
 

Διακήρυξη και πρόγραμμα δράσης της Βιέννης  

Η παγκόσμια συνδιάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει και δηλώνει ότι όλα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα απορρέουν από την αξιοπρέπεια και την αξία που είναι εγγενής στην 

προσωπικότητα του ανθρώπου, ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι το υποκείμενο των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών του και ως εκ τούτου πρέπει να 

επωφελείται πλήρως και να συμμετέχει ενεργώς στην πραγμάτωση όλων αυτών των δικαιωμάτων . 

Υπογραμμίζει την υποχρέωση όλων των κρατών να προάγουν και να ενθαρρύνουν το σεβασμό των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διακρίσεις φυλής, 

φύλου, γλώσσας ή θρησκείας.  

 

Καθοριστικό ρόλο  στην ανάπτυξη και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων θα διαδραματίσει 

η δημοκρατία. Η δημοκρατία στηρίζεται στην ελευθέρως εκφραζόμενη βούληση των λαών να 

ορίζουν το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σύστημά τους και να συμμετέχουν 

πλήρως σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η προαγωγή και προάσπιση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

πρέπει να είναι οικουμενική και να μην υπόκειται σε κανέναν περιορισμό. Η διεθνής κοινότητα 

πρέπει να υποστηρίζει την ενίσχυση και προαγωγή της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και του 

σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο.  

 

Παράλληλα, ο άνθρωπος είναι το κεντρικό υποκείμενο της ανάπτυξης. Ενώ η ανάπτυξη διευκολύνει 

την απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η απουσία ανάπτυξης δεν μπορεί να προβάλλεται για 

να νομιμοποιήσει τον περιορισμό των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται διεθνώς. Τα κράτη πρέπει 

να συνεργάζονται μεταξύ τους για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και να εξαλείψουν τα εμπόδια 

στα οποία προσκρούει. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να προάγει την ουσιαστική διεθνή συνεργασία 

για την πραγμάτωση του δικαιώματος της ανάπτυξης και την εξάλειψη των εμποδίων στα οποία 

προσκρούει. Για να υπάρχει συνεχής πρόοδος όσον αφορά την πραγμάτωση του δικαιώματος της 

ανάπτυξης, απαιτείται αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική σε εθνικό επίπεδο καθώς και ισότιμες 

οικονομικές σχέσεις και ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο.  

 

Τέλος, πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί και τα προγράμματα για την 

προστασία των παιδιών. Είναι επιβεβλημένη η προστασία κυρίως των κοριτσιών, των 

εγκαταλειμμένων παιδιών, των παιδιών του δρόμου, των παιδιών που είναι θύματα οικονομικής και 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας, παιδικής πορνείας 

ή πώλησης οργάνων, των παιδιών που είναι θύματα νόσων, των παιδιών προσφύγων καθώς και των 

παιδιών που υποφέρουν από ασιτία, ξηρασία και άλλες καταστάσεις ανάγκης. Πρωταρχικός, λοιπόν, 

στόχος της δραστηριότητας του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου είναι η εφαρμογή της συνθήκης για τα δικαιώματα των παιδιών.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α) Να πυκνώσετε το κείμενο σε μια περίληψη 80-100 λέξεων. 

                                    25 μονάδες 

Β1) Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε με βάση το νόημα του κειμένου 

τις κάτωθι προτάσεις με την ένδειξη Σ ή Λ: 

1) Ο άνθρωπος απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματά του χωρίς υποχρεωτικά να 

συμμετέχει στην πραγμάτωσή τους. 

2) Για την εδραίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποκλειστική ευθύνη φέρει η 

δημοκρατία. 

3) Η υποστήριξη της δημοκρατίας από τη διεθνή κοινότητα συνιστά αναγκαίο όρο για 

τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

4) Στον βωμό της οικονομικής ανάπτυξης θυσιάζονται συχνά τα ανθρώπινα  

δικαιώματα. 

5) Το βασικότερο μέλημα του ΟΗΕ είναι η προστασία των  δικαιωμάτων των παιδιών. 

              10  μονάδες 

Β2) Ποια συλλογιστική πορεία  εντοπίζετε στην τελευταία παράγραφο του κειμένου; 

Τεκμηριώστε την απάντησή σας. 

          5 μονάδες 

Β3) Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου (Καθοριστικό…τον 

κόσμο.) Να τεκμηριωθεί η απάντηση.      5 μονάδες 

Β4) Για καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις να βρείτε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο: 

ανάπτυξη, θεμελιωδών, εξάλειψη, προάσπιση, αποτελεσματική. 

                      10 μονάδες  

Β5) Να σχολιάσετε το ύφος του κειμένου λαμβάνοντας υπ’ όψιν σας τη γλώσσα του και το 

ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί.                   5 μονάδες 

 

Γ)  Οι μαθητικές κοινότητες των Λυκείων της πόλης σας διοργανώνουν ένα διήμερο 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβληματισμού των πολιτών σχετικά με τα 

ανθρώπινα  δικαιώματα και τις παραβιάσεις τους. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης και ως 

εκπρόσωπος του σχολείου σας να κάνετε μία εισήγηση, αναφερόμενοι στα αίτια της 

καταπάτησης των  ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εποχή μας και στον ρόλο που καλούνται 

να διαδραματίσουν οι νέοι απέναντι στη δυσάρεστη αυτή πραγματικότητα (500-600 λέξεις).  

                                                                                                                                 40 μονάδες

   


