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«ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 

 
Θέματα Γ’ Γενικοφ Λυκείου                                                           Δεκέμβριος 2018 

 
                                                                 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Σηηο 19 Απγνύζηνπ 2003 ν Ύπαηνο Αξκνζηήο ησλ Η.Δ. γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, 

Σέξδην Βηέηξα ληε Μέγην, ζθνηώζεθε ζε βνκβηζηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ θηεξίνπ ησλ Η.Δ. 

ζηε Βαγδάηε, ζρεδόλ 10 ρξόληα αθόηνπ ηδξύζεθε ε Ύπαηε Αξκνζηεία, γηα λα ππεξαζπίδεηαη 

θαη λα πξνάγεη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Τελ ώξα πνπ έλαο από ηνπο πιένλ εμέρνληεο 

δηεζλείο ππεξαζπηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πέζαηλε ζηα ραιάζκαηα, ε σθήλιος είρε 

ζπνπδαίν ιόγν λα αλαινγηζηεί πώο ε λνκηκνπνίεζε θαη ε αμηνπηζηία ησλ Η.Δ. κπόξεζαλ 

λα διαβρωθούν ζε ηόζν ζαλάζηκν βαζκό. Τα Ηλσκέλα Έζλε, πνπ παρακάμθθηκαν πνπ 

έραζαλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο, επεηδή ζεσξνύληαη εσάλωηα ζηηο πηέζεηο ηζρπξώλ θξαηώλ, 

θάλεθαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθά παξαιύζεη ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα θάλνπλ ηα θξάηε λα 

ινγνδνηνύλ όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ θαη ηηο επηδόζεηο ηνπο ζηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 

Αλ ηα αλζρώπηλα δηθαηώκαηα τρεζηκοποηούληαη από ηης θσβερλήζεης ως καλδύας, ηολ 

οποίο θορούλ ή αποβάιιοσλ αλάιογα κε ηης ποιηηηθές ζθοπηκόηεηες, κπορεί άραγε λα 

εκπηζηεσζεί θαλείς ηε δηεζλή θοηλόηεηα ηωλ θραηώλ λα πραγκαηώζεη εθείλο ηο όρακα; Καη ηη 

κπορεί λα θάλεη ε δηεζλής θοηλόηεηα ηωλ ποιηηώλ γηα λα δηαζώζεη ηα αλζρώπηλα δηθαηώκαηα 

από ηα ταιάζκαηα; 

Οη πξνθιήζεηο πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ ην παγθόζκην θίλεκα γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα είλαη απόιπηεο. Ωο αθηηβηζηέο, πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ απεηιή πνπ 

απνηεινύλ νη ανάλγηηες, ζθιεξέο θαη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ελόπισλ νκάδσλ θαη αηόκσλ. 

Πξέπεη λα αληηζηαζνύκε ζηνλ ανηίκησπο πνπ δεκηνπξγεί ελαληίνλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ε μονομανής προζήλωζη ζε έλα δόγκα παγθόζκηαο αζθάιεηαο πνπ έρεη 

δηράζεη βαζύηαηα ηνλ θόζκν. Πξέπεη λα αγσληζηνύκε, γηα λα επαλνξζώζνπκε ηελ απνηπρία 

ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο λα θέξνπλ απνηειέζκαηα από πιεπξάο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δηθαηνζύλεο. 

Γελ ππάξρεη δξόκνο πξνο ηε βηώζηκε αζθάιεηα, παξά κόλν κέζα από ηνλ ζεβαζκό γηα 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Φαληαζηείηε ην κέγεζνο θαη ην εύξνο ηεο αηηκσξεζίαο πνπ 

ραξαθηήξηζε ηηο καηάθωρες παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ 

αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ, μεραζκέλεο από όινπο εθηόο από εθείλνπο πνπ πθίζηαληαη 

θαζεκεξηλά ηηο ρείξηζηεο επηπηώζεηο ηνπο. 

Η δηγισζζία δίλεη θαθό όλνκα ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, όκσο, δπζηπρώο, είλαη 

ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν.  Γπηηθέο  ρώξεο ηζρπξίζηεθαλ όηη έθαλαλ ηνλ πόιεκν ζην Ιξάθ, γηα 

λα πξνζηαηεύζνπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, όκσο σπονόμεσζαν ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, 

γηα λα ληθήζνπλ ζηνλ «πόιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο». Ο πόιεκνο ζην Ιξάθ θεξύρζεθε, γηα 
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λα κεησζεί ε απεηιή ησλ όπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θη όκσο ν θόζκνο είλαη 

πιεκκπξηζκέλνο κε όπια κηθξνύ δηακεηξήκαηνο θαη κε ζπκβαηηθά όπια, πνπ ζθνηώλνπλ 

πεξηζζόηεξνπο από κηζό εθαηνκκύξην αλζξώπνπο θάζε ρξόλν. 

Ταπηόρξνλα σποκρύπηεηαι έλα ηεξάζηην ζθάλδαιν: ε απνηπρεκέλε ππόζρεζε ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αθξαίαο θηώρεηαο θαη ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο καηάθωρης νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο αδηθίαο. Σύκθσλα κε κεξηθνύο αλαιπηέο είλαη πξαγκαηηθόο ν θίλδπλνο λα κελ 

επηηεπρζνύλ νη Αλαπηπμηαθνί Σηόρνη ηεο Χηιηεηεξίδαο, ησλ Η.Δ. (όπσο ε κείσζε ηεο 

παηδηθήο θαη κεηξηθήο ζλεζηκόηεηαο, ε παξαθνινύζεζε δεκνηηθνύ ζρνιείνπ από όια ηα 

παηδηά, ν ππνδηπιαζηαζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ πνπ δελ έρνπλ θαζόινπ πξόζβαζε ζε 

θαζαξό λεξό), επεηδή ε παγθόζκηα πξνζνρή θαη νη πόξνη έρνπλ δηνρεηεπζεί ζηνλ «πόιεκν 

θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο». 

Οη θησρνί θαη νη περιθωριοποιημένοι είλαη απηνί πνπ ζπλεζέζηεξα ζηεξνύληαη ηε 

δηθαηνζύλε θαη πνπ ζα σθεινύληαλ πεξηζζόηεξν από ηε δίθαηε εθαξκνγή ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ωζηόζν, παξόιν πνπ γίλεηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξνο ιόγνο γηα ην αδηαίξεην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηώκαηα ακεινύληαη, ππνβηβάδνληαο ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζε έλα ζεσξεηηθό θαηαζθεύαζκα, ζηα κάηηα ηεο ηεξάζηηαο 

πιεηνλόηεηαο ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. Ούηε εθπιήζζεη ην γεγνλόο όηη νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα θάλνπλ ό,ηη ζέινπλ ρσξίο ζπλέπεηεο ή λα επιλέγοσν λα κελ θάλνπλ 

απηά πνπ νθείινπλ ηζρπξηδόκελεο όηη δελ ππέρνπλ ζαθή λνκηθή επζύλε ή 

ππνρξέσζε λογοδοζίας γηα λα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 

Απέλαληη ζε ασηό ηο θόληο θαηαπάηεζες θαη αηηκωρεζίας, σποθρηζίας θαη δηπιώλ 

κέηρωλ θαη ζηαζκώλ, ηη κπορούκε λα θάλοσκε, γηα λα θάλοσκε ηα αλζρώπηλα δηθαηώκαηα λα 

έτοσλ ζεκαζία; 

Μπνξνύκε λα δείμνπκε όηη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πξνζθέξνπλ έλα ηζρπξό θαη 

ζπλαξπαζηηθό όξακα ελόο θαιύηεξνπ θαη δηθαηόηεξνπ θόζκνπ θαη όηη ζρεκαηίδνπλ ηε βάζε 

ελόο απηού ζρεδίνπ γηα ην πώο ζα θηάζνπκε εθεί. Φέξλνπλ ειπίδα ζε γπλαίθεο πνπ 

ζηεξνύληαη αθόκα θαη ην δηθαίσκα ηεο δσήο, δίλνπλ θσλή ζηνπο αλίζρπξνπο, ζηνλ όκεξν ηεο 

βίαο, ζηνλ αηρκάισην ηεο θηώρεηαο. 

Σε θαηξνύο αβεβαηόηεηαο ν θόζκνο ρξεηάδεηαη, όρη κόλν λα αγσληζηεί θαηά ησλ 

παγθόζκησλ απεηιώλ, αιιά λα αγσληζηεί ππέξ ηεο παγθόζκηαο δηθαηνζύλεο. Τα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα είλαη έλα ιάβαξν, γηα λα θηλεηνπνηεζνύλ νη άλζξσπνη παγθνζκίσο γηα ηελ 

ππόζεζε ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο αιήζεηαο. Τα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ππόζρνληαη ηε 

βεβαηόηεηα ηζόηεηαο θαη ηζνηηκίαο ζε εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο αλά ηνλ θόζκν. Τν λόεκα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη λα αιιάμνπκε ηνλ θόζκν πξνο ην θαιύηεξν. Γελ ππάξρεη 

ηζρπξόηεξε δηεζλήο θνηλόηεηα από ηελ παγκόζμια θνηλσλία ησλ πνιηηώλ. Μέζα από ηα κέιε 

θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο ζην θίλεκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε Γηεζλήο Ακλεζηία είλαη 

δεζκεπκέλε λα αλαζηήζεη θαη λα αλαδσνγνλήζεη ην όξακα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ σο 

έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ρεηξνπηαζηή αιιαγή. Μέζα από ηηο θσλέο θαη ηα νξάκαηα 

εθαηνκκπξίσλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζα κεηαδώζνπκε σο ζθπηάιε ην κήλπκα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Μήλσκα από ηελ Αϊρίλ Χαλ, Γ.Γ. ηες Δηεζλούς Ακλεζηίας (Δηαζθεσαζκέλο) 
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Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Α. Να ζπληάμεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο. 

[μονάδες 25] 

 

Β1. «…παρόιο ποσ γίλεηαη όιο θαη περηζζόηερος ιόγος γηα ηο αδηαίρεηο ηωλ αλζρωπίλωλ 

δηθαηωκάηωλ, ζηελ πραγκαηηθόηεηα ηα οηθολοκηθά, θοηλωληθά θαη ποιηηηζκηθά δηθαηώκαηα 

ακειούληαη, σποβηβάδοληας ηα αλζρώπηλα δηθαηώκαηα ζε έλα ζεωρεηηθό θαηαζθεύαζκα, ζηα 

κάηηα ηες ηεράζηηας πιεηολόηεηας ηοσ παγθόζκηοσ πιεζσζκού.» Να ζρνιηάζεηε ην λόεκα ηεο 

θξάζεο απηήο ζε 80-90 ι. 

 [μονάδες 10] 

 

Β2. Να βξείηε ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηελ 1
ε
 θαη ηελ 5

ε 

παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ. 

[μονάδες 7] 

 

Β3. σποκρύπηεηαι, καηάθωρης, επιλέγοσν, λογοδοζίας, παγκόζμια: Να αλαιύζεηε ηηο 

παξαπάλσ ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο κέξε θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην β΄ ζπλζεηηθό ηνπο λα 

γξάςεηε κηα λέα ζύλζεηε ιέμε. 

[μονάδες 5] 

 

Β4.σθήλιος, διαβρωθούν, παρακάμθθηκαν, εσάλωηα, ανάλγηηες, ανηίκησπο, 

μονομανής, προζήλωζη, καηάθωρες, σπονόμεσζαν, περιθωριοποιημένοι, απηού: Να 

γξάςεηε από έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ.  

[μονάδες 6 ] 

 

Β5. Σηε 2
ε
 θαη 7

ε
 παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εξσηήκαηα. Να αηηηνινγήζεηε 

ηνλ ζθνπό πνπ εμππεξεηεί ε ρξήζε απηή. 

[μονάδες 4] 

 

Β6. Σηελ 3
ε
 θαη 8

ε
 παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ πνην ζθνπό εμππεξεηεί ε ρξήζε ηνπ α΄ 

πιεζπληηθνύ πξνζώπνπ; 

[μονάδες 3] 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 

Ωο εθπξόζσπνο  αλζξσπηζηηθήο νξγάλσζεο κε δηεζλή δξάζε λα εθζέζεηο ηηο απόςεηο ζνπ ζε 

ζρεηηθό ζπλέδξην πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηελ πόιε ζνπ γηα ηηο κνξθέο θαη ηα αίηηα ηεο 

θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξνηείλνληαο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

πινπνηεζεί ην αλζξσπηζηηθό όξακα.  [500-600 ι. ] 

[μονάδες 40] 

 

 

 


