
 

 

  

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα 
της γυναίκας, τα δικαιώματα του παιδιού, 
πολιτικά δικαιώματα 
 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ορισµένα θεμελιώδη δικαιώµατα – απλά και 
µόνο επειδή είναι ανθρώπινα όντα. Αυτά, τα λεγόμενα «Ανθρώπινα 
Δικαιώματα» δεν είναι απλά προνόμια, που μπορούν να αφαιρεθούν 
εξαιτίας της ιδιοτροπίας κάποιου άλλου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

    Δικαιώματα είναι οι θεμελιώδεις ελευθερίες που εξασφαλίζουν την 

αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου και επιτρέπουν την ανάπτυξη 

της φύσης του, των ανθρώπινων αρετών του και την ικανοποίηση των 

αναγκών του. 

   Σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται ο σεβασμός της ζωής, 

της ελευθερίας και της προσωπικής ασφάλειας, η ελευθερία από 

δουλεία και υποτέλεια, η ελευθερία από βασανιστήρια και σκληρή, 

απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, η ελευθερία από 

αυθαίρετη επέμβαση στην ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία, 

την αλληλογραφία, η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της 

θρησκείας, η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, η ίση προστασία 

από το νόμο κ.ά. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

  Οι πρώτες επίσημες διακηρύξεις στα νεότερα χρόνια που καθιέρωσαν 

επίσημα τις ατομικές ελευθερίες είναι: Η «Μάγκνα Κάρτα» του βασιλιά 

Ιωάννη του Ακτήμονα στην Αγγλία (1215), η «Διακήρυξη» του αγγλικού 

κοινοβουλίου «περί δικαιωμάτων» (1689). Ακολουθούν άλλες 

σημαντικότερες διακηρύξεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως 

είναι η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής (1776), που ψηφίστηκε 

από τους αντιπροσώπους όλων 

των πολιτειών, και η 

σπουδαιότερη από όλες η γαλλική 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, που ψηφίστηκε από τα 

μέλη της Συντακτικής Συνέλευσης 

της Γαλλικής Επανάστασης το 

1789. Αυτή αποτελείται από 17 

άρθρα και καθιέρωσε πανηγυρικά 

το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου.  

Εικόνα 1.  Διακήρυξη της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας, 4 
Ιουλίου 1776. 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

   Ενώ μερικά λεξικά τα ορίζουν ως «προνόμιο», όταν ο όρος 
χρησιμοποιείται με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιλάμε 
για κάτι πιο βασικό.  

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ορισµένα θεμελιώδη δικαιώµατα – απλά και 
µόνο επειδή είναι ανθρώπινα όντα. Αυτά, τα λεγόμενα «Ανθρώπινα 
Δικαιώματα» δεν είναι απλά προνόμια, που μπορούν να αφαιρεθούν 
εξαιτίας της ιδιοτροπίας κάποιου άλλου. 

Σε παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά 
εμφανίστηκε η ιδέα ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες 
ελευθερίες. Και αυτή η ιδέα, στον απόηχο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, 
αποτυπώθηκε τελικά στο έγγραφο που ονομάζεται Οικουμενική 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τα τριάντα δικαιώματα τα 
οποία δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι.  

Σήμερα, η Διακήρυξη 
είναι ένα έγγραφο που 
χρησιμοποιείται και έχει 
γίνει αποδεκτό ως 
σύμβαση μεταξύ της 
κυβέρνησης και του λαού 
της σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Σύμφωνα με το 
Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, 
είναι το κείμενο που έχει 
μεταφραστεί σε 
περισσότερες γλώσσες 
παγκοσμίως.  

 

 

 

 

  



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Δικαιώματα των γυναικών είναι τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις που 
αξιώνονται για τις γυναίκες και τα κορίτσια πολλών κοινωνιών ανά τον 
κόσμο και αποτελούν τη βάση για το γυναικείο κίνημα για τα 
δικαιώματα κατά τον δέκατο ένατο αιώνα και το φεμινιστικό κίνημα 
κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σε ορισμένες χώρες, τα δικαιώματα 
αυτά θεσμοθετούνται ή υποστηρίζονται από το νόμο, τα τοπικά έθιμα 
και τη συμπεριφορά, ενώ σε άλλες μπορεί να αγνοηθούν ή να 
κατασταλούν. Διαφέρουν από τις ευρύτερες έννοιες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσω ισχυρισμών μιας εγγενούς ιστορικής και 
παραδοσιακής προκατάληψης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών, υπέρ των ανδρών και των αγοριών.  

Ζητήματα που συνδέονται συνήθως με τις έννοιες των δικαιωμάτων 

των γυναικών περιλαμβάνουν, αν και δεν περιορίζονται σε αυτά, στο 

δικαίωμα: για σωματική ακεραιότητα και αυτονομία, να είναι 

ελεύθερες από σεξουαλική βία, να ψηφίζουν, να έχουν ιδιοκτησία, να 

μορφώνονται, να κατέχουν δημόσια αξιώματα, να συνάπτουν νομικές 

συμβάσεις, να έχουν ίσα δικαιώματα στο οικογενειακό δίκαιο, να 

δουλεύουν, να αμείβονται με δίκαιους μισθούς ή ίση αμοιβή, καθώς 

και  η πολιτική της ισότητας ευκαιριών των γυναικών εντός και εκτός 

Ευρώπης. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τον αγώνα για την προαγωγή 

της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες 

που τους παρέχονται στην αγορά εργασίας και τη μεταχείρισή τους στο 

χώρο εργασίας, και επιδιώκει να επιτύχει την ισορροπία ανάμεσα στην 

εργασία και την οικογένεια θεσπίζοντας ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 



οι οποίες έχουν ως αντικείμενο διαφορετικούς τύπους αδειών ή την 

πρόσβαση σε δομές φροντίδας. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα, οι γυναίκες κατέκτησαν σταδιακά 

νομική ισότητα. Στην πορεία αυτή άλλαξαν μεν τα παραδοσιακά 

πρότυπα των ρόλων. Η θέση των γυναικών στην κοινωνία της Ελλάδας 

δεν διαφέρει από την αντίστοιχη σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, υπάρχει ωστόσο και στη χώρα μας 

ένα χάσμα στις αμοιβές γυναικών και ανδρών που φτάνει το 15%, 

δηλαδή λίγο χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε ό,τι αφορά 

τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος 

από την αρχή της δεκαετίας του 1990: σύμφωνα με στοιχεία της 

Παγκόσμιας Τράπεζας το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο των 

εργαζομένων αυξήθηκε από 36,1%  το 1990 σε πάνω από 43%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

   Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989, για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζονται τα παιδιά, μετατρέποντάς τους από παθητικούς 
αποδέκτες φιλανθρωπίας σε ανθρώπινα όντα με ένα ξεχωριστό σύνολο 
δικαιωμάτων. Η Σύμβαση 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. Έχει επικυρωθεί 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. 

    Μέσω των 54 άρθρων της, η 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού θέτει τα πρότυπα για 
την ευημερία των παιδιών σε 
κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους. 
Ισχύει για όλα τα παιδιά κάτω 
των 18 ετών (ο ορισμός του 
παιδιού), ανεξαρτήτως φύλου, 
προέλευσης, θρησκείας, 
αναπηρίας. 

Η Σύμβαση καθοδηγείται από τέσσερις θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν 
για κάθε παιδί: 

 Όχι στις Διακρίσεις (άρθρο 2).  
 Το καλύτερο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3).  
 Επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία (άρθρο 6).  
 Ελευθερία γνώμης και συμμετοχή (άρθρο 12).  

 

 

 

 



ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τα πολιτικά δικαιώματα προστατεύονται από το σύνταγμα και 

εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του πολίτη στην άσκηση της κρατικής 

εξουσίας, προκειμένου να μπορεί:  

 Να εκλέγει τους αντιπροσώπους του ( βουλευτές, 

ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους), δικαίωμα του 

«εκλέγειν και εκλέγεσθαι». 

 Να ιδρύει πολιτικά κόμματα και να συμμετέχει σε αυτά. 

 Να διορίζεται σε δημόσιες υπηρεσίες.  

 Να είναι ένορκος στα δικαστήρια. 

Όλα αυτά τα έχουν οι πολίτες κάθε κράτους και από ορισμένη ή μέχρι 

ορισμένη ηλικία. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Δικαιώματα είναι οι θεμελιώδεις ελευθερίες που εξασφαλίζουν την 

αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου και επιτρέπουν την ανάπτυξη 

της φύσης του. 

Με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εννοούμε ότι όλοι οι 

άνθρωποι  έχουν ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα απλά και μόνο 

επειδή είναι ανθρώπινα όντα. Αυτό οριστικοποιήθηκε με την 

Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Δικαιώματα των γυναικών είναι τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις που 

αξιώνονται για τις γυναίκες και τα κορίτσια πολλών κοινωνιών. 

  Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 και είναι το πρώτο παγκόσμιο σύνολο 

νομικά δεσμευτικών δικαιωμάτων που ισχύουν για όλα τα παιδιά. 

Τα πολιτικά δικαιώματα προστατεύονται από το σύνταγμα και 

εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του πολίτη στην άσκηση της κρατικής 

εξουσίας. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://gr.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html 

https://www.kathimerini.gr/world/999375/ta-30-katochyromena-kai- 

anafaireta-anthropina-dikaiomata-symfona-me-ton-oie/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/ 

https://www.eppgroup.eu/el//omada-ergasias-nomikes-kai-esoterikes-

ypotheseis/dikaiomata-ton-gynaikon-kai-isoteta-ton-phylon 

https://www.goethe.de/ins/gr/el/kul/ges/fem/21269245.html 

https://www.unicef.org/greece/  

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΑ (εκδόσεις: ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ παιδεία έτος: 2006) 
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