
Το δικαίωμα της ελευθερίας



Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι 

στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. 

Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, 

και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους 

με πνεύμα αδελφοσύνης.



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ἐλεύθω= ἐρχομαι, πορεύομαι / 
ἐρῶ= αγαπώ -> ἔρως)

• “Ελευθερία” προκύπτει “παρά τό ἐλεύθειν
ὅπου ἐρᾶ τίς”, δηλαδή “να πηγαίνει κάποιος 
εκεί όπου αγαπάει/επιθυμεί”.

• Η κατάσταση εκείνου που δεν εμποδίζεται ή 
δε δεσμεύεται από κανέναν εξωτερικό ή 
εσωτερικό παράγοντα 

• Ελεύθερος είναι αυτός που μπορεί να 
πράττει σύμφωνα με την βούλησή του 
χωρίς όμως να παραβιάζει την ελευθερία 
των άλλων.  



Είδη της ελευθερίας 

• Ατομική (η δυνατότητα κάποιου να είναι κτήμα του 
εαυτού του και όχι δούλος ή ιδιοκτησία κάποιου)

• Κοινωνική (δρα κοινωνικά χωρίς να περιορίζεται → έχει 
ίσες ευκαιρίες, απολαμβάνει την ελευθερία της 
έκφρασης, της εργασίας κτλ.)

• Πνευματική (ελευθερία έκφρασης/σκέψης )

• Οικονομική (οικονομική ανεξαρτησία ,ελεύθερη 
επιλογή επαγγέλματος)

• Πολιτική (το άτομο δρα και αποφασίζει ελεύθερα με 
δημοκρατικές διαδικασίες, συμμετοχή στα κοινά)

• Άλλα είδη ελευθερίας είναι η εθνική , η ψυχολογική , η 
καλλιτεχνική , η ηθική κα. 



Τι περιορίζει την ελευθερία 

• Έλλειψη παιδείας →έλλειψη κριτικής και αντιληπτικής 
ικανότητας/ το άτομο δεν κρίνει και δεν αποφασίζει μόνο 
του, αλλά βασίζεται στις απόψεις  άλλων . 

• Κοινωνικές ανισότητες→ στηρίζονται σε ρατσιστικές 
αντιλήψεις που δεν προάγουν την αρμονική συνύπαρξη 
των ατόμων στην κοινωνία

• Άγχος, ανασφάλεια, φόβος → στερεί στο άτομο 
πρακτικά τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις ελευθερίες 
του / το άτομο κλείνεται στον εαυτό του. 

• Πολιτικά συμφέροντα→ Η παρέμβαση των ισχυρών 
κρατών σε εσωτερικά ζητήματα των αδύναμων , με 
σκοπό τον έλεγχο των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο 
/απολυταρχικά καθεστώτα. 



Τρόποι αντιμετώπισης 
• Συνειδητοποίηση της αξίας της ελευθερίας 
• Οργανωμένη διαμαρτυρία / αγώνες (η 

ελευθερία δε δωρίζεται, αλλά κατακτιέται/ 
προάσπιση δικαιωμάτων)

• Εύρυθμη λειτουργία θεσμών (εξασφάλιση 
δικαιωμάτων )

• Καλλιέργεια κριτικού πνεύματος 
(αποδέσμευση από προκαταλήψεις με 

αποτέλεσμα την κοινωνική πρόοδο και την 
ευημερία)   
• Εκπαίδευση (δημιουργεί σωστούς και 

υπευθύνους πολίτες ) 



Η αξία της ελευθερίας 
• Ο άνθρωπος που μπορεί να σκέφτεται και να εκφράζεται 

ελεύθερα διαμορφώνει μια υπεύθυνη και πνευματικά 
ολοκληρωμένη προσωπικότητα 

• Η ελευθερία ωθεί  την ανάπτυξη της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας, αφήνει περιθώρια στη φαντασία να 
μεγαλουργήσει (κίνητρο για προσωπική εξέλιξη, για το 
σχεδιασμό ολοένα και υψηλότερων επιτευγμάτων, ανάπτυξη 
τεχνών και επιστημών)

• Η ελευθερία αποτελεί θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας 
(διασφάλιση δικαιωμάτων για τους πολίτες, ισονομία, διάλογος )

• Ο άνθρωπος απομακρύνεται από στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, μαθαίνει πού σταματά η δική του ελευθερία 
και πού αρχίζει του διπλανού του.

• Όχι φόβος με αποτέλεσμα το άτομο να παίρνει πρωτοβουλίες 



Σοφά λόγια για το δικαίωμα της ελευθερίας

• Όποιος ελεύθερα συλλογάται , συλλογάται καλά (Ρήγας Βελεστινλής )
• Το εύδαιμόν το ελεύθερον , το δ’ ελεύθερον το εύψυχον / Ευτυχία θα πει

ελευθερία και ελευθερία θα πει ανδρεία. (Θουκυδίδης )
• Ελευθερία είναι το δικαίωμα να λες στους ανθρώπους αυτό που δεν

θέλουν να ακούσουν (George Orwell)
• Freedom is never voluntary given by the oppressor ; it must be

demanded by the oppressed / Η ελευθερία δεν δίνεται ποτέ εθελοντικά
από τον καταπιεστή , πρέπει να ζητηθεί από τους καταπιεσμένους ( Martin
Luther King , Jr.)

• For to be free is not merely to cast off one’s chains but to live in a way
that respects and enhances the freedom of others / Το να είσαι
ελεύθερος δεν σημαίνει απλώς να πετάξεις τις αλυσίδες σου αλλά να ζεις
με τρόπο που σέβεται και ενισχύει την ελευθερία των άλλων (Nelson
Mandela )



Πηγές 

• http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Eleutheria.htm

• https://ethernews.com/eleftheria-ti-shmainei/

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE
%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1

• https://latistor.blogspot.com/2015/08/blog-post_30.html

• https://laventer.blogspot.com/2010/08/blog-post_6378.html
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