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•Υπεύθυνος Project : κ.Πάλλης Γιώργος 

 

•Βλάχος Νικηφόρος 

•Ιωαννίδου Ιωάννα 

•Καραστέργιος Δημήτρης 

•Κλαδάκη Ανθή 

•Μαζιώτη Βασιλική 

•Οικονόμου Κατερίνα 

•Παπαδημητρίου Νικήτας 

•Σηφάκη Φωτεινή 

•Σπάχο Αδελαΐδα 

•Τζιώτη Ευγενία 

•Τριανταφυλλίδου Όλγα 

 

 



Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα; 



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που 

θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς 

και συνήθως προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά 

το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Θεωρούνται ως «κοινώς 

αντιλαμβανόμενα αναπαλλοτρίωτα θεμελιώδη δικαιώματα 

που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του, 

απλώς και μόνο επειδή είναι ανθρώπινο ον» 



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Είµαστε όλοι γεννηµένοι ελεύθεροι. 

Όλοι έχουµε τις δικές µας σκέψεις 

και ιδέες. Θα πρέπει όλοι να μας 

αντιμετωπίζουν µε τον ίδιο τρόπο. 

1. Είµαστε Όλοι Γεννηµένοι Ελεύθεροι και 

Ίσοι.



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Αυτά τα δικαιώµατα ανήκουν σε 

όλους, ανεξάρτητα από τις 

διαφορές µας. 

 2. Μην Κάνεις Διακρίσεις. 



ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

     Κάθε πρόσωπο έχει το  δικαίωμα 

να απολαμβάνει όλα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς 

διάκριση με κριτήριο τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και 

την ταυτότητα φύλου.  

     Κάθε πρόσωπο έχει  αξίωση 

αναγνώρισης της ισότητας 

ενώπιον του νόμου και ίσης 

προστασίας από τον 

νόμο,  χωρίς να υφίσταται 

οποιαδήποτε από τις 

προαναφερθείσες διακρίσεις, 

ανεξαρτήτως εάν εξ αυτών 

επηρεάζεται ή όχι η ικανοποίηση 

ενός άλλου ανθρώπινου 

δικαιώματος.  

 

Ο νόμος πρέπει να απαγορεύει 

οποιαδήποτε διάκριση αυτού του 

είδους και να εγγυάται για  όλους ίση 

και αποτελεσματική προστασία 

απέναντι σε κάθε τέτοια διάκριση. 

PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 



Τι πρέπει να κάνουν τα κράτη; 

 Αν ακόμη δεν το έχουν πράξει, να ενσωματώσουν τις αρχές της ισότητας και της 

απαγόρευσης διακρίσεων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου 

στα εθνικά συντάγματά τους ή σε κάθε άλλη σημαντική νομοθεσία, ακόμη και μέσω 

τροποποίησης και  ερμηνείας, και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών 

των αρχών. 

 

 Να καταργήσουν όλες τις ποινικές και άλλες νομικές διατάξεις που απαγορεύουν ή στην 

πράξη    χρησιμοποιούνται για να απαγορεύουν τη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα 

μεταξύ των ομόφυλων ατόμων που βρίσκονται σε ηλικία συγκατάθεσης, και να εξασφαλίζουν 

ότι εφαρμόζεται η ίδια ηλικία συγκατάθεσης τόσο στις ετερόφυλες όσο και στις ομόφυλες 

σεξουαλικές δραστηριότητες. 

 Να λάβουν όλα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με σκοπό την επίτευξη της εξάλειψης των επιβλαβών ή 

μεροληπτικών πρακτικών ή συμπεριφορών που συσχετίζονται με την ιδέα της κατωτερότητας ή 

της ανωτερότητας οποιασδήποτε σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ή 

έκφρασης φύλου. 

PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλοι έχουµε δικαίωµα στη ζωή με 

ελευθερία και ασφάλεια. 

3. Το ∆ικαίωµα στη Ζωή.



ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ  

 
      Η ζωή είναι αδιαμφισβήτητα από όλα τα 

βιολογικά φαινόμενα, το πλέον σηµαντικό, 

όµορφο και ανεξήγητο. Όλες οι θρησκείες 

δηµιουργήθηκαν πάνω στην προσπάθεια 

να εξηγηθεί η δηµιουργία της ζωής, τόσο ο 

τρόπος δηµιουργίας της, όσο και ο λόγος 

αυτής. Χωρίς την ύπαρξη της ζωής είναι 

περιττό να γίνεται λόγος για οποιοδήποτε 

άλλο συνταγµατικό δικαίωµα, καθώς όλα 

τα υπόλοιπα δικαιώµατα προϋποθέτουν 

και εδράζονται πάνω στην ύπαρξη της 

ζωής. Η σπουδαιότητα αυτού του 

φαινοµένου, καθιστά αναγκαία την 

προστασία του από την κρατική εξουσία, 

έναντι τόσο του εαυτού της, όσο και έναντι 

των ιδιωτών. Ωστόσο, η συνταγµατική 

προστασία της ζωής δεν ήταν πάντα 

αυτονόητη. 

PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Μόνο µετά τις κτηνωδίες του ΄Β 

Παγκοσµίου Πολέµου συνειδητοποίησε 

η ανθρωπότητα την ανάγκη να 

κατοχυρωθεί όσο το δυνατόν 

σαφέστερα και αποτελεσµατικότερα η 

προστασία της ανθρώπινης ζωής, 

προκειµένου να µην επαναληφθούν 

ανάλογες θηριωδίες και στο 

µέλλον.Έτσι, µετά το τέλος του ΄Β 

Παγκοσµίου Πολέµου, εµφανίστηκαν 

σε διάφορα εθνικά Συντάγµατα όσο και 

σε διεθνείς συµβάσεις, διατάξεις που 

ρυθµίζουν ειδικά την προστασία της 

ανθρώπινης ζωής, σε αντίθεση µε τα 

Συντάγµατα παλαιότερων εποχών. 

 



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να µας 

κάνει σκλάβους και δεν µπορούµε 

εµείς να σκλαβώσουµε κανέναν.  

4. Όχι Σκλαβιά. 



ΔΟΥΛΕΙΑ 

       H δουλεία υπήρξε αρχαίος και διαπολιτισμικός 

θεσμός που νομιμοποιούσε την μετατροπή 

του ανθρώπου σε ιδιοκτησία. Απαγορεύτηκε 

σταδιακά για οικονομικούς και ηθικούς λόγους στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου. Η δουλεία 

συνεπαγόταν όχι μόνον τον κοινωνικό θάνατο του 

ατόμου, αλλά του αφαιρούσε αυτή καθαυτή την 

ανθρώπινη υπόσταση και το υποβίβαζε στο εξής 

σε αντικείμενο προς ιδιοκτησία και χρήση (ιδιώτη ή 

κράτους). Σε κατάσταση δουλείας ζούσε κατά 

καιρούς και περιοχές το 20%- 40% του πληθυσμού 

των κοινωνιών, ενώ υπήρξαν και κοινωνίες με 

πολύ υψηλότερο ποσοστό δούλων. 

       Ετυμολογία 

       Η λέξη δουλεία προέρχεται από το επίθετο δούλος, 

που προήλθε από την αρχαιότερη λέξη δόελος . 

Αρχικά, δούλος χαρακτηριζόταν ο εκ γενετής 

σκλάβος, δηλαδή εκείνος που γεννιόταν από γονιό 

σκλάβο, σε αντιδιαστολή –τότε- προς 

τον ανδράποδο, δηλαδή εκείνον που 

υποδουλωνόταν σε πόλεμο. Εκείνος που οι γονείς 

του ήταν και οι δύο δούλοι, ονομαζόταν 

αμφίδουλος. 

 

Κατάργηση της Δουλείας 

Κινήσεις για την κατάργηση 

της δουλείας σημειώθηκαν 

κατά το 18ο αιώνα. 

Το σύνταγμα των ΗΠΑ, που 

εκπονήθηκε το 1788, 

προέβλεπε την απελευθέρωση 

των δούλων μέσα σε μια 

περίοδο 20 χρόνων. Ωστόσο, 

η δουλεία συνέχισε να 

υφίσταται στις νότιες πολιτείες 

των ΗΠΑ. Στις αρχές του 19ου 

αιώνα, η Βρετανία, η Γαλλία 

και τα περισσότερα από τα νέα 

ανεξάρτητα έθνη της Νότιας 

και Κεντρικής Αμερικής 

κατάργησαν τη δουλεία. 

PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να µας 

πληγώσει ή να µας βασανίσει.   



Γκουαντάναμο: Μια τραυματική δεκαετία για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα 

  Το κέντρο κράτησης του Γουαντάναμο, το οποίο 

βρίσκεται στην αμερικανική ναυτική βάση στην 

Κούβα, έγινε σύμβολο βασανιστηρίων και άλλων 

μορφών κακομεταχείρισης από την έναρξη της 

λειτουργίας του, τέσσερις μήνες μετά τις 

επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. 

 «Το Γουαντάναμο συμβολίζει τη 10ετή 

συστηματική αποτυχία των ΗΠΑ να σεβαστούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα κατά την αντίδρασή τους 

στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ αγνόησε τα ανθρώπινα 

δικαιώματα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν 

οι κρατήσεις στο Γουαντάναμο. Καθώς 

προχωρούμε στο 11ο έτος λειτουργίας του 

κέντρου κράτησης, η αποτυχία 

συνεχίζεται» δήλωσε ο Ρομπ Φρίερ, ερευνητής 

της Διεθνούς Αμνηστίας για τις ΗΠΑ. 

 Παρά την δέσμευση του Προέδρου Ομπάμα να 

κλείσει το κέντρο κράτησης του 

Γουαντάναμο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2010, στα 

μέσα Δεκεμβρίου 2011 κρατούνταν εκεί 171 

άνδρες. Τουλάχιστον 12 από αυτούς που 

μεταφέρθηκαν στο Γουαντάναμο στις 11 

Ιανουαρίου 2002 εξακολουθούν να κρατούνται 

εκεί. 

PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

# 6. Έχεις Δικαιώµατα Όπου κι αν Πηγαίνεις.



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο νόµος είναι ίδιος για όλους. 

Πρέπει να φέρεται σε όλους μας 

δίκαια.  

7. Είµαστε Όλοι Ίσοι Ενώπιον του Νόµου.



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Μπορούµε όλοι να ζητήσουµε τη 

βοήθεια του νόµου όταν 

αντιμετωπίζουμε άδικη μεταχείριση. 

 8. Τα Ανθρώπινα Δικαιώµατά σου 

Προστατεύονται από το Νόµο.



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 9. Όχι Άδικη Κράτηση.

Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να µας 

φυλακίσει χωρίς καλό λόγο και να 

µας κρατάει εκεί ή να µας διώξει 

από τη χώρα µας. 



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 10. Το Δικαίωµα για Δίκη.

Αν δικαζόµαστε, αυτό πρέπει να 

γίνεται δηµοσίως. Οι άνθρωποι που 

µας δικάζουν, δεν πρέπει να αφήνουν 

κανένα να τους λέει τι να κάνουν.  



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Κανείς δεν θα πρέπει να κατηγορείται για 

τίποτα µέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. 

Όταν οι άνθρωποι λένε ότι κάναµε κάτι 

κακό, έχουµε το δικαίωµα να δείξουµε ότι 

δεν είναι αλήθεια. 

 11. Είµαστε Πάντα Αθώοι Μέχρι Αποδείξεως 

του Εναντίου.



PROJECT-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλοι έχουµε το δικαίωµα να 

ανήκουµε σε µια χώρα. 

15. Δικαίωµα στην Εθνικότητα.


