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A. KEIMENO 

 

« ∆ιακήρυξη και πρόγραµµα δράσης της Βιέννης» 

Η παγκόσµια συνδιάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα αναγνωρίζει και 

δηλώνει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα απορρέουν από την αξιοπρέπεια και τηναξία 

που είναι εγγενής στην προσωπικότητα του ανθρώπου , ότι η προσωπικότητατου 

ανθρώπου είναι το υποκείµενο των δικαιωµάτων του και των θεµελιωδώνελευθεριών του 

και ως εκ τούτου πρέπει να επωφελείται πλήρως και να συµµετέχειενεργώς στην 

πραγµάτωση όλων αυτών των δικαιωµάτων. Υπογραµµίζει τηνυποχρέωση όλων των 

κρατών να προάγουν και να ενθαρρύνουν το σεβασµό τωνανθρωπίνων δικαιωµάτων και 

των θεµελιωδών ελευθεριών για όλους , χωρίςδιακρίσεις φύλου , φυλής , γλώσσας ή 

θρησκείας. 

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και το σεβασµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων θα διαδραµατίσει η δηµοκρατία. Η δηµοκρατία στηρίζεται στην 

ελευθέρως εκφραζόµενη βούληση των λαών να ορίζουν το πολιτικό , οικονοµικό , 

κοινωνικό και πολιτιστικό σύστηµά τους και να συµµετέχουν πλήρως σε όλες τις 

πλευρές της κοινωνικής ζωής. Σ’ αυτό το πλαίσιο , η προαγωγή και η προάσπιση 

τωνανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών σε εθνικό και 
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διεθνέςεπίπεδο πρέπει να είναι οικουµενική και να µην υπόκειται σε κανέναν 

περιορισµό. Ηδιεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίζει την ενίσχυση και προαγωγή της 

δηµοκρατίας , της ανάπτυξης και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων σεόλο 

τον κόσµο. 

Παράλληλα , ο άνθρωπος είναι το κεντρικό υποκείµενο της ανάπτυξης. Ενώ 

ηανάπτυξη διευκολύνει την απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωµάτων , η 

απουσίαανάπτυξης δεν µπορεί να προβάλλεται , για να νοµιµοποιήσει τον περιορισµό 

τους ,που αναγνωρίζονται διεθνώς. Τα κράτη πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους , για 

ναεξασφαλίσουν την ανάπτυξη και να εξαλείψουν τα εµπόδια στα οποία προσκρούει. Η 

διεθνής κοινότητα οφείλει να προάγει την ουσιαστική διεθνή συνεργασία για 

τηνπραγµάτωση του δικαιώµατος της ανάπτυξης και την εξάλειψη των εµποδίων 

σταοποία προσκρούει. Για να υπάρχει συνεχής πρόοδος απαιτείται αποτελεσµατική 

αναπτυξιακή πολιτική σε εθνικό επίπεδο , καθώς και ισότιµεςοικονοµικές σχέσειςκαι 

ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο. 

Τέλος , πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικοί και διεθνείς οργανισµοί και τα 

προγράµµατα για την προστασία των παιδιών. Είναι επιβεβληµένη η προστασία 

κυρίως των κοριτσιών , των εγκαταλειµµένων παιδιών , των παιδιών του δρόµου , 

των παιδιών που είναι θύµαταοικονοµικήςεκµετάλλευσηςσυµπεριλαµβανοµένης 

της παιδικής πορνογραφίας , παιδικής πορνείας ή πώλησης οργάνων , των παιδιών που 

είναι θύµατα νόσων , των παιδιών προσφύγων , καθώς και των παιδιών που υποφέρουν 

από ασιτία , ξηρασία και άλλες καταστάσεις ανάγκης. Πρωταρχικός , λοιπόν , στόχος της 

δραστηριότητας του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου είναι η εφαρµογή της Συνθήκης για τα ∆ικαιώµατα των παιδιών. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να αποδοθεί περιληπτικά το νόημα του κειμένου (80 – 100 λέξεις) 

Μονάδες 25 

Β1. Σε µία παράγραφο 60 – 80 λέξεων να σχολιάσετε τη σχέση δηµοκρατίας και 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Μονάδες 10 

Β 2. Να εντοπιστούν τα δομικά μέρη της τελευταίας παραγράφου του κειμένου. 

Μονάδες 6 

Β 3. Να βρεθούν οι τρόποι πειθούς που χρησιμοποιούνται στην τελευταία 

παράγραφο του κειμένου και να τεκμηριωθεί η απάντηση με μια αναφορά για κάθε 

τρόπο. 

Μονάδες 6 

Β 4. Να καταγραφεί ο συλλογισμός που διατυπώνεται στη δεύτερηπαράγραφο,να 

βρεθεί η συλλογιστική πορεία του και να τον αξιολογήσετε. 

 Μονάδες 7 

Β 5. Για κάθε µια από τις ακόλουθες λέξεις να βρεθεί ένα συνώνυµο και ένα 

αντώνυµο: ανάπτυξη,θεµελιωδών , προάσπιση. 

Μονάδες 6 
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Γ. Ως μέλος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Λυκείου σας εκπροσωπείτε τους 

συμμαθητές σας σε μια εκδήλωση της περιοχής σας που έχει ως θέμα την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να εκφωνήσετε μια ομιλία 500-600 λέξεων, με την 

οποία θα εξηγείτε τους λόγους που οδηγούν στη σημερινή εκμετάλλευση της 

παιδικής εργασίας τόσο στις ανεπτυγμένες χώρες, όσο και στις λεγόμενες χώρες του 

«Τρίτου Κόσμου», και να διατυπώσετε τις σκέψεις σας για τα μέτρα προάσπισης των 

δικαιωμάτων του παιδιού που πρέπει να λαμβάνονται στη σύγχρονη κοινωνία.  

Μονάδες 40 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

Μετά  το  τέλος  του  διαγωνίσματος  οι  λύσεις  θα  ανακοινωθούν 

στην  σελίδα  μας   

 www.ereuna.com.gr 
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