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ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του
σεβασμού του ατόμου. Η βασική θεώρησή τους είναι
ότι κάθε άτομο είναι ένα ηθικό και λογικό ον που αξίζει
να του φέρονται με αξιοπρέπεια. Αποκαλούνται
ανθρώπινα δικαιώματα γιατί είναι οικουμενικά.



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Σε παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα. 
Μετά εμφανίστηκε η ιδέα ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν 
συγκεκριμένες ελευθερίες. Έτσι το 1948 αποτυπώθηκαν τελικά 
σε ένα έγγραφο που ονομάζεται Οικουμενική Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τα τριάντα δικαιώματα τα οποία 
δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι.

http://gr.humanrights.com/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/preamble.html


ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 Άρθρο 1

 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.



Άρθρο 3.

Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωή, στην 
ελευθερία και στην προσωπική του ασφάλεια.



 Άρθρο 4

 Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό 
καθεστώς δουλείας και η δουλεία και το δουλεµπόριο
υπό οποιαδήποτε µορφή πρέπει να απαγορεύονται.



 Άρθρο 5

 Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε 
βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή 
ταπεινωτική µεταχείριση ή τιμωρία.



 Άρθρο 7.

 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.



 Άρθρο 11.

1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να 
θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του 
σύμφωνα με τον νόμο, σε δημόσια δίκη, κατά την 
οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι 
απαραίτητες εγγυήσεις για την υπεράσπισή του.



 Άρθρο 13.

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και 
να επιλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό 
ενός κράτους.

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει 
οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να 
επιστρέφει σε αυτήν.



 Άρθρο 14.

1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά
άσυλο και να 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 ΟΗΕ.



 Άρθρο 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.



 Άρθρο 18.

 Κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της
σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας.



 Άρθρο 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
όλο τον κόσµο.



 Άρθρο 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.



 Άρθρο 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.





 Άρθρο 24.

 Καθένας έχει δικαίωμα στην ανάπαυση και σε 
ελεύθερο χρόνο, συμπεριλαμβανομένου λογικού 
περιορισμού του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές 
άδειες με πλήρεις αποδοχές.



 Άρθρο 25.

1. Καθένας έχει δικαίωµα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό 
να εξασφαλίζει στον ίδιο και στην οικογένειά του 
υγεία και ευηµερία, συμπεριλαμβανομένης της 
τροφής, του ρουχισµού, της κατοικίας, της ιατρικής 
περίθαλψης, και των απαραίτητων κοινωνικών 
υπηρεσιών. 

2. Οι μητέρες και τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική 
φροντίδα και περίθαλψη. Όλα τα παιδιά, 
ανεξάρτητα αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου, 
απολαµβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία.



 Άρθρο 26.

1. 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.



 Άρθρο 28.

 Καθένας έχει το δικαίωµα να ζει σε ένα περιβάλλον
όπου 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.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ


