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Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα συλλογικής έρευνας 

των μαθητών και μαθητριών του Α4 τμήματος του 2ου 

Γενικού Λυκείου Αγ. Παρασκευής, στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, στο 1ο τετράμηνο. 

Ρούκας Αριστείδης 

Ρούσσης Πλούταρχος 

Σαντοριναίος Μιχάλης 

Σαρρή Βασιλική 

Σελίμη Αλεξάνδρα 

Σεράνη Φλάβια 

Σιούλας Κων/νος 

Σκούταρης Γρηγόρης 

Σταμούλας Άγγελος 

Στεργιοπούλου Ζωή 

Ταμπουρατζής Κυριάκος 

Τζίγκου Άρτεμις 

Τζίμας Πλάτωνας 

Τσιρογιάννη Βάνα 

Τσιρογιάννης Απόστολος 

Τσοπάνογλου Ηλίας 

Τσούνης Βασίλης 

Φαρούκου Ιάσονας 

Χαλβατζής Θάνος 

Χαρδαλιά Σέμη 

Χαρίτος Πέτρος 

Χατζηδιάκου Εβελίνα 

Χρονόπουλος Θοδωρής 

Ψαρρά Κέλλυ 



Χωριστήκαμε σε ομάδες. Κάθε ομάδα συμφώνησε να έχει 
το δικό της όνομα και έμβλημα !  
 

   
 

 
 

               
 
 

……. Με πολλή φαντασία και καλλιτεχνική διάθεση …. 
 

 
 



Με την τεχνική της 
μελέτης περίπτωσης, κάθε 
ομάδα πρότεινε να 
ακολουθούμε κάποιους 
κανόνες στην εργασία μας. 
 
Η ολομέλεια της τάξης 
συμφώνησε και 
επικυρώσαμε αυτή τη 
συμφωνία με τις 
υπογραφές μας. 
 
….είναι δέσμευση !!!!!!  … 

 
 
Προβληματιστήκαμε σχετικά 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και – ατομικά, ομαδικά και 
στην ολομέλεια – καθορίσαμε 
τα ερευνητικά ερωτήματα 
της εργασίας μας. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 Ερευνητικά Ερωτήματα 
Το φώς: 

-Τι είναι και ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

-Από πού ξεκίνησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα; (Ιστορικά) 

  

Οι παντόφλες: 

-Ποιά είναι τα δικαιώματα των παιδιών; 

  

Σ.Γ.Α.Π.24: 

-Πώς κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Σύνταγμα της Ελλάδας; 

-Πώς παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα; 

 

Πάνθεον: 

-Γιατί καταπατώνται δικαιώματα εξαιτίας της διαφορετικότητας; 

-Έχουν οι εξαρτημένοι άνθρωποι δικαιώματα; 

  

 Burger Project: 

-Ποιά είναι τα αίτια και οι συνέπειες του πολέμου; 

 -Ποιά δικαιώματα καταπατούνται στον πόλεμο; 

-Τι γίνεται με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και τον κόσμο; 

-Τι μπορεί να γίνει στην πράξη; 

-Τι προβλέπει το ανθρωπιστικό δίκαιο; 

 

Μεθοδολογία 

 Από την αρχή του σχολικού έτους χωριστήκαμε σε πέντε ομάδες , από τις 

οποίες η καθεμιά ανέλαβε να απαντήσει στα παραπάνω ερευνητικά  ερωτήματα. 

Στο τέλος , πριν τη σύνθεση της συγκεκριμένης εργασίας , εξάγαμε κάποια 

συμπεράσματα έπειτα από έρευνα σε αρκετές πηγές πληροφόρησης όπως το 

διαδίκτυο και διάφορα κείμενα λ.χ. Σύνταγμα της Ελλάδος και Οικουμενική 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού. 

 Μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία ήταν η δημιουργία δύο ραδιοφωνικών 

εκπομπών στο European School Radio με θέματα: την ιστορία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των μαθητών και τα δικαιώματα του παιδιού. 

 

 



Συμπεράσματα 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Το Σύνταγμα της χώρας μας ισχύει από το 1975 και αναθεωρήθηκε το 

1986, 2001 και 2008, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής 

πραγματικότητας. Σ’ αυτό καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας 

του κράτους, αλλά κατοχυρώνονται και τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά 

δικαιώματα των πολιτών και γενικά των ανθρώπων που βρίσκονται στην 

ελληνική επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο μέρος κατοχυρώνονται 

τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: 

 

 MEPOΣ ΔEYTEPO - ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα  

Άρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων) 

Άρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) 

Άρθρο 5A - (Δικαίωμα στην πληροφόρηση) 

Άρθρο 6 - (Προσωπική ασφάλεια, απαγόρευση προφυλάκιση άνω του ενός 

έτους) 

Άρθρο 7 - (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων) 

Άρθρο 8 - (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή) 

Άρθρο 9 - (Άσυλο της κατοικίας) 

Άρθρο 9A - (Προστασία προσωπικών δεδομένων) 

Άρθρο 10 - (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές) 

Άρθρο 11 - (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι) 

Άρθρο 12 - (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι) 

Άρθρο 13 - (Θρησκευτική Ελευθερία) 

Άρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου) 

Άρθρο 15 - (Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση) 

Άρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη) 

Άρθρο 17 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση) 

Άρθρο 18 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη) 

Άρθρο 19 - (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας) 

Άρθρο 20 - (Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης) 

Άρθρο 21 - (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, 

δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες) 

Άρθρο 22 - (Προστασία της εργασίας) 



Άρθρο 23 - (Συνδικαλιστική ελευθερία) 

Άρθρο 24 - (Προστασία του περιβάλλοντος) 

Άρθρο 25 - (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών 

δικαιωμάτων) 

 
Πηγή :  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/ 

(ημερομηνία ανάκτησης 15-12-2015)    

 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

Το 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(Convention on the Rights of the Child). Υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου και, έως σήμερα, έχει 

επικυρωθεί από 193 χώρες. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 

1992. 

Η Σύμβαση είναι μια διεθνής συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει 

πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα. 

Μια τέτοια συνθήκη αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ ανθρώπων ή κρατών 

όπου όλοι συμφωνούν να υπακούουν στον ίδιο νόμο. Η Σύμβαση καθορίζει το 

εύρος των δικαιωμάτων τα οποία οφείλουν να απολαμβάνουν τα παιδιά 

οπουδήποτε. Θέτει τις βασικές προϋποθέσεις για την ευημερία των παιδιών στα 

διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους και είναι ο πρώτος παγκόσμιος, νομικά 

δεσμευτικός, κώδικας δικαιωμάτων των παιδιών στην ιστορία. 

 

 
Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση; 

Άρθρο 1ο (Ορισμός του παιδιού) 

    Κάθε ανθρώπινο ον κάτω των 18 ετών θεωρείται παιδί. 

  

Άρθρο 2ο (όχι στις διακρίσεις) 

Όλα τα δικαιώματα παρέχονται σε όλα τα παιδιά,  χωρίς διακρίσεις. 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/


  

Άρθρο 3ο (το  συμφέρον του παιδιού) 

  Σε όλες τις  αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά πρέπει να λαμβάνεται 

πρωτίστως υπόψη  το συμφέρον του παιδιού.  

  

Άρθρο 4ο (εφαρμογή των δικαιωμάτων)  

    Το κράτος θα πρέπει να παίρνει όλα τα μέτρα για να εφαρμόσει τα δικαιώματα 

που περιέχονται στην Σύμβαση. 

  

Άρθρο 5ο (Γονική καθοδήγηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού) 

  Το κράτος πρέπει να σέβεται το δικαίωμα και την ευθύνη των γονιών και 

γενικότερα της οικογένειας να παρέχουν καθοδήγηση στο παιδί, για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων του. 

  

Άρθρο 6ο (επιβίωση και ανάπτυξη) 

 Κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωμα στη ζωή και το κράτος έχει υποχρέωση να 

εξασφαλίσει την επιβίωση και την ανάπτυξη του.  

  

Άρθρο 7ο (όνομα και εθνικότητα) 

 Το παιδί έχει δικαίωμα να έχει όνομα όταν γεννηθεί, 

να αποκτήσει μια εθνικότητα και, όσο είναι δυνατό, να γνωρίζει τους γονείς του 

και να ανατραφεί απ’ αυτούς.  

  

Άρθρο 8ο (διατήρηση της ταυτότητας) 

 Το κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύσει την ταυτότητα του παιδιού, 

δηλαδή το όνομα, την εθνικότητα και τους δεσμούς της οικογένειας.  

  

Άρθρο 9ο ( χωρισμός από οικογένεια) 

Το παιδί έχει δικαίωμα να ζει με τον ή τους γονείς του, εκτός αν κριθεί πως 

αυτό είναι εναντίον του συμφέροντος του παιδιού. Επίσης, έχει δικαίωμα να 

διατηρεί επαφή και με τους δυο γονείς, αν αυτοί δεν ζουν μαζί. 

  

Άρθρο 10ο (επανένωση της οικογένειας)  

Τα παιδιά και οι γονείς έχουν δικαίωμα να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε χώρα ή 

να εισαχθούν στην χωρά τους με σκοπό τη διατήρηση ή την επανένωση τους. 

  



Άρθρο 11ο (Αθέμιτη μετακίνηση και παρακράτηση) Το κράτος πρέπει να παίρνει 

μέτρα, ώστε να καταπολεμήσει την αθέμιτη μετακίνηση και μη επιστροφή των 

παιδιών στο εξωτερικό από τους γονείς τους ή άλλον. 

  

Άρθρο 12ο (Ελευθερία γνώμης του παιδιού) 

Το παιδί έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψη του ελεύθερα και να λαμβάνονται 

υπόψη οι απόψεις του παιδιού για οποιοδήποτε ζήτημα. 

  

Άρθρο 13ο (ελευθερία έκφρασης) 

Το παιδί έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του, να προσλαμβάνει 

πληροφορίες, να διαδίδει ιδέες ανεξαρτήτως συνόρων.  

  

Άρθρο 14ο (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας) 

Το κράτος πρέπει να σέβεται το δικαίωμα  του παιδιού για ελευθερία σκέψης, 

συνείδησης και θρησκείας. 

  

Άρθρο 15ο (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι) 

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συναναστρέφονται με άλλα παιδιά και να γίνουν 

μέλη ή να σχηματίζουν οργανώσεις. 

  

Άρθρο 16ο (προστασία ιδιωτικής ζωής) 

Τα παιδιά δικαίωμα για προστασία από την παράνομη επέμβαση στην ιδιωτική 

τους ζωή. 

  

Άρθρο 17ο (πρόσβαση σε κατάλληλη πληροφόρηση) 

Το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει στα παιδιά την πρόσβαση σε ενημέρωση και 

υλικό από διάφορες πηγές, θα πρέπει να ενθαρρύνει τα ΜΜΕ στη διάδοση 

πληροφοριών που παρουσιάζουν κοινωνική και πολιτιστική χρησιμότητα για το 

παιδί και να αναλάβει δράση και την προστασία του παιδιού από επιβλαβές υλικό. 

  

Άρθρο 18ο (ευθύνες γονιών) 

Οι γονείς έχουν πρωταρχική ευθύνη από κοινού για την ανατροφή του παιδιού 

και το κράτος ρέπει να τους υποστηρίζει σε αυτό και να τους παρέχει κατάλληλη 

βοήθεια. 

  

Άρθρο 19ο (Προστασία από κακοποίηση και παραμέληση) 

Το κράτος πρέπει να προστατεύει το παιδί από κάθε είδος κακομεταχείρισης 

από τους γονείς ή από άλλους που είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα του παιδιού. 



  

Άρθρο 20ο (Προστασία παιδιού χωρίς οικογένεια) Το κράτος είναι 

υποχρεωμένο να παρέχει ειδική προστασία στο παιδί που στερείται το 

οικογενειακό του περιβάλλον και να εξασφαλίζει, σε τέτοιες περιπτώσεις, 

κατάλληλη εναλλακτική οικογενειακή φροντίδα. 

  

Άρθρο 21ο (Υιοθεσία) 

Σε χώρες που η υιοθεσία αναγνωρίζεται και/ή επιτρέπεται θα πρέπει να γίνεται 

μόνο για το  συμφέρον του παιδιού και μόνο από τις αρμόδιες αρχές. 

  

Άρθρο 22ο (Προσφυγόπουλα) 

Ειδική φροντίδα θα πρέπει να εξασφαλίζεται για το παιδί πρόσφυγα, καθώς είναι 

υποχρέωση του κράτους να συνεργάζεται με αρμόδιους οργανισμούς  που 

παρέχουν τέτοια προστασία και βοήθεια. 

  

Άρθρο 23ο (Παιδιά με ειδικές ανάγκες) 

Ένα παιδί με ειδικές ανάγκες έχει δικαίωμα για ειδική φροντίδα, εκπαίδευση και 

επιμόρφωση, ώστε να απολαύσει μια πλήρη και αξιοπρεπή ζωή. 

  

Άρθρο 24ο (Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες) 

Το παιδί έχει δικαίωμα να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας, 

καθώς και το κράτος πρέπει να ενθαρρύνει τις διεθνείς συνεργασίες, ώστε να 

διαπιστώσει πως κανένα παιδί δεν στερείται το δικαίωμα αυτό. Ακόμα, το κράτος 

θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή βασικής και προληπτικής 

ιατρικής φροντίδας, την εκπαίδευση στους κανόνες υγιεινής και τη μείωση της 

παιδικής θνησιμότητας. 

  

Άρθρο 25(Περιοδική αναθεώρηση της τοποθέτησης του παιδιού)  

Όταν ένα παιδί τοποθετείται σε ένα ίδρυμα ή μια ανάδοχη οικογένεια, η Πολιτεία 

πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει αν το φροντίζουν σωστά και αν 

απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του. 

  

Άρθρο 26(Κοινωνικη πρόνοια) 

Το παιδί έχει δικαίωμα να επωφελείται από την κοινωνική πρόνοια 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης. 

 

  

 



Άρθρο 27 (αξιοπρεπές επίπεδο ζωής) 

 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής: να έχουν 

φαγητό, ρούχα και να ζουν σε ένα ασφαλές σπίτι, ώστε να έχουν ομαλή 

σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Αν οι γονείς τους 

δεν μπορούν να τους τα προσφέρουν, η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθάει. 

  

Άρθρο 28ο (εκπαίδευση) 

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες 

ευκαιρίες σε αυτό. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα, ώστε τα παιδιά να 

γράφονται και να μη διακόπτουν το σχολείο. Τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία 

πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μαθητών. 

  

Άρθρο 29ο (Σκοπός της εκπαίδευσης) 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, της 

σωματικής και πνευματικής ικανότητας του παιδιού. 

  

Άρθρο 30ο (παιδιά αυτόχθονες ή παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες) 

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες 

ευκαιρίες σε αυτό. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να 

γράφονται και να μη διακόπτουν το σχολείο. Τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία 

πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μαθητών. 

  

Άρθρο 31 (ανάπαυση, ψυχαγωγία, πολιτιστική δραστηριότητα) 

Το παιδί έχει δικαίωμα στην ανάπαυση, στην ψυχαγωγία και τη συμμετοχή σε 

καλλιτεχνικές  και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

  

Άρθρο 32  (Παιδική εργασία) 

Το παιδί έχει δικαίωμα να προστατεύεται από την παράνομη εργασία. Το κράτος 

ορίζει την κατάλληλη ηλικία του παιδιού για την εργασία. Στη χώρα μας 

απαγορεύεται η εργασία για παιδιά κάτω των 14 ετών, ενώ όταν είναι από 14 

έως 18 χρειάζεται η έγγραφη συναίνεση των γονέων του 

.  



ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
  

Η χώρα μας έχει κατοχυρώσει την Χάρτα Δικαιωμάτων των Εξαρτημένων 

Ατόμων, η οποία αποτελεί το πρώτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξειδικευμένο 

κείμενο αναγνώρισης, καταγραφής και διασφάλισης των δικαιωμάτων των 

χρηστών, στη θεραπεία, στην υγεία και στη ζωή. Καθορίζονται με σαφήνεια οι 

υποχρεώσεις της Πολιτείας, ως προς τις πρώτες υποδομές, τις υπηρεσίες και 

διαδικασίες που πρέπει να υπάρχουν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

εξαρτημένων ατόμων. 

Το έγγραφο περιλαμβάνει τα εξής δικαιώματα: 

• Δικαίωμα επιλογής ή απόρριψης της φροντίδας 

• Δικαίωμα καθολικής, ισότιμης πρόσβασης σε φροντίδα υγείας. Διαθεσιμότητα 

και προσβασιμότητα 

• Δικαίωμα στο απόρρητο 

• Δικαίωμα επιλογής από τον θεραπευόμενο της ενδεδειγμένης θεραπείας που 

βασίζεται στη γνώση κατόπιν ενημέρωσης 

• Δικαίωμα στη λήψη εξατομικευμένης ολιστικής θεραπείας 

• Δικαίωμα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

• Δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης στη φροντίδα 

• Δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών με σεβασμό στην προσωπικότητα του ατόμου 

• Δικαίωμα συμμετοχής των εξαρτημένων στη διαμόρφωση αποφάσεων σχετικά 

με την πολιτική κατά των εξαρτήσεων 

• Δικαίωμα για παροχή υπηρεσιών υγείας από εξειδικευμένο προσωπικό 

• Δικαίωμα στην ίση μεταχείριση 

• Δικαίωμα στην ισοδυναμία της φροντίδας 

• Δικαίωμα στην εργασία 

• Δικαίωμα στη σωστή πληροφόρηση: αντιμετωπίζοντας το στίγμα της εξάρτησης 

από ναρκωτικά. 

  
Πηγές:  http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/464914/i-ellada-katohyronei-harta-dikaiomaton-ton-

exartimenon-atomon 
  

http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploads_09/Xarta_Dikaiomaton_ton_

Exartimenon_Atomon.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/464914/i-ellada-katohyronei-harta-dikaiomaton-ton-exartimenon-atomon
http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/464914/i-ellada-katohyronei-harta-dikaiomaton-ton-exartimenon-atomon
http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploads_09/Xarta_Dikaiomaton_ton_Exartimenon_Atomon.pdf
http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploads_09/Xarta_Dikaiomaton_ton_Exartimenon_Atomon.pdf


 

Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

συμφωνούν ότι, χρόνια μετά την έκδοσή της, η 

Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων παραμένει ακόμα περισσότερο όνειρο 

παρά πραγματικότητα. Παραβιάσεις σημειώνονται σε κάθε μέρος του κόσμου. Για 

παράδειγμα, η Παγκόσμια Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του 2009 και άλλες 

πηγές δείχνουν ότι συμβαίνουν τα εξής: 

 Βασανιστήρια ή κακοποίηση σε τουλάχιστον 81 χώρες 

 Άδικες δίκες σε τουλάχιστον 54 χώρες 

 Περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης σε τουλάχιστον 77 χώρες. 

 

Ειδικά οι γυναίκες και τα παιδιά περιθωριοποιούνται με διάφορους τρόπους, 

ο τύπος δεν είναι ελεύθερος σε πολλές χώρες και επιβάλλεται σιωπή στους 

διαφωνούντες, πολύ συχνά μόνιμα. Ενώ, κατά τη διάρκεια των εξήντα χρόνων 

υπάρχουν κάποια κέρδη, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

αποτελούν ακόμα και σήμερα μάστιγα για τον κόσμο μας. 

  
Πηγή:  http://www.humanrights.com/el/what-are-human-rights/violations-of-human-rights/article-3.html 

 

Σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο της καταπάτησης των δικαιωμάτων 

εξαιτίας της διαφορετικότητας. 

Συνηθισμένο φαινόμενο, όχι μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες αλλά και στο 

δυτικό κόσμο είναι η  καταπάτηση  δικαιωμάτων της γυναίκας. Στις 

ανεπτυγμένες χώρες, ενώ υπάρχει ισότητα μεταξύ των γυναικών και των 

ανδρών, υπάρχουν  προκαταλήψεις κατά των γυναικών, όπως είναι η ιδέα πως 

δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ορισμένες θέσεις και δουλειές. 

Επίσης, θεωρούμε ότι και κάποια θρησκευτικά δικαιώματα καταπατώνται. 

Για παράδειγμα, υπάρχει έχθρα των φανατικών Μουσουλμάνων για τους 

αλλόθρησκους και αποφεύγεται η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικά 

πιστεύω. 

Εκτός αυτού, υπάρχουν καθημερινά κρούσματα φυλετικού ρατσισμού. Για 

παράδειγμα, η διαφοροποίηση των ανθρώπων με διακριτές αντιθέσεις στο χρώμα 

του δέρματος, στη γλώσσα και στην ένδυση, αλλά και τις σεξουαλικές 

προτιμήσεις. 

http://www.humanrights.com/el/what-are-human-rights/violations-of-human-rights/article-3.html


Τέλος, καταπάτηση δικαιωμάτων μεταξύ 

κοινωνικών τάξεων υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. 

Όπως, για παράδειγμα, δεν υπάρχει εξίσωση των 

πλουσίων με τους φτωχούς. 

 

 
 

Πιο συγκεκριμένα παρατηρούνται, ακόμη και στη χώρα μας:  

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2014, ο πρόεδρός του Ντιν Σπίελμαν ανέφερε 

ότι, σύμφωνα με τον ετήσιο πίνακα παραβιάσεων της Σύμβασης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων ανά χώρα, τα κράτη-μέλη με τις περισσότερες καταδικαστικές 

αποφάσεις για παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος ήταν η Ρωσία, με 122 

εναντίον της καταδικαστικές αποφάσεις, η Τουρκία με 94, η Ρουμανία με 74, η 

Ελλάδα με 50 και η Ουγγαρία με 49. 

 
• ρατσισμός (στο όνομα της διαφορετικότητας, της θρησκείας, της μοιχείας κτλ) 

από κρατικούς θεσμούς. 

• παρακολούθηση επικοινωνιών. 

• παράνομες συλλήψεις χωρίς ένταλμα ή ανακρίσεις παρουσία δικηγόρου και 

βασανιστήρια κρατουμένων. 

• βία σωματική και ψυχολογική, τρομοκρατία, βασανιστήρια. 

• πείνα και εξαθλίωση (με τελικό αποτέλεσμα τη λιμοκτονία και την εξαθλίωση) 

όταν επιβάλλονται ως τιμωρία από κράτη. 

http://www.zougla.gr/search?q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.zougla.gr/search?q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD


• εκτελέσεις, δολοφονίες με όπλα μαζικής καταστροφής, επιβολή θανατικής 

ποινής. 

• παραβίαση πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων αιτίες των παραβιάσεων 

≈ επεκτατική πολιτική ορισμένων κρατών ή κοινωνικών ομάδων (οικονομικά 

συμφέροντα). 

≈ ρατσιστικά κινήματα και αντιλήψεις που διαπνέουν νόμους και δικαστικές 

αποφάσεις 

≈ οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 

≈ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στελεχών δημόσιας διοίκησης 

≈ έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας και απολυταρχικά καθεστώτα (που δεν 

κρίνονται από το λαό ή επιβάλλονται διά της βίας στο λαό) 

≈ απουσία παιδείας (αναλφαβητισμός) ή μονοδιάστατη κατεύθυνση της παιδείας 

που καλλιεργεί πάντα συγκεκριμένες αρχές και θέσεις (πχ για την κατωτερότητα 

των φύλων ή άλλων φυλών, τη μόνιμη σωματική ποινή ή το θάνατο σε ορισμένα 

αδικήματα –κλοπή, μοιχεία κτλ). 

≈ ΜΜΕ που δεν ευαισθητοποιούν το κοινό με οργανωμένες καμπάνιες ή 

αναφορές στο συγκεκριμένο ζήτημα, με αφιερώματα, ταινίες τεκμηρίωσης κτλ. Οι 

αναφορές σήμερα γίνονται σποραδικά και επιφανειακά, ενώ το πρόβλημα απειλεί 

κάθε κοινωνία.  

Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει και ανθρωπιστική κρίση και κρίση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό διαπίστωσε ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας 

του ΟΗΕ, Χουάν Πάμπλο Μποχοσλάβσκι, κατά τη διάρκεια της πρώτης του 

επίσκεψης στην Ελλάδα. 

 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

√ Προβολή της ιδέας του ανθρωπισμού και των αρχών του, ώστε να μάθουν οι 

νεότερες γενιές να σέβονται τον συνάνθρωπο. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο 

σχολείο με την ουσιαστική και βιωματική διδασκαλία των ανθρωπιστικών 

επιστημών και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Μέσα από διαθεματικές 

ομαδικές εργασίες/διαθεματικές προσεγγίσεις του προβλήματος, με πολιτιστικές 

δράσεις μέσα στο σχολείο από ομάδες μαθητών, διαλέξεις των ίδιων των νέων 

και αρθρογραφία στη σχολική έντυπη ή ηλεκτρονική εφημερίδα. 

√ Με διαλέξεις, καμπάνιες σε τοπικό επίπεδο και ημερίδες για τα ανθρώπινα και 

πολιτικά/αστικά δικαιώματα του πολίτη σε ενήλικες στο πλαίσιο της δια βίου 

μάθησης. 

√ Με την προβολή του προβλήματος από τα ΜΜΕ και την ευαισθητοποίηση των 

ενηλίκων. ΣΤΟΧΟΣ: η συνειδητοποίηση της σημασίας των δικαιωμάτων για τη 

διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

√ Η άμεση παρέμβαση όσων γίνονται μάρτυρες παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

√ Η συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις προάσπισης των δικαιωμάτων (κινήματα, 

ανθρωπιστικές και μη κυβερνητικές, εθελοντικές οργανώσεις κτλ). 

Πηγές: http://www.schooltime.gr/2013/10/03/ekfrasi-ekthesi-g-lik-sxediagrammata-d-xloptsioudis-dorean-

voithima-ekdoseis-schooltime-gr  (ημερομηνία ανάκτησης: 15-12-2015)  

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64299754 (ημερομηνία ανάκτησης: 15-

12-2015)  

  

 
 

http://www.schooltime.gr/2013/10/03/ekfrasi-ekthesi-g-lik-sxediagrammata-d-xloptsioudis-dorean-voithima-ekdoseis-schooltime-gr
http://www.schooltime.gr/2013/10/03/ekfrasi-ekthesi-g-lik-sxediagrammata-d-xloptsioudis-dorean-voithima-ekdoseis-schooltime-gr
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64299754


ΠΟΛΕΜΟΣ : ΑΙΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

  

Οικονομικές διαμάχες: Είναι πολύ πιθανό λόγω οικονομικών συμφερόντων μία 

χώρα να κηρύξει πόλεμο εναντίον μίας άλλης. Π.χ Γη (εμπορικό πέρασμα, 

καλλιεργήσιμη γη κλπ…), πολύτιμοι λίθοι, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο κτλ… 

  

Θρησκευτικές διαμάχες: Είναι πιθανό ένας λαός να έχει κατανοήσει λανθασμένα 

το νόημα και τα μηνύματα που περνάει η θρησκεία του και να προσπαθήσει να 

επιβληθεί σε άλλους λαούς μέσω του πολέμου. 

  

Πολιτικές διαφωνίες: Λόγω μη τήρησης κάποιων μέτρων ή λόγω του ότι κάποιοι 

λαοί δεν συμφωνούν σε διάφορα θέματα μεταξύ τους, και μπορεί να υπάρχει μια 

αντιπαλότητα, το ένα μπορεί να κηρύξει πόλεμο στο άλλο. 

  

Επανάσταση: Μπορεί να υπάρχει κάποιο χουντικό καθεστώς, μπορεί να 

καταπατώνται δικαιώματα των πολιτών, μπορεί να συμβαίνουν βίαια γεγονότα. 

Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε έναν εμφύλιο πόλεμο. 

 

Δικαιώματα που καταπατώνται στον πόλεμο 

 

-Το κυριότερο δικαίωμα που καταπατάται είναι αυτό της ελευθερίας. 

 

-Κανένας πολίτης δεν μπορεί να συλλαμβάνεται και να εξορίζεται αυθαίρετα.  

 

-Καθένας πρέπει να έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα. 

 

-Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου, εθνικότητας πρέπει να έχουν ίσα 

δικαιώματα. 

 

-Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν υπό καθεστώς δουλείας, παρ’ όλο που 

σήμερα το δουλεμπόριο σε οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται. 

 

-Το δικαίωμα συμμετοχής στη διακυβέρνηση της χώρας άμεσα ή έμμεσα , πρέπει 

να μπορούν να το ασκούν όλοι οι πολίτες. 

 

-Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. 



 

-Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της 

κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική 

πρόοδο και τα αγαθά της.  

 

-Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και 

περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι μόνιμα ή εξώγαμα, 

απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία. 

  

-Δικαιώματα όπως αυτά της ισότητας, αυτονομίας και αυτάρκειας του ατόμου 

δεν εφαρμόζονται και δεν ασκούνται. 

  

-Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο χωρίς 

τη θέλησή του.  

 

Στον πόλεμο, ανεξαρτήτως της θέλησης του ατόμου, το άτομο στερείται 

αυτά τα βασικά δικαιώματα, τα οποία είναι κατοχυρωμένα και στη Διεθνή 

Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

  

Οι συνέπειες του πολέμου είναι ποικίλες και σίγουρα ανεπανόρθωτες. 

Πρώτα πρώτα χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν με βίαιο τρόπο, είτε πρόκειται για 

στρατιώτες, είτε για άμαχο πληθυσμό, ενώ πολλοί επιστρέφουν τραυματισμένοι 

σωματικά και ψυχικά. 

  Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η ραγδαία μείωση του πληθυσμού και η 

περαιτέρω αποδυνάμωση της οικονομίας, καθώς η ενασχόληση με τη γεωργία και 

το εμπόριο περιορίζεται, ενώ η βιομηχανία και η χειρωνακτική εργασία τίθενται 

στην υπηρεσία κάλυψης των πολεμικών αναγκών. 

 Έτσι δημιουργούνται ελλείψεις σε υλικά αγαθά. Οι άνθρωποι 

υποσιτίζονται ή πεινούν, ενώ η εξέλιξη των επιστημών και του πολιτισμού 

οδηγείται σε στασιμότητα. Κατ' επέκταση η καλλιτεχνική και πνευματική 

δημιουργία αναστέλλεται, ενώ πολλά έργα τέχνης και μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς έρχονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της καταστροφής με 

επακόλουθο την πολιτιστική υποβάθμιση της χώρας που υφίσταται τις συνέπειες 

του πολέμου. 



  Ο πόλεμος προκαλεί τη διάλυση των οικογενειών, την αύξηση του αριθμού 

των ορφανών παιδιών. Πολλοί άνθρωποι γίνονται πρόσφυγες, προκειμένου να 

αποφύγουν τα μαρτύρια, τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, τις ασθένειες που 

εξαπλώνονται ταχύτατα και γενικά τις συμφορές του πολέμου.  

Κοντά σε όλες αυτές τις συνέπειες, εξίσου σημαντικές είναι και οι 

ψυχολογικές επιπτώσεις του πολέμου. Τα ψυχικά τραύματα που αποτυπώνονται 

τόσο στο μυαλό όσο και στις καρδιές των παθόντων είναι δυσβάσταχτα και 

συνήθως ανεξίτηλα. 

  Οι λεηλασίες, οι μαζικές εκτελέσεις, οι δολοφονίες, οι βιασμοί και οι 

αιματηρές μάχες κλονίζουν τις ψυχές των ανθρώπων και κυρίως των μικρών, 

αθώων παιδιών που γεννιούνται και μεγαλώνουν μέσα σε ωμές σκηνές βίας και 

αποτρόπαιων εγκλημάτων. 

  Σε όλα αυτά, βέβαια, θα πρέπει να προσθέσουμε και τη διχόνοια  που δεν 

παύει να υπάρχει μεταξύ των λαών ακόμα και πολλά χρόνια μετά το τέλος του 

πολέμου, με αποτέλεσμα να χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες για την 

αποκατάσταση των φιλικών σχέσεων μεταξύ τους. Ανάλογες προσπάθειες 

χρειάζεται να καταβάλονται για την αποκατάσταση από το μεγάλο πλήγμα που 

δέχεται το φυσικό περιβάλλον από τις συνεχείς πυρκαγιές και τους 

καταστροφικούς βομβαρδισμούς. 

Απ' όλα αυτά, λοιπόν, γίνεται ολοφάνερο ότι οι συνέπειες του πολέμου 

είναι τεράστιες για την ανθρωπότητα και γι' αυτό κάθε προσπάθεια διακοπής 

των πολέμων και καθιέρωσης της ειρήνης είναι πολύτιμη και ουσιαστική. 

 

 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Είναι το σύνολο των κανόνων που αποβλέπουν στο περιορισμό των 

επιπτώσεων των ενόπλων συρράξεων για ανθρωπιστικούς λόγους. 

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ περιλαμβάνει: 

  Κανόνες για την προστασία όσων μετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 

  Κανόνες για τους πληγωμένους και τους αιχμάλωτους πολέμου 

  Κανόνες για την εξασφάλιση και ασφάλεια νοσοκομείων και ασθενοφόρων. 

  

Τα προστατευόμενα άτομα δεν πρέπει να υφίστανται επιθέσεις, φυσική βία 

και απάνθρωπη μεταχείριση . Οι άρρωστοι και οι τραυματίες θα πρέπει να 

νοσηλεύονται και να έχουν τη φροντίδα που χρειάζονται. 

Το ΔΑΔ έχει και σειρά από εμβλήματα και σήματα που χρησιμοποιούνται για να 

αναγνωρίζονται τα άτομα! 

  



Το Διεθνές Ανθρωπιστικό 

Δίκαιο  εφαρμόζεται μόνο στις 

περιπτώσεις των ενόπλων 

συρράξεων, με την έναρξη των 

πολεμικών επιχειρήσεων, και 

ισχύει για όλα τα κράτη που 

συμμετέχουν στον πόλεμο.  

 

Πηγή: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ» 

(βιβλίο β λυκείου)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αφίσα για τα δικαιώματα του παιδιού. Δημιουργία της ομάδας «Παντόφλες". 



Μια μέρα στον καταυλισμό των προσφύγων στο Γαλάτσι 

                                          Βασίλης Τσούνης     

Ξεκινώντας από το σπίτι ένιωθα ελάχιστο άγχος, ένα ανεπαίσθητο 

τσίμπημα στο στήθος μου αλλά δεν έδωσα σημασία. Είχα ούτως ή άλλως αργήσει, 

είχαμε δώσει ραντεβού στο Νομισματοκοπείο, φτάνοντας στον σταθμό με 

περίμεναν ήδη στις αποβάθρες και μπήκαμε στο μετρό. Αστεία, μικροτσακωμοί, 

ένα κατσάδιασμα σε μένα που είχα αργήσει, γενικώς, ένα εύθυμο κλίμα. 

Νιώθοντας ότι  παρεκκλίναμε λίγο απ’ το λόγο για τον οποίο είχαμε μαζευτεί, 

άρχισα τις ερωτήσεις, τι θα κάνουμε εκεί; Ποια είναι η ιστορία των ανθρώπων 

αυτών; Η συζήτησε γύρισε για λίγο στο πιο σοβαρό και έλκυε την προσοχή του 

κόσμου που μας παρατηρούσε. Φτάνοντας στο Σύνταγμα ανασυνταχθήκαμε για να 

αλλάξουμε μετρό. Αφού φτάσαμε Ομόνοια η συζήτηση είχε πάλι χαλαρό ύφος, 

ενώ, όταν βρήκαμε την στάση του λεωφορείου, το ύφος σοβάρεψε, καθώς μας 

εξηγούσαν τι έπρεπε να κάνουμε εκεί. 

  Φτάνοντας στο Γαλάτσι με έπιασε ένας κόμπος στο στομάχι, βλέποντας 

τόσους βασανισμένους ανθρώπους με ρούχα αταίριαστα μεταξύ τους, 

μαυρισμένους, πονεμένους, να …… παίζουνε ποδόσφαιρο, ναι, να παίζουνε 

ποδόσφαιρο! Φαινόντουσαν χαρούμενοι μέσα στον τόσο χαμό, στο βάθος αυτού 

του τεράστιου προαυλίου έβλεπα τις σκηνές στα υπόστεγα-αποθήκες. Τράβηξα 

το βλέμμα μου απ΄ αυτές και κατευθυνθήκαμε στον προορισμό μας, που ήταν το 

δωμάτιο με τα ρούχα. Χαιρετώντας την προηγούμενη κοινότητα που έφευγε 

κατάκοπη αλλά χαμογελαστή, ξεναγηθήκαμε στο χώρο και καταλάβαμε ποιά ήταν 

η δουλειά μας. Ο χώρος ήτανε ένα χάος ρούχων, αυτό το τεράστιο βουνό που 

προσπαθούσαν τόσοι άνθρωποι να νικήσουν, όλα έπρεπε να μοιραστούν! Αδύνατο 

φάνταζε στα μάτια μου το έργο αυτό. Αυτά τα χιλιάδες ρούχα έπρεπε να 

χωριστούν σε κατηγορίες, σε κούτες που θα πήγαιναν στο διπλανό δωμάτιο και 

ύστερα στην ‘’παράδοση’’. Ξεκινήσαμε την δουλειά με αφοσίωση, ‘’αντρικά’’ t-

shirt’’. 

Αφού πέρασε αρκετή ώρα στην καταπολέμηση του βουνού – εχθρού μας, 

ήρθε ένας κύριος ζητώντας βοήθεια «μπροστά». Προσφέρθηκα μαζί με άλλους 

δυο ανιχνευτές και πήγαμε. 

Το «μπροστά» είχε δυο τομείς. Ο πρώτος ήταν ο εσωτερικός όπου βρίσκονταν 

τα ρούχα χωρισμένα σε είδη : «ανδρικά παντελόνια», «γυναικεία παπούτσια Νο 

39-41» κτλ. Ο δεύτερος ήταν στην πόρτα του πρώτου, που ουσιαστικά έβγαινε 

στο προαύλιο. Είχε ένα γραφειάκι, χαμηλά κιγκλιδώματα γύρω γύρω και μια 

τεράστια ουρά ανθρώπων  να περιμένουν να δώσουν παραγγελία ή να 



παραλάβουν ρούχα. Δουλειά μας ήταν να παίρνουμε ένα χαρτάκι με αριθμό που 

είχε μια λίστα με κάποια συγκεκριμένα ρούχα , τα οποία, μόλις τα βρίσκαμε (στον 

πρώτο τομέα), βγαίναμε στο δεύτερο τομέα, όπου έπρεπε να βρούμε τον σωστό 

άνθρωπο που είχε παραγγείλει τα ρούχα αυτά και να του τα παραδώσουμε. Το 

γεγονός ότι δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα έκανε τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. 

Κοιτώντας αυτούς τους εξαθλιωμένους ανθρώπους, μου φαινόταν απίστευτο ότι 

αυτοί ήταν οι ευκατάστατοι της χώρας τους. Μέσα σ’ αυτό το χάος ανθρώπων 

που ζητούσαν τα απολύτως απαραίτητα ένοιωθα την ένταση σε όλο το κορμί μου. 

Φοβόμουν ότι αν ξεσπάσει κανένας τσακωμός, θα γινόταν κόλαση εκεί πέρα. Αν 

ρίχνανε τα κιγκλιδώματα και εισέβαλαν στον πρώτο τομέα, ψάχνοντας μόνοι τους 

για τα ρούχα, δημιουργώντας ένα χάος; Ο μόνος λόγος που δεν έμεινα σ’ αυτή 

την σκέψη ήταν ότι είχα απορροφηθεί από τη δουλειά που μου είχε ανατεθεί.  

Διάφοροι άνθρωποι που στέκονταν στην ουρά, έμειναν χαραγμένοι στο 

μυαλό μου. Άνθρωποι που, αν τους έβλεπα στο δρόμο να τους περιφρονούσα. 

Κοιτώντας τα μάτια τους έβλεπα τον τρόμο που είχαν νοιώσει τις προηγούμενες 

μέρες, η βάρκα που ήταν έτοιμη να αναποδογυρίσει, τα βομβαρδισμένα σπίτια 

τους, για λίγο βίωσα κι εγώ αυτόν τον τρόμο. Αυτό με κράταγε να συνεχίσω, 

ένοιωθα ότι ήθελα να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους, όσο κι αν δεν ήξερα 

τίποτε για τη ζωή του καθενός. 

Κάποια στιγμή ένας βαθμοφόρος ήρθε και με έπιασε από τον ώμο 

λέγοντας μου ξαποστάσω για να φάω κάτι, δεν είχα καταλάβει ότι είχαν περάσει 

τρεις ώρες, τον ευχαρίστησα και πήρα το κρουασάν που μου πρόσφερε. 

Περιπλανώμενος στο χώρο είδα τις ζωγραφιές των παιδιών των προσφύγων, 

όπου πρόσεξα κάτι που με σόκαρε απίστευτα. Ήταν η ζωγραφιά ενός μικρού 

παιδιού με τίτλο: « το πρώτο μου ταξίδι ». Ήταν μια βάρκα με ανθρώπους που 

έπεφταν στην θάλασσα και τους έτρωγαν καρχαρίες. Έτσι το είχε εκλάβει το 

παιδί. Όλοι έχουμε αναμνήσεις από το πρώτο μας ταξίδι που σίγουρα δεν έχουν 

καμία σχέση με αυτό που είδα. Έσφιξα τα χέρια μου και ξαναπήγα στην 

παράδοση. Συνεχίζοντας τη δουλειά μου πήρα μια παραγγελία για παιδικά ρούχα, 

με το που τα πήγα μπροστά, πήρα την ανταμοιβή μου για την κούραση όλης της 

ημέρας. Ο μικρός μου χαμογελούσε σαν βασιλιάς κρατώντας τα παλιά παπούτσια 

που του είχα δώσει. Έτρεξε στους φίλους του δείχνοντάς τα περήφανος, 

ένοιωσα κι εγώ ανάλαφρος για λίγο, καθώς ένοιωθα κομμάτι της δικής του 

αθωότητας. Αυτή ήταν η τελευταία παράδοση της ημέρας. 

Το Σ.Ε.Π. (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων)  μαζεύει εθελοντές προσκόπους 

για να βοηθήσουν στην παράδοση όλων αυτών των τροφίμων, ρούχων, φαρμάκων 



και λοιπών αντικειμένων. Η προσπάθεια που καταβάλλεται απ’ όλους είναι 

απίστευτη, καθώς χρειάζονται πολύ περισσότερα χέρια απ’ όσα νομίζουμε. Δεν 

χρειάζονται άλλα ρούχα. Κόσμο με όρεξη χρειαζόμαστε, κόσμο να μας 

βοηθήσει. 

 

 
 

 
 

 

                         
 

 

 
 

 

 

 



Ραδιοφωνική Εκπομπή με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Άρτεμις Τζίγκου 

Σέμη Χαρδαλιά 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της 

ερευνητικής εργασίας αποφασίσαμε να 

ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα με αφορμή την 10η 

Δεκεμβρίου που αποτελεί Παγκόσμια 

Ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Τι 

δικαιούστε εσείς οι ίδιοι ως πολίτες και ως μαθητές; Στην εκπομπή που 

ηχογραφήσαμε απαντήσαμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. 

 Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος ορισμός ευρέως αποδεκτός. Όταν 

αναφερόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφερόμαστε κυρίως στη σωματική 

ακεραιότητα του ατόμου και σε εκείνα τα δικαιώματα που έχει από τη γέννησή 

του όπως: ελευθερία, ισότητα, αυτονομία, ανεξαρτησία και αυτάρκεια.  

Το 539 π.Χ., ο Κύρος ο Μέγας, αφού κατέκτησε τη Βαβυλώνα, εντελώς 

αναπάντεχα ελευθέρωσε όλους τους σκλάβους, έτσι ώστε να επιστρέψουν στα 

σπίτια τους. Ακόµα, διακήρυξε ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν 

τη δική τους θρησκεία. Ο Κύλινδρος του Κύρου, µια πήλινη πινακίδα που 

περιέχει αυτές τις εξαγγελίες, θεωρείται η πρώτη διακήρυξη ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων στην ιστορία. 

 

Η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ινδία, στην 

Ελλάδα και τελικά, στη Ρώµη. Οι πιο σηµαντικές εξελίξεις από τότε περιέλαβαν: 

 

1215: Τη Μάγκνα Κάρτα – η οποία καθιέρωσε νέα δικαιώµατα και κατέστησε το 

βασιλιά υποτελή στο νόµο. 



 

1628: Η Αναφορά Δικαιώµατος – το οποίο προέβαλε τα δικαιώµατα και τις 

ελευθερίες του λαού. 

 

1776: Η Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών – η οποία 

διακήρυξε το δικαίωµα στη ζωή, στην ελευθερία και στην επιδίωξη της ευτυχίας. 

 

1789: Η Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, – έγγραφο 

της Γαλλίας που καθιέρωσε το ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου. 

 

1948: Η Οικουµενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων – το πρώτο 

καταστατικό που δηλώνει επίσηµα τα τριάντα δικαιώµατα που έχει κάθε 

ανθρώπινο ον. 

Τα δικαιώματα των μαθητών  

 Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος η παιδεία αποτελεί βασική 

αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 

φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Όλοι 

οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της, στα 

κρατικά εκπαιδευτήρια.  

 Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του 

και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική ζωή της χώρας, εφόσον δεν 

προσβάλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα 

χρηστά ήθη. Έχει δικαίωμα ενημέρωσης, έκφρασης απόψεων και διαλόγου, 

δικαίωμα σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας και δικαίωμα 

εξειδικευμένης εκπαίδευσης.  

 



Ραδιοφωνική Εκπομπή με θέμα τα  δικαιώματα των παιδιών 

Ζωή Στεργιοπούλου 

«....στις τριτοκοσμικές χώρες δεν είναι 

λίγοι οι γονείς που , εξαιτίας του 

οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο 

βρίσκονται, ωθούν τα παιδιά τους στην 

αγορά εργασίας, καταπατώντας ένα από τα 

πιο σημαντικά δικαιώματα τους, να ζει με 

αξιοπρέπεια και να χαρεί την παιδική του 

ηλικία». 

«….κάθε παιδί έχει δικαίωμα να έχει μια στέγη. Όμως, τότε γιατί καθημερινά 

βλέπουμε παιδιά που ζουν και κοιμούνται στο δρόμο ζητιανεύοντας για λίγα 

τρόφιμα; Γιατί τόσα παιδιά – ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες – τριγυρίζουν 

σήμερα μες την πόλη, χωρίς προστασία;» 

«….η σοβαρότερη όμως καταπάτηση δικαιωμάτων των παιδιών είναι το 

trafficking. Πρόκειται για την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων…. Τα 

παιδιά πέφτουν θύματα με σκοπό την εμπορευματοποίησή τους, την 

καταναγκαστική εκμετάλλευσή τους, εργασιακή ή σεξουαλική, καθώς και την 

καταναγκαστική απόσπαση οργάνων του σώματός τους για εμπορία. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις ο στόχος είναι η αναγκαστική ένταξή τους σε ομάδες που 

συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις». 

(αποσπάσματα από την εκπομπή) 

(και τις δυο ραδιοφωνικές εκπομπές θα τις βρείτε στο αρχείο του European 

School Radio (  http://europeanschoolradio.eu/profile/productions/archive), 

ή και  στην ιστοσελίδα του σχολείου) 

 

 

 



 

Έργο της Φλάβιας Σεράνη 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  :  Η  ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – έργο της ομάδας  (Ρούκας Α., Ρούσσης Π., Σταμούλας Α.) 

 



 


