
Δικαιώματα 

Ανθρώπου

Δεξιότητες Α3’

+ Βαγγέλης Λύκαρις

+ Κων/νος Κοντοκάνης

+ Ιάσων Μουρελάτος

+ Χρήστος Τσαντίδης



1ο Δικαίωμα: Ελευθερία του ανθρώπου



Όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι 

και ίσοι όσον αφορά την αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώµατά τους. Είναι προικισµένοι µε 

λογική και συνείδηση, και οφείλουν να 

συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε πνεύµα

αδελφοσύνης.



2ο Δικάιωμα: Όχι στις Διακρίσεις



Κάθε άνθρωπος δικαιούται να 

επικαλείται όλα τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες που προβλέπει η παρούσα 

Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως 

διάκριση, όπως ως προς τη φυλή, το 

χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη 

θρησκεία, τις πολιτικές ή 

οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την 

εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την 

περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε 

άλλη κατάσταση.



3ο Δικαίωμα: Στη ζωή



Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωή, 

στην ελευθερία και στην προσωπική 

του ασφάλεια.



4ο Δικαίωμα: Όχι στη Δουλεία



Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό 

καθεστώς δουλείας και η δουλεία και 

το δουλεµπόριο υπό οποιαδήποτε 

µορφή πρέπει να απαγορεύονται.



5ο Δικαίωμα: Όχι στα βασανιστήρια



Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε 

βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή 

ταπεινωτική µεταχείριση ή τιμωρία.



6ο Δικάιωμα: Ισότητα σε όλους



Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόµο και 

έχουν δικαίωµα να προστατεύονται εξίσου

από τον νόµο, χωρίς καµία απολύτως

διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωµα σε ίση

προστασία από κάθε διάκριση που θα 

παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και 

από κάθε υποκίνηση μιας τέτοιας 

διάκρισης.



7ο Δικάιωμα: Ναι στη προσφυγή



+ Ο καθένας έχει δικαίωµα προσφυγής σε 

ένδικα µέσα στα αρµόδια εθνικά δικαστήρια 

κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα, τα οποία 

αναγνωρίζονται από το Σύνταγµα και τον νόµο.



8ο Δικαίωμα: Όχι στη σύλληψη αυθαίρετα



Κανείς δεν μπορεί να 

συλληφθεί, να τεθεί υπό 

κράτηση ή να εξοριστεί

αυθαίρετα.



9ο Δικαίωμα: Ναι στην Εκπαίδευση



Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η 

εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, 

τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της 

βαθµίδα. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική 

εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 

κατά γενικό κανόνα και η πρόσβαση στην 

ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοιχτή σε 

όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα µε τις 

ικανότητές τους.



Λίγα 

τραγούδια 

για τα 

δικαιώματα



1ο Τραγούδι 2ο Τραγούδι

https://video.link/w/POnSc
https://video.link/w/LPnSc


Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


