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Η οικογνεια, τα µλη της
και οι µεταξ$ τους σχσεις
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 Παρατηρο µε τα σκτσα και σχολιζουµε τις δραστηριτητες, στις οποες µπορε να
συµµετχουν λα τα µλη της οικογνειας.
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Η οικογνεια εναι µια κοινωνικ οµδα που αποτελεται συν θως απ τους
γονες και το παιδ τα παιδι που ανατρφουν. Τα τοµα αυτ αποτελο ν τα
µλη της οικογνειας και αναπτ σσουν µεταξ τους σχσεις αγπης, φροντδας και αλληλοβοθειας. Οι γονες δεν φροντζουν να καλ πτουν µνο τις
πρωταρχικς – βιολογικς ανγκες των παιδι(ν τους, πως τα ρο χα, την
τροφ και τη στγη. Φροντζουν και για τις συναισθηµατικς, πνευµατικς και
κοινωνικς τους ανγκες. Οι γονες προσφρουν αγπη, προστασα, ασφλεια
στα παιδι τους, προσπαθο ν να τα κατανο σουν και να τα βοηθ σουν να
λ σουν τα προβλ µατ τους. Επσης, µεριµνο ν για την εκπαδευσ τους, τα
βοηθο ν να ενταχθο ν στην κοινωνα και να γνουν ανεξρτητα τοµα και
χρ σιµοι πολτες.
Η οικογνεια αποκτ επσηµη µορφ µε τον γµο, θρησκευτικ πολιτικ. Η
πολιτεα χει θεσπσει να σ νολο νµων, το Οικογενειακ ∆καιο, που αναφρονται στον γµο και την οικογνεια.
✓ Ποιες νοµζεις τι εναι οι ανγκες σου;
✓ Με ποιον τρπο αυτς ικανοποιο νται µσα στην οικογνεια;
 ∆νουµε παραδεγµατα σχσεων των µελ(ν της οικογνειας:
1. Τα Χριστο γεννα συγκεντρ(νεται η οικογνεια και λοι µαζ ζουν τις παραδσεις
των ηµερ(ν και ανταλλσσουν ευχς και δ(ρα.
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................

Κεφάλαιο 1ο: Η οικογένεια, τα µέλη της και οι µεταξύ τους σχέσεις

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Μετ απ να ατ χηµα, ο Αντρας σπασε το πδι του. Πρπει να µενει στο κρεβτι για
αρκετ καιρ. 5λοι στο σπτι το συµπαραστκονται.
Η µητρα βρσκεται σο περισστερο µπορε κοντ του και τον βοηθει σε ,τι χρειζεται.
Ο πατρας .................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ο Ιωννα, η µεγλη του αδερφ , ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................
Η γιαγι ρθε να µενει µαζ τους για να .............................................................................
.....................................................................................................................................................

❖ Συµπληρ(νουµε τις προτσεις.
❖ Μοιραζµαστε τους ρλους και παζουµε το σενριο.
❖ Συζητµε δικς µας εµπειρες αναφροντας περιπτ(σεις, που η οικογνεια ενωµνη
αντιµετ(πισε να πρβληµα.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
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Η οικογνεια ε ναι η πρτη και η πιο βασικ κοινωνικ οµ δα, στην οπο α συµµετχει
ο νθρωπος απ τη γννησ του.
Στο πλα σιο των οικογενειακν σχσεων, κθε τοµο δεν καλ!πτει µνο τις πρωταρχικς του ανγκες, αλλ µαθα νει να συνυπ ρχει και να συνεργ ζεται µε τα υπλοιπα
µλη της οικογνειας και να εντσσεται οµαλ στην κοινων α.
Οι γονε ς χουν κυρ ως την ευθ!νη για την ε!ρυθµη λειτουργ α της οικογνειας.
Τα υπλοιπα µλη µπορο!ν να συµβλουν κι αυτ µε τις ενργεις τους, στην οµαλ
καθηµεριν οικογενειακ ζω.
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Ρλοι, δικαι'µατα και υποχρε'σεις
των µελ'ν της οικογνειας

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·

❖ Με ποια απ τις παραπνω οικογνειες µοιζει η δικ σου;
❖ Ποια κοιν χαρακτηριστικ και ποιες διαφορς µπορο µε να διακρνουµε
ανµεσα στις οικογνειες που εικονζονται;

Α. Η µορφ της οικογνειας
Η οικογνεια αποκτ ιδια τερα χαρακτηριστικ ανλογα µε το κοινωνικ περιβλλον, τις οικονοµικς δυναττητες, την παρδοση, τον πολιτισµ και τον
τρπο ζως. Το βασικτερο χαρακτηριστικ ε ναι η µορφ της. Παλαιτερα, η
πιο διαδεδοµνη µορφ οικογνειας ταν η διευρυµνη, στην οπο α µαζ µε
τους γονε ς και τα παιδι ζο!σαν ο παππο!ς και η γιαγι. Στις σ!γχρονες κοι-

Κεφάλαιο 2ο: Ρόλοι, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας
νων ες, η πιο συνηθισµνη µορφ οικογνειας ε ναι η πυρηνικ που αποτελε ται απ τους γονε ς και τα παιδι. Η οικογνεια µπορε να ε ναι επ σης πολτεκνη (µε πολλ παιδι), µονογονεϊκ (τα παιδι ζουν µε τον να γονα).
❖ Επαµε τι στην εποχ µας η πιο συνηθισµνη µορφ οικογνειας εναι η πυρηνικ .
Γιατ νοµζεις τι συµβανει αυτ;

Β. Ρλοι και οργνωση

¶ÚÈÓ ·ﬁ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜, ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜
ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Â›¯·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏﬁÁÔ.
√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÂ ËÏÈÎ›· ¿Ó‰Ú·˜
(.¯. ·Ô‡˜, ·Ù¤Ú·˜) ·ÔÊ¿ÛÈ˙Â
ÁÈ· ﬁÏ· ÛÙÔ Û›ÙÈ. √È Á˘Ó·›ÎÂ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜
·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡.

✓ Σε ποια µορφ οικογνειας αναφρεται ο ∆ικαιπολις; Ποιοι εναι οι ρλοι
των µελ(ν στην οικογνεια που µας περιγρφει;
✓ Νοµζεις τι ισχ ει το διο και σ µερα για τα µλη της οικογνειας;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

∫·È Ò˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ
ÙÔ Î¿ıÂ Ì¤ÏÔ˜
ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜
ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ;

Για να λειτουργσει οµαλ µια οικογνεια, τα µλη της υιοθετο!ν και µοιρζονται διαφορετικο!ς ρλους και τρπους συµπεριφορς. Οι γονε ς φροντ ζουν τα παιδι
τους και προσπαθο!ν να καλ!ψουν τις ανγκες
τους. Τα παιδι µε τη σειρ τους, φρονται µε
σεβασµ και αγπη στους γονε ς τους, αναγνωρ ζουν τις προσπθεις τους και τους
βοηθο!ν σο και που µπορο!ν.
Τα µλη της οικογνειας χουν και λλους
ρλους στη ζω τους. Οι γονε ς µπορε να
ε ναι ταυτχρονα και εργαζµενοι, µλη
συλλγων κ.. Τα παιδι ε ναι µαθητς
και παρλληλα µπορε να αποτελο!ν
µλη αθλητικν οµδων κ..
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 Στον παρακτω πνακα συµπληρ(νω τα µλη της οικογνεις µου και ορισµνες απ
τις δραστηριτητες που σχετζονται µε τους ρλους, τους οποους µπορε να χει ο κθε
νας. Για παρδειγµα: Εγ( διαβζω, παρακολουθ( τα µαθ µατ µου κτλ., η µητρα
φροντζει για τις καθηµερινς ανγκες κτλ.
Εγ'

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

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

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

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

διαβζω

Γ. ∆ικαι'µατα και υποχρε'σεις
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∞Ó ÙËÚÔ‡ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜
Î·ÓﬁÓÂ˜, Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹
˙ˆ‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È
·ÚÌÔÓÈÎ‹.
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£· Ú¤ÂÈ ﬁÌˆ˜
Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ó·
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Î·È ÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜.

❖ Συζητµε για τους καννες που εναι απαρατητοι σε µια οικογνεια, (στε
να λειτουργε αρµονικ.
Για να εξασφαλιστε η οµαλ λειτουργ α της οικογνειας, τα µλη της πρπει να
τηρο!ν συγκεκριµνους καννες συµπεριφορ ς. Οι καννες ρυθµ ζουν συνθως αυτ που πρπει να κνει  να αποφε!γει το κθε µλος της οικογνειας.
Μσα στην οικογνεια, τα µλη της χουν δικαιµατα, αλλ παρλληλα και
υποχρεσεις. Για παρδειγµα, πρπει να κνω ησυχ α, ταν διαβζει ο αδερφς µου. Ε ναι υποχρωση για µνα, αλλ ικανοποιε και το δικαωµα του
αδερφο! µου να διαβζει µε ησυχ α.

Κεφάλαιο 2ο: Ρόλοι, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας
 Χωριζµαστε σε οµδες και καταγρφουµε κποια απ τα δικαι(µατα και τις υποχρε(σεις που χουµε εµες ως µλη της οικογνεις µας.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
>χω δικαωµα να διαβζω µε ησυχα στο
δωµτι µου.
>χω δικαωµα να παζω, ταν τελει(σω τα
µαθ µατ µου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
>χω υποχρωση να κνω ησυχα, ταν κοιµται κποιο µλος της οικογνεις µου.
>χω υποχρωση να µη δηµιουργ( προβλ µατα, αν οι γονες µου δεν χουν χρνο
δεν µπορο ν να ικανοποι σουν µια επιθυµα µου.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Σε µια οικογνεια ζουν ο πατρας, η µητρα και τα δυο παιδι, ο Γι(ργος και η Χριστνα.
Οι γονες χουν επιστρψει απ τη δουλει τους και εναι πολ κουρασµνοι. Τα παιδι
φωνζουν, µαλ(νουν και ……
❖ Συζητµε και συµπληρ(νουµε το σενριο (τι γνεται µετ;)
❖ Π(ς µπορο µε να αντιµετωπσουµε παρµοιες καταστσεις;

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Χαρακτηριστικ στοιχε ο της οικογνειας ε ναι η µορφ της. Υπρχουν διαφορετικς
µορφς οικογνειας ανλογα µε τον αριθµ των µελν της, τις κοινωνικς και οικονοµικς συνθκες, την παρδοση ενς τπου, τα θη και τα θιµα. Στη σηµεριν εποχ, η
πιο συνηθισµνη µορφ οικογνειας ε ναι η πυρηνικ.
Απαρα τητο στοιχε ο για την οµαλ λειτουργα της οικογνειας ε ναι η οργ νωσ της.
Τα µλη της αναλαµβνουν ρλους, απ τους οπο ους προκ!πτει και η συµπεριφορ
τους. Στην οµαλ λειτουργ α της οικογνειας συντελο!ν και οι καννες συµπεριφορς
που πρπει να τηρο!ν τα µλη της.
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❖ Μοιραζµαστε τους ρλους και παζουµε το σενριο.
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Παρατηρο µε τα σκτσα και συζητµε λοι µαζ:
❖ Ποιες δυσκολες µπορε να χει µια οικογνεια;
❖ Π(ς µπορο ν να αντιµετωπιστο ν ττοιες δυσκολες;
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Συχν η οικογνεια αντιµετωπζει δυσκολες και συγκρο σεις που προκαλο νται απ διφορους παργοντες ετε εσωτερικο ς, πως η λλειψη επικοινωνας µεταξ των µελ(ν κποιο σοβαρ πρβληµα υγεας, ετε εξωτερικο ς,
πως η ανεργα των γονων, η αδυναµα νταξης στην τοπικ κοινωνα µια
ξαφνικ καταστροφ .
Οι περισστερες δυσκολες µπορο ν να αντιµετωπζονται απ την οικογνεια,
ταν λα τα µλη της εναι ενωµνα, δεχνουν διθεση για συνεργασα, συζητο$ν µεταξ$ τους, προσπαθο ν να κατανοσουν και να βοηθ σουν ο νας τον
λλον.
5ταν πρκειται για προβλ µατα που οφελονται σε εξωτερικο ς παργοντες,
πως η ανεργα τα οικονοµικ προβλ µατα, εναι απαρατητη η υποστ ριξη
της οικογνειας απ το κρτος µε µτρα πρνοιας.
❖ Ο Γιννης εναι 12 ετ(ν. Τελευταα εναι πολ νευρικς και µιλει απτοµα
στους γονες του. Η οικογνει του προβληµατζεται και αναρωτιται τι του
συµβανει. Συζητµε και καταγρφουµε δυσκολες που µπορε να δηµιουργηθο ν στις σχσεις των µελ(ν της οικογνειας εξαιτας της συµπεριφορς του.
 Με τη Μαρα την αδερφ του .....................................................................
 Με τον Κ(στα τον µεγαλ τερ του αδερφ .............................................
 Ο µπαµπς ....................................................................................................
 Η µαµ ...........................................................................................................

Κεφάλαιο 3ο: ∆υσκολίες που αντιµετωπίζει η οικογένεια
Πολλς φορς, µως, οι δυσκολες µσα στην οικογνεια ε ναι σοβαρς και οδηγο!ν σε συνεχε ς καβγδες µεταξ! των µελν, συγκρο!σεις, β α  και διαζ!γιο.
Για την αντιµετπιση αυτν των προβληµτων και την προστασ α των µελν
της οικογνειας, υπρχουν φορε ς και υπηρεσ ες, πως ε ναι οι οικογενειακο
σµβουλοι  τα συµβουλευτικ κντρα στριξης της οικογνειας. Σε αυτ µπορο!ν να απευθυνθο!ν τα µλη της οικογνειας προκειµνου να βοηθηθο!ν.
2ταν µως η αντιµετπιση των εσωτερικν προβληµτων ε ναι αδ!νατη, ττε
αναζητε ται λ!ση µε βση τους νµους που χει θεσπ σει η πολιτε α.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Οι γονες της Ελνης εργζονταν σε να εργοστσιο, το οποο κλεισε. Εδ( και δ ο µ νες
ο πατρας της ψχνει για δουλει και η µητρα της προσπαθε να βοηθ σει δουλε οντας
περιστασιακ. Η Ελνη χει κι να µεγαλ τερο αδερφ, τον Θανση, 17 ετ(ν.
✓ Συζητµε τρπους µε τους οποους η οικογνεια της Ελνης µπορε να αντιµετωπσει τη συγκεκριµνη κατσταση.
 Ποιες εναι οι δυσκολες που θα αντιµετωπσει η οικογνεια της Ελνης;
 Πο µπορε να απευθυνθε για να ζητ σει βο θεια;

ª∂ §π°∞ §√°π∞...

∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË
∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·È ÈÔ ‚·ÛÈÎ‹ ÔÌ¿‰·, Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆ Ô˜. ª¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÈÎ·ÓÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È Û˘Á¯ÚﬁÓˆ˜ Ì·ı·› ÓÔ˘Ó Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È.
Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÙË˜. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, Ë ÈÔ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ˘ÚËÓÈÎ‹.
°È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Î¿ıÂ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚﬁÏÔ˘˜ Î·È
·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Î·ÓﬁÓÂ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘.
¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜
‹ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ŸÙ·Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·ﬁ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙﬁÙÂ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ‹ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ï‡ÛË ÌÂ ‚¿ÛË
ÙÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ Ë ÔÏÈÙÂ›·.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην οικογνεια πολλς φορς δηµιουργο!νται δυσκολ ες, που µπορε να οφε λονται σε
εσωτερικο!ς παργοντες, πως η λλειψη επικοινων ας των µελν  σε εξωτερικο!ς
παργοντες, πως η ανεργ α και τα οικονοµικ προβλµατα. Κποιες εσωτερικς
δυσκολ ες ε ναι δυνατν να ξεπεραστο!ν µε κατανηση, συζτηση, αλληλοβοθεια και
συνεργασ α των µελν. Σε περιπτσεις που οι δυσκολ ες ε ναι αδ!νατο να επιλυθο!ν
µσα στην οικογνεια, τα µλη της µπορο!ν να απευθυνθο!ν στις κοινωνικς υπηρεσ ες,
που υπρχουν γι’ αυτ τον σκοπ.
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Το άτοµο και η κοινωνία

Εντητα B

Το Εκπαιδευτικ Σ$στηµα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

∆Ô ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ™‡ÛÙËÌ·

16

·ÔÙÂÏÂ›

¤¯ÂÈ

ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜
¤ ¯ Â È ˆ˜ ÛÙﬁ¯Ô

ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ·Á·ıﬁ
ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È
ÙË˜ ·È‰Â›·˜.

ÔÚÁ¿ÓˆÛË
(À¶.∂.¶.£.)

ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ › Û ˆ Ó
Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ì¿ıËÛË˜
ÛÂ ﬁÏ· Ù· ·È‰È¿

‚·ıÌ›‰Â˜

‰ÈÔ›ÎËÛË

1ο

Κεφάλαιο 1ο: Το εκπαιδευτικό σύστηµα και το σχολείο
Α
ΕΜ
1η Θ
ΤΙΚ

Το εκπαιδευτικ σ$στηµα
και το σχολεο

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

∂ÈÚ‹ÓË, ¤¯ÂÈ˜ ÛÎÂÊÙÂ›
ﬁÛ· Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô;

µ¤‚·È·, Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ
ÔÏÏ¿ Î·È ·ÔÎÙÔ‡ÌÂ
ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜
Î·È Ê›ÏÂ˜.

Η εκπα δευση ε ναι να εξαιρετικ σηµαντικ αγαθ για τον νθρωπο. Καθς
οι κοινων ες αλλζουν, αλλζει και ο τρπος µε τον οπο ο η εκπα δευση προσφρεται στους ανθρπους. Στη σηµεριν εποχ, τα κρτη οργαννουν τα
εκπαιδευτικ τους συστµατα προκειµνου να εξασφαλ σουν σε λα τα παιδι
το δικα ωµα στην εκπα δευση. Στο σχολε ο το παιδ αποκτ µε συστηµατικ
τρπο γνσεις, δεξιτητες και αξες, δηλαδ µρφωση και παιδεα.
Στη χρα µας, η οργνωση της εκπα δευσης και ο τρπος λειτουργ ας του
εκπαιδευτικο! συστµατος αποτελο!ν ευθ!νη του Υπουργε ου Εθνικς Παιδε ας και Θρησκευµτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
Σ!µφωνα µε τον νµο, η υποχρεωτικ φο τηση διαρκε δκα τη και περιλαµβνει το Νηπιαγωγεο, το ∆ηµοτικ και το Γυµν σιο. Ο µαθητς µπορε να
συνεχ σει στο Λκειο  σε κποια λλη Σχολ. 2ποιος επιθυµε , µετ το Λ!κειο
µπορε να πει στο Πανεπιστµιο (Α.Ε.Ι.)  σε λλο εκπαιδευτικ δρυµα
(Α.Τ.Ε.Ι.  Ι.Ε.Κ.). Η πολιτε α οφε λει να βοηθσει τα παιδι να φοιτσουν στο
σχολε ο, γι’ αυτ και η εκπα δευση εκτς απ υποχρεωτικ ε ναι και δωρε ν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Συζητµε λοι µαζ:
❖ Σε τι µας ωφελε το σχολεο;
❖ Γνωρζουµε παιδι που δεν πηγανουν σχολεο; Αναρωτιµαστε γιατ δεν
πηγανουν.
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Ενότητα Β΄: Το Εκπαιδευτικό Σύστηµα

Το άτοµο και η κοινωνία

Πρωτοβθµια
Εκπαδευση

∆ευτεροβθµια
Εκπαδευση

Τριτοβθµια
Εκπαδευση

Οι βαθµ δες της εκπα δευσης
ε ναι:
α. Πρωτοβ θµια Εκπαδευση, που περιλαµβνει το
Νηπιαγωγε ο και το ∆ηµοτικ Σχολε ο
β. ∆ευτεροβ θµια Εκπαδευση, που περιλαµβνει το
Γυµνσιο, το Γενικ Λ!κειο
και το Επαγγελµατικ Λ!κειο (ΕΠΑ.Λ.) και
γ. Τριτοβ θµια Εκπαδευση,
που περιλαµβνει το Πανεπιστµιο – Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρ!µατα (Α.Ε.Ι.)
και τα Αντατα Τεχνολογικ Εκπαιδευτικ Ιδρ!µατα
(Α.Τ.Ε.Ι.).

❖ Γιατ νοµζετε τι η ελληνικ πολιτεα καθιρωσε τη δεκχρονη υποχρεωτικ εκπαδευση (5-15 ετ(ν);

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ﬁÏÂ˜ ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ‰ÂÎ¿¯ÚÔÓË
˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
∞˜ ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
Ô˘ Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· ·È‰È¿ ·ﬁ
‰È¿ÊÔÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘, Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·!
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Ρατζφ απ την Ινδα: Στη χρα µου η εκπα δευση ε ναι
δωρεν και υποχρεωτικ για οκτ χρνια (απ τα 6 ως τα 14
χρνια µας). Χωρ ζεται σε πρωτοβ θµια (6–11 ετν) και µση
εκπαδευση (11–14 ετν). 2µως, πολλ παιδι στην πατρ δα
µου, κυρ ως απ φτωχς οικογνειες, δεν πηγα νουν σχολε ο,
γιατ µλις µεγαλσουν λ γο χρειζεται να δουλψουν. Μετ
την πρωτοβθµια και τη µση εκπα δευση, υπρχει η δευτεροβ θµια εκπαδευση και πειτα µπορο!µε να συνεχ σουµε τις
σπουδς µας ανλογα µε τα ενδιαφροντα και τις δυναττητες
που χουµε.

Κεφάλαιο 1ο: Το εκπαιδευτικό σύστηµα και το σχολείο

Μπριγκτε απ τη Γερµανα: Στην πατρ δα µου, η υποχρεωτικ
εκπα δευση διαρκε δδεκα χρνια. Το Νηπιαγωγεο ε ναι προαιρετικ. Στη συνχεια, φοιτο!µε στο δηµοτικ υποχρεωτικ για
τσσερα χρνια. Συνεχ ζουµε στη δευτεροβθµια εκπα δευση,
που µπορο!µε να εγγραφο!µε σε ναν απ τους τρεις τ!πους
σχολε ων, Γυµν σιο (Gymnasium), Πρακτικ Σχολεο (Realschule)
 Γενικ Σχολεο (Hauptschule). Τελεινοντας τσι την υποχρεωτικ εκπα δευση, µπορο!µε ε τε να εκπαιδευτο!µε και να
ασκηθο!µε σε να επγγελµα που µας ενδιαφρει, ε τε να συνεχ σουµε τις σπουδς µας στο πανεπιστµιο.

Κστας απ την Ελλ δα: Στη χρα µου, η υποχρεωτικ εκπα δευση διαρκε δκα χρνια. Το Νηπιαγωγεο ε ναι υποχρεωτικ
και γραφµαστε σε αυτ απ τα πντε µας χρνια. Στη συνχεια
φοιτο!µε ξι χρνια στο ∆ηµοτικ και τρ α χρνια στο Γυµν σιο.
Τελεινοντας την υποχρεωτικ µας εκπα δευση, µπορο!µε να
φοιτσουµε τρ α χρνια στο Λ!κειο και µετ να δσουµε εξετσεις για το Πανεπιστµιο(Α.Ε.Ι.)  τα Αντατα Τεχνολογικ
Εκπαιδευτικ Ιδρ!µατα (Α.Τ.Ε.Ι.). Υπρχει επ σης το Επαγγελµατικ Λ!κειο (ΕΠΑ.Λ.) που λειτουργε παρλληλα µε το Γενικ Λ!κειο (ΓΕ.Λ.), απ το οπο ο οι µαθητς µπορο!ν να δσουν
πανελλνιες εξετσεις προκειµνου να εισαχθο!ν στο Πανεπιστµιο (Α.Ε.Ι.) και τα Α.Τ.Ε.Ι.  να αποκτσουν πτυχ ο που θα
τους βοηθσει να ενταχθο!ν στην αγορ εργασ ας.
 Εντοπζουµε οµοιτητες και διαφορς στην υποχρεωτικ εκπαδευση των χωρ(ν που
αναφρθηκαν παραπνω. Με κκκινο χουν γραφτε τα εππεδα και τα τη της υποχρεωτικ ς εκπαδευσης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μπιλ απ τις Η.Π.Α.: Στις Η.Π.Α., η υποχρεωτικ εκπα δευση
ε ναι δωδεκ χρονη. Το Νηπιαγωγε ο δεν ε ναι υποχρεωτικ, αλλ
µπορο!µε να γραφτο!µε σε αυτ απ τα πντε µας χρνια. Στη
συνχεια, ακολουθο!ν ξι χρνια στην πρωτοβθµια εκπα δευση
στο ∆ηµοτικ σχολε ο (elementary school) και ξι χρνια στη δευτεροβθµια εκπα δευση στο Γυµν σιο (junior high school) και το
Λκειο (senior high school). Τλος, µπορο!µε να πµε σε κποιο
κολγιο  πανεπιστµιο, για να συνεχ σουµε τις σπουδς µας σε
,τι µας ενδιαφρει.
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Ενότητα Β΄: Το Εκπαιδευτικό Σύστηµα

Το άτοµο και η κοινωνία

Εππεδο
Πρωτοβθµια
Νηπιαγωγεο
∆ηµοτικ
∆ευτεροβθµια
Γυµνσιο
Γενικ Λ κειο
Επαγγελµατικ Λ κειο
Επαγγελµατικ Σχολ
Τριτοβθµια
Πανεπιστ µιο (Α.Ε.Ι.)
Α.Τ.Ε.Ι.

Το Ελληνικ Εκπαιδευτικ Σ$στηµα
Ηλικα

4τη δι ρκειας

5-6 ετ(ν
6-12 ετ(ν

1 χρνος
6 χρνια

12-15 ετ(ν
15-18 ετ(ν

3 χρνια
3 χρνια

18-…...ετ(ν

4-6 χρνια
(ανλογα µε τη Σχολ )

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Η Ειρ νη θλει να γνει αρχιτκτονας, ο ∆ικαιπολις θλει να γνει γραφστας, η φλη τους
η Κατερνα θλει να γνει κοµµ(τρια κι εγ(…
❖ Χωριζµαστε σε οµδες και γρφουµε στον πνακα την πορεα σπουδ(ν που θα
ακολουθ σουν τα παιδι.
❖ Στον πνακα γρφω κι εγ( την πορεα σπουδ(ν που επιθυµ( να ακολουθ σω.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ειρνη
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∆ικαιπολις

Κατερνα

Εγ'

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Η εκπα δευση ε ναι να πολ! σηµαντικ αγαθ για τον νθρωπο και την κοινων α, γι’
αυτ και χει αναγνωριστε ως βασικ δικαωµα για λα τα παιδι. Τα κρτη, για να
ανταποκριθο!ν στην ανγκη να εκπαιδε!σουν λους τους πολ τες τους, οργνωσαν τα
εκπαιδευτικ συστµατα, δ νοντας ιδια τερη βαρ!τητα στη δωρεν υποχρεωτικ
εκπα δευση για λους. Στην Ελλδα, η πολιτε α προσφρει υποχρεωτικ δεκ χρονη
και δωρε ν εκπα δευση (5–15 ετν).

2ο

Κεφάλαιο 2ο: Ένα σχολείο για όλους

ΤΙΚ

ª·Ú›·, 11 ÂÙÒÓ:
ªÂ Ï¤ÓÂ ª·Ú›· Î·È
Â›Ì·È ÙÛÈÁÁ¿Ó·.
√È ·Û¯ÔÏ›Â˜ ÙˆÓ
ÁÔÓÈÒÓ ÌÔ˘ Ì·˜
·Ó·ÁÎ¿˙Ô˘Ó Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ì·ÛÙÂ
‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛ ÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ
¯ÚﬁÓÔ. ŒÙÛÈ
‰ÂÓ ÊÔÈÙÒ ﬁÏÔ
ÙÔÓ ¯ÚﬁÓÔ
ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô.

Α
ΕΜ
1η Θ

7να σχολεο για λους

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

∞Ï›·, 10 ÂÙÒÓ: ∆Ô ﬁÓÔÌ¿
ÌÔ˘ Â›Ó·È ∞Ï›· Î·È Â›Ì·È
·ﬁ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ◊Úı·ÌÂ
ÚﬁÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ
ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È
‰˘ÛÎÔÏÂ˘ﬁÌ·ÛÙÂ ÔÏ‡ Ó·
ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡ÌÂ ÛÙË Ó¤·
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÈÔ ÔÏ‡
‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÌ·È ÂÁÒ, Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ
Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘
ÛÂ ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ‰ÂÓ
ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·Ï¿.

Συζητµε λοι µαζ:
❖ Ποιες δυσκολες αντιµετωπζουν η Μαρα και ο Αλα;

 ∆ιαβζουµε το Gρθρο 16 (παργραφος 2) του Συντγµατος που αναφρεται στην εκπαδευση στην Ελλδα. Ποια εναι η βασικ αποστολ της παιδεας στη χ(ρα µας;
8ρθρο 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.

❖ Αναζητο µε µε τη βο θεια του δασκλου
σχετικ µε:
 Τα Τµµατα 7νταξης
 Τις Τξεις Υποδοχς
 Τα Ειδικ Σχολεα

της δασκλας µας πληροφορες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επειδ το κρτος αναγνωρ ζει το δικα ωµα λων των παιδιν στην εκπα δευση, χει θεσπ σει µτρα προκειµνου να τα βοηθσει να σπουδσουν. Ορισµνα απ αυτ τα µτρα ε ναι να πα ρνουν δωρεν τα βιβλ α που χρειζονται και
να µπορο!ν να ακολουθσουν ποια πορε α σπουδν επιλξουν.
Στα σχολε α φοιτο!ν και µαθητς που χουν ξεχωριστς ανγκες, πως ε ναι
τα κωφ  βαρκοα παιδι, τα τυφλ και τα παιδι µε κινητικ προβλµατα 
τα παιδι οικονοµικν µεταναστν και τσιγγνων. 2λα τα παιδι χουν
δικαωµα στη µρφωση και την προδο.
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¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Σηµει(νουµε µε Χ τη σωστ απντηση:
1. Το κρτος στους νµους που φτιχνει για την εκπαδευση δνει ιδιατερη σηµασα…
α. …στην παροχ σων ευκαιριν για λα τα παιδι
β. …στην εν σχυση των ικαντερων µαθητν
γ. …στην καταγωγ των µαθητν
2. Οι νµοι που αναφρονται στο εκπαιδευτικ σ στηµα ορζουν…
α. … την οµοιµορφη εµφνιση των µαθητν
β. … τη λειτουργ α των σχολικν µονδων
γ. … την αξιοπο ηση του ελε!θερου χρνου των µαθητν
3. Οι τξεις υποδοχ ς χουν σκοπ να ενισχ σουν….
α. …τα παιδι µε ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες
β. …τα τσιγγανπουλα
γ. …τα παιδι που κατγονται απ λλες χρες
4. Το κρτος, για να στηρξει την εκπαδευση παιδι(ν µε ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ...
α. …χει δηµιουργσει ειδικ σχολε α και τµµατα νταξης στα κοιν σχολε α
β. …δεν χει ειδικο!ς νµους, γιατ τα τοµα αυτ δεν µπορο!ν να ανταποκριθο!ν
στις απαιτσεις του εκπαιδευτικο! συστµατος
γ. …βοηθ τους γονε ς τους οικονοµικ για να εκπαιδε!ονται τα παιδι αυτ
στο σπ τι.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
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Το ελληνικ εκπαιδευτικ σστηµα χει ως στχο την παροχ σων ευκαιριν στη µρφωση, στε λα τα παιδι να µπορο!ν να σπουδσουν και να αναζητσουν αργτερα
µια εργασ α. Γι’ αυτ η πολιτε α µε νµους στηρ ζει το δικα ωµα λων των πολιτν στη
µρφωση (υποχρεωτικ δεκχρονη φο τηση στο σχολε ο, παροχ βιβλ ων κ..). Συγχρνως χει πρει µτρα για τη στριξη ξεχωριστν οµδων παιδιν, πως ε ναι τα παιδι µεταναστν, παιδι µε κινητικ προβλµατα κ .
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∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË
∫¿ıÂ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ ÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎﬁ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·.
™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È Ô ÙÚﬁÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ. µ·ÛÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ‰ÂÎ¿¯ÚÔÓË ÊÔ›ÙËÛË. ∞˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·
¯ÚﬁÓÔ ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô, ¤ÍÈ ¯ÚﬁÓÈ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ Î·È ÙÚ›· ¯ÚﬁÓÈ· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ (5-15 ÂÙÒÓ). ∂›ÛË˜,
Ë ‰ Ë Ì ﬁ Û È · Â Î  · › ‰ Â ˘ Û Ë Â › Ó · È ‰ˆÚÂ¿Ó Û Â ﬁ Ï Â ˜ Ù È ˜ ‚ · ı Ì › ‰ Â ˜ .
∏ ÔÏÈÙÂ›· Û˘Á¯ÚﬁÓˆ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÍÂ¯ˆÚÈÛÙÒÓ
ÔÌ¿‰ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜.

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Το άτοµο και η κοινωνία

Εντητα Γ

Η Εκκλησα
∏ ∂ÎÎÏËÛ›·

Â›Ó·È

¤¯ÂÈ

ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ
ÙË˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜
›ÛÙË˜

ÔÚÁ¿ÓˆÛË

ÂÈÙÂÏÂ› ¤ÚÁÔ

ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ

ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ

·ÓıÚˆÈÛÙÈÎﬁ
‚·ıÌÔ›
πÂÚÔÛ‡ÓË˜

¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜

¢È¿ÎÔÓÔ˜
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∂›ÛÎÔÔ˜
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1ο

ΤΑ

Ενότητα Γ΄: Η Εκκλησία

Η

ΕΝ

Ο ΤΗ

Κεφάλαιο
ΕΜ
1η Θ

ΑΤ

ΙΚ

Η Εκκλησα της Ελλδος

ÊˆÙ. 1.1 ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ÛÂ ÍˆÎÎÏ‹ÛÈ

ÊˆÙ. 1.2 ∆Ô ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ µ¿ÙÈÛË˜

Κοιτζουµε τις εικνες και συζητµε κι εµες για το ρλο της εκκλησας και το
ργο που προσφρει.
Η Εκκλησ α της Ελλδος ε ναι σηµαντικς παργοντας της σ!γχρονης ελληνικς κοινων ας. Στις ενορ ες διδσκεται ο Λγος του Θεο! µε πολλο!ς τρπους
(λειτουργικς πρξεις, κατηχητικ σχολε ο κ..). Επ σης, µε τη συνεργασ α
λων των πιστν, κληρικν και λαϊκν, η Εκκλησ α κνει πρξη την εντολ
του Χριστο! «αγαπτε αλλλους» και φροντ ζει ηλικιωµνους, µικρ παιδι
και οικογνειες, προσφροντας φρµακα, περ θαλψη, συσσ τια κ.. χωρ ς διακρ σεις φ!λου, θρησκε ας  εθνικτητας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Ορθδοξη Ανατολικ Εκκλησα του Χριστο$ εναι η Εκκλησα της χ(ρας µας, της
Ελλδας. Οι βαθµο της ιεροσ νης εναι τρεις:
✓ Ο ∆ι κονος (κοινς δικος)
✓ Ο Πρεσβτερος (κοινς ιερας  παπς)
✓ Ο Επσκοπος (κοινς δεσπτης  µητροπολ της)
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∫·È Ò˜ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È
Ë ÂÎÎÏËÛ›·;
Η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελείται από 80 µητροπόλεις, που είναι µεγάλες γεωγραφικές – διοικητικές περιφέρειες. Την πνευµατική και διοικητική ευθύνη κάθε µητρόπολης έχει ο µητροπολίτης. Η µητρόπολη µοιράζεται σε ενορίες, 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 Σύνοδος 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.

Κεφάλαιο 1ο: Η Εκκλησία της Ελλάδος

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Λ νω το σταυρλεξο:
1

3
4

2

5

2

3
4
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Η ..................... της Ελλδος χει µια σηµαντικ θση στους θεσµο ς του Κρτους.
2. Πρεδρος της Ιερς Συνδου.
3. Μικρ περιοχ , τµ µα µιας µητρπολης.
4. Η Ιερ ..................... αποτελεται απ λους τους µητροπολτες της Ελλδος.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Βαθµς της ιεροσ νης.
2. Λγεται κι τσι ο ιερωµνος.
3. Ο Επσκοπος διοικε τη .....................
4. Η ..................... Σ νοδος αποφασζει για τα θµατα της Εκκλησας.
5. Τοποθετεται πνω απ το δικονο στην ιεραρχα.
2. Συζητµε και καταγρφουµε π(ς θα µπορο σαµε και εµες να βοηθ σουµε στο ργο
της εκκλησας:
❖ .........................................................................................................................................

3. Επισκεπτµαστε το να της περιοχ ς µας και συζητµε µε τον ιερα για τις δραστηριτητες της ενορας µας.
❖ ∆ηµοσιε ουµε τη συνντευξη του ιερα στην εφηµερδα της τξης του σχολεου.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Η Εκκλησ α αποτελε το σ!νολο των πιστν (λαϊκν και κληρικν). Η Εκκλησ α της
Ελλδος χει ως βασικ της σκοπ να συνδει τους ανθρπους µε τον Θε, να διδ σκει
µε ακρ βεια τον λγο του και να εκφρζει στην πρξη µε γνσιο τρπο την Ορθδοξη
χριστιανικ π στη και ζω. Επιπλον, επιτελε κοινωνικ και ανθρωπιστικ ργο, µε το
οπο ο αγκαλιζει λους τους ανθρπους που κατοικο!ν στη χρα µας. Για την αποτελεσµατικ λειτουργ α της και την επιτυχ πραγµατοπο ηση του ργου της ε ναι οργανωµνη σε ενορες και σε µητροπλεις. Το αντατο ργανο διο κησης της Εκκλησ ας
της Ελλδος ε ναι η Ιερ Σνοδος της Ιεραρχας, στην οπο α συµµετχουν οι Μητροπολτες, εν πρεδρς της ε ναι ο Αρχιεπσκοπος Αθηνν και π σης Ελλ δος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

❖ .........................................................................................................................................
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2ο

ΤΑ

Ενότητα Γ΄: Η Εκκλησία

Η

ΕΝ

Ο ΤΗ

Κεφάλαιο
1η

Α
ΘΕΜ

ΤΙ

Κ

8λλα θρησκε$µατα στην Ελλδα
∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ∂ÈÚ‹ÓË,
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ﬁÏÔÈ
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› √Úıﬁ‰ÔÍÔÈ;

¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ!
∞˜ „¿ÍÔ˘ÌÂ
ÎÈ ·˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÁÈ’ ·˘Ùﬁ.

❖ Συζητµε για λλες θρησκεες που γνωρζουµε και δνουµε διφορα χαρακτηριστικ τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

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

Σ µφωνα µε το Σ νταγµα, στη χ(ρα µας η Ανατολικ Ορθδοξη Εκκλησα
θεωρεται ως επικρατο$σα, επειδ εκφρζει την πλειοντητα του ελληνικο
λαο και αποτελε σηµαντικ στοιχεο της ταυττητς του.
Ωστσο, στο ελληνικ κρτος κθε πολτης χει το δικαωµα να πιστε ει σε
ποια θρησκεα εκενος επιθυµε και να εκδηλ(νει ελε θερα την πστη του σ’
αυτ ν. Το δικαωµα αυτ, που προβλπεται απ το Σ νταγµα της χ(ρας µας,
διατυπ(νεται ως αρχ της ανεξιθρησκας. Ορισµνοι κτοικοι της χ(ρας µας
πιστε ουν σε λλα χριστιανικ δγµατα, πως στο Ρωµαιοκαθολικισµ και τον
Προτεσταντισµ. Κποιοι λλοι, >λληνες
ξνοι µετανστες, ακολουθο ν
λλες θρησκεες, πως εναι ο µουσουλµανισµς, ο ιουδαϊσµς, ο βουδισµς, ο
ινδουισµς. Κθε θρησκεα χει τους δικο ς της πιστο ς, τις δικς της αρχς
και παραδσεις, τους δικο ς της τπους και τρπους λατρεας.
 Θυµµαστε απ την Ιστορα της ΕM τξης:
Η θρησκευτική ελευθερία ως ανθρώπινο δικαίωµα κατακτήθηκε για πρώτη φορά το 313 µ.Χ. Το ∆ιάταγµα περί ανεξιθρησκίας 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.

Κεφάλαιο 2ο: Άλλα θρησκεύµατα στην Ελλάδα

❖ Συζητµε για τη σηµασα της θρησκευτικ ς ελευθερας την εποχ του Μεγλου Κωνσταντνου και για την αξα της σ µερα.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Συζητµε και καταγρφουµε τα κοιν και τα διαφορετικ χαρακτηριστικ στοιχεα των
θρησκει(ν.
ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σε λες τις θρησκεες οι πιστο προσε χονται Ο τρπος που προσε χονται.
σε ναν τπο λατρεας.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...

∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË
∏ √Úıﬁ‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÔﬁ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ
ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Ì·˙› ÙÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁﬁ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÂÈÙÂÏÂ› ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ, ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ
Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ¤˜ ÙË˜ (ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·, ÊÈÏﬁÙˆ¯· Ù·ÌÂ›·,
Î·ÙË¯ËÙÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·, ÂÓÔÚÈ·Î¤˜ ÓÂ·ÓÈÎ¤˜ ÂÛÙ›Â˜, Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·ÓÔÌ‹ Ê·ÁËÙÔ‡ ÛÂ ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ¿ÛÙÂ ÁÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜). ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ‹ ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂ ·ÓÒÙ·Ù·
‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ﬁÚÁ·Ó· ÙË ¢È·ÚÎ‹ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô Î·È ÙËÓ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ πÂÚ·Ú¯›·˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ› ˆÓ Â›Ó·È Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¿ÛË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.
∆Ô ÂÏÏËÓÈÎﬁ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ıÚËÛÎÂ›· ÙËÓ √Úıﬁ‰ÔÍË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹. ∆·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ·,
ﬁÌˆ˜, Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Î¿ıÂ ÔÏ›ÙË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ﬁÔÈ· ıÚËÛÎÂ›· ÂÈı˘ÌÂ›, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙË˜ ›ÛÙË˜ ÙÔ˘. ∂Ê·ÚÌﬁ˙ÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ·ÓÂÍÈıÚËÛÎ›·˜.
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Οι περισστεροι Dλληνες ανκουν στην Ορθδοξη Χριστιανικ Εκκλησ α. Υπρχουν
και Dλληνες χριστιανο , οι οπο οι ανκουν σε λλη Εκκλησ α, στη Ρωµαιοκαθολικ 
στην Προτεσταντικ. Ακµη, υπρχουν και Dλληνες οι οπο οι ε ναι µουσουλµνοι, ιουδα οι  κτι λλο. Τα τελευτα α χρνια ζουν και εργζονται στη χρα µας µετανστες,
οι οπο οι ε ναι µουσουλµνοι, ινδουιστς, βουδιστς  κτι λλο.
Η π στη λων αυτν γ νεται σεβαστ απ το Κρτος και ο καθνας µπορε ελε!θερα
και ανεµπδιστα να λατρε!ει τον Θε, στον οπο ο πιστε!ει, σ!µφωνα µε την αρχ της
ανεξιθρησκας, η οπο α περιγρφεται ξεκθαρα στο ελληνικ Σ!νταγµα.
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Το άτοµο και η κοινωνία

Εντητα ∆

Οργνωση κοινωνικς και πολιτικς ζως
ªÔÚÊ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜
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¢‹ÌÔÈ Î·È ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜
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√ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜™‡ÏÏÔÁÔÈ

Â›Ó·È

ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ·

Â›Ó·È

·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó

ÙÚﬁÔÈ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜
ÙË˜ ÔÌ·‰ÈÎ‹˜
˙ˆ‹˜ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ
Ô˘ ˙Ô˘Ó
ÛÂ ¤Ó·Ó ÙﬁÔ

1. Î · Ï ‡ Ù Â Ú Ë Ô Ú Á ¿ Ó ˆ Û Ë
ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
2. Î Ô È Ó ˆ Ó È Î ‹ Î · È Ô È Î Ô Ó Ô ÌÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È
ÚﬁÔ‰Ô ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘
3. Â  › Ï ˘ Û Ë  Ú Ô ‚ Ï Ë Ì ¿ Ù ˆ Ó
ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘

ÔÌ¿‰Â˜
·ÙﬁÌˆÓ Ô˘
ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È
ÌÂ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓﬁ
ÛÙﬁ¯Ô

‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó·
ÂÙ‡¯Ô˘Ó
¤Ó·Ó ÎÔÈÓﬁ
ÛÙﬁ¯Ô

1ο

Κεφάλαιο 1ο: Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες στην Ελλάδα

ΤΙΚ

∂ÈÚ‹ÓË, ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ÛÙÔÓ
¯¿ÚÙË ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Ì·˜,
ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ‹ ÙËÓ ∫ÔÈÓﬁ ÙËÙ· Ô˘ Ì¤ÓÔ˘ÌÂ;

Α
ΕΜ
1η Θ

Οι ∆µοι και οι Κοιντητες
στην Ελλδα

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

øÚ·›· È‰¤·!

Συζητµε λοι µαζ:
❖ Π(ς λγεται ο ∆ µος η Κοιντητα στην οποα ζο µε;
❖ Εντοπζουµε στον χρτη κποιες Κοιντητες και ∆ µους του Νοµο$ µας
και τους καταγρφουµε.
∆ΗΜΟΙ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

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

Ας διαβσουµε το παρακτω κεµενο, για να κατανο σουµε π(ς προκυψαν οι
∆ µοι και οι Κοιντητες στη χ(ρα µας.
Το σχδιο, µε το οποο η Ελλδα χωρστηκε σε δ µους και κοιντητες, πως
εναι σ µερα, ονοµζεται «Σχδιο Καποδστριας» προς τιµ ν του πρ(του
Κυβερν τη της Ελλδας Ιωννη Καποδστρια, ο οποος το 1828 διαρεσε την
Ελλδα σε 13 διοικητικ τµ µατα. Σ µφωνα µε το «Σχδιο Καποδστριας», που
ισχ ει απ το τος 1998, η Ελλδα περιλαµβνει 900 δ µους και 133 κοιντητες. Οι περισστεροι δ µοι (747) προ λθαν απ τη συννωση λλων δ µων και
κοινοτ των.
Ο διαχωρισµς γινε µε βση ορισµνα κριτ ρια, σηµαντικτερο απ τα οποα
εναι ο πληθυσµς. Gλλα κριτ ρια εναι επσης η κταση, η µορφολογα του
εδφους, η $παρξη φυσικ'ν πρων και η θση σε σχση µε τα µεγλα αστικ
κντρα. >τσι, σ µφωνα µε το παραπνω σχδιο, υπρχουν δ µοι αστικο,
ηµιαστικο, αγροτικο, δ µοι Νησι, δ µοι Πολεοδοµικ Συγκροτµατα, και
δ µοι Τµµατα µητροπολιτικ'ν περιοχ'ν.
¶ËÁ‹: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ www.ypes.gr
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Ενότητα ∆΄: Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής

Το άτοµο και η κοινωνία

Οι νθρωποι που ζουν σε µια περιοχ αποτελο ν µια τοπικ κοινωνα, που εναι οργανωµνη σε δµους και κοιντητες. Πολλς γειτονικς κοιντητες συνεν(θηκαν και αποτλεσαν λες µαζ ναν δ µο µε σκοπ να διοικο νται καλ τερα και οι κτοικο τους να εξυπηρετο νται πιο ε κολα. ∆ µοι και κοιντητες αποτελο ν τους Οργανισµο$ς Τοπικς
Αυτοδιοκησης (Ο.Τ.Α.). Οι δ µοι και οι κοιντητες κθε νοµο υπγονται στην Τοπικ
7νωση ∆µων και Κοινοττων (Τ.Ε.∆.Κ.). 5λοι οι δ µοι και οι κοιντητες της Ελλδας
αν κουν στην Κεντρικ 7νωση ∆µων και Κοινοττων Ελλδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.). Ορισµνες, µως, κοιντητες, για λγους ιστορικο ς, ιδιατερου φυσικο κλλους και παρδοσης
κτλ. δεν εντχθηκαν σε κανναν δ µο. Οι δ µοι και οι κοιντητες φροντζουν να λ$νουν
προβλµατα της καθηµερινς ζως των ανθρ(πων, πως εναι η δρευση, η επισκευ
πεζοδροµων, ο φωτισµς της πλης, η καθαριτητα κ..
¶ËÁ‹: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ www.ypes.gr

 Υπρχουν κοιντητες που δεν χουν ενταχθε σε δ µους πως εναι για παρδειγµα η Κοιντητα Σουλου στον Νοµ Θεσπρωτας και η Κοιντητα Νυµφαου στο Νοµ Φλ(ρινας. Συζητµε τους λγους για τους οποους παρµειναν ξεχωριστς κοιντητες.
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ÊˆÙ. 1.1 ∫ÔÈÓﬁÙËÙ· ¡˘ÌÊ·›Ô˘
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ÊˆÙ. 1.2 ∫ÔÈÓﬁÙËÙ· ™Ô˘Ï›Ô˘

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Αναζητο µε λλες κοιντητες που δεν εντχθηκαν στο πργραµµα «Καποδ στριας» και
συζητµε τους λγους που παρµειναν ξεχωριστς κοιντητες.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Η Ελλδα αποτελε ται απ 52 νοµο!ς. Κθε νοµς ε ναι χωρισµνος σε δµους και κοιντητες, για να διοικε ται καλ!τερα και για να µπορο!ν οι κτοικο του να εξυπηρετο!νται πιο ε!κολα. Με το πργραµµα «Καποδστριας» η Ελλδα απ το 1998 αποτελε ται απ 900 δµους και 133 κοιντητες. Το πργραµµα «Καποδ στριας» βρ σκεται σε
εξλιξη.

2ο

Κεφάλαιο 2ο: Οργάνωση – ∆ιοίκηση των ∆ήµων και Κοινοτήτων
Α
ΕΜ
1η Θ
ΤΙΚ

Οργνωση – ∆ιοκηση
των ∆µων και Κοινοττων

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

Ο ∆ικαιπολις και η Ειρ νη παρακολο θησαν µα συνεδραση του ∆ηµοτικο Συµβουλου του δ µου, στον οποο αν κουν.

£· Ú¤ÂÈ Â›ÛË˜ Ó·
‰Ô‡ÌÂ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È
Ù· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹ÓÂ˜
ÙË˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜.
¡· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ
Î·È ÌÂ ÙÈ˜
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜
ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘
Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔ‡.

Συζητµε για:
❖ Θµατα προβλ µατα, που µπορε να απασχολο ν τα µλη του ∆ηµοτικο
Συµβουλου.
❖ Τον ρλο του δηµρχου και των δηµοτικ(ν συµβο λων.
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∆Ô ÁÂÊ‡ÚÈ Ô˘
ÂÓÒÓÂÈ Ù· ¯ˆÚÈ¿
Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÂÈÛÎÂ˘‹.

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË
ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ‰È¿ÊÔÚ·
ı¤Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ‰ËÌÔÙÈÎ¿
‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì·˜.
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Ενότητα ∆΄: Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής

Το άτοµο και η κοινωνία

ÊˆÙ. 2.1 ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

Οι δµοι διοικο!νται απ τον ∆µαρχο και το ∆ηµοτικ Συµβολιο. Οι κοιντητες διοικο!νται απ τον Πρεδρο της Κοιντητας και το Κοινοτικ Συµβολιο. 2λοι αυτο (∆µαρχος και ∆ηµοτικ Συµβο!λιο, Πρεδρος της Κοιντητας και Κοινοτικ Συµβο!λιο) συγκεντρνονται συχν και συζητον για τα
προβλµατα της περιοχς τους. Προτε νουν λ!σεις και αποφασζουν λοι µαζ ,
για την αντιµετπισ τους και για την προδο του τπου τους.
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Φανταζµαστε τι το σχολεο χει ναν µεγλο προα λιο χ(ρο. Θλουµε να διαµορφ(σουµε αυτν τον χ(ρο σο µπορο µε καλ τερα, (στε να χρησιµοποιεται δηµιουργικ για
παιχνδια και µθηση απ τους µαθητς.
❖ Χωριζµαστε σε οµδες και µοιραζµαστε τους ρλους. Μια οµδα αναλαµβνει
τον ρλο του δηµρχου και των δηµοτικ(ν συµβο λων. Μια λλη τον ρλο των
εκπαιδευτικ(ν του σχολεου. Μια τρτη οµδα αναλαµβνει τον ρλο των γονων
και µια τταρτη οµδα, τον ρλο των µαθητ(ν.
❖ Κθε οµδα καταγρφει τις προτσεις της σχετικ µε το τι θεωρε τι πρπει να
περιλαµβνει η αυλ του σχολεου.
❖ Στη συνχεια γνωστοποιε και αιτιολογε στις λλες οµδες τις προτσεις της.
❖ Τλος, συζητο ν λοι µαζ για το θµα και επιλγουν τις καλ τερες προτσεις.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Οι δµοι και οι κοιντητες ε ναι Οργανισµο Τοπικς Αυτοδιο κησης και διοικο!νται
απ τον ∆µαρχο και τον Πρεδρο αντ στοιχα που ε ναι επικεφαλς του ∆ηµοτικο 
Κοινοτικο Συµβουλου.
Στις συνεδρι σεις των συµβουλ ων αυτν συζητο!νται θµατα που απασχολο!ν την
τοπικ κοινωνα, προτε νονται λ!σεις και λαµβνονται αποφσεις για την επ λυσ τους.

3ο

Κεφάλαιο 3ο: Οι εκλογές στον ∆ήµο
Α
ΕΜ
1η Θ
ΤΙΚ

Οι εκλογς στον ∆µο

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

¶Ò˜ ÌÔÚÂ› Î¿ÔÈÔ˜
Ó· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔÙÈÎﬁ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
‹ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜;
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÈÏ¤ÍÔ˘Ó
ÔÈ Û˘ÌÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘
ÌÂ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜
‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜!

Συζητµε για τις δηµοτικς εκλογς που γνονται στον τπο µας. Ας προυµε
για παρδειγµα τις εκλογς στην τξη.
❖ Απ ποια µλη µπορε να αποτελεται το προεδρεο µιας τξης;
❖ Γιατ εκλγουµε ναν πρεδρο;
❖ Κθε πτε κνουµε εκλογς;
❖ Ποιοι µπορο ν να εναι υποψ φιοι;
❖ Ποιοι µπορο ν να ψηφζουν;
❖ Με ποια θµατα θα ασχολεται ο πρεδρος και το προεδρεο;
❖ Αν δεν εµαστε ευχαριστηµνοι µε το προεδρεο, τι µπορο µε να κνουµε;

Οι δηµοτικς εκλογς γνονται κθε τσσερα χρνια. 5σοι απ τους πολτες
ενδιαφρονται και µπορο ν να προσφρουν τις υπηρεσες τους ως δµαρχοι
µλη δηµοτικ'ν συµβουλων συµµετχουν ως υποψ φιοι και καλο ν λους
τους πολτες να τους ψηφσουν. Στις δηµοτικς εκλογς ψηφζουν και οι Ευρωπαοι πολτες που ζουν µνιµα στην Ελλδα.
Σε κθε δ µο θτουν υποψηφιτητα συν θως δ ο, τρεις και περισστερες
οµδες πολιτ(ν, που ονοµζονται συνδυασµο. Ο επικεφαλ ς του συνδυασµο
εναι ο υποψ φιος δ µαρχος και τα υπλοιπα µλη του συνδυασµο υποψ φιοι δηµοτικο σ µβουλοι. Πριν απ τις εκλογς, λοι οι υποψ φιοι µε οµιλες,
εκδηλ(σεις, ντυπο και ηλεκτρονικ υλικ, ενηµερ(νουν τους συµπολτες τους
για το πργραµµ τους. Στο πλασιο του προεκλογικο τους αγ(να προσπαθο ν να πεσουν τους ψηφοφρους (εκλογες) να τους ψηφσουν.
Οι εκλογες χουν δικαωµα να επιλξουν και να ψηφσουν τον συνδυασµ που

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Συγκρνουµε τις εκλογς στην τξη µε τις δηµοτικς εκλογς. Σε τι µοιζουν και
σε τι διαφρουν µεταξ τους;
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Το άτοµο και η κοινωνία

θεωρο ν ως πιο ικαν να διοικ σει τον δ µο τους, συµµετχοντας τσι µµεσα
στη διοκηση του τπου τους.
Σε ποιο µρος της Ελλδας χουν διατηρηθε οι κοιντητες, εκε εκλγεται
πρεδρος της κοιντητας και κοινοτικ συµβο λιο.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Φανταζµαστε τι εµαστε εν λικες. Κποιοι απ εµς αποφασζουν να εναι υποψ φιοι στις
επµενες δηµοτικς εκλογς. Χωριζµαστε σε οµδες και προτενουµε υποψ φιο. Μοιραζµαστε τους ρλους και παζουµε το σενριο.
❖ Ο κθε υποψ φιος παρουσιζει το πργραµµ του.
 Πρ(τος υποψ φιος: 5ταν γνω δ µαρχος, θα φτιξω να καινο ριο σχολεο που θα
χωρει περισστερους µαθητς και θα χει κλειστ γυµναστ ριο και εργαστ ριο πειραµτων .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 ∆ε τερη υποψ φια: 5ταν εκλεγ( δ µαρχος, ...............................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 Τρτος υποψ φιος: Ως δ µαρχος θα φροντσω ................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
❖ Οι υπλοιποι παρακολουθο ν προσεκτικ τα προγρµµατα των υποψηφων και επιλγουν αυτν που κρνουν ως καταλληλτερο υποψ φιο, δικαιολογ(ντας την ποψ τους.
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❖ Συζητµε λοι µαζ σχετικ µε το θµα.
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ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Ο ∆µαρχος και τα µλη του ∆ηµοτικο! Συµβουλ ου ε ναι οι αντιπρσωποι των πολιτν στη διο κηση του τπου. Ψηφ ζονται απ τους εκλογες (ψηφοφρους) µε δηµοκρατικς διαδικασ ες (εκλογς) κθε τσσερα χρνια. Αν οι εκλογε ς δεν µε νουν ικανοποιηµνοι απ το ργο του ∆ηµρχου και του ∆ηµοτικο! Συµβουλ ου, µπορο!ν να
ψηφ σουν λλους υποψφιους στις επµενες εκλογς.

4ο

Κεφάλαιο 4ο: Η οικονοµική οργάνωση των ∆ήµων

ΤΙΚ

ÊˆÙ. 4.1 §ÈÌ¿ÓÈ, ∂ÏÔ‡ÓÙ· ∫Ú‹ÙË˜, 1963

Α
ΕΜ
1η Θ

Η οικονοµικ οργνωση
των ∆µων

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

ÊˆÙ. 4.2 §ÈÌ¿ÓÈ, ∂ÏÔ‡ÓÙ· ∫Ú‹ÙË˜, 2005

❖ Τα παιδι παρατηρο ν και συγκρνουν τις φωτογραφες που φερε ο ∆ικαιπολις στην
τξη. Συζητο ν για τις αλλαγς που γιναν στον τπο που απεικονζεται.
❖ Συζητµε κι εµες για τα ργα που γιναν και λλαξαν το δικ µας δ µο
κοιντητα.

∆· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ﬁ:
✓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
✓ Ù· ‰ËÌÔÙÈÎ¿ Ù¤ÏË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÊﬁÚÔ˘˜
✓
✓
✓
✓

Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜
ÙÈ˜ ‰ËÌÔÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜:
Ù· ‰ËÌÔÙÈÎ¿ ı¤·ÙÚ·, ÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ‡‰ÚÂ˘ÛË˜ Î.¿.
ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ
ÙÈ˜ ‰ˆÚÂ¤˜ ‰ËÌÔÙÒÓ
ÙË Ì›ÛıˆÛË: ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘
Ô˘ ÙË ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ (.¯. ÎÙ‹Ì·Ù·, ÎÙ›ÚÈ· Î.¿.)

Œ¯ÂÈ ¤ÛÔ‰·
Ô ‰‹ÌÔ˜, ∂ÈÚ‹ÓË.
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ª·, ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜
·ÏÏ·Á¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·.

∆· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Â›Ó·È:
✓ Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ¤ÚÁˆÓ

(‰ÚﬁÌÔÈ, Ï·ÙÂ›Â˜, Á‹Â‰·)
✓ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ
(Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ıÂ·ÙÚÈÎ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜,
ÂÈÌÔÚÊˆÙÈÎ¿ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î.¿.)
✓ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ

.
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ενότητα ∆΄: Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής

Το άτοµο και η κοινωνία

❖ Στο πργραµµα των καλοκαιριν(ν εκδηλ(σεων του δ µου συµπληρ(νουµε τις µορφς
των εκδηλ(σεων :
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ
Εργαστ ριο Καλλιτεχνικ(ν «Η ΣΒΟΥΡΑ», ∆ηµιουργικ Απασχληση Παιδι(ν
30 Ιουνου, (ρα 7:30 µ.µ., Πλατεα Ελευθερας
5λα τα παιδι µπορο ν να ζωγραφσουν µε τη βο θεια καλλιτεχν(ν
που χει καλσει ο ∆ µος µας.
6 Ιουλου, ∆ηµοτικ Πρκο (αντστοιχα)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
14 Ιουλου, Πνευµατικ Κντρο
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
23 Ιουλου, ∆ηµοτικ Θατρο
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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√ ‰‹ÌÔ˜
ÏËÚÒÓÂÈ
ﬁÏÂ˜ ·˘Ù¤˜
ÙÈ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜;

Ÿ¯È ÌﬁÓÔ Ô ‰‹ÌÔ˜, ¢ÈÎ·ÈﬁÔÏÈ.
™Â ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Û˘ÓÂÈÛÊ¤ ÚÔ˘Ó Î · È Ô È Û ˘ Ó Â Ù · È Ú È Û Ì Ô › .
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË
ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ··Û¯ﬁÏËÛË,
ÙÔ Ê·ÁËÙﬁ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÙÔ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎﬁ˜
™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌﬁ˜!

Σε κθε τπο υπρχουν Συνεταιρισµο, δηλαδ οµδες ανθρπων που εργ ζονται µαζ, για να προωθσουν κοιν τους συµφροντα. Dτσι, ο Γεωργικς
Συνεταιρισµς για παρδειγµα, ε ναι µια οµδα ανθρπων που παργουν
γεωργικ προϊντα και φροντ ζουν για την πλησ τους. Ττοιες οργανωµνες
οµ δες που συνεργ ζονται για να σκοπ υπρχουν πολλς, πως ο Πτηνοτροφικς Συνεταιρισµς Ιωανν νων, ο Μεταφορικς Συνεταιρισµς Αυτοκινητιστν Θεσσαλον κης κ.. Οι συνεταιρισµο ε ναι σηµαντικο και για τους
δµους, επειδ µε τη δραστηριτητ τους συµβλλουν στα σοδα του δµου.

Κεφάλαιο 4ο: Η οικονοµική οργάνωση των ∆ήµων

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Παρατηρ(ντας το λογαριασµ της ∆.Ε.Η.
προσπαθο µε να απαντ σουµε στο ερ(τηµα:
«Πσα χρ µατα θα πληρ(σει ο «κ. Χ»
λο τον χρνο, για τον δ µο, µσα απ
τους λογαριασµο ς της ∆.Ε.Η.;»
................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
2. Το ∆ηµοτικ Συµβο λιο της πλης µας αποφασζει την δρυση ενς συνεταιρισµο για
την αυθεντικ τχνη της φανσης και του κεντ µατος. Π(ς νοµζετε τι ο συνεταιρισµς αυτς θα επηρεσει την πλη µας;
✓ Θα γνουν γνωστς οι παραδοσιακς στολς της περιοχ ς αλλ και λλων περιοχ(ν
της Ελλδας.
✓ Θα αυξηθο ν οι θσεις εργασας.
✓ ................................................................................................................................................
✓ ................................................................................................................................................
✓ ................................................................................................................................................
✓ ................................................................................................................................................

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Ο κθε δµος χει σοδα και ξοδα. Στα σοδα του δµου συµβλλουν το κρτος µε
χρηµατικ ποσ (κρατικ επιχοργηση), οι δηµτες µε τα δηµοτικ τλη και οι διφορες επιχειρηµατικς δραστηριτητες (δηµοτικο συνεταιρισµο , δηµοτικ θατρο, δηµοτικ αναψυκτριο κ..). Ο δµος πραγµατοποιε ργα για τη βελτ ωση των συνθηκν
ζως των πολιτν, πως κατασκευ πλατειν, ργων οδοποι ας, δρυση βρεφονηπιακν σταθµν, διαχε ριση απορριµµτων. Φροντ ζει, επ σης, για την οργνωση πολιτιστικν και πνευµατικν εκδηλσεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

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

37

5ο
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Ενότητα ∆΄: Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής

Η

ΕΝ

Ο ΤΗ

Κεφάλαιο
1η

Α
ΘΕΜ

ΤΙ

Κ

Οργανωµνες οµδες - Σ$λλογοι
™ÎÂÊÙ‹Î·ÌÂ ÛÙËÓ
Ù¿ÍË Ì·˜ Ó· ÔÚÁ· ÓÒÛÔ˘ÌÂ ÎÈ ÂÌÂ›˜
ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘.

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ï‹
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·.
ªÔÚÔ‡ÌÂ
ÌﬁÓÔÈ Ì·˜ Ó·
ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘ÌÂ ;

❖ Παρουσιζουµε τις δραστηριτητες και τις εργασες που απαιτ θηκαν προκειµνου να
οργανωθε κθεση βιβλου στο σχολεο µας:
 Η Μαρα, η Ειρ νη και ο ∆ικαιπολις τακτοποησαν τα ρφια.
 Ο Γι(ργος προσφερε βιβλα απ το βιβλιοπωλεο του πατρα του.
 Η Ιωννα, ο Γρηγρης και η Χαρ .....................................................................................
 Ο δσκαλος / η δασκλα .....................................................................................................
 Η µητρα της Ελνης ............................................................................................................
 Ο ∆ιευθυντ ς / η ∆ιευθ ντρια .............................................................................................
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 Ο Σ λλογος Γονων και Κηδεµνων ..................................................................................
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Πολλο νθρωποι µαζ , ταν προσπαθο!ν να επιτ!χουν ναν κοιν στχο,
αποτελο!ν µια οµ δα. Πολλς οµδες οργαννονται και αποτελο!ν συλλγους
 οργανσεις τοπικς, εθνικς  διεθνε ς. 2λες οι οργανσεις λειτουργο!ν µε
δικ τους εσωτερικ κανονισµ (καννες). Οι διφορες οργανσεις ασχολο!νται µε θµατα, πως η προστασ α του περιβλλοντος, ο πολιτισµς και η υγε α
και δραστηριοποιο!νται σε τοπικ, εθνικ  παγκσµιο επ πεδο. Dτσι χουµε:
Τοπικς Οργανσεις ➞ π.χ. Πολιτιστικς Σ!λλογος Ποντ ων Λαγκαδ
Εθνικς
➞ π.χ. Πανελλνια Dνωση Εθελοντν Αιµοδοτν
∆ιεθνες
➞ π.χ. Ερυθρς Σταυρς, Unicef
Κθε τοµο, που συµµετχει ως µλος σε να σ!λλογο, προσφρει σ’ αυτν ανλογα µε τις δυναττητς του και το χρνο του. Με τη συνεργασ α των µελν
του, ο σ!λλογος λειτουργε ως ενιαο σνολο και µπορε πιο ε!κολα να πραγµατοποισει τους στχους του.

Κεφάλαιο 5ο: Οργανωµένες οµάδες - Σύλλογοι

Υπρχουν και µεγλες οµδες ανθρπων που ζουν σε διαφορετικ µρη του
κσµου και ασχολο!νται µε θµατα που αφορο!ν λη την ανθρωπτητα, πως
την υγε α, την προστασ α των µνηµε ων και του πολιτισµο!, την προστασ α του
περιβλλοντος, τα ανθρπινα δικαιµατα. Αυτς οι µεγ λες οµ δες ε ναι διεθνε ς οργανσεις που δρουν σε λο τον κσµο.
❖ Γνωρζουµε συλλγους που υπρχουν στην περιοχ µας; Συζητµε και
καταγρφουµε τους στχους και τις δραστηριτητς τους.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Ο Κστας ε ναι µλος του συλλγου για την προστασ α της θαλσσιας χελνας.
Η Ελνη συµµετχει στον πολιτιστικ σ!λλογο του δµου.
Ο πατρας του Γρηγρη ε ναι εθελοντς αιµοδτης.
Η µαµ της Ιωννας ε ναι µλος του Συλλγου Γονων του σχολε ου.
 Χωριζµαστε σε οµδες και συζητµε για την προσφορ του κθε µλους στον σ λλογο που αν κει.
2. Να αναφρετε κποια οµδα
λογ σετε την επιλογ σας.

σ λλογο, στον οποο θα θλατε να αν κετε και να δικαιο-

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Οι νθρωποι οργαννονται σε οµδες και συλλγους που δραστηριοποιο!νται σε τοπικ, εθνικ και διεθνς εππεδο. 2ταν συνεργζονται πολλο νθρωποι για ναν κοιν
σκοπ, επιτυγχνουν καλ!τερα αποτελσµατα.
Η προσφορ των οµδων, µικρν και µεγλων, ε ναι πολ! σηµαντικ τσο για τα
τοµα που συµµετχουν, σο και για την δια την κοινων α. Μσα απ τη συµµετοχ
τους σε οµδες, οι νθρωποι δραστηριοποιο!νται, εκτιµο!ν την αξα της συνεργασας
και παρλληλα προσφρουν στην κοινων α.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ﬁ ÙÔ 1998 ÌÂ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· «∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜» Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÛÂ 900 ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È
133 ÎÔÈÓﬁÙËÙÂ˜.
√È ‰‹ÌÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÔÈ ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜ ·ﬁ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ ‰ÚÔ ÙË˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
∆· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∆ÔÈÎ‹˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È Î¿ıÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚﬁÓÈ·
ÌÂ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ (ÂÎÏÔÁ¤˜), ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÏÔÁÂ›˜ („ËÊÔÊﬁÚÔÈ).
√È ‰‹ÌÔÈ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓﬁÙËÙÂ˜, ÌÂ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜, ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜
ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÚﬁÔ‰Ô ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÙÔ˘˜.
™Â Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÏÏﬁÁÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó·
ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÎÔÈÓÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏﬁÁˆÓ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÛÙËÓ ÈÎ·ÓÔ Ô›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÂ
·ÁÎﬁÛÌÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¿ÁÎÂ˜.
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