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Βεντούρη Μαριάννα 
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Παπαρσένου Αλεξία 

Παρσή Φωτεινή 
 



                        

 Κύρος ο Μέγας (539π.Χ.):  

     πρώτος που ελευθέρωσε σκλάβους    

     όρισε την πρώτη μορφή ανεξιθρησκίας 

                     «Kύλινδρος του Κύρου» 

 

 Αγγλία – 1215 - Μάγκνα Κάρτα   

 

 



 Αγγλικο κοινοβούλιο:  

για να σταματησει τις αυθαιρεσίες του  

βασιλιά,  δημιούργησε την  

Αναφορά Δικαίου 

 

 4 Ιουλίου του 1776:  το Κογκρέσο των 
Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε τη διακήρυξη 
της Ανεξιθρησκίας που προάσπιζε τα ατομικά 

δικαιώματα αλλά και το δικαίωμα στην 
επανάσταση 



 
 1787 – Φιλαδέλφεια:  Σύνταγμα των Ηνωμένων 

Πολιτειών  
Προασπίζει:  

 Την ελευθερία του λόγου 

 Την ανεξιθρησκία  

 Το δικαίωμα οπλοφορίας  

 Το δικαίωμα του συνεργάζεσθαι 

 Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές 

Απαγορεύει:   

o Την αδικαιολόγητη έρευνα και σύλληψη  

o Τις σκληρές τιμωρίες 

o Την αυτοενοχοποίηση υπό πίεση  

 
 



 1789 – Γαλλία:  Σύνταγμα γαλλικής δημοκρατίας 

Διακήρυξη των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

    δικαιώματα της ελευθερίας, της περιουσίας, της 
ασφάλειας και της αντίστασης κατά της 
καταπίεσης 

 1864: πρώτη συνθήκη της Γενεύης  με σκοπό  
τη μεταχείριση των τραυματιών πολέμου 

 



 Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τέθηκε σε 
ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 1945 

 

   

 

 

 

 1948 : Οικουμενική Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

     Η διακήρυξη δηλώνει τα εγγενή δικαιώματα 
όλων των ανθρώπινων όντων 

 



   

 

 Έγγραφο που κωδικοποιεί 30 δικαιώματα που θεμελιώνουν 
την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη στον κόσμο 

 Εσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών του 
ΟΗΕ και συμπληρώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με συνθήκες 
και νόμους 
 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα : 
 
 είναι οικουμενικά  
 σεβασμός στο άτομο 
 διακρίνονται σε : 

αστικά και πολιτικά  
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά  

 είναι αδιαίρετα και πρέπει να αναγνωρίζονται και  
     να προστατεύονται στον ίδιο βαθμό 

 

http://www.humanrights.com/el/sites/default/files/UDHR_el.png


 
Στην Ελλάδα 
 
 Σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών: αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για 
την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ανάπτυξη 

 Κατοχύρωση με βάση το Σύνταγμα και το Αστικό Δίκαιο  
 Λειτουργία θεσμών όπως ο Συνήγορος του Πολίτη και η 

Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  
 Υπογραφή διεθνών συμβάσεων και εισαγωγή στο 

εσωτερικό δίκαιο 
 Εναρμόνιση με τις αποφάσεις διεθνών οργάνων, όπως 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  
 Λήψη μέτρων όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις  
 Συνεργασία με τον ΟΗΕ σε περίπτωση προβλήματος 

 
 



1989: Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα   
       Δικαιώματα του Παιδιού 
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα:     
 σε μια παιδική ηλικία 
 στη μόρφωση 
 στην υγεία 
 σε δίκαιη μεταχείριση 
 να ακούγεται η φωνή του 

Η Σύμβαση είναι η πιο ευρέως κυρωμένη διεθνής 
συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία 
H 20η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια 

Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 



 

 

 

  

 

 Προωθεί την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού  
 Εφαρμόζει τις διεθνείς συμβάσεις & την εθνική νομοθεσία  

 
 Ερευνά περιστατικά παραβίασης και προωθεί σχετικές λύσεις 

 
 Συνεργάζεται με αρμόδιες υπηρεσίες (πρόνοιας, ψυχικής 

υγείας) ή ζητά  παρέμβαση της αρμόδιας δικαστικής αρχής 
 
 Ενημερώνει : 

το κοινό & τους αρμόδιους φορείς και συντάσσει προτάσεις 
προς την Πολιτεία 

τα παιδιά για τα δικαιώματά τους μέσω της ειδικής 
τηλεφωνικής γραμμής και του ειδικού χώρου στο διαδίκτυο  

           
      



 

Για την εξάλειψη των παραβιάσεων απαιτείται  : 

 Προώθηση της ανθρωπιστικής παιδείας, της ισότητας, της 
δικαιοσύνης, της ειρήνης 

 Καταπολέμηση φαινομένων φανατισμού  ή ρατσισμού και  η 
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνείδησης 

 Ενίσχυση του ρόλου των διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, 
το Δικαστήριο της Χάγης στην επιβολή του διεθνούς δικαίου 
κυρίως σε περιπτώσεις που συστηματικά αγνοούνται οι 
διεθνείς συμβάσεις 

 Ευαισθητοποίηση των πολιτών του κόσμου 



ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 



 http://www.humanrights.com/el/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights.html 

 

 http://dimartblog.com/2014/12/10/human_rights_539-1948/ 

 

 http://www.humanrights.com/el/what-are-human-rights/brief-history/cyrus-cylinder.html 

 

 http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-

rights/introduction.html 

 

 http://el.wikipedia.org/wiki/ 

 

 http://www.livepedia.gr/ 

 

 http://dimartblog.com/2014/12/10/human_rights_539-1948/ 

 

 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk United Nation Human Rights Office of the 

Commissioner for Human Rights 

 

 http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/pagkosmia-zitimata/anthropina-dikaiomata.html  

         Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών 

 

 www.unicef.gr 

 


