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5 ∆ικαι�π�λις ε-ναι �ρωας τ�υ �ργ�υ «Α#αρν�ς» τ�υ Αριστ���νη. Στ� �ργ� αυτ� � ∆ικαι-
�π�λις υπερασπ-.εται την ειρ�νη στη δι�ρκεια τ�υ Πελ�π�ννησιακ�  Π�λ�µ�υ µετα� 
Αθηνα-ων και Σπαρτιατ(ν. ∆εν πε-θει, �µως, τ�υς Αθηνα-�υς συµπ�λ-τες τ�υ να ακ�λ�υ-
θ�σ�υν τ� παρ�δειγµ� τ�υ κι �τσι µ�ν�ς τ�υ απ��ασ-.ει να κλε-σει ειρ�νη για εκε-ν�ν και
για την �ικ�γ�νει� τ�υ. Με τ�ν τρ�π� τ�υ απ�δεικν ει τα αγαθ� της ειρ�νης και διακω-
µωδε- τη �ιλ�π�λεµη µερ-δα τ�υ αθηναϊκ�  λα�  της επ�#�ς εκε-νης. Με ευ�υ� τρ�π� �
Αριστ���νης επ�λε�ε για τ�ν �ρω� τ�υ τ� �ν�µα ∆ικαι�π�λις απ� τις λ��εις: ∆-και�+ Π�λις.
Απ� τη µια µερι�, �#�υµε την «π�λη», π�υ ε-ναι � #(ρ�ς µ�σα στ�ν �π�-� �ι �νθρωπ�ι
.�υν, δραστηρι�π�ι� νται και συν�θως µ�ιρ�.�νται παρ�µ�ι� τρ�π� .ω�ς και -σως κ�ι-
ν� ς στ�#�υς. Απ� την �λλη, τ� «δ-και�» π�υ σ#ετ-.εται µε τ�υς καν�νες µε =�ση τ�υς
�π�-�υς �ργαν(νεται η .ω� των ανθρ(πων µε στ�#� την αρµ�νικ� συν παρ�η τ�υς και
την πρ��δ� τ�υς.
Η Ειρ�νη π�ρε τ� �ν�µ� της απ� την �µ(νυµη κωµωδ-α τ�υ Αριστ���νη. Τ� �ργ� αυτ�
ανα��ρεται στη σ ναψη ειρ�νης µετα�  Αθηνα-ων και Σπαρτιατ(ν και παρ�υσι�.ει µεγ�-
λες �µ�ι�τητες µε τ�υς «Α#αρν�ς», α��  εκ�ρ�.ει τ�ν π�θ� των π�λιτ(ν για ειρ�νη. Η
Ειρ�νη ε-ναι θε�, την �π�-α �#ει �υλακ-σει � Π�λεµ�ς σε =αθι� σπηλι�. 5 Τρυγα-�ς, �ρωας
τ�υ �ργ�υ, πρ�σκαλε- τ�ν λα� να την ελευθερ(σ�υν. Τρ�#�υν �λ�ι µε πρ�θυµ-α και τελι-
κ� κατ�ρθ(ν�υν να τη σ(σ�υν.
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°°ÂÂÈÈ··  ¯̄··ÚÚ¿¿!!  ∂∂››ÌÌ··ÈÈ  ÔÔ  ¢¢ÈÈÎÎ··ÈÈfifiÔÔÏÏÈÈ˜̃!!
ªªÔÔÚÚÂÂ››  ÓÓ··  ÛÛ··˜̃  ÊÊ··››ÓÓÂÂÙÙ··ÈÈ  ÂÂÚÚ››ÂÂÚÚÁÁÔÔ
ÙÙÔÔ  fifiÓÓÔÔÌÌ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆,,  ··ÏÏÏÏ¿¿  ‹‹ÙÙ··ÓÓ  ËË  ··ÊÊÔÔÚÚÌÌ‹‹

ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ··ÚÚ¯̄››ÛÛˆ̂  ÓÓ··  ÂÂÍÍÂÂÚÚÂÂ˘̆ÓÓÒÒ  ÙÙÔÔÓÓ
ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ  ÙÙËË˜̃  ∫∫ÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ‹‹˜̃  ÎÎ··ÈÈ

¶¶ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃  ∞∞ÁÁˆ̂ÁÁ‹‹˜̃..  ∆∆ÈÈ  ÏÏ¤¤ÙÙÂÂ;;  ££··  ÌÌÂÂ
··ÎÎÔÔÏÏÔÔ˘̆ıı‹‹ÛÛÂÂÙÙÂÂ  ÛÛÙÙÔÔ  ÙÙ··ÍÍ››‰‰ÈÈ  ÌÌÔÔ˘̆;;

°°ÂÂÈÈ··  ÛÛ··˜̃!!  ∆∆ÔÔ  fifiÓÓÔÔÌÌ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ
∂∂ÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË..  ∂∂ÁÁÒÒ  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¢¢ÈÈÎÎ··ÈÈfifiÔÔÏÏÈÈ˜̃

ÂÂ››ÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ÊÊ››ÏÏÔÔÈÈ..  
ªª··˙̇››  ıı··  ÎÎ¿¿ÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ··˘̆ÙÙfifi  

ÙÙÔÔ  ÙÙ··ÍÍ››‰‰ÈÈ!!  ¶¶··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿  ÂÂÏÏ¿¿ÙÙÂÂ!!!!!!
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�π�υ �λ�πεις... σηµαίνει: �π�υ �λ�πεις... σηµαίνει:

Συ.ητ�µε στην τ��η Λ�µε τη γν(µη µας

∆ια=�.�υµε Ερευν� µε
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Γνωριµ�α µε τα σ#µ5�λα τ�υ 5ι5λ��υ

Φωτ�γρα7�ες π�υ 4ρησιµ�π�ι)θηκαν αν� κε7�λαι�

1η Θεµατικ� εν�τητα
Εν�τητα Α�: Κε�. 2: �ωτ. 2.1 Ευρωπαϊκ� 1νωση, �ωτ. 2.2 υλικ� της συγγρα�ικ�ς �µ�δας, �ωτ. 2.3

Unicef, �ωτ. 2.4 υλικ� της συγγρα�ικ�ς �µ�δας 
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γρα�ικ�ς �µ�δας
Κε�. 2: �ωτ. 2.1, 2.2 Μελ�τη Περι=�λλ�ντ�ς ΒD τ��ης ∆ηµ�τικ�  σ#�λε-�υ 5Ε∆Β, �ωτ.

2.3 υλικ� της συγγρα�ικ�ς �µ�δας
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Φλ(ρινας, �ωτ. 1.2 Ν�µαρ#-α Θεσπρωτ-ας
Κε�. 2: �ωτ. 2.1 υλικ� της συγγρα�ικ�ς �µ�δας
Κε�. 4: �ωτ. 4.1, 4.2 Περι�δικ� «ΕΛ5ΥΝΤΑ»

2η Θεµατικ� εν�τητα
Εν�τητα Α�: Κε�. 1: �ωτ. 1.1 Γεωγρα�-α ΕDτ��ης ∆ηµ�τικ�  σ#�λε-�υ 5Ε∆Β

Κε�. 4: �ωτ. 4.1 Ευρωπαϊκ� 1νωση, �ωτ. 4.2 Κ�ινωνικ� και Π�λιτικ� Αγωγ� ΓD τ��ης
Γυµνασ-�υ 5Ε∆Β

Κε�. 5: �ωτ. 5.1, 5.2 Ιστ�ρ-α τ�υ Ελληνικ�  1θν�υς, τ�µ. ΙΓD, Εκδ�τικ� Αθην(ν, Αθ�να 1978
Εν�τητα Β�: Κε�. 3: �ωτ. 3.1, 3.2 Unicef, �ωτ. 3.3 Ευρωπαϊκ� 1νωση, �ωτ. 3.4 Ελευθερ�τυπ-α

3η Θεµατικ� εν�τητα 
Kλ� τ� �ωτ�γρα�ικ� υλικ� της εν�τητας πρ��ρ#εται απ� �ντυπ� υλικ� της Ευρωπαϊκ�ς 1νωσης

4η Θεµατικ� εν�τητα
Εν�τητα Α�: Κε�.1: �ωτ. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 UNICEF, �ωτ. 1.6, 1.7 Greenpeace, ∆ιεθν�ς Αµνηστ-α,

1.8 Ελευθερ�τυπ-α 
Κε�. 2: �ωτ. 2.1, 2.2, 2.3 Unicef

Εν�τητα Β�: Κε�. 1: �ωτ. 1.1 Focus, Greenpeace, 1.2 ∆ιεθν�ς Αµνηστ-α, 1.3, 1.4 Τ� Β�µα, National
Geographic 2006

Κε�. 2: �ωτ. 1.1 Ευρωπαϊκ� 1νωση

Kλ� τ� υπ�λ�ιπ� υλικ� πρ��ρ#εται απ� τ�υς αρµ�δι�υς ��ρε-ς, �π�υ γ-νεται ανα��ρ�, � δηµ�σιες υπη-
ρεσ-ες (Υπ�υργε-α, Β�υλ� κ.τλ.) και τ�υς ευ#αριστ� µε π�λ  για τη συνεισ��ρ� τ�υς.
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ÁÁ.. ∆∆ËËÓÓ  ∂∂ÎÎÎÎÏÏËËÛÛ››··
‰‰.. ∆∆ËËÓÓ  ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË  ÙÙËË˜̃  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ‹‹˜̃--ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃  ˙̇ˆ̂‹‹˜̃
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η κοινωνία 
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Εν�τητα Α	

Η �ικ�γ�νεια

ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÈÈ  
‚‚··ÛÛÈÈÎÎ¤¤˜̃  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃  
ÙÙˆ̂ÓÓ  ÌÌÂÂÏÏÒÒÓÓ  ÙÙËË˜̃,,  fifiˆ̂˜̃::
11..  ‚‚ÈÈÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎ¤¤˜̃
22..  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ¤¤˜̃  
33..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
44..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

‰‰˘̆ÛÛÎÎÔÔÏÏ››ÂÂ˜̃
˙̇ËËÙÙ‹‹ÌÌ··ÙÙ··  

ÎÎ··ııËËÌÌÂÂÚÚÈÈÓÓ‹‹˜̃  
˙̇ˆ̂‹‹˜̃

ÌÌÔÔÚÚÊÊ‹‹
ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··˜̃

ÌÌ¤¤ÏÏËË ÚÚfifiÏÏÔÔÈÈ

∏∏  √√ÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··
ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎfifi˜̃  ııÂÂÛÛÌÌfifi˜̃

¤¤¯̄ÂÂÈÈ ··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙˆ̂››˙̇ÂÂÈÈ

¯̄··ÚÚ··ÎÎÙÙËËÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¿¿

fifiÔÔ˘̆  ‰‰ËËÌÌÈÈÔÔ˘̆ÚÚÁÁÔÔ‡‡ÓÓÙÙ··ÈÈ
‰‰ÂÂÛÛÌÌÔÔ››  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ¯̄¤¤ÛÛÂÂÈÈ˜̃

ÌÌÂÂÙÙ··ÍÍ‡‡  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÌÌÂÂÏÏÒÒÓÓ  ÙÙËË˜̃

ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË
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� Παρατηρ�	µε τα σκ�τσα και σ��λι���υµε τις δραστηρι�τητες, στις �π��ες µπ�ρε� να
συµµετ���υν �λα τα µ�λη της �ικ�γ�νειας.

Η �ικ�γ�νεια ε�ναι µια κ�ινωνικ  �µ�δα π�υ απ�τελε�ται συν θως απ� τ�υς
γ�νε�ς και τ� παιδ�   τα παιδι� π�υ ανατρ�"�υν. Τα �τ�µα αυτ� απ�τελ�	ν τα
µ�λη της �ικ�γ�νειας και αναπτ	σσ�υν µετα$	 τ�υς σ��σεις αγ�πης, �ρ�ντ�-
δας και αλληλ����θειας. %ι γ�νε�ς δεν "ρ�ντ���υν να καλ	πτ�υν µ�ν� τις
πρωταρ�ικ�ς – 'ι�λ�γικ�ς αν�γκες των παιδι(ν τ�υς, �πως τα ρ�	�α, την
τρ�"  και τη στ�γη. Φρ�ντ���υν και για τις συναισθηµατικ�ς, πνευµατικ�ς και
κ�ινωνικ�ς τ�υς αν�γκες. %ι γ�νε�ς πρ�σ"�ρ�υν αγ�πη, πρ�στασ�α, ασ"�λεια
στα παιδι� τ�υς, πρ�σπαθ�	ν να τα καταν� σ�υν και να τα '�ηθ σ�υν να
λ	σ�υν τα πρ�'λ µατ� τ�υς. Επ�σης, µεριµν�	ν για την εκπα�δευσ  τ�υς, τα
'�ηθ�	ν να εντα�θ�	ν στην κ�ινων�α και να γ�ν�υν ανε$�ρτητα �τ�µα και
�ρ σιµ�ι π�λ�τες.
Η �ικ�γ�νεια απ�κτ� επ�σηµη µ�ρ"  µε τ�ν γ�µ�, θρησκευτικ�   π�λιτικ�. Η
π�λιτε�α ��ει θεσπ�σει �να σ	ν�λ� ν�µων, τ� %ικ�γενειακ� ∆�και�, π�υ ανα"�-
ρ�νται στ�ν γ�µ� και την �ικ�γ�νεια.

✓ Π�ιες ν�µ��εις �τι ε�ναι �ι αν�γκες σ�υ;
✓ Με π�ι�ν τρ�π� αυτ�ς ικαν�π�ι�	νται µ�σα στην �ικ�γ�νεια;

� ∆�ν�υµε παραδε�γµατα σ��σεων των µελ(ν της �ικ�γ�νειας:

1. Τα 1ριστ�	γεννα συγκεντρ(νεται η �ικ�γ�νεια και �λ�ι µα�� ��υν τις παραδ�σεις
των ηµερ(ν και ανταλλ�σσ�υν ευ��ς και δ(ρα.

2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................

Ενότητα Ά : Η οικογένεια
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Η �ικ�γ�νεια, τα µ�λη της 
και �ι µετα#$ τ�υς σ��σεις

1ο
Κεφάλαιο

1η ΘΕΜΑΤΙΚ
Η

ΕΝ
ΟΤ

Η
ΤΑ
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Μετ� απ� �να ατ	�ηµα, � Αντρ�ας �σπασε τ� π�δι τ�υ. Πρ�πει να µε�νει στ� κρε'�τι για
αρκετ� καιρ�. 5λ�ι στ� σπ�τι τ�	 συµπαραστ�κ�νται.
Η µητ�ρα 'ρ�σκεται �σ� περισσ�τερ� µπ�ρε� κ�ντ� τ�υ και τ�ν '�ηθ�ει σε �,τι �ρει��εται.
% πατ�ρας .................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
% Ιω�ννα, η µεγ�λη τ�υ αδερ" , ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................
Η γιαγι�  ρθε να µε�νει µα�� τ�υς για να .............................................................................
.....................................................................................................................................................

❖ Συµπληρ(ν�υµε τις πρ�τ�σεις.

❖ Μ�ιρα��µαστε τ�υς ρ�λ�υς και πα���υµε τ� σεν�ρι�.

❖ Συ�ητ�µε δικ�ς µας εµπειρ�ες ανα"�ρ�ντας περιπτ(σεις, �π�υ η �ικ�γ�νεια ενωµ�νη
αντιµετ(πισε �να πρ�'ληµα.

Η �ικ�γ�νεια ε�ναι η πρ�τη και η πι� �ασικ� κ�ινωνικ� �µ	δα, στην �π��α συµµετ��ει
� �νθρωπ�ς απ� τη γ�ννησ� τ�υ.
Στ� πλα�σι� των �ικ�γενειακ�ν σ��σεων, κ�θε �τ�µ� δεν καλ!πτει µ�ν� τις πρωταρ�ι-
κ�ς τ�υ αν�γκες, αλλ� µαθα�νει να συνυπ	ρ�ει και να συνεργ	�εται µε τα υπ�λ�ιπα
µ�λη της �ικ�γ�νειας και να εντ�σσεται �µαλ� στην κ�ινων�α.
#ι γ�νε�ς ���υν κυρ�ως την ευθ!νη για την ε!ρυθµη λειτ�υργ�α της �ικ�γ�νειας.
Τα υπ�λ�ιπα µ�λη µπ�ρ�!ν να συµ��λ�υν κι αυτ� µε τις εν�ργει�ς τ�υς, στην �µαλ�
καθηµεριν� �ικ�γενειακ� %ω�.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

Κεφάλαιο 1ο: Η οικογένεια, τα µέλη της και οι µεταξύ τους σχέσεις
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❖ Με π�ια απ� τις παραπ�νω �ικ�γ�νειες µ�ι��ει η δικ  σ�υ;
❖ Π�ια κ�ιν� �αρακτηριστικ� και π�ιες δια"�ρ�ς µπ�ρ�	µε να διακρ�ν�υµε

αν�µεσα στις �ικ�γ�νειες π�υ εικ�ν���νται;

Α. Η µ�ρ�� της �ικ�γ�νειας

Η �ικ�γ�νεια απ�κτ� ιδια�τερα �αρακτηριστικ� αν�λ�γα µε τ� κ�ινωνικ� περι-
��λλ�ν, τις  �ικ�ν�µικ�ς δυνατ�τητες, την παρ�δ�ση, τ�ν π�λιτισµ� και τ�ν
τρ�π� %ω�ς. Τ� �ασικ�τερ� �αρακτηριστικ� ε�ναι η µ�ρ&� της. Παλαι�τερα, η
πι� διαδεδ�µ�νη µ�ρ&� �ικ�γ�νειας �ταν η διευρυµ�νη, στην �π��α µα%� µε
τ�υς γ�νε�ς και τα παιδι� %�!σαν � παππ�!ς και η γιαγι�. Στις σ!γ�ρ�νες κ�ι-

Ενότητα Ά : Η οικογένεια
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Ρ�λ�ι, δικαι'µατα και υπ��ρε'σεις 
των µελ'ν της �ικ�γ�νειας

ÊˆÙ. 2.1 ¶˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÊˆÙ. 2.2 ¶ÔÏ‡ÙÂÎÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·

ÊˆÙ. 2.3  ªÔÓÔÁÔÓÂ˚Î‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÊˆÙ. 2.4  ¶ÔÏ‡ÙÂÎÓË Î·È ¢ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·

2ο
Κεφάλαιο

1η ΘΕΜΑΤΙΚ
Η

ΕΝ
ΟΤ

Η
ΤΑ
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νων�ες, η πι� συνηθισµ�νη µ�ρ&� �ικ�γ�νειας ε�ναι η πυρηνικ� π�υ απ�τελε�-
ται απ� τ�υς γ�νε�ς και τα παιδι�. Η �ικ�γ�νεια µπ�ρε� να ε�ναι επ�σης π�λ�-
τεκνη (µε π�λλ� παιδι�), µ�ν�γ�νεϊκ� (τα παιδι� %�υν µε τ�ν �να γ�ν�α).

❖ Ε�παµε �τι στην επ��  µας η πι� συνηθισµ�νη µ�ρ"  �ικ�γ�νειας ε�ναι η πυρηνικ .
Γιατ� ν�µ��εις �τι συµ'α�νει αυτ�;

Β. Ρ�λ�ι και �ργ�νωση

Για να λειτ�υργ�σει �µαλ� µια �ικ�γ�νεια, τα µ�λη της υι�-
θετ�!ν και µ�ιρ�%�νται δια&�ρετικ�!ς ρ�λ�υς και τρ�-

π�υς συµπερι&�ρ�ς. #ι γ�νε�ς &ρ�ντ�%�υν τα παιδι�
τ�υς και πρ�σπαθ�!ν να καλ!ψ�υν τις αν�γκες

τ�υς. Τα παιδι� µε τη σειρ� τ�υς, &�ρ�νται µε
σε�ασµ� και αγ�πη στ�υς γ�νε�ς τ�υς, ανα-

γνωρ�%�υν τις πρ�σπ�θει�ς τ�υς και τ�υς
��ηθ�!ν �σ� και �π�υ µπ�ρ�!ν.
Τα µ�λη της �ικ�γ�νειας ���υν και �λλ�υς
ρ�λ�υς στη %ω� τ�υς. #ι γ�νε�ς µπ�ρε� να
ε�ναι ταυτ��ρ�να και εργα%�µεν�ι, µ�λη
συλλ�γων κ.�. Τα παιδι� ε�ναι µαθητ�ς
και παρ�λληλα µπ�ρε� να απ�τελ�!ν
µ�λη αθλητικ�ν �µ�δων κ.�.

✓ Σε π�ια µ�ρ"  �ικ�γ�νειας ανα"�ρεται � ∆ικαι�π�λις; Π�ι�ι ε�ναι �ι ρ�λ�ι
των µελ(ν στην �ικ�γ�νεια π�υ µας περιγρ�"ει;

✓ Ν�µ��εις �τι ισ�	ει τ� �δι� και σ µερα για τα µ�λη της �ικ�γ�νειας;
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Κεφάλαιο 2ο: Ρόλοι, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας

∫∫··ÈÈ  ÒÒ˜̃  ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ÂÂÈÈ  
ÙÙÔÔ  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ÌÌ¤¤ÏÏÔÔ˜̃  
ÙÙËË˜̃  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··˜̃  

ÙÙÈÈ  ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ  ÓÓ··  ÎÎ¿¿ÓÓÂÂÈÈ;;  

¶¶ÚÚÈÈÓÓ  ··fifi  ··ÚÚÎÎÂÂÙÙ¤¤˜̃  ‰‰ÂÂÎÎ··ÂÂÙÙ››ÂÂ˜̃,,  ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓ‰‰ÚÚÂÂ˜̃
ÙÙÔÔ˘̆  ÛÛÈÈÙÙÈÈÔÔ‡‡  ÂÂ››¯̄··ÓÓ  ÙÙÔÔÓÓ  ÚÚÒÒÙÙÔÔ  ÏÏfifiÁÁÔÔ..  
√√  ÌÌÂÂÁÁ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚÔÔ˜̃  ÛÛÂÂ  ËËÏÏÈÈÎÎ››··  ¿¿ÓÓ‰‰ÚÚ··˜̃  

((..¯̄..  ··ÔÔ‡‡˜̃,,  ··ÙÙ¤¤ÚÚ··˜̃))  ··ÔÔÊÊ¿¿ÛÛÈÈ˙̇ÂÂ
ÁÁÈÈ··  fifiÏÏ··  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ››ÙÙÈÈ..  √√ÈÈ  ÁÁ˘̆ÓÓ··››ÎÎÂÂ˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓ‹‹ııˆ̂˜̃
··ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÔÔ‡‡ÓÓÙÙ··ÓÓ  ÌÌÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››ÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÛÛÈÈÙÙÈÈÔÔ‡‡..
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� Στ�ν παρακ�τω π�νακα συµπληρ(νω τα µ�λη της �ικ�γ�νει�ς µ�υ και �ρισµ�νες απ�
τις δραστηρι�τητες π�υ σ�ετ���νται µε τ�υς ρ�λ�υς, τ�υς �π���υς µπ�ρε� να ��ει � κ�θε
�νας. Για παρ�δειγµα: Εγ( δια'��ω, παρακ�λ�υθ( τα µαθ µατ� µ�υ κτλ., η µητ�ρα
"ρ�ντ��ει για τις καθηµεριν�ς αν�γκες κτλ.

Γ. ∆ικαι'µατα και υπ��ρε'σεις

❖ Συ�ητ�µε για τ�υς καν�νες π�υ ε�ναι απαρα�τητ�ι σε µια �ικ�γ�νεια, (στε
να λειτ�υργε� αρµ�νικ�.

Για να ε,ασ&αλιστε� η �µαλ� λειτ�υργ�α της �ικ�γ�νειας, τα µ�λη της πρ�πει να
τηρ�!ν συγκεκριµ�ν�υς καν�νες συµπερι��ρ	ς. #ι καν�νες ρυθµ�%�υν συν�-
θως αυτ� π�υ πρ�πει να κ�νει � να απ�&ε!γει τ� κ�θε µ�λ�ς της �ικ�γ�νειας.
Μ�σα στην �ικ�γ�νεια, τα µ�λη της ���υν δικαι�µατα, αλλ� παρ�λληλα και
υπ��ρε�σεις. Για παρ�δειγµα, πρ�πει να κ�νω ησυ��α, �ταν δια��%ει � αδερ-
&�ς µ�υ. Ε�ναι υπ��ρ�ωση για µ�να, αλλ� ικαν�π�ιε� και τ� δικα�ωµα τ�υ
αδερ&�! µ�υ να δια��%ει µε ησυ��α.

Εγ' ........................... ........................... ........................... ...........................

δια'��ω

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η κοινωνία
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££··  ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ  fifiÌÌˆ̂˜̃  
ÙÙ··  ÌÌ¤¤ÏÏËË  ÙÙËË˜̃  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··˜̃  ÓÓ··
ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··
ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÈÈ˜̃  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆˜̃..

∞∞ÓÓ  ÙÙËËÚÚÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÎÎ¿¿ÔÔÈÈÔÔ˘̆˜̃
ÎÎ··ÓÓfifiÓÓÂÂ˜̃,,  ËË  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁÂÂÓÓÂÂÈÈ··ÎÎ‹‹

˙̇ˆ̂‹‹  ÌÌÔÔÚÚÂÂ››  ÓÓ··  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ
··ÚÚÌÌÔÔÓÓÈÈÎÎ‹‹..
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� 1ωρι��µαστε σε �µ�δες και καταγρ�"�υµε κ�π�ια απ� τα δικαι(µατα και τις υπ��ρε-
(σεις π�υ ���υµε εµε�ς ως µ�λη της �ικ�γ�νει�ς µας.

Σε µια �ικ�γ�νεια ��υν � πατ�ρας, η µητ�ρα και τα δυ� παιδι�, � Γι(ργ�ς και η 1ριστ�να.
%ι γ�νε�ς ���υν επιστρ�ψει απ� τη δ�υλει� τ�υς και ε�ναι π�λ	 κ�υρασµ�ν�ι. Τα παιδι�
"ων���υν, µαλ(ν�υν και ……

❖ Συ�ητ�µε και συµπληρ(ν�υµε τ� σεν�ρι� (τι γ�νεται µετ�;)

❖ Π(ς µπ�ρ�	µε να αντιµετωπ�σ�υµε παρ�µ�ιες καταστ�σεις;

❖ Μ�ιρα��µαστε τ�υς ρ�λ�υς και πα���υµε τ� σεν�ρι�.

/αρακτηριστικ� στ�ι�ε�� της �ικ�γ�νειας ε�ναι η µ�ρ&� της. Υπ�ρ��υν δια&�ρετικ�ς
µ�ρ&�ς �ικ�γ�νειας αν�λ�γα µε τ�ν αριθµ� των µελ�ν της, τις κ�ινωνικ�ς και �ικ�ν�-
µικ�ς συνθ�κες, την παρ�δ�ση εν�ς τ�π�υ, τα �θη και τα �θιµα. Στη σηµεριν� επ���, η
πι� συνηθισµ�νη µ�ρ&� �ικ�γ�νειας ε�ναι η πυρηνικ�.
Απαρα�τητ� στ�ι�ε�� για την �µαλ� λειτ�υργ�α της �ικ�γ�νειας ε�ναι η �ργ	νωσ� της.
Τα µ�λη της αναλαµ��ν�υν ρ�λ�υς, απ� τ�υς �π���υς πρ�κ!πτει και η συµπερι&�ρ�
τ�υς. Στην �µαλ� λειτ�υργ�α της �ικ�γ�νειας συντελ�!ν και �ι καν�νες συµπερι&�ρ�ς
π�υ πρ�πει να τηρ�!ν τα µ�λη της.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

ΥΠ-.ΡΕΩΣΕΙΣ

>�ω υπ��ρ�ωση να κ�νω ησυ��α, �ταν κ�ι-
µ�ται κ�π�ι� µ�λ�ς της �ικ�γ�νει�ς µ�υ.
>�ω υπ��ρ�ωση να µη δηµι�υργ( πρ�'λ -
µατα, αν �ι γ�νε�ς µ�υ δεν ���υν �ρ�ν�  
δεν µπ�ρ�	ν να ικαν�π�ι σ�υν µια επιθυ-
µ�α µ�υ.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

>�ω δικα�ωµα να δια'��ω µε ησυ��α στ�
δωµ�τι� µ�υ.
>�ω δικα�ωµα να πα��ω, �ταν τελει(σω τα
µαθ µατ� µ�υ.

Κεφάλαιο 2ο: Ρόλοι, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας
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Παρατηρ�	µε τα σκ�τσα και συ�ητ�µε �λ�ι µα��:
❖ Π�ιες δυσκ�λ�ες µπ�ρε� να ��ει µια �ικ�γ�νεια;
❖ Π(ς µπ�ρ�	ν να αντιµετωπιστ�	ν τ�τ�ιες δυσκ�λ�ες;

Συ�ν� η �ικ�γ�νεια αντιµετωπ��ει δυσκ�λ�ες και συγκρ�	σεις π�υ πρ�καλ�	-
νται απ� δι�"�ρ�υς παρ�γ�ντες ε�τε εσωτερικ�	ς, �πως η �λλειψη επικ�ινω-
ν�ας µετα$	 των µελ(ν   κ�π�ι� σ�'αρ� πρ�'ληµα υγε�ας, ε�τε ε$ωτερικ�	ς,
�πως η ανεργ�α των γ�ν�ων, η αδυναµ�α �ντα$ης στην τ�πικ  κ�ινων�α   µια
$α"νικ  καταστρ�" .
%ι περισσ�τερες δυσκ�λ�ες µπ�ρ�	ν να αντιµετωπ���νται απ� την �ικ�γ�νεια,
�ταν �λα τα µ�λη της ε�ναι ενωµ�να, δε��ν�υν δι�θεση για συνεργασ�α, συ5η-
τ�$ν µετα#$ τ�υς, πρ�σπαθ�	ν να καταν��σ�υν και να '�ηθ σ�υν � �νας τ�ν
�λλ�ν.
5ταν πρ�κειται για πρ�'λ µατα π�υ �"ε�λ�νται σε ε$ωτερικ�	ς παρ�γ�ντες,
�πως η ανεργ�α   τα �ικ�ν�µικ� πρ�'λ µατα, ε�ναι απαρα�τητη η υπ�στ ρι$η
της �ικ�γ�νειας απ� τ� κρ�τ�ς µε µ�τρα πρ�ν�ιας.

❖ % Γι�ννης ε�ναι 12 ετ(ν. Τελευτα�α ε�ναι π�λ	 νευρικ�ς και µιλ�ει απ�τ�µα
στ�υς γ�νε�ς τ�υ. Η �ικ�γ�νει� τ�υ πρ�'ληµατ��εται και αναρωτι�ται τι τ�υ
συµ'α�νει. Συ�ητ�µε και καταγρ�"�υµε δυσκ�λ�ες π�υ µπ�ρε� να δηµι�υργη-
θ�	ν στις σ��σεις των µελ(ν της �ικ�γ�νειας ε$αιτ�ας της συµπερι"�ρ�ς τ�υ.
� Με τη Μαρ�α την αδερ"  τ�υ .....................................................................
� Με τ�ν Κ(στα τ�ν µεγαλ	τερ� τ�υ αδερ"� .............................................
� % µπαµπ�ς ....................................................................................................
� Η µαµ� ...........................................................................................................

Ενότητα Ά : Η οικογένεια
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∆υσκ�λ�ες π�υ αντιµετωπ�5ει 
η �ικ�γ�νεια

3ο
Κεφάλαιο

1η ΘΕΜΑΤΙΚ
Η
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ΟΤ

Η
ΤΑ
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Κεφάλαιο 3ο: ∆υσκολίες που αντιµετωπίζει η οικογένεια

Π�λλ�ς &�ρ�ς, �µως, �ι δυσκ�λ�ες µ�σα στην �ικ�γ�νεια ε�ναι σ��αρ�ς και �δη-
γ�!ν σε συνε�ε�ς κα�γ�δες µετα,! των µελ�ν, συγκρ�!σεις, ��α � και δια%!γι�.
Για την αντιµετ�πιση αυτ�ν των πρ��ληµ�των και την πρ�στασ�α των µελ�ν
της �ικ�γ�νειας, υπ�ρ��υν &�ρε�ς και υπηρεσ�ες, �πως ε�ναι �ι �ικ�γενειακ��
σ�µ �υλ�ι � τα συµ �υλευτικ	 κ�ντρα στ�ρι!ης της �ικ�γ�νειας. Σε αυτ� µπ�-
ρ�!ν να απευθυνθ�!ν τα µ�λη της �ικ�γ�νειας πρ�κειµ�ν�υ να ��ηθηθ�!ν.
2ταν �µως η αντιµετ�πιση των εσωτερικ�ν πρ��ληµ�των ε�ναι αδ!νατη, τ�τε
ανα%ητε�ται λ!ση µε ��ση τ�υς ν�µ�υς π�υ ��ει θεσπ�σει η π�λιτε�α.

%ι γ�νε�ς της Ελ�νης εργ���νταν σε �να εργ�στ�σι�, τ� �π��� �κλεισε. Εδ( και δ	� µ νες
� πατ�ρας της ψ��νει για δ�υλει� και η µητ�ρα της πρ�σπαθε� να '�ηθ σει δ�υλε	�ντας
περιστασιακ�. Η Ελ�νη ��ει κι �να µεγαλ	τερ� αδερ"�, τ�ν Θαν�ση, 17 ετ(ν.

✓ Συ�ητ�µε τρ�π�υς µε τ�υς �π���υς η �ικ�γ�νεια της Ελ�νης µπ�ρε� να αντιµετωπ�-
σει τη συγκεκριµ�νη κατ�σταση.
� Π�ιες ε�ναι �ι δυσκ�λ�ες π�υ θα αντιµετωπ�σει η �ικ�γ�νεια της Ελ�νης;
� Π�	 µπ�ρε� να απευθυνθε� για να �ητ σει '� θεια;

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
∏∏  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ÚÚÒÒÙÙËË  ÎÎ··ÈÈ  ÈÈÔÔ  ‚‚··ÛÛÈÈÎÎ‹‹  ÔÔÌÌ¿¿‰‰··,,  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÔÔÔÔ››··  ÁÁÂÂÓÓÓÓÈÈ¤¤ÙÙ··ÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌÂÂÁÁ··ÏÏÒÒÓÓÂÂÈÈ  ÔÔ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂--
ÔÔ˜̃..  ªª¤¤ÛÛ··  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··  ÙÙ··  ÌÌ¤¤ÏÏËË  ÙÙËË˜̃  ÈÈÎÎ··ÓÓÔÔÔÔÈÈÔÔ‡‡ÓÓ  ÙÙÈÈ˜̃  ‚‚··ÛÛÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ˘̆ÁÁ¯̄ÚÚfifiÓÓˆ̂˜̃  ÌÌ··ıı··››--
ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÓÓ··  ÛÛ˘̆ÓÓ˘̆¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ..  
ÃÃ··ÚÚ··ÎÎÙÙËËÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi  ÙÙËË˜̃  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ÌÌÔÔÚÚÊÊ‹‹  ÙÙËË˜̃..  ™™ÙÙËË  ÛÛËËÌÌÂÂÚÚÈÈÓÓ‹‹  ÂÂÔÔ¯̄‹‹,,  ËË  ÈÈÔÔ  ÛÛ˘̆ÓÓËËııÈÈÛÛÌÌ¤¤ÓÓËË  ÌÌÔÔÚÚÊÊ‹‹
ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ˘̆ÚÚËËÓÓÈÈÎÎ‹‹..
°°ÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚËË  ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››··  ÙÙËË˜̃  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··˜̃,,  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ÌÌ¤¤ÏÏÔÔ˜̃  ÙÙËË˜̃  ··ÓÓ··ÏÏ··ÌÌ‚‚¿¿ÓÓÂÂÈÈ  ÚÚfifiÏÏÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ
··ÎÎÔÔÏÏÔÔ˘̆ııÂÂ››  ÎÎ··ÓÓfifiÓÓÂÂ˜̃  ÛÛ˘̆ÌÌÂÂÚÚÈÈÊÊÔÔÚÚ¿¿˜̃,,  ÔÔÈÈ  ÔÔÔÔ››ÔÔÈÈ  ÔÔÚÚ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÈÈ˜̃  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆..  
¶¶ÔÔÏÏÏÏ¤¤˜̃  ÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃,,  ËË  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··  ··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙˆ̂››˙̇ÂÂÈÈ  ‰‰˘̆ÛÛÎÎÔÔÏÏ››ÂÂ˜̃,,  ÔÔÈÈ  ÔÔÔÔ››ÂÂ˜̃  ÌÌÔÔÚÚÂÂ››  ÓÓ··  ÔÔÊÊÂÂ››ÏÏÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÛÛÂÂ  ÂÂÛÛˆ̂ÙÙÂÂÚÚÈÈÎÎÔÔ‡‡˜̃
‹‹  ÂÂÍÍˆ̂ÙÙÂÂÚÚÈÈÎÎÔÔ‡‡˜̃  ··ÚÚ¿¿ÁÁÔÔÓÓÙÙÂÂ˜̃..  ŸŸÙÙ··ÓÓ  ÔÔÈÈ  ‰‰˘̆ÛÛÎÎÔÔÏÏ››ÂÂ˜̃  ‰‰ÂÂÓÓ  ÌÌÔÔÚÚÔÔ‡‡ÓÓ  ÓÓ··  ··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙˆ̂ÈÈÛÛÙÙÔÔ‡‡ÓÓ  ··fifi  ÙÙËËÓÓ  ››‰‰ÈÈ··  ÙÙËËÓÓ
ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··,,  ÙÙfifiÙÙÂÂ  ÙÙ··  ÌÌ¤¤ÏÏËË  ÙÙËË˜̃  ··ÂÂ˘̆ıı‡‡ÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ¤¤˜̃  ˘̆ËËÚÚÂÂÛÛ››ÂÂ˜̃  ‹‹  ··ÓÓ··˙̇ËËÙÙÂÂ››ÙÙ··ÈÈ  ÏÏ‡‡ÛÛËË  ÌÌÂÂ  ‚‚¿¿ÛÛËË
ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÓÓfifiÌÌÔÔ˘̆˜̃  ÔÔ˘̆  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ııÂÂÛÛ››ÛÛÂÂÈÈ  ËË  ÔÔÏÏÈÈÙÙÂÂ››··..

Στην �ικ�γ�νεια π�λλ�ς &�ρ�ς δηµι�υργ�!νται δυσκ�λ�ες, π�υ µπ�ρε� να �&ε�λ�νται σε
εσωτερικ�!ς παρ�γ�ντες, �πως η �λλειψη επικ�ινων�ας των µελ�ν � σε ε,ωτερικ�!ς
παρ�γ�ντες, �πως η ανεργ�α και τα �ικ�ν�µικ� πρ��λ�µατα. Κ�π�ιες εσωτερικ�ς
δυσκ�λ�ες ε�ναι δυνατ�ν να ,επεραστ�!ν µε καταν�ηση, συ��τηση, αλληλ� ��θεια και
συνεργασ�α των µελ�ν. Σε περιπτ�σεις π�υ �ι δυσκ�λ�ες ε�ναι αδ!νατ� να επιλυθ�!ν
µ�σα στην �ικ�γ�νεια, τα µ�λη της µπ�ρ�!ν να απευθυνθ�!ν στις κ�ινωνικ�ς υπηρεσ�ες,
π�υ υπ�ρ��υν γι’ αυτ� τ�ν σκ�π�.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η κοινωνία 
ΚΟ

ΙΝ
Ω

ΝΙ
ΚΗ

 K
AI

 Π
ΟΛ

ΙΤ
ΙΚ

Η 
ΑΓ

Ω
ΓΗ

•
ΣΤ

΄ 
∆Η

Μ
ΟΤ

ΙΚ
ΟΥ

ÙÙÔÔÓÓ  ÙÙÚÚfifiÔÔ  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ
ÔÔÔÔ››ÔÔ  ÙÙÔÔ  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃
··ÚÚ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ··ÁÁ··ııfifi

ÙÙËË˜̃  ÂÂÎÎ··››‰‰ÂÂ˘̆ÛÛËË˜̃  ÎÎ··ÈÈ
ÙÙËË˜̃  ··ÈÈ‰‰ÂÂ››··˜̃.. ‚‚··ııÌÌ››‰‰ÂÂ˜̃

∆∆ÔÔ  ∂∂ÎÎ··ÈÈ‰‰ÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎfifi  ™™‡‡ÛÛÙÙËËÌÌ··

¤¤¯̄ÂÂÈÈ ÛÛÙÙËË  ¯̄ÒÒÚÚ··  ÌÌ··˜̃  
¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ˆ̂˜̃  ÛÛÙÙfifi¯̄ÔÔ

ÙÙËËÓÓ  ··ÚÚÔÔ¯̄‹‹ ››ÛÛˆ̂ÓÓ
ÂÂ˘̆ÎÎ··ÈÈÚÚÈÈÒÒÓÓ  ÌÌ¿¿ııËËÛÛËË˜̃
ÛÛÂÂ  fifiÏÏ··  ÙÙ··  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿

‰‰ÈÈÔÔ››ÎÎËËÛÛËË

ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË
((ÀÀ¶¶..∂∂..¶¶..££..))

··ÔÔÙÙÂÂÏÏÂÂ››

Εν�τητα B	

Τ� Εκπαιδευτικ� Σ$στηµα
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Συ�ητ�µε �λ�ι µα��:
❖ Σε τι µας ω"ελε� τ� σ��λε��;
❖ Γνωρ���υµε παιδι� π�υ δεν πηγα�ν�υν σ��λε��; Αναρωτι�µαστε γιατ� δεν

πηγα�ν�υν.

Η εκπα�δευση ε�ναι �να ε,αιρετικ� σηµαντικ� αγαθ� για τ�ν �νθρωπ�. Καθ�ς
�ι κ�ινων�ες αλλ�%�υν, αλλ�%ει και � τρ�π�ς µε τ�ν �π��� η εκπα�δευση πρ�-
σ&�ρεται στ�υς ανθρ�π�υς. Στη σηµεριν� επ���, τα κρ�τη �ργαν�ν�υν τα
εκπαιδευτικ� τ�υς συστ�µατα πρ�κειµ�ν�υ να ε,ασ&αλ�σ�υν σε �λα τα παιδι�
τ� δικα�ωµα στην εκπα�δευση. Στ� σ��λε�� τ� παιδ� απ�κτ� µε συστηµατικ�
τρ�π� γν�σεις, δε!ι�τητες και α!�ες, δηλαδ� µ�ρ�ωση και παιδε�α.
Στη ��ρα µας, η �ργ�νωση της εκπα�δευσης και � τρ�π�ς λειτ�υργ�ας τ�υ
εκπαιδευτικ�! συστ�µατ�ς απ�τελ�!ν ευθ!νη τ�υ Υπ�υργε��υ Εθνικ�ς Παι-
δε�ας και Θρησκευµ�των (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
Σ!µ&ωνα µε τ�ν ν�µ�, η υπ��ρεωτικ� &��τηση διαρκε� δ�κα �τη και περιλαµ-
��νει τ� Νηπιαγωγε��, τ� ∆ηµ�τικ� και τ� Γυµν	σι�. # µαθητ�ς µπ�ρε� να
συνε��σει στ� Λ�κει� � σε κ�π�ια �λλη Σ��λ�. 2π�ι�ς επιθυµε�, µετ� τ� Λ!κει�
µπ�ρε� να π�ει στ� Πανεπιστ�µι� (Α.Ε.Ι.) � σε �λλ� εκπαιδευτικ� �δρυµα
(Α.Τ.Ε.Ι. � Ι.Ε.Κ.). Η π�λιτε�α �&ε�λει να ��ηθ�σει τα παιδι� να &�ιτ�σ�υν στ�
σ��λε��, γι’ αυτ� και η εκπα�δευση εκτ�ς απ� υπ��ρεωτικ� ε�ναι και δωρε	ν.

Κεφάλαιο 1ο: Το εκπαιδευτικό σύστηµα και το σχολείο 
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Τ� εκπαιδευτικ� σ$στηµα 
και τ� σ��λε�� 

µµ¤¤‚‚··ÈÈ··,,  ÌÌ··ıı··››ÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ
ÔÔÏÏÏÏ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ··ÔÔÎÎÙÙÔÔ‡‡ÌÌÂÂ
ÔÔÏÏÏÏÔÔ‡‡˜̃  ÓÓ¤¤ÔÔ˘̆˜̃  ÊÊ››ÏÏÔÔ˘̆˜̃

ÎÎ··ÈÈ  ÊÊ››ÏÏÂÂ˜̃..

∂∂ÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË,,  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ˜̃  ÛÛÎÎÂÂÊÊÙÙÂÂ››
fifiÛÛ··  ÌÌ··ıı··››ÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  

ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ;;

1ο
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#ι �αθµ�δες της εκπα�δευσης
ε�ναι:
α. Πρωτ� 	θµια Εκπα�δευ-

ση, π�υ περιλαµ��νει τ�
Νηπιαγωγε�� και τ� ∆ηµ�-
τικ� Σ��λε��

�. ∆ευτερ� 	θµια Εκπα�δευ-
ση, π�υ περιλαµ��νει τ�
Γυµν�σι�, τ� Γενικ� Λ!κει�
και τ� Επαγγελµατικ� Λ!-
κει� (ΕΠΑ.Λ.) και

γ. Τριτ� 	θµια Εκπα�δευση,
π�υ περιλαµ��νει τ� Πανε-
πιστ�µι� – Αν�τατα Εκπαι-
δευτικ� Ιδρ!µατα (Α.Ε.Ι.)
και τα Αν�τατα Τε�ν�λ�γι-
κ� Εκπαιδευτικ� Ιδρ!µατα
(Α.Τ.Ε.Ι.).

❖ Γιατ� ν�µ��ετε �τι η ελληνικ  π�λιτε�α καθι�ρωσε τη δεκ��ρ�νη υπ��ρεωτι-
κ  εκπα�δευση (5-15 ετ(ν);

Ρατ��� απ� την Ινδ�α: Στη ��ρα µ�υ η εκπα�δευση ε�ναι
δωρε�ν και υπ��ρεωτικ� για �κτ� �ρ�νια (απ� τα 6 ως τα 14
�ρ�νια µας). /ωρ�%εται σε πρωτ� 	θµια (6–11 ετ�ν) και µ�ση
εκπα�δευση (11–14 ετ�ν). 2µως, π�λλ� παιδι� στην πατρ�δα
µ�υ, κυρ�ως απ� &τω��ς �ικ�γ�νειες, δεν πηγα�ν�υν σ��λε��,
γιατ� µ�λις µεγαλ�σ�υν λ�γ� �ρει�%εται να δ�υλ�ψ�υν. Μετ�
την πρωτ���θµια και τη µ�ση εκπα�δευση, υπ�ρ�ει η δευτερ�-
 	θµια εκπα�δευση και �πειτα µπ�ρ�!µε να συνε��σ�υµε τις
σπ�υδ�ς µας αν�λ�γα µε τα ενδια&�ρ�ντα και τις δυνατ�τητες
π�υ ���υµε.

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η κοινωνία
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¢¢ÂÂÓÓ  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  fifiÏÏÂÂ˜̃  ÔÔÈÈ  ¯̄ÒÒÚÚÂÂ˜̃  ‰‰ÂÂÎÎ¿¿¯̄ÚÚÔÔÓÓËË
˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂˆ̂ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÂÂÎÎ··››‰‰ÂÂ˘̆ÛÛËË..  

∞∞˜̃  ‰‰ÈÈ··‚‚¿¿ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚ››ÂÂ˜̃  
ÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃  ¤¤ÛÛÙÙÂÂÈÈÏÏ··ÓÓ  ÙÙ··  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿  ··fifi

‰‰ÈÈ¿¿ÊÊÔÔÚÚÂÂ˜̃  ¯̄ÒÒÚÚÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ˘̆,,  ÛÛ¯̄ÂÂÙÙÈÈÎÎ¿¿
ÌÌÂÂ  ÙÙ··  ÂÂÎÎ··ÈÈ‰‰ÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛ˘̆ÛÛÙÙ‹‹ÌÌ··ÙÙ··!!

Πρωτ�'�θµια
Εκπα�δευση

∆ευτερ�'�θµια
Εκπα�δευση

Τριτ�'�θµια
Εκπα�δευση
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Κεφάλαιο 1ο: Το εκπαιδευτικό σύστηµα και το σχολείο

Μπριγκ�τε απ� τη Γερµαν�α: Στην πατρ�δα µ�υ, η υπ��ρεωτικ�
εκπα�δευση διαρκε� δ�δεκα �ρ�νια. Τ� Νηπιαγωγε�� ε�ναι πρ�-
αιρετικ�. Στη συν��εια, &�ιτ�!µε στ� δηµ�τικ� υπ��ρεωτικ� για
τ�σσερα �ρ�νια. Συνε��%�υµε στη δευτερ���θµια εκπα�δευση,
�π�υ µπ�ρ�!µε να εγγρα&�!µε σε �ναν απ� τ�υς τρεις τ!π�υς
σ��λε�ων, Γυµν	σι� (Gymnasium), Πρακτικ� Σ��λε�� (Realschule)
� Γενικ� Σ��λε�� (Hauptschule). Τελει�ν�ντας �τσι την υπ��ρε-
ωτικ� εκπα�δευση, µπ�ρ�!µε ε�τε να εκπαιδευτ�!µε και να
ασκηθ�!µε σε �να επ�γγελµα π�υ µας ενδια&�ρει, ε�τε να συνε-
��σ�υµε τις σπ�υδ�ς µας στ� πανεπιστ�µι�.

Μπιλ απ� τις Η.Π.Α.: Στις Η.Π.Α., η υπ��ρεωτικ� εκπα�δευση
ε�ναι δωδεκ	�ρ�νη. Τ� Νηπιαγωγε�� δεν ε�ναι υπ��ρεωτικ�, αλλ�
µπ�ρ�!µε να γρα&τ�!µε σε αυτ� απ� τα π�ντε µας �ρ�νια. Στη
συν��εια, ακ�λ�υθ�!ν �,ι �ρ�νια στην πρωτ���θµια εκπα�δευση
στ� ∆ηµ�τικ� σ��λε�� (elementary school) και �,ι �ρ�νια στη δευ-
τερ���θµια εκπα�δευση στ� Γυµν	σι� (junior high school) και τ�
Λ�κει� (senior high school). Τ�λ�ς, µπ�ρ�!µε να π�µε σε κ�π�ι�
κ�λ�γι� � πανεπιστ�µι�, για να συνε��σ�υµε τις σπ�υδ�ς µας σε
�,τι µας ενδια&�ρει.

Κ�στας απ� την Ελλ	δα: Στη ��ρα µ�υ, η υπ��ρεωτικ� εκπα�-
δευση διαρκε� δ�κα �ρ�νια. Τ� Νηπιαγωγε�� ε�ναι υπ��ρεωτικ�
και γρα&�µαστε σε αυτ� απ� τα π�ντε µας �ρ�νια. Στη συν��εια
&�ιτ�!µε �,ι �ρ�νια στ� ∆ηµ�τικ� και τρ�α �ρ�νια στ� Γυµν	σι�.
Τελει�ν�ντας την υπ��ρεωτικ� µας εκπα�δευση, µπ�ρ�!µε να
&�ιτ�σ�υµε τρ�α �ρ�νια στ� Λ!κει� και µετ� να δ�σ�υµε ε,ετ�-
σεις για τ� Πανεπιστ�µι�(Α.Ε.Ι.) � τα Αν�τατα Τε�ν�λ�γικ�
Εκπαιδευτικ� Ιδρ!µατα (Α.Τ.Ε.Ι.). Υπ�ρ�ει επ�σης τ� Επαγγελ-
µατικ� Λ!κει� (ΕΠΑ.Λ.) π�υ λειτ�υργε� παρ�λληλα µε τ� Γενι-
κ� Λ!κει� (ΓΕ.Λ.), απ� τ� �π��� �ι µαθητ�ς µπ�ρ�!ν να δ�σ�υν
πανελλ�νιες ε,ετ�σεις πρ�κειµ�ν�υ να εισα�θ�!ν στ� Πανεπι-
στ�µι� (Α.Ε.Ι.) και τα Α.Τ.Ε.Ι. � να απ�κτ�σ�υν πτυ��� π�υ θα
τ�υς ��ηθ�σει να εντα�θ�!ν στην αγ�ρ� εργασ�ας.

� Εντ�π���υµε �µ�ι�τητες και δια"�ρ�ς στην υπ��ρεωτικ  εκπα�δευση των �ωρ(ν π�υ
ανα"�ρθηκαν παραπ�νω. Με κ�κκιν� ���υν γρα"τε� τα επ�πεδα και τα �τη της υπ�-
�ρεωτικ ς εκπα�δευσης.
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Η Ειρ νη θ�λει να γ�νει αρ�ιτ�κτ�νας, � ∆ικαι�π�λις θ�λει να γ�νει γρα"�στας, η "�λη τ�υς
η Κατερ�να θ�λει να γ�νει κ�µµ(τρια κι εγ(… 

❖ 1ωρι��µαστε σε �µ�δες και γρ�"�υµε στ�ν π�νακα την π�ρε�α σπ�υδ(ν π�υ θα
ακ�λ�υθ σ�υν τα παιδι�.

❖ Στ�ν π�νακα γρ�"ω κι εγ( την π�ρε�α σπ�υδ(ν π�υ επιθυµ( να ακ�λ�υθ σω.

Η εκπα�δευση ε�ναι �να π�λ! σηµαντικ� αγαθ� για τ�ν �νθρωπ� και την κ�ινων�α, γι’
αυτ� και ��ει αναγνωριστε� ως �ασικ� δικα�ωµα για �λα τα παιδι�. Τα κρ�τη, για να
ανταπ�κριθ�!ν στην αν�γκη να εκπαιδε!σ�υν �λ�υς τ�υς π�λ�τες τ�υς, �ργ�νωσαν τα
εκπαιδευτικ	 συστ�µατα, δ�ν�ντας ιδια�τερη �αρ!τητα στη δωρε�ν υπ��ρεωτικ�
εκπα�δευση για �λ�υς. Στην Ελλ�δα, η π�λιτε�α πρ�σ&�ρει υπ��ρεωτικ� δεκ	�ρ�νη
και δωρε	ν εκπα�δευση (5–15 ετ�ν).

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

Ειρ�νη ∆ικαι�π�λις Κατερ�να Εγ'

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

Τ� Ελληνικ� Εκπαιδευτικ� Σ$στηµα

Επ�πεδ� Ηλικ�α 4τη δι	ρκειας
Πρωτ���θµια
Νηπιαγωγε�� 5-6 ετ(ν 1 �ρ�ν�ς

∆ηµ�τικ� 6-12 ετ(ν 6 �ρ�νια
∆ευτερ���θµια

Γυµν�σι� 12-15 ετ(ν 3 �ρ�νια
Γενικ� Λ	κει�   15-18 ετ(ν 3 �ρ�νια

Επαγγελµατικ� Λ	κει�  
Επαγγελµατικ  Σ��λ 

Τριτ���θµια
Πανεπιστ µι� (Α.Ε.Ι.) 18-…...ετ(ν 4-6 �ρ�νια 

  Α.Τ.Ε.Ι. (αν�λ�γα µε τη Σ��λ )

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η κοινωνία
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Κεφάλαιο 2ο: Ένα σχολείο για όλους
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Συ�ητ�µε �λ�ι µα��:
❖ Π�ιες δυσκ�λ�ες αντιµετωπ���υν η Μαρ�α και  � Αλ�α;

Επειδ� τ� κρ�τ�ς αναγνωρ�%ει τ� δικα�ωµα �λων των παιδι�ν στην εκπα�δευ-
ση, ��ει θεσπ�σει µ�τρα πρ�κειµ�ν�υ να τα ��ηθ�σει να σπ�υδ�σ�υν. #ρισµ�-
να απ� αυτ� τα µ�τρα ε�ναι να πα�ρν�υν δωρε�ν τα �ι�λ�α π�υ �ρει�%�νται και
να µπ�ρ�!ν να  ακ�λ�υθ�σ�υν �π�ια π�ρε�α σπ�υδ�ν επιλ�,�υν.
Στα σ��λε�α &�ιτ�!ν και µαθητ�ς π�υ ���υν ,ε�ωριστ�ς αν�γκες, �πως ε�ναι
τα κω&� � �αρ�κ�α παιδι�, τα τυ&λ� και τα παιδι� µε κινητικ� πρ��λ�µατα �
τα παιδι� �ικ�ν�µικ�ν µεταναστ�ν και τσιγγ�νων. 2λα τα παιδι� ���υν
δικα�ωµα στη µ�ρ�ωση και την πρ��δ�.

� ∆ια'���υµε τ� Gρθρ� 16 (παρ�γρα"�ς 2) τ�υ Συντ�γµατ�ς π�υ ανα"�ρεται στην εκπα�-
δευση στην Ελλ�δα. Π�ια ε�ναι η 'ασικ  απ�στ�λ  της παιδε�ας στη �(ρα µας;

❖ Ανα�ητ�	µε µε τη '� θεια τ�υ δασκ�λ�υ   της δασκ�λας µας πληρ�"�ρ�ες
σ�ετικ� µε:
� Τα Τµ�µατα 7ντα#ης
� Τις Τ�#εις Υπ�δ���ς
� Τα Ειδικ� Σ��λε�α 

8ρθρ� 16

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και
φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε
ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

7να σ��λε�� για �λ�υς

∞∞ÏÏ››··,,  1100  ÂÂÙÙÒÒÓÓ:: ∆∆ÔÔ  fifiÓÓÔÔÌÌ¿¿
ÌÌÔÔ˘̆  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ∞∞ÏÏ››··  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂ››ÌÌ··ÈÈ
··fifi  ÙÙËËÓÓ  ∞∞ÏÏ‚‚··ÓÓ››··..  ◊◊ÚÚıı··ÌÌÂÂ
ÚÚfifiÛÛÊÊ··ÙÙ··  ÛÛÙÙËËÓÓ  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··  ÌÌÂÂ
ÙÙËËÓÓ  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆  ÎÎ··ÈÈ

‰‰˘̆ÛÛÎÎÔÔÏÏÂÂ˘̆fifiÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ÔÔÏÏ‡‡  ÓÓ··
ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÌÌÔÔÛÛÙÙÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙËË  ÓÓ¤¤··

ÎÎ··ÙÙ¿¿ÛÛÙÙ··ÛÛËË..  ¶¶ÈÈÔÔ  ÔÔÏÏ‡‡
‰‰˘̆ÛÛÎÎÔÔÏÏÂÂ‡‡ÔÔÌÌ··ÈÈ  ÂÂÁÁÒÒ,,  ÔÔ˘̆

ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ  ÓÓ··  ··ÚÚ··ÎÎÔÔÏÏÔÔ˘̆ıı‹‹ÛÛˆ̂
ÙÙ··  ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙ··  ÙÙÔÔ˘̆  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆

ÛÛÂÂ  ÌÌÈÈ··  ÁÁÏÏÒÒÛÛÛÛ··  ÔÔ˘̆  ‰‰ÂÂÓÓ
ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ˆ̂  ÎÎ··ÏÏ¿¿..  

ªª··ÚÚ››··,,  1111  ÂÂÙÙÒÒÓÓ::
ªªÂÂ  ÏÏ¤¤ÓÓÂÂ  ªª··ÚÚ››··  ÎÎ··ÈÈ

ÂÂ››ÌÌ··ÈÈ  ÙÙÛÛÈÈÁÁÁÁ¿¿ÓÓ··..  
√√ÈÈ  ··ÛÛ¯̄ÔÔÏÏ››ÂÂ˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ
ÁÁÔÔÓÓÈÈÒÒÓÓ  ÌÌÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃
··ÓÓ··ÁÁÎÎ¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÓÓ··
ÌÌÂÂÙÙ··ÎÎÈÈÓÓÔÔ‡‡ÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ

‰‰‡‡ÔÔ  ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÚÚÈÈÛÛ--
ÛÛfifiÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃  ÙÙÔÔÓÓ

¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ..  ŒŒÙÙÛÛÈÈ  
‰‰ÂÂÓÓ  ÊÊÔÔÈÈÙÙÒÒ  fifiÏÏÔÔ  

ÙÙÔÔÓÓ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ  
ÛÛÙÙÔÔ  ››‰‰ÈÈÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ..

2ο
Κεφάλαιο

1η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Σηµει(ν�υµε µε 1 τη σωστ  απ�ντηση:

1. Τ� κρ�τ�ς στ�υς ν�µ�υς π�υ "τι��νει για την εκπα�δευση δ�νει ιδια�τερη σηµασ�α…
α. …στην παρ��� �σων ευκαιρι�ν για �λα τα παιδι�
'. …στην εν�σ�υση των ικαν�τερων µαθητ�ν
γ. …στην καταγωγ� των µαθητ�ν

2. %ι ν�µ�ι π�υ ανα"�ρ�νται στ� εκπαιδευτικ� σ	στηµα �ρ���υν…
α. … την �µ�ι�µ�ρ&η εµ&�νιση των µαθητ�ν
'. … τη λειτ�υργ�α των σ��λικ�ν µ�ν�δων
γ. … την α,ι�π��ηση τ�υ ελε!θερ�υ �ρ�ν�υ των µαθητ�ν

3. %ι τ�$εις υπ�δ�� ς ���υν σκ�π� να ενισ�	σ�υν….
α. …τα παιδι� µε ειδικ�ς εκπαιδευτικ�ς αν�γκες
'. …τα τσιγγαν�π�υλα
γ. …τα παιδι� π�υ κατ�γ�νται απ� �λλες ��ρες

4. Τ� κρ�τ�ς, για να στηρ�$ει την εκπα�δευση παιδι(ν µε ειδικ�ς εκπαιδευτικ�ς αν�γκες ...
α. …��ει δηµι�υργ�σει ειδικ� σ��λε�α και τµ�µατα �ντα,ης στα κ�ιν� σ��λε�α
'. …δεν ��ει ειδικ�!ς ν�µ�υς, γιατ� τα �τ�µα αυτ� δεν µπ�ρ�!ν να ανταπ�κριθ�!ν 

στις απαιτ�σεις τ�υ εκπαιδευτικ�! συστ�µατ�ς
γ. …��ηθ� τ�υς γ�νε�ς τ�υς �ικ�ν�µικ� για να εκπαιδε!�νται τα παιδι� αυτ� 

στ� σπ�τι.

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
∫∫¿¿ııÂÂ  ÛÛ‡‡ÁÁ¯̄ÚÚÔÔÓÓÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌ¤¤ÓÓÔÔ  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃  ÊÊÚÚÔÔÓÓÙÙ››˙̇ÂÂÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÎÎ··››‰‰ÂÂ˘̆ÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÒÒÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆,,  ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÓÓÔÔ--
ÓÓÙÙ··˜̃  ÙÙÔÔ  ‰‰ÈÈÎÎfifi  ÙÙÔÔ˘̆  ÂÂÎÎ··ÈÈ‰‰ÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎfifi  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙËËÌÌ··..  
™™ÙÙËËÓÓ  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··,,  ËË  ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË  ÙÙËË˜̃  ÂÂÎÎ··››‰‰ÂÂ˘̆ÛÛËË˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ÙÙÚÚfifiÔÔ˜̃  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››··˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÂÂÎÎ··ÈÈ‰‰ÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎÔÔ‡‡  ÛÛ˘̆ÛÛÙÙ‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃
··ÔÔÙÙÂÂÏÏÔÔ‡‡ÓÓ  ÂÂ˘̆ıı‡‡ÓÓËË  ÙÙÔÔ˘̆  ÀÀÔÔ˘̆ÚÚÁÁÂÂ››ÔÔ˘̆  ∂∂ııÓÓÈÈÎÎ‹‹˜̃  ¶¶··ÈÈ‰‰ÂÂ››··˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ££ÚÚËËÛÛÎÎÂÂ˘̆ÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ..  µµ··ÛÛÈÈÎÎfifi  ¯̄··ÚÚ··ÎÎÙÙËËÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi  ÙÙÔÔ˘̆
ÂÂÎÎ··ÈÈ‰‰ÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎÔÔ‡‡  ÌÌ··˜̃  ÛÛ˘̆ÛÛÙÙ‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂˆ̂ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ‰‰ÂÂÎÎ¿¿¯̄ÚÚÔÔÓÓËË  ÊÊÔÔ››ÙÙËËÛÛËË..  ∞∞˘̆ÙÙ‹‹  ÂÂÚÚÈÈÏÏ··ÌÌ‚‚¿¿ÓÓÂÂÈÈ  ¤¤ÓÓ··
¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ  ÛÛÙÙÔÔ  ¡¡ËËÈÈ··ÁÁˆ̂ÁÁÂÂ››ÔÔ,,  ¤¤ÍÍÈÈ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÈÈ··  ÛÛÙÙÔÔ  ¢¢ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎfifi  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÚÚ››··  ¯̄ÚÚfifiÓÓÈÈ··  ÛÛÙÙÔÔ  °°˘̆ÌÌÓÓ¿¿ÛÛÈÈÔÔ  ((55--1155  ÂÂÙÙÒÒÓÓ))..  ∂∂››ÛÛËË˜̃,,
ËË  ‰‰ËËÌÌfifiÛÛÈÈ··  ÂÂÎÎ··››‰‰ÂÂ˘̆ÛÛËË  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ‰‰ˆ̂ÚÚÂÂ¿¿ÓÓ ÛÛÂÂ  fifiÏÏÂÂ˜̃  ÙÙÈÈ˜̃  ‚‚··ııÌÌ››‰‰ÂÂ˜̃..  
∏∏  ÔÔÏÏÈÈÙÙÂÂ››··  ÛÛ˘̆ÁÁ¯̄ÚÚfifiÓÓˆ̂˜̃  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ¿¿ÚÚÂÂÈÈ  ÌÌ¤¤ÙÙÚÚ··  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ÛÛÙÙËËÚÚ››ÍÍÂÂÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ‚‚ÔÔËËıı‹‹ÛÛÂÂÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÎÎ··››‰‰ÂÂ˘̆ÛÛËË  ÍÍÂÂ¯̄ˆ̂ÚÚÈÈÛÛÙÙÒÒÓÓ
ÔÔÌÌ¿¿‰‰ˆ̂ÓÓ  ··ÈÈ‰‰ÈÈÒÒÓÓ  ÔÔ˘̆  ··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙˆ̂››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ‰‰ÈÈ¿¿ÊÊÔÔÚÚ··  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··  ÎÎ··ÈÈ  ‰‰˘̆ÛÛÎÎÔÔÏÏ››ÂÂ˜̃..

Τ� ελληνικ� εκπαιδευτικ� σ�στηµα ��ει ως στ��� την παρ��� �σων ευκαιρι�ν στη µ�ρ-
�ωση, �στε �λα τα παιδι� να µπ�ρ�!ν να σπ�υδ�σ�υν και να ανα%ητ�σ�υν αργ�τερα
µια εργασ�α. Γι’ αυτ� η π�λιτε�α µε ν�µ�υς στηρ�%ει τ� δικα�ωµα �λων των π�λιτ�ν στη
µ�ρ&ωση (υπ��ρεωτικ� δεκ��ρ�νη &��τηση στ� σ��λε��, παρ��� �ι�λ�ων κ.�.). Συγ-
�ρ�νως ��ει π�ρει µ�τρα για τη στ�ρι,η ,ε�ωριστ�ν �µ�δων παιδι�ν, �πως ε�ναι τα παι-
δι� µεταναστ�ν, παιδι� µε κινητικ� πρ��λ�µατα κ �.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η κοινωνία 
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Εν�τητα Γ	

Η Εκκλησ�α 

ÙÙÔÔ  ÛÛ‡‡ÓÓÔÔÏÏÔÔ  
ÙÙˆ̂ÓÓ  ÈÈÛÛÙÙÒÒÓÓ  

ÙÙËË˜̃  ¯̄ÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈ··ÓÓÈÈÎÎ‹‹˜̃
››ÛÛÙÙËË˜̃

∏∏  ∂∂ÎÎÎÎÏÏËËÛÛ››··

¤¤¯̄ÂÂÈÈ

ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifi

··ÓÓııÚÚˆ̂ÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi

ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎfifi

∂∂››ÛÛÎÎÔÔÔÔ˜̃ ¶¶ÚÚÂÂÛÛ‚‚‡‡ÙÙÂÂÚÚÔÔ˜̃ ¢¢ÈÈ¿¿ÎÎÔÔÓÓÔÔ˜̃

‚‚··ııÌÌÔÔ››
ππÂÂÚÚÔÔÛÛ‡‡ÓÓËË˜̃

ÂÂÈÈÙÙÂÂÏÏÂÂ››  ¤¤ÚÚÁÁÔÔÂÂ››ÓÓ··ÈÈ
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Ενότητα Γ΄: Η Εκκλησία
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ÊˆÙ. 1.1 ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ÛÂ ÍˆÎÎÏ‹ÛÈ ÊˆÙ. 1.2 ∆Ô ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ µ¿ÙÈÛË˜

Κ�ιτ���υµε τις εικ�νες και συ�ητ�µε κι εµε�ς για τ� ρ�λ� της εκκλησ�ας και τ�
�ργ� π�υ πρ�σ"�ρει.

Η Εκκλησ�α της Ελλ�δ�ς ε�ναι σηµαντικ�ς παρ�γ�ντας της σ!γ�ρ�νης ελληνι-
κ�ς κ�ινων�ας. Στις εν�ρ�ες διδ�σκεται � Λ�γ�ς τ�υ Θε�! µε π�λλ�!ς τρ�π�υς
(λειτ�υργικ�ς πρ�,εις, κατη�ητικ� σ��λε�� κ.�.). Επ�σης, µε τη συνεργασ�α
�λων των πιστ�ν, κληρικ�ν και λαϊκ�ν, η Εκκλησ�α κ�νει πρ�,η την εντ�λ�
τ�υ /ριστ�! «αγαπ�τε αλλ�λ�υς» και &ρ�ντ�%ει ηλικιωµ�ν�υς, µικρ� παιδι�
και �ικ�γ�νειες, πρ�σ&�ρ�ντας &�ρµακα, περ�θαλψη, συσσ�τια κ.�. �ωρ�ς δια-
κρ�σεις &!λ�υ, θρησκε�ας � εθνικ�τητας.

Η -ρθ�δ�#η Ανατ�λικ� Εκκλησ�α τ�υ .ριστ�$ ε�ναι η Εκκλησ�α της �(ρας µας, της
Ελλ�δας. %ι 'αθµ�� της ιερ�σ	νης ε�ναι τρεις:

✓ # ∆ι	κ�ν�ς (κ�ιν�ς δι�κ�ς)
✓ # Πρεσ �τερ�ς (κ�ιν�ς ιερ�ας � παπ�ς)
✓ # Επ�σκ�π�ς (κ�ιν�ς δεσπ�της � µητρ�π�λ�της)

Η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελείται από 80 µητροπόλεις, που είναι µεγάλες γεωγραφικές – διοικητικές περιφέ-
ρειες. Την πνευµατική και διοικητική ευθύνη κάθε µητρόπολης έχει ο µητροπολίτης. Η µητρόπολη µοιράζεται σε ενο-
ρίες, στις οποίες, µε ανάθεση του µητροπολίτη, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ένας ή περισσότεροι κληρικοί
(ιερείς ή διάκονοι). Κέντρο της ενορίας είναι ο ναός, στον οποίο συγκεντρώνονται οι πιστοί που κατοικούν στη
συγκεκριµένη ενορία.
Η Εκκλησία της Ελλάδος διοικείται από τη ∆ιαρκή Ιερά Σύνοδο και από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας. Η ∆ιαρκής
Ιερά Σύνοδος είναι ένα «συµβούλιο», στο οποίο µετέχουν δώδεκα µητροπολίτες για ένα έτος. Η ∆ιαρκής Ιερά Σύνο-
δος αντιµετωπίζει τρέχοντα και επείγοντα ζητήµατα της Εκκλησίας και συνεδριάζει αρκετά συχνά. Τη Σύνοδο της
Ιεραρχίας αποτελούν όλοι οι µητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτή συνεδριάζει ορισµένες φορές το χρόνο
και ασχολείται µε πολύ σοβαρά θέµατα της Εκκλησίας, όπως είναι η εκλογή νέων επισκόπων, προβλήµατα πίστης
κ.ά. Και στις δύο Συνόδους πρόεδρος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Η Εκκλησ�α της Ελλ�δ�ς

∫∫··ÈÈ  ÒÒ˜̃  ‰‰ÈÈÔÔÈÈÎÎÂÂ››ÙÙ··ÈÈ  
ËË  ÂÂÎÎÎÎÏÏËËÛÛ››··;;

1ο
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1η ΘΕΜΑΤΙΚ
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Η
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Κεφάλαιο 1ο: Η Εκκλησία της Ελλάδος

1. Λ	νω τ� σταυρ�λε$�:

-ΡΙ>-ΝΤΙΑ:
1. Η ..................... της Ελλ�δ�ς ��ει µια σηµαντικ  θ�ση στ�υς θεσµ�	ς τ�υ Κρ�τ�υς.
2. Πρ�εδρ�ς της Ιερ�ς Συν�δ�υ.
3. Μικρ  περι�� , τµ µα µιας µητρ�π�λης.
4. Η Ιερ� ..................... απ�τελε�ται απ� �λ�υς τ�υς µητρ�π�λ�τες της Ελλ�δ�ς.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Βαθµ�ς της ιερ�σ	νης.
2. Λ�γεται κι �τσι � ιερωµ�ν�ς.
3. % Επ�σκ�π�ς δι�ικε� τη  .....................
4. Η ..................... Σ	ν�δ�ς απ�"ασ��ει για τα θ�µατα της Εκκλησ�ας.
5. Τ�π�θετε�ται π�νω απ� τ� δι�κ�ν� στην ιεραρ��α.

2. Συ�ητ�µε και καταγρ�"�υµε π(ς θα µπ�ρ�	σαµε και εµε�ς να '�ηθ σ�υµε στ� �ργ�
της εκκλησ�ας:

❖ .........................................................................................................................................

❖ .........................................................................................................................................

3. Επισκεπτ�µαστε τ� να� της περι�� ς µας και συ�ητ�µε µε τ�ν ιερ�α για τις δραστηρι�-
τητες της εν�ρ�ας µας.
❖ ∆ηµ�σιε	�υµε τη συν�ντευ$η τ�υ ιερ�α στην ε"ηµερ�δα της τ�$ης   τ�υ σ��λε��υ.

Η Εκκλησ�α απ�τελε� τ� σ!ν�λ� των πιστ�ν (λαϊκ�ν και κληρικ�ν). Η Εκκλησ�α της
Ελλ�δ�ς ��ει ως �ασικ� της σκ�π� να συνδ�ει τ�υς ανθρ�π�υς µε τ�ν Θε�, να διδ	σκει
µε ακρ��εια τ�ν λ�γ� τ�υ και να εκ&ρ�%ει στην πρ�,η µε γν�σι� τρ�π� την #ρθ�δ�,η
�ριστιανικ� π�στη και %ω�. Επιπλ��ν, επιτελε� κ�ινωνικ� και ανθρωπιστικ� �ργ�, µε τ�
�π��� αγκαλι�%ει �λ�υς τ�υς ανθρ�π�υς π�υ κατ�ικ�!ν στη ��ρα µας. Για την απ�τε-
λεσµατικ� λειτ�υργ�α της και την επιτυ�� πραγµατ�π��ηση τ�υ �ργ�υ της ε�ναι �ργα-
νωµ�νη σε εν�ρ�ες και σε µητρ�π�λεις. Τ� αν�τατ� �ργαν� δι��κησης της Εκκλησ�ας
της Ελλ�δ�ς ε�ναι η Ιερ	 Σ�ν�δ�ς της Ιεραρ��ας, στην �π��α συµµετ���υν �ι Μητρ�-
π�λ�τες, εν� πρ�εδρ�ς της ε�ναι � Αρ�ιεπ�σκ�π�ς Αθην�ν και π	σης Ελλ	δ�ς.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∂∂™™
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Ενότητα Γ΄: Η Εκκλησία
ΚΟ

ΙΝ
Ω

ΝΙ
ΚΗ

 K
AI

 Π
ΟΛ

ΙΤ
ΙΚ

Η 
ΑΓ

Ω
ΓΗ

•
ΣΤ

΄ 
∆Η

Μ
ΟΤ

ΙΚ
ΟΥ

❖ Συ�ητ�µε για �λλες θρησκε�ες π�υ γνωρ���υµε και δ�ν�υµε δι�"�ρα �αρα-
κτηριστικ� τ�υς.

ÊˆÙ. 2.1 ∂‚Ú·˚Î‹ ™˘Ó·ÁˆÁ‹ ÊˆÙ. 2.2 ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ∆¤ÌÂÓÔ˜ ÊˆÙ. 2.3 ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ÂÎÎÏËÛ›·

Σ	µ"ωνα µε τ� Σ	νταγµα, στη �(ρα µας η Ανατ�λικ  %ρθ�δ�$η Εκκλησ�α
θεωρε�ται ως επικρατ�$σα, επειδ  εκ"ρ��ει την πλει�ν�τητα τ�υ ελληνικ�	
λα�	 και απ�τελε� σηµαντικ� στ�ι�ε�� της ταυτ�τητ�ς τ�υ.
Ωστ�σ�, στ� ελληνικ� κρ�τ�ς κ�θε π�λ�της ��ει τ� δικα�ωµα να πιστε	ει σε
�π�ια θρησκε�α εκε�ν�ς επιθυµε� και να εκδηλ(νει ελε	θερα την π�στη τ�υ σ’
αυτ ν. Τ� δικα�ωµα αυτ�, π�υ πρ�'λ�πεται απ� τ� Σ	νταγµα της �(ρας µας,
διατυπ(νεται ως αρ�� της ανε#ιθρησκ�ας. %ρισµ�ν�ι κ�τ�ικ�ι της �(ρας µας
πιστε	�υν σε �λλα �ριστιανικ� δ�γµατα, �πως στ� Ρωµαι�καθ�λικισµ� και τ�ν
Πρ�τεσταντισµ�. Κ�π�ι�ι �λλ�ι, >λληνες   $�ν�ι µεταν�στες, ακ�λ�υθ�	ν
�λλες θρησκε�ες, �πως ε�ναι � µ�υσ�υλµανισµ�ς, � ι�υδαϊσµ�ς, � '�υδισµ�ς, �
ινδ�υισµ�ς. Κ�θε θρησκε�α ��ει τ�υς δικ�	ς της πιστ�	ς, τις δικ�ς της αρ��ς
και παραδ�σεις, τ�υς δικ�	ς της τ�π�υς και τρ�π�υς λατρε�ας.

� Θυµ�µαστε απ� την Ιστ�ρ�α της ΕM τ�$ης:

Η θρησκευτική ελευθερία ως ανθρώπινο δικαίωµα κατακτήθηκε για πρώτη φορά το 313 µ.Χ. Το ∆ιάταγµα περί ανεξι-
θρησκίας που υπέγραψαν οι τότε αυτοκράτορες του Ρωµαϊκού κράτους Κωνσταντίνος και Λικίνιος στα Μεδιόλανα
(Μιλάνο) της Ιταλίας αναγνώρισε τη χριστιανική πίστη ως ίση και οι χριστιανοί αφέθηκαν ελεύθεροι να λατρεύουν το Θεό
τους χωρίς αυτή η πράξη να αποτελεί αδίκηµα. Ο όρος «ανεξιθρησκία» καθιερώθηκε από το µεγάλο δάσκαλο του Γένους
Ευγένιο Βούλγαρη το έτος 1768. Σήµερα, αυτή η αρχή ισχύει και γίνεται σεβαστή σε όλες τις δηµοκρατικές χώρες.

8λλα θρησκε$µατα στην Ελλ�δα

∞∞ÓÓ··ÚÚˆ̂ÙÙÈÈ¤¤ÌÌ··ÈÈ  ∂∂ÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË,,
ÛÛÙÙËËÓÓ  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  fifiÏÏÔÔÈÈ
ÃÃÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈ··ÓÓÔÔ››  √√ÚÚııfifi‰‰ÔÔÍÍÔÔÈÈ;;

¢¢ÂÂÓÓ  ÓÓÔÔÌÌ››˙̇ˆ̂!!  
∞∞˜̃  „„¿¿ÍÍÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  

ÎÎÈÈ  ··˜̃  ÛÛ˘̆˙̇ËËÙÙ‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  
ÁÁÈÈ’’  ··˘̆ÙÙfifi..
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Κεφάλαιο 2ο: Άλλα θρησκεύµατα στην Ελλάδα
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❖ Συ�ητ�µε για τη σηµασ�α της θρησκευτικ ς ελευθερ�ας την επ��  τ�υ Μεγ�-
λ�υ Κωνσταντ�ν�υ και για την α$�α της σ µερα.

Συ�ητ�µε και καταγρ�"�υµε τα κ�ιν� και τα δια"�ρετικ� �αρακτηριστικ� στ�ι�ε�α των
θρησκει(ν.

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
∏∏  √√ÚÚııfifi‰‰ÔÔÍÍËË  ∂∂ÎÎÎÎÏÏËËÛÛ››··  ÙÙËË˜̃  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰ÔÔ˜̃  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ÛÛÎÎÔÔfifi  ÙÙËË  ‰‰ÈÈ‰‰··ÛÛÎÎ··ÏÏ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÏÏfifiÁÁÔÔ˘̆  ÙÙÔÔ˘̆  ££ÂÂÔÔ‡‡  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔÓÓ  ÛÛ‡‡ÓÓ‰‰ÂÂÛÛÌÌÔÔ
ÙÙˆ̂ÓÓ  ÈÈÛÛÙÙÒÒÓÓ  ÌÌ··˙̇››  ÙÙÔÔ˘̆..  ªªÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÓÓÂÂÚÚÁÁfifi  ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙÔÔ¯̄‹‹  fifiÏÏˆ̂ÓÓ  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÌÌÂÂÏÏÒÒÓÓ  ÙÙËË˜̃  ÂÂÈÈÙÙÂÂÏÏÂÂ››  ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifi,,  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎfifi
ÎÎ··ÈÈ  ··ÓÓııÚÚˆ̂ÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi  ¤¤ÚÚÁÁÔÔ  ··ÓÓ¿¿ÏÏÔÔÁÁÔÔ  ÌÌÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ‰‰˘̆ÓÓ··ÙÙfifiÙÙËËÙÙ¤¤˜̃  ÙÙËË˜̃  ((ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÎÎ¤¤ÓÓÙÙÚÚ··,,  ÊÊÈÈÏÏfifiÙÙˆ̂¯̄··  ÙÙ··ÌÌÂÂ››··,,
ÎÎ··ÙÙËË¯̄ËËÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››··,,  ÂÂÓÓÔÔÚÚÈÈ··ÎÎ¤¤˜̃  ÓÓÂÂ··ÓÓÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÂÂÛÛÙÙ››ÂÂ˜̃,,  ÎÎ··ııËËÌÌÂÂÚÚÈÈÓÓ‹‹  ‰‰ÈÈ··ÓÓÔÔÌÌ‹‹  ÊÊ··ÁÁËËÙÙÔÔ‡‡  ÛÛÂÂ  ¿¿ÔÔÚÚÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ¿¿ÛÛÙÙÂÂ--
ÁÁÔÔ˘̆˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓ··ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆˜̃  ÌÌ··˜̃))..  ∏∏  ∂∂ÎÎÎÎÏÏËËÛÛ››··  ÙÙËË˜̃  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰ÔÔ˜̃  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ‰‰ÈÈÎÎ‹‹  ÙÙËË˜̃  ÂÂÛÛˆ̂ÙÙÂÂÚÚÈÈÎÎ‹‹  ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË  ÌÌÂÂ  ··ÓÓÒÒÙÙ··ÙÙ··
‰‰ÈÈÔÔÈÈÎÎËËÙÙÈÈÎÎ¿¿  fifiÚÚÁÁ··ÓÓ··  ÙÙËË  ¢¢ÈÈ··ÚÚÎÎ‹‹  ππÂÂÚÚ¿¿  ™™‡‡ÓÓÔÔ‰‰ÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ππÂÂÚÚ¿¿  ™™‡‡ÓÓÔÔ‰‰ÔÔ  ÙÙËË˜̃  ππÂÂÚÚ··ÚÚ¯̄››··˜̃,,  ÚÚfifiÂÂ‰‰ÚÚÔÔ˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÔÔÔÔ››--
ˆ̂ÓÓ  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔ  ∞∞ÚÚ¯̄ÈÈÂÂ››ÛÛÎÎÔÔÔÔ˜̃  ∞∞ııËËÓÓÒÒÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ¿¿ÛÛËË˜̃  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰ÔÔ˜̃..
∆∆ÔÔ  ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎÎfifi  ™™‡‡ÓÓÙÙ··ÁÁÌÌ··  ··ÓÓ··ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ÂÂÈÈ  ˆ̂˜̃  ÂÂÈÈÎÎÚÚ··ÙÙÔÔ‡‡ÛÛ··  ııÚÚËËÛÛÎÎÂÂ››·· ÙÙËËÓÓ  √√ÚÚııfifi‰‰ÔÔÍÍËË  ÃÃÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈ··ÓÓÈÈÎÎ‹‹..  ∆∆··˘̆ÙÙfifi¯̄ÚÚÔÔÓÓ··,,
fifiÌÌˆ̂˜̃,,  ÛÛ¤¤‚‚ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ‰‰ÈÈÎÎ··››ˆ̂ÌÌ··  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ÔÔÏÏ››ÙÙËË  ÙÙËË˜̃  ¯̄ÒÒÚÚ··˜̃  ÓÓ··  ··ÎÎÔÔÏÏÔÔ˘̆ııÂÂ››  fifiÔÔÈÈ··  ııÚÚËËÛÛÎÎÂÂ››··  ÂÂÈÈıı˘̆ÌÌÂÂ››,,  ¯̄ˆ̂ÚÚ››˜̃  ÎÎ··ÓÓ¤¤--
ÓÓ··  ÂÂÚÚÈÈÔÔÚÚÈÈÛÛÌÌfifi  ÛÛÙÙËËÓÓ  ¤¤ÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË  ÙÙËË˜̃  ››ÛÛÙÙËË˜̃  ÙÙÔÔ˘̆..  ∂∂ÊÊ··ÚÚÌÌfifi˙̇ÂÂÈÈ,,  ‰‰ËËÏÏ··‰‰‹‹,,  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÚÚ¿¿ÍÍËË  ÙÙËËÓÓ  ··ÚÚ¯̄‹‹  ÙÙËË˜̃  ··ÓÓÂÂÍÍÈÈııÚÚËËÛÛÎÎ››··˜̃..

#ι περισσ�τερ�ι Dλληνες αν�κ�υν στην #ρθ�δ�,η /ριστιανικ� Εκκλησ�α. Υπ�ρ��υν
και Dλληνες �ριστιαν��, �ι �π���ι αν�κ�υν σε �λλη Εκκλησ�α, στη Ρωµαι�καθ�λικ� �
στην Πρ�τεσταντικ�. Ακ�µη, υπ�ρ��υν και Dλληνες �ι �π���ι ε�ναι µ�υσ�υλµ�ν�ι, ι�υ-
δα��ι � κ�τι �λλ�. Τα τελευτα�α �ρ�νια %�υν και εργ�%�νται στη ��ρα µας µεταν�στες,
�ι �π���ι ε�ναι µ�υσ�υλµ�ν�ι, ινδ�υιστ�ς, ��υδιστ�ς � κ�τι �λλ�.
Η π�στη �λων αυτ�ν γ�νεται σε�αστ� απ� τ� Κρ�τ�ς και � καθ�νας µπ�ρε� ελε!θερα
και ανεµπ�διστα να λατρε!ει τ�ν Θε�, στ�ν �π��� πιστε!ει, σ!µ&ωνα µε την αρ�� της
ανε!ιθρησκ�ας, η �π��α περιγρ�&εται ,εκ�θαρα στ� ελληνικ� Σ!νταγµα.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

∆ΙΑΦ-ΡΕΤΙΚΑ ΣΤ-Ι.ΕΙΑ

% τρ�π�ς π�υ πρ�σε	��νται.

Κ-ΙΝΑ ΣΤ-Ι.ΕΙΑ 

Σε �λες τις θρησκε�ες �ι πιστ�� πρ�σε	��νται
σε �ναν τ�π� λατρε�ας.

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η κοινωνία 
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Μ
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Εν�τητα ∆	

-ργ�νωση κ�ινωνικ�ς και π�λιτικ�ς 5ω�ς 

ÔÔÌÌ¿¿‰‰ÂÂ˜̃  
··ÙÙfifiÌÌˆ̂ÓÓ  ÔÔ˘̆

ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ
ÌÌÂÂ  ¤¤ÓÓ··ÓÓ  ÎÎÔÔÈÈÓÓfifi

ÛÛÙÙfifi¯̄ÔÔ

‰‰ÚÚ¿¿ÛÛËË  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··
ÂÂÙÙ‡‡¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ

¤¤ÓÓ··ÓÓ  ÎÎÔÔÈÈÓÓfifi
ÛÛÙÙfifi¯̄ÔÔ

ªªÔÔÚÚÊÊ¤¤˜̃  ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ÙÙËË˜̃  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓ››··˜̃

√√ÚÚÁÁ··ÓÓˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓÂÂ˜̃  ÔÔÌÌ¿¿‰‰ÂÂ˜̃--  
™™‡‡ÏÏÏÏÔÔÁÁÔÔÈÈ

··ÓÓ··ÏÏ··ÌÌ‚‚¿¿ÓÓÔÔ˘̆ÓÓÂÂ››ÓÓ··ÈÈ

ÙÙÚÚfifiÔÔÈÈ  
ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃
ÙÙËË˜̃  ÔÔÌÌ··‰‰ÈÈÎÎ‹‹˜̃
˙̇ˆ̂‹‹˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ
··ÓÓııÚÚÒÒˆ̂ÓÓ
ÔÔ˘̆  ˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  
ÛÛÂÂ  ¤¤ÓÓ··ÓÓ  ÙÙfifiÔÔ

11..  ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚËË  ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË  
ÙÙËË˜̃  ˙̇ˆ̂‹‹˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÓÓııÚÚÒÒˆ̂ÓÓ  

22..  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔ--
ÌÌÈÈÎÎ‹‹  ··ÓÓ¿¿ÙÙ˘̆ÍÍËË  ÎÎ··ÈÈ
ÚÚfifiÔÔ‰‰ÔÔ  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÔÔ˘̆

33..  ÂÂ››ÏÏ˘̆ÛÛËË  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏËËÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ
ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÔÔ˘̆

ÊÊÚÚÔÔÓÓÙÙ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÁÁÈÈ··ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ

¢¢‹‹ÌÌÔÔÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  ∫∫ÔÔÈÈÓÓfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃
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Συ�ητ�µε �λ�ι µα��:
❖ Π(ς λ�γεται � ∆ µ�ς   η Κ�ιν�τητα στην �π��α ��	µε;
❖ Εντ�π���υµε στ�ν ��ρτη κ�π�ιες Κ�ιν�τητες και ∆ µ�υς τ�υ Ν�µ�$ µας

και τ�υς καταγρ�"�υµε.

Ας δια'�σ�υµε τ� παρακ�τω κε�µεν�, για να καταν� σ�υµε π(ς πρ��κυψαν �ι
∆ µ�ι και �ι Κ�ιν�τητες στη �(ρα µας.
Τ� σ��δι�, µε τ� �π��� η Ελλ�δα �ωρ�στηκε σε δ µ�υς και κ�ιν�τητες, �πως
ε�ναι σ µερα, �ν�µ��εται «Σ��δι� Καπ�δ�στριας» πρ�ς τιµ ν τ�υ πρ(τ�υ
Κυ'ερν τη της Ελλ�δας Ιω�ννη Καπ�δ�στρια, � �π���ς τ� 1828 δια�ρεσε την
Ελλ�δα σε 13 δι�ικητικ� τµ µατα. Σ	µ"ωνα µε τ� «Σ��δι� Καπ�δ�στριας», π�υ
ισ�	ει απ� τ� �τ�ς 1998, η Ελλ�δα περιλαµ'�νει 900 δ µ�υς και 133 κ�ιν�τη-
τες. %ι περισσ�τερ�ι δ µ�ι (747) πρ� λθαν απ� τη συν�νωση �λλων δ µων και
κ�ιν�τ των.
% δια�ωρισµ�ς �γινε µε '�ση �ρισµ�να κριτ ρια, σηµαντικ�τερ� απ� τα �π��α
ε�ναι � πληθυσµ�ς. Gλλα κριτ ρια ε�ναι επ�σης η �κταση, η µ�ρ��λ�γ�α τ�υ
εδ���υς, η $παρ#η �υσικ'ν π�ρων και η θ�ση σε σ��ση µε τα µεγ�λα αστικ�
κ�ντρα. >τσι, σ	µ"ωνα µε τ� παραπ�νω σ��δι�, υπ�ρ��υν δ µ�ι αστικ��,
ηµιαστικ��, αγρ�τικ��, δ µ�ι Νησι�, δ µ�ι Π�λε�δ�µικ� Συγκρ�τ�µατα, και
δ µ�ι Τµ�µατα µητρ�π�λιτικ'ν περι��'ν.

Κ-ΙΝ-ΤΗΤΕΣ

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

∆ΗΜ-Ι 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Κεφάλαιο 1ο: Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες στην Ελλάδα 
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-ι ∆�µ�ι και �ι Κ�ιν�τητες 
στην Ελλ�δα 

∂∂ÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË,,  ‚‚ÚÚ››ÛÛÎÎÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙÔÔÓÓ
¯̄¿¿ÚÚÙÙËË  ÙÙËË˜̃  ÙÙ¿¿ÍÍËË˜̃  ÌÌ··˜̃,,
ÙÙÔÔÓÓ  ¢¢‹‹ÌÌÔÔ  ‹‹  ÙÙËËÓÓ  ∫∫ÔÔÈÈÓÓfifi--

ÙÙËËÙÙ··  ÔÔ˘̆  ÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ;;

øøÚÚ··››··  ÈÈ‰‰¤¤··!!

1ο
Κεφάλαιο

1η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

¶ËÁ‹: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ www.ypes.gr
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η κοινωνία
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%ι �νθρωπ�ι π�υ ��υν σε µια περι��  απ�τελ�	ν µια τ�πικ� κ�ινων�α, π�υ ε�ναι �ργα-
νωµ�νη σε δ�µ�υς και κ�ιν�τητες. Π�λλ�ς γειτ�νικ�ς κ�ιν�τητες συνεν(θηκαν και απ�τ�-
λεσαν �λες µα�� �ναν δ µ� µε σκ�π� να δι�ικ�	νται καλ	τερα και �ι κ�τ�ικ�� τ�υς να ε$υ-
πηρετ�	νται πι� ε	κ�λα. ∆ µ�ι και κ�ιν�τητες απ�τελ�	ν τ�υς -ργανισµ�$ς Τ�πικ�ς
Αυτ�δι��κησης (-.Τ.Α.). %ι δ µ�ι και �ι κ�ιν�τητες κ�θε ν�µ�	 υπ�γ�νται στην Τ�πικ�
7νωση ∆�µων και Κ�ιν�τ�των (Τ.Ε.∆.Κ.). 5λ�ι �ι δ µ�ι και �ι κ�ιν�τητες της Ελλ�δας
αν κ�υν στην Κεντρικ� 7νωση ∆�µων και Κ�ιν�τ�των Ελλ�δας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.). %ρισµ�-
νες, �µως, κ�ιν�τητες, για λ�γ�υς ιστ�ρικ�	ς, ιδια�τερ�υ "υσικ�	 κ�λλ�υς και παρ�δ�σης
κτλ. δεν εντ��θηκαν σε καν�ναν δ µ�. %ι δ µ�ι και �ι κ�ιν�τητες �ρ�ντ�5�υν να λ$ν�υν
πρ��λ�µατα της καθηµεριν�ς 5ω�ς των ανθρ(πων, �πως ε�ναι η 	δρευση, η επισκευ 
πε��δρ�µ�ων, � "ωτισµ�ς της π�λης, η καθαρι�τητα κ.�.

¶ËÁ‹: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ www.ypes.gr

� Υπ�ρ��υν κ�ιν�τητες π�υ δεν ���υν εντα�θε� σε δ µ�υς �πως ε�ναι για παρ�-
δειγµα η Κ�ιν�τητα Σ�υλ��υ στ�ν Ν�µ� Θεσπρωτ�ας και η Κ�ιν�τητα Νυµ-
"α��υ στ� Ν�µ� Φλ(ρινας. Συ�ητ�µε τ�υς λ�γ�υς για τ�υς �π���υς παρ�µει-
ναν $ε�ωριστ�ς κ�ιν�τητες.

ÊˆÙ. 1.1 ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡˘ÌÊ·›Ô˘ ÊˆÙ. 1.2 ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™Ô˘Ï›Ô˘

Ανα�ητ�	µε �λλες κ�ιν�τητες π�υ δεν εντ��θηκαν στ� πρ�γραµµα «Καπ�δ�στριας» και
συ�ητ�µε τ�υς λ�γ�υς π�υ παρ�µειναν $ε�ωριστ�ς κ�ιν�τητες.

Η Ελλ�δα απ�τελε�ται απ� 52 ν�µ�!ς. Κ�θε ν�µ�ς ε�ναι �ωρισµ�ν�ς σε δ�µ�υς και κ�ι-
ν�τητες, για να δι�ικε�ται καλ!τερα και για να µπ�ρ�!ν �ι κ�τ�ικ�� τ�υ να ε,υπηρε-
τ�!νται πι� ε!κ�λα. Με τ� πρ�γραµµα «Καπ�δ�στριας» η Ελλ�δα απ� τ� 1998 απ�τε-
λε�ται απ� 900 δ�µ�υς και 133 κ�ιν�τητες. Τ� πρ�γραµµα «Καπ�δ�στριας» �ρ�σκεται σε
ε,�λι,η.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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Κεφάλαιο 2ο: Οργάνωση – ∆ιοίκηση των ∆ήµων και Κοινοτήτων
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% ∆ικαι�π�λις και η Ειρ νη παρακ�λ�	θησαν µ�α συνεδρ�αση τ�υ ∆ηµ�τικ�	 Συµ'�υλ�-
�υ τ�υ δ µ�υ, στ�ν �π��� αν κ�υν.

Συ�ητ�µε για:
❖ Θ�µατα   πρ�'λ µατα, π�υ µπ�ρε� να απασ��λ�	ν τα µ�λη τ�υ ∆ηµ�τικ�	

Συµ'�υλ��υ.
❖ Τ�ν ρ�λ� τ�υ δηµ�ρ��υ και των δηµ�τικ(ν συµ'�	λων.

-ργ�νωση – ∆ι��κηση 
των ∆�µων και Κ�ιν�τ�των

™™ÙÙËË  ÛÛËËÌÌÂÂÚÚÈÈÓÓ‹‹  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂ‰‰ÚÚ››··ÛÛËË  
ıı··  ÛÛ˘̆˙̇ËËÙÙ‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ‰‰ÈÈ¿¿ÊÊÔÔÚÚ··

ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··  ÎÎ··ÈÈ  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··  ÔÔ˘̆
··ÊÊÔÔÚÚÔÔ‡‡ÓÓ  ÙÙ··  ‰‰ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎ¿¿  

‰‰ÈÈ··ÌÌÂÂÚÚ››ÛÛÌÌ··ÙÙ··  ÙÙÔÔ˘̆  ‰‰‹‹ÌÌÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃..
∆∆ÔÔ  ÁÁÂÂÊÊ‡‡ÚÚÈÈ  ÔÔ˘̆

ÂÂÓÓÒÒÓÓÂÂÈÈ  ÙÙ··  ¯̄ˆ̂ÚÚÈÈ¿¿
ÌÌ··˜̃  ¯̄ÚÚÂÂÈÈ¿¿˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ

ÂÂÈÈÛÛÎÎÂÂ˘̆‹‹..

¡¡··  ··ÛÛ¯̄ÔÔÏÏËËııÔÔ‡‡ÌÌÂÂ
ÎÎ··ÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃

ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃
ÂÂÎÎ‰‰ËËÏÏÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆
ÎÎ··ÏÏÔÔÎÎ··ÈÈÚÚÈÈÔÔ‡‡..  

££··  ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ  ÂÂ››ÛÛËË˜̃  ÓÓ··
‰‰ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÙÙ··  ¤¤ÛÛÔÔ‰‰··  ÎÎ··ÈÈ
ÙÙ··  ¤¤ÍÍÔÔ‰‰··  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ˘̆˜̃

ÙÙÚÚÂÂÈÈ˜̃  ÚÚÒÒÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÌÌ‹‹ÓÓÂÂ˜̃
ÙÙËË˜̃  ¯̄ÚÚÔÔÓÓÈÈ¿¿˜̃..

2ο
Κεφάλαιο

1η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ÊˆÙ. 2.1 ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

#ι δ�µ�ι δι�ικ�!νται απ� τ�ν ∆�µαρ�� και τ� ∆ηµ�τικ� Συµ ��λι�. #ι κ�ιν�-
τητες δι�ικ�!νται απ� τ�ν Πρ�εδρ� της Κ�ιν�τητας και τ� Κ�ιν�τικ� Συµ-
 ��λι�. 2λ�ι αυτ�� (∆�µαρ��ς και ∆ηµ�τικ� Συµ��!λι�, Πρ�εδρ�ς της Κ�ιν�-
τητας και Κ�ιν�τικ� Συµ��!λι�) συγκεντρ�ν�νται συ�ν� και συ�ητ��ν για τα
πρ��λ�µατα της περι���ς τ�υς. Πρ�τε�ν�υν λ!σεις και απ��ασ���υν �λ�ι µα%�,
για την αντιµετ�πισ� τ�υς και για την πρ��δ� τ�υ τ�π�υ τ�υς.

Φαντα��µαστε �τι τ� σ��λε�� ��ει �ναν µεγ�λ� πρ�α	λι� �(ρ�. Θ�λ�υµε να διαµ�ρ"(-
σ�υµε αυτ�ν τ�ν �(ρ� �σ� µπ�ρ�	µε καλ	τερα, (στε να �ρησιµ�π�ιε�ται δηµι�υργικ� για
παι�ν�δια και µ�θηση απ� τ�υς µαθητ�ς.

❖ 1ωρι��µαστε σε �µ�δες και µ�ιρα��µαστε τ�υς ρ�λ�υς. Μια �µ�δα αναλαµ'�νει
τ�ν ρ�λ� τ�υ δηµ�ρ��υ και των δηµ�τικ(ν συµ'�	λων. Μια �λλη τ�ν ρ�λ� των
εκπαιδευτικ(ν τ�υ σ��λε��υ. Μια τρ�τη �µ�δα αναλαµ'�νει τ�ν ρ�λ� των γ�ν�ων
και µια τ�ταρτη �µ�δα, τ�ν ρ�λ� των µαθητ(ν.

❖ Κ�θε �µ�δα καταγρ�"ει τις πρ�τ�σεις της σ�ετικ� µε τ� τι θεωρε� �τι πρ�πει να
περιλαµ'�νει η αυλ  τ�υ σ��λε��υ.

❖ Στη συν��εια γνωστ�π�ιε� και αιτι�λ�γε� στις �λλες �µ�δες τις πρ�τ�σεις της.
❖ Τ�λ�ς, συ�ητ�	ν �λ�ι µα�� για τ� θ�µα και επιλ�γ�υν τις καλ	τερες πρ�τ�σεις.

#ι δ�µ�ι και �ι κ�ιν�τητες ε�ναι #ργανισµ�� Τ�πικ�ς Αυτ�δι��κησης και δι�ικ�!νται
απ� τ�ν ∆�µαρ�� και τ�ν Πρ�εδρ� αντ�στ�ι�α π�υ ε�ναι επικε&αλ�ς τ�υ ∆ηµ�τικ�� �
Κ�ιν�τικ�� Συµ �υλ��υ.
Στις συνεδρι	σεις των συµ��υλ�ων αυτ�ν συ%ητ�!νται θ�µατα π�υ απασ��λ�!ν την
τ�πικ� κ�ινων�α, πρ�τε�ν�νται λ!σεις και λαµ��ν�νται απ�&�σεις για την επ�λυσ� τ�υς.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..
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Συ�ητ�µε για τις δηµ�τικ�ς εκλ�γ�ς π�υ γ�ν�νται στ�ν τ�π� µας. Ας π�ρ�υµε
για παρ�δειγµα τις εκλ�γ�ς στην τ�$η.
❖ Απ� π�ια µ�λη µπ�ρε� να απ�τελε�ται τ� πρ�εδρε�� µιας τ�$ης;
❖ Γιατ� εκλ�γ�υµε �ναν πρ�εδρ�;
❖ Κ�θε π�τε κ�ν�υµε εκλ�γ�ς;
❖ Π�ι�ι µπ�ρ�	ν να ε�ναι υπ�ψ "ι�ι;
❖ Π�ι�ι µπ�ρ�	ν να ψη"���υν;
❖ Με π�ια θ�µατα θα ασ��λε�ται � πρ�εδρ�ς και τ� πρ�εδρε��;
❖ Αν δεν ε�µαστε ευ�αριστηµ�ν�ι µε τ� πρ�εδρε��, τι µπ�ρ�	µε να κ�ν�υµε;

Συγκρ�ν�υµε τις εκλ�γ�ς στην τ�$η µε τις δηµ�τικ�ς εκλ�γ�ς. Σε τι µ�ι���υν και
σε τι δια"�ρ�υν µετα$	 τ�υς;

%ι δηµ�τικ�ς εκλ�γ�ς γ�ν�νται κ�θε τ�σσερα �ρ�νια. 5σ�ι απ� τ�υς π�λ�τες
ενδια"�ρ�νται και µπ�ρ�	ν να πρ�σ"�ρ�υν τις υπηρεσ�ες τ�υς ως δ�µαρ��ι  
µ�λη δηµ�τικ'ν συµ��υλ�ων συµµετ���υν ως υπ�ψ "ι�ι και καλ�	ν �λ�υς
τ�υς π�λ�τες να τ�υς ψη"�σ�υν. Στις δηµ�τικ�ς εκλ�γ�ς ψη"���υν και �ι Ευρω-
πα��ι π�λ�τες π�υ ��υν µ�νιµα στην Ελλ�δα.
Σε κ�θε δ µ� θ�τ�υν υπ�ψη"ι�τητα συν θως δ	�, τρεις   και περισσ�τερες
�µ�δες π�λιτ(ν, π�υ �ν�µ���νται συνδυασµ��. % επικε"αλ ς τ�υ συνδυασµ�	
ε�ναι � υπ�ψ "ι�ς δ µαρ��ς και τα υπ�λ�ιπα µ�λη τ�υ συνδυασµ�	 υπ�ψ "ι-
�ι δηµ�τικ�� σ	µ'�υλ�ι. Πριν απ� τις εκλ�γ�ς, �λ�ι �ι υπ�ψ "ι�ι µε �µιλ�ες,
εκδηλ(σεις, �ντυπ� και ηλεκτρ�νικ� υλικ�, ενηµερ(ν�υν τ�υς συµπ�λ�τες τ�υς
για τ� πρ�γραµµ� τ�υς. Στ� πλα�σι� τ�υ πρ�εκλ�γικ�	 τ�υς αγ(να πρ�σπα-
θ�	ν να πε�σ�υν τ�υς ψη"�"�ρ�υς (εκλ�γε�ς) να τ�υς ψη"�σ�υν.
%ι εκλ�γε�ς ���υν δικα�ωµα να επιλ�$�υν και να ψη"�σ�υν τ�ν συνδυασµ� π�υ

Κεφάλαιο 3ο: Οι εκλογές στον ∆ήµο
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-ι εκλ�γ�ς στ�ν ∆�µ�

¶¶ÒÒ˜̃  ÌÌÔÔÚÚÂÂ››  ÎÎ¿¿ÔÔÈÈÔÔ˜̃
ÓÓ··  ÁÁ››ÓÓÂÂÈÈ  ‰‰ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎfifi˜̃

ÛÛ‡‡ÌÌ‚‚ÔÔ˘̆ÏÏÔÔ˜̃  
‹‹  ‰‰‹‹ÌÌ··ÚÚ¯̄ÔÔ˜̃;;

¶¶ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ  ÓÓ··  ÙÙÔÔÓÓ  ÂÂÈÈÏÏ¤¤ÍÍÔÔ˘̆ÓÓ
ÔÔÈÈ  ÛÛ˘̆ÌÌÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  
ÌÌÂÂ  ‰‰ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  

‰‰ÈÈ··‰‰ÈÈÎÎ··ÛÛ››ÂÂ˜̃!!

3ο
Κεφάλαιο

1η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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θεωρ�	ν ως πι� ικαν� να δι�ικ σει τ�ν δ µ� τ�υς, συµµετ���ντας �τσι �µµεσα
στη δι��κηση τ�υ τ�π�υ τ�υς.
Σε �π�ι� µ�ρ�ς της Ελλ�δας ���υν διατηρηθε� �ι κ�ιν�τητες, εκε� εκλ�γεται
πρ�εδρ�ς της κ�ιν�τητας και κ�ιν�τικ� συµ'�	λι�.

Φαντα��µαστε �τι ε�µαστε εν λικες. Κ�π�ι�ι απ� εµ�ς απ�"ασ���υν να ε�ναι υπ�ψ "ι�ι στις
επ�µενες δηµ�τικ�ς εκλ�γ�ς. 1ωρι��µαστε σε �µ�δες και πρ�τε�ν�υµε υπ�ψ "ι�. Μ�ιρα��-
µαστε τ�υς ρ�λ�υς και πα���υµε τ� σεν�ρι�.

❖ % κ�θε υπ�ψ "ι�ς παρ�υσι��ει τ� πρ�γραµµ� τ�υ.
� Πρ(τ�ς υπ�ψ "ι�ς: 5ταν γ�νω δ µαρ��ς, θα "τι�$ω �να καιν�	ρι� σ��λε�� π�υ θα

�ωρ�ει περισσ�τερ�υς µαθητ�ς και θα ��ει κλειστ� γυµναστ ρι� και εργαστ ρι� πει-
ραµ�των .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

� ∆ε	τερη υπ�ψ "ια: 5ταν εκλεγ( δ µαρ��ς, ...............................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

� Τρ�τ�ς υπ�ψ "ι�ς: Ως δ µαρ��ς θα "ρ�ντ�σω ................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

❖ %ι υπ�λ�ιπ�ι παρακ�λ�υθ�	ν πρ�σεκτικ� τα πρ�γρ�µµατα των υπ�ψη"�ων και επιλ�-
γ�υν αυτ�ν π�υ κρ�ν�υν ως καταλληλ�τερ� υπ�ψ "ι�, δικαι�λ�γ(ντας την �π�ψ  τ�υς.

❖ Συ�ητ�µε �λ�ι µα�� σ�ετικ� µε τ� θ�µα.

# ∆�µαρ��ς και τα µ�λη τ�υ ∆ηµ�τικ�! Συµ��υλ��υ ε�ναι �ι αντιπρ�σωπ�ι των π�λι-
τ�ν στη δι��κηση τ�υ τ�π�υ. Ψη&�%�νται απ� τ�υς εκλ�γε�ς (ψη&�&�ρ�υς) µε δηµ�-
κρατικ�ς διαδικασ�ες (εκλ�γ�ς) κ�θε τ�σσερα �ρ�νια. Αν �ι εκλ�γε�ς δεν µε�ν�υν ικαν�-
π�ιηµ�ν�ι απ� τ� �ργ� τ�υ ∆ηµ�ρ��υ και τ�υ ∆ηµ�τικ�! Συµ��υλ��υ, µπ�ρ�!ν να
ψη&�σ�υν �λλ�υς υπ�ψ�&ι�υς στις επ�µενες εκλ�γ�ς.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..
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ÊˆÙ. 4.1 §ÈÌ¿ÓÈ, ∂ÏÔ‡ÓÙ· ∫Ú‹ÙË˜, 1963 ÊˆÙ. 4.2 §ÈÌ¿ÓÈ, ∂ÏÔ‡ÓÙ· ∫Ú‹ÙË˜, 2005

❖ Τα παιδι� παρατηρ�	ν και συγκρ�ν�υν τις "ωτ�γρα"�ες π�υ �"ερε � ∆ικαι�π�λις στην
τ�$η. Συ�ητ�	ν για τις αλλαγ�ς π�υ �γιναν στ�ν τ�π� π�υ απεικ�ν��εται.

❖ Συ�ητ�µε κι εµε�ς για τα �ργα π�υ �γιναν και �λλα$αν τ� δικ� µας δ µ�  
κ�ιν�τητα.

.

∆∆··  ¤¤ÍÍÔÔ‰‰··  ÙÙÔÔ˘̆  ‰‰‹‹ÌÌÔÔ˘̆  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ::
✓ ËË  ÎÎ··ÙÙ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆‹‹  ¤¤ÚÚÁÁˆ̂ÓÓ  

((‰‰ÚÚfifiÌÌÔÔÈÈ,,  ÏÏ··ÙÙÂÂ››ÂÂ˜̃,,  ÁÁ‹‹ÂÂ‰‰··))
✓ ËË  ÚÚ··ÁÁÌÌ··ÙÙÔÔÔÔ››ËËÛÛËË  ÂÂÎÎ‰‰ËËÏÏÒÒÛÛÂÂˆ̂ÓÓ  

((ÛÛ˘̆ÓÓ··˘̆ÏÏ››ÂÂ˜̃,,  ııÂÂ··ÙÙÚÚÈÈÎÎ¤¤˜̃  ··ÚÚ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃,,  
ÂÂÈÈÌÌÔÔÚÚÊÊˆ̂ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÛÛÂÂÌÌÈÈÓÓ¿¿ÚÚÈÈ··  ÎÎ..¿¿..))

✓ ËË  ÛÛ˘̆ÓÓÙÙ‹‹ÚÚËËÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÎÎÙÙÈÈÚÚ››ˆ̂ÓÓ

∆∆··  ¤¤ÛÛÔÔ‰‰··  ÙÙÔÔ˘̆  ‰‰‹‹ÌÌÔÔ˘̆  ÚÚÔÔ¤¤ÚÚ¯̄ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ··fifi::
✓ ÙÙ··  ¯̄ÚÚ‹‹ÌÌ··ÙÙ··  ÔÔ˘̆  ‰‰››ÓÓÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃  
✓ ÙÙ··  ‰‰ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÙÙ¤¤ÏÏËË,,  ‰‰ËËÏÏ··‰‰‹‹  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÊÊfifiÚÚÔÔ˘̆˜̃  

ÔÔ˘̆  ÏÏËËÚÚÒÒÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÔÔÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  
✓ ÙÙÈÈ˜̃  ‰‰ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÂÂÈÈ¯̄ÂÂÈÈÚÚ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃::  

ÙÙ··  ‰‰ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎ¿¿  ıı¤¤··ÙÙÚÚ··,,  ÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÙÙ··ÈÈÚÚÂÂ››ÂÂ˜̃  ‡‡‰‰ÚÚÂÂ˘̆ÛÛËË˜̃  ÎÎ..¿¿..
✓ ÙÙËË  ‰‰ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ··  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÙÙ··ÈÈÚÚÈÈÛÛÌÌÒÒÓÓ
✓ ÙÙÈÈ˜̃  ‰‰ˆ̂ÚÚÂÂ¤¤˜̃  ‰‰ËËÌÌÔÔÙÙÒÒÓÓ
✓ ÙÙËË  ÌÌ››ÛÛııˆ̂ÛÛËË::  ÙÙËËÓÓ  ··ÎÎ››ÓÓËËÙÙËË  ÂÂÚÚÈÈÔÔ˘̆ÛÛ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ‰‰‹‹ÌÌÔÔ˘̆

ÔÔ˘̆  ÙÙËË  ÓÓÔÔÈÈÎÎÈÈ¿¿˙̇ÂÂÈÈ  ((..¯̄..  ÎÎÙÙ‹‹ÌÌ··ÙÙ··,,  ÎÎÙÙ››ÚÚÈÈ··  ÎÎ..¿¿..))

Κεφάλαιο 4ο: Η οικονοµική οργάνωση των ∆ήµων

ΚΟ
ΙΝ

Ω
ΝΙ

ΚΗ
 K

AI
 Π

ΟΛ
ΙΤ

ΙΚ
Η 

ΑΓ
Ω

ΓΗ
•

ΣΤ
΄ 

∆Η
Μ

ΟΤ
ΙΚ

ΟΥ

Η �ικ�ν�µικ� �ργ�νωση 
των ∆�µων

ªª··,,  ÁÁÈÈ’’  ··˘̆ÙÙ¤¤˜̃  ÙÙÈÈ˜̃
··ÏÏÏÏ··ÁÁ¤¤˜̃  ¯̄ÚÚÂÂÈÈ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ

ÔÔÏÏÏÏ¿¿  ¯̄ÚÚ‹‹ÌÌ··ÙÙ··..
ŒŒ¯̄ÂÂÈÈ  ¤¤ÛÛÔÔ‰‰··  

ÔÔ  ‰‰‹‹ÌÌÔÔ˜̃,,  ∂∂ÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË..
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η κοινωνία
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❖ Στ� πρ�γραµµα των καλ�καιριν(ν εκδηλ(σεων τ�υ δ µ�υ συµπληρ(ν�υµε τις µ�ρ"�ς
των εκδηλ(σεων :

ΚΑΛ-ΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Τ-Υ ∆ΗΜ-Υ ΜΑΣ

Εργαστ ρι� Καλλιτε�νικ(ν «Η ΣΒ%ΥΡΑ», ∆ηµι�υργικ  Απασ��ληση Παιδι(ν
30 Ι�υν��υ, (ρα 7:30 µ.µ., Πλατε�α Ελευθερ�ας

5λα τα παιδι� µπ�ρ�	ν να �ωγρα"�σ�υν µε τη '� θεια καλλιτε�ν(ν 
π�υ ��ει καλ�σει � ∆ µ�ς µας.

6 Ι�υλ��υ, ∆ηµ�τικ� Π�ρκ� (αντ�στ�ι�α)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

14 Ι�υλ��υ, Πνευµατικ� Κ�ντρ�

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

23 Ι�υλ��υ, ∆ηµ�τικ� Θ�ατρ�

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Σε κ�θε τ�π� υπ�ρ��υν Συνεταιρισµ��, δηλαδ� �µ�δες ανθρ�πων π�υ εργ	-
��νται µα��, για να πρ�ωθ�σ�υν κ�ιν� τ�υς συµ&�ρ�ντα. Dτσι, � Γεωργικ�ς
Συνεταιρισµ�ς για παρ�δειγµα, ε�ναι µια �µ�δα ανθρ�πων π�υ παρ�γ�υν
γεωργικ� πρ�ϊ�ντα και &ρ�ντ�%�υν για την π�λησ� τ�υς. Τ�τ�ιες �ργανωµ�νες
�µ	δες π�υ συνεργ	��νται για �να σκ�π� υπ�ρ��υν π�λλ�ς, �πως � Πτην�-
τρ�&ικ�ς Συνεταιρισµ�ς Ιωανν�νων, � Μετα&�ρικ�ς Συνεταιρισµ�ς Αυτ�κινη-
τιστ�ν Θεσσαλ�ν�κης κ.�. #ι συνεταιρισµ�� ε�ναι σηµαντικ�� και για τ�υς
δ�µ�υς, επειδ� µε τη δραστηρι�τητ� τ�υς συµ��λλ�υν στα �σ�δα τ�υ δ�µ�υ.

√√  ‰‰‹‹ÌÌÔÔ˜̃  
ÏÏËËÚÚÒÒÓÓÂÂÈÈ  

fifiÏÏÂÂ˜̃  ··˘̆ÙÙ¤¤˜̃  
ÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÎÎ‰‰ËËÏÏÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃;;

ŸŸ¯̄ÈÈ  ÌÌfifiÓÓÔÔ  ÔÔ  ‰‰‹‹ÌÌÔÔ˜̃,,  ¢¢ÈÈÎÎ··ÈÈfifiÔÔÏÏÈÈ..  
™™ÂÂ  ÔÔÏÏÏÏ¤¤˜̃  ÂÂÚÚÈÈÙÙÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÈÈÛÛÊÊ¤¤--

ÚÚÔÔ˘̆ÓÓ ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÙÙ··ÈÈÚÚÈÈÛÛÌÌÔÔ››..  
°°ÈÈ··  ··ÚÚ¿¿‰‰ÂÂÈÈÁÁÌÌ··  ÛÛÙÙÔÔ  ∂∂ÚÚÁÁ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ
∫∫··ÏÏÏÏÈÈÙÙÂÂ¯̄ÓÓÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÂÂÎÎ‰‰‹‹ÏÏˆ̂ÛÛËË

ÁÁÈÈ··  ÙÙËË  ‰‰ËËÌÌÈÈÔÔ˘̆ÚÚÁÁÈÈÎÎ‹‹  ····ÛÛ¯̄fifiÏÏËËÛÛËË,,
ÙÙÔÔ  ÊÊ··ÁÁËËÙÙfifi  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÈÈ‰‰ÈÈÒÒÓÓ  

ÙÙÔÔ  ÚÚÔÔÛÛ¤¤ÊÊÂÂÚÚÂÂ  ÔÔ  ∞∞ÁÁÚÚÔÔÙÙÈÈÎÎfifi˜̃
™™˘̆ÓÓÂÂÙÙ··ÈÈÚÚÈÈÛÛÌÌfifi˜̃!!  
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Κεφάλαιο 4ο: Η οικονοµική οργάνωση των ∆ήµων

1. Παρατηρ(ντας τ� λ�γαριασµ� της ∆.Ε.Η.
πρ�σπαθ�	µε να απαντ σ�υµε στ� ερ(-
τηµα:
«Π�σα �ρ µατα θα πληρ(σει � «κ. 1»
�λ� τ�ν �ρ�ν�, για τ�ν δ µ�, µ�σα απ�
τ�υς λ�γαριασµ�	ς της ∆.Ε.Η.;»

................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

2. Τ� ∆ηµ�τικ� Συµ'�	λι� της π�λης µας απ�"ασ��ει την �δρυση εν�ς συνεταιρισµ�	 για
την αυθεντικ  τ��νη της 	"ανσης και τ�υ κεντ µατ�ς. Π(ς ν�µ��ετε �τι � συνεταιρι-
σµ�ς αυτ�ς θα επηρε�σει την π�λη µας;
✓ Θα γ�ν�υν γνωστ�ς �ι παραδ�σιακ�ς στ�λ�ς της περι�� ς αλλ� και �λλων περι��(ν

της Ελλ�δας.
✓ Θα αυ$ηθ�	ν �ι θ�σεις εργασ�ας.

✓ ................................................................................................................................................

✓ ................................................................................................................................................

✓ ................................................................................................................................................

✓ ................................................................................................................................................

✓ ................................................................................................................................................

# κ�θε δ�µ�ς ��ει �σ�δα και �!�δα. Στα �σ�δα τ�υ δ�µ�υ συµ��λλ�υν τ� κρ�τ�ς µε
�ρηµατικ� π�σ� (κρατικ� επι��ρ�γηση), �ι δηµ�τες µε τα δηµ�τικ� τ�λη και �ι δι�&�-
ρες επι�ειρηµατικ�ς δραστηρι�τητες (δηµ�τικ�� συνεταιρισµ��, δηµ�τικ� θ�ατρ�, δηµ�-
τικ� αναψυκτ�ρι� κ.�.). # δ�µ�ς πραγµατ�π�ιε� �ργα για τη �ελτ�ωση των συνθηκ�ν
%ω�ς των π�λιτ�ν, �πως κατασκευ� πλατει�ν, �ργων �δ�π�ι�ας, �δρυση �ρε&�νηπια-
κ�ν σταθµ�ν, δια�ε�ριση απ�ρριµµ�των. Φρ�ντ�%ει, επ�σης, για την �ργ�νωση π�λιτι-
στικ�ν και πνευµατικ�ν εκδηλ�σεων.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∂∂™™
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Ενότητα ∆΄: Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής 
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❖ Παρ�υσι���υµε τις δραστηρι�τητες και τις εργασ�ες π�υ απαιτ θηκαν πρ�κειµ�ν�υ να
�ργανωθε� �κθεση 'ι'λ��υ στ� σ��λε�� µας:

� Η Μαρ�α, η Ειρ νη και � ∆ικαι�π�λις τακτ�π��ησαν τα ρ�"ια.

� % Γι(ργ�ς πρ�σ�"ερε 'ι'λ�α απ� τ� 'ι'λι�πωλε�� τ�υ πατ�ρα τ�υ.

� Η Ιω�ννα, � Γρηγ�ρης και η 1αρ� .....................................................................................

� % δ�σκαλ�ς / η δασκ�λα .....................................................................................................

� Η µητ�ρα της Ελ�νης ............................................................................................................

� % ∆ιευθυντ ς / η ∆ιευθ	ντρια .............................................................................................

� % Σ	λλ�γ�ς Γ�ν�ων και Κηδεµ�νων ..................................................................................

Π�λλ�� �νθρωπ�ι µα%�, �ταν πρ�σπαθ�!ν να επιτ!��υν �ναν κ�ιν� στ���,
απ�τελ�!ν µια �µ	δα. Π�λλ�ς �µ�δες �ργαν�ν�νται και απ�τελ�!ν συλλ�γ�υς
� �ργαν�σεις τ�πικ�ς, εθνικ�ς � διεθνε�ς. 2λες �ι �ργαν�σεις λειτ�υργ�!ν µε
δικ� τ�υς εσωτερικ� καν�νισµ� (καν�νες). #ι δι�&�ρες �ργαν�σεις ασ��λ�!-
νται µε θ�µατα, �πως η πρ�στασ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς, � π�λιτισµ�ς και η υγε�α
και δραστηρι�π�ι�!νται σε τ�πικ�, εθνικ� � παγκ�σµι� επ�πεδ�. Dτσι ���υµε:

Τ�πικ�ς 5ργαν�σεις ➞ π.�. Π�λιτιστικ�ς Σ!λλ�γ�ς Π�ντ�ων Λαγκαδ�
Εθνικ�ς ➞ π.�. Πανελλ�νια Dνωση Εθελ�ντ�ν Αιµ�δ�τ�ν
∆ιεθνε�ς ➞ π.�. Ερυθρ�ς Σταυρ�ς, Unicef

Κ�θε 	τ�µ�, π�υ συµµετ��ει ως µ�λ�ς σε �να σ!λλ�γ�, πρ�σ&�ρει σ’ αυτ�ν αν�-
λ�γα µε τις δυνατ�τητ�ς τ�υ και τ� �ρ�ν� τ�υ. Με τη συνεργασ�α των µελ�ν
τ�υ, � σ!λλ�γ�ς λειτ�υργε� ως ενια�� σ�ν�λ� και µπ�ρε� πι� ε!κ�λα να πραγ-
µατ�π�ι�σει τ�υς στ���υς τ�υ.

-ργανωµ�νες �µ�δες - Σ$λλ�γ�ι

ÃÃÚÚÂÂÈÈ¿¿˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÎÎ··ÏÏ‹‹
ÚÚÔÔÂÂÙÙÔÔÈÈÌÌ··ÛÛ››··..

ªªÔÔÚÚÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  
ÌÌfifiÓÓÔÔÈÈ  ÌÌ··˜̃  ÓÓ··

ÙÙËËÓÓ  ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ ;;  

™™ÎÎÂÂÊÊÙÙ‹‹ÎÎ··ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙËËÓÓ
ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌ··˜̃  ÓÓ··  ÔÔÚÚÁÁ··--
ÓÓÒÒÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÎÎÈÈ  ÂÂÌÌÂÂ››˜̃

ÌÌÈÈ··  ¤¤ÎÎııÂÂÛÛËË  ‚‚ÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ˘̆..  

5ο
Κεφάλαιο

1η ΘΕΜΑΤΙΚ
Η

ΕΝ
ΟΤ

Η
ΤΑ
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Κεφάλαιο 5ο: Οργανωµένες οµάδες - Σύλλογοι
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Υπ�ρ��υν και µεγ�λες �µ�δες ανθρ�πων π�υ %�υν σε δια&�ρετικ� µ�ρη τ�υ
κ�σµ�υ και ασ��λ�!νται µε θ�µατα π�υ α&�ρ�!ν �λη την ανθρωπ�τητα, �πως
την υγε�α, την πρ�στασ�α των µνηµε�ων και τ�υ π�λιτισµ�!, την πρ�στασ�α τ�υ
περι��λλ�ντ�ς, τα ανθρ�πινα δικαι�µατα. Αυτ�ς �ι µεγ	λες �µ	δες ε�ναι διε-
θνε�ς �ργαν�σεις π�υ δρ�υν σε �λ� τ�ν κ�σµ�.

❖ Γνωρ���υµε συλλ�γ�υς π�υ υπ�ρ��υν στην περι��  µας; Συ�ητ�µε και
καταγρ�"�υµε τ�υς στ���υς και τις δραστηρι�τητ�ς τ�υς.

1. # Κ�στας ε�ναι µ�λ�ς τ�υ συλλ�γ�υ για την πρ�στασ�α της θαλ�σσιας �ελ�νας.
Η Ελ�νη συµµετ��ει στ�ν π�λιτιστικ� σ!λλ�γ� τ�υ δ�µ�υ.
# πατ�ρας τ�υ Γρηγ�ρη ε�ναι εθελ�ντ�ς αιµ�δ�της.
Η µαµ� της Ιω�ννας ε�ναι µ�λ�ς τ�υ Συλλ�γ�υ Γ�ν�ων τ�υ σ��λε��υ.

� 1ωρι��µαστε σε �µ�δες και συ�ητ�µε για την πρ�σ"�ρ� τ�υ κ�θε µ�λ�υς στ�ν σ	λλ�-
γ� π�υ αν κει.

2. Να ανα"�ρετε κ�π�ια �µ�δα   σ	λλ�γ�, στ�ν �π��� θα θ�λατε να αν κετε και να δικαι�-
λ�γ σετε την επιλ�γ  σας.

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
∏∏  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··  ··fifi  ÙÙÔÔ  11999988  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ  ÚÚfifiÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ··  ««∫∫··ÔÔ‰‰››ÛÛÙÙÚÚÈÈ··˜̃»»  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓËË  ÛÛÂÂ  990000  ‰‰‹‹ÌÌÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ
113333  ÎÎÔÔÈÈÓÓfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃..  
√√ÈÈ  ‰‰‹‹ÌÌÔÔÈÈ  ‰‰ÈÈÔÔÈÈÎÎÔÔ‡‡ÓÓÙÙ··ÈÈ  ··fifi  ÙÙÔÔ  ¢¢‹‹ÌÌ··ÚÚ¯̄ÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ¢¢ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎfifi  ™™˘̆ÌÌ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ∫∫ÔÔÈÈÓÓfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  ··fifi  ÙÙÔÔÓÓ  ¶¶ÚÚfifiÂÂ--
‰‰ÚÚÔÔ  ÙÙËË˜̃  ∫∫ÔÔÈÈÓÓfifiÙÙËËÙÙ··˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ∫∫ÔÔÈÈÓÓÔÔÙÙÈÈÎÎfifi  ™™˘̆ÌÌ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ..
∆∆··  ¿¿ÙÙÔÔÌÌ··  ÔÔ˘̆  ‰‰ÈÈÔÔÈÈÎÎÔÔ‡‡ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  √√ÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡˜̃  ∆∆ÔÔÈÈÎÎ‹‹˜̃  ∞∞˘̆ÙÙÔÔ‰‰ÈÈÔÔ››ÎÎËËÛÛËË˜̃  ÂÂÈÈÏÏ¤¤ÁÁÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ÙÙ¤¤ÛÛÛÛÂÂÚÚ··  ¯̄ÚÚfifiÓÓÈÈ··
ÌÌÂÂ  ‰‰ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ‰‰ÈÈ··‰‰ÈÈÎÎ··ÛÛ››ÂÂ˜̃  ((ÂÂÎÎÏÏÔÔÁÁ¤¤˜̃)),,  ··fifi  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÔÔ˘̆  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ÂÂÎÎÏÏÔÔÁÁÂÂ››˜̃  ((„„ËËÊÊÔÔÊÊfifiÚÚÔÔÈÈ))..
√√ÈÈ  ‰‰‹‹ÌÌÔÔÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ÎÎÔÔÈÈÓÓfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃,,  ÌÌÂÂ  ÙÙ··  ¤¤ÛÛÔÔ‰‰¿¿  ÙÙÔÔ˘̆˜̃,,  ÊÊÚÚÔÔÓÓÙÙ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÂÂ››ÏÏ˘̆ÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏËËÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ  ÙÙËË˜̃
ÂÂÚÚÈÈÔÔ¯̄‹‹˜̃  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔ˘̆ÓÓ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ··ÓÓ¿¿ÙÙ˘̆ÍÍËË  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ÚÚfifiÔÔ‰‰ÔÔ  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÔÔ˘̆  ÙÙÔÔ˘̆˜̃..
™™ÂÂ  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓ››··  ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÛÛÂÂ  ÔÔÌÌ¿¿‰‰ÂÂ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ˘̆ÏÏÏÏfifiÁÁÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··
ÂÂÙÙ‡‡¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎÔÔÈÈÓÓÔÔ‡‡˜̃  ÛÛÎÎÔÔÔÔ‡‡˜̃..  ∏∏  ‰‰ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈÔÔÔÔ››ËËÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÔÔÌÌ¿¿‰‰ˆ̂ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÛÛ˘̆ÏÏÏÏfifiÁÁˆ̂ÓÓ  ÛÛÙÙÔÔ¯̄ÂÂ‡‡ÂÂÈÈ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÈÈÎÎ··ÓÓÔÔ--
ÔÔ››ËËÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÓÓ··ÁÁÎÎÒÒÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃,,  ÛÛÙÙËËÓÓ  ··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙÒÒÈÈÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏËËÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÚÚÔÔÛÛÊÊÔÔÚÚ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÂÂ
··ÁÁÎÎfifiÛÛÌÌÈÈ··  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··  ÎÎ··ÈÈ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃..

#ι �νθρωπ�ι �ργαν�ν�νται σε �µ�δες και συλλ�γ�υς π�υ δραστηρι�π�ι�!νται σε τ�πι-
κ�, εθνικ� και διεθν�ς επ�πεδ�. 2ταν συνεργ�%�νται π�λλ�� �νθρωπ�ι για �ναν κ�ιν�
σκ�π�, επιτυγ��ν�υν καλ!τερα απ�τελ�σµατα.
Η πρ�σ&�ρ� των �µ�δων, µικρ�ν και µεγ�λων, ε�ναι π�λ! σηµαντικ� τ�σ� για τα
�τ�µα π�υ συµµετ���υν, �σ� και για την �δια την κ�ινων�α. Μ�σα απ� τη συµµετ���
τ�υς σε �µ�δες, �ι �νθρωπ�ι δραστηρι�π�ι�!νται, εκτιµ�!ν την α!�α της συνεργασ�ας
και παρ�λληλα πρ�σ&�ρ�υν στην κ�ινων�α.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∂∂™™



2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

··.. ∆∆ËËÓÓ  ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËË  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˘̆˜̃
‚‚.. ∆∆ËË  ÛÛ¯̄¤¤ÛÛËË  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙËË

™™’’  ··˘̆ÙÙ‹‹  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÓÓfifiÙÙËËÙÙ··
ıı··  ÌÌ¿¿ııÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  

ÁÁÈÈ··  ÙÙ··  ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂
ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··::
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η πολιτεία
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ÙÙÚÚfifiÔÔ  
‰‰ÈÈ··ÎÎ˘̆‚‚¤¤ÚÚÓÓËËÛÛËË˜̃::

ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˘̆ÌÌ··

¤¤¯̄ÂÂÈÈ··ÛÛÎÎÂÂ››ÂÂÚÚÈÈÏÏ··ÌÌ‚‚¿¿ÓÓÂÂÈÈÎÎ··ÙÙ··ÏÏ··ÌÌ‚‚¿¿ÓÓÂÂÈÈ

ÂÂÍÍÔÔ˘̆ÛÛ››··

ÂÂÎÎÙÙÂÂÏÏÂÂÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹ ‰‰ÈÈÎÎ··ÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹ÓÓÔÔÌÌÔÔııÂÂÙÙÈÈÎÎ‹‹

ÏÏ··fifi¤¤‰‰··ÊÊÔÔ˜̃

Εν�τητα Α	

Κρ�τς και πλ�τευµα

∫∫ÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃
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Παρατηρ��µε
την εικ�να και
συ�ητ�µε:

✓ Τι ε�ναι τ� κρ�τ�ς;
✓ Με π�ια κρ�τη συν�-

ρε�ει η Ελλ�δα;
✓ Γιατ� υπ�ρ��υν τα

σ�ν�ρα;

ÊˆÙ. 1.1 Ã¿ÚÙË˜ ÙË˜ µ·ÏÎ·ÓÈÎ‹˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘

Η �νν�ια τ�υ κρ�τ�υς περιλαµ��νει τρ	α στ�ιε	α:
 τ� �δα��ς, δηλαδ� µια γεωγρα�ικ� περι��� π�υ �ρ��εται απ� σ�ν�ρα,
 τ�ν λα�, τ� σ�ν�λ� των ατ�µων π�υ ��υν µ�νιµα σε αυτ� τ� � ρ� και 
 την ε��υσ	α, την ευθ�νη π�υ ��ει τ� κρ�τ�ς να �ργαν νει τη �ω� των κατ��-

κων µε ν�µ�υς και να ελ�γ�ει την τ�ρησ� τ�υς.
Η κρατικ� ε%�υσ�α εκδηλ νεται µε τρεις µ�ρ��ς:

α) τη ν�µ�θετικ�, π�υ ασ��λε�ται µε τη θ�σπιση των ν�µων,
�) την εκτελεστικ�, π�υ ασ��λε�ται µε τη διακυ��ρνηση τ�υ κρ�τ�υς και 
γ) τη δικαστικ�, π�υ ελ�γ�ει αν τηρ��νται �ι ν�µ�ι.

Ανα�ητ��µε απ� τ� "ι"λ�� της Ιστ�ρ�ας της Στ% τ�&ης στ�ι�ε�α για την αλλαγ( των συν�-
ρων τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς απ� τη σ�στασ( τ�υ µ*�ρι σ(µερα.

Τα �ασικ� στ�ι�ε�α τ�υ κρ�τ�υς ε�ναι: τ� �δα��ς, � λα�ς και η ε��υσ	α. Η κρατικ� ε%�υ-
σ�α ασκε�ται µε τρεις µ�ρ��ς: τη ν�µ�θετικ�, την εκτελεστικ� και τη δικαστικ�.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..
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Κεφάλαιο 2ο: Το πολίτευµα και οι µορφές του
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∆ια"���υµε τα παρακ�τω παραδε�γµατα διακυ"*ρνησης εν�ς κρ�τ�υς.

❖ Σ��λι���υµε τ�υς δια-�ρετικ��ς τρ�π�υς διακυ"*ρνησης εν�ς κρ�τ�υς.

. τρ�π�ς π�υ �ργαν/νεται και ασκε�ται η ε&�υσ�α σε *να κρ�τ�ς λ*γεται π�λ�-
τευµα. .ι κυρι�τερες µρ��ς π�λιτευµ�των ε�ναι: η µναρ��α, η λιγαρ��α και
η δηµκρατ�α.
Η µναρ��α διακρ�νεται σε απ�λυτη και σε συνταγµατικ�. Στην απ�λυτη µ�-
ναρ��α � µ�ν�ρ�ης συγκεντρ/νει �λες τις ε&�υσ�ες στ� πρ�σωπ� τ�υ. Ν�µ�θε-
τε�, κυ"ερν� και δικ��ει � �δι�ς. Στην επ��( µας, σε κ�π�ιες �/ρες της Ευρ/πης,
�πως στη Μ. Βρεταν�α, στη Σ�υηδ�α και στην Ισπαν�α υπ�ρ�ει συνταγµατικ(
µ�ναρ��α, στην �π��α �ι ε&�υσ�ες τ�υ µ�ν�ρ�η περι�ρ���νται απ� τ� Σ�νταγµα.

ΕΛΛΑ∆Α - Τ Σ#νταγµα τυ 2001

΄Αρθρο 1 - (Μορφή του πολιτεύµατος)
1. Tο πολίτευµα της Eλλάδας είναι Προεδρευόµενη Kοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία.
2. Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το

Σύνταγµα.
'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας) 
1. O σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
2. H Eλλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισµένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εµπέδωση

της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων µεταξύ των λαών και των κρατών.

Το ∆εκέµβριο του 2006 στα νησιά Φίτζι, που βρίσκονται στον Ειρηνικό Ωκεανό, βαριά οπλισµένοι στρατιώτες έστη-
σαν οδοφράγµατα σε κεντρικούς δρόµους της πρωτεύουσας Σούβα και περικύκλωσαν την προεδρική και πρωθυ-
πουργική κατοικία. Άνδρες της στρατιωτικής φρουράς αφόπλισαν τον πρωθυπουργό Λαϊσένια Καράσε και τον έθε-
σαν σε κατ’ οίκον περιορισµό. Νωρίτερα, στρατιώτες αφόπλισαν την αστυνοµία και εισέβαλαν σε αποθήκες όπλων
προκειµένου να µη στραφούν αυτά κατά των στρατιωτών. Ο αρχηγός των Ενόπλων ∆υνάµεων των νησιών Φίτζι
στρατηγός Μπαϊναµαραµά ανακοίνωσε ότι ο στρατός ελέγχει τη χώρα και ότι ο ίδιος αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση.

Πηγή: Αρχείο Ειδήσεων B.B.C.

Στην Αγγλία µέχρι το 17ο αιώνα όλες οι εξουσίες ήταν συγκεντρωµένες στο πρόσωπο του βασιλιά. Το 1689 µε την
άνοδο στο θρόνο του Γουλιέλµου Γ΄ και της Μαρίας Β΄ Στιούαρτ καθιερώνεται η ανεξαρτησία της δικαστικής εξου-
σίας. Στα χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α΄ περιορίζεται όλο και περισσότερο η εκτελεστική εξουσία του βασι-
λιά. Σήµερα στο θρόνο της Αγγλίας βρίσκεται από το 1952 η βασίλισσα Ελισάβετ, της οποίας ο ρόλος είναι αρκετά
περιορισµένος και συµβολικός. Τη νοµοθετική εξουσία ασκεί το κοινοβούλιο και την εκτελεστική εξουσία ασκεί η
κυβέρνηση µε τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς.

Τ πλ�τευµα και ι µρ��ς τυ
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Το άτοµο και η πολιτεία
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Στην λιγαρ��α κυ"ερν��ν λ�γα �τµα. Αυτ( η µ�ρ-( π�λιτε�µατ�ς υπ(ρ�ε
και στην αρ�α�α Ελλ�δα. Τ�τε κυ"ερν��σαν �ι λ�γ�ι και συν(θως �ικ�ν�µικ�
ισ�υρ��. Σ(µερα, µ�ρ-( �λιγαρ��ας ε�ναι �ι στρατιωτικ�ς δικτατρ�ες π�υ
παραµ*ν�υν στην ε&�υσ�α �ωρ�ς τη θ*ληση τ�υ λα��.
Στη δηµκρατ�α κ�ρι� �αρακτηριστικ� θεωρε�ται η αρ�( της «λαϊκ(ς κυριαρ-
��ας». Αυτ� συνεπ�γεται τη διακυ"*ρνηση της �/ρας ε�τε απευθε�ας απ� τ�ν
λα� (�µεση δηµ�κρατ�α), �πως συν*"αινε στην αρ�α�α Αθ(να, ε�τε µε αντιπρ�-
σ/π�υς (*µµεση ( αντιπρ�σωπευτικ( δηµ�κρατ�α), �πως γ�νεται στη σ�γ�ρ�νη
Ελλ�δα. Στην αντιπρ�σωπευτικ( δηµ�κρατ�α �ι αντιπρ�σωπ�ι, δηλαδ( �ι "�υ-
λευτ*ς, εκλ*γ�νται ελε�θερα απ� τ�ν λα� και αναλαµ"�ν�υν να υπ�στηρ�&�υν
τα συµ-*ρ�ντα και τις απ�ψεις τ�υς.

Συγκρ�ν�υµε τις µ�ρ-*ς των π�λιτευµ�των σε σ�*ση µε τ� "αθµ� συµµετ��(ς
τ�υ λα�� σε αυτ�.

1. .ι -ρ�σεις π�υ ακ�λ�υθ��ν ανα-*ρ�νται στα αρ�α�α �ρ�νια. Στη διπλαν( στ(λη
συµπληρ/στε για π�ι� π�λ�τευµα γ�νεται λ�γ�ς:

2. Ανατρ*��ντας στα "ι"λ�α της Ιστ�ρ�ας συ�ητ�µε για τ� π�λ�τευµα π�υ ε��αν:
α. η αρ�α�α Σπ�ρτη τ�ν 4�-7� π.=. αι/να.
". η αρ�α�α Αθ(να τ�ν 5� π.=. αι/να.
γ. η Μακεδ�ν�α τ�ν 3� π.=. αι/να.

(ι κυρι�τερες µ�ρ��ς π�λιτευµ�των ε�ναι: η µ�ναρ	α, η �λιγαρ	α και η δηµ�κρατ	α.
α. Μ�ναρ	α: �ταν �λες �ι ε%�υσ�ες συγκεντρ ν�νται σε �να πρ�σωπ� (απ�λυτη

µ�ναρ��α) � �ταν �ι ε%�υσ�ες τ�υ Μ�ν�ρ�η περι�ρ���νται απ� τ� Σ�νταγµα, �πως
συµ�α�νει σε κ�π�ια ευρωπαϊκ� κρ�τη (συνταγµατικ� µ�ναρ��α).

�. �λιγαρ	α: �ταν την ε%�υσ�α ασκ��ν λ�γα �τ�µα. Σ�µερα εµ�αν��εται συν�θως µε
τη µ�ρ�� στρατιωτικ ν δικτατ�ρι ν.

γ. ∆ηµ�κρατ	α: �ταν � λα�ς ψη���ει τ�υς αντιπρ�σ π�υς τ�υ (��υλευτ�ς) και �τσι
�µµεσα συµµετ��ει στη διακυ��ρνηση τ�υ κρ�τ�υς.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

- Π�λλ*ς -�ρ*ς, �ι ευγενε�ς π�υ λ*γ�νταν και �ριστ�ι,
καταργ��σαν τ�ν "ασιλι� και *παιρναν �λη τη δ�ναµη

στα �*ρια τ�υς.

- . Κλεισθ*νης, στην αρ�α�α Αθ(να, *δωσε �λη τη

δ�ναµη στην Εκκλησ�α τ�υ ∆(µ�υ (στ�ν λα�).

- Μετ� τη δ�λ�-�ν�α τ�υ Φιλ�ππ�υ, στ�ν θρ�ν� της

Μακεδ�ν�ας αν*"ηκε να κυ"ερν(σει � γι�ς τ�υ Αλ*&αν-

δρ�ς.

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∂∂™™



45

Τ� π�λ�τευµα της Ελλ�δας ε�ναι Πρ�εδρευ�µενη Κ�ιν���υλευτικ� ∆ηµ�κρα-
τ	α. Αυτ� σηµα�νει �τι ���µε σε �να δηµ�κρατικ� κρ�τ�ς µε αρ�ηγ� τ�ν Πρ�ε-
δρ� της ∆ηµ�κρατ�ας. ( λα�ς ψη���ει τ�υς αντιπρ�σ π�υς τ�υ ��υλευτ�ς µε
δηµ�κρατικ�ς διαδικασ�ες, ασκ ντας την ε%�υσ�α µ�σα απ� τ�υς αντιπρ�σ -
π�υς τ�υ.
Ας δ��µε τ ρα π ς λειτ�υργε� τ� δηµ�κρατικ� π�λ�τευµα στη � ρα µας:
2 Αρ�ηγ�ς τ�υ κρ�τ�υς ε�ναι � Πρ�εδρ�ς της ∆ηµ�κρατ	ας. Εκλ�γεται απ� τη

Β�υλ� και η ε%�υσ�α τ�υ ε�ναι περι�ρισµ�νη. ∆ι�ρ��ει τ�ν Πρωθυπ�υργ�
µετ� απ� εκλ�γ�ς και δ�νει την εντ�λ� σ�ηµατισµ�� κυ��ρνησης.
Επ�σης, εκπρ�σωπε� τη � ρα στ� ε%ωτερικ� µε επ�σηµες επισκ�ψεις π�υ
πραγµατ�π�ιε� σε �λλες � ρες ως αρ�ηγ�ς τ�υ κρ�τ�υς.

Στην αρχαία Αθήνα όλοι οι πολίτες έπαιρναν µέρος στη διακυβέρνηση της πόλης - κράτους. Συµµετείχαν στην
Εκκλησία του ∆ήµου, όπου διατύπωναν την άποψή τους και ψήφιζαν αυτή που θεωρούσαν πιο σωστή (άµεση ψηφο-
φορία). Σήµερα, η άµεση ψηφοφορία δεν είναι δυνατό να εφαρµοστεί, κυρίως λόγω του πλήθους των ψηφοφόρων.
Γι’ αυτό οι πολίτες εκλέγουν αντιπροσώπους, τους βουλευτές, οι οποίοι αποφασίζουν για ζητήµατα της πολιτείας και
για την επίλυση των προβληµάτων τους (έµµεση ψηφοφορία). 

Κεφάλαιο 3ο: Το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα
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2 Η Κυ��ρνηση απ�τελε�ται απ� τ� Υπ�υργικ� Συµ���λι� π�υ απαρτ��εται
απ� τ�ν Πρωθυπ�υργ� και τ�υς Υπ�υργ�'ς. Η Κυ��ρνηση καθ�ρ��ει και
κατευθ�νει τη γενικ� π�λιτικ� της � ρας σ�µ�ωνα µε τ� Σ�νταγµα. ( Πρω-
θυπ�υργ�ς συντ�ν��ει τ� �ργ� των Υπ�υργ ν τ�υ, πρ�κειµ�ν�υ να ε�αρµ�-
στε� η κυ�ερνητικ� π�λιτικ�.

Σε �λλα µ�ρη τ�υ κ�σµ�υ υπ�ρ��υν τα ε%�ς ε�δη δηµ�κρατ�ας:
α) η Βασιλευ�µενη Κ�ιν���υλευτικ� ∆ηµ�κρατ	α, �π�υ αρ�ηγ�ς τ�υ κρ�τ�υς

ε�ναι � �ασιλι�ς και η κυ��ρνηση εκλ�γεται απ� τ�ν λα� (ε�ναι η σ�γ�ρ�νη
κ�ρια µ�ρ�� της Συνταγµατικ�ς Μ�ναρ��ας, στην �π��α � �ασιλι�ς ��ει π�λ�
περι�ρισµ�νη δικαι�δ�σ�α στις υπ�θ�σεις τ�υ κρ�τ�υς). Τ� π�λ�τευµα αυτ�
τ� συναντ�µε, για παρ�δειγµα, στ� Β�λγι�, τη ∆αν�α και τη Μ. Βρεταν�α.

�) η Πρ�εδρικ� ∆ηµ�κρατ	α, στην �π��α αρ�ηγ�ς τ�υ κρ�τ�υς και πρ�εδρ�ς
της κυ��ρνησης ε�ναι � Πρ�εδρ�ς της ∆ηµ�κρατ�ας. Η �ασικ� δια��ρ� µε
την Πρ�εδρευ�µενη ∆ηµ�κρατ�α ε�ναι �τι σε αυτ� τ� π�λ�τευµα � Πρ�εδρ�ς
της ∆ηµ�κρατ�ας εκλ�γεται απευθε�ας απ� τ�ν λα� και κυ�ερν� µε υπ�υρ-
γ��ς, π�υ επιλ�γ�νται απ� τ�ν �δι�. Πρ�εδρικ� ∆ηµ�κρατ�α υπ�ρ�ει σε
κρ�τη �πως η Κ�πρ�ς και �ι Ηνωµ�νες Π�λιτε�ες Αµερικ�ς.

❖ Συ�ητ�µε π�ια ε�ναι η δια-�ρ� µετα&� τ�υ Πρ�*δρ�υ της ∆ηµ�κρατ�ας και
τ�υ Πρ�*δρ�υ της Κυ"*ρνησης (Πρωθυπ�υργ��) στην Πρ�εδρευ�µενη
Κ�ιν�"�υλευτικ( ∆ηµ�κρατ�α.

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία
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❖ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
(Πρωθυπ�υργ�ς – 
Υπ�υργ�� )

❖ Β.ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
("�υλευτ*ς)

❖ ΛΑ.Σ (εκλ�γε�ς)

ΛΑ*Σ

ΠΡ*Ε∆Ρ*Σ
∆ΗΜ*ΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Β*ΥΛΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Τα δηµ�κρατικ� π�λ�τευµα κατ��υρ/νει µε ν�µ�υς α&�ες �πως η ισ�τητα και η
ελευθερ�α �λων των π�λιτ/ν. .ι �νθρωπ�ι θεωρ��νται �σ�ι µετα&� τ�υς, *��υν
�δια δικαι/µατα και υπ��ρε/σεις. Συνεργ���νται για την κ�ιν( πρ��δ� και
συµ"ι/ν�υν αρµ�νικ�. Η ελευθερ�α ε�ναι τ� δικα�ωµα κ�θε ανθρ/π�υ να ενερ-
γε� �πως επιθυµε�, αρκε� να µην πρ�καλε� "λ�"η σε �λλ�ν και να σ*"εται τ�υς
ν�µ�υς της π�λιτε�ας. Παρ�λληλα, µπ�ρε� να σκ*πτεται και να πιστε�ει �,τι
θ*λει. Η ελευθερ�α τ�υ δεν θα πρ*πει να απειλε�ται, αν αυτ�ς *�ει δια-�ρετικ*ς
πεπ�ιθ(σεις, εν/ θα πρ*πει να µπ�ρε� να µ�ρ-/νεται και να επιλ*γει τ�ν τρ�π�
�ω(ς και εργασ�ας τ�υ, π�ντα µ*σα στ� πλα�σι� π�υ �ρ���υν �ι ν�µ�ι.

❖ Συ�ητ�µε και καταγρ�-�υµε τ�υς λ�γ�υς, για τ�υς �π���υς ν�µ���υµε �τι
στ� σ�γ�ρ�ν� κ�σµ� *�ει επικρατ(σει τ� π�λ�τευµα της δηµ�κρατ�ας.

1. Σηµει/ν�υµε Σ δ�πλα στις πρ�τ�σεις π�υ θεωρ��µε �τι ε�ναι σωστ*ς και Λ σε �σες θεω-
ρ��µε �τι ε�ναι λανθασµ*νες:

 Η δηµ�κρατ�α στην αρ�α�α Αθ(να (ταν *µµεση.

 .ι "�υλευτ*ς σ(µερα εκλ*γ�νται απ� τ�υς π�λ�τες.

 Τ� π�λ�τευµα της Ελλ�δας ε�ναι Πρ�εδρευ�µενη Κ�ιν�"�υλευτικ( ∆ηµ�κρατ�α.

 Αρ�ηγ�ς τ�υ Ελληνικ�� Κρ�τ�υς ε�ναι � Πρ�εδρ�ς της ∆ηµ�κρατ�ας.

 . Πρωθυπ�υργ�ς �ρ��ει τ�ν Πρ�εδρ� της ∆ηµ�κρατ�ας.

2. Επισκεπτ�µαστε την ιστ�σελ�δα της Β�υλ(ς των Ελλ(νων για περισσ�τερες πληρ�-�-
ρ�ες για τη Β�υλ( και τ� π�λ�τευµ� µας (www.parliament.gr).

3. =ωρισµ*ν�ι σε �µ�δες συ�ητ�µε τι θα θ*λαµε να ρωτ(σ�υµε τ�υς "�υλευτ*ς σε περ�-
πτωση π�υ επισκε-θ��µε τη Β�υλ( των Ελλ(νων µε την τ�&η µας.

Η ∆ηµ�κρατ	α ως π�λ�τευµα γενν�θηκε στην αρ�α�α Αθ�να. Π�λλ� κρ�τη σ�µερα
���υν δηµ�κρατικ� π�λ	τευµα. Αυτ� σηµα�νει �τι � λα�ς επιλ�γει µε εκλ�γ�ς τ�υς αντι-
πρ�σ π�υς τ�υ (��υλευτ�ς) για τη διακυ��ρνηση της � ρας.
Σε κ�θε δηµ�κρατικ� κρ�τ�ς �ι π�λ�τες απ�λαµ��ν�υν τις α%�ες της ελευθερ	ας και της
ισ�τητας.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°° ππ∞∞......
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ÊˆÙ. 4.1 µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

❖ Συ�ητ�µε �λ�ι µα��:
� Π�ια θ*µατα απασ��λ��ν τ�υς "�υλευτ*ς στη Β�υλ(;
� Τι συ�ητ� � Πρωθυπ�υργ�ς µε τ�υς Υπ�υργ��ς;
� Σε τι �ρησιµε��υν τα δικαστ(ρια;

Σ�µ�ωνα µε τ� δηµ�κρατικ� π�λ�τευµα της � ρας µας στ� κρ�τ�ς υπ�ρ��υν
τρεις µ�ρ��ς ε%�υσ�ας:
α. Η Ν�µ�θετικ� ε��υσ	α, �ργ� της �π��ας ε�ναι η διατ�πωση και ψ��ιση των

ν�µων. Την ε%�υσ�α αυτ� ασκε� η Β�υλ� π�υ ψη���ει τ�υς ν�µ�υς και �
Πρ�εδρ�ς της ∆ηµ�κρατ�ας π�υ υπ�γρ��ει τ�υς ν�µ�υς.

*ι λειτυργ�ες 
της κρατικ�ς ε5υσ�ας

••¤¤ÚÚÂÂÈÈ˜̃,,  ∂∂ÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË,,  
ÔÔÈÈÔÔ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔ  ÚÚfifiÏÏÔÔ˜̃  

ÙÙËË˜̃  µµÔÔ˘̆ÏÏ‹‹˜̃  
ÙÙˆ̂ÓÓ  ∂∂ÏÏÏÏ‹‹ÓÓˆ̂ÓÓ;;

••¤¤ÚÚˆ̂  ÌÌfifiÓÓÔÔ  fifiÙÙÈÈ  
ËË  µµÔÔ˘̆ÏÏ‹‹  „„ËËÊÊ››˙̇ÂÂÈÈ  

ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÓÓfifiÌÌÔÔ˘̆˜̃  
ÙÙÔÔ˘̆  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˘̆˜̃..

4ο
Κεφάλαιο

2η ΘΕΜΑΤΙΚ
Η

ΕΝ
ΟΤ

Η
ΤΑ
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Κεφάλαιο 4ο: Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας

ΚΟ
ΙΝ

Ω
ΝΙ

ΚΗ
 Κ

ΑΙ
 Π

ΟΛ
ΙΤ

ΙΚ
Η 

ΑΓ
Ω

ΓΗ
•

ΣΤ
΄ 

∆Η
Μ

ΟΤ
ΙΚ

ΟΥ

�. Η Εκτελεστικ� ε��υσ	α, κ�ρι� �ργ� της �π��ας ε�ναι η διακυ��ρνηση τ�υ
κρ�τ�υς. Αυτ� επιτυγ��νεται µε την ε�αρµ�γ� των ν�µων π�υ ψη���ει η
Β�υλ�. Την Εκτελεστικ� ε%�υσ�α ασκ��ν:
2 ( Πρ�εδρ�ς της ∆ηµ�κρατ	ας.
2 Η Κυ��ρνηση π�υ απ�τελε�ται απ� τ�ν Πρωθυπ�υργ� και τ�υς Υπ�υργ�'ς.

γ. Η ∆ικαστικ� ε��υσ	α, �ργ� της �π��ας ε�ναι η επ�λυση των πρ��ληµ�των των
π�λιτ ν στα δικαστ�ρια, σ�µ�ωνα µε τ�υς ν�µ�υς π�υ ��ει θεσπ�σει η π�λιτε�α.
Τη ∆ικαστικ� ε%�υσ�α ασκ��ν τα δικαστ�ρια.

α) Νµθετικ� ε5υσ�α
Τη ν�µ�θετικ( ε&�υσ�α ασκε� η Β�υλ(.
Η Β�υλ( απ�τελε�ται απ� τριακ�σι�υς εκπρ�σ/π�υς τ�υ
λα�� π�υ ε�ναι �ι "�υλευτ*ς. Στη Β�υλ( �ι "�υλευτ*ς:

 Συ�ητ��ν και απ�-ασ���υν για µεγ�λα �ητ(µατα π�υ
α-�ρ��ν τη �/ρα, �πως ε�ναι η εκπα�δευση, η υγε�α,
η �ικ�ν�µ�α, η ε&ωτερικ( π�λιτικ(.

 Μελετ��ν και ψη-���υν τ�υς ν�µ�υς.
 Ελ*γ��υν τ� *ργ� της Κυ"*ρνησης ÊˆÙ. 4.2 Η Β�υλ� συνεδρι��ει

(τ�υ Πρωθυπ�υργ�� και των Υπ�υργ/ν).

7) Εκτελεστικ� ε5υσ�α
Η εκτελεστικ( ε&�υσ�α ασκε�ται απ� τ�ν Πρ�εδρ� της ∆ηµ�κρατ�ας και την Κυ"*ρνηση.
Η Κυ"*ρνηση κυ"ερν� µε τ�ν Πρωθυπυργ� και τ�υς Υπυργ#ς.
Κ�θε Υπ�υργ�ς ασ��λε�ται µε τα θ*µατα τ�υ Υπ�υργε��υ τ�υ και � Πρωθυπ�υργ�ς, π�υ
ε�ναι � Πρ�εδρ�ς της Κυ"*ρνησης, συντ�ν��ει τ� *ργ� των Υπ�υργ/ν τ�υ.

 Υπ�ρ��υν π�λλ� Υπ�υργε�α π�υ επιτελ��ν δια-�ρετικ� *ργ�. Αντιστ�ι����υµε τα
Υπ�υργε�α µε τις αρµ�δι�τητ*ς τ�υς.

∞∞˜̃  ‰‰ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÈÈÔÔ  ÛÛ˘̆ÁÁÎÎÂÂÎÎÚÚÈÈÌÌ¤¤ÓÓ··
ÒÒ˜̃  ··ÛÛÎÎÔÔ‡‡ÓÓÙÙ··ÈÈ  ÔÔÈÈ  ÙÙÚÚÂÂÈÈ˜̃

ÌÌÔÔÚÚÊÊ¤¤˜̃  ÂÂÍÍÔÔ˘̆ÛÛ››··˜̃::

Υπ�υργε�� Εθνικ(ς Hµυνας
Υπ�υργε�� Εµπ�ρικ(ς Ναυτιλ�ας

Αιγα��υ και Νησιωτικ(ς Π�λιτικ(ς
Υπ�υργε�� Αγρ�τικ(ς Αν�πτυ&ης και

Τρ�-�µων
Υπ�υργε�� Μετα-�ρ/ν και Επικ�ινωνι/ν
Υπ�υργε�� Π�λιτισµ��
Υπ�υργε�� Ε&ωτερικ/ν
Υπ�υργε�� .ικ�ν�µ�ας και .ικ�ν�µικ/ν

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Iν�πλες ∆υν�µεις
Συγκ�ινων�ες
Π�λιτιστικ( κληρ�ν�µι� – Αν�πτυ&η

τε�ν/ν
Γεωργ�α – Κτην�τρ�-�α – Αλιε�α
.ικ�ν�µικ( αν�πτυ&η – Βελτ�ωση 

της π�ι�τητας �ω(ς 
Σ�*σεις της Ελλ�δας µε �λλα κρ�τη
Λιµ�νια - Ακτ�πλ�ϊκ*ς συγκ�ινων�ες
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γ) ∆ικαστικ� ε5υσ�α

.ι �νθρωπ�ι κατα-ε�γ�υν στα δικαστ(ρια, για να λ�σ�υν δια-�ρ*ς τ�υς µε την Π�λιτε�α (
µε τ�υς συµπ�λ�τες τ�υς. Σε *να δηµ�κρατικ� κρ�τ�ς, �ταν �ι π�λ�τες παρα"ι���υν τ�υς
ν�µ�υς πρ�"α�ν�ντας σε παρ�ν�µες πρ�&εις, �πως κλ�π(, -�ν�, �ικ�ν�µικ( απ�τη, -θ�ρ�
&*νης περι�υσ�ας κ.�., �ι δικαστ�ς �-ε�λ�υν να απ�δ/σ�υν δικαισ#νη.

 Σε *να τρ��α�� ατ��ηµα για π�ι�υς λ�γ�υς ν�µ��ετε �τι �ι εµπλεκ�µεν�ι κατα-ε�-
γ�υν στα δικαστ(ρια; Αυτ� συµ"α�νει π�ντ�τε;

 Μπ�ρε�τε να δ/σετε �λλα παραδε�γµατα απ� περιπτ/σεις, στις �π��ες *νας π�λ�της
θα κατα-�γει στ� δικαστ(ρι�;

1. Τ� σ��λε�� ε�ναι µια µικρ( κ�ινων�α, στην �π��α ισ���υν συγκεκριµ*ν�ι καν�νες.
Φαντα��µαστε πως *νας µαθητ(ς, καθ/ς πα��ει π�δ�σ-αιρ� µε τα παιδι� της ΣΤ% τ�&ης,
πετ�ει µε δ�ναµη την µπ�λα και σπ�ει τ� τ��µι µιας α�θ�υσας.
❖ Συ�ητ�µε τι γ�νεται στη συν*�εια.
❖ Καταγρ�-�υµε π�ι�υς καν�νες τ�υ σ��λε��υ µπ�ρε� να παρα"�ασε � µαθητ(ς.

2. Σκε-τ�µαστε πρ�"λ(µατα π�υ α-�ρ��ν τ� σ��λε�� µας (π.�. η καθαρι�τητα στ� πρ�-
α�λι�, η -�λα&η τ�υ σ��λε��υ).
❖ =ωρι��µαστε σε �µ�δες, κ�θε �µ�δα επιλ*γει *να πρ�"ληµα και συντ�σσει πρ�τ�-

σεις για την επ�λυσ( τ�υ.
❖ Συ�ητ�µε τις πρ�τ�σεις κ�θε �µ�δας και καταγρ�-�υµε αυτ*ς π�υ µπ�ρ��µε να

υλ�π�ι(σ�υµε.

Σε κ�θε δηµ�κρατικ� π�λ�τευµα η Κυ��ρνηση πρ�πει να �ρ�ντ��ει για την �µαλ� λει-
τ�υργ�α τ�υ κρ�τ�υς και την πρ��δ� των π�λιτ ν τ�υ.
Στην Ελλ�δα υπ�ρ��υν τρεις µ�ρ��ς ε%�υσ�ας: η ν�µ�θετικ�, η εκτελεστικ� και η δικα-
στικ�.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∂∂™™

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία
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∞∞˜̃  ‰‰ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÁÁÈÈ··ÙÙ››  ÔÔÈÈ
¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ÎÎ··ÙÙ··ÊÊÂÂ‡‡--
ÁÁÔÔ˘̆ÓÓ  ÛÛÙÙ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈ··..
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Κεφάλαιο 5ο: Το ελληνικό Σύνταγµα
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ÊˆÙ. 5.1  ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÊˆÙ. 5.2  √ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë˜ ∫·ÏÏ¤ÚÁË˜ ÌÚÔÛÙ¿ 
ÙË˜ 3Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÏÈıÔÁÚ·Ê›·) ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·

«Τη ν��τα της 3ης Σεπτεµ"ρ��υ 1843 πλ(θ�ς λα��, καθ/ς και επαναστατηµ*νες
µ�ν�δες τ�υ τακτικ�� στρατ��, συγκεντρ/θηκαν µπρ�στ� στα αν�κτ�ρα,
�ητ/ντας απ� τ� "ασιλι� Lθωνα να παρα�ωρ(σει Σ�νταγµα. ∆ηλαδ(, γρα-
πτ��ς ν�µ�υς π�υ να καθ�ρ���υν τη µ�ρ-( τ�υ π�λιτε�µατ�ς, την �ργ�νωση
και λειτ�υργ�α τ�υ κρ�τ�υς και τη σ�*ση τ�υ κρ�τ�υς µε τ�υς π�λ�τες».

6Ιστ�ρ�α τ�8 6Ελληνικ�8 9Εθν�υς, τ�µ�ς ΙΓ%, MΕκδ�τικN MΑθηνOν, MΑθ(να 1978, σσ. 91,92

.

✓ Συ�ητ�µε και γρ�-�υµε τ�υς λ�γ�υς, για τ�υς �π���υς � στρατηγ�ς Μακρυ-
γι�ννης (θελε Σ�νταγµα. Π/ς σ�ετ��εται τ� Σ�νταγµα µε την αγ�πη τ�υ για
την Πατρ�δα;

✓ Γνωρ��ετε κ�π�ι� �λλ� ευρωπαϊκ� κρ�τ�ς �π�υ � λα�ς αγων�στηκε για την
απ�κτηση Συντ�γµατ�ς;

Τ ελληνικ� Σ#νταγµα

¶¶ÔÔÏÏÏÏ¤¤˜̃  ÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃  ··ÎÎÔÔ‡‡ˆ̂  
ÛÛÙÙËËÓÓ  ÙÙËËÏÏÂÂfifiÚÚ··ÛÛËË  

‹‹  ‰‰ÈÈ··‚‚¿¿˙̇ˆ̂  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ™™‡‡ÓÓÙÙ··ÁÁÌÌ··
ÙÙËË˜̃  ¯̄ÒÒÚÚ··˜̃  ÌÌ··˜̃..  

∆∆ÈÈ  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ··ÎÎÚÚÈÈ‚‚ÒÒ˜̃;;

«∆εν ήθελα χρήµατα και βιο, ήθελα σύνταµα δια την πατρίδα µου να κυβερνηθεί µε νόµους
και όχι µε το έτζι θέλω».

Μακρυγιάννη αποµνηµονεύµατα, (εισ., σχόλια), Σπ. Ι. Ασδραχά, εκδ. Α. Καραβία , Αθήνα 1977, σ. 320

5ο
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία
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Τ� Σ'νταγµα ε�ναι � αν τερ�ς ν�µ�ς τ�υ κρ�τ�υς, στ�ν �π��� πρ�πει να στη-
ρ���νται �λ�ι �ι ν�µ�ι της π�λιτε�ας. Τ� Ελληνικ� Σ�νταγµα απ�τελε�ται απ�
120 �ρθρα και:

2 Καθ�ρ	-ει τη µ�ρ�� τ�υ π�λιτε�µατ�ς και τις πρωταρ�ικ�ς υπ��ρε σεις
της π�λιτε�ας, �πως � σε�ασµ�ς και η πρ�στασ�α της α%�ας τ�υ ανθρ -
π�υ, η επιδ�ω%η ειρ�νης, δικαι�σ�νης και αν�πτυ%ης �ιλικ ν σ��σεων µε
�λλα κρ�τη και λα��ς.

2 Ρυθµ	-ει την �ργ�νωση και τις λειτ�υργ�ες της π�λιτε�ας.
2 Κατ�υρ/νει τα ατ�µικ�, κ�ινωνικ� και π�λιτικ� δικαι µατα των π�λι-

τ ν και καθ�ρ��ει τις υπ��ρε σεις τ�υς.
(ι ν�µ�ι π�υ ψη����νται απ� τη Β�υλ� πρ�πει να ε�ναι σ�µ�ων�ι µε τ� Σ�νταγµα,
 στε να µη θεωρ��νται αντισυνταγµατικ�	.

∆ια"���υµε δ�� παραγρ�-�υς απ�  τ� τελευτα� �ρθρ� τ�υ Συντ�γµατ�ς:

✓ =ωρι��µαστε σε δυ� �µ�δες και η κ�θε µια αναλαµ"�νει να γρ�ψει σ�ντ�µα τη
σηµασ�α των παραπ�νω παραγρ�-ων τ�υ Συντ�γµατ�ς.

✓ Κ�θε �µ�δα ανακ�ιν/νει στην τ�&η �,τι *γραψε.

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
∫∫¿¿ııÂÂ  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃  ÔÔÚÚ››˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ··fifi  ÙÙÔÔ  ¤¤‰‰··ÊÊÔÔ˜̃  ÔÔ˘̆  ÎÎ··ÙÙ··ÏÏ··ÌÌ‚‚¿¿ÓÓÂÂÈÈ,,  ÙÙÔÔÓÓ  ÏÏ··fifi  ÔÔ˘̆  ˙̇ÂÂÈÈ  ÛÛÂÂ  ··˘̆ÙÙfifi  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔÓÓ  ÙÙÚÚfifiÔÔ  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ
ÔÔÔÔ››ÔÔ  ··ÛÛÎÎÂÂ››ÙÙ··ÈÈ  ËË  ÂÂÍÍÔÔ˘̆ÛÛ››··..  √√  ÙÙÚÚfifiÔÔ˜̃  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ  ÔÔÔÔ››ÔÔ  ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÓÓÂÂÙÙ··ÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  ··ÛÛÎÎÂÂ››ÙÙ··ÈÈ  ËË  ÂÂÍÍÔÔ˘̆ÛÛ››··  ÂÂÓÓfifi˜̃  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÓÓÔÔ--
ÌÌ¿¿˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˘̆ÌÌ··..  √√ÈÈ  ÈÈÔÔ  ÁÁÓÓˆ̂ÛÛÙÙ¤¤˜̃  ÌÌÔÔÚÚÊÊ¤¤˜̃  ÔÔÏÏÈÈÙÙÂÂ˘̆ÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ÌÌÔÔÓÓ··ÚÚ¯̄››··,,  ËË  ÔÔÏÏÈÈÁÁ··ÚÚ¯̄››·· ÎÎ··ÈÈ  ËË  ‰‰ËËÌÌÔÔ--
ÎÎÚÚ··ÙÙ››··..  ™™‹‹ÌÌÂÂÚÚ··  ÙÙ··  ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ‰‰ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˘̆ÌÌ··..  
∆∆ÔÔ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˘̆ÌÌ··  ÙÙËË˜̃  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ¶¶ÚÚÔÔÂÂ‰‰ÚÚÂÂ˘̆fifiÌÌÂÂÓÓËË  ∫∫ÔÔÈÈÓÓÔÔ‚‚ÔÔ˘̆ÏÏÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ¢¢ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙ››·· ÎÎ··ÈÈ  ··ÚÚ¯̄ËËÁÁfifi˜̃  ÙÙÔÔ˘̆
ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔ  ¶¶ÚÚfifiÂÂ‰‰ÚÚÔÔ˜̃  ÙÙËË˜̃  ¢¢ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙ››··˜̃..
™™ÙÙ··  ‰‰ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË  ËË  ÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÂÂÍÍÔÔ˘̆ÛÛ››··  ··ÛÛÎÎÂÂ››ÙÙ··ÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙÚÚÂÂÈÈ˜̃  ‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚÂÂÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››ÂÂ˜̃::  ÙÙËË  ÓÓÔÔÌÌÔÔııÂÂ--
ÙÙÈÈÎÎ‹‹ ((µµÔÔ˘̆ÏÏ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ¶¶ÚÚfifiÂÂ‰‰ÚÚÔÔ˜̃  ÙÙËË˜̃  ¢¢ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙ››··˜̃)),,  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÎÎÙÙÂÂÏÏÂÂÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹ ((∫∫˘̆‚‚¤¤ÚÚÓÓËËÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ¶¶ÚÚfifiÂÂ‰‰ÚÚÔÔ˜̃  ÙÙËË˜̃  ¢¢ËËÌÌÔÔ--
ÎÎÚÚ··ÙÙ››··˜̃))  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËË  ‰‰ÈÈÎÎ··ÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹ ((‰‰ÈÈÎÎ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈ··))..
∫∫¿¿ııÂÂ  ÛÛ‡‡ÁÁ¯̄ÚÚÔÔÓÓÔÔ  ‰‰ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ‰‰ÈÈÎÎfifi  ÙÙÔÔ˘̆  ™™‡‡ÓÓÙÙ··ÁÁÌÌ··..  ∆∆ÔÔ  ™™‡‡ÓÓÙÙ··ÁÁÌÌ··  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔ  ··ÓÓÒÒÙÙÂÂÚÚÔÔ˜̃  ÓÓfifiÌÌÔÔ˜̃
ÙÙÔÔ˘̆  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˘̆˜̃,,  ÔÔ  ÔÔÔÔ››ÔÔ˜̃  ÎÎ··ııÔÔÚÚ››˙̇ÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˘̆ÌÌ··  ÙÙËË˜̃  ¯̄ÒÒÚÚ··˜̃,,  ÚÚ˘̆ııÌÌ››˙̇ÂÂÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÈÈ˜̃  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››ÂÂ˜̃
ÙÙËË˜̃  ÔÔÏÏÈÈÙÙÂÂ››··˜̃,,  ÎÎ··ÙÙÔÔ¯̄˘̆ÚÚÒÒÓÓÂÂÈÈ  ÙÙ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÒÒÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÎÎ··ııÔÔÚÚ››˙̇ÂÂÈÈ  ÙÙÈÈ˜̃  ‚‚··ÛÛÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃..

Τ� Σ'νταγµα της � ρας µας �ρ��ει τη µ�ρ�� τ�υ π�λιτε�µατ�ς, την �ργ�νωση και τις
λειτ�υργ�ες της Π�λιτε�ας, τα ατ�µικ�, κ�ινωνικ� και π�λιτικ� δικαι µατα των π�λι-
τ ν. Στ� Σ�νταγµα στηρ���νται �λ�ι �ι ν�µ�ι τ�υ κρ�τ�υς.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

8ρθρ 120

2. Ο σεβασµός στο Σύνταγµα και τους νόµους και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία συνιστούν θεµε-
λιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

4. H τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντι-
στέκονται µε κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία.

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞



53

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η πολιτεία
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Εν�τητα B	

Κρ�τς και πλ�της

‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··

ÌÌ¤¤ÏÏÔÔ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆
ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎÔÔ‡‡
ÛÛ˘̆ÓÓfifiÏÏÔÔ˘̆  

¶¶√√§§ππ∆∆∏∏™™
™™ÂÂ  ¤¤ÓÓ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃  ÔÔ  ÔÔÏÏ››ÙÙËË˜̃……

ÛÛÙÙËËÚÚ››˙̇ÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃

˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ¿¿

ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌÈÈÎÎ¿¿

ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ¿¿

ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ ¤¤¯̄ÂÂÈÈ
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=λ�ι �ι �νθρωπ�ι π�υ ��υν σε κρ�τη µε δηµ�κρατικ� π�λ�τευµα ���υν:
 ατ�µικ� δικαι/µατα, �πως να αναπτ�σσ�υν ελε�θερα την πρ�σωπικ�τη-

τ� τ�υς, να µιλ��ν ελε�θερα και να εκ�ρ���υν την �π�ψ� τ�υς για δι�-
��ρα θ�µατα,

 κ�ινωνικ� δικαι/µατα, �πως να µ�ρ� ν�νται, να ���υν περ�θαλψη �ταν
αρρωστα�ν�υν και να �ρ�σκ�υν εργασ�α.

(ι π�λ�τες εν�ς κρ�τ�υς �µως ���υν και π�λιτικ� δικαι/µατα, �πως να συµ-
µετ���υν µε την ψ��� τ�υς στην εκλ�γ� των πρ�σ πων π�υ θα κυ�ερν�σ�υν
τη � ρα. Στην Ελλ�δα, π�λ�τες ε�ναι �σ�ι ���υν την ελληνικ� ιθαγ�νεια.
(ι π�λ�τες ηλικ�ας 18 ετ ν και �νω ���υν δικα�ωµα συµµετ���ς στις εκλ�γ�ς.

Επ�σης, �ι Ευρωπα��ι π�λ�τες ���υν τ� δικα�ωµα να συµµετ���υν στις δηµ�τι-
κ�ς εκλ�γ�ς σε �π�ι�δ�π�τε κρ�τ�ς-µ�λ�ς της Ευρ πης ��υν. ∆εν ���υν �µως
τ� δικα�ωµα να ψη����υν και να συµµετ���υν στις εκλ�γ�ς για την επιλ�γ�
αντιπρ�σ πων στη Β�υλ�.

-  Μπ�ρ��ν να συµµετ���υν στις εκλ�γ�ς ως ψη����ρ�ι � ως υπ�ψ��ι�ι.
-  Μπ�ρ��ν να καταλαµ��ν�υν δηµ�σιες θ�σεις (δικαστ�ς, εκπαιδευτικ��, υπ�λληλ�ι υπ�υρ-

γε�ων κτλ.).

Ενότητα B΄: Κράτος και πολίτης
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∆ικαι:µατα και υπ�ρε:σεις 
τυ πλ�τη

™™ÙÙËË  ‰‰ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙ››··  fifiÏÏÔÔÈÈ  
ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  

ÙÙ··  ››‰‰ÈÈ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  ÎÎ··ÈÈ
ÙÙÈÈ˜̃  ››‰‰ÈÈÂÂ˜̃  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃;;  

ŒŒÙÙÛÛÈÈ  ÓÓÔÔÌÌ››˙̇ˆ̂  ∂∂ÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË!!
°°ÈÈ··  ÓÓ··  ‰‰ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ!!  

∞∞˜̃  ‰‰ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  fifiÌÌˆ̂˜̃  ÈÈÔÔ  
ÛÛ˘̆ÁÁÎÎÂÂÎÎÚÚÈÈÌÌ¤¤ÓÓ··  ÔÔÚÚÈÈÛÛÌÌ¤¤ÓÓ··  ··fifi

ÙÙ··  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ¿¿  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  
ÔÔ˘̆  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÔÔÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  

ÙÙËË˜̃  ¯̄ÒÒÚÚ··˜̃  ÌÌ··˜̃..

1ο
Κεφάλαιο

2η ΘΕΜΑΤΙΚ
Η

ΕΝ
ΟΤ

Η
ΤΑ
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Κεφάλαιο 1ο: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του πολίτη

=λα τα παραπ�νω δικαι µατα κατ��υρ ν�νται απ� τ� Σ�νταγµα. Υπ�ρ��υν
�µως και �λλα δικαι µατα π�υ δεν ανα��ρ�νται στ� Σ�νταγµα, �πως ε�ναι τα
πνευµατικ� δικαι/µατα π�υ α��ρ��ν την πρ�στασ�α της πνευµατικ�ς ιδι�κτη-
σ�ας. Αυτ� σηµα�νει �τι κ�θε �ργ� (π�νακας �ωγρα�ικ�ς, λ�γ�τε�νικ� �ργ�,
µ�υσικ� κ�µµ�τι � �ργ� τ��νης γενικ�) αν�κει σε αυτ�ν π�υ τ� δηµι��ργησε και
κανε�ς �λλ�ς δεν µπ�ρε� να τ� παρ�υσι�σει ως δικ� τ�υ.

Εκτ�ς �µως απ� δικαι/µατα, *��υµε και υπ��ρε/σεις. .ι κυρι�τερες υπ��ρε-
/σεις των π�λιτ/ν, �πως πρ�κ�πτ�υν απ� τ� Σ�νταγµα, ε�ναι:
- � σε�ασµ�ς πρ�ς τ� κ�ινωνικ� σ�ν�λ� π�υ εκ�ρ��εται µε την πρ�σπ�θεια

κ�θε π�λ�τη να πρ�στατε�ει τ� περι��λλ�ν, να σ��εται την ιδι�κτησ�α των
συµπ�λιτ ν τ�υ και τ�υ κρ�τ�υς και να πρ�σ��ρει �,τι µπ�ρε� για τ� συµ��-
ρ�ν τ�υ συν�λ�υ.

- η τ�ρηση τ�υ Συντ�γµατ�ς και των ν�µων, δηλαδ� η απ��υγ� �π�ιασδ�π�τε
εν�ργειας η �π��α ε�ναι αντ�θετη µε αυτ� π�υ �ρ���υν τ� Σ�νταγµα και �ι Ν�µ�ι.

- η υπερ�σπιση της δηµ�κρατ�ας, δηλαδ� η υπ��ρ�ωση τ�υ κ�θε π�λ�τη να
εµπ�δ�σει �π�ι�ν πρ�σπαθ�σει να αλλ�%ει τ� δηµ�κρατικ� π�λ�τευµα της
� ρας.

❖ Συ�ητ�µε �λ�ι µα�� για τη στ�ση και τη συµπερι-�ρ� �ρισµ*νων ανθρ/πων
απ*ναντι σε συνανθρ/π�υς τ�υς π�υ *��υν δια-�ρετικ( καταγωγ(, �ρ/µα,
θρησκε�α ( γλ/σσα.

∆ια"���υµε, συ�ητ�µε και -αντα��µαστε την ε&*λι&η της ιστ�ρ�ας:

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

ªªÂÂÚÚÈÈÎÎÔÔ››  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÛÛÙÙ¿¿ÛÛËË
ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËË  ÛÛ˘̆ÌÌÂÂÚÚÈÈÊÊÔÔÚÚ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  
ııÂÂˆ̂ÚÚÔÔ‡‡ÓÓ  ÎÎ··ÙÙÒÒÙÙÂÂÚÚÔÔ˘̆˜̃  ÙÙÔÔ˘̆˜̃

··ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆˜̃  ÔÔ˘̆  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚÂÂ--
ÙÙÈÈÎÎÔÔ››  ˆ̂˜̃  ÚÚÔÔ˜̃  ÙÙËËÓÓ  ÎÎ··ÙÙ··ÁÁˆ̂ÁÁ‹‹,,  

‹‹  ÙÙÔÔ  ııÚÚ‹‹ÛÛÎÎÂÂ˘̆ÌÌ··..

√√  ÌÌ··ÌÌ¿¿˜̃  ÌÌÔÔ˘̆
··˘̆ÙÙÔÔ‡‡˜̃  

ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÓÓÔÔÌÌ¿¿˙̇ÂÂÈÈ  
ÚÚ··ÙÙÛÛÈÈÛÛÙÙ¤¤˜̃!!
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∏ È‰¤· ÙÔ˘ ÛÎ›ÙÛÔ˘ ÚÔ¤Î˘„Â ·fi ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÙË˜ ∂.∂. «∂ÁÒ, Ô ƒ·ÙÛÈÛÙ‹˜;!»
¶ËÁ‹: http://www.europa.eu.int

❖ Μ�ιρα��µαστε τ�υς ρ�λ�υς και υπ�δυ�µαστε τα πρ�σωπα.
❖ .ι υπ�λ�ιπ�ι παρακ�λ�υθ��µε και σηµει/ν�υµε τη συµπερι-�ρ� των ηρ/ων.
❖ Καταγρ�-�υµε τα συναισθ(µατα µας.
❖ Συ�ητ�µε �λ�ι µα�� σ�ετικ� µε τ� θ*µα.

Σε µια δηµ�κρατικ� � ρα κ�θε �νθρωπ�ς ��ει ατ�µικ�, κ�ινωνικ� και πνευµατικ�
δικαι µατα. Π�λιτικ� δικαι µατα ���υν µ�ν� �ι π�λ	τες µιας � ρας. (ι Ευρωπα��ι
π�λ�τες µπ�ρ��ν να συµµετ���υν µ�ν� στις δηµ�τικ�ς εκλ�γ�ς σε �π�ι�δ�π�τε κρ�τ�ς
–µ�λ�ς της Ευρωπαϊκ�ς Aνωσης ��υν.
Στις σ�γ�ρ�νες κ�ινων�ες παρατηρε�ται τ� �αιν�µεν� τ�υ ρατσισµ�', δηλαδ� της δι�-
κρισης των ανθρ πων σε αν τερ�υς και κατ τερ�υς µε ��ση την καταγωγ� τ�υς.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία
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∫∫··ÏÏËËÌÌ¤¤ÚÚ··,,  
ÎÎ˘̆ÚÚ››··..  ∂∂ÎÎÂÂ››ÓÓÔÔ  
ÙÙÔÔ  ‰‰ˆ̂ÌÌ¿¿ÙÙÈÈÔÔ;;

∫∫··ÏÏËËÌÌ¤¤ÚÚ··,,
ÎÎ˘̆ÚÚ››··..  ∂∂ÎÎÂÂ››ÓÓÔÔ  
ÙÙÔÔ  ‰‰ˆ̂ÌÌ¿¿ÙÙÈÈÔÔ;;

¡¡ÔÔÈÈÎÎÈÈ¿¿ÛÛÙÙËËÎÎÂÂ,,
ÓÓÔÔÈÈÎÎÈÈ¿¿ÛÛÙÙËËÎÎÂÂ.. ¶¶ÂÂÚÚ¿¿ÛÛÙÙÂÂ..
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Κεφάλαιο 2ο: Πνευµατικά δικαιώµατα
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∂∂˘̆¯̄··ÚÚ››ÛÛÙÙˆ̂˜̃..  ∏∏  ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÈÈ‰‰ÈÈÔÔÎÎÙÙËËÛÛ››··  ÛÛ¯̄ÂÂÙÙ››˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÌÌÂÂ  ¤¤ÚÚÁÁ··  ÎÎ··ÈÈ  ‰‰ËËÌÌÈÈÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››ÂÂ˜̃,,  ÔÔ˘̆  ÚÚÔÔÎÎ‡‡--
ÙÙÔÔ˘̆ÓÓ  ··fifi  ÙÙÔÔ  ÓÓÂÂ‡‡ÌÌ··  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆,,  ÁÁÈÈ’’  ··˘̆ÙÙfifi  ¿¿ÏÏÏÏˆ̂ÛÛÙÙÂÂ  ··ÓÓ··ÊÊÂÂÚÚfifiÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ÛÛÙÙ··  ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿
‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··..  ŸŸÙÙ··ÓÓ  ¤¤ÓÓ··˜̃  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃  ‰‰››ÓÓÂÂÈÈ  ÌÌÔÔÚÚÊÊ‹‹  ÛÛÂÂ  ÌÌÈÈ··  ÈÈ‰‰¤¤··  ÙÙÔÔ˘̆,,  ÁÁÈÈ··  ··ÚÚ¿¿‰‰ÂÂÈÈÁÁÌÌ··  ‰‰ËËÌÌÈÈÔÔ˘̆ÚÚÁÁÂÂ››
‚‚ÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ,,  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊÈÈ¿¿,,  ÌÌÔÔ˘̆ÛÛÈÈÎÎ‹‹,,  ÊÊˆ̂ÙÙÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··,,  ÎÎ¿¿ÓÓÂÂÈÈ  ‰‰ËËÏÏ··‰‰‹‹  ¤¤ÓÓ··  ¤¤ÚÚÁÁÔÔ  ÚÚˆ̂ÙÙfifiÙÙ˘̆ÔÔ,,  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ‰‰ÈÈÎÎ··››ˆ̂ÌÌ··
ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹˜̃  ÈÈ‰‰ÈÈÔÔÎÎÙÙËËÛÛ››··˜̃..  

∫∫··ÈÈ  ÙÙÈÈ  ··ÎÎÚÚÈÈ‚‚ÒÒ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ‰‰ÈÈÎÎ··››ˆ̂ÌÌ··  ··˘̆ÙÙfifi;;

∂∂››ÓÓ··ÈÈ  ‰‰ÈÈÎÎ··››ˆ̂ÌÌ··  ÈÈ‰‰ÈÈÔÔÎÎÙÙËËÛÛ››··˜̃,,  ··ÎÎÚÚÈÈ‚‚ÒÒ˜̃  fifiˆ̂˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ‰‰ÈÈÎÎ··››ˆ̂ÌÌ··  ÔÔ˘̆  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ˜̃  ÂÂÛÛ‡‡  ÛÛÙÙ··  ‰‰ÈÈÎÎ¿¿  ÛÛÔÔ˘̆
ÚÚ¿¿ÁÁÌÌ··ÙÙ··..  ∞∞˘̆ÙÙfifi  ÛÛËËÌÌ··››ÓÓÂÂÈÈ  fifiÙÙÈÈ  ÎÎ··ÓÓÂÂ››˜̃  ‰‰ÂÂÓÓ  ÌÌÔÔÚÚÂÂ››  ÓÓ··  ¯̄ÚÚËËÛÛÈÈÌÌÔÔÔÔÈÈ‹‹ÛÛÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ¤¤ÚÚÁÁÔÔ  ÛÛÔÔ˘̆,,  ÂÂ¿¿ÓÓ  ÚÚÒÒÙÙ··
‰‰ÂÂÓÓ  ˙̇ËËÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ¿¿‰‰ÂÂÈÈ¿¿  ÛÛÔÔ˘̆..  ∂∂ÈÈÏÏ¤¤ÔÔÓÓ,,  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ‰‰ÈÈÎÎ··››ˆ̂ÌÌ··  ¿¿ÓÓˆ̂  ÛÛÙÙÔÔ  ¤¤ÚÚÁÁÔÔ  ÛÛÔÔ˘̆  ÓÓ··  ··ÓÓ··ÊÊ¤¤ÚÚÂÂÈÈ˜̃  ÙÙÔÔ
fifiÓÓÔÔÌÌ¿¿  ÛÛÔÔ˘̆  ÎÎ··ÈÈ  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚ¤¤ˆ̂ÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ¿¿ÏÏÏÏˆ̂ÓÓ  ÓÓ··  ˙̇ËËÙÙ‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙËËÓÓ  ¿¿‰‰ÂÂÈÈ¿¿  ÛÛÔÔ˘̆..  

∫∫··ÈÈ  ÙÙÈÈ  ÂÂÍÍ˘̆ËËÚÚÂÂÙÙÂÂ››  ÙÙÔÔ  ‰‰ÈÈÎÎ··››ˆ̂ÌÌ··  ··˘̆ÙÙfifi;;

ŸŸˆ̂˜̃  ÛÛÂÂ‚‚fifiÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ÈÈ‰‰ÈÈÔÔÎÎÙÙËËÛÛ››··  ÙÙˆ̂ÓÓ  ¿¿ÏÏÏÏˆ̂ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ‰‰ÂÂÓÓ  ··››ÚÚÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÎÎ¿¿ÙÙÈÈ  ÔÔ˘̆  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ··ÓÓ‹‹ÎÎÂÂÈÈ,,  ¤¤ÙÙÛÛÈÈ
ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ  ÓÓ··  ÛÛÂÂ‚‚fifiÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÈÈ‰‰ÈÈÔÔÎÎÙÙËËÛÛ››··..  ªªÂÂ  ··˘̆ÙÙfifiÓÓ  ÙÙÔÔÓÓ  ÙÙÚÚfifiÔÔ  ··ÓÓ··ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ
ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÎÎÙÙÈÈÌÌÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››··  ÂÂÎÎÂÂ››ÓÓˆ̂ÓÓ  ÔÔ˘̆  ÙÙËËÓÓ  ÎÎ··ÙÙ¤¤‚‚··ÏÏ··ÓÓ,,  ÚÚÔÔÎÎÂÂÈÈÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˘̆  ÓÓ··  ‰‰ËËÌÌÈÈ--
ÔÔ˘̆ÚÚÁÁ‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ¤¤ÓÓ··  ¤¤ÚÚÁÁÔÔ  ÔÔ˘̆  ÌÌÔÔÚÚÔÔ‡‡ÓÓ  ÓÓ··  ÙÙÔÔ  ¯̄··››ÚÚÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  fifiÏÏÔÔÈÈ..  

Σε µια δηµ�κρατικ� κ�ινων�α, �να σηµαντικ� δικα�ωµα ε�ναι η πρ�στασ�α της
πνευµατικ�ς ιδι�κτησ�ας. Η πνευµατικ� ιδι�κτησ�α θ�τει καν�νες για την απ�-
λαυση των �ργων των �λλων. (ι καν�νες αυτ�� πρ�στατε��υν τ�ν µ��θ� τ�υ
δηµι�υργ�� και διασ�αλ���υν τη δ�καιη συνεργασ�α.

Συγγενικ� δικαι/µατα
Εκτ�ς απ� τα δικαι µατα πνευµατικ�ς ιδι�κτησ�ας, υπ�ρ��υν και τα συγγενι-
κ� δικαι µατα, τα �π��α αναγνωρ���νται σε εκε�ν�υς, π�υ ερµηνε��υν � εκτε-
λ��ν �ργα τ�υ πνε�µατ�ς �ωρ�ς να ε�ναι �ι �δι�ι δηµι�υργ�� τ�υς �πως τραγ�υ-
διστ�ς, ηθ�π�ι��, παραγωγ�� ταινι ν. Μπ�ρε�ς να ανα��ρεις παραδε�γµατα;

Πνευµατικ� δικαι:µατα

∂∂ÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË,,  ıı˘̆ÌÌ¿¿ÛÛ··ÈÈ  ¤¤ÚÚ˘̆ÛÛÈÈ
ÔÔ˘̆  ÌÌÈÈÏÏÔÔ‡‡ÛÛ··ÌÌÂÂ  ÁÁÈÈ··  ÙÙ··

ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··;;

∫∫¿¿ÙÙÈÈ  ıı˘̆ÌÌ¿¿ÌÌ··ÈÈ..  ªªÔÔÚÚÂÂ››˜̃  
ÓÓ··  ÌÌÔÔ˘̆  ÂÂ··ÓÓ··ÏÏ¿¿‚‚ÂÂÈÈ˜̃

ÎÎ¿¿ÔÔÈÈ··  ‚‚··ÛÛÈÈÎÎ¿¿  
ÚÚ¿¿ÁÁÌÌ··ÙÙ··;;
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❖ Παρατηρ��µε τις εικ�νες και σ��λι���υµε τ�ν τρ�π� π�υ αντιµετωπ���νται
µεγ�λες καταστρ�-*ς, �πως ε�ναι � π�λεµ�ς, � σεισµ�ς, η πληµµ�ρα κ.�.

Τ� κρ�τ�ς, για να πρ�στατ*ψει τ�υς π�λ�τες τ�υ απ� ενδε��µενες π�λεµικ*ς
επι�ειρ(σεις και τις συν*πει*ς τ�υς, *�ει �ργαν/σει την �µυν� τ�υ µε τις �ν-
πλες και πλιτικ�ς δυν�µεις π�υ διαθ*τει γι’ αυτ� τ� σκ�π�.
.ι *ν�πλες δυν�µεις απ�τελ��ν την Εθνικ� 8µυνα και υπερασπ���νται την
εθνικ( ασ-�λεια απ� �π�ιαδ(π�τε απειλ(.
.ι π�λιτικ*ς δυν�µεις απ�τελ��ν την Πλιτικ� 8µυνα, π�υ περιλαµ"�νει τις
κρατικ*ς αρ�*ς και υπηρεσ�ες, την ελληνικ( αστυν�µ�α, τ� πυρ�σ"εστικ� σ/µα,τ�
λιµενικ� σ/µα, κ�ινω-ελε�ς �ργανισµ��ς (π.�. ΕΥ∆ΑΠ), κ�θε µ�ρ-(ς δηµ�σιες 

Ενότητα Β΄: Κράτος και πολίτης
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Πλιτικ� �µυνα
και Πλιτικ� πρστασ�α
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και ιδιωτικ*ς επι�ειρ(σεις (π.�. ∆.Ε.Η.) και �λυς τυς πλ�τες της �:ρας. Η
κ�ρια απ�στ�λ( της Π�λιτικ(ς Hµυνας ε�ναι η λ(ψη µ*τρων και η εκτ*λεση
*ργων π�υ απ�σκ�π��ν στην πρ�στασ�α τ�υ πληθυσµ�� απ� τις συν*πειες εν�ς
π�λ*µ�υ, �πως:

 Ενηµ*ρωση και πρ�στασ�α τ�υ πληθυσµ�� µε τ�υς συναγερµ��ς και τα
κατα-�για.

 ∆ι�σωση και περ�θαλψη των πληγ*ντων µε τις υγει�ν�µικ*ς υπηρεσ�ες
(γιατρ��ς, ασθεν�-�ρα).

 Απ�κατ�σταση των �ηµι/ν π�υ πρ�κλ(θηκαν.
 Απελευθ*ρωση ατ�µων παγιδευµ*νων στα ερε�πια.
 Ενηµ*ρωση τ�υ πληθυσµ�� για τρ�π�υς αυτ�πρ�στασ�ας.
 Απ�λ�µανση ατ�µων, τρ�-�µων και περι��/ν απ� ραδιενεργ� σκ�νη και

�ηµικ*ς �υσ�ες.

Τ� κρ�τ�ς, �µως, -ρ�ντ��ει να πρ�στατ*ψει τ�υς π�λ�τες τ�υ και σε καιρ� ειρ(-
νης απ� -υσικ*ς ( τε�ν�λ�γικ*ς καταστρ�-*ς. Γι’ αυτ� τ� λ�γ�, �ργ�νωσε την
Πλιτικ� Πρστασ�α.
. τ�µ*ας της Πλιτικ�ς Πρστασ�ας *�ει ως "ασικ� σκ�π� και κ�ρια απ�στ�-
λ(, σε καιρ� ειρ(νης, να πρ�λ�"ει ( να µει/σει τ�υς κινδ�ν�υς απ�:

Τα µ*τρα π�υ λαµ"�ν�υν �ι υπηρεσ�ες της π�λιτικ(ς �µυνας και της π�λιτικ(ς
πρ�στασ�ας µπ�ρε� να ε�ναι:

α%. πρληπτικ�, �πως ε�ναι η κατασκευ( κατα-υγ�ων, αντιπληµµυρικ/ν
*ργων, η ενηµ*ρωση τ�υ πληθυσµ�� κ. �.

"%. κατασταλτικ�, για να αντιµετωπιστ��ν πρ�"λ(µατα π�υ *��υν πρ�κ�ψει
απ� -υσικ(, τε�ν�λ�γικ( καταστρ�-( ( π�λεµ�, �πως µετα-�ρ� τραυ-
µατι/ν, απεγκλω"ισµ� επι�/ντων απ� ερε�πια, παρ��( τρ�-(ς και στ*-
γης σε �στεγ�υς π�λ�τες κ.�.

❖ Συ�ητ�µε στην τ�&η για τα µ*τρα π�υ ε�ναι απαρα�τητ� να πα�ρν�υµε κι
εµε�ς, �ι π�λ�τες της �/ρας, /στε να πρ�στατευτ��µε απ� µεγ�λες καταστρ�-
-*ς και να πρ�στατ*ψ�υµε τ� περι"�λλ�ν.

 Φυσικ*ς καταστρ�-*ς π�υ πρ�καλ��νται απ� γεωλ�γικ� -αιν�µενα
�πως: σεισµ��, κατ�λισθ(σεις / καθι�(σεις, εκρ(&εις η-αιστε�ων

 ∆ασικ*ς πυρκαγι*ς 

 Φυσικ*ς καταστρ�-*ς π�υ πρ�καλ��νται απ� *ντ�να καιρικ� -αιν�µε-
να �πως: πληµµ�ρες, �ι�ν�πτ/σεις και παγετ��, θυελλ/δεις �νεµ�ι,
καταιγ�δες, κα�σωνες

 Τε�ν�λ�γικ*ς καταστρ�-*ς, �πως: �ηµικ� ατυ�(µατα σε "ι�µη�ανικ*ς
εγκαταστ�σεις, µετα-�ρ� επικ�νδυνων εµπ�ρευµ�των κ.�.

(¶ËÁ‹: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ)
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Κεφάλαιο 3ο: Πολιτική άµυνα και Πολιτική προστασία
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Σ�εδ�ασε κι εσ� *να σκ�τσ� π�υ να απεικ�ν��ει την αντιµετ/πιση µιας -υσικ(ς κατα-
στρ�-(ς.

Με τη συµ��λ� της Π�λιτικ�ς 1µυνας και της Π�λιτικ�ς Πρ�στασ	ας λαµ��ν�νται
µ�τρα και γ�ν�νται εν�ργειες για να περι�ριστ��ν � να ε%αλει�θ��ν τα απ�τελ�σµατα
�π�ιασδ�π�τε καταστρ���ς � απ λειας. Τ�τ�ιες καταστρ���ς πρ�καλ��νται ε�τε απ�
�υσικ� α�τια (θε�µην�ες, �υσικ�ς καταστρ���ς), ε�τε απ� π�λεµικ�ς συρρ�%εις.
Τα µ�τρα λαµ��ν�νται σε συνεργασ�α µε σ�ετικ�ς υπηρεσ�ες και �ργανισµ��ς αλλ� και
µε τ�υς �δι�υς τ�υς π�λ�τες.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

;ΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Υπ�υργε�� Εσωτερικ/ν και ∆ηµ�σιας Τ�&ης 210 6977000
Γενικ( Γραµµατε�α Π�λιτικ(ς Πρ�στασ�ας 210 3359002-3
Πυρ�σ"εστικ( Υπηρεσ�α 199
Hµεση Επ*µ"αση Λιµενικ�� Σ/µατ�ς 108
Hµεση ∆ρ�ση Αστυν�µ�ας 100
Υπ�υργε�� Υγε�ας και Πρ�ν�ιας 210 5232821
ΕΚΑΒ 166
∆ΕΗ 10500 (ΑΘΗΝΑ)
ΕΥ∆ΑΠ 1022 (ΑΘΗΝΑ)
Ενια��ς Ευρωπαϊκ�ς Αριθµ�ς Iκτακτης Αν�γκης 112

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία
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❖ =ωρι��µαστε σε �µ�δες, για να καταγρ�ψ�υµε π/ς θα παρ�υσιαστε� τ�
θ*µα στις ε-ηµερ�δες και π/ς στην τηλε�ραση.

❖ Συ�ητ�µε π/ς επηρε��εται η �π�ψη των ανθρ/πων απ� τ�ν τρ�π� µε τ�ν
�π��� παρ�υσι��εται *να θ*µα.

=λ�ι �ι �νθρωπ�ι σε µ�α δηµ�κρατικ� κ�ινων	α ���υν δικα�ωµα να εκ�ρ�-�-
νται ελε'θερα, αλλ� και να µαθα	ν�υν �σα συµ�α�ν�υν στ�ν κ�σµ�. =πως
���υµε δει και στ� µ�θηµα της Μελ�της τ�υ Περι��λλ�ντ�ς, απ� παλι� �ι
�νθρωπ�ι �ρησιµ�π�ι��σαν δι���ρα µ�σα στην πρ�σπ�θει� τ�υς να πληρ���-
ρ�σ�υν και να πληρ���ρηθ��ν. Τα Μ�σα Μα-ικ�ς Επικ�ινων	ας, �πως η τηλε-
�ραση, �ι ε�ηµερ�δες, τ� ραδι��ων�, τα περι�δικ�, τ� διαδ�κτυ�, πληρ���ρ��ν
τ�υς ανθρ π�υς για �,τι συµ�α�νει σε �λη τη γη. ( ρ�λ�ς των Μ�σων Μα�ικ�ς
Επικ�ινων�ας (Μ.Μ.Ε.) ε�ναι ιδια�τερα σηµαντικ�ς και γιC αυτ� πρ�πει να υπ�ρ-
�ει κατ� τ� δυνατ�ν αντικειµενικ� πληρ���ρηση και ενηµ�ρωση. Π�λλ�ς
��ρ�ς, �µως, πρ���λλ�νται απ� τα Μ.Μ.Ε. θ�µατα π�υ παρα�ι���υν ατ�µικ�
δικαι µατα, παραπληρ���ρ��ν � δυσ�ηµ��ν ανθρ π�υς. Γι’ αυτ� ε�ναι απα-
ρα�τητ� τα Μ.Μ.Ε. να τηρ��ν συγκεκριµ�ν�υς καν�νες π�υ θεσπ���νται απ�
την π�λιτε�α.

 Π�ιες ε�ναι �ι λειτ�υργ�ες των ΜΜΕ
και σε τι µας �ρησιµε��υν; =ωρι��µα-
στε σε �µ�δες, συ�ητ�µε και ανακ�ι-
ν/ν�υµε στην τ�&η.

❖ Συ�ητ�µε �λ�ι µα�� για τ�ν ρ�λ� της τηλε�ρασης ( κ�π�ι�υ �λλ�υ Μ.Μ.Ε.
στη �ω( µας.

Κεφάλαιο 4ο: Η ενηµέρωση του πολίτη
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Η ενηµ�ρωση τυ πλ�τη

¶¶··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿,,  ÓÓ··  ÁÁÚÚ¿¿„„ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÌÌÈÈ··
··ÓÓ··ÎÎÔÔ››ÓÓˆ̂ÛÛËË  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÙÙÔÔÈÈÎÎ‹‹
ÂÂÊÊËËÌÌÂÂÚÚ››‰‰··!!  ¡¡··  ÂÂÓÓËËÌÌÂÂÚÚÒÒÛÛÔÔ˘̆--

ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÙÙÔÔ››ÎÎÔÔ˘̆˜̃  ÙÙËË˜̃
ÂÂÚÚÈÈÔÔ¯̄‹‹˜̃  fifiÙÙÈÈ  ÙÙÔÔ  ¿¿ÚÚÎÎÔÔ
ÎÎ··ıı··ÚÚ››ÛÛÙÙËËÎÎÂÂ  ··fifi  ÙÙÔÔ˘̆˜̃
ÌÌ··ııËËÙÙ¤¤˜̃  ÙÙËË˜̃  ™™∆∆ãã  ÙÙ¿¿ÍÍËË˜̃  

ÙÙÔÔ˘̆  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃..

øøÚÚ··››··,,  ıı··  ÁÁ››ÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ
ÚÚÂÂfifiÚÚÙÙÂÂÚÚ  

ÎÎ··ÈÈ  ··ÚÚııÚÚÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊÔÔÈÈ!!

∆∆··  ªªªª∂∂  ‰‰ÂÂÓÓ  ÌÌÂÂÙÙ··‰‰››‰‰ÔÔ˘̆ÓÓ
ÌÌfifiÓÓÔÔ  ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚ››ÂÂ˜̃,,
··ÏÏÏÏ¿¿  ÂÂÈÈÙÙÂÂÏÏÔÔ‡‡ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ
¿¿ÏÏÏÏÂÂ˜̃  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››ÂÂ˜̃..
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία
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Το άτοµο και η πολιτεία
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Παρατηρ��µε τ�υς παρακ�τω τ�τλ�υς και τ�υς υπ�τιτλ�υς των ε-ηµερ�δων π�υ ανα-*-
ρ�νται στ� �δι� θ*µα. Εντ�π���υµε τις δια-�ρ*ς στις απ�ψεις των δηµ�σι�γρ�-ων και
συ�ητ�µε για αυτ*ς. Σε π�ια στ�ι�ε�α δ�νει µεγαλ�τερη *µ-αση τ� κ�θε κε�µεν�;

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
™™ÂÂ  fifiÏÏ··  ÙÙ··  ‰‰ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÔÔÏÏÈÈÙÙÂÂ‡‡ÌÌ··ÙÙ··  ÔÔÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ··ÙÙÔÔÌÌÈÈÎÎ¿¿,,  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ¿¿ ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··
ÔÔ˘̆  ÎÎ··ÙÙÔÔ¯̄˘̆ÚÚÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÌÌÂÂ  ÓÓfifiÌÌÔÔ˘̆˜̃..  
∫∫¿¿ııÂÂ  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃  ÊÊÚÚÔÔÓÓÙÙ››˙̇ÂÂÈÈ  ÓÓ··  ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÙÙÂÂ‡‡ÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÂÂ››ÙÙÂÂ  ÛÛÂÂ  ÎÎ··ÈÈÚÚfifi  ÂÂÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË˜̃  ÂÂ››ÙÙÂÂ  ÛÛÂÂ  ÎÎ··ÈÈÚÚfifi  ÔÔÏÏ¤¤--
ÌÌÔÔ˘̆  ··fifi  ÊÊ˘̆ÛÛÈÈÎÎ¤¤˜̃,,  ÙÙÂÂ¯̄ÓÓÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÎÎ··ÙÙ··ÛÛÙÙÚÚÔÔÊÊ¤¤˜̃  ‹‹  ÛÛ˘̆ÓÓ¤¤ÂÂÈÈÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÔÔÏÏ¤¤ÌÌÔÔ˘̆..  ªªÂÂ  ÙÙËË  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚ÔÔÏÏ‹‹  ‰‰ÈÈ··ÊÊfifiÚÚˆ̂ÓÓ  ˘̆ËË--
ÚÚÂÂÛÛÈÈÒÒÓÓ,,  fifiˆ̂˜̃  ËË  ¶¶ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹  ¶¶ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÛÛ››·· ÎÎ··ÈÈ  ËË  ¶¶ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÕÕÌÌ˘̆ÓÓ··,,  ÏÏ··ÌÌ‚‚¿¿ÓÓÂÂÈÈ  ÌÌ¤¤ÙÙÚÚ··  ÚÚÔÔÏÏËËÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÎÎ··ÙÙ··--
ÛÛÙÙ··ÏÏÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÎÎÙÙÂÂÏÏÂÂ››  ¤¤ÚÚÁÁ··  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÛÛ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÏÏËËıı˘̆ÛÛÌÌÔÔ‡‡..
™™ÙÙÈÈ˜̃  ‰‰ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓ››ÂÂ˜̃  ÙÙ··  ªª¤¤ÛÛ··  ªª··˙̇ÈÈÎÎ‹‹˜̃  ∂∂ÈÈÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓ››··˜̃ ÊÊÚÚÔÔÓÓÙÙ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÓÓËËÌÌ¤¤ÚÚˆ̂ÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ
„„˘̆¯̄··ÁÁˆ̂ÁÁ››··  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÒÒÓÓ..  ÀÀ¿¿ÚÚ¯̄ÂÂÈÈ  fifiÌÌˆ̂˜̃  ÎÎ››ÓÓ‰‰˘̆ÓÓÔÔ˜̃,,  fifiÙÙ··ÓÓ  ‰‰ÂÂÓÓ  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁÔÔ‡‡ÓÓ  ÛÛ‡‡ÌÌÊÊˆ̂ÓÓ··  ÌÌÂÂ  ÔÔÚÚÈÈÛÛÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÓÓfifi--
ÓÓÂÂ˜̃,,  ÓÓ··  ··ÚÚ··ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚ‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃..

Τα Μ�σα Μα-ικ�ς Επικ�ινων	ας πρ�σ��ρ�υν στ�υς π�λ�τες τη δυνατ�τητα να ενηµε-
ρ ν�νται για τη �ω� και τα γεγ�ν�τα �λ�υ τ�υ κ�σµ�υ. Επ�σης τ�υς διασκεδ���υν,
τ�υς εκπαιδε��υν και τ�υς ψυ�αγωγ��ν µε θ�µατα καλλιτε�νικ� και π�λιτιστικ�. (ι
π�λλ�ς και δια��ρετικ�ς απ�ψεις π�υ εκ�ρ���νται ε�ναι �αρακτηριστικ� της δηµ�κρα-
τ	ας. =µως, τα Μ.Μ.Ε. πρ�πει να σ���νται τ�υς ν�µ�υς της π�λιτε�ας και να µην παρα-
πληρ���ρ��ν τ� κ�ιν� τ�υς.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

√√ÈÈ  ··‰‰››ÛÛÙÙ··ÎÎÙÙÔÔÈÈ  ÏÏËËÛÛÙÙ¤¤˜̃  ¤¤ÛÛ˘̆ÚÚ··ÓÓ
ÙÙÔÔ  ıı‡‡ÌÌ··  ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÌÌÔÔÙÙÔÔÛÛÈÈÎÎÏÏ¤¤ÙÙ··
ÁÁÈÈ··  ÂÂÚÚ››ÔÔ˘̆  2200  ÌÌ¤¤ÙÙÚÚ··..

11..  ∞∞¶¶ππ™™∆∆∂∂ÀÀ∆∆∏∏  ∫∫§§√√¶¶∏∏
∆∆™™∞∞¡¡∆∆∞∞™™  ™™∂∂  ∫∫∂∂¡¡∆∆ƒƒππ∫∫√√
¢¢ƒƒ√√ªª√√  ∆∆∏∏™™  ∞∞££∏∏¡¡∞∞™™  

∏∏  ··ÚÚfifiÛÛÂÂÎÎÙÙËË  ÎÎ˘̆ÚÚ››··  ÙÙÚÚ··˘̆ÌÌ··--
ÙÙ››ÛÛÙÙËËÎÎÂÂ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÚÚÔÔÛÛ¿¿ııÂÂÈÈ¿¿  ÙÙËË˜̃  
ÓÓ··  ÛÛÒÒÛÛÂÂÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ÙÙÛÛ¿¿ÓÓÙÙ··  ÙÙËË˜̃..

22..  ¶¶ƒƒ√√™™√√ÃÃ∏∏  ™™∆∆∏∏¡¡  ∆∆™™∞∞¡¡∆∆∞∞
™™∞∞™™!!  ∫∫ƒƒ√√ÀÀ™™ªª∞∞  ∫∫§§√√¶¶∏∏™™  
™™∂∂  ∫∫∂∂¡¡∆∆ƒƒππ∫∫√√  ∞∞££∏∏¡¡∞∞´́∫∫√√

¢¢ƒƒ√√ªª√√  

33..  ∆∆∂∂ƒƒ∞∞™™∆∆ππ√√  ¶¶ƒƒ√√µµ§§∏∏ªª∞∞  
√√ππ  ∫∫§§√√¶¶∂∂™™  ∆∆™™∞∞¡¡∆∆øø¡¡!!  

∫∫ππ  ∞∞§§§§√√  ∫∫ƒƒ√√ÀÀ™™ªª∞∞  ∫∫§§√√¶¶∏∏™™
™™∆∆∏∏¡¡  ∞∞££∏∏¡¡∞∞

ÕÕÏÏÏÏËË  ÌÌÈÈ··  ¿¿ÙÙ˘̆¯̄ËË  ÁÁ˘̆ÓÓ··››ÎÎ··  ¤¤--
ÊÊÙÙÂÂÈÈ  ıı‡‡ÌÌ··  ÎÎÏÏÔÔ‹‹˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÚÚ··˘̆ÌÌ··--
ÙÙÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡..  ∏∏  ··ÛÛÙÙ˘̆ÓÓÔÔÌÌ››··  ÔÔ‡‡  ‹‹ÙÙ··ÓÓ;;
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··.. ∆∆ËËÓÓ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË
‚‚.. ∆∆ËË  ÛÛ¯̄¤¤ÛÛËË  ÙÙËË˜̃  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··˜̃  ÌÌÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË
ÁÁ.. ∆∆ÔÔ˘̆˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃

™™˘̆˙̇ËËÙÙÒÒÓÓÙÙ··˜̃  
ıı··  ÌÌ¿¿ııÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  
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ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··::
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Εν�τητα Α	

Η Ευρωπαϊκ� �νωση και η Ελλ�δα

ÔÔÚÚ››˙̇ÂÂÈÈ ÛÛ’’  ··˘̆ÙÙ‹‹ÓÓ  ÎÎ··ÙÙÔÔÈÈÎÎÔÔ‡‡ÓÓ

ÏÏ··ÔÔ››  ÎÎ··ÈÈ
ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌÔÔ››

ÌÌÂÂ  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··
ÎÎ··ÈÈ  

˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃

ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË--ÌÌ¤¤ÏÏËË
ÛÛ¯̄¤¤ÛÛÂÂÈÈ˜̃  
ÎÎÚÚ··ÙÙÒÒÓÓ--
ÌÌÂÂÏÏÒÒÓÓ

∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔÈÈ
ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃

ÂÂÚÚÈÈÏÏ··ÌÌ‚‚¿¿ÓÓÂÂÈÈ

fifiÚÚÁÁ··ÓÓ··  
ÎÎ··ÈÈ  

ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››ÂÂ˜̃

¤¤¯̄ÂÂÈÈ

∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··  ÎÎ··ÈÈ
∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹

ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË

∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË
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Η Ευρωπαϊκ� �νωση ε�ναι µ�α 	νωση π�λλ�ν κρατ�ν π�υ �ρ�σκ�νται στην
ευρωπαϊκ� �πειρ�. ∆ηµι�υργ�θηκε µετ� τ� τ	λ�ς τ�υ Β� Παγκ�σµ��υ π�λ	µ�υ
και στην αρ!� �ι στ"!�ι της �ταν καθαρ� �ικ�ν�µικ��. Στη συν	!εια, "µως, η
ιδ	α µιας Ενωµ	νης Ευρ�πης �δ�γησε σταδιακ� στη στεν"τερη συνεργασ�α
µετα'( των κρατ�ν µελ�ν στην π�λιτικ�, τ�ν π�λιτισµ", την ασ)�λεια και την
ειρ�νη. Με την π�ρ�δ� των !ρ"νων, "λ� και περισσ"τερα κρ�τη εντ�σσ�νται
στην Ευρωπαϊκ� +νωση.

Κεφάλαιο 1ο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της 
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Η Ευρωπαϊκ� �νωση:
�ργανα και λειτ�υργ�ες της

¶¶··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿  ÂÂÏÏ¿¿ÙÙÂÂ  ÓÓ··  ‚‚ÚÚÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  
ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ¯̄ÚÚˆ̂ÌÌ··ÙÙ››ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  

ÙÙ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË--ÌÌ¤¤ÏÏËË  
ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃
ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ¯̄¿¿ÚÚÙÙËË  ÔÔ˘̆  ‚‚ÚÚ‹‹ÎÎ··!!
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DE °∂ƒª∞¡π∞
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ES π™¶∞¡π∞
FR °∞§§π∞
IE πƒ§∞¡¢π∞
IT π∆∞§π∞
CY ∫À¶ƒ√™
LV §∂∆∆√¡π∞
LU §√À•∂ªµ√Àƒ°√
HU √À°°∞ƒπ∞
MT ª∞§∆∞
NL ∫∞∆ø Ãøƒ∂™
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PT ¶√ƒ∆√°∞§π∞
SI ™§√µ∂¡π∞
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Τα κρ�τη–µ	λη της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης συνεργ�.�νται µε σκ�π" την ειρ�νη, τη σταθερ"-
τητα, την ασ)�λεια, τη δηµ�κρατ�α, τη δικαι�σ(νη, την αλληλεγγ(η, την κ�ινωνικ� και �ικ�-
ν�µικ� τ�υς αν�πτυ'η, καθ�ς και την υπερ�σπιση των κ�ιν�ν α'ι�ν των Ευρωπα�ων (σε�α-
σµ"ς των δικαιωµ�των "λων των ανθρ�-
πων και τ�υ π�λιτισµ�(, υγι	ς περι��λ-
λ�ν, κ.�.).
Τα κρ�τη-µ	λη 	!�υν µετα�ι��σει �ρι-
σµ	νες ε'�υσ�ες τ�υς (ν�µ�θετικ	ς, εκτε-
λεστικ	ς και δικαστικ	ς) σε αντ�στ�ι!α
"ργανα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης.

Τα �ασικ� "ργανα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης ε�ναι π	ντε: τ� Ευρωπαϊκ" Κ�ιν�-
��(λι�, τ� Συµ��(λι� Υπ�υργ�ν, τ� Ευρωπαϊκ" Συµ��(λι�, η Ευρωπαϊκ� Επι-
τρ�π� και τ� Ευρωπαϊκ" ∆ικαστ�ρι�.

5 Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν��� λι�: Απ�τελε�ται απ" ��υλευτ	ς (Ευρω��υλευ-
τ	ς) π�υ εκλ	γ�νται απ" τ�υς π�λ�τες των κρατ�ν-µελ�ν κ�θε π	ντε !ρ"-
νια. Τ� σηµεριν" Κ�ιν���(λι� αριθµε� 785 µ	λη απ" τις 27 !�ρες π�υ αν�-
κ�υν στην Ευρωπαϊκ� +νωση. Περ�π�υ τ� 	να τρ�τ� αυτ�ν ε�ναι γυνα�κες.
Τ� Ευρωπαϊκ" Κ�ιν���(λι� υπ�στηρ�.ει τα συµ)	ρ�ντα των Ευρωπα�ων
π�λιτ�ν στις συ.ητ�σεις µε τα �λλα "ργανα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης.

5 Τ� Συµ�� λι� Υπ�υργ$ν της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης: Ε�ναι τ� κ(ρι� "ργαν�
π�υ λαµ��νει απ�)�σεις σε θ	µατα σ!ετικ� µε τ�υς ευρωπαϊκ�(ς ν"µ�υς,
την π�λιτικ� ασ)�λειας, τις δαπ�νες της +νωσης και την �ικ�ν�µικ� και
ε'ωτερικ� π�λιτικ� των κρατ�ν-µελ�ν. Στις συνεδρι�σεις τ�υ παρευρ�σκε-
ται 	νας υπ�υργ"ς απ" κ�θε κυ�	ρνηση κρ�τ�υς-µ	λ�υς της +νωσης. Αν,
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¶¶ÒÒ˜̃  ÎÎ··ÙÙ··ÊÊ¤¤ÚÚÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  fifiÏÏ··  ··˘̆ÙÙ¿¿
ÙÙ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË  ÓÓ··  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ
ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ··ÔÔÊÊ··ÛÛ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÌÌ··˙̇››
ÁÁÈÈ··  ÙÙfifiÛÛÔÔ  ÛÛÔÔ‚‚··ÚÚ¿¿  ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··;;

∂∂ÏÏ¿¿ÙÙÂÂ  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿  
ÓÓ··  ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  

ÙÙ··  ‚‚··ÛÛÈÈÎÎ¿¿  fifiÚÚÁÁ··ÓÓ··  ÙÙËË˜̃
∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃..

ÊˆÙ. 1.1
∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi 
∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ 
Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ.
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Κεφάλαιο 1ο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της 
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για παρ�δειγµα, τ� Συµ��(λι� πρ"κειται να συ.ητ�σει .ητ�µατα παιδε�ας, στη
συνεδρ�αση θα παρευρ�σκεται � Υπ�υργ"ς Παιδε�ας κ�θε !�ρας της +νωσης
και τ� Συµ��(λι� θα !αρακτηρ�.εται «Συµ��(λι� Παιδε�ας».

5 Τ� Ευρωπαϊκ� Συµ�� λι�: Απ�τελε�ται απ" τ�υς πρ�	δρ�υς και /� πρωθυ-
π�υργ�(ς των κρατ�ν-µελ�ν µα.� µε τ�ν πρ"εδρ� της Ευρωπαϊκ�ς Επιτρ�π�ς.
Τ� Ευρωπαϊκ" Συµ��(λι� συνεδρι�.ει (συνεδρι�σεις «κ�ρυ&�ς») τ� αν�τερ�
τ	σσερις )�ρ	ς κ�θε !ρ"ν� για θ	µατα γενικ�ς π�λιτικ�ς της +νωσης.

5 Η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� (Κ�µισι�ν): Τα µ	λη της Ευρωπαϊκ�ς Επιτρ�π�ς
(επ�τρ�π�ι) �ρ�.�νται απ" τις Κυ�ερν�σεις των κρατ�ν-µελ�ν (	νας για κ�θε
κρ�τ�ς-µ	λ�ς) για π	ντε !ρ"νια. Η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� εκπρ�σωπε� και υπ�-
στηρ�.ει τα συµ)	ρ�ντα τ�υ συν"λ�υ της +νωσης και πρ�τε�νει τ�υς ν"µ�υς
στ� Κ�ιν���(λι� και στ� Συµ��(λι� Υπ�υργ�ν.

5 Τ� Ευρωπαϊκ� ∆ικαστ�ρι�: Απ�τελε�ται απ" 	να δικαστ� απ" κ�θε κρ�τ�ς-
µ	λ�ς. Σκ�π"ς τ�υ δικαστηρ��υ ε�ναι να ε'ασ)αλ�.ει "τι η ν�µ�θεσ�α της +νωσης
ερµηνε(εται και ε)αρµ".εται µε τ�ν �δι� τρ"π� σε "λες τις !�ρες της +νωσης.

ÊˆÙ. 1.4
∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi 
¢ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ.

ÊˆÙ. 1.2
∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi 
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ.

ÊˆÙ. 1.3
∏ ∂˘Úˆ·˚Î‹
∂ÈÙÚÔ‹.
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Εκτ"ς απ" τα π	ντε �ασικ� "ργανα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης, υπ�ρ!�υν και �λλα �ργα-
να π�υ συµπληρ�ν�υν και διευκ�λ(ν�υν τ� 	ργ� τ�υς, "πως τ� Ελεγκτικ" Συν	δρι� και η
Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πε.α.

Αντιστ�ι!�.ω σ(µ)ωνα µε "σα 	µαθα για τα "ργανα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης.

Ευρωπαϊκ� ∆ικαστ�ρι�

Ευρωπαϊκ� Κ�ιν��� λι�

Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π�

Η Ευρωπαϊκ� �νωση ως �νωση κρατν στηρ��εται στη συνεργασ�α των µελν της σε
κ�ιν� θ�µατα, �πως η ειρ�νη, η �ικ�ν�µικ� και κ�ινωνικ� ευηµερ�α, η ασ��λεια, η
δηµ�κρατ�α, η σταθερ�τητα, η δικαι�σ�νη και η αλληλεγγ�η. Τα �ασικ� �ργανα της
Ευρωπαϊκ!ς "νωσης ε�ναι τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν����λι�, τ� Συµ���λι� Υπ�υργ"ν της
Ευρωπαϊκ�ς �νωσης, τ� Ευρωπαϊκ� Συµ���λι�, η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� και τ�
Ευρωπαϊκ� ∆ικαστ�ρι�.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

∆ιασ)αλ�.ει την ισ"τητα "λων

των π�λιτ�ν απ	ναντι στ� ν"µ�

σε "λα τα κρ�τη-µ	λη.

Πρ�τε�νει τ�υς ν"µ�υς στ�

Κ�ιν���(λι� και στ� Συµ��(λι�

Υπ�υργ�ν.

Υπερασπ�.εται τα συµ)	ρ�ντα

των Ευρωπα�ων π�λιτ�ν.

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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Στην ελληνικ! µυθ�λ�γ�α η Ευρπη !ταν µια �µ�ρ$η
�ασιλ�π�%λα π�υ την �κλεψε � ∆�ας και πρ�ς τιµ! της
π!ρε τ� �ν�µ� της �λ�κληρ�ς � τ�τε γνωστ�ς π�λιτι-
σµ�ν�ς κ�σµ�ς.

>ωρι."µαστε σε �µ�δες. Κ�θε �µ�δα επιλ	γει µια !�ρα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης και
απ�)ασ�.�υµε τι θα θ	λαµε να µ�θ�υµε για τις !�ρες π�υ επιλ	'αµε π.!. στ�ι!ε�α τ�υ
π�λιτισµ�( της, την ιστ�ρ�α της, τις παραδ�σιακ	ς γι�ρτ	ς της, τα )αγητ� της, την εκπα�-
δευση των συν�µηλ�κων µας κ.�.
Στη συν	!εια συ.ητ�µε:

❖ Γιατ� επιλ	'αµε στην �µ�δα µας τη συγκεκριµ	νη !�ρα;
❖ Π�ιες πληρ�)�ρ�ες θα δ�ναµε εµε�ς για τ� συγκεκριµ	ν� θ	µα στα παιδι� της !�ρας

π�υ επιλ	'αµε αν ρωτ�(σαν για τη δικ� µας !�ρα;

Η Ελλ�δα κατ�)ει µια σηµαντικ! θ�ση στην Ευρπη ως πλ!ρες µ�λ�ς της Ευρωπαϊκ!ς
"νωσης και συµµετ�)ει ενεργ�, �πως και κ�θε �λλ� κρ�τ�ς – µ�λ�ς της "νωσης στα
�ργανα και στις δραστηρι�τητ�ς της.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

5 Η Ελλ�δα µετ� τ� 	τ�ς 1979, "ταν πρωθυ-
π�υργ"ς �ταν � Κωνσταντ�ν�ς Καραµαν-
λ�ς, υπ�γρ�)ει στην Αθ�να τη συνθ�κη
πρ�σ!�ρησ�ς της στην Ευρωπαϊκ� Cικ�-
ν�µικ� Κ�ιν"τητα (Ε.C.Κ.). Η Ελλ�δα
επισ�µως την 1η Ιαν�υαρ��υ τ�υ 1981 γ�νε-
ται τ� δ	κατ� κρ�τ�ς-µ	λ�ς της Ε.C.Κ.

5 Τ�ν Ι�(λι� τ�υ 1983 αναλαµ��νει για
πρ�τη )�ρ� την πρ�εδρ�α τ�υ Συµ��υλ�-
�υ των Ευρωπαϊκ�ν Κ�ιν�τ�των, µε
πρωθυπ�υργ" τ�ν Ανδρ	α Παπανδρ	�υ,

εν� τ� ∆εκ	µ�ρι� τ�υ �δι�υ !ρ"ν�υ πραγ-
µατ�π�ιε�ται τ� Ευρωπαϊκ" Συµ��(λι�
στην Αθ�να.

5 Τ� 2001 η Ελλ�δα γ�νεται τ� 12� µ	λ�ς
της «Ευρω.�νης», την �π��α απ�τελ�(ν
!�ρες π�υ 	!�υν ως ν"µισµα τ� ευρ�
(ενια�� ευρωπαϊκ" ν"µισµα).

5 Η Ελλ�δα συµµετ	!ει ενεργ� στις λειτ�υρ-
γ�ες της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης ως πλ�ρες
µ	λ�ς της. C ελληνικ"ς λα"ς εκλ	γει στις
ευρωεκλ�γ	ς τ�υς ευρω��υλευτ	ς τ�υ.

Η Ελλ�δα στην Ευρωπαϊκ� �νωση

¶¶ÒÒ˜̃  ÓÓ··  ‹‹ÚÚÂÂ  
ÙÙÔÔ  fifiÓÓÔÔÌÌ¿¿  ÙÙËË˜̃  
ËË  ∂∂˘̆ÚÚÒÒËË;;

ªªÂÂ  ÔÔÈÈ··  ‰‰ÈÈ··‰‰ÈÈÎÎ··ÛÛ››··
¤¤ÁÁÈÈÓÓÂÂ  ËË  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··  ÌÌ¤¤ÏÏÔÔ˜̃

ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃
ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃;;

ÊˆÙ. 2.1  
1981: ¢Â‡ÙÂÚË Î·Ù¿
ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË ÙË˜
∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÔÈÓfi-
ÙËÙ·˜ ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
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)ωτ. 3.1, 2, 3  Ευρωπαϊκ! "νωση: Εν�τητα στην π�λυµ�ρ$�α

Σ!�λι�.�υµε τις α)�σες π�υ 	)ερε στην τ�'η � ∆ικαι"π�λις και συ.ητ�µε για τη
συνεργασ�α, την π�λυµ�ρ)�α και τη δηµ�κρατ�α στην Ευρ�πη.

Ανα.ητ�(µε και ακ�(µε απ" τ� διαδ�κτυ� τ�ν (µν� της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης.

Cι !�ρες π�υ απ�τελ�(ν την Ευρωπαϊκ� +νωση ε�ναι ανε'�ρτητα κρ�τη,
συνεν�ν�υν "µως τις δυν�µεις τ�υς για να απ�κτ�σ�υν µεγαλ(τερη ισ!( και
παγκ"σµια επιρρ��.
Τα κρ�τη-µ	λη της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης συνεργ�.�νται στ�ν �ικ�ν�µικ", τ�ν
κ�ινωνικ" και τ�ν π�λιτιστικ" τ�µ	α.
Στ�ν �ικ�ν�µικ� τ�µ	α, "λα σ!εδ"ν τα κρ�τη της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης 	!�υν
τ� �δι� ν"µισµα, τ� ευρ$, π�υ παριστ�νεται µε τ� ελληνικ" γρ�µµα 	ψιλ�ν µε
δ(� παρ�λληλες γραµµ	ς (t), �ι �π��ες συµ��λ�.�υν τη σταθερ"τητα. Τ� ευρ�
κυκλ�)"ρησε για πρ�τη )�ρ� την 1η Ιαν�υαρ��υ 2002.

∫¿ÔÈ· ·fi Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·
ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜

Η Ευρωπαϊκ� +νωση µε !ρ�µατα απ" τις Τρ�πε,ες και τα Ταµε�α της ενισ!(ει τις
λιγ"τερ� αναπτυγµ	νες !�ρες, για να )τι�'�υν αερ�δρ"µια, σιδηρ�δρ�µικ	ς γραµ-
µ	ς και �λλα 	ργα υπ�δ�µ�ς. Επ�σης, επιδ�τε� επι!ειρ�σεις και επαγγελµατ�ες.

Σ-.σεις µετα/  των κρατ$ν-µελ$ν 
της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης 
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Στ�ν κ�ινωνικ� τ�µ	α, η Ευρωπαϊκ� +νωση δραστηρι�π�ιε�ται κυρ�ως σε
θ	µατα σ!ετικ� µε την εκπα�δευση, την πρ�στασ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς, την
εργασ�α, την πρ�στασ�α της υγε�ας των καταναλωτ�ν, των ατ"µων µε ειδικ	ς
αν�γκες κτλ. Ενδεικτικ� ανα)	ρ�υµε τ� πρ"γραµµα Comenius, π�υ στ�!ε(ει
στην επικ�ινων�α µετα'( εκπαιδευτικ�ν και µαθητ�ν απ" τα δι�)�ρα κρ�τη-
µ	λη, την ανταλλαγ� απ"ψεων, την εκµ�θηση γλωσσ�ν κτλ.

Με π�ικ�λες �λλες δραστηρι"τητες επιτυγ!�ν�νται �ι σκ�π�� της Ευρωπαϊκ�ς
+νωσης για κ�ινωνικ� δικαι�σ(νη, πρ�στασ�α και ασ)�λεια των π�λιτ�ν,
πρ�στασ�α τ�υ περι��λλ�ντ�ς.
Μ�α δραστηρι"τητα πρ�στασ�ας των π�λιτ�ν ε�ναι:

5 τ� Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� ∆�κτυ� Καταναλωτ$ν: πληρ�)�ρε� και συµ��υ-
λε(ει τ�υς π�λ�τες της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης για τα δικαι�µατ� τ�υς ως
καταναλωτ	ς.

Μ�α δραστηρι"τητα πρ�στασ�ας τ�υ περι��λλ�ντ�ς ε�ναι:
5 τ� Ετ�σι� Περι�αλλ�ντικ� Συν.δρι� και η Πρ�σινη Ε�δ�µ�δα (Green

Week). Στ� πλα�σι� της «Πρ�σινης Ε�δ�µ�δας» διενεργε�ται ετ�σι�ς σ!�-
λικ"ς διαγωνισµ"ς (Hωγρα)ικ�-Σ!	δι�-Ψη)ιακ� Β�ντε�) π�υ ενθαρρ(νει
ν	�υς απ" "λα τα κρ�τη-µ	λη της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης να ενηµερωθ�(ν
για περι�αλλ�ντικ� θ	µατα και να εκ)ραστ�(ν καλλιτε!νικ�.

Στ�ν π�λιτιστικ" τ�µ	α επιδι�κεται η π�λιτιστικ� συνεργασ�α των λα�ν της
Ευρωπαϊκ�ς +νωσης. Τ� 2008 �ρ�στηκε ως «Ευρωπαϊκ� �τ�ς ∆ιαπ�λιτισµικ� 
∆ιαλ�γ�υ», γι’ αυτ" 	!�υν �ργανωθε� π�λλ	ς δραστηρι"τητες και πρ�γρ�µµα-
τα. Επ�σης, α'�.ει να ανα)	ρ�υµε "τι τ�ν ∆εκ	µ�ρι� τ�υ 2006 εγκρ�θηκε τ� πρ"-
γραµµα «Ευρ$πη για τ�υς Π�λ�τες» για την περ��δ� 2007-2013 µε σκ�π" την
πρ��θηση της ενεργ�(ς συµµετ�!�ς τ�υ Ευρωπα��υ π�λ�τη στα κ�ιν�.
Για καλ(τερη γνωριµ�α µε τ�ν π�λιτισµ" κ�θε !�ρας, µια µεγ�λη π"λη �ρ�.εται
κ�θε !ρ"ν� ως «Π�λιτιστικ� Πρωτε �υσα της Ευρ$πης». Εκε� δι�ργαν�ν�νται
δι�)�ρες π�λιτιστικ	ς εκδηλ�σεις, "πως εκθ	σεις .ωγρα)ικ�ς, α)ιερ�µατα σε

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος “ΣΩΚΡΑΤΗΣ - COMENIUS 1” το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βρο-
ντάδου (Ερειθιανής) φιλοξένησε, από τις 21 µέχρι 25 Μαΐου 2003, εκπαιδευτικούς από τα ευρωπαϊ-
κά εταιρικά σχολεία  C.P. "CAMPOAMENO" της Ισπανίας, Volksschule Ebersdorf της Γερµανίας και
Harriers Ground Community Primary School της Αγγλίας, που είναι και το σχολείο -συντονιστής.
Τα τέσσερα σχολεία επικοινωνούν µεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικές µε έθιµα και
εκδηλώσεις.

Πηγή: http://www.chiosnews.com
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Ευρωπα��υς δηµι�υργ�(ς, θεατρικ	ς παραστ�σεις κ.�. Τ� 	τ�ς 2006 π�λιτιστικ�
πρωτε(�υσα της Ευρ�πης �ταν η Π�τρα. Λ"γω της µεγ�λης .�τησης απ" "λα
τα κρ�τη-µ	λη να απ�κτ�σ�υν τ�ν τ�τλ� για τις δικ	ς τ�υς π"λεις, απ�)ασ�στη-
κε να �ρ�.�νται κ�θε !ρ"ν� δ(� Π�λιτιστικ	ς Πρωτε(�υσες της Ευρ�πης. Για τ�
	τ�ς 2009 	!�υν �ριστε� �ι π"λεις Β�λνι�υς (Λιθ�υαν�α) και Λιντς (Αυστρ�α).

❖ Ανα.ητ�(µε στ� διαδ�κτυ� στην ιστ�σελ�δα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης
http://europa.eu.int τις π�λιτιστικ	ς πρωτε(�υσες της Ευρ�πης απ" τ� 2000 ως σ�µερα.

C διευθυντ�ς τ�υ σ!�λε��υ µ�ς ανακ��νωσε µια επιστ�λ� π�υ µας ενηµ	ρωνε για τ� ευρω-
παϊκ" πρ"γραµµα «e-Twinning». Πρ"κειται για 	να πρ"γραµµα σ(µ)ωνα µε τ� �π��� σ!�-
λε�α απ" δια)�ρετικ	ς !�ρες επικ�ινων�(ν µετα'( τ�υς µε τη ���θεια των υπ�λ�γιστ�ν.
Cι µαθητ	ς !ρησιµ�π�ι�ντας τ�ν ηλεκτρ�νικ" υπ�λ�γιστ� σ!εδι�.�υν εργασ�ες (Project)
σ!ετικ� µε τ� Περι��λλ�ν, την Πληρ�)�ρικ�, τις Φυσικ	ς επιστ�µες κ.�. Τ� 2� ∆ηµ�τικ"
Σ!�λε�� Ιωανν�νων (Καπλ�νει�), ε�ναι 	να απ" τα ελληνικ� σ!�λε�α π�υ συµµετε�!ε τ�
2006-2007 στ� πρ"γραµµα αυτ".

❖ Αν��γω την ιστ�σελ�δα http://www.etwinning.gr 
(συνεργασ�ες σ!�λε�ων στην Ευρ�πη) και µαθα�νω περισ-
σ"τερα για τις συνεργασ�ες των σ!�λε�ων στην Ευρ�πη.

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
∏∏  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÌÌÈÈ··  ¤¤ÓÓˆ̂ÛÛËË  ÂÂ˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎÒÒÓÓ  ÎÎÚÚ··ÙÙÒÒÓÓ  ÔÔ˘̆  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ‰‰ÂÂÛÛÌÌÂÂ˘̆ÙÙÂÂ››  ÓÓ··  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ ÛÛÂÂ
ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··  ÎÎÔÔÈÈÓÓÔÔ‡‡  ÂÂÓÓ‰‰ÈÈ··ÊÊ¤¤ÚÚÔÔÓÓÙÙÔÔ˜̃  fifiˆ̂˜̃  ËË  ÂÂÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË,,  ËË  ··ÛÛÊÊ¿¿ÏÏÂÂÈÈ··,,  ËË  ‰‰ËËÌÌÔÔÎÎÚÚ··ÙÙ››··,,  ËË  ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌÈÈÎÎ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ‹‹
ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››··,,  ËË  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ‹‹  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÔÔÛÛ‡‡ÓÓËË  ÎÎ··ÈÈ  ËË  ··ÏÏÏÏËËÏÏÂÂÁÁÁÁ‡‡ËË..  ŸŸÏÏÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË  ÂÂÈÈıı˘̆ÌÌÔÔ‡‡ÓÓ  ÓÓ··  ÁÁ››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ
ÌÌ¤¤ÏÏËË  ÙÙËË˜̃..
∆∆··  ‚‚··ÛÛÈÈÎÎ¿¿  fifiÚÚÁÁ··ÓÓ··  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎfifi  ∫∫ÔÔÈÈÓÓÔÔ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ,,  ÙÙÔÔ  ™™˘̆ÌÌ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ  ÀÀÔÔ˘̆ÚÚÁÁÒÒÓÓ,,
ÙÙÔÔ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎfifi  ™™˘̆ÌÌ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ,,  ËË  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ∂∂ÈÈÙÙÚÚÔÔ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎfifi  ¢¢ÈÈÎÎ··ÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ..
∆∆··  ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÔÔ  ››‰‰ÈÈÔÔ  ÓÓfifiÌÌÈÈÛÛÌÌ··,,  ÙÙÔÔ  ÂÂ˘̆ÚÚÒÒ,,  ÂÂÈÈ‰‰ÈÈÒÒÎÎÔÔ˘̆ÓÓ  ÌÌÈÈ··  ÂÂÓÓÈÈ--
··››··  ÂÂ˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ‹‹  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi  ÙÙÔÔÌÌ¤¤··..
∏∏  ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··,,  ˆ̂˜̃  ÌÌ¤¤ÏÏÔÔ˜̃  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ··fifi  ÙÙÔÔ  11998811,,  ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ÂÂÓÓÂÂÚÚÁÁ¿¿  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ‰‰ÈÈÎÎÔÔ‡‡˜̃  ÙÙËË˜̃
··ÓÓÙÙÈÈÚÚÔÔÛÛÒÒÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌÈÈÎÎ¤¤˜̃,,  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃,,  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃  ‰‰ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂--
··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃..

Τα κρ�τη µ�λη της Ευρωπαϊκ!ς "νωσης συµµετ%&�υν σε π�λλ�ς κ�ιν�ς δραστηρι�τητες
και συνεργ�'�νται σε δι�$�ρ�υς τ�µε�ς (�ικ�ν�µικ�, κ�ινωνικ�, π�λιτιστικ�), µε σκ�π�
να πετ%)�υν την αν�πτυ/η, την πρ��δ� και την ειρηνικ! τ�υς συµ��ωση.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση
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Εν�τητα Β	

3ι Ευρωπα��ι π�λ�τες  

ÎÎÔÔÈÈÓÓ‹‹
ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··

ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÙÙËË˜̃
∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃

ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃          

ÎÎÔÔÈÈÓÓ¤¤˜̃  
ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ¤¤˜̃  ÎÎ··ÈÈ
ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌÈÈÎÎ¤¤˜̃

ÚÚ››˙̇ÂÂ˜̃‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··

∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃

¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÂÂÓÓÒÒÓÓÔÔ˘̆ÓÓ

˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃

ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ
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Cι λα�� 	!�υν στ�ι!ε�α π�υ τ�υς δια)�ρ�π�ι�(ν µετα'( τ�υς αλλ� και στ�ι!ε�α
π�υ τ�υς εν�ν�υν. Στ�ι!ε�α δια)�ρετικ� µπ�ρε� να ε�ναι η γλ�σσα, �ι παρα-
δ"σεις, τα �θη και τα 	θιµ� τ�υς. Στ�ι!ε�α κ�ιν� µετα'( των λα�ν µπ�ρε� να
ε�ναι κ�ιν	ς α'�ες "πως η δηµ�κρατ�α, η ελευθερ�α, η κ�ινωνικ� δικαι�σ(νη, �
σε�ασµ"ς στην ετερ"τητα. Αυτ	ς �ι κ�ιν	ς α'�ες εν�ν�υν τ�υς λα�(ς των κρα-
τ�ν-µελ�ν της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης. Cι λα�� της Ευρ$πης 	!�υν κ�ιν	ς π�λι-
τισµικ	ς και ιστ�ρικ	ς ρ�.ες.

>αρακτηριστικ" στ�ι!ε�� τ�υ π�λιτισµ�( εν"ς λα�( ε�ναι η γλ�σσα τ�υ. Η
Ευρωπαϊκ� +νωση περιλαµ��νει µ	!ρι σ�µερα 27 κρ�τη-µ	λη και 	!ει �ρ�σει
23 επ�σηµες γλ�σσες.

Η ευρωπαϊκή οικογένεια

«Για να καταλάβουµε γιατί οι Ευρωπαίοι είναι τόσο διαφορετικοί, αλλά αποτελούν παρόλα αυτά µια κοινότητα, µπο-
ρούµε να σκεφτούµε µια οικογένεια. Υπάρχει κάτι κοινό µεταξύ των µελών µιας οικογένειας, αλλά ο καθένας έχει
την προσωπικότητά του, διαφορετική φυσιογνωµία, κυρίως έναν χαρακτήρα, µια διαφορετική συµπεριφορά».

Ζακ Λε Γκοφ

Ενότητα Β΄: Οι Ευρωπαίοι Πολίτες 
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Λα�� και π�λιτισµ�� 
της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης

∏∏  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË
ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ··ÙÙÚÚ››‰‰··  ÔÔÏÏÏÏÒÒÓÓ
‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚÂÂÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÏÏ··ÒÒÓÓ  

ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌÒÒÓÓ!!

¡¡··ÈÈ,,  ··ÏÏÏÏ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂--
··››ÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÙÙÔÔ˘̆˜̃
ÛÛ˘̆ÓÓ‰‰¤¤ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÎÎÔÔÈÈÓÓ¿¿

ÛÛÙÙÔÔÈÈ¯̄ÂÂ››··……..  

¶¶··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿,,  ÛÛÙÙÔÔ  ∞∞ÓÓııÔÔÏÏfifiÁÁÈÈÔÔ  ‚‚ÚÚ‹‹ÎÎ··  ÙÙÔÔ  ÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÔÔ  
««∏∏  ÂÂ˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··»»  ÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃  ‚‚ÔÔËËıı¿¿ÂÂÈÈ
ÓÓ··  ÎÎ··ÙÙ··ÏÏ¿¿‚‚ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚ··  ÁÁÈÈ··  ÙÙËË  ÌÌÂÂÁÁ¿¿ÏÏËË

ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃!!  

√√ÈÈ  ÏÏ··ÔÔ››  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚÒÒËË˜̃,,  ÏÏÔÔÈÈfifiÓÓ,,  ¯̄ÚÚÂÂÈÈ¿¿--
˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÓÓ··  ÂÂÈÈÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÔÔ‡‡ÓÓ  ÌÌÂÂÙÙ··ÍÍ‡‡  ÙÙÔÔ˘̆˜̃..  
™™ÂÂ  ÔÔÈÈ··  ÁÁÏÏÒÒÛÛÛÛ··  fifiÌÌˆ̂˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÓÓÓÓÔÔÔÔ‡‡ÓÓÙÙ··ÈÈ  

ÔÔÈÈ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃;;

1ο
Κεφάλαιο

3η ΘΕΜΑΤΙΚ
Η

ΕΝ
ΟΤ

Η
ΤΑ
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Κεφάλαιο 1ο: Λαοί και πολιτισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Cι επ�σηµες γλ�σσες της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης 	!�υν επιλεγε� απ" τις εθνικ	ς
κυ�ερν�σεις, α)�( κ�θε κρ�τ�ς µε την 	ντα'� τ�υ �ρ�.ει τη γλ�σσα π�υ επι-
θυµε� να δηλωθε� ως επ�σηµη γλ�σσα της !�ρας τ�υ ως κρ�τ�υς-µ	λ�υς.
Η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� υπ�στηρ�.ει ιδια�τερα τη διδασκαλ�α γλωσσ�ν στα
παιδι�, για να συνειδητ�π�ι�σ�υν περισσ"τερ� "τι αν�κ�υν στην ευρωπαϊκ�
�ικ�γ	νεια και να α'ι�π�ι�σ�υν τις ευκαιρ�ες π�υ παρ�υσι�.�νται στην  π�λυ-
γλωσσικ� Ευρ�πη.

Γρ�)�υµε 	να δικ" µας παραµ(θι, στ� �π��� συµµετ	!�υν δι�)�ρ�ι �ρωες π�υ γνωρ�.�υ-
µε π.!. � Μπ"λεκ και � Λ"λεκ (Π�λων�α), η >�ιντυ (Αυστρ�α), � Αστερ�' και � C�ελ�'
(Γαλλ�α), τα Στρ�υµ)�κια (Β	λγι�) κ.�. (παραµυθ�σαλ�τα). Στη συν	!εια, δ�ν�υµε τ�τλ�
στην ιστ�ρ�α µας (παραδε�γµατα: «C Καραγκι".ης στις Βρυ'	λλες», «Τα Στρ�υµ)�κια
επισκ	πτ�νται την Ακρ"π�λη», «Η >�ιντυ στη γι�ρτ� τ�υ σ!�λε��υ µας» κτλ).

0ι Ευρωπα��ι π�λ�τες αν!κ�υν σε π�λλ�ς δια$�ρετικ�ς )ρες. Υπ�ρ)�υν στ�ι)ε�α π�λι-
τισµ�% π�υ τ�υς ενν�υν, �πως ε�ναι η κ�ιν! ιστ�ρ�α και �ι κ�ιν�ς α/�ες, καθς και �λλα
στ�ι)ε�α π�υ τ�υς δια$�ρ�π�ι�%ν, �πως ε�ναι �ι δια$�ρετικ�ς γλσσες π�υ µιλ�%ν.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

Αγγλικ� Good morning Μαλτ	.ικα L-Ghodwa t-Tajba
Γαλλικ� Bonjour Cλλανδικ� Goedemorgen 
Γερµανικ� Guten Morgen Cυγγρικ� Jó reggelt 
∆ανικ� God morgen Π�λωνικ� Dzieº dobry
Ελληνικ� Καληµ�ρα Π�ρτ�γαλικ� Bom dia
Εσθ�νικ� Tere hommikust Σλ��ακικ� Dobré ráno
Ισπανικ� Buenos días Σλ��ενικ� Dobro jutro
Ιταλικ� Buongiorno Τσε!ικ� Dobre rano
Λεττ�νικ� Labr|t Σ�υηδικ� God morgon
Λιθ�υανικ� Labas Rytas Φινλανδικ� Hyvää huomenta

∞∞˜̃  ÌÌ¿¿ııÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÓÓ··  ÏÏ¤¤ÌÌÂÂ  
««ÎÎ··ÏÏËËÌÌ¤¤ÚÚ··»»  ÛÛÂÂ  ÎÎ¿¿ÔÔÈÈÂÂ˜̃  ··fifi  ÙÙÈÈ˜̃
ÁÁÏÏÒÒÛÛÛÛÂÂ˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ¯̄ˆ̂ÚÚÒÒÓÓ  ÔÔ˘̆  ··ÓÓ‹‹ÎÎÔÔ˘̆ÓÓ  

ÛÛÙÙËËÓÓ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË::
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Nπως συµ�α�νει σε κ�θε κρ�τ�ς, 	τσι και στην Ευρωπαϊκ� +νωση �ι π�λ�τες
	!�υν δικαι$µατα και υπ�-ρε$σεις. +!�υν δικα�ωµα να τα'ιδε(�υν ελε(θερα
σε "λες τις !�ρες της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης, να σπ�υδ�.�υν, να εργ�.�νται και
να διαµ	ν�υν σε �π�ιαδ�π�τε !�ρα µ	λ�ς επιθυµ�(ν, να 	!�υν ιατρ�)αρµα-
κευτικ� περ�θαλψη σε "π�ια !�ρα της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης αρρωστ�σ�υν �
π�θ�υν ατ(!ηµα κ.�.
Επ�σης, µπ�ρ�(ν να συµµετ	!�υν στις εκλ�γ	ς για τ� Ευρωπαϊκ" Κ�ιν���(-
λι� και να εκλ	γ�υν τ�υς ευρω��υλευτ	ς � να εκλ	γ�νται ευρω��υλευτ	ς �ι
�δι�ι.

Για να απ�λαµ��ν�υν, "µως, τα δικαι�µατα αυτ� �ι π�λ�τες της Ευρωπαϊκ�ς
+νωσης 	!�υν και υπ�-ρε$σεις. Τ	τ�ιες υπ�!ρε�σεις, για παρ�δειγµα, ε�ναι �
σε�ασµ"ς τ�υ π�λιτισµ�(, της γλ�σσας, της ιστ�ρ�ας και των παραδ"σεων
κ�θε λα�( �π�ιασδ�π�τε !�ρας της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης, η τ�ρηση των
ν"µων και των ιδια�τερων καν"νων π�υ ισ!(�υν σε κ�θε κρ�τ�ς κτλ.

Τα δικαι�µατα των Ευρωπα�ων π�λιτ�ν περι	!�νται στ�ν «6�ρτη των
Θεµελιωδ$ν ∆ικαιωµ�των της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης» π�υ εγκρ�θηκε επ�-
σηµα τ�ν ∆εκ	µ�ρι� τ�υ 2000 κατ� τ� Ευρωπαϊκ" Συµ��(λι� της Ν�καιας
στη Γαλλ�α. Στη Συν	λευση π�υ 	)τια'ε τ� σ!	δι� τ�υ >�ρτη συµµετε�!αν
αντιπρ"σωπ�ι των ευρωπαϊκ�ν �ργ�νων και των κυ�ερν�σεων των κρατ�ν
µελ�ν. C >�ρτης απ�τελε� µια σηµαντικ� πρ"�δ� για την πρ�στασ�α των
θεµελιωδ�ν δικαιωµ�των στην +νωση.
C «6�ρτης των Θεµελιωδ$ν ∆ικαιωµ�των» περι	!ει 54 �ρθρα, τα �π��α �ρ�-
.�υν τα π�λιτικ�, �ικ�ν�µικ� και κ�ινωνικ� δικαι�µατα των π�λιτ�ν της
Ευρωπαϊκ�ς +νωσης. Πι� αναλυτικ�, κατ�!υρ�νει την ανθρ�πινη α'ι�πρ	-
πεια, τ� δικα�ωµα στη .ω�, στην ακεραι"τητα τ�υ ατ"µ�υ, την ελευθερ�α της
	κ)ρασης και της συνε�δησης. Πρ�ωθε� επ�σης την ισ"τητα ανδρ�ν και
γυναικ�ν, τ� δικα�ωµα στην περι�αλλ�ντικ� πρ�στασ�α κ.�.

Ενότητα Β΄: Οι Ευρωπαίοι πολίτες 
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∆ικαι$µατα και υπ�-ρε$σεις 
των Ευρωπα�ων π�λιτ$ν

øø˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚÒÒËË˜̃  
¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÔÔÏÏÏÏ¿¿  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  

··ÏÏÏÏ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃..

2ο
Κεφάλαιο

3η ΘΕΜΑΤΙΚ
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Κεφάλαιο 2ο: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών
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∆ια��.ω �ρισµ	ν�υς καν"νες π�υ ισ!(�υν σε κρ�τη της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης:
5 Στην Αγγλ�α, την Ιρλανδ�α, την Κ�πρ� και τη Μ�λτα �δηγ��µε στην αρι-

στερ� πλευρ� τ�υ δρ�µ�υ.
5 Τα κατ�ικ�δια '"α πρ%πει να ε�ναι ε��διασµ%να µε δια�ατ�ρι�, στ� �π���

να καταγρ��εται � πλ�ρης εµ��λιασµ�ς τ�υς.
5 Η &ρ�ση κινητ�� τηλε�"ν�υ κατ� την �δ�γηση αυ/�νει υπ%ρµετρα τ�ν

κ�νδυν� πρ�κλησης θανατη��ρων ατυ&ηµ�των και γι’ αυτ� απαγ�ρε�εται
ρητ� σε �λες τις &"ρες της Ευρωπαϊκ�ς �νωσης.

Η Ιω�ννα και η Νατ�σσα θα τα'ιδ	ψ�υν µε τ�υς γ�νε�ς τ�υς στη Γερ-
µαν�α. Ας δ�(µε µα.� π�ιες διευκ�λ(νσεις 	!�υν και τι δεν επιτρ	πεται
να κ�ν�υν.

1. >ρει�.�νται µ"ν� 	γκυρ� δελτ�� ταυτ"τητας �

δια�ατ�ρι�.

2. ∆εν επιτρ	πεται να π�ρ�υν τ�ν σκ(λ� µα.� τ�υς αν δεν 	!ει δια�ατ�ρι�,
π�υ να γρ�)ει "τι 	!ει εµ��λιαστε� πλ�ρως.

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

ΥΠ36ΡΕΩΣΕΙΣ

+!ω την υπ�!ρ	ωση, "ταν σπ�υδ�.ω σε µια

!�ρα, να 	!ω ασ)�λεια ασθενε�ας.

+!ω υπ�!ρ	ωση να διαθ	τω 	γκυρ� δελτ��

ταυτ"τητας � δια�ατ�ρι�, για να εισ	λθω σε

	να κρ�τ�ς-µ	λ�ς.

+!ω υπ�!ρ	ωση να !ρησιµ�π�ι� τη .�νη

ασ)αλε�ας σε "λα τα �!�µατα, ακ"µα και τα

τ�υριστικ� π�(λµαν � τα µικρ� λεω)�ρε�α.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

+!ω δικα�ωµα να σπ�υδ�σω σε κ�π�ι� πανε-

πιστ�µι� κρ�τ�υς-µ	λ�υς της Ευρωπαϊκ�ς

+νωσης.

+!ω δικα�ωµα να κυκλ�)�ρ� ελε(θερα στα

κρ�τη-µ	λη της Ευρωπαϊκ�ς +νωσης και να

µε�νω σε κ�π�ια απ" αυτ� για τρεις �λ"κλη-

ρ�υς µ�νες, !ωρ�ς να απαιτ�(νται διατυπ�σεις.

+!ω δικα�ωµα �σης µετα!ε�ρισης µε τ�υς

γηγενε�ς εργα.�µ	ν�υς, αν απ�)ασ�σω να

εργαστ� σε κ�π�ι� κρ�τ�ς-µ	λ�ς της Ευρω-

παϊκ�ς +νωσης.

∞∞˜̃  ‰‰ÈÈ··‚‚¿¿ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ··˜̃  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÈÈ¿¿ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ
ÌÌÂÂÚÚÈÈÎÎ¿¿  ··fifi  ÙÙ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  

ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÈÈ˜̃  ˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÔÔ˘̆  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  
ˆ̂˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃::
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3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΟ

ΙΝ
Ω

ΝΙ
ΚΗ

 Κ
ΑΙ

 Π
ΟΛ

ΙΤ
ΙΚ

Η 
ΑΓ

Ω
ΓΗ

•
ΣΤ

΄ 
∆Η

Μ
ΟΤ

ΙΚ
ΟΥ

3. Αν αρρωστ�σει κ�π�ι�ς κατ� τη δι�ρκεια τ�υ τα'ιδι�(, µπ�ρε� να
	!ει ιατρ�)αρµακευτικ� περ�θαλψη δωρε�ν � µε µειωµ	ν� κ"στ�ς
µε την Ευρωπαϊκ� Κ�ρτα Ασ)�λισης Ασθενε�ας.

4. >ρησιµ�π�ι�(ν τ� ευρ� για τις συναλλαγ	ς τ�υς.

❖ Ανα.ητ�(µε κι εµε�ς αν�λ�γ�υς καν"νες.

1. .......................................................................................................................................

................................................................................................................................. .

2. .......................................................................................................................................

................................................................................................................................. .

3. .......................................................................................................................................

................................................................................................................................. .

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
√√ÈÈ  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··››ÔÔÈÈ,,  ··ÚÚ¿¿  ÙÙÈÈ˜̃  ‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃ ((ÁÁÏÏÒÒÛÛÛÛ··,,  ‹‹ııËË  ÎÎ··ÈÈ  ¤¤ııÈÈÌÌ··,,  ··ÚÚ··‰‰fifiÛÛÂÂÈÈ˜̃))  ÔÔ˘̆  ÌÌÔÔÚÚÂÂ››  ÓÓ··  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ,,  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ
ÂÂÓÓˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓÔÔÈÈ ÎÎÈÈ  ÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ··fifi  ÎÎÔÔÈÈÓÓÔÔ‡‡  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››··..  ∞∞ÓÓ‹‹ÎÎÔÔ˘̆ÓÓ  ÛÛÂÂ  ÌÌÈÈ··  ÌÌÂÂÁÁ¿¿ÏÏËË  ÔÔÈÈÎÎÔÔ--
ÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ·· ÎÎ··ÈÈ  ÌÌÔÔÈÈÚÚ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÙÙËËÓÓ  ∂∂˘̆ÚÚÒÒËË ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔÓÓ  ÂÂ˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎfifi  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌfifi ÂÂ‰‰ÒÒ  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÏÏÏÏ¿¿  ¯̄ÚÚfifiÓÓÈÈ··..  
™™ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ··ÓÓ··ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ·· ÎÎ··ÈÈ  ‰‰ÈÈÂÂ˘̆ÎÎÔÔÏÏ‡‡ÓÓÛÛÂÂÈÈ˜̃,,  fifiˆ̂˜̃  ÓÓ··  ÙÙ··ÍÍÈÈ--
‰‰ÂÂ‡‡ÔÔ˘̆ÓÓ  ÂÂÏÏÂÂ‡‡ııÂÂÚÚ··,,  ÓÓ··  ÛÛÔÔ˘̆‰‰¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ‰‰ÈÈ··ÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÛÛÂÂ  fifiÔÔÈÈ··  ¯̄ÒÒÚÚ··  ÌÌ¤¤ÏÏÔÔ˜̃  ÂÂÈÈıı˘̆ÌÌÔÔ‡‡ÓÓ,,  ÓÓ··  ÂÂÚÚÁÁ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ
ÌÌÂÂ  ››ÛÛÔÔ˘̆˜̃  fifiÚÚÔÔ˘̆˜̃  ÛÛÂÂ  ÔÔÔÔÈÈ··‰‰‹‹ÔÔÙÙÂÂ  ¯̄ÒÒÚÚ··  ÙÙËË˜̃  ∂∂˘̆ÚÚˆ̂··˚̊ÎÎ‹‹˜̃  ŒŒÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃  ÎÎ..¿¿..  ∆∆··˘̆ÙÙfifi¯̄ÚÚÔÔÓÓ··  fifiÌÌˆ̂˜̃  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ˘̆ÔÔ--
¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃,,  fifiˆ̂˜̃  ÓÓ··  ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÔÔÚÚÊÊÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÓÓfifiÓÓÂÂ˜̃,,  ÓÓ··  ÙÙËËÚÚÔÔ‡‡ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÓÓfifiÌÌÔÔ˘̆˜̃  ÙÙËË˜̃  ¯̄ÒÒÚÚ··˜̃  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÔÔÔÔ››··
˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ÛÛ¤¤‚‚ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÙÙÔÔÓÓ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌfifi  ÙÙËË˜̃..  

0ι Ευρωπα��ι π�λ�τες �)�υν δικαι"µατα και υπ�&ρε"σεις π�υ τ�υς διασ$αλ���υν την
ειρηνικ! συν%παρ/η και συνεργασ�α. 0$ε�λ�υν να γνωρ���υν και να τηρ�%ν τις υπ�)ρε-
σεις τ�υς, καθς και να απ�λαµ��ν�υν και να διεκδικ�%ν τα δικαιµατ� τ�υς.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..



4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα

··.. ∆∆··  ··ÁÁÎÎfifiÛÛÌÌÈÈ··  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··
‚‚.. ∆∆ÔÔ˘̆˜̃  ‰‰ÈÈÂÂııÓÓÂÂ››˜̃  ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃
ÁÁ.. ∆∆··  ··ÓÓııÚÚÒÒÈÈÓÓ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  

™™˘̆˙̇ËËÙÙÒÒÓÓÙÙ··˜̃  ıı··
ÌÌ¿¿ııÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÁÁÈÈ··  ÙÙ··

··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂  ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··::
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4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η ∆ιεθνής Κοινότητα 
ΚΟ

ΙΝ
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ΝΙ
ΚΗ
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ΑΙ
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ΟΛ

ΙΤ
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•
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Μ
ΟΤ

ΙΚ
ΟΥ

Εν�τητα Α	

∆ιεθνε�ς �ργανισµ�� και �ργαν�σεις

¢¢ÈÈÂÂııÓÓ‹‹˜̃  ∫∫ÔÔÈÈÓÓfifiÙÙËËÙÙ··

˘̆ÂÂÚÚ··ÛÛ››˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ ‰‰ËËÌÌÈÈÔÔ˘̆ÚÚÁÁÂÂ››

··ÁÁÎÎfifiÛÛÌÌÈÈ··
ÚÚÔÔ‚‚ÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··    

··ÓÓııÚÚÒÒÈÈÓÓ··
‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··      

‰‰ÈÈÂÂııÓÓÂÂ››˜̃  
ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡˜̃  ÎÎ··ÈÈ

ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃

··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙˆ̂››˙̇ÂÂÈÈ
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❖ Παρατηρ��µε τις παρακ�τω �ωτ�γρα��ες και συ�ητ�µε για τα πρ��λ�µατα
π�υ αντιµετωπ���υν συν�νθρωπ�� µας σε �λ�ν τ�ν πλαν�τη:

ÊˆÙ. 1.1  ŒÏÏÂÈ„Ë fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÊˆÙ. 1.2  ¶ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜-¶ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿

ÊˆÙ. 1.3  ŒÏÏÂÈ„Ë ÊˆÙ. 1.4  ¶Â›Ó· ÊˆÙ. 1.5  ¶fiÏÂÌÔ˜
È·ÙÚÈÎ‹˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë˜

Κεφάλαιο 1ο: Παγκόσµια προβλήµατα

ΚΟ
ΙΝ

Ω
ΝΙ

ΚΗ
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ΑΙ
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ΟΛ
ΙΤ
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ΑΓ
Ω

ΓΗ
•

ΣΤ
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∆Η
Μ

ΟΤ
ΙΚ

ΟΥ

Παγκ�σµια πρ��λ�µατα

¢¢˘̆ÛÛÙÙ˘̆¯̄ÒÒ˜̃  ∂∂ÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË!!
££¤¤ÏÏÂÂÈÈ˜̃  ÓÓ··  

ÛÛ˘̆˙̇ËËÙÙ‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÁÁÈÈ’’  ··˘̆ÙÙ¿¿;;

YY¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··
ÔÔ˘̆  ··ÊÊÔÔÚÚÔÔ‡‡ÓÓ  fifiÏÏÔÔ˘̆˜̃

ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ··ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆˜̃  
ÙÙËË˜̃  ÁÁËË˜̃!!

1ο
Κεφάλαιο

4η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ÊˆÙ. 1.6, 7, 8  ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

Τα τελευτα�α �ρ�νια ανησυ���µε �λ� και περισσ�τερ� για πρ��λ�µατα π�υ αντι-
µετωπ��ει η ανθρωπ�τητα. "ρισµ#να απ� αυτ� ε�ναι:

α. "ι π�λεµ�ι και �ι συγκρ��σεις µετα$� των κρατ%ν.
�. Η ρ�πανση τ�υ περι� λλ�ντ�ς π�υ ε$απλ%νεται σε �λ� τ�ν πλαν�τη.
γ. "ι κλιµατικ!ς αλλαγ!ς και η επιτ��υνση τ�υ ρυθµ�� µε τ�ν �π��� λι%ν�υν

�ι π�γ�ι στ�υς π�λ�υς.
δ. Η #τ�$εια, η !λλειψη τρ�#�ς, νερ��, στ!γης, εργασ�ας.
ε. "ι επιδηµικ!ς ασθ!νειες π�υ α�αν���υν π�λλ��ς ανθρ%π�υς.
στ. " ρατσισµ�ς π�υ �δηγε� σε συγκρ��σεις.
'. Τα ναρκωτικ π�υ σκ�τ%ν�υν καθηµεριν� π�λλ��ς, κυρ�ως ν#�υς ανθρ%π�υς.

Π�ιες εν#ργειες τ�υ ανθρ%π�υ ν�µ��εις �τι δηµι�υργ��ν τα παγκ�σµια πρ�-
�λ�µατα;

Τα τελευτα�α �ρ�νια �ι �νθρωπ�ι ανησυ���ν �λ� και περισσ�τερ� για τα πρ��λ�µατα π�υ
δηµι�υργ��νται απ� την #λλειψη νερ�� στ�ν πλαν�τη.
+ωρι��µαστε σε �µ�δες. Τα µ#λη κ�θε �µ�δας παριστ�ν�υν �τ�µα π�υ πρ�#ρ��νται απ�
µια �πειρ�: την Α�ρικ�, την Aσ�α, την Αµερικ� και την Ευρ%πη. Κ�θε �µ�δα επιλ#γει µια
�%ρα π�υ αντιµετωπ��ει πρ��ληµα #λλειψης νερ��.
Ανα�ητ%ντας πληρ���ρ�ες και απ� τη Γεωγρα��α κ�θε �µ�δα περιγρ��ει την κατ�στα-
ση π�υ επικρατε� στ�ν τ�π� π�υ εκπρ�σωπε� και απαντ� στα παρακ�τω ερωτ�µατα.

❖ Π�ιες ε�ναι �ι επιπτ%σεις στη �ω� των κατ��κων � στ� �υσικ� περι��λλ�ν απ� τ�
πρ��ληµα αυτ� και π%ς µπ�ρε� η �%ρα να τ� επιλ�σει;

Η ανθρωπ�τητα αντιµετωπ��ει σηµαντικ� πρ��λ�µατα π�υ µας α��ρ��ν �λ�υς, �πως
π�λ�µ�υς, ρ�πανση, �τ��εια, αρρ�στιες. Ε�µαστε υπ��ρεωµ�ν�ι να συµ��λ�υµε στη
λ�ση τ�υς για να σ σ�υµε τ�ν πλαν!τη µας.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

• «Εσύ ο ίδιος τι κάνεις για ν’ αλλάξει ο κόσµος µας προς το καλύτερο;» 
Αντ. Σαµαράκης

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα
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Κ�θε κρ�τ�ς ��ε�λει να παρ#�ει στ�υς π�λ�τες τ�υ ασ# λεια και πρ�στασ�α. Σε
διεθν#ς επ�πεδ�, πρ�κειµ#ν�υ τα κρ�τη να διασ�αλ�σ�υν τη διαρκ� αλληλ����-
θεια και συνεργασ�α µετα$� τ�υς, #��υν θεσπ�σει ∆ιεθνε�ς �ργανισµ��ς. Κ�ρι�
#ργ� των �ργανισµ%ν αυτ%ν ε�ναι να δια�υλ�$�υν τη διεθν� ειρ�νη και ασ# -
λεια, να ��ηθ�σ�υν την �ικ�ν�µικ� και κ�ινωνικ� αν�πτυ$η των �τω�%ν κρατ%ν
και να πρ�στατε�σ�υν τα δικαι%µατα των ανθρ%πων.

❖ ∆ια����υµε και συ�ητ�µε για τ�υς παρακ�τω "ργανισµ��ς.

�ΡΓΑΝΙΣΜ�Σ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) είναι ένας διεθνής
οργανισµός που ιδρύθηκε το 1945, µετά το Β΄ παγκόσµιο
πόλεµο, µε σκοπό την επικράτηση της ειρήνης και της ασφά-
λειας σε όλα τα κράτη. Αρχικά είχε 51 µέλη. Από το 2005
µέλη του είναι 191 κράτη.

Πηγή: http://www.un.org

Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ∆ιεθνών Οργανισµών
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� ρ�λ�ς των ∆ιεθν�ν �ργανισµ�ν

°°ÈÈ’’  ··˘̆ÙÙfifi  ∂∂ÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË  
˘̆¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÔÔÈÈ  ¢¢ÈÈÂÂııÓÓÂÂ››˜̃

√√ÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌÔÔ››!!!!

ŸŸˆ̂˜̃  ÊÊ··››ÓÓÂÂÙÙ··ÈÈ,,  ÙÙ··
‰‰ÈÈÂÂııÓÓ‹‹  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··

····ÈÈÙÙÔÔ‡‡ÓÓ  ‰‰ÈÈÂÂııÓÓ‹‹  
··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙÒÒÈÈÛÛËË..

¶¶··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿,,  ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ˆ̂  
¤¤ÓÓ··  ÛÛÔÔ˘̆‰‰··››ÔÔ  

¢¢ÈÈÂÂııÓÓ‹‹  √√ÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌfifi!!

2ο
Κεφάλαιο

4η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ÊˆÙ. 2.1 ÊˆÙ. 2.2

H UNICEF είναι µια διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 1946 για να βοη-
θήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας µετά το τέλος του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου. Σήµερα αγωνίζεται να βοηθήσει όλα τα παιδιά του κόσµου που στε-
ρούνται τα βασικά δικαιώµατα για τροφή, ασφάλεια, κατοικία, υγεία και εκπαίδευση!
Ο Αντώνης Σαµαράκης ήταν ο πρώτος Έλληνας Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF!

Πηγή: http://www.unicef.gr

Η UNESCO είναι η ∆ιεθνής Οργάνωση Επιστηµών και Πολιτισµού του ΟΗΕ. Φροντίζει µέσω της συνεργασίας των κρα-
τών σε θέµατα παιδείας, επιστήµης και πολιτισµού, να συµβάλει στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στον
κόσµο και να προασπίσει το σεβασµό στο δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώµατα χωρίς διακρίσεις ως προς τη φυλή, τη
γλώσσα, το θρήσκευµα ή το φύλο. Στην UNESCO, που έχει την έδρα της στο Παρίσι, συµµετέχουν 192 κράτη.
Πρόεδρος της 34ης Γενικής ∆ιάσκεψης της UNESCO, κατόπιν οµόφωνης πρότασης του 58µελούς Εκτελεστικού Συµ-
βουλίου, για τη διετία 2007-2009, εξελέγη ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην UNESCO Πρέσβης Γ. Ν. Ανα-
στασόπουλος.

Πηγή: http://www.unesco.org

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚ�Σ 5ΑΡΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
6ρθρ� 1

Οι σκοποί των Ηνωµένων Εθνών είναι:
1. Να διατηρούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια […]
2. Να αναπτύσσουν ανάµεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασµό της αρχής των ίσων δικαιω-

µάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών και να παίρνουν άλλα µέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσµιας
ειρήνης.

3. Να επιτυγχάνουν διεθνή συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβληµάτων οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτιστι-
κής και ανθρωπιστικής φύσης, και για την ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµά-
των και των θεµελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας. […]

Πηγή:http://www.ysun-greece.org/files/2007_pics/UN_charter_greek.pdf 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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η ∆ιεθνής Κοινότητα
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™™ÙÙÔÔÓÓ  √√ÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌfifi  ∏∏ÓÓˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓˆ̂ÓÓ
∂∂ııÓÓÒÒÓÓ  ··ÓÓ‹‹ÎÎÂÂÈÈ  
ÎÎ··ÈÈ  ËË  UUNNEESSCCOO  
ÎÎ··ÈÈ  ËË  UUNNIICCEEFF  
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Εκτ�ς απ� τ�υς ∆ιεθνε�ς "ργανισµ��ς, στ�υς
�π���υς συµµετ#��υν κρ�τη-µ#λη υπ�ρ��υν
και ∆ιεθνε�ς �ργαν�σεις, στις �π��ες δεν συµ-
µετ!$�υν �ι κυ�ερν�σεις, αλλ  �µ δες π�λι-
τ�ν. Ευαισθητ�π�ιηµ#ν�ι π�λ�τες πρ�σ�#-
ρ�υν τις υπηρεσ�ες τ�υς, για να ��ηθ�σ�υν
συνανθρ%π�υς τ�υς π�υ #��υν αν�γκη ανε-
$�ρτητα απ� τις κυ�ερν�σεις των κρατ%ν! 

❖ ∆ια����υµε και συ�ητ�µε �λ�ι µα�� τα στ�ι�ε�α π�υ #�ερε η Ειρ�νη:

Ο Ερυθρός Σταυρός (∆ιεθνές Κίνηµα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου) µε
έδρα τη Γενεύη, ιδρύθηκε το 1864 µε πρωτοβουλία του Ερρίκου Ντυνάν. Σκοπός της
οργάνωσης αυτής είναι η υγειονοµική και κοινωνική περίθαλψη των λαών. Μεγάλη είναι
η συµβολή της και στην προστασία των φυλακισµένων και εξορισµένων για πολιτικούς
λόγους. Επίσης προσφέρει βοήθεια σε λαούς µετά από θεοµηνίες που τους έπληξαν. 
Εκτός από τη διεθνή οργάνωση της Γενεύης, ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε πολλά κράτη
και τοπικές οργανώσεις, όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (1887). 

Πηγή: http://www.redcross.gr

Η WWF είναι µια διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση που αγωνίζεται για την προστασία της φύσης
σε περισσότερες από 100 χώρες!

Πηγή: http://www.wwf.gr

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι µια ανεξάρτη-
τη οργάνωση που αποτελείται κυρίως από
γιατρούς και παρέχει ιατρική βοήθεια οπου-
δήποτε υπάρχει ανάγκη χωρίς καµία φυλετι-
κή, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη διάκριση.

H Action Aid είναι µια διεθνής οργάνωση που
αγωνίζεται για έναν καλύτερο κόσµο, έναν κόσµο
χωρίς φτώχεια! Χάρη στη δράση της Action Aid,
εκατοµµύρια παιδιά και ενήλικες έχουν αρχίσει
να αλλάζουν τη ζωή τους αποκτώντας νερό,
τροφή, ασφάλεια, εκπαίδευση και υγεία!

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα
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Πηγή: http://www.actionaid.gr

Πηγή: http://www.msf.gr

ŒŒ¯̄ˆ̂  ÊÊ¤¤ÚÚÂÂÈÈ  ÎÎ¿¿ÔÔÈÈ··
ÛÛÙÙÔÔÈÈ¯̄ÂÂ››··  ÁÁÈÈ··  

ÙÙ¤¤ÙÙÔÔÈÈÂÂ˜̃  ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃..
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Η Greenpeace ε�ναι µια διεθν�ς, µη κυ�ερνητικ� �ργ�νωση, µε #δρα τ� 4µστερνταµ της
"λλανδ�ας. Ιδρ�θηκε τ� 1971, #�ει γρα�ε�α σε 27 �%ρες και 5.000.000 υπ�στηρικτ#ς σε 158
�%ρες. Σκ�π�ς της ε�ναι η πρ�στασ�α τ�υ �υσικ�� περι��λλ�ντ�ς.
= Μαθα�νω περισσ�τερα για την Greenpeace στην ιστ�σελ�δα www.greenpeace.org.

= Γρ��ω για την �ργ�νωση π�υ επ#λε$α:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
∏∏  ˙̇ˆ̂‹‹  ‰‰ÈÈÛÛÂÂÎÎ··ÙÙÔÔÌÌÌÌ˘̆ÚÚ››ˆ̂ÓÓ  ··ÓÓııÚÚÒÒˆ̂ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  ÏÏ··ÓÓ‹‹ÙÙËË  ÌÌ··˜̃  ÎÎ··ııÒÒ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ÂÂÚÚÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔÓÓ  ÛÛÙÙÔÔ  ÔÔÔÔ››ÔÔ  ˙̇ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ··ÂÂÈÈÏÏÔÔ‡‡--
ÓÓÙÙ··ÈÈ  ··fifi  ÛÛÔÔ‚‚··ÚÚ¿¿  ··ÁÁÎÎfifiÛÛÌÌÈÈ··  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··,,  fifiˆ̂˜̃  ÔÔÏÏ¤¤ÌÌÔÔ˘̆˜̃,,  ··ÚÚÚÚÒÒÛÛÙÙÈÈÂÂ˜̃,,  ÊÊÙÙÒÒ¯̄ÂÂÈÈ··,,  ÚÚ‡‡··ÓÓÛÛËË  ÎÎ..  ¿¿..  °°ÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ··ÓÓÙÙÈÈ--
ÌÌÂÂÙÙÒÒÈÈÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÁÁÎÎfifiÛÛÌÌÈÈˆ̂ÓÓ  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏËËÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ,,  ····ÈÈÙÙÂÂ››ÙÙ··ÈÈ  ËË  ‰‰ÈÈ··ÚÚÎÎ‹‹˜̃  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››··  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÎÎÚÚ··ÙÙÒÒÓÓ..  
∆∆··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË  ÌÌ¤¤ÏÏËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ¢¢ÈÈÂÂııÓÓÒÒÓÓ  √√ÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌÒÒÓÓ ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎÔÔÈÈÓÓÔÔ‡‡˜̃  ÛÛÎÎÔÔÔÔ‡‡˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌfifiÓÓÈÈÌÌËË  ÛÛ˘̆ÓÓÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››··  ÛÛÂÂ  ıı¤¤ÌÌ··ÙÙ··  ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂--
ÓÓÈÈÎÎ¿¿,,  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ¿¿,,  ··ÓÓııÚÚˆ̂ÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌÔÔÚÚÊÊˆ̂ÙÙÈÈÎÎ¿¿..  ŒŒÙÙÛÛÈÈ,,  ÚÚÔÔÛÛ··ııÔÔ‡‡ÓÓ  ÓÓ··  ‰‰ÈÈ··ÛÛÊÊ··ÏÏ››ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙËËÓÓ  ÂÂÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË,,  ÓÓ··  ‚‚ÔÔËËıı‹‹--
ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ÊÊÙÙˆ̂¯̄ÔÔ‡‡˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ··‰‰‡‡ÓÓ··ÌÌÔÔ˘̆˜̃  ÏÏ··ÔÔ‡‡˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  ÏÏ¿¿‚‚ÔÔ˘̆ÓÓ  ÌÌ¤¤ÙÙÚÚ··  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÛÛ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÂÂÚÚÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔÓÓÙÙÔÔ˜̃..
¶¶··ÚÚ¿¿ÏÏÏÏËËÏÏ··,,  ÂÂ˘̆··ÈÈÛÛııËËÙÙÔÔÔÔÈÈËËÌÌ¤¤ÓÓÔÔÈÈ  ÔÔÏÏ››ÙÙÂÂ˜̃  ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÛÛÂÂ  ¢¢ÈÈÂÂııÓÓÂÂ››˜̃  √√ÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÔÔ˘̆  ··ÁÁˆ̂ÓÓ››˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÚÚÔÔÛÛÊÊ¤¤--
ÚÚÔÔÓÓÙÙ··˜̃  ‚‚ÔÔ‹‹ııÂÂÈÈ··  ÛÛÂÂ  fifiÛÛÔÔ˘̆˜̃  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎËË  ((ÛÛÂÂ  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿,,  ÛÛÂÂ  ÊÊÙÙˆ̂¯̄ÔÔ‡‡˜̃,,  ÛÛÂÂ  ¿¿ÛÛÙÙÂÂÁÁÔÔ˘̆˜̃,,  ÛÛÂÂ  ıı‡‡ÌÌ··ÙÙ··  ÔÔÏÏ¤¤ÌÌÔÔ˘̆  ÎÎ..¿¿..))..

"λ� και περισσ�τερα κρ�τη γ�ν�νται µ�λη ∆ιεθν�ν �ργανισµ�ν και �λ� και περισσ�-
τερ�ι �νθρωπ�ι συµµετ���υν σε ∆ιεθνε ς �ργαν�σεις µε στ��� να δια�υλ�&�υν την
παγκ�σµια ειρ�νη και ασ��λεια, την υγε α και τα ανθρ�πινα δικαι�µατα. Εργ���νται
�λ�ι µα�� ειρηνικ� για να �ελτι σ�υν τις συνθ!κες �ω!ς στ�ν πλαν!τη µας και να πρ�-
στατε�σ�υν τ�υς λα��ς της γης.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

¶¶ÔÔÈÈ··  ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË  ıı··
ÂÂÈÈÏÏ¤¤ÁÁ··ÙÙÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ÁÁÈÈ··
ÔÔÈÈÔÔ˘̆˜̃  ÏÏfifiÁÁÔÔ˘̆˜̃;;

¶¶··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿,,  ıı··  ÛÛ··˜̃  ÂÂÓÓ‰‰ÈÈ¤¤ÊÊÂÂÚÚÂÂ
fifiÙÙ··ÓÓ  ÌÌÂÂÁÁ··ÏÏÒÒÛÛÂÂÙÙÂÂ  

ÓÓ··  ÛÛÙÙËËÚÚ››ÍÍÂÂÙÙÂÂ  ÙÙÔÔ  ¤¤ÚÚÁÁÔÔ
ÌÌÈÈ··˜̃  ÙÙ¤¤ÙÙÔÔÈÈ··˜̃  ÔÔÚÚÁÁ¿¿ÓÓˆ̂ÛÛËË˜̃;;



88

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η ∆ιεθνής Κοινότητα 
ΚΟ

ΙΝ
Ω

ΝΙ
ΚΗ

 Κ
ΑΙ

 Π
ΟΛ

ΙΤ
ΙΚ

Η 
ΑΓ

Ω
ΓΗ

•
ΣΤ

΄ 
∆Η

Μ
ΟΤ

ΙΚ
ΟΥ

Εν�τητα Β	

Τα ανθρ�πινα δικαι�µατα 

ÙÙÔÔ  ‰‰ÈÈÎÎ··››ˆ̂ÌÌ··  
ÙÙËË˜̃  ˙̇ˆ̂‹‹˜̃,,  
ÙÙËË˜̃  ··ÛÛÊÊ¿¿ÏÏÂÂÈÈ··˜̃,,  
ÙÙËË˜̃  ÂÂÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË˜̃,,    
.........................................
.........................................
.........................................

··fifi  ‰‰ÈÈÂÂııÓÓÂÂ››˜̃  
ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃    
··fifi  ................................
··fifi  ................................
··fifi  ................................
··fifi  ................................
··fifi  ................................

∞∞ÓÓııÚÚÒÒÈÈÓÓ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··

¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÙÙÂÂ‡‡ÔÔÓÓ··ÈÈ

fifiÏÏÔÔÈÈ  
ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ

ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ

ŸŸÏÏÔÔÈÈ  ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ
¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··!!

¢¢ÂÂÓÓ  ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ  
ÓÓ··  ÍÍÂÂ¯̄ÓÓ¿¿ÌÌÂÂ  fifiÙÙÈÈ  

fifiÏÏÔÔÈÈ  ÂÂ››ÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ››ÛÛÔÔÈÈ..



89

ÊˆÙ. 1.1

«Στις 6 Αυγ��στ�υ 1945 η πρ τη ατ�µικ! ��µ�α σκ�ρπ��ει τ� θ�νατ� στη
/ιρ�σ�µα. Με την �κρη&η α�αν���νται 70.000 �νθρωπ�ι, π�υ γ�ν�νται 140.000
ως τ� τ�λ�ς τ�υ 1945 και 200.000 µ��ρι σ!µερα. Τ� πε�ραµα επαναλαµ��νεται
στις 9 Αυγ��στ�υ 1945 στ� Ναγκασ�κι. Τ� απ�τ�λεσµα ε�ναι �λλ�ι 70.000
νεκρ�� και µ��ρι σ!µερα 100.000. 6 συν�λικ�ς αριθµ�ς των θυµ�των των δ��
ατ�µικ ν ��µ� ν ε�ναι 300.000 �νθρωπ�ι».

¶ËÁ‹: http://www.focusmag.gr

❖ Συ�ητ�µε για την α$�α της �ω�ς.

Μετ� απ� δ�� παγκ�σµι�υς π�λ#µ�υς τα κρ�τη απ���σισαν να πρ�στατ#ψ�υν τα
δικαι%µατα τ�υ ανθρ%π�υ, �πως τ� δικα�ωµα της 'ω�ς, της α9ι�πρ!πειας, της
ασ# λειας, της ελευθερ�ας, της µ�ρ#ωσης, της �σης πρ�στασ�ας απ� τ� ν�µ�. Στις
10 ∆εκεµ�ρ��υ τ�υ 1948 η Γενικ� Συν#λευση των Ηνωµ#νων Εθν%ν υι�θ#τησε την
�ικ�υµενικ� ∆ιακ�ρυ9η των ∆ικαιωµ των τ�υ Ανθρ�π�υ, µε την �π��α τα
κρ�τη αναγν%ρισαν τα ατ�µικ�, π�λιτιστικ�, �ικ�ν�µικ�, π�λιτικ� και κ�ινωνικ�
δικαι%µατα τ�υ ανθρ%π�υ. Παρ�λληλα, διακ�ρυ$αν �τι τα ανθρ%πινα δικαι%µα-
τα απ�τελ��ν διεθν� ευθ�νη και ��ι µ�ν� εσωτερικ� υπ�θεση των κρατ%ν.
Απ� τ� 1948 και ε$�ς η "ικ�υµενικ� ∆ιακ�ρυ$η δεσµε�ει �λα τα κρ�τη. Με
αυτ�ν τ�ν τρ�π� διασ�αλ��εται �τι τα δικαι%µατα τ�υ ανθρ%π�υ γ�ν�νται
σε�αστ� απ� �λα τα κρ�τη και ισ���υν για �λ�υς τ�υς π�λ�τες, ανε$�ρτητα
απ� τ� ��λ�, τη γλ%σσα, την καταγωγ� � τη θρησκε�α τ�υς.

Κάθε πυρηνική έκρηξη συνοδεύεται από ψύχος, σκοτάδι, ραδιενέργεια, πυροτοξίνες και υπέρυθρες
ακτίνες που θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
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Η ∆ιεθν�ς Αµνηστ�α ε�ναι µια µη κυ�ερνητικ� �ργ�νωση π�υ υπ�στηρ��ει τα
ανθρ%πινα δικαι%µατα. Τα µ#λη της παρ� τη δια��ρετικ� τ�υς πρ�#λευση και
τις πεπ�ιθ�σεις, υπηρετ��ν #ναν κ�ιν� στ���: �λ�ι �ι �νθρωπ�ι να ��υν µε
α$ι�πρ#πεια, ελε�θερ�ι και πραγµατικ� ασ�αλε�ς.
Η ∆ιεθν�ς Αµνηστ�α συµ��λλει στην πρ�στασ�α των ανθρ%πων �λ�κληρ�υ τ�υ
κ�σµ�υ απ�καλ�πτ�ντας τις παρα�ι�σεις των ανθρωπ�νων δικαιωµ�των και
πρ�σπαθ%ντας να τις ε$αλε�ψει.

Αν��γω την ιστ�σελ�δα http://www.amnesty.org.gr, δια���ω περισσ�τερα για τ�
#ργ� της ∆ιεθν��ς Αµνηστ�ας και µαθα�νω για τις δρ�σεις των σ��λε�ων.

�ωτ. 1.2

Η 10η ∆εκεµ�ρ��υ #�ει �ριστε� ως η Παγκ�σµια Ηµ#ρα Ανθρωπ�νων ∆ικαιωµ�των.

TO ΜΗΝΥΜΑ
«Είµαστε αρκετοί και είµαστε εδώ για να σας βοηθήσουµε. Ζητούµε να είστε ασφαλείς και να είµαστε όλοι ασφαλείς
από την καταπίεση. Ζητούµε σεβασµό της αξιοπρέπειάς σας και σεβασµό της αξιοπρέπειας όλων µας. Και δεν θα
σταµατήσουµε έως ότου όλοι να µπορούµε να ζούµε σε έναν κόσµο µε δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια».

Πηγή:http://www.amnesty.org.gr

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα
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∫∫··ÈÈ  ÙÙÈÈ  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚··››ÓÓÂÂÈÈ
fifiÙÙ··ÓÓ  ÎÎ¿¿ÔÔÈÈÔÔÈÈ  ‰‰ÂÂÓÓ

ÙÙËËÚÚÔÔ‡‡ÓÓ  ··˘̆ÙÙ‹‹  
ÙÙËË  ÛÛ˘̆ÌÌÊÊˆ̂ÓÓ››··;;

∆∆fifiÙÙÂÂ  ËË  ¢¢ÈÈÂÂııÓÓ‹‹˜̃  ∞∞ÌÌÓÓËËÛÛÙÙ››··
··ÓÓ··ÏÏ··ÌÌ‚‚¿¿ÓÓÂÂÈÈ  ÓÓ··  ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÙÙÂÂ‡‡ÛÛÂÂÈÈ
··ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÎÎÔÔÈÈÓÓfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃
ÛÛÂÂ  fifiÏÏÔÔ  ÙÙÔÔÓÓ  ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÊÊ··ÚÚ--
ÌÌfifi˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ¢¢ÈÈÂÂııÓÓ¤¤˜̃  ∞∞ÓÓııÚÚˆ̂--

ÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi  ¢¢››ÎÎ··ÈÈÔÔ!!

TToo  ÎÎÂÂÚÚ››  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚ÔÔÏÏ››˙̇ÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ÌÌ‹‹ÓÓ˘̆ÌÌ··
ÔÔ˘̆  ÛÛÙÙ¤¤ÏÏÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙ··  ÌÌ¤¤ÏÏËË  

ÙÙËË˜̃  ¢¢ÈÈÂÂııÓÓÔÔ‡‡˜̃  ∞∞ÌÌÓÓËËÛÛÙÙ››··˜̃  
ÛÛÂÂ  fifiÛÛÔÔ˘̆˜̃  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎËË  
ÛÛÂÂ  ÔÔÏÏfifiÎÎÏÏËËÚÚÔÔ  ÙÙÔÔÓÓ  ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ..
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❖ Σ��λι���υµε τα παρακ�τω µην�µατα:

= Σηµει%νω µερικ#ς απ� τις ηµ#ρες παγκ�σµιων α�ιερωµ�των και ανα�ητ% και �λλες
στην ιστ�σελ�δα της ∆ιεθν��ς Αµνηστ�ας.:

❖ Συ�ητ�µε και γρ���υµε µην�µατα σε κ�ρτες για να τα στε�λ�υµε στη ∆ιεθν�
Αµνηστ�α, δηλ%ν�ντας τη συµµετ��� και την υπ�στ�ρι$� µας στην πρ�στα-
σ�α των δικαιωµ�των τ�υ ανθρ%π�υ.

ΠΑΓΚ�ΣΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Παγκ�σµια Ηµ#ρα της Γυνα�κας
Παγκ�σµια Ηµ#ρα Παιδικ�� Βι�λ��υ
Παγκ�σµια Ηµ#ρα αλληλεγγ�ης στ�υς λα��ς, π�υ
αγων���νται για Ελευθερ�α, Ανε$αρτησ�α και Ανθρ%-
πινα ∆ικαι%µατα
∆ιεθν�ς Ηµ#ρα των ∆ικαιωµ�των τ�υ Παιδι��

ΗΜΕΡΕΣ

8 Μαρτ��υ
2 Απριλ��υ
25 ΜαA�υ

4 Ι�υν��υ

Εκστρατεία 
Παιδιά –στρατιώτες στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό

Σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο η στρατολόγηση και χρησιµοποίηση παιδιών κάτω των 15 ετών θεωρείται έγκληµα
πολέµου. Τον Ιανουάριο του 2000, οι κυβερνήσεις του κόσµου συµφώνησαν να απαγορεύσουν τη συµµετοχή παι-
διών σε ένοπλες συγκρούσεις. 
Κι όµως, σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Η.Ε., το 2006 υπολογίζεται ότι περισσότερα από 250.000 παιδιά συµµετείχαν
ενεργά σε ένοπλες συγκρούσεις, σε κυβερνητικές ένοπλες δυνάµεις, τάγµατα πολιτοφυλακής ή άλλες ένοπλες αντι-
πολιτευόµενες οµάδες.
Κάντε κάτι τώρα! Στείλε µε e-mail επιστολή - έκκληση προς τον Πρόεδρο της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό! 

http://www.amnesty.org.gr/campaigns/childsoldiers/index.htm

Εκστρατεία - Ιράν: κράτηση γυναικών σε αποµόνωση
Περισσότερες από 30 γυναίκες κρατούνται σε συνθήκες αποµόνωσης χωρίς να τους έχουν απαγ-
γελθεί κατηγορίες στη φυλακή Έβιν στην Τεχεράνη. Η ∆ιεθνής Αµνηστία θεωρεί ότι είναι κρατούµε-
νες συνείδησης που κρατούνται µόνο και µόνο επειδή πήραν µέρος σε µια ειρηνική διαµαρτυρία.
Κάντε κάτι τώρα! Στείλε µε e-mail επιστολή στον Πρόεδρο του Ιράν ζητώντας την άµεση και
άνευ όρων απελευθέρωση των γυναικών. 

http://www.amnesty.org.gr/campaigns/actforwomen/actnow/iran.htm
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ÊˆÙ. 1.3  ªÂÚÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÊˆÙ. 1.4  ªÂÙ¿ ·fi ¤ÎÚËÍË ˘ÚËÓÈÎÔ‡
·fi ÙË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙ‹Ú· ÛÂ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ

Παρατηρ��µε τις εικ�νες, δια����υµε και σ��λι���υµε:
Στις 26 Απριλ��υ 1986 στ� Τσερν�µπ�λ �να πυρηνικ� δυστ��ηµα απελευθ�ρωσε ραδιεν�ρ-
γεια 40 ��ρ�ς µεγαλ�τερη απ� αυτ! των /ιρ�σ�µα και Ναγκασ�κι. Ραδιενεργ� ν���ς
δηµι�υργ!θηκε π�νω απ� την 6υκραν�α, τη Λευκ�ρωσ�α, τη Ρωσ�α και �λλες περι���ς
της Ευρ πης εκθ�τ�ντας στη ραδιεν�ργεια περ�π�υ 8,5 εκατ�µµ�ρια ανθρ π�υς. Μετ�
την �κρη&η και την πυρκαγι� π�υ ακ�λ��θησε π�λλ�� �νθρωπ�ι π�θαναν και αρκετ��
αρρωστα�ν�υν µ��ρι σ!µερα απ� λευ�αιµ�α και καρκ�ν�.

❖ Συ�ητ�µε για τ� συγκεκριµ#ν� γεγ�ν�ς.

✓ Π�ια δικαι%µατα των ανθρ%πων παρα�ι�στηκαν;
✓ Π�ια πρ��λ�µατα αντιµετ%πισαν και αντιµετωπ���υν �ι �νθρωπ�ι εκε�;
✓ Π�ιες �ργαν%σεις θα µπ�ρ��σαν να ��ηθ�σ�υν τ�υς ανθρ%π�υς αυτ�ς της περι���ς;

Η �ικ�υµενικ� ∆ιακ�ρυ"η των Ανθρωπ νων ∆ικαιωµ�των ��ει ως στ��� να κατ��υ-
ρ σει ανθρ πινα δικαι µατα �πως τ� δικα�ωµα της �ω!ς, της α&ι�πρ�πειας, της ασ��-
λειας, της ελευθερ�ας, της µ�ρ�ωσης σε παγκ�σµι� επ�πεδ�. Η ∆ιεθν�ς Αµνηστ α ε�ναι
µια µη κυ�ερνητικ! �ργ�νωση π�υ συµ��λλει στην πρ�στασ�α ανθρ πων �λ�κληρ�υ
τ�υ κ�σµ�υ. Τα µ�λη και �ι υπ�στηρικτ�ς της αγων���νται ��ι µ�ν� για την πρ�ληψη
αλλ� και την απ�κ�λυψη της παρα��ασης των ανθρωπ�νων δικαιωµ�των και διαµαρ-
τ�ρ�νται δηµ�σια για να σταµατ!σ�υν �ι παρα�ι�σεις. Τ� ∆ιεθν�ς Ανθρωπιστικ�
∆ και� πρ�στατε�ει τ�υς αµ���υς, τ�υς ασθενε�ς, τ�υς αι�µαλ τ�υς π�λ�µ�υ και γενι-
κ� �λ�υς, �σ�ι δεν λαµ��ν�υν µ�ρ�ς σε π�λεµικ�ς συγκρ��σεις και απαγ�ρε�ει τη
�ρ!ση �ηµικ ν ! �ι�λ�γικ ν �πλων.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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�ωτ. 2.1 Τα δικαι µατα των παιδι ν

❖ Με τη ���θεια τ�υ δασκ�λ�υ � της δασκ�λας µας συ�ητ�µε για τα δικαι-
%µατα τ�υ παιδι��.

"πως �ι µεγ�λ�ι, �τσι και τα παιδι� ���υν δικαι µατα π�υ πρ�στατε��νται
απ� τη Σ�µ�αση για τα ∆ικαι�µατα τ�υ παιδι�� (Unicef). Η Σ�µ�αση περι-
λαµ��νει 54 �ρθρα, τ�θηκε σε ισ�� απ� τ� �τ�ς 1990 και την ���υν υπ�γρ�ψει
σ�εδ�ν �λες �ι � ρες τ�υ κ�σµ�υ. Τα κυρι�τερα δικαι µατα των παιδι ν ε�ναι:

α. Τ� δικα�ωµα για %ω�, δηλαδ! για στ�γη, �αγητ� και γιατρ� αν αρρωστ!-
σ�υν.

�. Τ� δικα�ωµα να ε�ναι ασ�αλ�, δηλαδ! να µην τα κακ�π�ι��ν, να µην τα
αµελ��ν, να µην τα εκµεταλλε��νται.

γ. Τ� δικα�ωµα για εκπα δευση και παι�ν δι.
δ. Τ� δικα�ωµα να σκ��τ�νται και να εκ�ρ�%�υν ελε�θερα τη γν�µη τ�υς.

❖ Παρατηρ��µε τις εικ�νες, συ�ητ�µε και συµπληρ%ν�υµε στη λε��ντα τα
δικαι%µατα των παιδι%ν π�υ παρα�ι���νται:

Τα δικαι�µατα τ�υ παιδι��

∫∫··ÈÈ  ÂÂÌÌÂÂ››˜̃  ÙÙ··  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿
¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··!!

¡¡··ÈÈ,,  ÎÎ··ÈÈ  ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ  ÓÓ··  
ÙÙ··  ÛÛ¤¤‚‚ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓ··  

ÙÙ··  ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÙÙÂÂ‡‡ÔÔ˘̆ÓÓ  fifiÏÏÔÔÈÈ..

2ο
Κεφάλαιο

4η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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❖ Στα σκ�τσα παρ�υσι���νται κ�π�ια απ� τα δικαι%µατα των παιδι%ν π�υ παρα�ι���-
νται στη σηµεριν� επ���. Γνωρ��ετε κ�π�ια �λλα δικαι%µατα π�υ παρα�ι���νται;

Μαθα�ν�υµε για τ�υς υπερασπιστ!ς των παιδι�ν:
" Συν�γ�ρ�ς τ�υ Π�λ�τη ε�ναι µια Ανε$�ρτητη Αρ��, λειτ�υργε� δηλαδ� µε
��ση καν�νες π�υ �ρ��ει η �δια η Αρ�� και ελ#γ�εται µ�ν� απ� τη Β�υλ� των
Ελλ�νων. ∆ηµι�υργ�θηκε τ� 1997 για να πρ�στατε�ει τα δικαι%µατα �λων των
π�λιτ%ν. Κ�θε π�λ�της, ανε$�ρτητα απ� την εθνικ�τητ� τ�υ, µπ�ρε� να απευ-
θυνθε� στ� Συν�γ�ρ� αν αντιµετωπ��ει κ�π�ι� πρ��ληµα µε δηµ�σια υπηρεσ�α
στην Ελλ�δα � στ� ε$ωτερικ�. "ι υπηρεσ�ες τ�υ ε�ναι δωρε�ν.
Bνα απ� τα τµ�µατα τ�υ Συνηγ�ρ�υ τ�υ Π�λ�τη ε�ναι � Κ�κλ�ς ∆ικαιωµ των
τ�υ Παιδι��. Απ�στ�λ� τ�υ ε�ναι να υπερασπ��εται τα δικαι%µατα των ανηλ�-
κων, δηλαδ� �λων των αγ�ρι%ν και των κ�ριτσι%ν #ως 18 ετ%ν.

Συµ��υλευ�µαστε την ιστ�σελ�δα:
http://www.synigoros.gr/0-18/gr/children/news.html και µαθα�ν�υµε περισσ�τερα
για τη δρ�ση τ�υ Συνηγ�ρ�υ τ�υ παιδι�� στα σ��λε�α.

1. Παραθ#τ�υµε #να απ� τα τελευτα�α σηµει%µατα τ�υ Αντ%νη Σαµαρ�κη π�υ δηµ�σιε�-
θηκε στ� περι�δικ� της UNICEF και παραµ#νει επ�καιρ�:

Π�τ! πια π�λεµ�ς!
"Τις τελευτα�ες ν��τες 

δεν �λ�πω �νειρα,
����µαι πια να �νειρε��µαι"

ε�πε τ� ��τ��ρ�ν� παιδ� 
απ� τ� Κ�σσ���.

Τ� παιδ� $ανα���σε στα �νειρ� τ�υ 
τ�ν ε�ι�λτη τ�υ π�λ#µ�υ.

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∂∂™™
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❖ Συ�ητ�µε π�ια δικαι%µατα τ�υ παιδι�� παρα�ι���νται, �ταν γ�νεται π�λεµ�ς.
1. Τ� δικα�ωµα να ��σει.
2. Τ� δικα�ωµα να #�ει �αγητ�.
3. Τ� δικα�ωµα να πηγα�νει στ� σ��λε��.

4. .............................................................................................................

5. .............................................................................................................

6. .............................................................................................................

2. Σ�µ�ωνα µε στ�ι�ε�α της ∆ιεθν��ς Αµνηστ�ας αγ�ρια και κ�ρ�τσια στρατ�λ�γ��νται
ε�τε δια της ��ας ε�τε µε τη θ#λησ� τ�υς σε #ν�πλες �µ�δες στ� ανατ�λικ� Κ�νγκ�, �π�υ
� εµ��λι�ς π�λεµ�ς µα�νεται ακ�µα. Σε �τω�#ς περι��#ς π�υ ρηµ���νται απ� τ�ν
π�λεµ� τα παιδι�, π�υ #τσι και αλλι%ς δεν πηγα�ν�υν στ� σ��λε��, κατατ�σσ�νται πρ�-
κειµ#ν�υ να ε$ασ�αλ�σ�υν #να πι�τ� �αγητ�. Σε �λλες περιπτ%σεις τα αρπ���υν και
τα υπ��ρε%ν�υν να καταταγ��ν. Αρκετ� απ� αυτ� καταλ�γ�υν να π�λεµ��ν, εν% �λλα
�ρησιµ�π�ι��νται ως κατ�σκ�π�ι, αγγελι���ρ�ι, µετα��ρε�ς � �ρ�υρ��.

✓ Π�ιες σκ#ψεις κ�νετε σ�ετικ� µε αυτ� τ� θ#µα;
✓ Εµε�ς τι µπ�ρ��µε να κ�ν�υµε για να αλλ�$ει � κ�σµ�ς µας;

∞∞ÓÓ··ÎÎÂÂÊÊ··ÏÏ··››ˆ̂ÛÛËË
ªªÂÂ  ÙÙËËÓÓ  √√ÈÈÎÎÔÔ˘̆ÌÌÂÂÓÓÈÈÎÎ‹‹  ¢¢ÈÈ··ÎÎ‹‹ÚÚ˘̆ÍÍËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ¢¢ÈÈÎÎ··ÈÈˆ̂ÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  ∞∞ÓÓııÚÚÒÒÔÔ˘̆ ÙÙ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÙÙfifiÌÌÔÔ˘̆  ÁÁÈÈ··  ˙̇ˆ̂‹‹,,
··ÛÛÊÊ¿¿ÏÏÂÂÈÈ··  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂÈÈÚÚ‹‹ÓÓËË  ÁÁ››ÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÔÔÈÈÎÎÔÔ˘̆ÌÌÂÂÓÓÈÈÎÎ¿¿..
¢¢˘̆ÛÛÙÙ˘̆¯̄ÒÒ˜̃  fifiÌÌˆ̂˜̃,,  ··ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙ··  ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚ··  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙËË  ··ÓÓ··ÁÁÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÙÙfifiÌÌÔÔ˘̆,,  ÛÛËËÌÌÂÂÈÈÒÒÓÓÔÔ--
ÓÓÙÙ··ÈÈ  ÎÎ··ııËËÌÌÂÂÚÚÈÈÓÓ¿¿  ¯̄ÈÈÏÏÈÈ¿¿‰‰ÂÂ˜̃  ··ÚÚ··‚‚ÈÈ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃..
¢¢ÈÈÂÂııÓÓÂÂ››˜̃  √√ÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃,,  fifiˆ̂˜̃  ËË  ¢¢ÈÈÂÂııÓÓ‹‹˜̃  ∞∞ÌÌÓÓËËÛÛÙÙ››··,,  ËË  UUnniicceeff,,  ··ÁÁˆ̂ÓÓ››˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÎÎ··ııËËÌÌÂÂÚÚÈÈÓÓ¿¿  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  fifiÏÏÔÔÈÈ
ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ÌÌÂÂ  ··ÍÍÈÈÔÔÚÚ¤¤ÂÂÈÈ··,, ÂÂÏÏÂÂ‡‡ııÂÂÚÚÔÔÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  ÚÚ··ÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ··ÛÛÊÊ··ÏÏÂÂ››˜̃ ÎÎ··ÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÙÙÂÂ‡‡ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙ··
‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÈÈ‰‰ÈÈÒÒÓÓ ÔÔ˘̆  ··ÚÚ··‚‚ÈÈ¿¿˙̇ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÛÛÂÂ  ÌÌÂÂÚÚÈÈÎÎ¤¤˜̃  ¯̄ÒÒÚÚÂÂ˜̃  ··ÎÎfifiÌÌËË  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··..

"λα σ�εδ�ν τα κρ�τη ���υν �ρ��ς να �ρ�ντ���υν να ε&ασ�αλ���υν στα παιδι� την ανα-
γκα�α πρ�στασ α και ασ��λεια και να παρ���υν τις κατ�λληλες συνθ!κες για την αν�-
πτυ&! τ�υς. Για τ� λ�γ� αυτ� λαµ��ν�υν µ�τρα π�υ πρ�στατε��υν τα δικαι�µατα των
παιδι�ν.

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..
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