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Η Ελλάδα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα
Η ανθρωπότητα ζει στον αστερισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η πεντηκοστή επέτειος
της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου γιορτάστηκε σε όλο τον κόσµο µε
µια σειρά εκδηλώσεων όπου συµµετείχαν πολιτικοί ηγέτες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διακρατικών
και µη κυβερνητικών οργανισµών.
Οι επετειακές αναφορές στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη όµως δεν πρέπει να µας κάνουν να
ξεχνούµε ότι, παρά την αναµφισβήτητη πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ο σεβασµός των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων παραµένει ζητούµενο και όχι οριστική κατάκτηση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν
µαζικές παραβιάσεις µερικών από τα θεµελιωδέστερα ανθρώπινα δικαιώµατα σε πολλά µέρη του
πλανήτη µας, ακόµη και στη γειτονιά µας.
Κραυγαλέο παράδειγµα είναι η Κύπρος, όπου σηµειώθηκαν και σηµειώνονται ακόµη βαριές
και συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τα τουρκικά στρατεύµατα κατοχής.
Παραβιάσεις που τα όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης, και µάλιστα τα δικαιοδοτικά, έχουν
στιγµατίσει εκδικάζοντας είτε διακρατικές προσφυγές είτε ατοµικές προσφυγές, όπως αυτήν της
Τιτίνας Λοϊζίδου. Ο αγώνας της Τιτίνας Λοϊζίδου ενθαρρύνει όλους τους απλούς ανθρώπους που
έχουν πέσει θύµατα της αυθαιρεσίας και της βαρβαρότητας και µάχονται για την αναγνώριση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους, αποδεικνύοντας ότι το δίκαιο είναι ισχυρότερο από την ωµή βία και
τις πολιτικές σκοπιµότητες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
αποτελεί ο σεβασµός τριών βασικών αρχών.
Η πρώτη θεµελιώδης αρχή είναι η οικουµενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα οποία
δεν επιτρέπεται να καταπατούνται µε πρόφαση τον σεβασµό των εθνικών, πολιτισµικών,
θρησκευτικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων.
Η δεύτερη είναι ο αδιαίρετος χαρακτήρας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Τόσο τα ατοµικά
όσο και τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται στον
ίδιο βαθµό διότι ο σεβασµός των δικαιωµάτων κάθε µιας από τις κατηγορίες αυτές αποτελεί
προϋπόθεση της άσκησης των δικαιωµάτων της άλλης.
Τρίτη βασική αρχή είναι η κοινωνική ευθύνη του φορέα των δικαιωµάτων, που έχει και
καθήκοντα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Στις µέρες µας αναπτύσσεται ένας έντονος προβληµατισµός σχετικά µε τις επιπτώσεις των
νέων τεχνολογιών (στον χώρο της βιοϊατρικής, της πληροφορικής, της επικοινωνίας κλπ.) στα
ανθρώπινα δικαιώµατα, ενώ συνειδητοποιείται η ανάγκη να διασφαλισθούν τα δικαιώµατα της
«τρίτης γενιάς» (όπως το δικαίωµα στο περιβάλλον).
Στις διακρατικές σχέσεις τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν µια ολοένα και σηµαντικότερη
θέση. Κράτη που παραβιάζουν τις θεµελιώδεις ελευθερίες των πολιτών τους και δεν αναπτύσσουν
τους δηµοκρατικούς θεσµούς αποµονώνονται από τη διεθνή κοινότητα και δεν γίνονται δεκτά σε
διεθνείς οργανισµούς, ενώ περιορίζονται οι δυνατότητες οικονοµικής τους ενίσχυσης. Ιδιαίτερα
σηµαντική είναι η συµβολή του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη νέα αυτή
πραγµατικότητα. Εξάλλου µάχες δίνονται και κερδίζονται για την κατάργηση της ασυλίας και της
ατιµωρησίας των υπαιτίων για δολοφονίες, βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Στον αγώνα για την προάσπιση των θεµελιωδών ελευθεριών, η Ελλάδα επιδιώκει να
διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει γίνει σηµαντική
παράµετρος της εξωτερικής πολιτικής µας.
Η χώρα µας έχει προχωρήσει στην υπογραφή και την επικύρωση διεθνών συµβάσεων
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η Ελλάδα έχει, µεταξύ άλλων, επικυρώσει το ∆ιεθνές
Σύµφωνο για τα Ατοµικά και τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα, τη Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
και τη Βιοϊατρική, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει
σύστηµα συλλογικών αναφορών, το Εκτο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής. Εχει δε υπογράψει και πρόκειται να
επικυρώσει, µεταξύ άλλων, τη σύµβαση-πλαίσιο για τα δικαιώµατα των εθνικών µειονοτήτων, τη
συνθήκη απαγόρευσης των ναρκών κατά προσωπικού, το καταστατικό του νέου ∆ιεθνούς Ποινικού
∆ικαστηρίου, τη σύµβαση για την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου κλπ. Οι
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σηµαντικότερες διεθνείς συµβάσεις στον χώρο των δικαιωµάτων του ανθρώπου αποτελούν έτσι µέρος
του εσωτερικού µας δικαίου.
Εξάλλου σε ορισµένους κρίσιµους τοµείς, όπου η Ελλάδα υπολείπονταν του ευρωπαϊκού
µέσου όρου, έχουν σηµειωθεί θετικά βήµατα. Αναφέρουµε την κατάργηση του άρθρου 19 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, την αναγνώριση των δικαιωµάτων των αντιρρησιών συνείδησης, τη σηµαντική
βελτίωση της µεταχείρισης προσώπων που ανήκουν σε θρησκευτικές µειονότητες. Εχουν επίσης
εισαχθεί και στη χώρα µας θεσµοί µε µακρά παράδοση στο εξωτερικό, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη,
η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και η Επιτροπή για τη Βιοηθική.
Επίσης, διευρύνονται τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο και καταβάλλεται προσπάθεια
ώστε να διασφαλισθεί η συµµετοχή των µεταναστών στην οικονοµική ζωή της χώρας µέσω της
χορήγησης της «πράσινης κάρτας». Η ένταξη στον κοινωνικό ιστό των µεταναστών σε συνδυασµό µε
την ταυτόχρονη καταπολέµηση της εγκληµατικότητας αποτελεί το δίπτυχο της πολιτικής µας που δεν
επιτρέπει να αναπτυχθούν ο ρατσισµός και η ξενοφοβία.
Προωθείται η συµµόρφωση της χώρας µας µε τις αποφάσεις διεθνών δικαιοδοτικών
οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Λαµβάνονται µέτρα ώστε οι
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που διαπιστώνονται στη χώρα µας να θεραπεύονται και να
µην επαναλαµβάνονται.
∆ιευρύνονται οι δίαυλοι επικοινωνίας µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, µε σκοπό την
αµοιβαία ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη
χώρα µας.
Η σηµασία που αποδίδει το υπουργείο Εξωτερικών στα θέµατα των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων αποτυπώνεται και στον νέο Οργανισµό του, µε τον οποίο συστήθηκε ∆ιεύθυνση
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ενώ ως σήµερα δραστηριοποιούνταν στον τοµέα αυτόν διάφορες
διευθύνσεις του υπουργείου. Το νέο αυτό σχήµα θα επιτρέψει µια συντονισµένη, συνολικότερη και
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των σχετικών ζητηµάτων.
Θα αποτελούσε βεβαίως εθελοτυφλία ο ισχυρισµός ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στη χώρα µας είναι ιδανική. Είµαστε αποφασισµένοι να αντιµετωπίσουµε µε ευαισθησία
και ευρύτητα πνεύµατος τα προβλήµατα των τσιγγάνων, των ξένων που φιλοξενούνται στη χώρα µας,
διαφόρων κοινωνικών οµάδων µε ιδιαιτερότητες κλπ. ∆ιότι η εξύψωση του επιπέδου προστασίας των
δικαιωµάτων του ανθρώπου αποτελεί θεµελιώδη δέσµευση και υποχρέωση µιας αληθινά
δηµοκρατικής πολιτείας.

Παρατηρήσεις
1. Να γίνει περίληψη του κειµένου µέχρι 100 -120 λέξεις (25 Μον.)
2. Ποιος είναι ο βασικός τρόπος πειθούς του κειµένου. Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας αναφέροντας τα µέσα πειθούς. (10 Μον)
3. Να παρουσιάσετε τη συνοχή των παραγράφων. (10 Μον.)
4. «∆ιότι η εξύψωση του επιπέδου προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου αποτελεί
θεµελιώδη δέσµευση και υποχρέωση µιας αληθινά δηµοκρατικής πολιτείας.»Να αναπτυχθεί
το νόηµα της περιόδου σε µια παράγραφο 60 -80 λέξεων. (10Μον)
5. Να βρεθούν αντώνυµες των υπογραµµισµένων λέξεων. (5 Μον.)
6. Σε ένα άρθρο για την εφηµερίδα του σχολείου σας να παρουσιάσετε κρούσµατα

παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις σύγχρονες κοινωνίες και να αποδώσετε τα
αίτια τους. (500 -600 λέξεις). (40 Μον)
Καλή επιτυχία!
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