
ΟΧΙ ΣΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ



Άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε 

βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση 

σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.



Σε ποιες χρονικές περιόδους συναντάμε τα
βασανιστήρια;

● Στην Αρχαιότητα

● Στο Μεσαίωνα

● Μετά τον Διαφωτισμό του 18ου μ.Χ. αιώνα, η μία μετά 

την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να τα 

απαγορεύουν -αν και η πραγματικότητα δεν ήταν 

ποτέ απόλυτα σύμφωνη με τους νόμους του κράτους

● Στη σύγχρονη εποχή



Πότε εφαρμόζονται;

● Σε περιόδους πολέμων: σε αιχμαλώτους πολέμου για ομολογία 
και ανάκριση για την παροχή πληροφοριών.

● Ολοκληρωτικά και δικτατορικά καθεστώτα: για να εξοντωθούν 
πολιτικοί  αντίπαλοι ή τέλος πάντων πρόσωπα που έχουν 
σημαντική θέση ή αξίωμα.

● Φυλακές: σε κρατούμενους για «σωφρονισμό».
● Εξατομικευμένα: σε άτομα, με πρόκληση ψυχολογικού ή 

σωματικού πόνου για ευχαρίστηση ή εκδίκηση.



Πού αποσκοπεί η εφαρμογή τους;
● Τιμωρία

● Εκδίκηση
● Εκβιασμός
● Σωφρονισμός
● Εξαναγκασμός του θύματος σε κάτι

● Ανάκριση για την παροχή πληροφοριών
● Ομολογία



Τι γίνεται στην ΕΛΛΑΔΑ- στον ΚΟΣΜΟ
● Το Σύνταγμα της Ελλάδος με το άρθρο 7 απαγορεύει
οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση 

ψυχολογικής βίας.

● Σε άλλες χώρες χρησιμοποιούνται μέχρι και τώρα είτε για την 
απόσπαση πληροφοριών είτε ως μία σκληρή μορφή τιμωρίας

● Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία τα τελευταία χρόνια έχουν 
διαπραχθεί βασανιστήρια σε 141 χώρες.

● Ο  ΟΗΕ, η ΕΕ, η Διεθνής Αμνηστία αναγνωρίζουν το πρόβλημα, 
καταδικάζουν την χρήση και υπενθυμίζουν στα κράτη ότι η 
απαγόρευση είναι απόλυτη.



Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου

● Διαπαιδαγώγηση των νέων από την οικογένεια και το 
σχολείο με υψηλά ιδανικά και ηθικές αξίες

● Προβολή σωστών προτύπων
● Στόχος των παραπάνω σε κάθε περίπτωση είναι ο 

σεβασμός στην αξία του κάθε ανθρώπου και η 
αποφυγή προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας



● Συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα υιοθέτησης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

● Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με την ανάδειξη των
ολέθριων συνεπειών των βασανιστηρίων για όλους.

● Κατανόηση και αναγνώριση ότι όλες οι μορφές βίας
είναι απαράδεκτες.

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται 
ελεύθεροι και ίσοι 
στην αξιοπρέπεια 
και τα δικαιώματα.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η βία είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα με όποια μορφή 
και όποιον τρόπο και αν εκδηλώνεται και αφορά όλους μας. 

Ας μην ξεχνάμε τη φράση «Η βία γεννά βία». 

Μακάρι με σωστή ενημέρωση και αντιμετώπιση μια μέρα να 
εξαλειφθεί και να επικρατήσει ο σεβασμός στην αξία του 

ανθρώπου.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ !!!

Οι μαθήτριες του γ΄3 γυμνασίου:

Ντιρστάϊν Νεφέλη

Ρέμπχολντς Ζωή- Έρικα

Τσίτουρα Ιωάννα


