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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – Ιστορική εξέλιξη (3) 

 

Από την προηγούμενη περιληπτική αναδρομή στην ιστορία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων έως τον 19ο αιώνα, βλέπουμε ότι, ιστορικά, η ανθρωπότητα φτάνει  

στον 20ο αιώνα, έχοντας κάνει προσπάθειες να τεθεί και να αναγνωριστεί η έννοια 

και η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χωρίς όμως να έχει καταργηθεί η 

δουλεία, η καταπίεση, τα βασανιστήρια, η εκμετάλλευση και η καταπάτηση της αξίας 

της ανθρώπινης ζωής σε πολλά μέρη της γης. Άλλωστε η κατάσταση αυτή επέφερε 

δύο παγκόσμιους πολέμους μέσα στον 20ο αιώνα. 

 

Με το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου (1939-1945), πολλές πόλεις στην 

Ευρώπη και την Ασία είχαν ερηπωθεί. Εκατομμύρια άνθρωποι ήταν νεκροί και άλλοι 

τόσοι είχαν μείνει άστεγοι ή δεν είχαν να φάνε. Είχαν γίνει αγριότητες εις βάρος των 

ανθρώπων στο όνομα διαφόρων προκαταλήψεων και απολυταρχικών εξουσιών. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, το 1945, πενήντα χώρες αποφασίζουν και ιδρύουν τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε). Ένα διεθνές σώμα που σκοπό έχει να 

προωθήσει την ειρήνη στον κόσμο και να αποτρέψει μελλοντικούς πολέμους.  

 

Μέσα στο κλίμα αυτό ο Ο.Η.Ε., μεταξύ άλλων, ιδρύει την Επιτροπή των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με πρόεδρο την Ελεάνορ Ρούσβελτ. Η Επιτροπή αυτή 

συνέταξε την Οικομενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το κείμενο 

εγκρίθηκε επίσημα το 1948.  Σε αυτό προσδιορίζονται τριάντα θεμελιώδη 

δικαιώματα που αποτελούν τη βάση για μια δημοκρατική κοινωνία. Για πρώτη φορά 

στην ιστορία της ανθρωπότητας συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν σε ένα έγγραφο 

τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους της γης. Τα κράτη-μέλη του 

Ο.Η.Ε. υποσχέθηκαν να συνεργαστούν για την προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Από αυτή την Οικουμενική Διακήρυξη πολλές χώρες ενσωμάτωσαν 

αρχές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα συντάγματά τους.  

 

Στο πρώτο άρθρο της Διακήρυξης δηλώνεται κατηγορηματικά ότι: «Η 

αδιαφορία και η περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδήγησαν σε πράξεις 
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βαρβαρότητας που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση και η προοπτική ενός 

κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, 

λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή 

επιδίωξη του ανθρώπου... Όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι και ίσοι όσον 

αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους».  

 

Όλα τα κράτη-μέλη του Ο.Η.Ε. συμφώνησαν να κάνουν ενέργειες ώστε το 

κείμενο της Διακήρυξης να διαδωθεί και να παρουσιαστεί σε εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς και αλλού. Σήμερα, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων έχει γίνει αποδεκτή ως σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης και του λαού 

σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, είναι το κείμενο που 

έχει μεταφραστεί σε περισσότερες γλώσσες παγκοσμίως.  

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Άσκηση: 

Φαντάσου ότι είχες τη δυνατότητα να είσαι μέλος της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Τί θα τους πρότεινες; 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 


