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Το Ίδρυµα  Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου ανακοίνωσε την 

προκήρυξη διαγωνισµού 2015 για την απονοµή τριών βραβείων και τριών 

επαίνων για την καλύτερη εργασία που θα αποσταλεί σε ένα από τα τρία 

παρακάτω θέµατα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικών και κυπριακών 

πανεπιστηµίων. 

 Τα θέµατα του φετινού διαγωνισµού διαµορφώνονται ως εξής: 

Θέµα 1ο : 

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2014 

Η ενασχόληση νέων επιστηµόνων µε το Κυπριακό συνεχίζει να αποτελεί και 

φέτος προτεραιότητα για το ΙΜ∆Α. Μετά από ένα κρίσιµο για την κυπριακή 

οικονοµία και κοινωνία 2013, συνεπεία των γνωστών σκληρών αποφάσεων του 

Eurogroup, το 2014 υπήρξε έτος ραγδαίων εξελίξεων για το Κυπριακό. Αφενός 

οι γεωτρήσεις στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) 

εντατικοποιήθηκαν, καθιστώντας την Κύπρο ενεργειακό κόµβο στη 

νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αφετέρου η τουρκική αντίδραση πήρε τη µορφή 

ωµών παραβιάσεων της κυπριακής ΑΟΖ και απροκάλυπτων απειλών χρήσης 

βίας, πράγµα που οδήγησε σε διακοπή των δικοινοτικών διαπραγµατεύσεων υπό 

την αιγίδα του ΟΗΕ. Στόχος Ελλάδας και Κύπρου πρέπει να παραµείνει η 

διαφύλαξη της ύπαρξης και ακεραιότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και ο 

τερµατισµός της συνεχιζόµενης τουρκικής στρατιωτικής κατοχής που παραβιάζει 

τους σχετικούς κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, καθώς και τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου. 

 Για το πρώτο αυτό θέµα του διαγωνισµού, θα απονεµηθούν στους δύο 

σπουδαστές Πανεπιστηµίου που θα γράψουν τις καλύτερες µελέτες: 

● Βραβείο στον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας. 

● Έπαινος στον δεύτερο. 

Θέµα 2ο : 

Η ευθανασία στη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων 

του Ανθρώπου 

Η ευθανασία εγείρει µια σειρά από ερωτήµατα, νοµικής, ιατρικής, κοινωνικής 

και ηθικής φύσης. Στο επίκεντρο της σχετικής προβληµατικής βρίσκεται η 

προσωπική αυτονοµία. Ανάµεσα στην παρεµβατική θέση, η οποία υποστηρίζει 

ότι η ιερότητα της ζωής υπερβαίνει πλήρως την ατοµική µας βούληση, και την 

ελευθεριακή προσέγγιση της αυτονοµίας, σύµφωνα µε την οποία το υποκείµενο 

είναι απολύτως ελεύθερο στη σχέση που διατηρεί µε τον εαυτό του, ο νοµικός 

καλείται, στην πραγµατικότητα, να διερευνήσει το περιθώριο επέµβασης του 



νοµικού κανόνα στις υπαρκτικές µας επιλογές. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει πάγια κρίνει ότι η ευθανασία δεν εµπίπτει στο 

πεδίο εφαρµογής της ΕΣ∆Α. Ωστόσο, η απόφαση του Τµήµατος Ευρείας 

Σύνθεσης στην υπόθεση Lambert κατά Γαλλίας αναµένεται µε έντονο 

ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται να δοκιµάζονται τα νοµικά και ηθικά όρια της 

ερµηνείας της Σύµβασης. 

Στις δύο καλύτερες µελέτες σπουδαστών Πανεπιστηµίου επί αυτού του θέµατος 

θα απονεµηθούν: 

● Βραβείο στον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας. 

● Έπαινος στον δεύτερο. 

Θέµα 3ο : 

Το δηµόσιο συµφέρον ως περιορισµός των δικαιωµάτων και τα όριά του 

στην εποχή της κρίσης 

Το ΙΜ∆Α αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στις σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης στα 

δικαιώµατα, ατοµικά και κοινωνικά. Στη σχετική εθνική νοµολογία, κυρίως σε 

αυτή του Συµβουλίου της Επικρατείας, η επίκληση του δηµοσίου συµφέροντος 

και, ειδικότερα, η έµφαση στην καθαρά δηµοσιονοµική του διάσταση λειτουργεί 

αφενός ως λόγος περιορισµού των δικαιωµάτων και αφετέρου ως ρήτρα 

διαφυγής του νοµοθέτη από τον αυστηρό δικαστικό έλεγχο. Το, δε, Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου αναγνώρισε ευρύ περιθώριο εκτίµησης 

στα κράτη για τον περιορισµό του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας – υπό τη µορφή 

µείωσης σύνταξης – στο πλαίσιο της λήψης µέτρων λιτότητας, χωρίς, ωστόσο, να 

τους δίνει «λευκή επιταγή». Έτσι, στο όνοµα της εξυπηρέτησης του «δηµοσίου 

συµφέροντος» ένα µεγάλο τµήµα της κοινωνίας έχει εξαθλιωθεί, εγείροντας το 

ζήτηµα της προσβολής του ίδιου του πυρήνα ατοµικών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων. 

Στις δύο καλύτερες µελέτες σπουδαστών Πανεπιστηµίου επί αυτού του θέµατος 

θα απονεµηθούν: 

● Βραβείο στον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας. 

● Έπαινος στον δεύτερο. 

Τα βραβεία για τα τρία θέµατα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα ταξιδίου, 

διαµονής και διδάκτρων) για την παρακολούθηση του ∆ιεθνούς Cours 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου που θα πραγµατοποιηθεί το καλοκαίρι του 2015 στο 

Στρασβούργο και οργανώνεται από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου (René Cassin). 

 Κάθε εργασία θα έχει έκταση 20 ως 40 σελίδες Α4 και θα είναι γραµµένη στον 

υπολογιστή µε στοιχεία Times New Roman 12. 

Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

info@mfhr.gr είτε στα γραφεία του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72 ως την ∆ευτέρα 20 

Απριλίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες: κ. ∆ιονυσία Βαρθάλη, τηλ.: 210-



36 37 455 και 210-36 13 527, ώρες 9.00 π.µ. - 3.00 µ.µ. 

Οι βραβεύσεις θα γίνουν στις αρχές Ιουνίου του 2015 στην αίθουσα βιβλιοθήκης 

του ΙΜ∆Α. 
 

 


