
 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΔΚΦΡΑΗ- ΔΚΘΔΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ: δσηικό ιδεολόγημα ή κληρονομιά ολόκληρης ηης 

ανθρωπόηηηας;   

Τα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, ηα νπνία απνηεινύλ κηα από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο θαηαθηήζεηο ηεο αλζξσπόηεηαο, βξίζθνληαη ζήκεξα ζην επίθεληξν 

ηνπ παγθόζκηνπ ελδηαθέξνληνο. Θεσξνύληαη επξύηαηα ζεκειηώδεηο αξρέο ηνπ 

αλζξσπηζκνύ, αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ειεύζεξεο, δίθαηεο θαη εηξεληθήο ζπλύπαξμεο 

αηόκσλ θαη ιαώλ, όξνο θαη όξην ηεο δεκνθξαηίαο.  

Ο ιόγνο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ αξζξώλεηαη ζήκεξα κέζα ζε έλαλ 

θόζκν γεκάην αληηθάζεηο, όπνπ ε επεκεξία ησλ ζρεηηθά νιίγσλ ζπλππάξρεη κε ηελ 

θαηάθσξε εμαζιίσζε αλαξίζκεησλ αλζξώπσλ, όπνπ ν αγώλαο γηα «αηνκηθά» 

δηθαηώκαηα εμαθνινπζεί λα ζπκπνξεύεηαη κε ηελ θαηαξξάθσζε ηεο αλζξώπηλεο 

αμηνπξέπεηαο ζην όλνκα ζπιινγηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη πνιηηηθν-νηθνλνκηθώλ 

ζθνπηκνηήησλ, όπνπ καδί κε ηα εηξεληζηηθά θηλήκαηα δξνπλ θαη νη ακεηαλόεηνη 

ζηαζώηεο ηνπ «si vis pacem para bellum »*. Ζνύκε κηα λέα παγθόζκηα θξίζε πνπ 

ζεκαηνδνηείηαη κεηαμύ άιισλ από ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ από ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο κε παξάιιειε αλαβίσζε ηνπ 

εζληθηζκνύ θαη ηεο «ηδενινγίαο ηεο ηδηαηηεξόηεηαο» θαη από ηνλ θίλδπλν ηεο 

«ζύγθξνπζεο ησλ πνιηηηζκώλ». Τα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαινύληαη λα 

παίμνπλ θαη ζήκεξα νηθνπκεληθό εηξελνπνηεηηθό ξόιν, θάηη πνπ ίζσο δηθαηνινγεί ηελ 

επηθαηξόηεηα αιιά θαη ηελ έληνλε ακθηζβήηεζή ηνπο.  

Σην ζύγρξνλν, γεκάην εληάζεηο θόζκν, ν αγώλαο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

αλζξώπνπ έρεη δύν κέησπα: Είλαη αγώλαο θαηά ηεο παξαβίαζήο ηνπο θαη γηα ηελ 

θαηνρύξσζε θαη ηνλ έκπξαθην ζεβαζκό ηνπο. Παξά ηηο πξνόδνπο πνπ έρνπλ 

ζπληειεζζεί ζηνλ ρώξν απηό, παξά ηηο δηαθεξύμεηο, ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, παξά 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ Εζλώλ θαη ηα δηάθνξα 

θηλήκαηα θαη νη νξγαλώζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, 

παξά ηηο δεζκεύζεηο ησλ θξαηώλ κε ηελ ππνγξαθή δηεζλώλ ζπκβάζεσλ θαη κε ηε 

ζπληαγκαηηθή θαηνρύξσζε ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ, ε θαηάζηαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ είλαη ζε πνιιά κέξε ηεο γεο απνγνεηεπηηθή. Παξόιν 

πνπ ζήκεξα θαλέλα θξάηνο δελ κπνξεί λα απνξξίςεη αλνηθηά ηελ ηδέα ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, είλαη βέβαην όηη ε θξαζηηθή αλαγλώξηζή ηνπο, δύζθνια 

κπνξεί λα ζπγθαιύςεη ηηο θεθαιαηώδεηο παξαβηάζεηο ηνπο. Τα δηθαηώκαηα ηνπ 

αλζξώπνπ δελ είλαη απηνλόεηα. Σπλερώο απεηιείηαη ε κεηάπησζε ζηε βαξβαξόηεηα 

θαη ζηελ πεξηθξόλεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Πάλησο ην ράζκα κεηαμύ 

ησλ δηαθεξύμεσλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο 



 

 

πνιιώλ θξαηώλ είλαη εκθαλέζηαην θαη ε αληίθαζε κεηαμύ ζεσξίαο θαη πξάμεο 

απνγνεηεπηηθή. (...) 

Τν κεγαιύηεξν όκσο πξόβιεκα γηα ηελ πνξεία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξώπνπ απνηειεί ζήκεξα ε ακθηζβήηεζή ηνπο από κε δπηηθνύο πνιηηηζκνύο. Τα 

δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ηελ ππνςία όηη απνηεινύλ 

δπηηθό ηδενιόγεκα, έθθξαζε ηεο δπηηθήο αηνκηθηζηηθήο εθδνρήο θαη εκπεηξίαο ηεο 

ειεπζεξίαο. Δηαηππώλεηαη ε άπνςε όηη ε Δύζε πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ζηνλ κε 

δπηηθό θόζκν ηηο αμίεο ηεο κε ηε κνξθή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, όηη ζέιεη 

λα εμαγάγεη ηα ηδαληθά ηεο όπσο ηα βηνκεραληθά ηεο πξντόληα. Με ηελ πξόηαζε ηεο 

Δύζεο, λα ζεσξνύληαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ «κέηξν ηνπ πνιηηηθνύ 

αλζξσπηζκνύ», εθθξάδεηαη ν δπηηθόο πνιηηηθόο θαη πνιηηηζκηθόο ηκπεξηαιηζκόο. 

Πίζσ από ηέηνηεο ηνπνζεηήζεηο κρύβεηαι, κεηαμύ άιισλ, κηα παξαλόεζε ηεο 

ηδέαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Γηαηί α) ε πηνζέηεζή ηεο εθ κέξνπο άιισλ 

πνιηηηζκώλ δελ νδεγεί λνκνηειεηαθά απηνύο ηνπ πνιηηηζκνύο ζε αιινηξίσζε θαη 

απώιεηα ηαπηόηεηαο, θαη β) επεηδή ηα δικαιώμαηα ηνπ αλζξώπνπ δελ είλαη 

απηνλόεην κέξνο ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ, αιιά ζεκαηνδνηνύλ ηηο βαζηέο θξίζεηο ηνπ 

θαη ζα έπξεπε ινγηθά λα απνηεινύλ «ζύκκαρν» θαη όρη «απεηιή» γηα ηνπο κε 

δπηηθνύο ιανύο. Πάλησο αλ αλαινγηζζεί θαλείο όηη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ 

ήηαλ θαη είλαη θαη ζηε Δύζε αληηθείκελν έληνλσλ ανηιπαραθέζεων, ηόηε δελ πξέπεη 

λα απνξεί γηα ην γεγνλόο όηη απηά θαη ζηνπο άιινπο πνιηηηζκνύο πξνθαινύλ 

αληηδξάζεηο. Ίζσο απηό λα είλαη κηα αλαγθαία θάζε ζηελ πνξεία αληηθεηκεληθόηεξεο 

πξνζέγγηζήο ηνπο. Τν γεγνλόο σζηόζν όηη θαη εθείλνη πνπ απορρίπηουν ηα 

δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ σο δπηηθή ηδεολογία, ηα επηθαινύληαη γηα λα ζηεξίμνπλ 

δηάθνξα αηηήκαηά ηνπο, απνδεηθλύεη όηη απηά απνηεινύλ «θιεξνλνκηά» νιόθιεξεο 

ηεο αλζξσπόηεηαο. 

*αλ ζεο εηξήλε εηνηκάζνπ γηα πόιεκν   
 

Κώζηας Δεληκωζηανηής, Τα Δικαιώμαηα ηον Ανθρώποσ, εκδ. Κσριακίδη, Θεζζαλονίκη 

ΑΚΗΔΙ: 

Α. Να παξνπζηάζεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100 – 120 ιέμεηο. (κνλάδεο 25) 

Β.1. Γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα γξάςεηο Σ(ζσζηό) ή Λ(ιάζνο) 

ζύκθσλα κε ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ. (κνλάδεο 10)  

 Τα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηηο θνηλόηεηεο 

παγθνζκίσο. 

 Τα δηθαηώκαηα ησλ αλζξώπσλ ππάξρνπλ θαη αλαπηύζζνληαη ζε θνηλσλίεο 

επεκεξίαο. 



 

 

 Η θαηάζηαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζε πνιιά κέξε ηεο γεο 

παξνπζηάδεη πξόνδν.  

 Τα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζηελ επνρή καο ακθηζβεηνύληαη από ηνπο κε 

δπηηθνύο πνιηηηζκνύο.  

 Η Δύζε πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ζηνλ κε δπηηθό θόζκν ηηο αμίεο ηεο κε ηε 

κνξθή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ.  

 

Β.2. α) Με πνην είδνο ζπιινγηζκνύ αλαπηύζζεηαη ε δεύηεξε παξάγξαθνο; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλάδεο 5)  

β) Να εληνπίζεηε ηνλ ηξόπν πεηζνύο ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ θαη 

λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλάδεο 5) 

Β.3. α) Να βξείηε ηα ζσνώνσμα ησλ ιέμεσλ: θαηάθσξε, θαηαξξάθσζε, ζηαζώηεο, 

ζεκαηνδνηείηαη, ζπκβάζεσλ, αιινηξίσζε. (κνλάδεο 5) 

β) Να βξείηε ηα ανηώνσμα ησλ παξαθάησ ιέμεσλ: θξύβεηαη, αληηπαξαζέζεσλ, 

απνξξίπηνπλ, ηδενινγία, δηθαηώκαηα. (κνλάδεο 5) 

Β.4. Να θαηαγξάςεηε από ην θείκελν πέληε παξαδείγκαηα πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

γιώζζαο. (κνλάδεο 5)  

 

Γ. Σε άξζξν πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηε ζρνιηθή ζαο εθεκεξίδα ζρεηηθά κε ηελ 

επηθαηξόηεηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ λα θαηαγξάςεηε  ηα αίηηα παξαβίαζεο 

ηνπο ζηηο αλαπηπγκέλεο αιιά θαη ππναλάπηπθηεο ρώξεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

παξνπζηάζεηε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θνξείο αγσγήο θαη ε πνιηηεία κπνξνύλ 

λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξηζηνιή ηεο θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ απηώλ. (500 –

600 ιέμεηο) (κνλάδεο 40) 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια θεμάηων: Σιάηρα Άννα 


