
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1) Ορισμός 

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και 

τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και 

οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.  

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι «βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις 

ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι»,  και περιλαμβάνουν 

αστικά και πολιτικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή και την 

ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς και την ισότητα 

ενώπιον του νόμου. Στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται, 

επίσης, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το 

δικαίωμα της συμμετοχής στον πολιτισμό, το δικαίωμα στην τροφή, την 

εργασία και την εκπαίδευση. 

2) ΟΗΕ (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών)- Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) είναι ένας διεθνής οργανισμός 

παγκόσμιας εμβέλειας μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό τη 

συνεργασία στο Διεθνές Δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική 

ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα. Πρόδρομός του θεωρείται η 

Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) που αποτέλεσε απαίτηση των Εθνών για τη 

διεθνή ειρήνη μετά από τις θηριωδίες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ιδρύθηκε το 1945 από τις χώρες που νίκησαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 

και αρχικά είχε 51 μέλη. Μετά την προσχώρηση του νεότερου κράτους, 

του Νοτίου Σουδάν το 2011, ο Ο.Η.Ε. αριθμεί 193 κράτη μέλη, δηλαδή 

σχεδόν όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανεξάρτητα έθνη. 

 

3) Ανθρώπινα Δικαιώματα- Άρθρα 25 εώς 30 

25) Όλοι έχουν το δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για 
τους ίδιους και την οικογένεια τους που θα περιλαμβάνει την 
τροφή,τη στέγαση,το ρουχισμό,την ιατρική περίθαλψη και την 
κοινωνική ασφάλιση 
 
26) Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση 



 
27) Όλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην πνευματική ζωή και 
στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 
 
28) Όλοι έχουν δικαίωμα σε μια κοινωνική και διεθνή τάξη, στο 
πλαίσιο της οποίας τα δικαιώματα και οι ελευθερίες της Διακήρυξης 
μπορούν να πραγματώνονται 
 
29) Κάθε άτομο έχει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία και σε 
τρίτους 
 
30) Καμιά διάταξη της Διακήρυξης δεν παρέχει σε ένα κράτος, σε μια 
ομάδα ατόμων ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να εμπλέκεται 
σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην καταστρατήγηση των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν 

 

4) Ανάλυση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (25 εώς 30) 

Άρθρο 25 

Φαγητό και Στέγη για Όλους  

 
ΙΑΤΡΙΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 
Η σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υγείας είναι 
αλληλένδετη και αλληλοσυμπληρούμενη. Η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της υγείας στοχεύει στη διατήρηση 
της ελευθερίας και αξιοπρέπειας του ατόμου.  
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ήταν ο πρώτος οργανισμός που 
αναφέρθηκε στο δικαίωμα στην υγεία.Το καταστατικό του ΠΟΥ (1946) 
ορίζει ότι «η υγεία είναι η κατάσταση πλήρους φυσικής, ψυχικής και 
κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία της νόσου ή της 
ανικανότητας». Ο ορισμός, δηλαδή, αναφέρεται στην έννοια του 
ατομικού δικαιώματος και συγχρόνως αντιμετωπίζει την υγεία ως 
κοινωνικό στόχο. Επίσης, διακηρύσσει ότι «η από 
λαυση της ύψιστης στάθμης υγείας, που είναι δυνατόν να επιτευχθεί, 
αποτελεί ένα από τα βασικά δικαιώματα κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς 
διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικής πίστης, οικονομικής και 



κοινωνικής κατάστασης». Όμως, κάθε ένας έχει και υποχρέωση να κάνει 
ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει την υγεία αυτή.  
Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο χώρο της υγείας σχετίζονται άμεσα με 
τις τεχνολογικές εξελίξεις στη βιοτεχνολογία και έχουν κοινωνικές 
προεκτάσεις σε θέματα προσβασιμότητας, διαθεσιμότητας, κόστους, 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και διαχείρισης των 
σπάνιων πόρων. 
Η υγεία αποτελεί ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, η πραγματοποίηση 
του οποίου απαιτεί τη συνεργασία και τη σύμπραξη πολλών ατόμων, 
θεσμών και φορέων, αλλά και την εναρμόνιση με τις βασικές αρχές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Μη κυβερνητικές οργανώσεις : 

Πολλοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν αφιερώσει τις προσπάθειες 
τους στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον 
τερματισμό των παραβάσεων τους. Τέτοιες είναι : 

 Ελληνική δράση : 

-Μη κερδισκοπική οργάνωση.  

-Αντικείμενο την προάσπιση. 

-Παρέχει υποστήριξη σε ευάλωτους συνανθρώπους μας. 

-Στηρίζεται στον εθελοντισμό. 

 Ταμείο υπεράσπισης παιδιών (CDF) : 

-Διασφαλίζει το δικαίωμα για ίση φροντίδα και μόρφωση.  

-Προστατεύει από την κακομεταχείριση.  

 Διεθνής αμνηστία : 

-Παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που μάχονται υπέρ των διεθνώς 
αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 



 Παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων : 

-Είναι αφιερωμένο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
όλο το κόσμο.Ερευνά και ανακαλύπτει παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,καταλογίζει ευθύνες σε αυτούς που διαπράττουν 
παραβιάσεις και καλεί κυβερνήσεις και ανθρώπους να σεβαστού τον 
διεθνή νόμο .  

 ΚΕΔΑΠ: 

-Ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπική , μα κυβερνητική οργάνωση. 

-Στόχοι :ενημέρωση ,εκπαίδευση,διαμόρφωση της κοινωνικής 
συνείδησης,κινητοποίηση για βελτίωση της κατάστασης ,παροχή 
βοήθειας σε άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

-Συνεργασία με του οργανισμούς : Ευρωπαϊκή Ένωση,συμβούλιο 
ευρώπης, ECOSOC , ΟΗΕ ΚΑΙ ΟΑΣΕ 

-Οργανώνει δραστηριότητες και ειδικά προγράμματα . 

 Εθνική Ένωση για την πρόοδο των Εγχρωμων Ατόμων (NAACP): 

-Διασφαλίζει την πολιτική, εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική 
ποιοτητα των δικαιωμάτων  

-Στόχος : εξάλειψη του φυλετικού μίσους και των διακρίσεων  

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

Τέσσερις είναι οι βασικές διακρίσεις τις οποίες υφίστανται οι άνεργοι 
που αναζητούν “εργασία, σύμφωνα με έρευνα της γαλλικής Ιfop: n 
ηλικία, το φύλο, n φυσική εικόνα του υποψηφίου και n καταγωγή. Σε 
ό,τι αφορά την ηλικία και το φύλο, θύματα των διακρίσεων πέφτουν οι 
άνω των 50 ετών και οι γυναίκες με μικρά παιδιά. Μείζονα σημασία 
δίνουν οι εργοδότες στο σωματικό βάρος και στο ντύσιμο των 
αιτούντων εργασία. Όπως επίσης και στο χρώμα του δέρματός τους, 
στην εθνικότητά τους και στον τρόπο που προφέρουν τις λέξεις. Στην 
έρευνα της Ifop το 87% των ανέργων θεωρεί συχνές τις διακρίσεις στην 



ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, ενώ το 37% δηλώνει ότι έχει ήδη πέσει 
θύμα. Γι’αυτό είναι καιρός να ευαισθητοποιηθούμε και να δράσουμε 
γρήγορα όλοι, ώστε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του 
εργασιακού ρατσισμού και κατά συνέπεια στην εξάλειψή του. Ιδιαίτερα 
η νέα γενιά θα πρέπει να βοηθήσει όσο μπορεί και όχι να σωπαίνει , 
δίνοντας το  παράδειγμα και για τους άλλους. Να είναι η φωνή μέσω 
της οποίας ο λαός θα “ξεσηκωθεί” ενάντια στις  ρατσιστικές  αντιλήψεις  
κάποιων. 

 

Άρθρο 26 

Το Δικαίωµα στην Εκπαίδευση 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης μέσα στο σύγχρονο πλουραλιστικό και 
πολυπολιτισμικό πλαίσιο αναδεικνύεται πρωταρχικός.Το Σχολείο έχει 
όλα τα εχέγγυα για να βοηθήσει τους μαθητούς να οικοδομήσουν τις 
αξιακές τους θέσεις και να τους καθοδηγήσει ατομικά και ομαδικά 
στην:  

1) Ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων που ζουν σε μια χώρα στην 
βάση της ισονομίας και της ισότητας . 

2) Αλληλοκατανόηση και αλληλοεκτίμηση των ανθρώπων.  

3) Αποδοχή και το σεβασμό της πολιτισμικής ετερότητας γιατί η 
διαφορά  είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. 

4) Καταπολέμηση ρατσιστικών τάσεων ,προκαταλήψεων και 
εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας ,ώστε οι 
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που ζουν σε μια χώρα ,να 
μπορούν να επικοινωνούν απρόσκοπτα μεταξύ τους και να 
συμβάλλουν για την πρόοδο και την ευημερία της . 

5) Εμπέδωση της αλληλεγγύης 

6) Παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα άτομα για εργασία , 
εκπαίδευση ,κοινωνική και οικονομική ανέλιξη και  πρόοδο. 

Συμπέρασμα :    



Μπορεί  λοιπόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο ρόλος που 
διαδραματίζει η εκπαίδευση είναι αδιαφιλονίκητα απαραίτητος , καθώς 
η σχολική κοινότητα  διαμορφώνει πολίτες με γνώμονα την αρετή της 
ανεκτικότητας και του σεβασμού προς το διαφορετικό 
(θρήσκευμα,πεποιθήσεις.χρώμα) 

 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια πραγματικότητα που αποσχολεί 
πολλόυς γονείς σε όλα τα κράτη του κόσμου. Είναι η χρήση βίας μεταξύ 
των μαθητών με σκοπό να προκαλέσει στους άλλους πόνο και 
αναστάτωση.Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ αυτά τα 
φαινόμενα είναι σχετικά πιο συνηθισμένα σε σύγκριση με την ελληνική 
πραγματικότητα . Τα τελευταία χρόνια όμως το πρόβλημα εμφανίζεται 
και στον τόπο μας με αυξημένη συχνότητα. 

Θύτες και θύματα 

Όλα τα παιδιά μπορούν να παίξουν κατά καιρούς τον πρώτο ή τον 
δεύτερο ρόλο.Ο θύτης μπορεί να γίνει θύμα κάποιων ισχυρότερων .Το 
θύμα μπορεί με την σειρά του να γίνει θύτης μόλις του δοθεί η 
ευκαιρία στην αντιπαράθεση με κάποιους ασθενέστερους. 

Πολύ συχνά οι μαθητές αποσιωπούν γιατί :  

-δεν θέλουν να μπλέξουν τους γονείς τους 

-ντρέπονται  

-φοβούνται  

Περιστατικό 

«Τον ανάγκασαν να βάλει φωτιά σε κάδο σκουπιδιών και μετά τον 
πίεζαν να μπει μέσα ....Τον φοβέριζαν για να μην πει τίποτα. Κάθε μέρα 
του την είχαν στημένη έξω από το σχολείο»Ένα από τα πολλά 
περιστατικά βίας που σημειώνονται στα ελληνικά σχολεία  και όχι μόνο. 

Παράγοντες θυματοποίησης : 

-η ανικανότητα του θύματος να αμυνθεί 



- η ευαισθησία του 

-η εθνικότητα του 

Είναι μερικοί από τους παράγοντες που οδηγούν ένα παιδί να γίνει 
θύμα σχολικής βίας. 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Πάνω από 246 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο δεν πηγαίνουν σχολείο 
γιατί εργάζονται. Σύνηθες φαινόμενο είναι η εργασία ανήλικων 
παιδιών. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται και στη χώρα 
μας. Βασικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη μόρφωση, είναι 
άγνωστα γι αυτά τα παιδιά. Πολλά είναι «αόρατα» κυριολεκτικά 
εφόσον έχουν τη μορφή σκλάβων. Κύρια αιτία της παιδικής εργασίας 
είναι η οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους. Η παιδική εργασία 
μαστίζει κυρίως τις χώρες του τρίτου κόσμου, την Ευρώπη αλλά και τις 
ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες μικρά παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και προωθούνται παράνομα γι αυτό το σκοπό. 
Κλείνοντας, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για 
την κατάργηση της παιδικής εργασίας. Κρίνεται απαραίτητη η δωρεάν 
υποχρεωτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για όλα τα παιδιά, η 
θεσμοθέτηση αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου, η καταγραφή όλων 
των γεννήσεων και τέλος οι στρατηγικές πρόληψης του φαινομένου. 

 

 

Άρθρο 27 

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική 
ζωή της κοινότητας , να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην 
επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της. 
Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην προστασία των ηθικών και υλικών 
συμφερόντων που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική , 
λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του οποίου είναι ο συγγραφέας . 
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναγνωρίζουν το 



δικαίωμα του καθενός : 
( α)  να λαμβάνει  μέρος στην πολιτιστική ζωή  
( β ) να απολαμβάνει  τα οφέλη της επιστημονικής προόδου και των 
εφαρμογών της  
( γ )  να επωφελείται από την προστασία των ηθικών και υλικών 
συμφερόντων που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική , 
λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή της οποίας  είναι  συγγραφέας . 
2 . Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη της παρούσας 
Σύμβασης για να εξασφαλιστεί η  πλήρης  πραγματοποίηση του 
δικαιώματος αυτού πρέπει να περιλαμβάνουν  όλα εκείνα που είναι 
απαραίτητα  για τη διατήρηση , την ανάπτυξη και τη διάδοση της 
επιστήμης και του πολιτισμού . 
3 . Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να τηρούν την απαραίτητη ελευθερία για την επιστημονική 
έρευνα και τη δημιουργική δραστηριότητα . 
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναγνωρίζουν τα 
οφέλη που θα προκύψουν από την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη των 
διεθνών επαφών και της συνεργασίας στον επιστημονικό και 
πολιτιστικό τομέα . 
 

Άρθρο 29  

Υπευθυνότητα 

Σύμφωνα με την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
το άτομο οφείλει να προσαρμόζει την ζωή του με βάση τους 
κοινωνικούς νόμους ώστε να συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη της 
κοινωνίας. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου πρέπει να 
συμβαδίζει με τις κοινωνικές αρχές ώστε η κοινωνία να απαρτίζεται από 
υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους πολίτες. Η ελευθερία του κάθε 
ατόμου οφείλει να υπόκειται στα πλαίσια του κοινωνικού δικαίου και 
της κονωνικής ηθικής .Το συγκεκριμένο άρθρο επιδιώκει την αποφυγή 
αντικοινωνικών συμπεριφορών που παρακωλύουν την εύρυθμη 
λειτουργία του κοινωνικού συνόλου. Εξάλλου η προσωπικότητα του 
κάθε ατόμου και ο κοινωνικός περίγυρος είναι αλληλένδετα.Εφόσον 
ζούμε σε μία κοινωνία και  είμαστε ενεργά μέλη της οφείλουμε να 
προσαρμόσουμε την ζωή,την προσωπικότητα και την συμπεριφορά μας 
με βάση τις κοινωνικές αρχές. 



Σύμφωνα με την οικουμενική διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
η ελευθερία του ατόμου πρέπει να κινείται στα πλαίσια του νόμου που 
αποσκοπεί στην διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας .Η υπακοή και 
η τήρηση των νόμων παίζει καθοριστικό ρόλο στην σύγχρονη 
δημοκρατική κοινότητα . Η ανυπακοή και ο αυταρχισμός προκαλούν 
σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και μπορούν να διαταράξουν την 
κοινωνική ισορροπία στο έπακρο καθώς δρούν σε βάρος των άλλων 
ατόμων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε μέλη ενός ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου που λέγεται κοινωνία και η συμπεριφορά μας 
επηρεάζει την ζωή των άλλων . Συνεπώς, για την ομαλή συμβίωση όλων 
των ατόμων είναι απαραίτητη η τήρηση των νόμων που έχει θεσπίσει η 
κοινωνία ώστε να πληρούνται οι προυποθέσεις της ηθικής , της 
δημόσιας τάξης και του γενικού καλού. 

Σύμφωνα με την οικουμενική διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
(ΟΗΕ) τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 

5) Προσωπικότητες που πρωτοστάτησαν στην δημιουργία και 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων –  

Γρηγόρης Λαμπράκης 

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν γιατρός, αθλητής, πολιτικός, μα πάνω απ' 
όλα αγωνιστής της Δημοκρατίας και της Ειρήνης. 

Έργο Λαμπράκη 

   Έλαβε ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την περίοδο της 
γερμανικής κατοχής. Το 1943 ίδρυσε την «Ένωση των Ελλήνων 
Αθλητών» και διοργάνωσε αγώνες, από τα έσοδα των οποίων 
τροφοδοτούσε τα λαϊκά συσσίτια.  Το 1961 δραστηριοποιήθηκε στο 
ειρηνιστικό κίνημα και με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε η «Ελληνική 
Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη» (ΕΕΔΥΕ). Στις 21 Απριλίου 
1963 αψηφώντας σχετική απαγόρευση της αστυνομίας, 
πραγματοποίησε την 1η Μαραθώνια πορεία Ειρήνης. Αμέσως μετά 
μετέβη στο Λονδίνο για να συμπαρασταθεί στους Έλληνες, Κύπριους και 
Άγγλους διαδηλωτές που ζητούσαν την απελευθέρωση πολιτικών 
κρατουμένων στην Ελλάδα.  



Σχεδόν ένα μήνα μετά, στις 22 Μαΐου, παρέστη και μίλησε για την 
ειρήνη και τον πυρηνικό αφοπλισμό στη Θεσσαλονίκη, καθώς εξερχόταν 
από συγκέντρωση  δέχτηκε δολοφονική επίθεση από παρακρατικούς. 
Τραυματίστηκε βαριά και πέθανε στις 27 Μαΐου 1963, σε ηλικία 51 
ετών. Ο θάνατός του προκάλεσε αγανάκτηση στην κοινή γνώμη, 
οξύτατη πολιτική κρίση, αλλά και διεθνή κατακραυγή. 

Δολοφονία Λαμπράκη και ίδρυση Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη 

   Η κατακραυγή για τη δολοφονία Λαμπράκη ήταν τόσο μεγάλη που 
οδήγησε σε παραίτηση της κυβέρνησης Καραμανλή μέσα σε λιγότερο 
από τρεις βδομάδες από το έγκλημα. Χιλιάδες νέοι ίδρυσαν τον 
πολιτικό οργανισμό «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», που έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στο προοδευτικό κίνημα της δεκαετίας του '60. 
Πρώτος γραμματέας της οργάνωσης ανέλαβε ο Μίκης Θεοδωράκης.  

   Ο Γρηγόρης Λαμπράκης με την προσωπικότητα και τη δράση του 
παραμένει και σήμερα ένα σύμβολο της Δημοκρατίας και του 
αγωνιζόμενου ανθρώπου κατά της πολιτικής καταπίεσης.  

Νεολαία Λαμπράκη 

Η νεολαία Λαμπράκη είχε έντονη πολιτική και πολιτιστική δράση, σε 
όλες τις μεριές της χώρας, παρά την οργανωτική της ασάφεια και τις 
αδυναμίες της. Στις πολλαπλές δράσεις της Δημοκρατικής Νεολαίας 
Λαμπράκη περιλαμβάνονται δεκάδες εκδηλώσεις για το Κυπριακό, 
αλλά και για την ειρήνη στο Βιετνάμ, ενώ τα μέλη της, που είχαν 
συγκροτήσει τις «Λέσχες Λαμπράκη», λειτουργούσαν ως «πολιτικοί-
πολιτιστικοί πυρήνες» σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ  
 
«Η παγκόσμια αδράνεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει καταστήσει 
τον κόσμο ολοένα και πιο επικίνδυνο για τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες», αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία στην ετήσια αποτίμησή της 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο. 
 
Διεθνής Αμνηστία: Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος για τους 
μετανάστες Τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την αδράνεια, που επιδεικνύεται για την προστασία τους, 
αναδεικνύει, στην ετήσια έκθεσή της, η Διεθνής Αμνηστία. Στο κείμενο 
της έκθεσης, που παρουσιάστηκε στο Παρίσι, καταγράφονται μαζικές 
δολοφονίες, γενοκτονίες, καταπίεση, διαφθορά και διώξεις με βάση το 
φύλο, σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. 
Η οργάνωση παρατηρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα 

εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από 

συγκρούσεις ή έχουν μεταναστεύσει αναζητώντας εργασία και μια 

καλύτερη ζωή. 

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2013  
Κυβερνήσεις ανά τον κόσμο κατηγορούνται ότι δείχνουν περισσότερο 

ενδιαφέρον για την προστασία των εθνικών τους συνόρων απ’ ότι για 

τα δικαιώματα των πολιτών τους ή τα δικαιώματα εκείνων που 

αναζητούν άσυλο ή ευκαιρίες μέσα σε αυτά τα σύνορα 

«Η αποτυχία να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συγκρούσεις 
δημιουργεί μια παγκόσμια κατώτερη τάξη», σημειώνει ο γενικός 
γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας Σαλί  Σετί. 

«Τα δικαιώματα εκείνων που διαφεύγουν από συγκρούσεις μένουν 
απροστάτευτα. Υπερβολικά μεγάλος αριθμός κυβερνήσεων καταπατεί 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στο όνομα του ελέγχου της μετανάστευσης -
υπερβαίνοντας κατά πολύ τα νόμιμα μέτρα ελέγχου συνόρων», 
συμπληρώνει. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μέτρα 
ελέγχου των συνόρων που θέτουν τις ζωές των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο σε κίνδυνο και αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια 
όσων έχουν διαφύγει από συγκρούσεις και διώξεις. 

http://www.naftemporiki.gr/video/655282
http://www.naftemporiki.gr/video/655282
http://www.naftemporiki.gr/video/655270


«Σε όλο τον κόσμο, μετανάστες και αιτούντες άσυλο συχνά βρίσκονται 
κλειδωμένοι σε κρατητήρια και στις χειρότερες περιπτώσεις  
κρατούνται σε μεταλλικά κιβώτια ή ακόμα και μεταφορικά κοντέινερ», 
συνεχίζει η οργάνωση. 

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 25 

Φαγητό και Στέγη για Όλους  

1. Καθένας έχει  δικαίωµα  σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίζει 
στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευηµερία, 
συμπεριλαμβανομένης της τροφής, του ρουχισµού, της κατοικίας, της 
ιατρικής περίθαλψης,.και των απαραίτητων κοινωνικών υπηρεσιών. 
Έχει ακόµα δικαίωµα για ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας, αρρώστιας, 
αναπηρίας, χηρείας, ασφάλιση στη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες 
τις άλλες περιπτώσεις που στερείται της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, 
εξαιτίας περιστάσεων που δεν υπόκεινται στη θέλησή του. 

2. Οι μητέρες και τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και 
περίθαλψη. Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα αν είναι εξώγαµα ή μη, 
απολαµβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία. 

 

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 26 

Το Δικαίωµα στην Εκπαίδευση 

1. Καθένας έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της 
βαθµίδα. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική 
και επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
κατά γενικό κανόνα, και η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία 
πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα µε 
τις ικανότητές τους. 

2.  
2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της 
ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. 
Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία 
ανάµεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις 
θρησκευτικές οµάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των 



δραστηριοτήτων των Ηνωµένων Εθνών για τη διατήρηση της 
ειρήνης. 

3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωµα να επιλέγουν 
το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους. 
 

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 27 

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

1. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ελεύθερα στην 
πολιτιστική ζωή της κοινότητας, να απολαμβάνει τις καλές τέχνες και να 
µετέχει στην επιστηµονική πρόοδο και τα οφέλη της. 

2. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά 
συµφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστηµονική, 
λογοτεχνική ή καλλιτεχνική δημιουργία του. 

 

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 28 

Ένας ∆ίκαιος και Ελεύθερος κόσµος 

Όλοι έχουν το δικαίωµα να επικρατεί µια κοινωνική και διεθνής τάξη 
µέσα στην οποία τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η 
παρούσα Διακήρυξη να µπορούν να πραγµατώνονται σε όλη τους την 
έκταση. 

 

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 29  

Υπευθυνότητα 

1. Ο καθένας έχει υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, µέσα 
στα πλαίσια του οποίου και µόνο, είναι δυνατή η ελεύθερη και 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

2. Στην άσκηση των δικαιωµάτων του και στην απόλαυση των 
ελευθεριών του, καθένας υπόκειται µόνο σ’ εκείνους τους 
περιορισµούς που ορίζονται από τους νόµους, µε αποκλειστικό σκοπό 
να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασµός των δικαιωµάτων και 



των ελευθεριών των άλλων και να ικανοποιούνται οι δίκαιες 
προϋποθέσεις της ηθικής, της δηµόσιας τάξης και της γενικής 
ευημερίας σε µια δηµοκρατική κοινωνία. 

3. Τα δικαιώµατα αυτά και οι ελευθερίες δεν θα µπορούν, σε καµία 
περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των 
Ηνωµένων Εθνών. 

 

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 30 

Κανείς δεν Μπορεί να σου Αφαιρέσει τα Ανθρώπινα Δικαιωματά σου 

Τίποτα σε αυτή τη Διακήρυξη δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι παρέχει σε 
ένα κράτος, σε µια οµάδα ή σε ένα άτοµο οποιοδήποτε δικαίωµα να 
επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην 
παράβαση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που επίσηµα 
αναγγέλονται σ’ αυτήν. 

 

Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
α. Φαινόμενα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
•Η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής (θύματα από εμφύλιες συρράξεις 
και πολέμους, η θανατική ποινή, οι εξωδικαστικές εκτελέσεις, οι 
γενοκτονίες και οι εθνοκαθάρσεις, η παιδική θνησιμότητα, οι θάνατοι 
από πείνα, η έλλειψη πόσιμου νερού ή ασθένειες στον Τρίτο Κόσμο ). 
  
•Η στέρηση βασικών δικαιωμάτων από ομάδες πληθυσμού και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός τους. Εξαιτίας της άνισης κατανομής του 
χρήματος, της ελλιπούς μόρφωσης και της απουσίας κρατικών δικτύων 
υποστήριξης ,υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που είναι κοινωνικά 
αποκλεισμένη, αφού στερείται τα βασικά αγαθά - ανάπηροι, 
αποφυλακισμένοι, τοξικομανείς ,φυλετικές ή θρησκευτικές μειονότητες, 
μακροχρόνια άνεργοι. 
•Οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων για τις πεποιθήσεις τους, την εθνική 
τους προέλευση, τη γλώσσα, τη θρησκεία τους, το χρώμα τους ή το 
φύλο τους(κοινωνικός ρατσισμός, υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας, 
περιθωριοποίηση μειονοτήτων). 
•Οι πρόσφυγες, οι οικονομικοί μετανάστες και η άθλια περιπλάνησή 
τους σε όλο τον πλανήτη. Μετά την κατάρρευση του υπαρκτού 



σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη, υφίστανται οικονομική εκμετάλλευση, 
βιώνουν την καχυποψία και την περιθωριοποίηση από τους ντόπιους, 
ζουν σε άσχημες συνθήκες, υφίστανται θρησκευτική καταπίεση, έχουν 
ελάχιστες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 
  
•Το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, που διογκώνει τη φτώχεια και την πείνα 
(κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, τις οποίες οι οικονομικά ισχυρές 
χώρες εκμεταλλεύονται προωθώντας με κάθε μέσο τα προϊόντα τους 
στις αγορές τους και από την άλλη αγοράζοντας σε πολύ χαμηλές τιμές 
τα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες που αυτές παράγουν). Οι χώρες αυτές 
συχνά κυβερνιούνται από δικτατορικά καθεστώτα, πολλά από τα οποία είναι 
διεφθαρμένα. Και εκεί, όμως, όπου υπάρχουν δημοκρατικά καθεστώτα, 
δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες η διαφθορά και τα σκάνδαλα 
των πολιτικών και η κακή διαχείριση των εθνικών πόρων -αλλά και των πόρων 
που έρχονται  από το εξωτερικό- διαιωνίζουν τις πληγές τους. 
 

   
•Τα βασανιστήρια, η κακομεταχείριση, οι κρατήσεις και η φυλάκιση 
χωρίς δίκη ή με ανέντιμες δίκες, οι διώξεις αντιφρονούντων. 
  
•Η καταπάτηση και αφαίρεση πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών με 
διάφορα προσχήματα. Για παράδειγμα, η διογκούμενη βία 
και εγκληματικότητα προκαλεί φόβο και ανασφάλεια στους πολίτες που 
ανέχονται την περιστολή των δικαιωμάτων τους και αποδέχονται την 
αστυνόμευση, τις υπερεξουσίες των διωκτικών μηχανισμών, τις κάμερες 
παρακολούθησης ή ακόμη και νόμους που περιστέλλουν τα 
δικαιώματα. 
  
•Η εργασιακή εκμετάλλευση, που οδηγεί σε σύγχρονες μορφές 
δουλείας. 
  
•Η σεξουαλική εκμετάλλευση και η πορνεία. 
  
•Η απάνθρωπη εκμετάλλευση των παιδιών (παιδική εργασία, παιδική 
πορνεία λόγω φτώχειας και απουσίας νομοθετικού πλαισίου 
προστασίας, στρατολόγηση παιδιών σε πολέμους). 
•Η στέρηση του βασικού δικαιώματος του ανθρώπου να ζει σε ένα 
καθαρό φυσικό περιβάλλον (ως συνέπεια του οικολογικού αδιεξόδου 
από την κατασπατάληση των φυσικών πόρων, τις μεταλλαγμένες 
τροφές, εξαιτίας ποικίλων οικονομικών συμφερόντων). 



•Η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, 
γίνονται  προσβάσιμα  σε τρίτους στοιχεία προσωπικά, όπως οι 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι συναλλαγές, οι μετακινήσεις, η 
κατάσταση της υγείας και αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων 
επιχειρήσεων, τραπεζών, αεροπορικών εταιρειών. 
•Η προσβολή της προσωπικότητας τόσο των απλών 
ανθρώπων(εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου πόνου, εκμετάλλευση 
μιας  ανάγκης ,του χαμηλού πνευματικού επιπέδου, της 
συμπλεγματικής συμπεριφοράς, της επιθυμίας για εφήμερη 
δημοσιότητα και  αναγνωρισιμότητα - κυρίως μέσα από εκπομπές 
τύπου ριάλιτι ) όσο και των δημοσίων ή «επώνυμων» προσώπων 
(διαπόμπευση υπολήψεων με σκοπό την τηλεθέαση). 
•Η υπονόμευση της πνευματικής ελευθερίας από ελεγχόμενα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης (κατευθυνόμενη και μονομερής ενημέρωση, που 
συντελεί στον αποπροσανατολισμό και χειραγώγηση της κοινής 
γνώμης). 
* 
Είναι ευνόητο πως οι παραβιάσεις αυτές αφορούν τόσο τον 
«πολιτισμένο» δυτικό κόσμο όσο και – σε μεγαλύτερο, βέβαια, βαθμό - 
τον αναπτυσσόμενο Τρίτο Κόσμο. 
 
 
ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ κα ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ 

ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ερώτηση: Θα θέλατε να μας πείτε σε ποιες χώρες καταπατούνται τ' 
ανθρώπινα δικαιώματα;  

Απάντηση: Τ' ανθρώπινα δικαιώματα, παιδιά μου, καταπατούνται 
μπορεί να πει κανείς, σε όλες τις χώρες και θα σας πω γιατί. Γιατί δεν 
υπάρχει καμία χώρα που να είναι τέλεια σε αυτό τον τομέα. Η κάθε 
χώρα θα πρέπει κάτι να προσπαθεί να διορθώνει.  

Για παράδειγμα, σε μια χώρα σαν τη δικιά μας, που είναι ευρωπαϊκή 
χώρα σε καλή οικονομική κατάσταση, αναπτυγμένη χώρα όπως λέγεται, 
υπάρχουν τα προβλήματα των μεταναστών, υπάρχουν τα προβλήματα 
των τσιγγάνων, υπάρχει πρόβλημα με την περίθαλψη αυτών των 
ανθρώπων, υπάρχει πρόβλημα με τα σπίτια τους, ακόμα και με το να 
πηγαίνουν στο σχολείο.  



Σε άλλες χώρες έχουμε πολύ πιο βαριά προβλήματα καταπάτησης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε δολοφονίες ανθρώπων, που απλώς 
δεν συμφωνούν με την κυβέρνηση και τους δολοφονούν. Έχουμε 
περιπτώσεις που άνθρωποι μπαίνουν στη φυλακή, γιατί είπαν μια 
γνώμη που δε συμφωνεί με την κυβέρνηση. 

Έχουμε την περίπτωση πολλών άλλων χωρών όπου καταπατούνται τα 
γυναικεία Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, δεν 
μπορούν να ψηφίσουν στη Σαουδική Αραβία, τα κοριτσάκια δεν 
πηγαίνουν στο σχολείο, επειδή είναι κοριτσάκια και δεν είναι αγόρια. 
Έχουμε φοβερές διακρίσεις.  

Επίσης σε πάρα πολλές χώρες έχουμε διακρίσεις με βάση το χρώμα του 
ανθρώπου αν είναι μαύρος, άσπρος, κίτρινος, ότι είναι τέλος πάντων. 
Έχεις διάκριση με βάση αυτό. Λοιπόν, πρέπει παιδιά, για το θέμα των 
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντα να σκεφτόμαστε ότι στην κάθε χώρα 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει ν' ανοίγουμε τα μάτια μας και να 
το βλέπουμε για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε μετά.  

Το Δικαίωµα στην Εκπαίδευση- που καταπατάται 

Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, αυτή τη χρονιά δεν χτύπησε το 
κουδούνι του σχολείου, απλούστατα γιατί δεν πηγαίνουν σχολείο 
επειδή δουλεύουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας. Πάνω από 246 εκατομμύρια παιδιά (ηλικίας 5 έως 17 ετών) 
στον κόσμο εργάζονται. Και δυστυχώς, αντίθετα από ότι θα νόμιζαν 
πολλοί, το φαινόμενο των εργαζόμενων παιδιών και των παιδιών που 
δεν πάνε στο σχολείο δεν είναι άγνωστο και στη χώρα μας. Το μέλλον 
γι' αυτά τα παιδιά διαγράφεται ζοφερό, καθώς δεν τους δίνεται καν η 
δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να διευρύνουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους αλλά και την κοινωνική τους θέση μέσα 
από το σχολείο. Βασικά δικαιώματα του παιδιού όπως το δικαίωμα στη 
μόρφωση και το δικαίωμα στο παιχνίδι είναι άγνωστα γι' αυτά τα 
παιδιά. Κάποια δουλεύουν σε θορυβώδη κι επικίνδυνα εργοστάσια, 
άλλα στα χωράφια από την αυγή ως το σούρουπο, άλλα είναι θύματα 
της βιομηχανίας του σεξ. Πολλά είναι «αόρατα» κυριολεκτικά, καθώς 
δουλεύουν σε σπίτια ως οικιακοί βοηθοί, ή σε βιοτεχνίες κατασκευής 
χαλιών ή αθλητικών ειδών (π.χ. μπάλες στο Πακιστάν), συχνά με κάποια 
μορφή σκλαβιάς Κάποια τραυματίζονται σοβαρά ή πεθαίνουν πριν καν 
την εφηβεία. Και ας μην ξεχνάμε τα ψυχολογικά τραύματα και την 
καθυστέρηση στην πνευματική και σωματική ανάπτυξη ενός παιδιού 



που δουλεύει.  
 
Η οικονομική συνεισφορά τους στον ελλιπή οικογενειακό 
προϋπολογισμό αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που ωθεί τα 
παιδιά στην εργασία και κατ' επέκταση στην εκμετάλλευσή τους από 
πολύ μικρή ηλικία. Ο κυρίαρχος ρόλος του οικονομικού παράγοντα στην 
έναρξη της παιδικής εργασίας γίνεται φανερός αν εξετάσει κανείς την 
οικογενειακή προέλευση των παιδιών. Πρόκειται κυρίως για παιδιά 
οικονομικώς ασθενέστερων οικογενειών, αναλφάβητων και σε μεγάλο 
ποσοστό προσφύγων. 
 
Η παιδική ηλικία δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις συνώνυμη με την 
ανεμελιά, το παιχνίδι και τα ξένοιαστα μαθητικά χρόνια, καθώς, 
εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο χάνουν νωρίς το παιδικό 
τους χαμόγελο και αναγκάζονται από την τρυφερή τους ηλικία να 
ενταχθούν στον σκληρό κόσμο της εργασίας. 

Τα σκήπτρα στην παιδική εργασία κρατά η Ασία και οι χώρες του 

Ειρηνικού (122,3 εκατομμύρια παιδιά) και η Αφρική (50 εκατομμύρια) 

ενώ το φαινόμενο έχει υποχωρήσει -αν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο για τέτοια θέματα- στα 5,7 

εκατομμύρια παιδιά... 

Αρναούτη  Αλεξάνδρα 

Καβούρη  Ελευθερία 

Καλιμαντζέρου Παρασκευή 

Κανταρτζή Αριάδνη 

Καρακάση Θεοδώρα 
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