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Το Κρ τος

Παρατηροµε
την εικνα και
συζητµε:
✓ Τι εναι το κρτος;
✓ Με ποια κρτη συνορεει η Ελλδα;
✓ Γιατ υπρχουν τα
σνορα;
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ÊˆÙ. 1.1 Ã¿ÚÙË˜ ÙË˜ µ·ÏÎ·ÓÈÎ‹˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘
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Η ννοια του κρτους περιλαµβνει τρ α στοιχε α:
το δαφος, δηλαδ µια γεωγραφικ περιοχ που ορζεται απ σνορα,
τον λα, το σνολο των ατµων που ζουν µνιµα σε αυτ το χ ρο και
την εξουσ α, την ευθνη που χει το κρτος να οργαν νει τη ζω των κατοκων µε νµους και να ελγχει την τρησ τους.
Η κρατικ εξουσα εκδηλ νεται µε τρεις µορφς:
α) τη νοµοθετικ, που ασχολεται µε τη θσπιση των νµων,
β) την εκτελεστικ, που ασχολεται µε τη διακυβρνηση του κρτους και
γ) τη δικαστικ, που ελγχει αν τηρονται οι νµοι.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Αναζητοµε απ το βιβλο της Ιστορας της Στ% τξης στοιχεα για την αλλαγ( των συνρων του ελληνικο κρτους απ τη σστασ( του µ*χρι σ(µερα.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Τα βασικ στοιχεα του κρτους εναι: το δαφος, ο λας και η εξουσ α. Η κρατικ εξουσα ασκεται µε τρεις µορφς: τη νοµοθετικ, την εκτελεστικ και τη δικαστικ.

2ο

Κεφάλαιο 2ο: Το πολίτευµα και οι µορφές του
Α
ΕΜ
2η Θ
ΤΙΚ

Το πολτευµα και οι µορφς του

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

∆ιαβζουµε τα παρακτω παραδεγµατα διακυβ*ρνησης ενς κρτους.
Στην Αγγλία µέχρι το 17ο αιώνα όλες οι εξουσίες ήταν συγκεντρωµένες στο πρόσωπο του βασιλιά. Το 1689 µε την
άνοδο στο θρόνο του Γουλιέλµου Γ΄ και της Μαρίας Β΄ Στιούαρτ καθιερώνεται η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Στα χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α΄ περιορίζεται όλο και περισσότερο η εκτελεστική εξουσία του βασιλιά. Σήµερα στο θρόνο της Αγγλίας βρίσκεται από το 1952 η βασίλισσα Ελισάβετ, της οποίας ο ρόλος είναι αρκετά
περιορισµένος και συµβολικός. Τη νοµοθετική εξουσία ασκεί το κοινοβούλιο και την εκτελεστική εξουσία ασκεί η
κυβέρνηση µε τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς.
Το ∆εκέµβριο του 2006 στα νησιά Φίτζι, που βρίσκονται στον Ειρηνικό Ωκεανό, βαριά οπλισµένοι στρατιώτες έστησαν οδοφράγµατα σε κεντρικούς δρόµους της πρωτεύουσας Σούβα και περικύκλωσαν την προεδρική και πρωθυπουργική κατοικία. Άνδρες της στρατιωτικής φρουράς αφόπλισαν τον πρωθυπουργό Λαϊσένια Καράσε και τον έθεσαν σε κατ’ οίκον περιορισµό. Νωρίτερα, στρατιώτες αφόπλισαν την αστυνοµία και εισέβαλαν σε αποθήκες όπλων
προκειµένου να µη στραφούν αυτά κατά των στρατιωτών. Ο αρχηγός των Ενόπλων ∆υνάµεων των νησιών Φίτζι
στρατηγός Μπαϊναµαραµά ανακοίνωσε ότι ο στρατός ελέγχει τη χώρα και ότι ο ίδιος αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση.

ΕΛΛΑ∆Α - Το Σ#νταγµα του 2001
΄Αρθρο 1 - (Μορφή του πολιτεύµατος)
1. Tο πολίτευµα της Eλλάδας είναι Προεδρευόµενη Kοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία.
2. Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το
Σύνταγµα.
'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)
1. O σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
2. H Eλλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισµένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εµπέδωση
της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων µεταξύ των λαών και των κρατών.

❖ Σχολιζουµε τους διαφορετικος τρπους διακυβ*ρνησης ενς κρτους.
Ο τρπος που οργαν/νεται και ασκεται η εξουσα σε *να κρτος λ*γεται πολτευµα. Οι κυριτερες µορφς πολιτευµτων εναι: η µοναρχα, η ολιγαρχα και
η δηµοκρατα.
Η µοναρχα διακρνεται σε απλυτη και σε συνταγµατικ. Στην απλυτη µοναρχα ο µονρχης συγκεντρ/νει λες τις εξουσες στο πρσωπ του. Νοµοθετε, κυβερν και δικζει ο διος. Στην εποχ( µας, σε κποιες χ/ρες της Ευρ/πης,
πως στη Μ. Βρετανα, στη Σουηδα και στην Ισπανα υπρχει συνταγµατικ(
µοναρχα, στην οποα οι εξουσες του µονρχη περιορζονται απ το Σνταγµα.
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Πηγή: Αρχείο Ειδήσεων B.B.C.
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Στην ολιγαρχα κυβερνον λγα τοµα. Αυτ( η µορφ( πολιτεµατος υπ(ρχε
και στην αρχαα Ελλδα. Ττε κυβερνοσαν οι λγοι και συν(θως οικονοµικ
ισχυρο. Σ(µερα, µορφ( ολιγαρχας εναι οι στρατιωτικς δικτατορες που
παραµ*νουν στην εξουσα χωρς τη θ*ληση του λαο.
Στη δηµοκρατα κριο χαρακτηριστικ θεωρεται η αρχ( της «λαϊκ(ς κυριαρχας». Αυτ συνεπγεται τη διακυβ*ρνηση της χ/ρας ετε απευθεας απ τον
λα (µεση δηµοκρατα), πως συν*βαινε στην αρχαα Αθ(να, ετε µε αντιπροσ/πους (*µµεση ( αντιπροσωπευτικ( δηµοκρατα), πως γνεται στη σγχρονη
Ελλδα. Στην αντιπροσωπευτικ( δηµοκρατα οι αντιπρσωποι, δηλαδ( οι βουλευτ*ς, εκλ*γονται ελεθερα απ τον λα και αναλαµβνουν να υποστηρξουν
τα συµφ*ροντα και τις απψεις τους.
Συγκρνουµε τις µορφ*ς των πολιτευµτων σε σχ*ση µε το βαθµ συµµετοχ(ς
του λαο σε αυτ.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Οι φρσεις που ακολουθον αναφ*ρονται στα αρχαα χρνια. Στη διπλαν( στ(λη
συµπληρ/στε για ποιο πολτευµα γνεται λγος:
- Πολλ*ς φορ*ς, οι ευγενες που λ*γονταν και ριστοι,
καταργοσαν τον βασιλι και *παιρναν λη τη δναµη
στα χ*ρια τους.
- Ο Κλεισθ*νης, στην αρχαα Αθ(να, *δωσε λη τη
δναµη στην Εκκλησα του ∆(µου (στον λα).
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- Μετ τη δολοφονα του Φιλππου, στον θρνο της
Μακεδονας αν*βηκε να κυβερν(σει ο γιος του Αλ*ξανδρος.
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2. Ανατρ*χοντας στα βιβλα της Ιστορας συζητµε για το πολτευµα που εχαν:
α. η αρχαα Σπρτη τον 4ο-7ο π.Χ. αι/να.
β. η αρχαα Αθ(να τον 5ο π.Χ. αι/να.
γ. η Μακεδονα τον 3ο π.Χ. αι/να.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Οι κυριτερες µορφς πολιτευµτων εναι: η µοναρχ α, η ολιγαρχ α και η δηµοκρατ α.
α. Μοναρχ α: ταν λες οι εξουσες συγκεντρ νονται σε να πρσωπο (απλυτη
µοναρχα)  ταν οι εξουσες του Μονρχη περιορζονται απ το Σνταγµα, πως
συµβανει σε κποια ευρωπαϊκ κρτη (συνταγµατικ µοναρχα).
β. Ολιγαρχ α: ταν την εξουσα ασκον λγα τοµα. Σµερα εµφανζεται συνθως µε
τη µορφ στρατιωτικ ν δικτατορι ν.
γ. ∆ηµοκρατ α: ταν ο λας ψηφζει τους αντιπροσ πους του (βουλευτς) και τσι
µµεσα συµµετχει στη διακυβρνηση του κρτους.
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Κεφάλαιο 3ο: Το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα
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Το πολτευµα της Ελλδας εναι Προεδρευµενη Κοινοβουλευτικ ∆ηµοκρατ α. Αυτ σηµανει τι ζοµε σε να δηµοκρατικ κρτος µε αρχηγ τον Πρεδρο της ∆ηµοκρατας. Ο λας ψηφζει τους αντιπροσ πους του βουλευτς µε
δηµοκρατικς διαδικασες, ασκ ντας την εξουσα µσα απ τους αντιπροσ πους του.
Ας δοµε τ ρα π ς λειτουργε το δηµοκρατικ πολτευµα στη χ ρα µας:
2 Αρχηγς του κρτους εναι ο Πρεδρος της ∆ηµοκρατ ας. Εκλγεται απ τη
Βουλ και η εξουσα του εναι περιορισµνη. ∆ιορζει τον Πρωθυπουργ
µετ απ εκλογς και δνει την εντολ σχηµατισµο κυβρνησης.
Επσης, εκπροσωπε τη χ ρα στο εξωτερικ µε επσηµες επισκψεις που
πραγµατοποιε σε λλες χ ρες ως αρχηγς του κρτους.
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Στην αρχαία Αθήνα όλοι οι πολίτες έπαιρναν µέρος στη διακυβέρνηση της πόλης - κράτους. Συµµετείχαν στην
Εκκλησία του ∆ήµου, όπου διατύπωναν την άποψή τους και ψήφιζαν αυτή που θεωρούσαν πιο σωστή (άµεση ψηφοφορία). Σήµερα, η άµεση ψηφοφορία δεν είναι δυνατό να εφαρµοστεί, κυρίως λόγω του πλήθους των ψηφοφόρων.
Γι’ αυτό οι πολίτες εκλέγουν αντιπροσώπους, τους βουλευτές, οι οποίοι αποφασίζουν για ζητήµατα της πολιτείας και
για την επίλυση των προβληµάτων τους (έµµεση ψηφοφορία).
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2 Η Κυβρνηση αποτελεται απ το Υπουργικ Συµβολιο που απαρτζεται
απ τον Πρωθυπουργ και τους Υπουργο'ς. Η Κυβρνηση καθορζει και
κατευθνει τη γενικ πολιτικ της χ ρας σµφωνα µε το Σνταγµα. Ο Πρωθυπουργς συντονζει το ργο των Υπουργ ν του, προκειµνου να εφαρµοστε η κυβερνητικ πολιτικ.
Σε λλα µρη του κσµου υπρχουν τα εξς εδη δηµοκρατας:
α) η Βασιλευµενη Κοινοβουλευτικ ∆ηµοκρατ α, που αρχηγς του κρτους
εναι ο βασιλις και η κυβρνηση εκλγεται απ τον λα (εναι η σγχρονη
κρια µορφ της Συνταγµατικς Μοναρχας, στην οποα ο βασιλις χει πολ
περιορισµνη δικαιοδοσα στις υποθσεις του κρτους). Το πολτευµα αυτ
το συναντµε, για παρδειγµα, στο Βλγιο, τη ∆ανα και τη Μ. Βρετανα.
β) η Προεδρικ ∆ηµοκρατ α, στην οποα αρχηγς του κρτους και πρεδρος
της κυβρνησης εναι ο Πρεδρος της ∆ηµοκρατας. Η βασικ διαφορ µε
την Προεδρευµενη ∆ηµοκρατα εναι τι σε αυτ το πολτευµα ο Πρεδρος
της ∆ηµοκρατας εκλγεται απευθεας απ τον λα και κυβερν µε υπουργος, που επιλγονται απ τον διο. Προεδρικ ∆ηµοκρατα υπρχει σε
κρτη πως η Κπρος και οι Ηνωµνες Πολιτεες Αµερικς.
❖ Συζητµε ποια εναι η διαφορ µεταξ του Προ*δρου της ∆ηµοκρατας και
του Προ*δρου της Κυβ*ρνησης (Πρωθυπουργο) στην Προεδρευµενη
Κοινοβουλευτικ( ∆ηµοκρατα.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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❖ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
(Πρωθυπουργς –
Υπουργο )
❖ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(βουλευτ*ς)
❖ ΛΑΟΣ (εκλογες)

Κεφάλαιο 3ο: Το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα

Τα δηµοκρατικ πολτευµα κατοχυρ/νει µε νµους αξες πως η ιστητα και η
ελευθερα λων των πολιτ/ν. Οι νθρωποι θεωρονται σοι µεταξ τους, *χουν
δια δικαι/µατα και υποχρε/σεις. Συνεργζονται για την κοιν( προδο και
συµβι/νουν αρµονικ. Η ελευθερα εναι το δικαωµα κθε ανθρ/που να ενεργε πως επιθυµε, αρκε να µην προκαλε βλβη σε λλον και να σ*βεται τους
νµους της πολιτεας. Παρλληλα, µπορε να σκ*πτεται και να πιστεει ,τι
θ*λει. Η ελευθερα του δεν θα πρ*πει να απειλεται, αν αυτς *χει διαφορετικ*ς
πεποιθ(σεις, εν/ θα πρ*πει να µπορε να µορφ/νεται και να επιλ*γει τον τρπο
ζω(ς και εργασας του, πντα µ*σα στο πλασιο που ορζουν οι νµοι.

❖ Συζητµε και καταγρφουµε τους λγους, για τους οποους νοµζουµε τι
στο σγχρονο κσµο *χει επικρατ(σει το πολτευµα της δηµοκρατας.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Σηµει/νουµε Σ δπλα στις προτσεις που θεωροµε τι εναι σωστ*ς και Λ σε σες θεωροµε τι εναι λανθασµ*νες:
Η δηµοκρατα στην αρχαα Αθ(να (ταν *µµεση.
Οι βουλευτ*ς σ(µερα εκλ*γονται απ τους πολτες.
Το πολτευµα της Ελλδας εναι Προεδρευµενη Κοινοβουλευτικ( ∆ηµοκρατα.
Αρχηγς του Ελληνικο Κρτους εναι ο Πρεδρος της ∆ηµοκρατας.
Ο Πρωθυπουργς ορζει τον Πρεδρο της ∆ηµοκρατας.
2. Επισκεπτµαστε την ιστοσελδα της Βουλ(ς των Ελλ(νων για περισστερες πληροφορες για τη Βουλ( και το πολτευµ µας (www.parliament.gr).

ª∂ §π°∞ §√ ° π∞...
Η ∆ηµοκρατ α ως πολτευµα γεννθηκε στην αρχαα Αθνα. Πολλ κρτη σµερα
χουν δηµοκρατικ πολ τευµα. Αυτ σηµανει τι ο λας επιλγει µε εκλογς τους αντιπροσ πους του (βουλευτς) για τη διακυβρνηση της χ ρας.
Σε κθε δηµοκρατικ κρτος οι πολτες απολαµβνουν τις αξες της ελευθερ ας και της
ιστητας.
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3. Χωρισµ*νοι σε οµδες συζητµε τι θα θ*λαµε να ρωτ(σουµε τους βουλευτ*ς σε περπτωση που επισκεφθοµε τη Βουλ( των Ελλ(νων µε την τξη µας.
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Οι λειτουργες
της κρατικς εξουσας

ÊˆÙ. 4.1 µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
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•¤ÚÂÈ˜, ∂ÈÚ‹ÓË,
ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚﬁÏÔ˜
ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ;
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•¤Úˆ ÌﬁÓÔ ﬁÙÈ
Ë µÔ˘Ï‹ „ËÊ›˙ÂÈ
ÙÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.

❖ Συζητµε λοι µαζ:
 Ποια θ*µατα απασχολον τους βουλευτ*ς στη Βουλ(;
 Τι συζητ ο Πρωθυπουργς µε τους Υπουργος;
 Σε τι χρησιµεουν τα δικαστ(ρια;
Σµφωνα µε το δηµοκρατικ πολτευµα της χ ρας µας στο κρτος υπρχουν
τρεις µορφς εξουσας:
α. Η Νοµοθετικ εξουσ α, ργο της οποας εναι η διατπωση και ψφιση των
νµων. Την εξουσα αυτ ασκε η Βουλ που ψηφζει τους νµους και ο
Πρεδρος της ∆ηµοκρατας που υπογρφει τους νµους.

Κεφάλαιο 4ο: Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας

β. Η Εκτελεστικ εξουσ α, κριο ργο της οποας εναι η διακυβρνηση του
κρτους. Αυτ επιτυγχνεται µε την εφαρµογ των νµων που ψηφζει η
Βουλ. Την Εκτελεστικ εξουσα ασκον:
2 Ο Πρεδρος της ∆ηµοκρατ ας.
2 Η Κυβρνηση που αποτελεται απ τον Πρωθυπουργ και τους Υπουργο'ς.
γ. Η ∆ικαστικ εξουσ α, ργο της οποας εναι η επλυση των προβληµτων των
πολιτ ν στα δικαστρια, σµφωνα µε τους νµους που χει θεσπσει η πολιτεα.
Τη ∆ικαστικ εξουσα ασκον τα δικαστρια.

∞˜ ‰Ô‡ÌÂ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·
Ò˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜
ÌÔÚÊ¤˜ ÂÍÔ˘Û›·˜:
α) Νοµοθετικ εξουσα
Τη νοµοθετικ( εξουσα ασκε η Βουλ(.
Η Βουλ( αποτελεται απ τριακσιους εκπροσ/πους του
λαο που εναι οι βουλευτ*ς. Στη Βουλ( οι βουλευτ*ς:
Συζητον και αποφασζουν για µεγλα ζητ(µατα που
αφορον τη χ/ρα, πως εναι η εκπαδευση, η υγεα,
η οικονοµα, η εξωτερικ( πολιτικ(.
Μελετον και ψηφζουν τους νµους.
Ελ*γχουν το *ργο της Κυβ*ρνησης
(του Πρωθυπουργο και των Υπουργ/ν).

ÊˆÙ. 4.2 Η Βουλ συνεδριζει

Υπρχουν πολλ Υπουργεα που επιτελον διαφορετικ *ργο. Αντιστοιχζουµε τα
Υπουργεα µε τις αρµοδιτητ*ς τους.
Υπουργεο Εθνικ(ς Hµυνας
Υπουργεο Εµπορικ(ς Ναυτιλας
Αιγαου και Νησιωτικ(ς Πολιτικ(ς
Υπουργεο Αγροτικ(ς Ανπτυξης και
Τροφµων
Υπουργεο Μεταφορ/ν και Επικοινωνι/ν
Υπουργεο Πολιτισµο
Υπουργεο Εξωτερικ/ν
Υπουργεο Οικονοµας και Οικονοµικ/ν

Iνοπλες ∆υνµεις
Συγκοινωνες
Πολιτιστικ( κληρονοµι – Ανπτυξη
τεχν/ν
Γεωργα – Κτηνοτροφα – Αλιεα
Οικονοµικ( ανπτυξη – Βελτωση
της ποιτητας ζω(ς
Σχ*σεις της Ελλδας µε λλα κρτη
Λιµνια - Ακτοπλοϊκ*ς συγκοινωνες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

β) Εκτελεστικ εξουσα
Η εκτελεστικ( εξουσα ασκεται απ τον Πρεδρο της ∆ηµοκρατας και την Κυβ*ρνηση.
Η Κυβ*ρνηση κυβερν µε τον Πρωθυπουργ και τους Υπουργο#ς.
Κθε Υπουργς ασχολεται µε τα θ*µατα του Υπουργεου του και ο Πρωθυπουργς, που
εναι ο Πρεδρος της Κυβ*ρνησης, συντονζει το *ργο των Υπουργ/ν του.
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ενότητα Α΄: Κράτος και πολίτευµα

Το άτοµο και η πολιτεία

γ) ∆ικαστικ εξουσα

∞˜ ‰Ô‡ÌÂ ÁÈ·Ù› ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ Î·Ù·ÊÂ‡ ÁÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ·.

Οι νθρωποι καταφεγουν στα δικαστ(ρια, για να λσουν διαφορ*ς τους µε την Πολιτεα (
µε τους συµπολτες τους. Σε *να δηµοκρατικ κρτος, ταν οι πολτες παραβιζουν τους
νµους προβανοντας σε παρνοµες πρξεις, πως κλοπ(, φνο, οικονοµικ( απτη, φθορ
ξ*νης περιουσας κ.., οι δικαστς οφελουν να αποδ/σουν δικαιοσ#νη.
Σε *να τροχαο ατχηµα για ποιους λγους νοµζετε τι οι εµπλεκµενοι καταφεγουν στα δικαστ(ρια; Αυτ συµβανει πντοτε;
Μπορετε να δ/σετε λλα παραδεγµατα απ περιπτ/σεις, στις οποες *νας πολτης
θα καταφγει στο δικαστ(ριο;

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
1. Το σχολεο εναι µια µικρ( κοινωνα, στην οποα ισχουν συγκεκριµ*νοι καννες.
Φανταζµαστε πως *νας µαθητ(ς, καθ/ς παζει ποδσφαιρο µε τα παιδι της ΣΤ% τξης,
πετει µε δναµη την µπλα και σπει το τζµι µιας αθουσας.
❖ Συζητµε τι γνεται στη συν*χεια.
❖ Καταγρφουµε ποιους καννες του σχολεου µπορε να παραβασε ο µαθητ(ς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

2. Σκεφτµαστε προβλ(µατα που αφορον το σχολεο µας (π.χ. η καθαριτητα στο προαλιο, η φλαξη του σχολεου).
❖ Χωριζµαστε σε οµδες, κθε οµδα επιλ*γει *να πρβληµα και συντσσει προτσεις για την επλυσ( του.
❖ Συζητµε τις προτσεις κθε οµδας και καταγρφουµε αυτ*ς που µποροµε να
υλοποι(σουµε.
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ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Σε κθε δηµοκρατικ πολτευµα η Κυβρνηση πρπει να φροντζει για την οµαλ λειτουργα του κρτους και την προδο των πολιτ ν του.
Στην Ελλδα υπρχουν τρεις µορφς εξουσας: η νοµοθετικ, η εκτελεστικ και η δικαστικ.

5ο

Κεφάλαιο 5ο: Το ελληνικό Σύνταγµα
Α
ΕΜ
2η Θ
ΤΙΚ

Το ελληνικ Σ#νταγµα

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÔ‡ˆ
ÛÙËÓ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË
‹ ‰È·‚¿˙ˆ ÁÈ· ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·
ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.
∆È Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜;

ÊˆÙ. 5.1 ∆· ÁÂÁÔÓﬁÙ·
ÙË˜ 3Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÏÈıÔÁÚ·Ê›·)

ÊˆÙ. 5.2 √ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë˜ ∫·ÏÏ¤ÚÁË˜ ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·

«Τη νχτα της 3ης Σεπτεµβρου 1843 πλ(θος λαο, καθ/ς και επαναστατηµ*νες
µονδες του τακτικο στρατο, συγκεντρ/θηκαν µπροστ στα ανκτορα,
ζητ/ντας απ το βασιλι Lθωνα να παραχωρ(σει Σνταγµα. ∆ηλαδ(, γραπτος νµους που να καθορζουν τη µορφ( του πολιτεµατος, την οργνωση
και λειτουργα του κρτους και τη σχ*ση του κρτους µε τους πολτες».
6Ιστορα το8 6Ελληνικο8 9Εθνους, τµος ΙΓ%, MΕκδοτικN MΑθηνOν, MΑθ(να 1978, σσ. 91,92

«∆εν ήθελα χρήµατα και βιο, ήθελα σύνταµα δια την πατρίδα µου να κυβερνηθεί µε νόµους
και όχι µε το έτζι θέλω».
Μακρυγιάννη αποµνηµονεύµατα, (εισ., σχόλια), Σπ. Ι. Ασδραχά, εκδ. Α. Καραβία , Αθήνα 1977, σ. 320

✓ Συζητµε και γρφουµε τους λγους, για τους οποους ο στρατηγς Μακρυγιννης (θελε Σνταγµα. Π/ς σχετζεται το Σνταγµα µε την αγπη του για
την Πατρδα;
✓ Γνωρζετε κποιο λλο ευρωπαϊκ κρτος που ο λας αγωνστηκε για την
απκτηση Συντγµατος;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

.
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ενότητα Α΄: Κράτος και πολίτευµα

Το άτοµο και η πολιτεία

Το Σ'νταγµα εναι ο αν τερος νµος του κρτους, στον οποο πρπει να στηρζονται λοι οι νµοι της πολιτεας. Το Ελληνικ Σνταγµα αποτελεται απ
120 ρθρα και:
2 Καθορ ζει τη µορφ του πολιτεµατος και τις πρωταρχικς υποχρε σεις
της πολιτεας, πως ο σεβασµς και η προστασα της αξας του ανθρ που, η επιδωξη ειρνης, δικαιοσνης και ανπτυξης φιλικ ν σχσεων µε
λλα κρτη και λαος.
2 Ρυθµ ζει την οργνωση και τις λειτουργες της πολιτεας.
2 Κατοχυρ/νει τα ατοµικ, κοινωνικ και πολιτικ δικαι µατα των πολιτ ν και καθορζει τις υποχρε σεις τους.
Οι νµοι που ψηφζονται απ τη Βουλ πρπει να εναι σµφωνοι µε το Σνταγµα,
στε να µη θεωρονται αντισυνταγµατικο .

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
∆ιαβζουµε δο παραγρφους απ το τελευταο ρθρο του Συντγµατος:
8ρθρο 120
2. Ο σεβασµός στο Σύνταγµα και τους νόµους και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία συνιστούν θεµελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
4. H τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία.

✓ Χωριζµαστε σε δυο οµδες και η κθε µια αναλαµβνει να γρψει σντοµα τη
σηµασα των παραπνω παραγρφων του Συντγµατος.
✓ Κθε οµδα ανακοιν/νει στην τξη ,τι *γραψε.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
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Το Σ'νταγµα της χ ρας µας ορζει τη µορφ του πολιτεµατος, την οργνωση και τις
λειτουργες της Πολιτεας, τα ατοµικ, κοινωνικ και πολιτικ δικαι µατα των πολιτ ν. Στο Σνταγµα στηρζονται λοι οι νµοι του κρτους.
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∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË
∫¿ıÂ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ÙÔÓ Ï·ﬁ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÂ ·˘Ùﬁ Î·È ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ÂÍÔ˘Û›·. √ ÙÚﬁÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ÂÍÔ˘Û›· ÂÓﬁ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. √È ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·Ú¯›· , Ë ÔÏÈÁ·Ú¯›· Î·È Ë ‰ËÌÔ ÎÚ·Ù›· . ™ ‹ Ì Â Ú · Ù ·  Â Ú È Û Û ﬁ Ù Â Ú · Î Ú ¿ Ù Ë ¤ ¯ Ô ˘ Ó ‰ Ë Ì Ô Î Ú · Ù È Î ﬁ  Ô Ï › Ù Â ˘ Ì · .
∆Ô ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Ë ¶ÚÔÂ‰ÚÂ˘ﬁÌÂÓË ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ·Ú¯ËÁﬁ˜ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ .
™ Ù · ‰ Ë Ì Ô Î Ú · Ù È Î ¿ Î Ú ¿ Ù Ë Ë Î Ú · Ù È Î ‹ Â Í Ô ˘ Û › · · Û Î Â › Ù · È Ì Â Ù Ú Â È ˜ ‰ È · Ê Ô Ú Â Ù È Î ¤ ˜ Ï Â È Ù Ô ˘ Ú Á › Â ˜ : Ù Ë ÓÔÌÔıÂ ÙÈÎ‹ ( µ Ô ˘ Ï ‹ Î · È ¶ Ú ﬁ Â ‰ Ú Ô ˜ Ù Ë ˜ ¢ Ë Ì Ô Î Ú · Ù › · ˜ ) , Ù Ë Ó Â Î Ù Â Ï Â Û Ù È Î ‹ ( ∫ ˘ ‚ ¤ Ú Ó Ë Û Ë Î · È ¶ Ú ﬁ Â ‰ Ú Ô ˜ Ù Ë ˜ ¢ Ë Ì Ô ÎÚ·Ù›·˜) Î·È ÙË ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ (‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ·).
∫¿ıÂ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎﬁ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎﬁ ÙÔ˘ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ∆Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· Â›Ó·È Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÓﬁÌÔ˜
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜.

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Το άτοµο και η πολιτεία

Εντητα B

Κρ τος και πολτης
¶√§π∆∏™
™Â ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô ÔÏ›ÙË˜…

Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
Û˘ÓﬁÏÔ˘

¤¯ÂÈ

‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·

ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜

˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜

ÔÏÈÙÈÎ¿

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿

ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
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Â›Ó·È
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1ο

ΤΑ

Ενότητα B΄: Κράτος και πολίτης

Η

ΕΝ

Ο ΤΗ

Κεφάλαιο
2η

Α
ΘΕΜ

ΤΙ

Κ

∆ικαι:µατα και υποχρε:σεις
του πολτη
ŒÙÛÈ ÓÔÌ›˙ˆ ∂ÈÚ‹ÓË!
°È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ!
™ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ﬁÏÔÈ
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó
Ù· ›‰È· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È
ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜;

=λοι οι νθρωποι που ζουν σε κρτη µε δηµοκρατικ πολτευµα χουν:
ατοµικ δικαι/µατα, πως να αναπτσσουν ελεθερα την προσωπικτητ τους, να µιλον ελεθερα και να εκφρζουν την ποψ τους για διφορα θµατα,
κοινωνικ δικαι/µατα, πως να µορφ νονται, να χουν περθαλψη ταν
αρρωστανουν και να βρσκουν εργασα.
Οι πολτες ενς κρτους µως χουν και πολιτικ δικαι/µατα, πως να συµµετχουν µε την ψφο τους στην εκλογ των προσ πων που θα κυβερνσουν
τη χ ρα. Στην Ελλδα, πολτες εναι σοι χουν την ελληνικ ιθαγνεια.
Οι πολτες ηλικας 18 ετ ν και νω χουν δικαωµα συµµετοχς στις εκλογς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επσης, οι Ευρωπαοι πολτες χουν το δικαωµα να συµµετχουν στις δηµοτικς εκλογς σε οποιοδποτε κρτος-µλος της Ευρ πης ζουν. ∆εν χουν µως
το δικαωµα να ψηφζουν και να συµµετχουν στις εκλογς για την επιλογ
αντιπροσ πων στη Βουλ.
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∞˜ ‰Ô‡ÌÂ ﬁÌˆ˜ ÈÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÔÚÈÛÌ¤Ó· ·ﬁ
Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜
ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

- Μπορον να συµµετχουν στις εκλογς ως ψηφοφροι  ως υποψφιοι.
- Μπορον να καταλαµβνουν δηµσιες θσεις (δικαστς, εκπαιδευτικο, υπλληλοι υπουργεων κτλ.).

Κεφάλαιο 1ο: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του πολίτη

=λα τα παραπνω δικαι µατα κατοχυρ νονται απ το Σνταγµα. Υπρχουν
µως και λλα δικαι µατα που δεν αναφρονται στο Σνταγµα, πως εναι τα
πνευµατικ δικαι/µατα που αφορον την προστασα της πνευµατικς ιδιοκτησας. Αυτ σηµανει τι κθε ργο (πνακας ζωγραφικς, λογοτεχνικ ργο,
µουσικ κοµµτι  ργο τχνης γενικ) ανκει σε αυτν που το δηµιοργησε και
κανες λλος δεν µπορε να το παρουσισει ως δικ του.
Εκτς µως απ δικαι/µατα, *χουµε και υποχρε/σεις. Οι κυριτερες υποχρε/σεις των πολιτ/ν, πως προκπτουν απ το Σνταγµα, εναι:
- ο σεβασµς προς το κοινωνικ σνολο που εκφρζεται µε την προσπθεια
κθε πολτη να προστατεει το περιβλλον, να σβεται την ιδιοκτησα των
συµπολιτ ν του και του κρτους και να προσφρει ,τι µπορε για το συµφρον του συνλου.
- η τρηση του Συντγµατος και των νµων, δηλαδ η αποφυγ οποιασδποτε
ενργειας η οποα εναι αντθετη µε αυτ που ορζουν το Σνταγµα και οι Νµοι.
- η υπερσπιση της δηµοκρατας, δηλαδ η υποχρωση του κθε πολτη να
εµποδσει ποιον προσπαθσει να αλλξει το δηµοκρατικ πολτευµα της
χ ρας.

❖ Συζητµε λοι µαζ για τη στση και τη συµπεριφορ ορισµ*νων ανθρ/πων
απ*ναντι σε συνανθρ/πους τους που *χουν διαφορετικ( καταγωγ(, χρ/µα,
θρησκεα ( γλ/σσα.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
∆ιαβζουµε, συζητµε και φανταζµαστε την εξ*λιξη της ιστορας:
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ªÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË
Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜
ıÂˆÚÔ‡Ó Î·ÙÒÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂ ÙÈÎÔ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹,
‹ ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·.

√ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘
·˘ÙÔ‡˜
ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ
Ú·ÙÛÈÛÙ¤˜ !
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∫·ÏËÌ¤Ú·,
Î˘Ú›·. ∂ÎÂ›ÓÔ
ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ;

¡ÔÈÎÈ¿ÛÙËÎÂ,
ÓÔÈÎÈ¿ÛÙËÎÂ.

¶ÂÚ¿ÛÙÂ.

∫·ÏËÌ¤Ú·,
Î˘Ú›·. ∂ÎÂ›ÓÔ
ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ;
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∏ È‰¤· ÙÔ˘ ÛÎ›ÙÛÔ˘ ÚÔ¤Î˘„Â ·ﬁ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÙË˜ ∂.∂. «∂ÁÒ, Ô ƒ·ÙÛÈÛÙ‹˜;!»
¶ËÁ‹: http://www.europa.eu.int
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❖
❖
❖
❖

Μοιραζµαστε τους ρλους και υποδυµαστε τα πρσωπα.
Οι υπλοιποι παρακολουθοµε και σηµει/νουµε τη συµπεριφορ των ηρ/ων.
Καταγρφουµε τα συναισθ(µατα µας.
Συζητµε λοι µαζ σχετικ µε το θ*µα.

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Σε µια δηµοκρατικ χ ρα κθε νθρωπος χει ατοµικ, κοινωνικ και πνευµατικ
δικαι µατα. Πολιτικ δικαι µατα χουν µνο οι πολ τες µιας χ ρας. Οι Ευρωπαοι
πολτες µπορον να συµµετχουν µνο στις δηµοτικς εκλογς σε οποιοδποτε κρτος
–µλος της Ευρωπαϊκς Aνωσης ζουν.
Στις σγχρονες κοινωνες παρατηρεται το φαινµενο του ρατσισµο', δηλαδ της δικρισης των ανθρ πων σε αν τερους και κατ τερους µε βση την καταγωγ τους.

2ο

Κεφάλαιο 2ο: Πνευµατικά δικαιώµατα

ΤΙΚ

∂ÈÚ‹ÓË, ı˘Ì¿Û·È ¤Ú˘ÛÈ
Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·ÌÂ ÁÈ· Ù·
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·;

Α
ΕΜ
2η Θ

Πνευµατικ δικαι:µατα

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

∫¿ÙÈ ı˘Ì¿Ì·È. ªÔÚÂ›˜
Ó· ÌÔ˘ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ˜
Î¿ÔÈ· ‚·ÛÈÎ¿
Ú¿ÁÌ·Ù·;

∂˘¯·Ú›ÛÙˆ˜. ∏ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ¤ÚÁ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, Ô˘ ÚÔÎ‡ ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùﬁ ¿ÏÏˆÛÙÂ ·Ó·ÊÂÚﬁÌ·ÛÙÂ ÛÙ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÛÂ ÌÈ· È‰¤· ÙÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›
‚È‚Ï›Ô, ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿, ÌÔ˘ÛÈÎ‹, ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Î¿ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÚˆÙﬁÙ˘Ô, ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜.
∫·È ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·˘Ùﬁ;

∂›Ó·È ‰ÈÎ·›ˆÌ· È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ﬁˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ˜ ÂÛ‡ ÛÙ· ‰ÈÎ¿ ÛÔ˘
Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞˘Ùﬁ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘, Â¿Ó ÚÒÙ·
‰ÂÓ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÛÔ˘. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Â›Ó·È ‰ÈÎ·›ˆÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ˜ ÙÔ
ﬁÓÔÌ¿ ÛÔ˘ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÛÔ˘.

Ÿˆ˜ ÛÂ‚ﬁÌ·ÛÙÂ ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ, ¤ÙÛÈ
Ú¤ÂÈ Ó· ÛÂ‚ﬁÌ·ÛÙÂ Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›·. ªÂ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡ÌÂ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¤‚·Ï·Ó, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈ Ô˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ¯·›ÚÔÓÙ·È ﬁÏÔÈ.
Σε µια δηµοκρατικ κοινωνα, να σηµαντικ δικαωµα εναι η προστασα της
πνευµατικς ιδιοκτησας. Η πνευµατικ ιδιοκτησα θτει καννες για την απλαυση των ργων των λλων. Οι καννες αυτο προστατεουν τον µχθο του
δηµιουργο και διασφαλζουν τη δκαιη συνεργασα.
Συγγενικ δικαι/µατα
Εκτς απ τα δικαι µατα πνευµατικς ιδιοκτησας, υπρχουν και τα συγγενικ δικαι µατα, τα οποα αναγνωρζονται σε εκενους, που ερµηνεουν  εκτελον ργα του πνεµατος χωρς να εναι οι διοι δηµιουργο τους πως τραγουδιστς, ηθοποιο, παραγωγο ταινι ν. Μπορες να αναφρεις παραδεγµατα;
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∫·È ÙÈ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·˘Ùﬁ;
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Η

ΕΝ

Ο ΤΗ

Κεφάλαιο
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ΕΜ
2η Θ
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ΑΤ

ΙΚ

Πολιτικ µυνα
και Πολιτικ προστασα

ÊˆÙ. 3.1 ™ÂÈÛÌﬁ˜

ÊˆÙ. 3.2 ¶ÏËÌÌ‡Ú·

ÊˆÙ. 3.3 ¶ﬁÏÂÌÔ˜

ÊˆÙ. 3.4 ¶˘ÚÎ·ÁÈ¿

❖ Παρατηροµε τις εικνες και σχολιζουµε τον τρπο που αντιµετωπζονται
µεγλες καταστροφ*ς, πως εναι ο πλεµος, ο σεισµς, η πληµµρα κ..

Το κρτος, για να προστατ*ψει τους πολτες του απ ενδεχµενες πολεµικ*ς
επιχειρ(σεις και τις συν*πει*ς τους, *χει οργαν/σει την µυν του µε τις νοπλες και πολιτικς δυνµεις που διαθ*τει γι’ αυτ το σκοπ.
Οι *νοπλες δυνµεις αποτελον την Εθνικ 8µυνα και υπερασπζονται την
εθνικ( ασφλεια απ οποιαδ(ποτε απειλ(.
Οι πολιτικ*ς δυνµεις αποτελον την Πολιτικ 8µυνα, που περιλαµβνει τις
κρατικ*ς αρχ*ς και υπηρεσες, την ελληνικ( αστυνοµα, το πυροσβεστικ σ/µα,το
λιµενικ σ/µα, κοινωφελες οργανισµος (π.χ. ΕΥ∆ΑΠ), κθε µορφ(ς δηµσιες

Κεφάλαιο 3ο: Πολιτική άµυνα και Πολιτική προστασία

και ιδιωτικ*ς επιχειρ(σεις (π.χ. ∆.Ε.Η.) και λους τους πολτες της χ:ρας. Η
κρια αποστολ( της Πολιτικ(ς Hµυνας εναι η λ(ψη µ*τρων και η εκτ*λεση
*ργων που αποσκοπον στην προστασα του πληθυσµο απ τις συν*πειες ενς
πολ*µου, πως:
Ενηµ*ρωση και προστασα του πληθυσµο µε τους συναγερµος και τα
καταφγια.
∆ισωση και περθαλψη των πληγ*ντων µε τις υγειονοµικ*ς υπηρεσες
(γιατρος, ασθενοφρα).
Αποκατσταση των ζηµι/ν που προκλ(θηκαν.
Απελευθ*ρωση ατµων παγιδευµ*νων στα ερεπια.
Ενηµ*ρωση του πληθυσµο για τρπους αυτοπροστασας.
Απολµανση ατµων, τροφµων και περιοχ/ν απ ραδιενεργ σκνη και
χηµικ*ς ουσες.
Το κρτος, µως, φροντζει να προστατ*ψει τους πολτες του και σε καιρ ειρ(νης απ φυσικ*ς ( τεχνολογικ*ς καταστροφ*ς. Γι’ αυτ το λγο, οργνωσε την
Πολιτικ Προστασα.
Ο τοµ*ας της Πολιτικς Προστασας *χει ως βασικ σκοπ και κρια αποστολ(, σε καιρ ειρ(νης, να προλβει ( να µει/σει τους κινδνους απ:
Φυσικ*ς καταστροφ*ς που προκαλονται απ γεωλογικ φαινµενα
πως: σεισµο, κατολισθ(σεις / καθιζ(σεις, εκρ(ξεις ηφαιστεων
∆ασικ*ς πυρκαγι*ς
Φυσικ*ς καταστροφ*ς που προκαλονται απ *ντονα καιρικ φαινµενα πως: πληµµρες, χιονοπτ/σεις και παγετο, θυελλ/δεις νεµοι,
καταιγδες, κασωνες
Τεχνολογικ*ς καταστροφ*ς, πως: χηµικ ατυχ(µατα σε βιοµηχανικ*ς
εγκαταστσεις, µεταφορ επικνδυνων εµπορευµτων κ..

Τα µ*τρα που λαµβνουν οι υπηρεσες της πολιτικ(ς µυνας και της πολιτικ(ς
προστασας µπορε να εναι:
α%. προληπτικ , πως εναι η κατασκευ( καταφυγων, αντιπληµµυρικ/ν
*ργων, η ενηµ*ρωση του πληθυσµο κ. .
β%. κατασταλτικ , για να αντιµετωπιστον προβλ(µατα που *χουν προκψει
απ φυσικ(, τεχνολογικ( καταστροφ( ( πλεµο, πως µεταφορ τραυµατι/ν, απεγκλωβισµ επιζ/ντων απ ερεπια, παροχ( τροφ(ς και στ*γης σε στεγους πολτες κ..
❖ Συζητµε στην τξη για τα µ*τρα που εναι απαρατητο να παρνουµε κι
εµες, οι πολτες της χ/ρας, /στε να προστατευτοµε απ µεγλες καταστροφ*ς και να προστατ*ψουµε το περιβλλον.
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(¶ËÁ‹: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ)
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Υπουργεο Εσωτερικ/ν και ∆ηµσιας Τξης
Γενικ( Γραµµατεα Πολιτικ(ς Προστασας
Πυροσβεστικ( Υπηρεσα
Hµεση Επ*µβαση Λιµενικο Σ/µατος
Hµεση ∆ρση Αστυνοµας
Υπουργεο Υγεας και Πρνοιας
ΕΚΑΒ
∆ΕΗ
ΕΥ∆ΑΠ
Ενιαος Ευρωπαϊκς Αριθµς Iκτακτης Ανγκης

210 6977000
210 3359002-3
199
108
100
210 5232821
166
10500 (ΑΘΗΝΑ)
1022 (ΑΘΗΝΑ)
112

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
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Σχεδασε κι εσ *να σκτσο που να απεικονζει την αντιµετ/πιση µιας φυσικ(ς καταστροφ(ς.
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ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Με τη συµβολ της Πολιτικς 1µυνας και της Πολιτικς Προστασ ας λαµβνονται
µτρα και γνονται ενργειες για να περιοριστον  να εξαλειφθον τα αποτελσµατα
οποιασδποτε καταστροφς  απ λειας. Ττοιες καταστροφς προκαλονται ετε απ
φυσικ ατια (θεοµηνες, φυσικς καταστροφς), ετε απ πολεµικς συρρξεις.
Τα µτρα λαµβνονται σε συνεργασα µε σχετικς υπηρεσες και οργανισµος αλλ και
µε τους διους τους πολτες.

4ο

Κεφάλαιο 4ο: Η ενηµέρωση του πολίτη

ΤΙΚ

¶·È‰È¿, Ó· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÌÈ·
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈÎ‹
ÂÊËÌÂÚ›‰·! ¡· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜
ÂÚÈÔ¯‹˜ ﬁÙÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ
Î·ı·Ú›ÛÙËÎÂ ·ﬁ ÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ™∆ã Ù¿ÍË˜
ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Ì·˜.

Α
ΕΜ
2η Θ

Η ενηµρωση του πολτη

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

øÚ·›·, ı· Á›ÓÔ˘ÌÂ
ÚÂﬁÚÙÂÚ
Î·È ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔÈ!

❖ Χωριζµαστε σε οµδες, για να καταγρψουµε π/ς θα παρουσιαστε το
θ*µα στις εφηµερδες και π/ς στην τηλεραση.
❖ Συζητµε π/ς επηρεζεται η ποψη των ανθρ/πων απ τον τρπο µε τον
οποο παρουσιζεται *να θ*µα.

Ποιες εναι οι λειτουργες των ΜΜΕ
και σε τι µας χρησιµεουν; Χωριζµαστε σε οµδες, συζητµε και ανακοιν/νουµε στην τξη.

∆· ªª∂ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó
ÌﬁÓÔ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜,
·ÏÏ¿ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó Î·È
¿ÏÏÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.

❖ Συζητµε λοι µαζ για τον ρλο της τηλερασης ( κποιου λλου Μ.Μ.Ε.
στη ζω( µας.
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=λοι οι νθρωποι σε µα δηµοκρατικ κοινων α χουν δικαωµα να εκφρζονται ελε'θερα, αλλ και να µαθα νουν σα συµβανουν στον κσµο. =πως
χουµε δει και στο µθηµα της Μελτης του Περιβλλοντος, απ παλι οι
νθρωποι χρησιµοποιοσαν διφορα µσα στην προσπθει τους να πληροφορσουν και να πληροφορηθον. Τα Μσα Μαζικς Επικοινων ας, πως η τηλεραση, οι εφηµερδες, το ραδιφωνο, τα περιοδικ, το διαδκτυο, πληροφορον
τους ανθρ πους για ,τι συµβανει σε λη τη γη. Ο ρλος των Μσων Μαζικς
Επικοινωνας (Μ.Μ.Ε.) εναι ιδιατερα σηµαντικς και γιC αυτ πρπει να υπρχει κατ το δυνατν αντικειµενικ πληροφρηση και ενηµρωση. Πολλς
φορς, µως, προβλλονται απ τα Μ.Μ.Ε. θµατα που παραβιζουν ατοµικ
δικαι µατα, παραπληροφορον  δυσφηµον ανθρ πους. Γι’ αυτ εναι απαρατητο τα Μ.Μ.Ε. να τηρον συγκεκριµνους καννες που θεσπζονται απ
την πολιτεα.
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¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Παρατηροµε τους παρακτω ττλους και τους υπτιτλους των εφηµερδων που αναφ*ρονται στο διο θ*µα. Εντοπζουµε τις διαφορ*ς στις απψεις των δηµοσιογρφων και
συζητµε για αυτ*ς. Σε ποια στοιχεα δνει µεγαλτερη *µφαση το κθε κεµενο;

1. ∞¶π™∆∂À∆∏ ∫§√¶∏
∆™∞¡∆∞™ ™∂ ∫∂¡∆ƒπ∫√
¢ƒ√ª√ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

2. ¶ƒ√™√Ã∏ ™∆∏¡ ∆™∞¡∆∞
™∞™! ∫ƒ√À™ª∞ ∫§√¶∏™
™∂ ∫∂¡∆ƒπ∫√ ∞£∏¡∞´∫√
¢ƒ√ª√

3. ∆∂ƒ∞™∆π√ ¶ƒ√µ§∏ª∞
√π ∫§√¶∂™ ∆™∞¡∆ø¡!
∫π ∞§§√ ∫ƒ√À™ª∞ ∫§√¶∏™
™∆∏¡ ∞£∏¡∞

√È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ¤Û˘Ú·Ó
ÙÔ ı‡Ì· ÌÂ ÙË ÌÔÙÔÛÈÎÏ¤Ù·
ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 20 Ì¤ÙÚ·.

∏ ·ÚﬁÛÂÎÙË Î˘Ú›· ÙÚ·˘Ì· Ù›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙË˜
Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÙË˜.

ÕÏÏË ÌÈ· ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ¤ ÊÙÂÈ ı‡Ì· ÎÏÔ‹˜ Î·È ÙÚ·˘Ì· ÙÈÛÌÔ‡. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô‡ ‹Ù·Ó;

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Τα Μσα Μαζικς Επικοινων ας προσφρουν στους πολτες τη δυναττητα να ενηµερ νονται για τη ζω και τα γεγοντα λου του κσµου. Επσης τους διασκεδζουν,
τους εκπαιδεουν και τους ψυχαγωγον µε θµατα καλλιτεχνικ και πολιτιστικ. Οι
πολλς και διαφορετικς απψεις που εκφρζονται εναι χαρακτηριστικ της δηµοκρατ ας. =µως, τα Μ.Μ.Ε. πρπει να σβονται τους νµους της πολιτεας και να µην παραπληροφορον το κοιν τους.
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™ Â ﬁ Ï · Ù · ‰ Ë Ì Ô Î Ú · Ù È Î ¿  Ô Ï È Ù Â ‡ Ì · Ù · Ô È  Ô Ï › Ù Â ˜ ¤ ¯ Ô ˘ Ó · Ù Ô Ì È Î ¿ , Î Ô È Ó ˆ Ó È Î ¿ Î·È  Ô Ï È Ù È Î ¿ ‰ È Î · È Ò Ì · Ù ·
Ô˘ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÓﬁÌÔ˘˜.
∫¿ıÂ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘ Â›ÙÂ ÛÂ Î·ÈÚﬁ ÂÈÚ‹ÓË˜ Â›ÙÂ ÛÂ Î·ÈÚﬁ ÔÏ¤ ÌÔ˘ ·ﬁ Ê˘ÛÈÎ¤˜, ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ‹ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘. ªÂ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ˘Ë Ú Â Û È Ò Ó , ﬁ  ˆ ˜ Ë ¶ Ô Ï È Ù È Î ‹ ¶ Ú Ô Û Ù · Û › · Î·È Ë ¶ Ô Ï È Ù È Î ‹ Õ Ì ˘ Ó · , Ï · Ì ‚ ¿ Ó Â È Ì ¤ Ù Ú ·  Ú Ô Ï Ë  Ù È Î ¿ Î · È Î · Ù · ÛÙ·ÏÙÈÎ¿ Î·È ÂÎÙÂÏÂ› ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.
™ÙÈ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ Ù· ª¤Û· ª·˙ÈÎ‹˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË Î·È ÙËÓ
„˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ﬁÌˆ˜ Î›Ó‰˘ÓÔ˜, ﬁÙ·Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ Î·Óﬁ ÓÂ˜, Ó· ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜.

