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Ατομικά δικαιώματα 
 

Τα ατομικά δικαιώματα βασίζονται στην υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται και να 

προστατεύει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Στο ελληνικό Σύνταγμα αυτά είναι: 

 

1. Ισότητα: Το ελληνικό σύνταμα προβλέπει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του 

νόμου. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις». 

Η ισότητα αυτή δεσμεύει τόσο τη Βουλή που θεσπίζει τους νόμους, όσο και τη 

διοίκηση και τα δικαστήρια. Αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι, τα όργανα της διοίκησης 

και οι δικαστές πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους πολίτες. Η ισότητα 

αυτή είναι για πολλά δικαιώματα αναλογική, δηλαδή ανάλογη με τα 

χαρακτηριστικά των ατόμων, γιατί η απόλυτη ισότητα θα ήταν άδικη. Για 

παράδειγμα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απόλυτα ισότιμα ως προς τις 

πράξεις τους οι έφηβοι και οι ενήλικες. Ούτε οι βιομήχανοι με τους εργάτες ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ούτε οι άνεργοι με τους εργαζόμενους 

ως προς τις κοινωνικές τους παροχές.  

 

2. Προσωπική ελευθερία: Το Σύνταγμα ορίζει ότι: «η προσωπική ελευθερία είναι 

απαραβίαστη». Αυτό ισχύει για όλα τα άτομα που βρίσκονται στη χώρα. Στο ίδιο 

άρθρο κατοχυρώνεται η απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της 

ελευθερίας χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών ή 

πολιτικών πεποιθήσεων. Η θανατική ποινή απαγορεύεται. Επίσης, προστατεύεται 

το ατομικό δικαίωμα στην υγεία όλων όσων ζουν στην Ελλάδα. Απαγορεύονται 

ιατρικές επεμβάσεις χωρίς τη συναίνεση του ατόμου.  

 

3. Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας: Το Σύνταγμα προβλέπει ότι: «Καθένας 

έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να 

συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν 

προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα 

χρηστά ήθη».  
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Στο πλαίσιο αυτό κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να:  

α. Επιλέγει επάγγελμα και να ασκεί οικονομικές δραστηριότητες 

β. Να εκφράζεται και να πληροφορείται και να δημιουργεί 

γ. Να προστατεύεται από κάθε αυθαίρετη δίωξη, σύλληψη ή φυλάκιση 

δ. Να αναπτύσσει συλλογική δράση (συνδικαλισμός, συγκεντρώσεις, απεργία) 

 

4. Ελευθερία του Τύπου: Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι σύνθετες και πολύπλοκες 

γιατί αποτελούνται από πολλές οργανωμένες ομάδες (πολιτικές, οικονομικές, 

κοινωνικές) που έχουν διαφορετικά συμφέροντα τα οποία συχνά συγκρούονται. 

Σε αυτές τις συνθήκες η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί βασικό δικαίωμα. 

Αυτό σημαίνει ότι: 

α. Εκφράζονται όλες οι γνώμες και λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών 

β. Διαμορφώνεται η κοινή γνώμη που ελέγχει την πολιτική εξουσία 

γ. Το βασικό μέσο έκφρασης της δημόσιας γνώμης αποτελεί ο τύπος. Για το λόγο 

αυτό το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ελευθερία του Τύπου (εφημερίδες, 

περιοδικά, έντυπα). Ειδικά για τον τύπο υπάρχουν στο Σύνταγμα και επιπλέον 

εγγυήσεις που απαγορεύουν κάθε παρέμβαση του κράτους (λογοκρισία) 

      (Η συνέχεια στο επόμενο μάθημα) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σε κάθε μία από τις  παρακάτω προτάσεις βάλε σε κύκλο αν είναι Σωστή ή Λάθος: 

Το Σύνταμα της Ελλάδας ορίζει ότι:  

Α. Η ζωή κάθε πολίτη προστατεύεται χωρίς καμία διάκριση.       Σωστό    Λάθος 

Β. Για πολλά δικαιώματα η ισότητα είναι αναλογική, δηλαδή ανάλογη με τα 

χαρακτηριστικά των ατόμων.      Σωστό   Λάθος 

Γ. Οι πολίτες δεν μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα το επάγγελμά τους.                       

Σωστό     Λάθος 

Δ. Οι πολίτες είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τη γνώμη τους.      Σωστό     Λάθος 

Ε. Η ελευθερία του Τύπου σημαίνει ότι υπάρχει λογοκρισία στις δημιοσιεύσεις των 

εφημερίδων, εντύπων κλπ.      Σωστό       Λάθος 


