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Η ζεκαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

ζπληζηνχλ βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ.  

 

Πεγάδνπλ απφ ην θπζηθφ 

δίθαην θαη ην ζεηηθφ δίθαην. 



Η ζεκαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 

Δίλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

επνίσλνπ θαη εηξεληθνχ κέιινληνο γηα φινπο. 

 

Πξνζηαηεχνπλ θάζε άλζξσπν απφ θάζε κνξθήο 

εθκεηάιιεπζε θαη δηαθξίζεηο. 



Η ζεκαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 

Απνηεινχλ ειεπζεξίεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

αλαπηχμνπκε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

αξεηέο καο, ηε λνεκνζχλε καο, ηα ηαιέληα καο 

θαη ηε ζπλείδεζή καο θαη λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο 

πλεπκαηηθέο θαη άιιεο αλάγθεο καο. 



Η ζεκαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 

Θέηνληαο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ππφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο δηθαηνζχλεο είλαη δπλαηή ε 

δηακόξθσζε κηαο αμηνθξαηηθήο θνηλσλίαο θαη 

θνηλσληθήο ζπλύπαξμεο. Έηζη κφλν ζα κπνξέζνπκε 

λα ζηξαθνχκε ζε νπζηώδεηο αμίεο ηηο δσήο – 

πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζηηθά δεηήκαηα. 

 



Η ζεκαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 

Παξ’ φια απηά, κηα 

εχξπζκε θαη 

νξγαλσκέλε θνηλσλία 

θαληάδεη νπηνπηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ρξεηάδνληαη δηαξθείο 

αγώλεο γηα ηελ 

εθκεδέληζε ησλ 

αληζνηήησλ.  



Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

ζήκεξα 

• ήκεξα, ε Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε   ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ 

    (ην απνηέιεζκα ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ)  

    παξέρεη πξνζηαζία θαη 

κεξηκλεί γηα ηα δηθαηψκαηα 

    ηνπ αλζξψπνπ. 



Ση πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη; 

• Ζ εληχπσζε πσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

ηεξνχληαη θαη δέρνληαη ηνλ απαξαίηεην ζεβαζκφ 

απφ ηελ θνηλσλία είλαη δπζηπρψο εζθαικέλε.  

• Πνιιά απφ απηά 

θαηαπαηψληαη θαη 

κάιηζηα ζε 

θαζεκεξηλή βάζε.   



Παξαδείγκαηα παξαβίαζεο 

δηθαηωκάηωλ  
• βαζαληζηήξηα ή 

θαθνπνηήζεηο ζε 

πεξίπνπ 81 ρψξεο 

 

• άδηθεο δίθεο 

 

• πεξηνξηζκνί ζηελ 

ειεπζεξία έθθξαζεο 

 

• παξαβίαζε ηεο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο 

 

 

 

• κε ηήξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 

•  αζέηεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πγείαο  

 

•  θαηαπάηεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο 

εξγαζίαο 

 

 

  





Αληηκεηώπηζε πξνβιήκαηνο  
Ο θαζέλαο απφ εκάο ζα πξέπεη  παξακεξίζεη 

• Σνλ εγσηζκφ ηνπ 

• Σνλ αηνκηθηζκφ ηνπ 

ώζηε 
    Να γίλεη θαηαλνεηφ απφ φινπο καο φηη αλήθνπκε ζε έλα 

θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν θπξηαξρεί ε αιιεινθαηαλφεζε 

θαη ν θνηλφο αγψλαο. 



Δίλαη ζην ρέξη καο! 
.  



Η Οικοςμενική Διακήπςξη για ηα 

Ανθπώπινα Δικαιώμαηα 

Εικόνα:  

Η Ελεάνοπ Ρούσβελτ με 

το Ισπανικό κείμενο τηρ 

Διακήπςξηρ 

Γενικά τοισεία 
• Πξόθεηηαη γηα ην πην ζεκαληηθό κέζν ηεο ππεξάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

• Ψεθίζηεθε  ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948 ζην Παξίζη. 

•  ηελ ζύληαμή ηεο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ν Σδσλ Πήηεξο Χάκθξεϋ, ε 

Διέαλνξ Ρνύζβειη, ν Ρελέ Καζίλ θαη ν Π.. Σζαλγθ. 

 



Το ιζηοπικό ςπόβαθπο 

Η Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 

ήηαλ απνηέιεζκα ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Με ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, ε δηεζλήο θνηλόηεηα 

νξθίζηεθε λα κελ μαλαζπκβνύλ πνηέ ζην κέιινλ νη 

αγξηόηεηεο θαη ε θηελσδία  πνπ πξνθάιεζε απηόο ν θνληθόο 

πόιεκνο. 

 

Εικόνα:  

Μινιατούπα τηρ Οικοςμενικήρ Διακήπςξηρ για τα 

Ανθπώπινα Δικαιώματα 



Η Σύνηαξη ηηρ Διακήπςξηρ 

Οη εγέηεο ηνπ θόζκνπ απνθάζηζαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ  Χάξηε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ κε έλα νδηθό ράξηε πνπ ζα εγγπάην ηα δηθαηώκαηα γηα 

όινπο ηνπο αλζξώπνπο παληνύ ζηνλ θόζκν. Δίλαη ζεκαληηθό όηη θακία από 

ηηο ρώξεο πνπ αληηπξνζσπεύνληαλ δελ ςήθηζε ελάληηα ζηε δηαθήξπμε θαη 

όηη αθόκε θαη απηέο πνπ απείραλ από ηελ ηειηθή ςεθνθνξία, είραλ 

ζπκκεηάζρεη θαη ζπλεξγαζηεί ζηηο ελδηάκεζεο δηαδηθαζίεο ζύληαμεο 



Ο καθοπιζμόρ ηων δικαιωμάηων 

Η Γηαθήξπμε θαζνξίδεη ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο, 

γηα όιεο ηηο γπλαίθεο θαη όινπο ηνπο άληξεο. Μεηαμύ απηώλ, είλαη ην 

δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζαγέλεηα, ζηελ ειεπζεξία ηεο 

ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο, ζηελ εξγαζία, ζηελ 

εθπαίδεπζε, ην δηθαίσκα ζηελ ηξνθή θαη ηελ θαηνηθία θαη ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαθπβέξλεζε.  

 



Τα δικαιώμαηα 

• Η δηαθήξπμε απνηειείηαη από έλα πξννίκην 

θαη 30 άξζξα. ην πξννίκην, πεξηγξάθνληαη 

ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά αίηηα πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο. 

 

• ηα πξώηα δύν άξζξα θαζνξίδνληαη 

έλλνηεο, όπσο απηέο ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο 

αδειθηθόηεηαο. 

 

• ηα άξζξα 3 – 11 νξίδνληαη ηα αηνκηθά 

δηθαηώκαηα, όπσο ην δηθαίσκα ηεο δσήο, ε 

απαγόξεπζε ηεο ζθιαβηάο θαη ην δηθαίσκα 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιόγνπ.  

 

• Σα άξζξα 12 – 17 θαζνξίδνπλ ηα 

δηθαηώκαηα ελόο αλζξώπνπ ζηελ θνηλσλία, 

όπσο ην δηθαίσκα ηεο κεηαθίλεζεο.  



Τα δικαιώμαηα 

• ηα άξζξα 18 – 21 θαζηεξώλνληαη νη «ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο», αιιά θαη 

πλεπκαηηθέο θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο, όπσο ην δηθαίσκα ηεο ζθέςεο θαη ην 

δηθαίσκα αλεμηζξεζθίαο. 

•  Σα άξζξα 22 – 27 θαζνξίδνπλ ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

δηθαηώκαηα, όπσο θαη απηό ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

•  Σέινο, ζηα άξζξα 28 –30 εμεγνύληαη νη ηξόπνη πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαπάλσ δηθαηώκαηα θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δελ 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ. 

 



Η πξνζωπηθόηεηα ηνπ Ρήγα 

Βειεζηηλιή 



Πξψηα ρξφληα θαη ζηαδηνδξνκία 

Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο (Φεξαίνο) έρεη ραξαθηεξηζζεί σο 

«δάζθαινο ηνπ Γέλνπο», αθνχ ππήξμε πξφδξνκνο θαη 

πξσηεξγάηεο ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. Γελλήζεθε ην 

1757 ζην Βειεζηίλν ηεο Μαγλεζίαο, δηαθξίζεθε σο ιφγηνο θαη 

ζπγγξαθέαο. Σν 1790 θαη ην 1796 ηαμίδεςε ζηε Βηέλλε γηα λα 

ηππψζεη ηα βηβιία ηνπ, κεηαμχ απηψλ ην «ρνιείνλ ησλ 

ληειηθάησλ εξαζηψλ», ην «Φπζηθήο Απάλζηζκα», ηνλ «Ζζηθφ 

Σξίπνδα» θαη ηνλ «Αλάραξζη». Κνξπθαίν έξγν ηνπ ζεσξείηαη ε 

«Νέα Πνιηηηθή Γηνίθεζηο ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρνχκειεο, ηεο Μηθξάο 

Αζίαο, ησλ Μεζνγείσλ Νήζσλ θαη ηεο Βιαρνκπνγδαλίαο» πνπ 

πεξηείρε, αλάκεζα ζε άιια θαη ηνλ γλσζηφ «Θνχξην», 

επαλαζηαηηθφ πνίεκα, αιιά θαη ηα «Γίθαηα ηνπ Αλζξψπνπ», 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ Γάιισλ Γηαθσηηζηψλ.  



Πνιηηηθφ φξακα 

Σν πνιηηηθφ ηνπ φξακα ήηαλ ε δεκηνπξγία 

κηαο πνιπεζληθήο βαιθαληθήο επηθξάηεηαο, 

ζηελ νπνία νη Έιιελεο ζα είραλ θπξίαξρε 

ζέζε. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ πξνζπάζεζε λα εμεγείξεη φινπο 

ηνπο ππφδνπινπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο 

ελαληίνλ ηνπ θνηλνχ ηπξάλλνπ.  



Ζ δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηφο 

ηνπ 
Ο Ρήγαο ζεσξείηαη σο ν πξψηνο πνπ ζπλέιαβε κε ηέηνηα 

έληαζε θαη ηφικε ην φξακα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ 

ππφδνπισλ ιαψλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Δκπλεχζηεθε απφ: 

• ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο θαη ηηο κεηαιακπάδεπζε ζηα Βαιθάληα 

• Με ην παξάδεηγκα ηεο δσήο, ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζπζίαο 

ηνπ, ελζάξθσζε ηδαληθά ην πξφηππν ηνπ παηξηψηε, 

δεκνθξάηε, επαλαζηάηε, πνηεηή.  

 



Ζ πνιχπηπρε δξαζηεξηφηεηα 

θαη ην φξακα ηνπ Ρήγα 

• Ο Ρήγαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηαπαηδαγψγεζε 

ησλ ππνδνχισλ, ζηελ αθχπληζε θαη ηελ εμέγεξζε. 

•  Αγσληά θαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πνιηηηθή πνξεία 

ηνπ λένπ κειινληηθνχ θξάηνπο.  

• Δθπνλεί πνιχηηκα λνκνζεηηθά θείκελα.  

• Δπεμεξγάδεηαη θαη δηαηππψλεη έλα νινθιεξσκέλν 

ζρέδην ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο πνπ ζα 

αλέθππηε κεηά απφ ηελ απειεπζέξσζε. 



Σν πνιίηεπκα ηνπ Ρήγα 

Σν πνιίηεπκα ηνπ Ρήγα δηαθξίλεηαη γηα ηνλ 

πιαηηά δεκνθξαηηθφ θαη θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα ηνπ. Γηαηξέρεηαη απφ ην πλεχκα 

ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο ηνπ Βπδαληηλνχ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο Παηδείαο. 

Γελ είλαη κφλν έλα λνκηθφ θείκελν, πηζηή 

αληηγξαθή θαη κεηάθξαζε, αλαπαξαγσγή 

ηνπ Γαιιηθνχ πληάγκαηνο.  



Σα άξζξα γηα ηελ Παηδεία 

Ο Ρήγαο ηξνπνπνηεί δηαηάμεηο, πξνζζέηεη 

λέεο, παξαζέηεη εξκελεπηηθά ζρφιηα, 

παξαδείγκαηα, ζηνηρεία πνιηηηθήο αγσγήο 

θαη πξνζδίδεη πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθφ, 

θνηλσληθφ, θηιειεχζεξν θαη αλζξσπηζηηθφ 

πεξηερφκελν ζε βαζηθνχο ηνκείο, φπσο είλαη 

ε Παηδεία. 

 



 «Νέα Πνιηηηθή 

Γηνίθεζηο» ηνπ 

Ρήγα Βειεζηηλιή 



Πιήξεο ηίηινο:  <<Νέα πνιηηηθή 
δηνίθεζηο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Ρνύκειεο ηεο Μηθξάο Αζίαο ησλ 
Μεζνγείσλ λήζσλ θαη ηεο 

Βιαρνκπνγδαλίαο>> 

Έηνο έθδνζεο :1797 Τόπνο έθδνζεο :Βηέλλε 

Ιζηνξηθό πιαίζην: 

i. κνλαδηθέο επαλαζηαηηθέο ζπγθπξίεο  

ii. απγή ηεο ζήςεο ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο 



Πεγή έκπλεπζεο θαη 

επηξξνέο 

πνιηηηθή ζθέςε  

Γηαθσηηζκνύ 

ξηδνζπαζηηζκόο 

επαλαζηάζεσλ 

Ιαθσβηληζκόο 

(δεύηεξε θάζε 

Γαιιηθήο 

επαλάζηαζεο) 

«Νέα Πνιηηηθή 

Γηνίθεζηο» 

Πνιηηηθό ζύζηεκα 

1νπ έηνπο 

δεκνθξαηίαο 

(Γαιιία)   



Όκσο 

I. Πξνζαξκόδεη κνλνεζληθή Γαιιηθή κήηξα                   

πνιπεζληθή θνηλσλία ησλ Βαιθαλίσλ 

II. Δηζάγεη λένπο όξνπο θαη έλλνηεο ζηελ Διιεληθή 



Πξώηε θξάζε : «Διεπζεξία, Ιζνηηκία, Αδειθόηεο»              

 

 

θηιειεύζεξν πλεύκα  

 δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ ηνπ θξάηνπο  



ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Γηαθεξύζζεη ηελ 

ειεπζεξία όισλ ησλ 

αλζξώπσλ θαη 

θαηαξγεί ηελ ζθιαβηά 

«αγαπώκελ λα είκεζα 

ειεύζεξνη». 

Ιζόηεηα απέλαληη ζην 

γξάκκα ηνπ λόκνπ 

αλεμαξηήησο 

θαηαγσγήο θαη 

ζξεζθεύκαηνο 

Κξίζε κόλν ζύκθσλα 

κε ηελ λνκνζεζία 



ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Γηθαίσκα ζηελ 

ηδηνθηεζία θαη ηελ 

εξγαζία θαη ζηηο 

απνιαβέο πνπ απηά ηνπ 

απνθέξνπλ 

Ννκηκνπνίεζε ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ 

ιόγνπ 

Θέζπηζε θξαηηθώλ 
ζρνιείσλ πνπ 

παξέρνπλ κόξθσζε 
δίρσο λα ιακβάλεηαη 

ππόςε ην θύιν 



Τέινο:  

Ιθαλνπνίεζε ιατθήο 

θπξηαξρίαο δίρσο δηαθξίζεηο,  

ηξόπνο εθινγήο ησλ 

αληηπξνζώπσλ θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνβνπιίνπ 



Σα “Γίθαηα ηνπ Αλζξψπνπ” ηνπ Ρήγα 

θαη ε ζχγθξηζε κε ηελ “Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ” ηνπ ΟΖΔ 



Κνηλή βάζε 

ηνλ Δπξσπατθφ θαη Ακεξηθαληθφ 

δηαθσηηζκφ: 

 

• Ύπαξμε “θπζηθψλ” δηθαησκάησλ 

• Οξίδεηαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ 

• Πεξηνξίδεηαη ζηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ άιινπ 



Κνηλά ζεκεία 

Γηθαίσκα: 

 

• Ίζεο, ππνρξεσηηθήο θαη δεκνζίαο 

εθπαίδεπζεο 

• Ακεηβφκελεο εξγαζίαο 

• πζζσκάησζεο 

• Διεπζεξίαο γλψκεο θαη έθθξαζεο 

• Αζθάιηζεο 

• Θξεζθείαο 

• Δθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη 



Ο Ρήγαο 

• Απεπζχλεηαη ζε ιαφ ππνδνπισκέλν 

• Απαγνξεχεη ξεηψο ηε δνπιεία 

• Δίλαη αλαιπηηθφο θαη επεμεγεκαηηθφο 

• Ννκηκνπνηεί ηελ εμέγεξζε 

• Ωζεί ηνλ ιαφ ζε απηή 



Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

• Απεπζχλεηαη ζε θπβεξλήζεηο νξγαλσκέλσλ θξαηψλ 

• Οξηνζεηεί δηθαηψκαηα απνδεθηά απφ φια ηα θξάηε-
κέιε 

• Γελ νξίδεη ζπλζήθεο απνδεθηήο εμέγεξζεο 

• Γελ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνπζία σο ζεκειηψδεο 
δηθαίσκα 



Ρήγαο θαη εθπαίδεπζε 

Ο Ρήγαο δελ δηζηάδεη λα ηνλίζεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη ηηο πξσηνπνξηαθέο 

ηνπ αληηιήςεηο ζην θείκελν ηνπ. 

 

Τπνζηεξίδεη ζεξκά ηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δσξεάλ 

παξνρή ηεο γηα αγόξηα θαη θνξίηζηα, θαζηεξώλνληαο εκκέζσο ηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ. 

 

Δηδηθόηεξα βιέπνπκε ηε γλώκε ηνπ ζην άξζξν 22 ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, 

όπνπ παξνπζηάδεη ηηο ηδέεο ηνπ σο πξνο ηελ ζρνιηθή ύιε θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο. 

 

 

 

 



Ρήγαο θαη εθπαίδεπζε 

Σε ζεκαζία ησλ ηδεώλ ηνπ ζηελ επνρή ηνπ ηνλίδεη ην γεγνλόο όηη ε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαζηεξώζεθε ζηελ Δπξώπε πεξηζζόηεξν 

από έλαλ αηώλα αξγόηεξα. 

 

ηελ Διιάδα δε, ε ππνρξεσηηθή ζηνηρεηώδεο εθπαίδεπζε θαζηεξώζεθε 

κε ην ύληαγκα ηνπ 1910 (123 ρξόληα αξγόηεξα), ην νπνίν βαζίζηεθε 

ζηα πληάγκαηα ηνπ 1844 θαη 1864. 

 



 

άξζξν 22 
 

• 1) Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο θαζηεξψλεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ, θαζηεξψλνληαο έκκεζα θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. 

 

• 2) Δπηζεκαίλεη φηη είλαη ππνρξέσζε ηεο «Παηξίδνο» λα δεκηνπξγήζεη ζρνιεία ζε φια 

ηα κέξε ηεο επηθξάηεηαο, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ.  

 

• 3) Πέξα απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο παηξίδνο λα θηηάμεη ζρνιεία, ν Ρήγαο ηνλίδεη πσο ν 

θάζε άλζξσπνο έρεη «ρξένο», είλαη ππνρξεσκέλνο λα καζαίλεη «γξάκκαηα». Δδψ ν 

Ρήγαο πξνζζέηεη ηελ ελεξγεηηθή πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ λα «εμεχξνπλ 

γξάκκαηα», λα κνξθψλνληαη, πέξα απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Πνιηηείαο. Γηφηη πηζηεχεη 

πσο ε γλψζε ρσξίο ηελ ελεξγεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ δηδαζθνκέλνπ δελ κπνξεί λα 

γίλεη θηήκα ηνπ. Ζ ιέμε «ρξένο» έρεη κηα δπλακηθή γηα ηελ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα 

ηνπ αλζξψπνπ ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο.  

 



 

 

 

 

• 4).Ο Ρήγαο θαηαγξάθεη ζην άξζξν ηνπ πσο «εθ ησλ γξακκάησλ γελλάηαη ε πξνθνπή 

κε ηελ νπνία ιάκπνπλ ηα ειεχζεξα έζλε». Θέζε, ε νπνία είλαη θαη ζήκεξα επίθαηξε. 

Ζ «πξνθνπή» ηνπ έζλνπο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ «γξακκάησλ», 

ηεο κφξθσζεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα θέξεη ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινίπσλ 

παξακέηξσλ ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζέζε απηή ηνπ Ρήγα απνηππψλεηαη παξαζηαηηθά ζηελ 

πξνκεησπίδα ηεο «Υάξηαο ηεο Διιάδνο», Βηέλλε 1797, φπνπ ην ειιεληθφ πλεχκα, 

πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ ξνπαινθφξν Ζξαθιή, ληθά ην βαξβαξηθφ πλεχκα, πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε ηελ έθηππν Ακαδφλα.  

 

• 5) Γελ παξαιείπεη λα ηνλίζεη πσο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

«απαξαίηεηνο» θαη ε εθκάζεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο. εκαληηθή ζέζε ηνπ 

Ρήγα, πνπ είλαη κάιηζηα πνιχ επίθαηξε ζήκεξα.  

 

• 6) Σέινο, έρνληαο βηψζεη ηε αλαγθαηφηεηα ηεο γλψζεο δχν ηνπιάρηζηνλ γισζζψλ, 

απαξαίηεησλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ην εκπφξην, ν Ρήγαο ζεκεηψλεη ζην άξζξν 22 

πσο ζηηο κεγάιεο πφιεηο ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη δχν γιψζζεο, νη πην 

δηαδεδνκέλεο ηφηε, ε Γαιιηθή θαη ε Ηηαιηθή γιψζζα».  

 

 

άξζξν 22 



Ο Τπεξαζπηζηήο ησλ 

δηθαησκάησλ 

Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο ζεσξείηαη, δηθαίσο, ν πξόδξνκνο 

ησλ ππεξαζπηζηώλ ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Θεσξεί ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα έκθπηα 

πξνζηάγκαηα, δίλνληάο ηνπο κεγαιύηεξε ηζρύ θαη 

δύλακε θαη ηα κεηαηξέπεη ζε πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ.   

 

Καηνρπξώλεη ην θνηλσληθό θξάηνο, «πςώλνληαο» ηελ 

θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη ηελ αμία ηεο πνιηηεηαθήο 

ηάμεο. 

 

  



Ο Ρήγαο κε ην χληαγκα ηνπ ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ αλεμάξηεηα απφ 

ζξεζθεπηηθέο, θπιεηηθέο θαη γισζζηθέο δηαθξίζεηο. Αλνίγεη επηπιένλ ηνλ δξφκν 

150 ρξφληα κεηά, γηα ηελ έγθξηζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 

1948, ελ κέξεη σο απάληεζε ζηηο θξηθαιεφηεηεο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Με ηελ απφθαζε απηή ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλαγνξεχνληαη ζε παγθφζκηεο 

αμίεο θαη ε πξνζηαζία ηνπο αλαηίζεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(ΟΖΔ) θαη παχνπλ λα είλαη εζσηεξηθή ππφζεζε ηεο θάζε ρψξαο θαη ηεο θάζε 

Κπβέξλεζεο. Γίλεηαη πξνθαλέο έηζη φηη ε Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ δελ εθπεγάδεη 

κφλν απφ ηε «Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε», 

πξντφλ ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο, αιιά θαη ηνπ Ρήγα.  

 



 

 

 

 

 

Δίλαη επηπρήο ινηπόλ ε ζπγθπξία όηη ζην 5ν Δπξωπαϊθό Μαζεηηθό 

πλέδξην ζην Βειηγξάδη, καδί κε ηε κλήκε ηεο κεγάιεο πξνζωπηθόηεηαο 

ηνπ Ρήγα, 220 ρξόληα κεηά από ηνλ βίαην ζάλαηό ηνπ ζην θξνύξην 

Νεκπόηζα ηνπ Βειηγξαδίνπ, ζπκόκαζηε θαη ηελ επέηεην ηεο Οηθνπκεληθήο 

Γηαθήξπμεο γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, πνπ ζπκπιεξώλεη 70 ρξόληα 

εθαξκνγήο ηεο. 
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