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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η κοινωνία 
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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
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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
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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
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Ενότητα Ά : Η οικογένεια

12

� 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
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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

ΚΟ
ΙΝ

Ω
ΝΙ

ΚΗ
 K

AI
 Π

ΟΛ
ΙΤ

ΙΚ
Η 

ΑΓ
Ω

ΓΗ
•

ΣΤ
΄ 

∆Η
Μ

ΟΤ
ΙΚ

ΟΥ



14

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

ΕΝ
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 
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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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18

#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
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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
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❖ 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√√∆∆∏∏∆∆∞∞



31

Κεφάλαιο 2ο: Οργάνωση – ∆ιοίκηση των ∆ήµων και Κοινοτήτων

ΚΟ
ΙΝ

Ω
ΝΙ

ΚΗ
 K

AI
 Π

ΟΛ
ΙΤ

ΙΚ
Η 

ΑΓ
Ω

ΓΗ
•

ΣΤ
΄ 

∆Η
Μ

ΟΤ
ΙΚ

ΟΥ

% ∆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˜̃!!
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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.
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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
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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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❖ 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˜̃!!  



37

ΚΟ
ΙΝ

Ω
ΝΙ

ΚΗ
 K

AI
 Π

ΟΛ
ΙΤ

ΙΚ
Η 

ΑΓ
Ω

ΓΗ
•

ΣΤ
΄ 

∆Η
Μ

ΟΤ
ΙΚ

ΟΥ

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√√∆∆∏∏∆∆∂∂™™


