
 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Ορισμός 
 

Τυπικά η λέξη δικαίωμα σημαίνει την αξίωση που 

στηρίζεται σε γραπτό ή άγραφο Δίκαιο. Το νόημα, όμως, των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτά που 

κατά σύμβαση δέχεται και αναγνωρίζει μια κοινωνία, όσο 

σημαντικά κι αν είναι. Προχωρεί πιο πέρα
.
 συνδέεται με την 

ανθρώπινη φύση. Είναι, για το λόγο αυτό, δικαιώματα φυσικά 

για κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από χρώμα, εθνικότητα, 

καταγωγή, θρήσκευμα ή φύλο. Συνδέεται, επίσης, και με τον 

ανθρωπισμό, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ανθρωπισμός είναι η 

έμπρακτη αναγνώριση, η εκτίμηση και ο σεβασμός στην αξία 

και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Απ’ αυτή την άποψη, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά και ηθικό 

αίτημα. 

 

 

 

Διαίρεση 
 

- Πνευματικά: ελευθερία σκέψης, γνώμης και έκφρασης, 

πληροφόρησης, δωρεάν εκπαίδευσης  

- Πολιτικά: ζωής, ελευθερίας, προσωπικής ασφάλειας, 

ισονομίας, ισοπολιτείας, του «εκλέγει και εκλέγεσθαι», 

ασύλου 

- Κοινωνικά: αξιοπρέπειας, ιδιωτικής ζωής, ελεύθερης 

κυκλοφορίας, γάμου και δημιουργίας οικογένειας 

- Εθνικά: ιθαγένειας 

- Οικονομικά: ιδιοκτησίας, εργασίας και δίκαιης 

αμοιβής, του «συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι», 

ασφάλισης, περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας, 

ελεύθερου χρόνου 

 

 



 

 

 

Φορείς και μέσα προάσπισης των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων 
 

 Διάφοροι φορείς, κυβερνητικοί και μη, προωθούν και 

προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Ο ΟΗΕ προσπαθεί να επιλύει τα προβλήματα με ειρηνικά 

μέσα, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δικάζει διεθνείς 

υποθέσεις και, με θεσμούς και νόμους, προστατεύει τα 

δικαιώματα των κρατών. Η Διεθνής Αμνηστία μάχεται για την 

ευόδωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την παγκόσμια 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την παραβίασή τους. Φυσικά, και 

οι νόμοι κάθε κράτους προστατεύουν συνταγματικά τα 

δικαιώματα, ατομικά και πολιτικά. 

 

Αίτια παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

στην εποχή μας 
 

 Οικονομικά συμφέροντα 

 Πολιτικές σκοπιμότητες και αυταρχισμός 

 Αλαζονεία και ασυδοσία των ισχυρών 

 Ανηθικότητα και υποκρισία 

 Έλλειψη ανεκτικότητας, μισαλλοδοξία και φανατισμός 

 Ελλιπής και ακατάλληλα διαπαιδαγώγηση 

 

Γιατί είναι αναγκαίο ένα ανθρωπιστικό κίνημα στην 

εποχή μας; 
 

 Ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και σε φιλελεύθερες και 

ευνομούμενες κοινωνίες, παραβιάζονται: διακρίσεις, 

εκμετάλλευση, ρατσισμός, μισαλλοδοξία, περιορισμοί της 

ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, αναξιοκρατία, ελλιπής 

κοινωνική προστασία, δηλ. ασφάλιση και περίθαλψη όλων 

των ανθρώπων, ανεργία, προσφυγιά. 

 Η ειρήνη απειλείται και ταυτόχρονα απειλείται και η ζωή 

και ο πολιτισμός του ανθρώπου. 



 

 

 Η καταστροφή του περιβάλλοντος και οι σύγχρονες 

συνθήκες διαβίωσης πλήττουν άμεσα την υγεία και τη ζωή 

του ανθρώπου. 

 Σύμφωνα με τα νέα «αξιολογικά» κριτήρια τα πράγματα 

θεωρούνται συχνά πολυτιμότερα από τον άνθρωπο. 

 Οι σύγχρονοι μηχανισμοί εξανδραποδισμού στερούν από 

τον άνθρωπο τα ουσιωδέστερα γνωρίσματά του, την κρίση 

και τη βούλησή του (αλλοτρίωση). 

 Αποξένωση, μοναξιά, ιδιοτέλεια και κυνισμός αλλοιώνουν 

την κοινωνική του φύση. Χωρίς επικοινωνία, αγάπη, 

αλληλεγγύη, υπευθυνότητα είναι αδιανόητη η ανθρώπινη 

ζωή. 

 Παρόλη την αφθονία αγαθών, η πείνα και η εξαθλίωση 

εξαπλώνονται σε όλο και περισσότερους ανθρώπους. 

 Η βία, η εγκληματικότητα και η διαφθορά, που είναι 

διάχυτα στην εποχή μας, καταρρακώνουν την αξιοπρέπεια 

και πλήττουν τη ζωή του ανθρώπου. 

 Αλαζονική ασέβεια προς το θείο, τις θρησκευτικές και 

ηθικές αξίες. 

 Η επιστημονική γνώση και η τεχνολογία όχι μόνο δεν 

υπηρετούν, όπως θα έπρεπε, τον άνθρωπο, αλλά σε 

αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και εναντίον του. 

 

Προϋποθέσεις, μέτρα προάσπισης των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων 

 

 Η εισαγωγή και τα 30 άρθρα της Οικουμενικής 

Διακήρυξης θα πρέπει να αποτελέσουν πρόκληση για εκείνους 

των οποίων οι συνειδήσεις προσβάλλονται από τις παραβιάσεις, 

αλλά και για εκείνους που παραμένουν αδιάφοροι. Η παγκόσμια 

κοινή γνώμη με τον κατάλληλο χειρισμό, μπορεί να γίνει ισχυρό 

μέσο επιρροής στα κέντρα εξουσίας. Δεν αρκεί οι κυβερνήσεις 

και οι διεθνείς οργανισμοί να γνωρίζουν τις διατάξεις της 

Οικουμενικής Διακήρυξης. Σημαντικό είναι να τις γνωρίζουν οι 

λαοί, που γι’ αυτούς αποτελούν πλέον πατρογονική κληρονομιά. 

Μόνο τότε οι απανταχού «ισχυροί» θα σταματήσουν να τις 

εκμηδενίζουν και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη 



 

 

δημιουργία νέων διεθνών οργάνων για την αποτροπή των 

παραβιάσεων. Στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων θα 

συνέβαλαν, βέβαια, τόσο η ανθρωπιστική παιδεία όσο και οι 

πνευματικοί άνθρωποι. 
 


