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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Το κείµενο αποτελεί µέρος της διακήρυξης της Βιέννης που στόχο έχει την προάσπιση των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων. Πιο συγκεκριµένα,  η διακήρυξη αναγνωρίζει αναφαίρετα δικαιώµατα και απαραβίαστες 

ελευθερίες του ανθρώπου , ενώ ταυτόχρονα τονίζει το χρέος των κρατών να γίνουν αρωγοί και 

συµπαραστάτες στον αγώνα της πραγµάτωσης και διασφάλισής τους (παρ.1). Παράλληλα, ηδηµοκρατία 

θα αποτελέσει τη βασική προϋπόθεση , ώστε ο σεβασµός των δικαιωµάτων όχι µόνο να καταστεί 

επιβεβληµένη αρχή αλλά και οικουµενικά ισχύουσα αρχή (παρ.2). Τέλος, υποστηρίζεται ότι η διεθνής 

συνεργασία και η οικονοµική ανάπτυξη θα εντείνουν την επίτευξη του στόχου που θα πάρει σάρκα και 

οστά (παρ. 3), µόνο αν καταφέρει,ανάµεσα στα άλλα, να πατάξει την κακοποίηση και εκµετάλλευση των 

απροστάτευτων ανά τον κόσµο παιδιών (παρ.4). 

 

Β 1. Η δηµοκρατία αποτελεί, αναντίρρητα, βασική προϋπόθεση για την προάσπιση 

των ελευθεριών του ανθρώπου. Θα ήταν άδικο και απάνθρωπο να υπάρχουν περιορισµοί 

όσον αφορά το δικαίωµα του ανθρώπου στη ζωή. Το τελευταίο µπορεί να 

κατοχυρωθεί µόνο µέσα σ’ ένα δηµοκρατικόπολίτευµα, αφενός γιατί αποτελεί την 

αρτιότερη µορφή πολιτειακής οργάνωσης και αφ’ετέρου επειδή συνθέτει και 

πραγµατώνει δύο κορυφαίες αξίες , την ελευθερία και τη δικαιοσύνη και δηµιουργεί 

τις προσφορότερες συνθήκες για την πρόοδο και την ευδαιµονίαατόµων και 

κοινωνιών. Συνετό, λοιπόν, θα ήταν να θωρακίσουµε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να 

τα προασπίσουµε στο όνοµα της δηµοκρατίας. 
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Β 2. Θεµατικήπρόταση: «Τέλος πρέπει…των παιδιών»  

Σχόλια : «Είναι επιβεβληµένη.. καταστάσεις ανάγκης» 

Κατακλείδα: « Πρωταρχικός…των παιδιών» 

 

Β 3. Τρόποι πειθούς: 

α) Επίκληση στο συναίσθημα : Ο συγγραφέας προσπαθεί να προκαλέσει συναισθήματα οργής, μίσους, 

αγανάκτησης για την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτό το επιτυγχάνει με: συγκινησιακά 

φορτισμένες λέξεις-φράσεις(παιδιά του δρόμου, θύματα εκμετάλλευσης, παιδική πορνεία) – ασύνδετο 

σχήμα(«Είναι επιβεβλημένη …  καταστάσεις ανάγκης). 

β) Επίκληση στη λογική : Χρησιμοποιεί τεκμήριακαι συγκεκριμένα, παραδείγματα παιδικής 

εκμετάλλευσης. 

 

Β 4. Ο συλλογισμός έχει την ακόλουθη δομή: 

«Ηδηµοκρατία…της κοινωνικής ζωής» (1η προκείµενη), 

«Η προαγωγή … περιορισμό» (2ηπροκείµενη) ,  

«Άρα η διεθνής κοινότητα πρέπει να … σε όλο τον κόσμο» (συµπέρασµα). (ή «Καθοριστικό ρόλο… θα 

διαδραματίσει η δημοκρατία») 

Πρόκειται για παραγωγικό συλλογισμό, αφούαπ΄ τη γενική θέση ότι η δημοκρατία 

στηρίζεται στη συμμετοχή όλων των πολιτών στις κοινωνικές διαδικασίες, ο συγγραφέας καταλήγει στο 

ειδικό συμπέρασμα ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενισχύσει τη δημοκρατία, ώστε να γίνουν σεβαστά 

τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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Το επιχείρηµα είναι έγκυρο, γιατί το συμπέρασμα προκύπτει με λογική αναγκαιότητα από 

τις προκείμενες, αληθές, αφού οι προκείμενες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και άρα είναι ορθό. 

Β 5.   Συνώνυμα    Αντώνυμα 

    Ανάπτυξη           πρόοδος                                        οπισθοδρόµηση 

    Θεμελιωδών βασικών                                             ανούσιων 

    Προάσπιση      υπεράσπιση                                          παραβίαση 

 

 

 




