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Τα ανθρώπινα δικαιώματα
Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε 

από τη Γενική Συνέλευση το 1948, καθορίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, 

για όλες τις γυναίκες και όλους τους άντρες. Μεταξύ αυτών, είναι το δικαίωμα 

στη ζωή, την ελευθερία και την ιθαγένεια, στην ελευθερία της σκέψης, της 

συνείδησης και της θρησκείας, στην εργασία, στην εκπαίδευση, το δικαίωμα 

στην τροφή και την κατοικία και το δικαίωμα συμμετοχής στη διακυβέρνηση. 

Η Διακήρυξη έθεσε τις βάσεις για περισσότερες από 80 συνθήκες και 

διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Το δικαίωμα στη ζωή

Το δικαίωμα στη ζωή είναι η πεποίθηση που έχει ένα ον ότι έχει 

το δικαίωμα να ζει και, ειδικότερα, ότι δεν πρέπει να σκοτωθεί 

ούτε από άλλη οντότητα ούτε από την κυβέρνηση.

Αναφέρεται συχνά σε ζητήματα σχετικά με την επιβολή θανατικής 

ποινής, τις πολεμικές ενέργειες, τις εκτρώσεις, την ευθανασία, 

την αστυνομική βία, τις ανθρωποκτονίες και τα δικαιώματα των 

ζώων. 



Το δικαίωμα στην ελευθέρια έκφρασης 
και πληροφόρησης

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το 

δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την 

ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την 

ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.



Το δικαίωμα στην ελευθέρια σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 

θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής 

θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του 

θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ’ 

ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών 

καθηκόντων και τις τελετές. Το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως 

αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή 

του.



Το δικαίωμα στην εργασία και στην εκπαίδευση

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην 

επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση. 

Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών 

αρχών καθώς και το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη 

μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και 

παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τις εθνικές 

νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.



ας ακούσουμε...

https://video.link/w/fCcSc


• https://unric.org/el/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-
%cf%83%cf%8d%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-
%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%bf%ce%b9-2/

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CF%83%C
F%84%CE%B7_%CE%B6%CF%89%CE%AE

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%C
E%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1

• https://fra.europa.eu/el/eu-charter/article/14-dikaioma-ekpaideysis
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