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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – Ιστορική εξέλιξη (2) 

 

Ευρώπη - 18ος αιώνας: Οι ιδέες του Διαφωτισμού, που είδαμε στο προηγούμενο 

μάθημα, διαδόθηκαν στην Ευρώπη. Το 1789 ο λαός της Γαλλίας με τη Γαλλική 

Επανάσταση επέφερε την κατάργηση της απόλυτης μοναρχίας και δημιούργησε τις 

προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση της πρώτης Γαλλικής Δημοκρατίας.  

Τότε ψηφίστηκε η Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1789 – 

1791), η οποία κατοχυρώνει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Υιοθετήθηκε από 

την Εθνική Συνταγματική Συνέλευση ως το πρώτο βήμα για τη σύνταξη του 

συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η Διακήρυξη δηλώνει ότι εγγυάται για όλους 

τους πολίτες τα δικαιώματα της ελευθερίας, της περιουσίας, της ασφάλειας και της 

αντίστασης στην καταπίεση.  

Η ανάγκη για ύπαρξη νομοθεσίας προέρχεται από το γεγονός ότι η άσκηση των 

φυσικών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου περιορίζεται μόνο από την εξασφάλιση ότι 

και τα άλλα μέλη της κοινωνίας απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Έτσι ο νόμος 

θεωρείται ως η έκφραση της «γενικής θέλησης» που σκοπό έχει την προώθηση της 

ισότητας ως προς τα δικαιώματα και την απαγόρευση «μόνο των πράξεων που είναι 

επιβλαβείς για την κοινωνία». 

 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) -  18ος αιώνας: Το 1776 το Κογκρέσο των 

ΗΠΑ ενέκρινε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Βασικός συντάκτης ήταν ο Τόμας 

Τζέφερσον. Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της Αμερικανικής Επανάστασης, η 

Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας ήταν η επίσημη δήλωση ότι οι δεκατρείς Αμερικανικές 

Αποικίες δεν αποτελούσαν πλέον μέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.  

Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας έδινε έμφαση σε δύο θέματα: στα ατομικά 

δικαιώματα και στο δικαίωμα στην επανάσταση. Αυτές οι ιδέες υποστηρίχθηκαν 

ευρύτατα από τους Αμερικανούς, διαδόθηκαν διεθνώς και επηρέασαν τη Γαλλική 

Επανάσταση.  

Το 1787 στις ΗΠΑ υπογράφτηκε το Σύνταγμά τους. Το 1791 με βάση το Σύνταγα 

τέθηκε σε ισχύ η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Πολίτη. Αυτή προστατεύει την 

ελευθερία του λόγου, την ελευθερία στη θρησκεία, την ελευθερία στις 
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συγκεντρώσεις. Απαγορεύει την αδικαιολόγητη έρευνα και σύλληψη. Επίσης 

προστατεύει από την αυθαίρετη νομοθεσία του Κογκρέσου. Κάθε περιορισμός των 

δικαιωμάτων πρέπει να στηρίζεται στη νομική διαδικασία. 

 

Ελλάδα - 19ος αιώνας: Με την επίδραση των ιδεών του Διαφωτισμού, ο Ρήγας 

Βελεστινλής συντάσσει ένα σχέδιο Συντάγματος (1797) που περιλαμβάνει και 

διακήρυξη ανθρώπινων δικαιωμάτων. Από την Ελλληνική Επανάσταση και έπειτα, 

όλα τα Συντάγματα που ψηφίστηκαν (Επιδαύρου, Άστρους, Τροιζήνας) 

περιλάμβαναν κατάλογο ατομικών δικαιωμάτων.  

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Άσκηση: 

Με βάση τα παραπάνω σκέψου και γράψε γιατί είναι σημαντική η ύπαρξη των νόμων 

για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
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