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Πολίτης και δικαιώματα 

Εισαγωγή 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη 

ύπαρξη και παρόλο που η καταστρατήγησή τους αποτελεί ακόμα και 

σήμερα μια θλιβερή πραγματικότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από 

την αρχαιότητα ακόμη οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν την σπουδαιότητά 

τους και διεκδίκησαν την κατοχύρωση τους. Τέτοια παραδείγματα 

κατοχύρωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο Κώδικας του 

Hammurabi (2279 π.Χ.) στην Μεσοποταμία και ο νόμος του Σόλωνα (6ος 

αιώνας π.Χ.) στην αρχαία Αθήνα. 

Στη συνέχεια ακολούθησε μια μεγάλη περίοδος (κυρίως κατά τον 

Μεσαίωνα) όπου η σημασία των ανθρωπίνων ζωών περιφρονούνταν 

και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν καθημερινότητα. 

Η σημασία των δικαιωμάτων επέστρεψε στο προσκήνιο στην Αγγλία του 

13ου αιώνα με την έκδοση του «Μεγάλου Χάρτη των Ελευθεριών» 

(Magna Charta) και κορυφώθηκε με την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και του Πολίτη που ψηφίστηκε το 1789 κατά την 

περίοδο της γαλλικής επανάστασης.   

 Στις μέρες μας όλες οι δημοκρατικά οργανωμένες κοινωνίες 

έχουν ως βάση τους πολίτες και τα δικαιώματα τους. Ελεύθερο πολίτη 

ονομάζουμε τον κάτοικο ενός κράτους που έχει πολιτικά δικαιώματα 

και τα ασκεί ενεργά, έχει δικαιώματα τα οποία προασπίζει και 

προστατεύει και ταυτόχρονα έχει υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να 

σέβεται και να εκπληρώνει. Βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη 

ελεύθερων πολιτών, άρα και δημοκρατικών κοινωνιών, είναι η ύπαρξη 



ενός κράτους που σέβεται και μάχεται για τα δικαιώματα των πολιτών 

του. Επομένως, η δημοκρατία και τα δικαιώματα του πολίτη είναι δύο 

έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και η προάσπιση τόσο του 

ενός όσο και του άλλου είναι βασική υποχρέωση κάθε πολίτη.   

Κατηγορίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, όσο και με αυτά πολλών 

δημοκρατικών χωρών, τα βασικά δικαιώματα των πολιτών χωρίζονται 

σε τρεις κατηγορίες: α) στα ατομικά δικαιώματα, β) στα πολιτικά 

δικαιώματα και γ) στα κοινωνικά δικαιώματα. 

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Τα ατομικά δικαιώματα υποχρεώνουν ουσιαστικά την Πολιτεία να 

σέβεται και να προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δίνουν στο 

άτομο τη δυνατότητα να «αμύνεται» απέναντι σε ενδεχόμενη 

αυθαιρεσία των οργάνων της κρατικής εξουσίας. Έτσι, λειτουργεί ως 

αποτρεπτικός παράγοντας κόντρα  στην κρατική παρεμβατικότητα και 

προστατεύει την ιδιωτική αυτονομία των πολιτών. Κύρια παραδείγματα 

ατομικών δικαιωμάτων είναι: 

 Η αρχή της ισότητας και η ιθαγένεια. 

 Η ελευθερία ανάπτυξη της προσωπικότητας και η προσωπική 

ελευθερία. 

 Το άσυλο της κατοικίας και το απαραβίαστο της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής. 

 Το δικαίωμα της συνάθροισης και το συνεταιρίζεσθαι. 

 Το δικαίωμα της θρησκευτικής συνείδησης. 



 

 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ:  

Τα πολιτικά δικαιώματα υπάρχουν για να προασπίζουν τα 

δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Δηλαδή, εγγυώνται τη 

συμμετοχή του ατόμου στις πολιτικές διαδικασίες και στην άσκηση της 

εξουσίας. Κύρια παραδείγματα πολιτικών δικαιωμάτων είναι: 

 Το δικαίωμα διορισμού σε δημόσιες θέσεις. 

 Το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική και κοινωνική ζωή της 

χώρας. 

 Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 Το δικαίωμα ίδρυσης πολιτικού κόμματος. 

 Το δικαίωμα να είναι κάποιος ένορκος. 

 



Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Τα κοινωνικά δικαιώματα εγγυώνται την παρέμβαση της πολιτείας 

στην κοινωνική ζωή και εξασφαλίζουν την δικαιότερη κατανομή του 

κοινωνικού πλούτου. Κύρια παραδείγματα κοινωνικών δικαιωμάτων 

είναι: 

 Το δικαίωμα στην παιδεία. 

 Η προστασία της οικογένειας, της μητρότητας, της παιδικής 

ηλικίας. 

 Το δικαίωμα την εργασία. 

 Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. 

 Η προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας και το δικαίωμα της 

απεργίας. 

 Η προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια πως αυτή η διάκριση δεν είναι 

απόλυτη και υπάρχουν πολλά παραδείγματα δικαιωμάτων που 

αντιστοιχούν σε πάνω από μία κατηγορίες. Π.χ. το δικαίωμα της 

δικαστικής προστασίας ανήκει τόσο στα ατομικά όσο και στα κοινωνικά 



δικαιώματα. Κάποια άτομα το κατατάσσουν ακόμη και στα πολιτικά 

κάτι που αποδεικνύει την υποκειμενικότητα της κατανομής αυτής. 

Τα δικαιώματα του παιδιού: 

Μια σημαντικότατη κατηγορία δικαιωμάτων είναι τα δικαιώματα 

του παιδιού τα οποία βασίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού που υιοθετήθηκε από την γενική συνέλευση του ΟΗΕ 

(Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών) το 1989. Η Σύμβαση αυτή αποτελεί 

νόμο στη χώρα μας από το 1992 και αναγνωρίζει ότι η παιδική ηλικία 

είναι μια ευάλωτη στιγμή και ότι τα παιδιά χρειάζονται ειδική φροντίδα 

και προστασία. Είναι το πρώτο παγκόσμιο σύνολο νομικά δεσμευτικών 

δικαιωμάτων που ισχύουν για όλα τα παιδιά. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός της επικύρωσης της από κάθε χώρα της γης, με εξαίρεση τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστώντας την ως την πιο ευρέως επικυρωμένη 

συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην παγκόσμια ιστορία. Οι 

τέσσερις θεμελιώδης αρχές της σύμβασης είναι: 

 Όχι στις διακρίσεις. 

 Το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. 

 Επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία. 

 Ελευθερία γνώμης και συμμετοχής. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και προσπαθώντας να συνοψίσουμε τα 

βασικά σημεία του θεμελιώδους αυτού κειμένου θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του 

παιδιού, ως τέτοια ορίζονται όλα τα κορίτσια και τα αγόρια από μηδέν 

ως δεκαοκτώ ετών, τα οποία είναι όλα ίσα μεταξύ τους ανεξάρτητα από 

την φυλή, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις απόψεις, την 



περιουσία, την κατάσταση, τις ιδιαίτερες ανάγκες ή την εμφάνιση τους. 

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού είναι υπεύθυνοι να το 

μεγαλώσουν έτσι ώστε να αναπτύσσονται οι ικανότητές του και να 

παίρνουν αποφάσεις υπολογίζοντας πριν από όλα το συμφέρον του 

παιδιού. Από την πλευρά της η Πολιτεία όταν διαπιστώνει ότι οι γονείς 

δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ευημερία των παιδιών τους είναι 

υποχρεωμένη να παρεμβαίνει για να τα προστατεύσει και να τα 

φροντίζει η ίδια.  

Η σύμβαση προβλέπει ότι κάθε παιδί που έρχεται σε αυτόν τον 

κόσμο έχει δικαίωμα στην ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη. Έχει 

δικαίωμα να γράφεται στο ληξιαρχείο και να αποκτά όνομα, επώνυμο 

και ιθαγένεια. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει στην χώρα που 

γεννιέται και πρέπει να προστατεύεται από κάθε παράνομη 

απομάκρυνση από την χώρα αυτήν. Επιπλέον, τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα να μαθαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους από τα μέσα 

ενημέρωσης και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Έχουν 

δικαίωμα να πιστεύουν ή να μην πιστεύουν σε μία θρησκεία και κανείς 

δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην ιδιωτική ζωή, 

την κατοικία ή την αλληλογραφία του ή να προσβάλει την τιμή και την 

υπόληψη τους. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται, να 

έχουν ελεύθερο χρόνο και να παίζουν. Πάνω απ’ όλα όμως οι γονείς και 

κυρίως η Πολιτεία είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στα παιδιά 

φαγητό, ρούχα, ένα ασφαλές σπίτι και κυρίως το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση, δηλαδή στο να γράφονται, να παρακολουθούν και να μην 

διακόπτουν το σχολείο.  



Από την άλλη όμως η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού ορίζει και όλα αυτά από τα οποία η Πολιτεία πρέπει να 

προστατεύει τα παιδιά. Συνεπώς, ορίζεται ρητά ότι είναι υποχρέωση 

της Πολιτείας τα παιδιά να προστατεύονται από την παιδική εργασία, 

την οικονομικά εκμετάλλευση, από τα ναρκωτικά, από τη σεξουαλική 

βία, τις απαγωγές, την πώληση, το δουλεμπόριο, τα βασανιστήρια ή τις 

εξευτελιστικές τιμωρίες. Στα παιδιά δεν επιτρέπεται να επιβληθεί 

θανατική ποινή ή ισόβια φυλάκισης, ενώ ακόμη και σε περίπτωση 

ένοπλης σύρραξης, παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν σε εχθροπραξίες.  

Ολοκληρώνοντας πρέπει να σημειώσουμε ότι ειδική επιτροπή 

του Ο.Η.Ε. παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης σε όλα τα κράτη 

που την έχουν υπογράψει και οι κυβερνήσεις οφείλουν να στέλνουν 

εκθέσεις ανά πενταετία προκειμένου να παρακολουθείται και να 

αποτιμάται η θέση του παιδιού σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, ο 

2015 οι παγκόσμιοι ηγέτες υιοθέτησαν δεκαεπτά παγκόσμιους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε χώρα έως το 2030. Η επίτευξη και των 

δεκαεπτά στόχων αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής για όλους, παιδιά 

και ενήλικες. Ωστόσο, ορισμένοι από τους στόχους αυτούς έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για την ευημερία των παιδιών γιατί αποσκοπούν  

στη μηδενική φτώχεια, στη μηδενική πείνα, στην καλή υγεία και 

ευημερία, στην ποιοτική εκπαίδευση, στην ισότητα των φύλων, στην 

ειρήνη, στη δικαιοσύνη και σε ισχυρούς θεσμούς.   
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