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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – Ιστορική εξέλιξη (1) 

 

Αρχαία Ελλάδα (5ος – 4ος αιώνας π.Χ.): Μόνον οι ελεύθεροι πολίτες (εξαιρούνταν οι 

γυναίκες και οι δούλοι) είχαν δικαιώματα και μπορούσαν να συμμετέχουν στις 

δημοκρατικές διαδικασίες. Μόνον για τους ελεύθερους πολίτες αναγνωρίζονταν τα 

δικαιώματα της: 

1. Ισονομίας: Όλοι είχαν ίση μεταχείριση με βάση τους νόμους 

2. Ισηγορίας: Όλοι είχαν ίση δυνατότητα λόγου 

 

Μεσαίωνας (500 – 1500 μ.Χ.): Δεν υπάρχει η ιδέα των προσωπικών ελευθεριών. 

Μόνον οι βασιλείς, οι άρχοντες και οι ευγενείς είχαν δικαιώματα. Για τους 

υπόλοιπους ανθρώπους δεν υπήρχε θέμα αναγνώρισης δικαιωμάτων. Μόλις το 1215 

μ.Χ. στη Μάγκνα Κάρτα κατοχυρώνονται τα δικαιώματα μόνον των ευγενών απέναντι 

στην απόλυτη εξουσία του Βασιλιά της Αγγλίας. 

 

Ευρώπη 17ος αιώνας: Διάφοροι φιλόσοφοι και πολιτικοί στοχαστές εκφράζουν την 

ανάγκη περιορισμού της απόλυτης εξουσίας του μονάρχη. Για παράδειγμα ο Τζον Λοκ 

στην Αγγλία υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα «κοινωνικό συμβόλαιο» 

με βάση το οποίο το άτομο αντιμετωπίζεται ως πολίτης που παραχωρεί μερικές 

ελευθερίες του στην πολιτεία. 

 

Ευρώπη 18ος αιώνας: Οι ιδέες του Διαφωτισμού προβάλλουν την ανάγκη ύπαρξης 

και κατοχύρωσης ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων.  

 

Διαφωτισμός ονομάστηκε το πνευματικό κίνημα που επικράτησε στην Ευρώπη στα 

τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα. Υποστηρίχθηκε από την ανερχόμενη τότε 

αστική τάξη. Η τάξη αυτή δημιουργήθηκε από τη βιομηχανική επανάσταση (που 

είδαμε σε προηγούμενο μάθημα). Αποτελούνταν από πλούσιους βιομηχάνους και 

βιοτέχνες, εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, ανθρώπους των γραμμάτων και 

των επιστημών. 
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Στόχοι του Διαφωτισμού ήταν: 

1. Να αποκτήσει αξία η ανθρώπινη ζωή.  Κάθε άνθρωπος να έχει ατομικές 

ελευθερίες ώστε να σταματήσει να είναι έρμαιο της αυθαιρεσίας του βασιλιά 

ή του μονάρχη και της θρησκευτικής καταπίεσης από την εκκλησία 

(ρωμαιοκαθολική). 

2. Να επικρατήσει ο ορθολογισμός και η πίστη την πρόοδο με βάση το 

ανθρώπινο πνεύμα. Οι άνθρωποι να εκπαιδεύονται και να αποκτήσουν 

δικαιώματα.  

 

Βασικές αρχές του Διαφωτισμού: 

1. Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι 

2. Η δημοκρατία είναι το ιδανικό πολίτευμα 

3. Ανεξιθρησκεία 

4. Η σκέψη και η αμφισβήτηση είναι αρετές 

5. Η επιστήμη είναι το αντίδοτο στις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις 

6. Η μόρφωση και η παιδεία βοηθούν τον άνθρωπο να ωριμάσει 

 

Σημαντικοί στοχαστές της εποχής εκείνης ήταν: 

Ο Βολταίρος, που υπερασπίστηκε την ανεξιθρησκεία, την ελευθερία του λόγου 

και το διαχωρισμό της εκκλησίας και του κράτους.  

Ο Μοντεσκιέ, που είναι γνωστός για το έργο του «Το πνεύμα των νόμων» όπου 

μεταξύ άλλων υποστηρίζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών (της 

νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής).  

Ο Ζαν Ζακ Ρουσώ, που διατύπωσε τη θεωρία του «Κοινωνικού Συμβολαίου» 

προτρέποντας σε μια Ευρώπη που θα υποστήριζε τα δικαιώματα του ανθρώπου.  

 

Στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε για να δούμε την εξέλιξη των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων από τον 18ο αιώνα και έπειτα.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Άσκηση: 

Σκέψου και γράψε ποιά ή ποιές από τις αρχές και τους στόχους του Διαφωτισμού 

θεωρείς σημαντικές και γιατί. 
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