
Πολύτροπη Γλώσσα - http://politropi.greek-language.gr/ 

 
Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα: 

«Σεβασμός της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και Δικαίωμα 

στην Ελευθερία» (β΄ μέρος) 

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα: «Σεβασμός της         

Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και Δικαίωμα στην Ελευθερία» (β΄ μέρος) 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Ένωση βασίζεται σε αξίες, όπως η ανθρώπινη            

αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η ισότητα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός             

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι αξίες είναι κοινές για τα κράτη μέλη, σε μια              

κοινωνία πολυφωνίας, ανοχής, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και απαγόρευσης των        

διακρίσεων. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που ενσωματώθηκε στο Μέρος          

ΙΙ του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο το σύνολο των           

αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων        

πολιτών καθώς και όλων των προσώπων που ζουν στην επικράτεια της Ένωσης. Τα             

δικαιώματα αυτά ομαδοποιούνται σε έξι μεγάλα κεφάλαια: «Αξιοπρέπεια»,        

«Ελευθερίες», «Ισότητα», «Αλληλεγγύη», «Ιθαγένεια», «Δικαιοσύνη». 

Αξιοπρέπεια 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι μόνο Θεμελιώδες Δικαίωμα αυτή καθευατήν,          

αλλά αποτελεί την ίδια τη βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο κεφάλαιο που            

αφορά στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τονίζεται ότι ανθρώπινη         

αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται, ενώ           

κανείς δεν μπορεί να καταδικαστεί σε θανατική ποινή ούτε να εκτελεστεί. Στο ίδιο             

κεφάλαιο καθορίζονται και οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της            

ιατρικής και της βιολογίας, όπως η απαγόρευση της κλωνοποίησης των ανθρώπινων           

όντων, οι ευγονικές πρακτικές ή η μετατροπή του ανθρώπινου σώματος σε πηγή            

κέρδους. Απαγορεύονται επίσης τα βασανιστήρια, η δουλεία και η αναγκαστική          

εργασία καθώς και η εμπορία των ανθρωπίνων όντων. Η πρόνοια αυτή απορρέει            

άμεσα από την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και λαμβάνει υπόψη νεοφανείς           

1 

http://politropi.greek-language.gr/


Πολύτροπη Γλώσσα - http://politropi.greek-language.gr/ 

μορφές οργανωμένου εγκλήματος, όπως η οργάνωση κερδοσκοπικών κυκλωμάτων        

παράνομης μετανάστευσης ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 

Πηγή: 

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/04C237D8F9AAE696C2256F4D002BED2D?Opendocu

ment 

 

Ασκήσεις 

1. Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα σχετικά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και εργαστείτε σε 
ομάδες. Κάθε ομάδα να ερευνήσει έναν τομέα στον οποίο ενδέχεται να 
παραβιάζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να 
παρουσιάσει τα συμπεράσματά της στην ολομέλεια με την υποστήριξη του 
κατάλληλου λογισμικού. Για παράδειγμα να ερευνήσει τις παραβιάσεις αλλά 
και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της ιατρικής και της 
βιολογίας.  

2. Να προσδιορίσετε, ο καθένας ξεχωριστά, το περιεχόμενο της έννοιας 
αξιοπρέπεια αναφέροντας και συγκεκριμένα παραδείγματα αξιοπρεπούς 
συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή. Καταθέστε την άποψή σας στην 
ολομέλεια και συζητήστε. Μπορείτε να καταλήξετε σε έναν κοινό ορισμό της 
έννοιας; 

3. Με βάση τη συζήτηση που προηγήθηκε, φανταστείτε και γράψτε έναν 
υποθετικό διάλογο  ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που αντιλαμβάνονται με 
διαφορετικό τρόπο την έννοια της αξιοπρέπειας. 

4. Με ερέθισμα το ποίημα Όσο μπορείς του Καβάφη, γράψτε ελεύθερα τις 
σκέψεις σας σε ένα κείμενο με ημερολογιακή μορφή.  
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