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Τα δικαιώματα μας...
 ΔΕΝ μας τα παραχωρεί κανείς
 ΔΕΝ μας τα χαρίζει κανείς

Για τα δικαιώματα μας...
 ΔΕΝ παρακαλούμε
 ΔΕΝ εκλιπαρούμε

Τα δικαιώματά μας...
 Τα γνωρίζουμε
 Τα διεκδικούμε
 Τα κατακτάμε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κείμενο:
Αντιστάσεις στο όνομα ενός συμβόλου

1. Η Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 έχει σήμερα αποκτήσει τη δύναμη συμβόλου. Κείμενο απλό και
περιεκτικό που εξαγγέλλει σειρά δικαιωμάτων, απευθύνεται στους πάντες: κράτη, άτομα, οργανισμούς
και αποτελεί έγκυρο σημείο αναφοράς για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτο, επειδή παρουσιάζει χαρακτήρα
ολιστικό, δηλαδή περιλαμβάνει συγχρόνως τα ατομικά και τα πολιτικά, τα οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά δικαιώματα, χωρίς να τα αξιολογεί κατά κατηγορίες. Δεύτερο, επειδή παρακάμπτοντας τις πο-
λιτικές και τις ιδεολογικές δυσχέρειες που χαρακτήρισαν τις αλλεπάλληλες ψηφοφορίες κατά την
υιοθέτησή της και που επικράτησαν κατά την τελευταία πεντηκονταετία, η Διακήρυξη διατύπωσε κοινό
παρονομαστή δικαιωμάτων για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Έτσι, παρά τις αδυναμίες και τις παραλείψεις
της, ακτινοβολεί ως ένας προσιτός και εύχρηστος κώδικας κατοχυρώσεως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Τέλος, επειδή η πολιτική της δύναμη αποδείχθηκε καταλυτική «καθένας» μπορεί να την επικαλείται σε
όλα τα επίπεδα και να απαιτεί να τον σέβονται, όπως και εκείνος οφείλει να σέβεται τους άλλους
σύμφωνα με τις διατάξεις της.

2. Πολλοί είναι εκείνοι που ορθώς παρατηρούν ότι κατά τη διαρρεύσασα πεντηκονταετία
πραγματοποιήθηκε σπουδαία διεύρυνση και εμβάθυνση των προστατευόμενων δικαιωμάτων, πολύ πέρα
από τη Διακήρυξη του 1948. Είδαμε, πράγματι, να θεσμοθετείται και να ελέγχεται από αρμόδια διεθνή
όργανα ολόκληρο το φάσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να δημιουργούνται ειδικά νομικά καθεστώτα
για την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων και του απαρτχάιντ, καθώς και των πάσης φύσεως
ταπεινωτικών για τον άνθρωπο συμπεριφορών και κυρίως των βασανιστηρίων και να χαρακτηρίζεται η
γενοκτονία «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Είδαμε, επίσης, να κατοχυρώνονται σε παγκόσμια
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κλίμακα τα δικαιώματα των εργαζομένων, των προσφύγων, η προστασία της γυναίκας και του παιδιού,
ακόμα και του ανθρώπινου γονιδιώματος. [...] Εξέλιξη επίσης παρατηρείται διεθνώς στον τομέα των
συλλογικών δικαιωμάτων, με προέχον το ζήτημα της αναδείξεως των μειονοτήτων. Περαιτέρω δε
επιδιώκεται σήμερα σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, το πέρασμα από τα «ανθρώπινα δικαιώματα»
στο «κράτος δικαίου» και στη δημοκρατία.

3. Στην πράξη η ιδεολογία των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχει κερδίσει τις καρδιές των περισσότερων
ανθρώπων και σε αρκετά κράτη πραγματοποιούνται σημαντικές βελτιώσεις, αλλά η κατάσταση είναι
ακόμη σήμερα τελείως άνιση. Από μια θετική σκοπιά βλέπουμε ότι ο διεθνής έλεγχος έχει γίνει
εντονότερος και δεν είναι λίγες οι κυβερνήσεις που αντιλαμβάνονται πλέον πως η παραβίαση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων στοιχίζει περισσότερο από τη διαδικασία πραγματώσεώς τους. Στην άλλη όψη
του νομίσματος όμως πολλά αυταρχικά καθεστώτα εξακολουθούν αναιδώς τη δράση τους και διατηρούν
ή ενισχύουν σκοταδιστικούς και προσβλητικούς για τον άνθρωπο θεσμούς, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα
εμφανίζονται νέες μορφές δουλείας, φαινόμενα μισαλλοδοξίας και ρατσισμού. Σε μερικές δε περιπτώσεις
ο εθνικισμός εκλαμβάνεται ως γιατρικό, ενώ είναι αρρώστια. Στους τομείς αυτούς πολλά αναμένεται να
γίνουν και κυρίως πρέπει να αποτραπεί η επιλεκτική στάση απέναντι σε καθεστώτα και κυβερνήσεις και
να καλλιεργηθεί σε όλους και για όλους η παιδεία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.[...]

4. Σε τελευταία ανάλυση, οι αντιστάσεις που παρατηρούνται με την ομολογουμένως εντυπωσιακή
άνθηση συλλογικών δικαιωμάτων στον κόσμο, γίνονται με αναχώματα. Τα αναχώματα αυτά βασίζονται
στα ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματα και συγκροτούνται με την επίκληση της δημοκρατικής αρχής και του
κράτους δικαίου, χάρη στα οποία ελπίζουμε πως θα υπάρξει ανάπτυξη και ειρήνη στον κόσμο. Σε εκείνους
όμως που επιμένουν πως αυτά τα κοινά αγαθά ανάγονται στην περιοχή της ουτοπίας και του ονείρου,
απαντούμε ότι κανένας δεν γνωρίζει αν η ουτοπία και το όνειρο αποτελούν την αδυναμία ή τη δύναμη
των ανθρώπων.

Εμμανουήλ Ρούκουνα [ΤΟ ΒΗΜΑ, 06-12- 1998, απόσπασμα]

Α. Να αποδώσετε το περιεχόμενο του κειμένου σε περίληψη έκτασης 100-120 λέξεων.

(Μονάδες 25)

Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο  80 - 100 λέξεων  την παρακάτω φράση του
κειμένου:
«Σε μερικές δε περιπτώσεις ο εθνικισμός εκλαμβάνεται ως γιατρικό, ενώ είναι αρρώστια».

(Μονάδες 10)

Β2. «Πολλοί είναι εκείνοι που ορθώς παρατηρούν... στο "κράτος δικαίου" και στη
δημοκρατία».(2η §)

Να εντοπίσετε τον τρόπο και τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην
παραπάνω παράγραφο. Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.

(Μονάδες 5)

Β3. « Στην πράξη η ιδεολογία... για όλους η παιδεία των ανθρώπινων δικαιωμάτων». (3η §)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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Να εντοπίσετε τη μέθοδο ανάπτυξης της παραγράφου και τις διαρθρωτικές λέξεις που
εξασφαλίζουν τη συνοχή της.

(Μονάδες 6)

Β4. Να αιτιολογήσετε τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου στην οποία καταφεύγει ο
συγγραφέας στο κείμενο.

(Μονάδες 4)

Β5. α) Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
οικουμενική, ουτοπία, περιλαμβάνει, παρακάμπτοντας, δυσχέρειες, αδυναμίες.

(Μονάδες 6)

β) Από το β΄συνθετικό των παρακάτω λέξεων να σχηματίσετε μία νέα σύνθετη λέξη:
ιδεολογικές, υιοθέτηση, παγκόσμια, εξαγγέλλει .

(Μονάδες 4)

Γ. Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας πραγματοποιείται εκδήλωση με θέμα την
εφαρμογή των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Ως εκπρόσωπος της μαθητικής σας κοινότητας
να αναλάβετε τη σύνταξη ενός κειμένου που θα εκφωνηθεί στην εκδήλωση. Σ’αυτό, αφού
εξηγήσετε τη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, να διατυπώσετε τις προτάσεις σας
για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (500-600 λέξεις).

(Μονάδες 40)

Η Φιλολογική Ομάδα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι απαντήσεις για το σύνολο των ερωτήσεων να δοθούν στις κόλλες αναφοράς.
2. Οι ερωτήσεις των ομάδων Α' και Β' να απαντηθούν σε μία κόλλα αναφοράς, ενώ η έκθεση (

ομάδα Γ) να αναλυθεί στη δεύτερη κόλλα αναφοράς.
3. Πρόχειρο αποτελούν οι τελευταίες σελίδες.
4. Υποχρεωτική παραμονή 1,5 ώρα.
5. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού.
6. Στην αριστερή πλευρά κάθε σελίδας να υπάρχει περιθώριο.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


