
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συντάχτηκε 

το 1948 από τον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών και περιλαμβάνει 30 θεμελιώδη 

δικαιώματα που αφορούν σε όλους 

τους ανθρώπους στον πλανήτη. Πώς 

όμως φτάσαμε ως εκεί; 

 Ένα εκπαιδευτικό βίντεο της οργάνωσης 

«Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων» δείχνει πώς από τον Κύρο 

τον Μέγα που απελευθέρωσε τους 

σκλάβους της Βαβυλώνας το 539 π.Χ. φτάσαμε στη Χάρτα του ΟΗΕ, με 

ενδιάμεσες στάσεις τη Magna Carta του 1215, τη Διακήρυξη της Αμερικανικής 

Ανεξαρτησίας, τη Γαλλική Επανάσταση και τον Γκάντι.  

Το καλύτερο όμως κομμάτι του βίντεο τελειώνει μαζί με την ιστορική αναδρομή κι 

είναι αυτό που τονίζει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και κατοχυρωμένο χωρίς 

συνεχή αγώνα.  

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Νέλσον Μαντέλα και οι ανώνυμοι άνθρωποι που 

εξακολουθούν να μάχονται για τα αυτονόητα -γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα 

στην πραγματικότητα είναι «ευθύνη» όλων μας.  
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NO PARKING 

ο No Parking είναι μια ταινία μικρού μήκους 

σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη, η οποία 

θίγει τα καθημερινά ζητήματα που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες στη ζωή τους. Δεν φτάνει το ίδιο το 

αφιλόξενο περιβάλλον των πόλεών μας, πολλές φορές έχουν κι εμάς τους 

συμπολίτες τους να τους κάνουμε τα πράγματα ακόμη δυσκολότερα 

 
Schwarzfahrer "Ο λαθρεπιβάτης" η "Ο Μαύρος Επιβάτης" - (1993) 
  

Η δεκάλεπτη ταινία Schwarzfahrer 

(λαθρεπιβάτης, που όμως κατά λέξη 

σημαίνει μαύρος επιβάτης) του 

γερμανού σκηνοθέτη Pepe Danquart 

βραβεύτηκε με το Oscar καλύτερης 

ταινίας μικρού μήκους το 1994. 

  

Το Schwarzfahrer (λαθρεπιβάτης) του σκηνοθέτη Pepe Danquart είναι μια ταινία 

μικρού μήκους παραγωγής 1993, και έχει κερδίσει το όσκαρ ταινίας μικρού μήκους 

το 1994.  

Θέμα της, η καταδίκη του καθημερινού ρατσισμού μέσα από μια ιστορία σε 

ένα τραμ: Ένας νεαρός νέγρος μπαίνει σε τραμ, μια ηλικιωμένη του φέρεται 

άσχημα και μονολογώντας τον προσβάλλει συνεχώς και αυτόν, αλλά και τους 

άλλους μετανάστες. Στο τέλος ο νεαρός νέγρος, παίρνει την εκδίκησή του. Οι 

υπόλοιποι επιβάτες παρακολουθούν σιωπηλοί τα γεγονότα. 
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Το κάτι άλλο και το κάτι τι. 
 

Είναι μια ιστορία για ένα ζωάκι σπάνιο, που δε 
μοιάζει με κανένα άλλο. 
Είναι Το Κάτι Άλλο! 
Μια βόλτα στο δάσος το φέρνει αντιμέτωπο με τα 
υπόλοιπα ζώα που το απορρίπτουν γιατί δεν είναι 
όπως αυτά. 
Μια μέρα αποφασίζει να αφήσει πίσω του το δάσος 
και να ταξιδέψει ως την άκρη του κόσμου για να βρει 
έστω ένα φιλαράκι. 
Θα τα καταφέρει; 
Και γιατί όταν εμφανίζεται το ΚάτιΤι του κλείνει τη 
πόρτα; 
. Μια ιστορία που λέει ότι κάπου υπάρχει κάποιος 
και για σένα. Κι αν δε τον βρεις εσύ θα σε βρει 

αυτός, φτάνει να έχεις τα μάτια και τα αφτιά σου ανοιχτά να τον δεις και να τον 
ακούσεις. 
Εμπνευσμένο στο παραμύθι της Κάθριν Κέιβ «Το Κάτι Άλλο» 
 
 

ΤΑ ΓΥΑΛΙΆ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 
 

«Τα γυαλιά της διαφορετικότητας» είναι μια 
σύντομη ταινία κινουμένων σχεδίων του 
Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ του 
ΕΟΧ για την Ελλάδα Είμαστε όλοι Πολίτες. 

Μέσα από την ιδέα των «αόρατων 
ανθρώπων» γύρω μας, αυτών που όλοι μας συχνά επιλέγουμε να αγνοούμε, 
η ταινία προσπαθεί να δείξει ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στάσης ενός ενεργού πολίτη. 
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ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ 
 

Ένα θαυμάσιο ζεστό πρωινό, μια πάπια παρακολουθεί τα 

μικρά της να βγαίνουν από τα αυγά τους. Το καθένα είναι 

όπως πρέπει να είναι μια πάπια εκτός από ένα μακρύ και 

άσχημο παπάκι. Το ασχημόπαπο κυνηγημένο από τα 

πειράγματα των υπόλοιπων ζώων φεύγει μακριά. Στο δρόμο 

του συναντάει αγριόχηνες, κυνηγούς, μια αυταρχική κότα, 

έναν ιδιότροπο γάτο, μια φασαριόζικη οικογένεια κι όταν 

πλέον απελπίζεται, όταν έχει κουραστεί πολύ να ψάχνει τη θέση του στο μεγάλο 

κόσμο, κάνει μια εκπληκτική ανακάλυψη. Μαθαίνει την αληθινή αξία της 

ομορφιάς και το νόημα του να ανήκεις κάπου. 

 
 

 


