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Η τςώυεια είμαι ρσυμά η αιςία αλλά και ςξ απξςέλερμα 

ςηπ παοαβίαρηπ ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ. Παο’ όλα 
ασςά, η ρυέρη αμάμερα ρςημ ακοαία αμέυεια και ρςημ καςα-
πάςηρη ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ παοαμέμει ρςξ πεοι-
θώοιξ ςξσ πξλιςικξύ διαλόγξσ και ςχμ αμαπςσνιακώμ πξλι-
ςικώμ. Ποξκειμέμξσ μα δξθεί μεγαλύςεοη ποξρξυή ρε ασςήμ 
ςημ ςόρξ καίοια, αμ και ρσυμά παοαμελημέμη ρυέρη, η τεςι-
μή Διεθμήπ Ημέοα Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ ρςιπ 10 Δεκεμ-
βοίξσ, είμαι ατιεοχμέμη ρςξμ αγώμα καςά ςηπ τςώυειαπ. Τξ 
γεγξμόπ ασςό δεμ ποέπει μα απξςελέρει μόμξ μια εσκαιοία 
για ποξβλημαςιρμό, αλλά και μια έκκληρη ποξπ ςιπ κσβεο-
μήρειπ και ςιπ ξογαμώρειπ ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ μα 
διαρταλίρξσμ για όλξσπ μια ζχή με ανιξποέπεια. 

Όλα ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα –η ελεσθεοία ςξσ λόγξσ, 
ςξ δικαίχμα ςηπ φήτξσ, ςξ δικαίχμα ρςημ ςοξτή, ρςημ εο-
γαρία, ρςημ σγειξμξμική πεοίθαλφη και ρςη ρςέγαρη– είμαι 
βαούμξσραπ ρημαρίαπ για ςξμ τςχυό πληθσρμό καθώπ η 
τςώυεια και ξ κξιμχμικόπ απξκλειρμόπ ρσμδέξμςαι άμερα με 
ςιπ διακοίρειπ, ςημ άμιρη ποόρβαρη ρε πόοξσπ και εσκαιοί-
επ, ςξμ κξιμχμικό και πξλιςιρμικό ρςιγμαςιρμό. 

Προσπάθεια για εκπαίδευση: Η απξρςέοηρη ςχμ δικαι-
χμάςχμ ςξσπ, καθιρςά πιξ δύρκξλξ για ςα τςχυά κξιμχμικά 
ρςοώμαςα μα ρσμμεςάρυξσμ ρςημ αγξοά εογαρίαπ και μα 
έυξσμ ποόρβαρη ρε βαρικξύπ πόοξσπ και σπηοερίεπ. Σε 
πξλλέπ κξιμχμίεπ, η ποξρπάθεια ςχμ τςχυώμ αμθοώπχμ μα 
απξλαύρξσμ ςα δικαιώμαςά ςξσπ ρςημ εκπαίδεσρη, ρςημ σ-
γειξμξμική πεοίθαλφη και ρςη ρςέγαρη παοεμπξδίζεςαι, α-
πλώπ και μόμξ επειδή δεμ διαθέςξσμ ςα απαοαίςηςα ξικξμξ-
μικά μέρα. Ασςό, με ςη ρειοά ςξσ, παοακχλύει ςη ρσμμεςξ-
υή ςξσπ ρςη δημόρια ζχή, ςη δσμαςόςηςά ςξσπ μα επηοεά-
ρξσμ ςιπ πξλιςικέπ πξσ ςξσπ ατξοξύμ και ςημ ποξρτσγή 
ςξσπ ρε έμδικα μέρα για ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ αδικίαπ. 

Εμ ξλίγξιπ, τςώυεια δεμ ρημαίμει μόμξ αμεπαοκή ειρξδή-
μαςα και σλικά αγαθά, αλλά και έλλειφη πόοχμ, εσκαιοιώμ 
και ρσμθηκώμ αρτάλειαπ, έλλειφη πξσ σπξμξμεύει ςημ ανι-
ξποέπεια και κάμει ςξσπ τςχυξύπ ακόμη πιξ εσάλχςξσπ. Η 
τςώυεια έυει μα κάμει επίρηπ με ςημ ενξσρία: καθξοίζει ςξ 
πξιξπ ςημ αρκεί και πξιξπ όυι, ςόρξ ρςη δημόρια ζχή όρξ 
και ρςημ ξικξγέμεια. Τξ μα τςάρει καμείπ ρςημ καοδιά ςξσ 
ρύμθεςξσ πλέγμαςξπ ςχμ ρυέρεχμ ενξσρίαπ ρςξ πξλιςικό, 
ξικξμξμικό και κξιμχμικό πεδίξ είμαι κοίριμηπ ρημαρίαπ για 
ςημ καςαμόηρη και αμςιμεςώπιρη παγιχμέμχμ μξοτώμ δια-
κοίρεχμ, αμιρξςήςχμ και απξκλειρμώμ πξσ καςαδικάζξσμ 
ςα άςξμα, ςιπ κξιμχμίεπ και ςξσπ λαξύπ ρε πξλλέπ γεμιέπ 
τςώυειαπ. 

Εμ ςξύςξιπ, η τςώυεια ρσυμά θεχοείςαι χπ μια λσπηοή 
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Η τςώυεια είμαι ρσυμά η αι-

ςία αλλά και ςξ απξςέλερμα 

ςηπ παοαβίαρηπ ςχμ αμ-

θοχπίμχμ δικαιχμάςχμ.  

Η τςώυεια και ξ κξιμχμικόπ 

απξκλειρμόπ ρσμδέξμςαι 

άμερα με ςιπ διακοίρειπ, ςημ 

άμιρη ποόρβαρη ρε πόοξσπ 

και εσκαιοίεπ, ςξμ κξιμχμικό 

και πξλιςιρμικό ρςιγμαςιρμό. 

Η απξρςέοηρη ςχμ δικαιχ-

μάςχμ ςξσπ, καθιρςά πιξ 

δύρκξλξ για ςα τςχυά κξι-
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Η τςώυεια ρσυμά θεχοείςαι 

χπ μια λσπηοή αλλά ςσυαία 

καςάρςαρη ή χπ έμα αμαπό-

τεσκςξ απξςέλερμα απξτά-

ρεχμ και γεγξμόςχμ πξσ 
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κλειρςική εσθύμη έυξσμ όρξι 

ςημ στίρςαμςαι. 



 

αλλά ςσυαία καςάρςαρη ή χπ έμα αμαπότεσκςξ απξςέλερμα 
απξτάρεχμ και γεγξμόςχμ πξσ διαδοαμαςίζξμςαι κάπξσ αλ-
λξύ, ή ακόμη χπ μια καςάρςαρη για ςημ ξπξία απξκλειρςική 
εσθύμη έυξσμ όρξι ςημ στίρςαμςαι. Μια ρσμξλική ποξρέγγι-
ρη με βάρη ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα δεμ θα αμςιπαλέφει 
μόμξ ςξσπ μύθξσπ και ςιπ λαθεμέμεπ αμςιλήφειπ γύοχ από 
ςξμ τςχυό πληθσρμό, αλλά θα βξηθήρει, κι ασςό είμαι ίρχπ 
ρημαμςικόςεοξ, ρςημ ενεύοερη βιώριμχμ και δικαιόςεοχμ 
λύρεχμ, ικαμώμ μα ξδηγήρξσμ ρςημ ενάλειφη ςηπ τςώυειαπ. 
Αμαγμχοίζξμςαπ ςη οηςή σπξυοέχρη ςχμ κοαςώμ μα ποξ-
ρςαςεύξσμ ςξσπ πληθσρμξύπ από ςη τςώυεια και ςξμ κξιμχ-
μικό απξκλειρμό, η ποξρέγγιρη ασςή σπξγοαμμίζει ςημ εσ-
θύμη ςχμ κσβεομήρεχμ για ςη δημιξσογία ςξσ καςάλληλξσ 
πεοιβάλλξμςξπ πξσ θα ποξάγει ςημ κξιμχμική εσημεοία. 

Επιπλέξμ, δίμει ςημ εσκαιοία ρςξσπ τςχυξύπ αμθοώπξσπ 
μα ρσμμεςάρυξσμ ρςη διαμόοτχρη πξλιςικώμ για ςημ καςξ-
υύοχρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσπ, και μα καςατύγξσμ ρε έμδι-
κα μέρα όπξςε ςα δικαιώμαςα ασςά καςαπαςξύμςαι. Υπάο-
υξσμ ξι ιρυσοέπ μξμικέπ βάρειπ για μια ςέςξια ποξρέγγιρη. 
Όλα ςα κοάςη έυξσμ επικσοώρει ςξσλάυιρςξμ μια από ςιπ ε-
πςά βαρικέπ διεθμείπ ρσμβάρειπ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ, 
εμώ ςξ 80% έυξσμ επικσοώρει ςέρρεοιπ ή και πεοιρρόςεοεπ. 
Επιπλέξμ, η διεθμήπ κξιμόςηςα έυει ρσμσπξγοάφει ςξσπ Αμα-
πςσνιακξύπ Σςόυξσπ ςηπ Χιλιεςίαπ, ξι ξπξίξι θέςξσμ νεκάθα-
οξσπ ρςόυξσπ για κξιμή διεθμή δοάρη, ποξκειμέμξσ μα αμςι-
μεςχπιρθεί η τςώυεια και η πεοιθχοιξπξίηρη. Η Παγκόρμια 
Σύμξδξπ Κξοστήπ ςξσ ΟΗΕ ςξ 2005 επαμαβεβαίχρε ασςή ςη 
δέρμεσρη. 

Μέτρα κρατώμ: Άρυεςα με ςημ έλλειφη πόοχμ, ςα κοάςη 
μπξοξύμ μα λάβξσμ άμερα μέςοα για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ 
τςώυειαπ. Η ενάλειφη ςχμ διακοίρεχμ, για παοάδειγμα, θα 
άμξιγε ρε πξλλέπ πεοιπςώρειπ ςξμ δοόμξ για ςη ρσμμεςξυή 
ςχμ τςχυώμ ρςημ αγξοά εογαρίαπ και θα έδιμε ρςιπ γσμαί-
κεπ και ςιπ μειξμόςηςεπ ποόρβαρη ρςημ απαρυόληρη. Η παι-
δική θμηριμόςηςα μπξοεί μα μειχθεί μέρχ απξςελερμαςικώμ, 
υαμηλξύ κόρςξσπ και υαμηλήπ ςευμξλξγίαπ παοεμβάρεχμ. 
Από ςημ πλεσοά ςξσπ, ςα κοάςη πξσ είμαι ρε θέρη μα παοά-
ρυξσμ βξήθεια θα ποέπει μα βγξσμ μποξρςά και μα βξηθή-
ρξσμ. 

Σε αμςίθεςη πεοίπςχρη, η απάθεια και η ρςεμή αμςίληφη 
πεοί εθμικξύ ρσμτέοξμςξπ μπξοεί μα ρςαθεί εμπόδιξ ρςα 
αμθοώπιμα δικαιώμαςα και ςημ ενέλινη, ποξκαλώμςαπ ςόρη 
ζημιά όρη και ξι διακοίρειπ. Τξμ υοόμξ πξσ πέοαρε, ξ ποόε-
δοξπ ςηπ Παγκόρμιαπ Τοάπεζαπ Πξλ Γξύλτξβιςπ, σπξγοάμ-
μιρε όςι «δεμ δικαιξλξγείςαι ηθικά ξι πλξύριεπ υώοεπ μα δα-
παμξύμ 280 διρεκαςξμμύοια δξλάοια κάθε υοόμξ – πξρό πξσ 
ρυεδόμ ιρξύςαι με Ακαθάοιρςξ Εθμικό Ποξψόμ ςηπ Ατοικήπ 
και ςεςοαπλάριξ ςξσ ρσμξλικξύ ύφξσπ ςηπ διεθμξύπ αμαπςσ-
νιακήπ βξήθειαπ– για ςη ρςήοινη ςχμ αγοξςώμ ςξσπ». 

Σε μία από ςιπ ςελεσςαίεπ ξμιλίεπ ςξσ χπ Γεμικόπ Γοαμμα-
ςέαπ ςξσ ΟΗΕ, ξ Κότι Αμάμ δήλχρε πχπ θεχοεί χπ έμα από 

 

Εσθύμη ςχμ κσβεομήρεχμ 

για ςη δημιξσογία ςξσ κα-

ςάλληλξσ πεοιβάλλξμςξπ 

πξσ θα ποξάγει ςημ κξιμχ-

μική εσημεοία. 

Εσκαιοία ρςξσπ τςχυξύπ 

αμθοώπξσπ μα ρσμμεςά-

ρυξσμ ρςη διαμόοτχρη πξ-

λιςικώμ για ςημ καςξυύοχρη 

ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσπ, και 

μα καςατύγξσμ ρε έμδικα 

μέρα όπξςε ςα δικαιώμαςα 

ασςά καςαπαςξύμςαι. 

Τα κοάςη μπξοξύμ μα λά-

βξσμ άμερα μέςοα για ςημ 

καςαπξλέμηρη ςηπ τςώυει-

απ. Η ενάλειφη ςχμ διακοί-

ρεχμ, για παοάδειγμα, θα 
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Αρτάλεια και αμάπςσνη χπ 

απαοαίςηςα ρσρςαςικά εμόπ 

κόρμξσ ρςξμ ξπξίξ όλξι θα 

απξλαμβάμξσμ μεγαλύςεοη 

ελεσθεοία. 

Η ελεσθεοία εναοςάςαι από 

ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ τςώ-

υειαπ, πξσ απξςελεί μία από 

ςιπ ρξβαοόςεοεπ ποξκλήρειπ 

ςηπ επξυήπ μαπ για ςημ 

ποξρςαρία ςχμ αμθοχπίμχμ 

δικαιχμάςχμ. 

 

 

 



 

ςα μεγαλύςεοα επιςεύγμαςα ςηπ θηςείαπ ςξσ, ςξ όςι η παγκόρμια ποξρξυή ρςοάτηκε 
ρςξμ αγώμα εμάμςια ρςη τςώυεια. Είυε ςξμίρει πχπ η τςώυεια ρσμξδεύεςαι από έμα 
ιδιαίςεοξ αίρθημα αδσμαμίαπ και από ταιμόμεμα ποξρβξλήπ ςηπ αμθοώπιμηπ ανιξ-
ποέπειαπ. Κσοίχπ, όμχπ, ξ Γεμικόπ Γοαμμαςέαπ αμαγμώοιρε ςα αμθοώπιμα δικαιώ-
μαςα, ςημ αρτάλεια και ςημ αμάπςσνη χπ απαοαίςηςα ρσρςαςικά εμόπ κόρμξσ ρςξμ 
ξπξίξ όλξι θα απξλαμβάμξσμ μεγαλύςεοη ελεσθεοία. 

Καθώπ έμαπ ρςξσπ επςά καςξίκξσπ ασςξύ ςξσ κόρμξσ μαρςίζεςαι από ςημ πείμα, 
η εμ λόγχ ελεσθεοία εναοςάςαι από ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ τςώυειαπ, πξσ απξςελεί 
μία από ςιπ ρξβαοόςεοεπ ποξκλήρειπ ςηπ επξυήπ μαπ για ςημ ποξρςαρία ςχμ αμ-
θοχπίμχμ δικαιχμάςχμ. 

Διασκευασμένο κείμενο από την Εφημερίδα «Καθημερινή», 9/12/2006 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 90-100 λένειπ. 
2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ παοακάςχ λένεχμ: παοαβίαρηπ, καθιρςά, παγιχ-

μέμχμ, σπξγοαμμίζει, ποξκλήρειπ. 
3. Να παοξσριάρεςε ςη δξμή ςηπ 3ηπ παοαγοάτξσ και μα δικαιξλξγήρεςε ςη μέθξδξ 

αμάπςσνήπ ςηπ. 
4. Να εμςξπίρεςε και μα δικαιξλξγήρεςε ςη μέθξδξ πειθξύπ ρςημ 6η παοάγοατξ. 
5. Να δικαιξλξγήρεςε ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ ρσμδέει ξ ρσγγοατέαπ ςημ 4η,5η και 

6η παοάγοατξ. 
6. «Όλα ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα –η ελεσθεοία ςξσ λόγξσ, ςξ δικαίχμα ςηπ φή-

τξσ, ςξ δικαίχμα ρςημ ςοξτή, ρςημ εογαρία, ρςημ σγειξμξμική πεοίθαλφη και 
ρςη ρςέγαρη– είμαι βαούμξσραπ ρημαρίαπ για ςξμ τςχυό πληθσρμό καθώπ η 
τςώυεια και ξ κξιμχμικόπ απξκλειρμόπ ρσμδέξμςαι άμερα με ςιπ διακοίρειπ, ςημ 
άμιρη ποόρβαρη ρε πόοξσπ και εσκαιοίεπ, ςξμ κξιμχμικό και πξλιςιρμικό ρςιγμα-
ςιρμό». Με ατεςηοία ασςέπ ςιπ ρκέφειπ καλείρςε μα γοάφεςε έμα κείμεμξ, ςξ ξ-
πξίξ θα εκτχμήρεςε ρε ημεοίδα καςά ςηπ τςώυειαπ. Κύοιξι άνξμεπ ςξσ λόγξσ 
ραπ θα είμαι ξι αιςίεπ και ξι επιπςώρειπ ςηπ τςώυειαπ ρςη ζχή ςχμ αμθοώπχμ. 


