
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΗΕ 

 

1.Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και πείνας 

2.Επίκτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

3.Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυση των γυναικών. 

4.Μείωση της θνησιμότητας. 

5.Βελτίωση της υγείας των μητέρων. 

6.Καταπολέμηση του AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών. 

7.Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

8.Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας για ανάπτυξη. 

 

ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  Ο.Η.Ε. 

 

-να αποτελεί το φόρουμ που καθορίζει την παγκόσμια ατζέντα. 

-να πετυχαίνει τη συναίνεση σε επίμαχα ζητήματα. 

-να θέτει τους κανόνες με τους οποίους συμβιούν τα έθνη. 

-να διαδραματίζει το ρόλο του ειλικρινούς μεσολαβητή. 

-να χωρίζει τα αντιμαχόμενα μέρη 

-να συμβάλλει στην απόδοση δικαιοσύνης σε όσους υφίστανται 

διακρίσεις. 

-να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια και να εξασφαλίζει πρόσβαση 

σε τροφή, φάρμακα, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη. 

-να βελτιώνει τις συνθήκες ζωής και να μετριάζει τη φτώχεια. 

-να ακολουθεί ένα δυναμικό σχέδιο για την ανάπτυξη. 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

 ΟΡΙΣΜΟΣ- ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΑΣ 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι «βασικά δικαιώματα και 

θεμελιώδεις ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι», τα 

οποία περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα όπως το 

δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και 



έκφρασης, καθώς και την ισότητα ενώπιων του νόμου. Στα 

ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται, επίσης, κοινωνικά, 

πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της 

συμμετοχής στον πολιτισμό, το δικαίωμα στην τροφή, την 

εργασία και την εκπαίδευση. 

 

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. 

 

- 1ο Άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα του Ο.Η.Ε. 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε 

όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και  

αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της 

ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. 

Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν 

την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι 

άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, 

λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί 

ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου. 

 

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο 

άνθρωπος να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο 



καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της 

καταπίεσης. 

 

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη 

φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη. 

 

Επειδή με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών 

διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στα θεμελιακά δικαιώματα 

του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης 

προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και 

γυναικών και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να 

συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν 

καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης 

ελευθερίας. 

 

Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να 

εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων 

Εθνών, τον αποτελεσματικό σεβασμό των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και των θεμελιακών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο. 

 

Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες αυτές έχει εξαιρετική σημασία για να εκπληρωθεί 

πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο 

πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε 

κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη 

αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και 

την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός 

των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να  

εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η 

παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα 



στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα 

στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και 

όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει  η παρούσα Διακήρυξη, 

χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το 

χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή 

οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις την εθνική ή κοινωνική 

καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη 

κατάσταση. 

 

Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του 

πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την 

οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική 

περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή  υπό  εξουσία  ή που 

βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την 

προσωπική του ασφάλεια. 

 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 4 

 

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή 

μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή 

απαγορεύονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε 

ποινή ή μεταχείριση σκληρή απάνθρωπη ή ταπεινωτική. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Καθένας, όπου και αν βρίσκεται έχει δικαίωμα στη αναγνώριση 

της νομικής του προσωπικότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση 

προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Όλοι 

έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα 

παραβίαση την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για 

μια τέτοια δυσμενή διάκριση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα 

στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που 

παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία του 

αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να 

εξορίζεται αυθαίρετα. 



 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η 

υπόθεσή του δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και 

αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το 

βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να 

θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα 

με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν 

εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπιση του 

εγγυήσεις. 

2. Κανείς δε θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, 

κατά το χρόνο που τελέστηκαν δεν συνιστούσαν αξιόποινο 

αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν 

επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά το 

χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην 

ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την 

αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης 

του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από 

επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους. 

ΑΡΘΡΟ 13 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να 

εκλέγει τον τόπο της διαμονής στο εσωτερικό του κράτους. 

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε 

χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 14 



1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά 

άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες. 

2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε 

περίπτωση δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού 

ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς 

και τις αρχές του Ο.Η.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας 

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένεια του 

ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια 

ΑΡΘΡΟ 16 

1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και 

η γυναίκα, χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της 

εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να 

παντρεύονται και ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα 

δικαιώματα ως προς το γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και 

κατά τη διάλυση του. 

2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και 

πλήρη συναίνεση των μελλόνυμφων. 

3. Η οικογένεια είναι το βασικό και το φυσικό στοιχείο της 

κοινωνίας και έχει το δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία 

και το κράτος 

ΑΡΘΡΟ 17 

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας. 

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της 

συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό 

περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη 



θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί 

με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη 

λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών. 

ΑΡΘΡΟ 19  

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της 

έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην  υφίσταται 

δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να 

αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με 

οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλον τον κόσμο. 

  ΑΡΘΡΟ 20 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται 

ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς. 

2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο 

σωματείο. 

ΑΡΘΡΟ 21 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της 

χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα 

εκλεγμένους. 

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, 

στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.  

3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση 

αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να 

διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, 

ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της 

εκλογής. 

ΑΡΘΡΟ 22 

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα 

κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία 

και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα με την οργάνωση και 

τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του 

εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και 



πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την 

αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

του. 

ΑΡΘΡΟ 23 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει 

ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και 

ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από 

την ανεργία. 

2. Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής 

για ίση εργασία. 

3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής 

αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του 

συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή 

να εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα 

μέσα κοινωνικής προστασίας. 

4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα 

και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των 

συμφερόντων του. 

ΑΡΘΡΟ 24 

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο 

και ιδιαίτερα σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε 

περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να 

εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και 

ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική  

περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. 

Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για  την ανεργία, την 

αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως 

και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της 



συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτως της 

θέλησής του.  

2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής 

μέριμνας και περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν  

είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική 

προστασία. 

ΑΡΘΡΟ 26 

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση 

πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη βασική 

βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η 

τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να 

εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία 

πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα 

με τις ικανότητές τους. 

2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της 

ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών 

ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την 

ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες 

τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Ηνωμένων Εθνών για τη 

διατήρηση της ειρήνης. 

3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να 

επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά 

τους. 

ΑΡΘΡΟ 27 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην 

πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες 

και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της. 

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και 

υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους 

επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του. 

 



ΑΡΘΡΟ 28 

Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής 

τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που 

προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να 

πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα 

πλαίσια της οποίας και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των 

ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο στους 

περιορισμούς που ορίζονται  από τους νόμους, με 

αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο 

σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων 

και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της 

δημόσιας τάξης και του γενικού καλού,   σε μια δημοκρατική 

κοινωνία. 

3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία 

περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις 

αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 

ΑΡΘΡΟ 30 

Καμία διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος σε μια ομάδα ή σε ένα 

άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να 

εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων 

και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Σκοπός των διατάξεων του 

άρθρου 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά 



Δικαιώματα είναι η προστασία τόσο της αξιοπρέπειας όσο και της 

σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας του ατόμου. Με νομοθετικά και 

άλλα αναγκαία μέτρα το κράτος υποχρεούται να προστατεύει όλους 

τους πολίτες από τις πράξεις που απαγορεύει το άρθρο 7, είτε 

τελούνται από πρόσωπα που ενεργούν με την επίσημη ιδιότητα τους ή 

εκτός των καθηκόντων τους, είτε από ιδιώτες. Η απαγόρευση του 

άρθρου 7 συμπληρώνεται από τις θετικές προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Συμφώνου, που ορίζει ότι «κάθε 

πρόσωπο που στερείται της ελευθερίας του αντιμετωπίζεται με 

ανθρωπισμό και σεβασμό της εγγενούς ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Το 

άρθρο 7 απαγορεύει ρητά τα ιατρικά ή επιστημονικά πειράματα χωρίς 

την ελεύθερη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται 

αυθαίρετα. Το ότι κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται ή να κρατείται 

αυθαίρετα είναι από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο 

γιατί προστατεύονται από το Σύνταγμα, αλλά γιατί αποτελούν έναν από 

τους βασικούς πυλώνες της Δημοκρατίας. Ειδικότερα, ο νομοθέτης έχει 

προβλέψει με τον Ποινικό Κώδικα μια ολόκληρη διαδικασία που 

περιλαμβάνει πολλά στάδια προκειμένου να εξασφαλίσει την 

προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Η εξορία δε, δεν επιτρέπεται και 

δεν προβλέπεται ως ποινή, παρά μόνο με τη μορφή απέλασης 

αλλοδαπών που έχουν ήδη καταδικαστεί. 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Κανένας δεν είναι ένοχος εάν δεν καταδικαστεί με απόφαση 

δικαστηρίου. Το ότι συνελήφθη και είναι κατηγορούμενος δε σημαίνει 



ότι είναι και ένοχος. Ο νόμος προκειμένου να προστατεύσει αυτούς που 

συλλαμβάνονται και κατηγορούνται, έχει θεσπίσει μια σειρά από 

δικαιώματα. Η πρακτική αυτή μετουσιώνεται στο λεγόμενο «τεκμήριο 

της αθωότητας» (το δικαίωμα απολογίας, το δικαίωμα της πρώτης 

ακρόασης, μη δημοσιοποίησης των στοιχείων που αποτελούν βασικές 

αρχές αυτού). Εάν μεταγενέστερα, μια πράξη θεωρηθεί αδίκημα δε 

σημαίνει ότι ο δράστης πρέπει να κατηγορηθεί, καθώς όλα κρίνονται με 

βάση το χρόνο τέλεσης της και όχι το χρόνο εκδίκασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Η 

οδηγία αυτή θέτει κανόνες για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Η λειτουργία της ξεκίνησε 

στις 10 Νοεμβρίου 1997. 

Σκοπός της αρχής: ο σεβασμός και η προστασία της ανεξαρτησίας της 

ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 

αποτελούν θεμελιώδη και πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρατικής 

κοινωνίας. Με την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας, έχει σαν συνέπεια 

την αυξημένη ζήτηση προσωπικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα. Η ανεξέλεγκτη καταχώρηση προσωπικών δεδομένων 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ιδιωτική ζωή του πολίτη. Για το 

σκοπό αυτό στην Ελλάδα ιδρύθηκε ως ανεξάρτητος διοικητικός φορέας 

η Α.Π.Δ.Χ.Π. 

 Πότε και σε τι καθεστώτα πραγματοποιούνται καταπατήσεις 

ιδιωτικών περιουσιών; 

Σε καθεστώτα ολοκληρωτικά, τα οποία τις περισσότερες φορές  δεν 

έχουν σύνταγμα και κατοχυρωμένα τα κυρίαρχα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Στα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνεται και αυτό της 

προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας. Από την άλλη πλευρά στα 



δημοκρατικά καθεστώτα δεν υπάρχει η έννοια της καταπάτησης της 

ιδιωτικής περιουσίας. Αν παρουσιαστεί η ανάγκη χρήσης της ιδιωτικής 

περιουσίας υπέρ του κράτους γίνεται πάντα για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος και με διαδικασίες που ορίζονται από συγκεκριμένους 

νόμους και στις περιπτώσεις αυτές ο πολίτης που βλάπτεται 

αποζημιώνεται είτε με χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στη 

χρηματική αξία της γης που πήραν είτε με ανταλλαγή. 

 Διακρίσεις μεταξύ των πολιτών, ως προς τη δικαιοσύνη 

Άμεση διάκριση υπάρχει όταν ένα πρόσωπο για τις διάφορες 

πεποιθήσεις του υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από κάποιο 

άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση, ενώ  έμμεση διάκριση, όταν μια 

εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική μπορεί να 

θέσει ορισμένα πρόσωπα σε μειονεκτική θέση.  

 Εξορία 

Εξορία ονομάζεται η απομάκρυνση  εν  είδει  ποινής, κάποιου από την 

περιοχή ή το κράτος στο οποίο μένει, χωρίς να επιτρέπεται να 

επιστρέψει, η ζωή έξω από τα όρια της πατρίδας. Η πρακτική της 

εξορίας εφαρμόζεται από παλαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα σε 

περιπτώσεις όπου δεν είναι επιθυμητές άλλες, πιο δραστικές λύσεις 

απομάκρυνσης των ανθρώπων από ορισμένο μέρος. Για παράδειγμα, η 

εξορία προτιμάται σε περιπτώσεις επιφανών προσώπων όπως και σε 

περιπτώσεις επιθυμητής απομάκρυνσης μεγάλου αριθμού ατόμων, 

όπου η φυλάκιση είναι αντιοικονομική. Σε αρκετές περιπτώσεις η 

εξορία ταυτίζεται με κακουχίες και ταλαιπωρία και σε άλλες η εξορία 

μπορεί να είναι ζωή με πολύ καλές συνθήκες, αν και μακριά από την 

πατρίδα του εξορισμένου. 

Εξορίες: 

- Στην Δικτατορία του Μεταξά πολιτικοί εκτοπίστηκαν σε 

απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας. 

- Μετά τη λήξη του εμφύλιου πολέμου εξορίστηκαν πρόσωπα που 

θεωρήθηκαν επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια των πολιτών, 

με κομμουνιστική ή φιλοκομμουνιστική δράση. 



- Κατά την επταετία, η κυβέρνηση της δικτατορίας είχε ως συνήθη 

πρακτική τον εκτοπισμό των αντικαθεστωτικών σε άγονα νησιά 

και μακρινές περιοχές ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να 

προκαλέσουν ανατροπή του καθεστώτος. 

 

 Νέλσον Μαντέλα( νοτιοαφρικανός πολιτικός ηγέτης, πρόεδρος 

της Νοτιοαφρικανικής Δημοκρατίας 1994-99) 

Αποφθέγματα του Νέλσον Μαντέλα: 

1. Μοιάζει πάντα αδύνατο μέχρι να συμβεί. 

2. Όταν κάποιος ανέβει ένα μεγάλο λόφο, το μόνο που ανακαλύπτει 

είναι ότι υπάρχουν  πολλοί περισσότεροι λόφοι για να ανέβει. 

3. Θα πετύχεις περισσότερα σ αυτόν τον κόσμο μέσα από πράξεις 

ελέους, απ ότι μέσα από πράξεις τιμωρίας 

4. Η μνησικακία είναι σαν να πίνεις δηλητήριο και μετά να ελπίζεις 

ότι θα σκοτώσεις τους εχθρούς σου. 

5. Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο το οποίο μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο. 

6. Το να είσαι ελεύθερος δε σημαίνει απλά να ελευθερώνεις 

κάποιον από τις αλυσίδες του, αλλά να ζεις κατά ένα τρόπο που 

σέβεται και ενισχύει την ελευθερία των άλλων. 

 

  Στοιχεία από το ΒΙΝΤΕΟ Dublin trap: 

 

- Έχουν αυξηθεί οι μετανάστες δραματικά 2009   3500 

 

- Υπάρχει πρόβλημα με τους μετανάστες (οι Έλληνες) διότι δεν 

μπορούν να ζήσουν μαζί τους. Η γνώμη των μεταναστών είναι ότι 

κάποιοι από τους Έλληνες  τους συμπεριφέρονται ρατσιστικά. 

Αυτή η άποψη υποστηρίζεται βασιζόμενη στην συμπεριφορά 

ορισμένων  ρατσιστικών  κομμάτων. 

- Η Συνθήκη του Δουβλίνου επιτρέπει μετανάστες να έρχονται στην 

Ευρώπη, αλλά να μένουν στην Ελλάδα. Είναι μια ευαίσθητη 

κατάσταση. 



 

- Οι μετανάστες έρχονται για να επιζήσουν. 

 

- Με τη βοήθεια των ανθρώπων της παρανομίας, οι μετανάστες 

καταφθάνουν στην Ευρώπη. 

 

- Οι ελληνικές ακτοπλοϊκές δυνάμεις, συμπεριφέρονται 

απάνθρωπα στους μετανάστες που περνάνε τα σύνορα. Για 

παράδειγμα, ανοίγουν τις τάπες από τα πλοιάρια για να γεμίσουν 

νερό και να πνιγούν οι μετανάστες. 

 

- Οι συνθήκες διαβίωσης στον χώρο που κρατούνταν ήταν άθλιες. 

Ζούσαν ανά 20 άτομα μαζί και χρησιμοποιούσαν μόνο 2 

τουαλέτες, χωρίς θέρμανση φυσικά. Οι ελληνική αστυνομία 

χλευάζει με άσχημο τρόπο τους μετανάστες. 

-  

- Στην περιοχή του Έβρου οι συνθήκες είναι εχθρικές. Έτσι, πολλοί 

δεν καταφέρνουν να περάσουν τον ποταμό και αποβιώνουν.  

 

- Αντιδράσεις για τις πολυδάπανες επιχειρήσεις της αστυνομίας, 

που όπως ισχυρίζονται πολλοί άνθρωποι είναι ατελέσφορες. Με 

την τοποθέτηση φράχτη το πρόβλημα δεν λύνεται, δεν συμφωνεί 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων. 

 

- Μόλις οι μετανάστες περάσουν τα σύνορα παράνομα, 

συλλαμβάνονται και μεταφέρονται στα φυλάκια. 

Ελευθερώνονται όμως μετά από λίγες μέρες. Όσοι δε έχουν 

περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν εισιτήρια για την Αθήνα, 

ελευθερώνονται νωρίτερα. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι πάλι 

απάνθρωπες. Δεν υπάρχουν κρεβάτια, δεν υπάρχει τουαλέτα, 

κάποιους μετανάστες τους χτυπάνε κιόλας. Μια απάνθρωπη 

φυλακή για ζώα. Μόνο που και αυτοί είναι άνθρωποι. 

 

- Αφού παραμείνουν στην Ελλάδα για ένα μήνα, κάποιοι 

μετανάστες πηγαίνουν στην Ευρώπη παράνομα, όπου από εκεί 



στέλνονται πίσω ξανά στην Ελλάδα. Ύστερα η ελληνική αστυνομία 

τους μεταφέρει σε ένα χώρο που ονομάζεται «δωμάτιο 

κράτησης» (Detention room). Αφού μείνουν για λίγο διάστημα 

υπό αφιλόξενες συνθήκες διαβίωσης, πάλι τους δίνεται μια ροζ 

κάρτα χωρίς λεφτά, χωρίς σπίτι. Μόνο μια κάρτα. Υπάρχουν 

άτομα που ζουν με ένα πιάτο ρύζι. 

 

 

  

 

 

Γιατισάκη Ελένη 

Ευθυμιάδης  Νικόλαος 

Θεοδοσοπούλου Τριανταφυλλιά 

Καραγκούνη Αικατερίνη 

Καρέτσας Κωνσταντίνος 


