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Άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
• Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις

ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία
απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη
γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις,
την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

• Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού,
νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται
κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό
κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον
περιορισμό κυριαρχίας.



Ορισμός

• Διακρίσεις = αδικαιολόγητος διαχωρισμός 
ατόμων με βάση τις ομάδες, τις τάξεις ή άλλες 
κατηγορίες στις οποίες ανήκουν ή θεωρούνται ότι 
ανήκουν.

• Διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, 
την αναπηρία, τη γλώσσα, την εθνικότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, την περιοχή από την οποία 
προέρχεται ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό

• Άδικη μεταχείριση, περιορισμός ατόμων και 
παροχή λιγότερων ευκαιριών ή προνομίων.



Είδη διακρίσεων

• Άμεση διάκριση: πρόθεση να κάνει κανείς διακρίσεις 

ενάντια σε άτομα ή ομάδες

• Έμμεση διάκριση: οι επιδράσεις μιας πολιτικής ή ενός 

μέτρου που είναι φαινομενικά ουδέτερο αλλά θέτει ένα 

άτομο ή μια ομάδα σε μειονεκτική θέση



Τρόποι αντιμετώπισης διακρίσεων

• Σωστή ενημέρωση στο σχολείο για την ισότητα, τον 
σεβασμό και τα δεινά των διακρίσεων

• Κρατική μέριμνα για θέματα διακρίσεων

• Συνεργασία κρατικών δομών και οργανώσεων που 
παρατηρούν τις ποικίλες διακρίσεις

• Δομές διαμεσολάβησης σε όλα τα σχολεία με σκοπό τη 
συνεργασία μεταξύ των μαθητών και την πρόληψη και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων

• Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου για τα θύματα 
διακρίσεων



Το παπούτσι που ταιριάζει στον έναν, είναι στενό σε έναν 

άλλο. 

Δεν υπάρχει συνταγή για τη ζωή που να ταιριάζει σε όλες 

τις περιπτώσεις.

Καρλ Γιουνγκ, 1875-1961, Ελβετός ψυχίατρος



Για την παρουσίαση εργάστηκαν οι:

Ιωάννα Αγγελή

Κωνσταντίνος Καραγγελής

Αθανάσιος Καρατζάς

Μαθητές του γ΄2 γυμνασίου


