ. Γηα ημκ ιόγμ αοηόκ, ηα θνάηε πνέπεη κα πνάλμοκ 

πενηζζόηενα γηα ηεκ επίηεολε ηςκ Ακαπηοληαθώκ ηόπςκ ηεξ Υηιηεηίαξ θαη κα 

εκηάλμοκ ζηεκ πνμζπάζεηά ημοξ ηεκ πανάμεηνμ «ακζνώπηκα δηθαηώμαηα». 

         Η ακζνςπόηεηα ακηημεηςπίδεη ζήμενα ηηξ πνμθιήζεηξ ηεξ θαηαπίεζεξ θαη 

ηεξ θηώπεηαξ όπςξ αθνηβώξ θαη ημ 1948. Σεκ ίδηα ζηηγμή εμθακίδμκηαη κέεξ 

θμβενέξ πνμθιήζεηξ, όπςξ ε θιημαηηθή  αιιαγή,  ε επηζηηηζηηθή θαη 

 πνεμαημπηζηςηηθή θνίζε, ε παγθμζμημπμίεζε, ε ηνμμμθναηία, μη κέεξ  θαη 

επακεμθακηδόμεκεξ επηδεμίεξ. Ο αγώκαξ γηα ηεκ πνμζηαζία  ηςκ Ακζνςπίκςκ 

Δηθαηςμάηςκ εκώκεη μιόθιενε ηεκ ακζνςπόηεηα.  Μόκμ με ηεκ πνμζηαζία όιςκ 

ηςκ δηθαηςμάηςκ μαξ ζα είμαζηε ζε ζέζε κα επηηύπμομε  έκα θαιύηενμ επίπεδμ 
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δςήξ θαη μεγαιύηενεξ ειεοζενίεξ, όπςξ ε  Γιηκμν Ρμύζβειη θαη μη άιιμη 

ζοκηάθηεξ ηεξ Δηαθήνολεξ  δήηεζακ γηα ιμγανηαζμό μαξ πνηκ από 60 πνόκηα. 

 

ΗΕ: Τα μέτρα λιτότητας μπορεί μα παραβιάζοσμ αμθρώπιμα δικαιώματα 
  

«Έπεη πενάζεη μηζή δεθαεηία από ηόηε πμο ε θνίζε ζηεκ αγμνά οπμζεθώκ 

αθηκήηςκ ζηηξ ΗΠΑ ελειίπζεθε ζε μηα παγθόζμηα πνεμαημπηζηςηηθή θνίζε. ε 

απάκηεζε, πμιιέξ πώνεξ ακέιαβακ μεγάιεξ θιίμαθαξ δηαζώζεηξ πναθηηθά 

πνεμθμπεμέκςκ ηναπεδώκ. Λόγς αοηώκ ηςκ δηαζώζεςκ θαη άιιςκ αθόιμοζςκ 

ζοκεπεηώκ ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ, ηα δεμόζηα ειιείμμαηα έπμοκ ζεμεηώζεη μλεία 

αύλεζε ζε πμιιέξ πώνεξ. 

Κοβενκήζεηξ, ηδηαίηενα ζηεκ Γονώπε, απάκηεζακ ζηα αολακόμεκα ειιείμμαηα με 

μέηνα «ιηηόηεηαξ» – επηβάιιμκηαξ δναζηηθέξ πενηθμπέξ ζηηξ δεμόζηεξ δαπάκεξ. 

Η ιηηόηεηα έπεη επηθένεη ηαπεία οπμβάζμηζε ημο βημηηθμύ επηπέδμο, θαζώξ έγηκακ 

πενηθμπέξ ζηηξ δεμόζηεξ οπενεζίεξ θαη ηε θμηκςκηθή πνόκμηα, εκώ ηα επίπεδα 

ακενγίαξ αολήζεθακ δναμαηηθά. 

Απεοζοκόμεκε ζηε Γεκηθή οκέιεοζε ηςκ Ηκςμέκςκ Γζκώκ ζηε Νέα Τόνθε ζηηξ 

23 Οθηςβνίμο 2012, ε πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ γηα ηα Οηθμκμμηθά, Κμηκςκηθά θαη 

Πμιηηηζμηθά Δηθαηώμαηα, Ariranga Govindasamy Pillay, επεζήμακε όηη πανόηη ηα 

Κνάηε ένπμκηαη ακηημέηςπα με δύζθμιεξ απμθάζεηξ ζηε πνμζπάζεηά ημοξ κα 

δηαπεηνηζημύκ ηα δεμόζηα ειιείμμαηα, ηα μέηνα ιηηόηεηαξ ζοκηζημύκ δοκεηηθέξ 

παναβάζεηξ ηςκ κόμημςκ οπμπνεώζεςκ ηςκ Κναηώκ – Μειώκ ζηε Δηεζκή 

οκζήθε γηα ηα Οηθμκμμηθά, Κμηκςκηθά θαη Πμιηηηζμηθά Δηθαηώμαηα 

«Όλα ηα Κράηη Μέλη θα πρέπει κάθε ζηιγμή μα αποθεύγοσμ μα λαμβάμοσμ 

αποθάζεις ποσ οδηγούμ ζηημ άρμηζη ή ηη καηαζηραηήγηζη ηωμ οικομομικώμ, 

κοιμωμικώμ και πολιηιζμικώμ δικαιωμάηωμ«, δήιςζε ε Pillay, δηαβάδμκηαξ από μηα 

πνόζθαηε ακμηπηή επηζημιή πνμξ ηα Κνάηε Μέιε εθ μένμοξ ηεξ Γπηηνμπήξ εκηόξ 

ημο έημοξ. 

Γπηθονώκμκηαξ ηε οκζήθε, ηα Κνάηε Μέιε έπμοκ ηε κμμηθώξ δεζμεοηηθή 

οπμπνέςζε κα βειηηώζμοκ πνμμδεοηηθά, πςνίξ ακαδνμμέξ, ηε θαζμιηθή πνόζβαζε 

ζε αγαζά θαη οπενεζίεξ όπςξ ε ογεημκμμηθή πενίζαιρε, ε εθπαίδεοζε, ε ζηέγαζε 

θαη ε θμηκςκηθή αζθάιηζε, θαη κα δηαζθαιίζμοκ δίθαηεξ θαη εοκμσθέξ ζοκζήθεξ 

ενγαζίαξ, πςνίξ δηαθνίζεηξ, ζε ζομθςκία με εδναηςμέκα δηεζκή πνόηοπα. 

Αοηά ηα δηθαηώμαηα πνέπεη κα επηηεοπζμύκ πνεζημμπμηώκηαξ ημ μέγηζημ ηςκ 

δηαζέζημςκ πόνςκ. Ωζηόζμ, ε Pillay ζεμείςζε πςξ ηα μέηνα ιηηόηεηαξ 

ζοκηζημύκ, επηπιέμκ, έκα ακηηθίκεηνμ γηα ηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε θαη δη αοημύ 

πανεμπμδίδμοκ ηε πναγμάηςζε ηςκ μηθμκμμηθώκ θαη θμηκςκηθώκ δηθαηςμάηςκ. 

Η Γπηηνμπή είπε οπμγναμμίζεη όηη ε θμηκςκηθή ακαζθάιεηα θαη ε πμιηηηθή 

αζηάζεηα, πμο παναηενείηαη ζε πενημπέξ ηεξ Γονώπεξ ζήμενα, ήηακ επίζεξ 
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πηζακέξ ζοκέπεηεξ ηεξ άνκεζεξ ή ηεξ παναβίαζεξ ηςκ μηθμκμμηθώκ, θμηκςκηθώκ 

θαη πμιηηηζμηθώκ δηθαηςμάηςκ. Οη θηςπμί, μη γοκαίθεξ, ηα παηδηά, άκζνςπμη με 

ακαπενίεξ, ειηθηςμέκμη, άκζνςπμη πμο πάζπμοκ από HIV/AIDS, ηζαγεκείξ 

πιεζοζμμί, εζκμηηθέξ μεημρεθίεξ, μεηακάζηεξ θαη πνόζθογεξ ήηακ ηδηαηηένςξ 

εθηεζεημέκμη ζε θίκδοκμ, είπε ζεμεηώζεη ε Γπηηνμπή. 

ε μηα πνόζθαηε δήιςζε, ε Γπίηνμπμξ ημο ΟΗΓ γηα ηα Ακζνώπηκα Δηθαηώμαηα, 

Navi Pillay, ελέθναζε ηεκ ακεζοπία ηεξ γηα ηηξ δημγθμύμεκεξ θμηκςκηθέξ εκηάζεηξ 

πμο ηνμθμδμημύκηαη από ηηξ ζοκέπεηεξ ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ ζηεκ Γιιάδα θαη 

ηεκ Ιζπακία θαη γηα ηηξ εονύηενεξ δοζμεκείξ επηπηώζεηξ ηςκ μέηνςκ ιηηόηεηαξ 

ζημοξ πημ εοάιςημοξ. 

Πμιιμί εηδηθμί ηςκ ακζνςπίκςκ δηθαηςμάηςκ ζηα Ηκςμέκα Έζκε έπμοκ πνόζθαηα 

θαηαδείλεη με πμηόκ ηνόπμ ηα μέηνα ιηηόηεηαξ είκαη αζύμβαηα με ηα μηθμκμμηθά, 

θμηκςκηθά θαη πμιηηηζμηθά ακζνώπηκα δηθαηώμαηα, θη έπμοκ απεοζύκεη εθθιήζεηξ 

γηα μεηαννοζμίζεηξ ζημκ ηναπεδηθό θιάδμ θαη γηα πνμζεγγίζεηξ γηα ηεκ έλμδμ από 

ηε πνεμαημπηζηςηηθή θαη μηθμκμμηθή θνίζε πμο κα βαζίδμκηαη ζηα ακζνώπηκα 

δηθαηώμαηα.»   

ΚΓΙΜΓΝΟ ηεξ Ναβακεζεμ Πηιασ (Η Ναβακεζέμ Πηιάη είκαη ύπαηε ανμμζηήξ ημο 

ΟΗΓ γηα ηα Ακζνώπηκα Δηθαηώμαηα.)Πεγή: OHCHR 

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

 

 

ΚΓΙΜΓΝΟ 

Θέμαηα 

Πιενμθμνίεξ 

Λμγηθέξ ζπέζεηξ 

Η αμαγμώοιζη και ξ ζεβαζμόπ ηωμ αμθοωπίμωμ δικαιωμάηωμ 

 

1.Ο βαζμόξ ζεβαζμμύ ηςκ ακζνςπίκςκ δηθαηςμάηςκ 

οπήνλε πάκημηε ημ αζθαιέζηενμ θνηηήνημ ημο βαζμμύ ζοκμπήξ 

θαη ηεξ πμηόηεηαξ θάζε θμηκςκίαξ. Καη' επέθηαζε, πνέμξ ηεξ 

θμηκςκίαξ ςξ ζοκόιμο είκαη μ ζεβαζμόξ, ε ακαγκώνηζε θαη ε 

πνμζηαζία ηςκ δηθαηςμάηςκ ηςκ πμιηηώκ πμο δμοκ μέζα ζ' αοηή. 

2.Αιιά θαη ζε αηξμικό επίπεδμ μ θάζε πμιίηεξ μθείιεη κα 

ζέβεηαη όπη μόκμ ηα δηθαηώμαηα ηςκ ακζνώπςκ πμο βνίζθμκηαη 

ζε άμεζε ζπέζε με αοηόκ, αιιά θαη ηα δηθαηώμαηα ηςκ πνμζώπςκ 

εθείκςκ πμο δεκ έπμοκ, βέβαηα, θαμία ζπέζε θαη ελάνηεζε μαδί 

ημο, εμπίπημοκ όμςξ ζηε πνηζηηακηθή έκκμηα ημο πιεζίμκ. 

3.Ο άκζνςπμξ γεκηθά μθείιεη κα ζέβεηαη ημ ζοκάκζνςπμ 

ημο, ζημ βαζμό πμο μ ίδημξ ζα ήζειε κα ημκ ζεβαζημύκ, θάκμκηαξ 

πνάλε αοηό πμο πμιύ εύζημπα είπε θάπμηε μ Καδακηδάθεξ: 

«Αγάπα ημκ άκζνςπμ, γηαηί είζαη εζύ». Ακ μ θαζέκαξ από μαξ 

 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/AusterityMeasures.aspx
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βιέπεη μέζα ζημκ άιιμ ημκ ίδημ ημο ημκ εαοηό, ηόηε είκαη βέβαημ 

όηη πμιιέξ πανακμήζεηξ, πανελεγήζεηξ θαη αδηθίεξ δε ζα έπμοκ 

ιόγμ ύπανλεξ, εκώ ηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα ζα είκαη ζεβαζηά 

θαη θακείξ δε ζα δηακμείηαη κα ηα παναβηάζεη. 

4.Σα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα, βέβαηα, θαημπονώκμκηαη 

θαη ποξζηαηεύξμηαι από οκηάγμαηα, από Καηαζηαηηθμύξ Υάνηεξ 

Ακζνςπίκςκ Δηθαηςμάηςκ, πμο έπμοκ πενίηεπκα θηιμηεπκεζεί, 

από Δηαθενύλεηξ άθζμκεξ θαη από Δηεζκείξ Ονγακηζμμύξ. Όμςξ, 

παν' όια αοηά, εθαημμμύνηα άκζνςπμη ζηενμύκηαη ηεκ ειεοζενία 

ημοξ θαη ζε πμιιέξ μάιηζηα πενηπηώζεηξ ηηξ πημ ζημηπεηώδεηξ 

εθθνάζεηξ ηεξ. 

5.Από ηεκ άιιε, αημμζηαγείξ ηύνακκμη αοημαπμθαιμύκηαη 

πνμζηάηεξ θαη ζςηήνεξ ηςκ ιαώκ, ελακδναπμδηζηέξ* 

αοημδημνίδμκηαη ηημεηέξ ηεξ ειεοζενίαξ*, μεγαιόζπεμμη* 

απαηεώκεξ θαηαπαηεηέξ θαη θαηαπναζηέξ* μηιμύκ γηα ημκ ηίμημ 

μόπζμ θαη ηεκ ηενόηεηα ηεξ ηδημθηεζίαξ θαη έμπμνμη ηςκ ηενώκ 

θαη ηςκ μζίςκ γηα εοζοκεηδεζία θαη ζρμέπεια. Αθόμα θαη ζήμενα 

οπάνπμοκ μένε ζηα μπμία ε επηβμιή δηθηαημνηθώκ θαζεζηώηςκ 

εμθακίδεηαη ςξ ζςηήνηα ιύζε ή ςξ έθθναζε δεμμθναηηθήξ 

δηαθοβένκεζεξ ηεξ πώναξ, όπςξ επίζεξ πενημπέξ πμο έπμοκ 

θαηαθηεζεί θαη βνίζθμκηαη οπό θαημπή, όπςξ ε μανηονηθή 

Κύπνμξ. 

6.ηηξ πενημπέξ αοηέξ, ε άζθεζε ροπμιμγηθήξ βίαξ, μη 

δηώλεηξ θαη μη ζοιιήρεηξ, μη θναηήζεηξ, μη θοιαθίζεηξ, ηα 

βαζακηζηήνηα, ε ηνμμμθναηία, ε παναβίαζε ημο μηθμγεκεηαθμύ 

αζύιμο θαη ε θαηάνγεζε, ηειηθά, ημο δεμμθναηηθμύ θαζεζηώημξ 

ελεοηειίδμοκ θαη θαηανναθώκμοκ ηεκ ακζνώπηκε αλημπνέπεηα θαη 

θαηανγμύκ θάζε έκκμηα ηζεγμνίαξ, ηζμκμμίαξ θαη ηζμπμιηηείαξ. 

7.Δοζηοπώξ, αθόμα θαη ζε πώνεξ 

με δημξκοαηική δηαθοβένκεζε, ζε πώνεξ ημο ιεγόμεκμο 

πμιηηηζμέκμο θόζμμο, γίκμκηαη θαζεμενηκά παναβηάζεηξ ηςκ 

ακζνςπίκςκ δηθαηςμάηςκ. Δηόηη γηα πμηα πνμζηαζία ακζνςπίκςκ 

δηθαηςμάηςκ μπμνεί κα γίκεηαη ιόγμξ, όηακ ηα ηζημεκηέκηα 

μεγαζήνηα ζηενμύκ ημκ ήιημ θαη ημκ αένα από ηα παηδηά, όηακ ε 

απιεζηία ημο πνήμαημξ δε μαξ επηηνέπεη κα ακαζάκμομε θαη δεκ 

αθήκεη ημκ παναμηθνό πώνμ γηα ηεκ ροπαγςγία ηςκ παηδηώκ θαη 

ηεκ άζιεζε ηςκ κέςκ, όηακ ελαηηίαξ ημο κέθμοξ ηςκ μεγάιςκ 

πόιεςκ γεμίδμοκ θαζεμενηκά ηα κμζμθμμεία μαξ από αζζεκείξ, 

όηακ βάκαοζα οπμβαζμίδμκηαη θαη αιιμηώκμκηαη ημ πενηβάιιμκ 

θαη ε πμηόηεηα ηεξ ακζνώπηκεξ δςήξ; 

8.Γηα πμηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα θαη πνμζηαζία ημοξ 

μπμνμύμε κα μηιάμε, αθόμα θαη ζε αοηέξ ηηξ δεμμθναηηθέξ πώνεξ, 

όηακ οπάνπμοκ εθαημμμύνηα άκενγμη θαη άζηεγμη, όηακ 

εθαημμμύνηα άκζνςπμη πεηκμύκ θαη μέκμοκ ακαιθάβεημη ή όηακ ε 

άκηιεζε μιηθώκ αγαζώκ είκαη, ηηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ, 
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απμηέιεζμα εθμεηάιιεοζεξ, απάηεξ, κμζείαξ θαη δςνμδμθίαξ; 

οκεπώξ, δεκ ανθμύκ μόκμ ηα οκηάγμαηα θαη μη Δηαθενύλεηξ γηα 

ηεκ πνμζηαζία ηςκ ακζνςπίκςκ δηθαηςμάηςκ. 

9.Γίκαη απαναίηεημ, πένα από ηηξ μπμηεζδήπμηε 

δηαθενύλεηξ, κα πανέπεηαη ζημκ θάζε πμιίηε ε δοκαηόηεηα κα δεη 

άκεηα θαη ειεύζενα μέζα ζ' έκα πενηβάιιμκ πμιηηηζμέκμ, 

ακζνώπηκμ θαη εοπάνηζημ, όπςξ είκαη επίζεξ απαναίηεημ κα 

ελαζθαιίδεηαη ζ' αοηόκ ε ζςζηή παηδεία, ε μιμθιενςμέκε θαη 

απμηειεζμαηηθή δεμόζηα πενίζαιρε θαη, γεκηθόηενα, μηα ακεθηή 

πμηόηεηα δςήξ. 

10.Μόκμ έηζη ζα μπμνμύμε κα μηιάμε 

γηα ποαγμαηική πνμζηαζία ηςκ ακζνςπίκςκ δηθαηςμάηςκ θαη ηςκ 

ειεοζενηώκ ημο πμιίηε. 

 

Κςκ/κμξ Δεμόπμοιμξ, Σα Νέα, 11-12-1998 

 

 

Εναμδοαπξδιζηέπ: όζμη οπμδμοιώκμοκ, ζέημοκ άιιμοξ θάης από ηεκ ελμοζία ημοξ 

Τιμηηέπ ηηπ ελερθεοίαπ: όζμη θνμκηίδμοκ θαη επηβιέπμοκ ηεκ εθανμμγή ηεξ 

Μεγαλόζςημξι: όζμη δίκμοκ ηεκ εκηύπςζε όηη είκαη ζπμοδαίμη 

Καηαςοαζηέπ: αοημί πμο θάκμοκ δηθά ημοξ πνάγμαηα πμο ακήθμοκ ζε άιιμοξ με 

πανάκμμμ ηνόπμ. 

ΓΡΩΣΗΓΙ 

Α. Να γναθεί ε πενίιερε ημο θεημέκμο (πενίπμο 100 ιέλεηξ) 25 Μ 

Β1. Ο άμθοωπξπ γεμικά ξθείλει μα ζέβεηαι ηξ ζρμάμθοωπξ ηξρ, ζηξ βαθμό 

πξρ ξ ίδιξπ θα ήθελε μα ηξμ ζεβαζηξύμ: Να ακαπηύλεηε ημ πενηεπόμεκμ ηεξ 

θνάζεξ (πενίπμο 80 ιέλεηξ)12 Μ 

Β2. παν. 7; Πμημξ ηνόπμξ πεηζμύξ αλημπμηείηαη από ημ ζογγναθέα γηα κα ζηενίλεη 

ηηξ απόρεηξ ημο; Με πμημ ηνόπμ ακαπηύζζεηαη ε πανάγναθμξ;10 Μ 

 Β3. αηξμικό, ποξζηαηεύξμηαι, ζρμέπεια, δημξκοαηική, ποαγμαηική: Να γνάρεηε 

έκα ακηώκομμ γηα θαζεμηά ιέλε. 5 Μ 

Β4. καη' επέκηαζη, αμ , όμωπ, από ηημ άλλη, επίζηπ, όπωπ, διόηι,   

   ζρμεπώπ:Ση ζεμαίκμοκ μη ιέλεηξ ζοκμπήξ; 

 

Γ. Παοαγωγή λόγξρ 

Μπμνεί ηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα κα έπμοκ θαη ηοπηθά θαημπονςζεί απ' ηε δηεζκή 

θμηκόηεηα, αιιά ζε ανθεηέξ πενηπηώζεηξ παναηενμύκηαη ζμβανέξ παναβηάζεηξ. Να 

ακαθενζείηε ζηηξ ζεμακηηθόηενεξ ακάμεζα ημοξ, εζηηάδμκηαξ ηεκ πνμζμπή ζαξ ζηηξ 

ακαπηογμέκεξ πώνεξ ημο δοηηθμύ θόζμμο. Τπμζέζηε όηη ημ θείμεκμ ζαξ (500-600 

ιέλεηξ) ζα δεμμζηεοηεί ζε μηα εθεμενίδα ηεξ πενημπήξ ζαξ.40 Μ 
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Θέματα που προτείνονται για συζήτηση 
 

◊ Ο ΑΛ. βάϊτσερ υποστηρίζει πως η παγκόσμια έννοια της ηθικής είναι 
ο «σεβασμός της ζωής». 

◊ υμφωνείτε με αυτήν την αντίληψη; Ο σύγχρονος άνθρωπος δίνει αυτό 
το περιεχόμενο στη ζωή του; Αναφέρετε παραδείγματα για να στηρίξετε 
την άποψή σας και υπερασπισθείτε μαχητικά την αξία της ανθρώπινης 
ζωής. ελ. 162  

◊ Με βάση την Οικουμενική διακήρυξη να γράψετε μια εισήγηση, στην 

οποία θα καταγγέλλετε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

◊ Τποστηρίζεται ότι η Οικουμενική διακήρυξη είναι προϊόν της 
ευρωπαϊκής ιστορίας και έκφραση των δυτικών αξιών. Μήπως, λοιπόν, 
η διακήρυξη εκφράζει μόνο τις δυτικές κοινωνίας και προωθεί τον 
πολιτισμικό επεκτατισμό στις αναπτυσσόμενες χώρες 

◊ Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, π.χ. της γυναίκας σε 
χώρες της ανατολής ή του τρίτου Κόσμου, είναι γεγονός. Ορισμένοι 
ωστόσο υποστηρίζουν ότι οι παραβιάσεις αυτές νομιμοποιούνται από 
την πολιτισμική παράδοση των χωρών αυτών και ότι η Οικουμενική 
διακήρυξη συνιστά απειλή κατά της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας αυτών 
των λαών. ΄Αλλοι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι η Οικουμενική 
διακήρυξη διασφαλίζει την ποικιλία πολυπολιτισμικής έκφρασης στο 
πλαίσιο της ενιαίας πολυπολιτισμικής ανθρωπότητας. Να συζητηθούν 
οι παραπάνω αντιτιθέμενες απόψεις. 

◊ Ο Ο.Η.Ε είναι ο μόνος παγκόσμιος θεσμικός προστάτης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πόσο καλά ανταποκρίνεται στο ρόλο αυτό; 
Ποια εμπόδια συναντάει στην προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων;  

 

 


