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Κείμενο Ι 

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη ιδιαιτερότητα στον κόσμο. Είναι μια ατομικότητα με 
αυταξία. Είναι μια προσωπικότητα με αξιοπρέπεια. Είναι μια συνείδηση σεβαστή. Και όλα αυτά μονάχα γιατί είναι 
άνθρωπος. Γι' αυτό και η αναγνώριση των δικαιωμάτων του αποτελεί θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της 
ισότητας, της αδερφοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι όλοι οι άνθρωποι 
γεννιούνται ελεύθεροι και ίσιοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και κρίση αλλά και 
με τα ένστικτα της κοινωνικότητας και της προστασίας, ώστε να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα 
αδερφοσύνης και όχι επιθετικότητας. Και λέγοντας "όλοι οι άνθρωποι" εννοούμε ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση 
που να βασίζεται σε φυλή, χρώμα, γένος, φύλο, γλώσσα, θρησκεία, πολιτική ή άλλη ιδεολογία (αφού η γνώμη και 
η φαντασία είναι ελεύθερες), εθνική ή κοινωνική καταγωγή, περιουσία ή άλλη πλεονεκτική ή μειονεκτική 
κατάσταση. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει ελεύθερα κι ανεμπόδιστα, απολαμβάνοντας την προσωπική 
ασφάλεια από την πολιτεία (αυτοδικαίως και χωρίς να τη ζητήσει). Κάθε μορφή δουλείας και ιδιαίτερα εκείνης της 
πνευματικής καταπίεσης και ψυχικής καταδυνάστευσης πρέπει να θεωρείται στίγμα για ολόκληρη την 
ανθρωπότητα -που εξ ορισμού είναι αλληλέγγυα προς τον άνθρωπο. 

Κάθε μορφή διάκρισης και προσωποληψίας, μεροληψίας και χαριστικής διάθεσης, είναι κατακριτέα∙ και η 
μόνη διάκριση που επιτρέπεται -και επιβάλλεται- αφορά την αξία και την ικανότητα του ατόμου, ιδιαίτερα στον 
πνευματικό στίβο, που οι κατακτήσεις προϋποθέτουν αγώνες. 

Κανένας δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε ποινές και μεταχειρίσεις απάνθρωπες, σκληρές και 
εξουθενωτικές. Το σώμα του ανθρώπου είναι το αθώο θύμα των ψυχικών εκτροπών ή καλύτερα της παθολογικής 
φαντασίας. Η ψυχοπαθολογία υπάρχει στη βάση πολλών εγκλημάτων, και αντί τιμωρίας απαιτεί θεραπεία και 
σωφρονισμό. 

Η νομική προστασία του κράτους πρέπει να είναι παρούσα σε κάθε μορφή αυθαίρετης επέμβασης στην 
ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια, στο σπίτι του, στην εργασία του, στην άσκηση των θρησκευτικών του 
καθηκόντων, στην κοινωνική του ζωή και σε κάθε προσβολή της τιμής και της φήμης του. Η δυσφήμηση και η 
συκοφαντία είναι πράξεις αξιόποινες. 

Κάθε άτομο ή ομάδα έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της ιδεολογίας, της θρησκείας και μπορεί 
ελεύθερα να αλλάζει σκέψη, ιδεολογία, θρησκεία. Ακόμα, έχει το δικαίωμα ελευθερίας της γνώμης και της 
έκφρασης, πράγμα που συνεπάγεται το δικαίωμα να μην ενοχλείται από κανέναν όταν εκφράζεται -με το λόγο ή 
το γράψιμο- καθώς και όταν παίρνει ή δίνει πληροφορίες σχετικές με τις ιδέες του. Μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα 
σε συγκεντρώσεις ειρηνικές  ή σε πορείες (αλλά δεν έχει το δικαίωμα της δολιοφθοράς ξένης περιουσίας). 

Στη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων της χώρας του, ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να μετέχει.  
Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εργάζεται με όρους ικανοποιητικούς (χωρίς να εκμεταλλεύεται από τον 

εργοδότη του) και σε συνθήκες εργασίας ανθρώπινες∙ να εκλέγει ελεύθερα την εργασία του και να προστατεύεται 
από την ανεργία. Για ίσης αξίας εργασία πρέπει όλοι να παίρνουν την ίδια αμοιβή, ανεξαρτήτως φύλου.  

Η παιδεία, η μόρφωση, η εκπαίδευση, είναι από τα πρώτιστα δικαιώματα. Η βασική εκπαίδευση πρέπει να 
είναι υποχρεωτική και δωρεάν. Σκοπός της παιδείας πρέπει να είναι η πλήρης ανάπτυξη της προσωπικότητας δια 
μέσου της γνώσης και του ήθους. Η κατανόηση και η φιλία ανάμεσα στα άτομα και τους λαούς, βασίζεται στην 
εκπαίδευση. 

Όλα αυτά που ακροθιγώς επισημάναμε είναι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που διαχωρίζονται σε 1) 
Ατομικά, 2) Πολιτικά και 3) Αστικά. Και τα τρία είδη έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Υπάρχουν όμως και τα 
Ηθικά δικαιώματα, που έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Αυτά καθορίζονται  από άγραφους νόμους που διέπουν τα 
ανθρώπινα, όπως είναι οι νόμοι της αγάπης, της δικαιοσύνης, τη φιλαλληλίας, της συμπόνιας, της 
διαλλακτικότητας, της προστασίας, της ειρηνοφιλίας και γενικά της ανθρωπιάς. Τα ηθικά δικαιώματα απορρέουν 
από την ψυχική καλλιέργεια και δεν χρειάζονται νόμους να τα επιβάλουν ή να τα  υποστηρίξουν. Και εδώ ακριβώς 
φαίνεται η αξία της αγωγής και της παιδείας, και γίνεται πάντα επίκαιρος ο λόγος του Αρίστιππου του Κυρηναίου: 
"Καί ἐάν πάντες οἱ νόμοι ἀναιρεθῶσιν, ὁμοίως βιώσονται οἱ φιλόσοφοι". 

Ιάσων Ευαγγέλου (διασκευή) 
 
 
Κείμενο II 

Χαϊμαλίνα 
 

Τώρα που σου γράφω Χαϊμαλίνα απ’ το πιο ψηλό βουνό της Κρήτης 
Προβοδώ τα πρόβατά μου στον ίσκιο ενός ασφένταμου. 

Έχω πρόβατα λευκά σαν το λευκό μου χρώμα, 



 
Έχω πρόβατα μαύρα σαν το μαύρο σου χρώμα. 

 
Χαϊμαλίνα, το αίμα τους είναι ίδιο κόκκινο σαν το δικό μας αίμα. 

Χαϊμαλίνα, ρωτάω τα πρόβατά μου πώς μοιράζουνε στα ίσια 
 τον ίσκιο ενός ασφένταμου κι έχουν λευκά και μαύρα 

τα ίδια δικαιώματα ενώ οι άνθρωποι σκοτώνονται μοιράζοντας μια πήχη γης. 
 

Εσύ Χαϊμαλίνα δε γνωρίζεις εμάς τους λευκούς που φτιάχνουμε το τυρί, 
τις γυναίκες μας που φτιάχνουνε ρούχα στο τελάρο. 

Εσύ γνωρίζεις τους άγριους λευκούς που ήρθαν στην πατρίδα σου 
Και σκότωσαν τ’ αδέρφια σου και κλέβουνε το βιος σου. 

 
Αυτοί που κλέβουνε το βιος σου Χαϊμαλίνα, κλέβουν και το δικό μου το τυρί. 

Τώρα που σου γράφω Χαϊμαλίνα απ’ το πιο ψηλό βουνό της Κρήτης 
προβοδώ τα πρόβατά μου. 

Μιχάλης Σταυρακάκης ή Νιδιώτης 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 
Να παρουσιάσετε περιληπτικά, σε ένα κείμενο 60 – 70 λέξεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα των οποίων η τήρηση, 
σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου Ι, κρίνεται απαραίτητη/επιβεβλημένη. 

Μονάδες  15 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση Σωστό ή Λάθος. Για κάθε σας απάντηση να παραπέμψετε στο αντίστοιχο 
χωρίο του κειμένου Ι. 

 α. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να διεκδικούν την προσωπική τους ελευθερία και ασφάλεια. 
 β. Τα βίαια ξεσπάσματα στο ανθρώπινο σώμα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ποινή. 
 γ. Η ανεξιθρησκία αποτελεί έκφραση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 δ. Η παροχή παιδείας θα πρέπει να στοχεύει και στην ηθικοποίηση του ατόμου. 
 ε. Τα Ηθικά δικαιώματα υπάγονται στο Σύνταγμα κάθε χώρας.  

Μονάδες  15 
 

Β2.α.Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου I γίνεται χρήση αυθεντίας. Να εντοπίσετε το σχετικό χωρίο. Τι 
εξυπηρετεί αυτή η επιλογή ως προς την πρόθεση του συντάκτη; 

 
Μονάδες  6 

 β. Στην πρώτη παράγραφο γίνεται χρήση των εισαγωγικών, της παρένθεσης, του ασύνδετου σχήματος και 
της μονής παύλας.  

  Να δικαιολογήσετε τη χρήση τους. 
 i. «όλοι οι άνθρωποι» 
 ii. (αφού η γνώμη και η φαντασία είναι ελεύθερες) 
 iii. αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης… στον κόσμο. 
 iiii. - που εξ ορισμού είναι αλληλέγγυα προς τον άνθρωπο. 

Μονάδες  8 
Β3. α. Δώστε στο κείμενο Ι έναν τίτλο με σχόλιο. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας, λαμβάνοντας υπόψη σας τη 

σχέση του τίτλου αυτού με το θέμα του κειμένου και τη θέση που παίρνει γι’ αυτό ο συντάκτης του. 
Μονάδες  3 

 β.  προικισμένοι, πνεύμα, στίγμα (πρώτη παράγραφος του κειμένου Ι):  
  Nα αποδώσετε μονολεκτικά ή περιφραστικά τη σημασία των παραπάνω λέξεων, αξιοποιώντας την 

κυριολεκτική χρήση του λόγου (μονάδες 6). Τι αλλαγές παρατηρείτε στο ύφος (μονάδες 2);  
Μονάδες  8 

ΘΕΜΑ Γ 
Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το βασικό ερώτημα/θέμα που θέτει το κείμενο ΙΙ; Τι θέση παίρνει το ποιητικό 
υποκείμενο και ποια είναι η δική σας θέση; (150 – 200 λέξεις)  

Μονάδες 15 
 
 
 



 
ΘΕΜΑ Δ 
«Η παιδεία, η μόρφωση, η εκπαίδευση, εξάλλου, είναι από τα πρώτιστα δικαιώματα.». Λαμβάνοντας υπόψη σας 
τη θέση αυτή του πρώτου κειμένου, να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η εκπαίδευση είναι απαραίτητη 
για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και να αναφερθείτε σε έμπρακτους τρόπους προστασίας τους από κάθε λογής 
καταπάτηση (άρθρο 350 – 400 λέξεων, το οποίο θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο).  

Μονάδες 30 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 
Στο παρόν κείμενο ο συγγραφέας μεταξύ άλλων παρουσιάζει τα απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρεί πως 
όλοι, ανεξαιρέτως, έχουν το δικαίωμα της σωματικής και πνευματικής ελευθερίας και ασφάλειας, καθώς και της 
προστασίας από κάθε είδους κακομεταχείριση. Το κράτος οφείλει να προστατεύει νομικά όλους τους ανθρώπους 
σε προσωπικό επίπεδο. Παράλληλα, μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οποιαδήποτε ιδεολογία, θρησκεία και άποψη 
τους εκφράζει συμμετέχοντας ανεμπόδιστα σε εγχώριες δράσεις και στα κοινά. Τέλος, συμπεριλαμβάνει ως  βασικό 
δικαίωμα αυτό της ελεύθερης επιλογής και άσκησης εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες.  
 
ΘΕΜΑ Β 
B1 
α. Λάθος (Ο καθένας έχει το δικαίωμα...αυτοδικαίως και χωρίς να τη ζητήσει )  
β. Λάθος (Η ψυχοπαθολογία υπάρχει...απαιτεί  θεραπεία και σωφρονισμό) 
γ. Σωστό (Κάθε άτομο ή ομάδα έχει το δικαίωμα της ελευθερίας  της σκέψης, της ιδεολογίας, της θρησκείας...)  
δ. Σωστό (Σκοπός της παιδείας πρέπει να είναι η πλήρης ανάπτυξη της προσωπικότητας... ήθους)  
ε.Λάθος (Υπάρχουν όμως και τα ηθικά δικαιώματα που έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Αυτά 
καθορίζονται...υποστηρίξουν) 
 
Β2α Το χωρίο στο οποίο εντοπίζεται χρήση αυθεντίας  είναι το εξής: 
«Και εδώ ακριβώς φαίνεται η αξία της αγωγής και της παιδείας και γίνεται πάντα επίκαιρος ο λόγος του Αρίστιππου 
του Κυρηναίου: "Καί ἐάν πάντες οἱ νόμοι ἀναιρεθῶσιν, ὁμοίως βιώσονται οἱ φιλόσοφοι"». 
Ο συγγραφέας καταφεύγει στην συγκεκριμένη επιλογή προκειμένου να καταστήσει το λόγο του  πειστικότερο και 
να ενισχύσει την αποδεικτική αξία των επιχειρημάτων του. Παράλληλα, επιδιώκει να προσδώσει στο κείμενό του 
διακειμενικότητα(διαχρονικότητα στις θέσεις του)και υφολογική ποικιλία, καθώς και να καταδείξει την 
ευρυμάθειά του. 
 
 
Β2.β. 
i. “όλοι οι άνθρωποι” : γίνεται επανάληψη της φράσης, προκειμένου να δοθεί έμφαση στο νόημά της.  
ii. (αφού η γνώμη και η φαντασία είναι ελεύθερες): παρατίθεται ένα σχόλιο-διευκρίνιση από την πλευρά του 
συντάκτη. 
iii. αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αδερφοσύνης ...στον κόσμο: μέσω  του 
ασύνδετου σχήματος παρατίθενται όμοιοι όροι. Παράλληλα προσδίδεται  στο κείμενο ζωντάνια και 
παραστατικότητα, ενώ ο λόγος γίνεται γοργός και ασθματικός. 
 iiii. -που εξ ορισμού είναι αλληλέγγυα προς τον άνθρωπο: Παρατίθεται σχόλιο-προσωπική τοποθέτηση του 
συντάκτη. 
 
Β3.α 
Τίτλος με σχόλιο: Ανθρώπινα δικαιώματα για όλους! 
Ο συγκεκριμένος τίτλος ανταποκρίνεται στο θέμα του κειμένου, καθώς ο συντάκτης υποστηρίζει την καθολικότητα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάγκη να τα απολαμβάνουν οι άνθρωποι εξίσου. Επιπλέον, με το 
θαυμαστικό προσδίδεται ένταση στο λόγο και συναισθηματική φόρτιση, ενώ δίνεται έμφαση και στο κυρίαρχο 
ζητούμενο του κειμένου: τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αφορούν όλους τους ανθρώπους.  
 
 Β3.β 
Προικισμένοι: ταλαντούχοι 
Πνεύμα: ψυχική κατάσταση 
Στίγμα: σημάδι 



 
Κατά την μετατροπή των λέξεων μέσω της κυριολεκτικής χρήσης της γλώσσας, διαπιστώνουμε ότι το ύφος 
γίνεται πιο επίσημο, ουδέτερο, απρόσωπο και εναργές. Επίσης αποκτά πληροφοριακό και λογικό χαρακτήρα το 
εκπεμπόμενο μήνυμα. 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Το ποιητικό υποκείμενο, απευθυνόμενο στην «Χαϊμαλίνα» (γυναικεία μορφή άλλου έθνους και φυλής), επιδιώκει 
να αναδείξει την  ισότητα των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκείας, καθώς και τις βιαιοπραγίες 
που διαπράττονται σε βάρος ανθρώπων βάσει στερεοτυπικών και ρατσιστικών αντιλήψεων. Μέσα από τη διαπλοκή 
του α ́  και του β  ́ ενικού προσώπου, προσδίδει αμεσότητα και οικειότητα στο λόγο του(«σαν το λευκό μου χρώμα», 
«σαν το μαύρο σου χρώμα», «γράφω») και έμμεσα αναδεικνύει την ενότητα, την ομοιότητα και την ισότητα των 
ανθρώπων. Μέσα από πολλές επαναλήψεις(«Έχω πρόβατα», «χρώμα», «αίμα») δίνει έμφαση στην εν λόγω 
ομοιότητα, ενώ με μια ισχυρή παραστατική αντίθεση («εσύ δε γνωρίζεις  εμάς τους λευκούς που φτιάχνουμε το 
τυρί ...εσύ γνωρίζεις τους άγριους λευκούς ...κλέβουνε το βίος σου») καθιστά σαφές ότι σε όλες τις φυλές, σε όλους 
τους λαούς παρατηρούνται δίκαιες και άδικες συμπεριφορές. Η στάση του λοιπόν είναι σαφής: όλοι είμαστε ίσοι, 
αλλά και όλοι είμαστε έρμαια-θύματα των μεγάλων συμφερόντων, που σύρουν την ανθρωπότητα σε άδικους 
πολέμους και αδικοπραξίες. 
Προσωπικά, ταυτίζομαι απόλυτα με την θέση του ποιητικού υποκειμένου, καθώς καθημερινά διαπιστώνω πως 
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη αποδοχής του συνανθρώπου και ανεκτικότητας στην 
διαφορετικότητα, συμπεριφερόμενοι έμπρακτα με πνεύμα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Παρόλα αυτά, ισχυρά 
διαπλεκόμενα συμφέροντα, καθώς και κερδοσκοπικές τάσεις εμποδίζουν αυτό το όνειρο της ένωσης του κόσμου 
και σπείρουν  συνεχώς την διχόνοια, την επιθετικότητα, την σκληρότητα, τις βιαιοπραγίες και  την εν γένει 
προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Παιδεία: ασπίδα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 
Σε μία έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, καθίσταται σαφές πως η 
εκπαίδευση είναι ένας από τους παράγοντες που αποτελεί κύριο αρωγό στην συνειδητοποίηση , αλλά και στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στην ταχύτατα μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα 
της εποχής μας. 
Αναλυτικότερα  o ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι ο εξής: 
-Εξοπλίζει με γνώσεις το άτομο ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα-προβλήματα 
του περιβάλλοντός του, όπως αυτό της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
-Μέσω των διδασκόμενων αντικειμένων, προσφέρει ερεθίσματα προβληματισμού, τα οποία γυμνάζουν το πνεύμα 
και οξύνουν τη φαντασία και την λογική του. 
-Διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες και προωθεί νέες ιδέες, ανθρωπιστικού υπόβαθρου.  
-Ασκεί την κριτική ικανότητα και καταργεί αναχρονιστικές και σκοταδιστικές  αντιλήψεις.  
-Πλουτίζει το άτομο συναισθηματικά και το βοηθά στην ενδοσκόπηση, στην αυτογνωσία και στην καλλιέργεια 
ενσυναίσθησης.  
-Το οδηγεί στην προσωπική  ωρίμανση, ανεξαρτησία και ολοκλήρωση-καθίσταται έτσι ικανό να γνωρίζει και να 
διεκδικεί τα δικαιώματά του.  
-Μεταδίδει στο άτομο τις ηθικές αρχές της κοινωνίας του και το εκπαιδεύει στην πειθαρχία και στο σεβασμό των 
κανόνων, στην γνώση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του.  
-Αποτελεί έναν από τους βασικούς θεσμούς-φορείς κοινωνικοποίησης, μέσω του οποίου το άτομο δρα έξω από το 
προστατευτικό περιβάλλον της οικογένειάς του, αναπτύσσει φιλικές σχέσεις με συνομήλικους του και εντάσσεται 
σε ομάδες (συνειδητοποίηση του “εγώ” και του “εμείς”).  
-Με το διάλογο για την πρόκληση της αυτενέργειας εθίζονται τα άτομα, ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες, στους 
δημοκρατικούς θεσμούς και στην πολυφωνία.  
-Τους ευαισθητοποιεί πολιτικά και τους βοηθάει να έρχονται σε επαφή με τα μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα, 
αποκτώντας υγιή πολιτική και ιδεολογική συνείδησης  
-Μέσω της εκπαίδευσης προβληματίζονται για τα σοβαρά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου(όπως αυτό της 
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)και προετοιμάζονται για να συμβάλλουν στην επίλυσή τους. 



 
Ωστόσο, η επονείδιστη διαπίστωση της κατάφωρης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μέρες μας 
οδηγεί στην επιτακτική ανάγκη να εξευρεθούν τρόποι ώστε να αναβληθεί το πολυσύνθετο αυτό πρόβλημα. 
Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής τρόποι προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 
 
 
 
 

• Ανάληψη δράσης από διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, Διεθνής 
Αμνηστία) για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε 
διεθνές επίπεδο. 

• Διακρατική συνεργασία, η οποία επιβάλλεται να αποβλέπει τόσο στην κατάλυση ολοκληρωτικών, όσο και 
στην εγκαθίδρυση δημοκρατικών καθεστώτων και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους. 

• Δραστηριοποίηση της πολιτείας για την καταπολέμηση της ανεργίας και των άλλων σοβαρών κοινωνικών 
προβλημάτων, θέσπιση νόμων που προστατεύουν τους κοινωνικούς θεσμούς και ταυτόχρονα συμβάλλουν 
στην κατάργηση φυλετικών και ταξικών διακρίσεων. 

• Ενεργοποίηση της πνευματικής ηγεσίας στον αγώνα ενάντια στην καταπάτηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και στην κήρυξη ενός πιο ουσιαστικού  ανθρωπισμού. 

• Ελεύθερη πρόσβαση σε μια παιδεία που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, 
οι οποίες γνωρίζουν και διεκδικούν τα δικαιώματά τους, ενώ ταυτόχρονα εμφορούνται από τα 
ανθρωπιστικά ιδεώδη. 

• Ωστόσο, η βίωση των αρχών της δικαιοσύνης και του σεβασμού προς τον άνθρωπο εξαρτάται πρωταρχικά 
από το ίδιο το άτομο που οφείλει να καταβάλλει προσωπικό αγώνα, ώστε να υπερβεί το ατομικό του 
συμφέρον και να πλησιάσει το συνάνθρωπο. 
Μπορεί η παραπάνω δεοντολογία να φαντάζει χιμαιρική και πρακτικά ανεφάρμοστη, αν συλλογιστούμε το 

τεχνοκρατικό πνεύμα της εποχής μας και τα γιγάντια συμφέροντα που αντιστρατεύονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Όμως, προκύπτει αδήριτη η ανάγκη να σκύψουμε πάνω από τον άνθρωπο με σεβασμό και 
υπευθυνότητα, αν πράγματι θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη χαμένη τιμή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
ν’ αποκαλούμαστε δίκαια προοδευμένη – όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά και ηθικά – ανθρωπότητα. 

 

  

 

 

 

 


