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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η πολιτεία
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Παρατηρ��µε
την εικ�να και
συ�ητ�µε:

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

ρε�ει η Ελλ�δα;
✓ Γιατ� υπ�ρ��υν τα

σ�ν�ρα;

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

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

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

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

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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Κεφάλαιο 2ο: Το πολίτευµα και οι µορφές του
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∆ια"���υµε τα παρακ�τω παραδε�γµατα διακυ"*ρνησης εν�ς κρ�τ�υς.

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

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

ΕΛΛΑ∆Α - Τ Σ#νταγµα τυ 2001

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

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

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

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

Πηγή: Αρχείο Ειδήσεων B.B.C.

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

Τ πλ�τευµα και ι µρ��ς τυ

2ο
Κεφάλαιο

2η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

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

στα �*ρια τ�υς.

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

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

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

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

δρ�ς.

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

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

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

Κεφάλαιο 3ο: Το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα

ΚΟ
ΙΝ

Ω
ΝΙ

ΚΗ
 Κ

ΑΙ
 Π

ΟΛ
ΙΤ

ΙΚ
Η 

ΑΓ
Ω

ΓΗ
•

ΣΤ
΄ 

∆Η
Μ

ΟΤ
ΙΚ

ΟΥ

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

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

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

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

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

❖ Β.ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
("�υλευτ*ς)

❖ ΛΑ.Σ (εκλ�γε�ς)

ΛΑ*Σ

ΠΡ*Ε∆Ρ*Σ
∆ΗΜ*ΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Β*ΥΛΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°° ππ∞∞......

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∂∂™™

Κεφάλαιο 3ο: Το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα
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Ενότητα Ά : Κράτος και πολίτευµα
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ÊˆÙ. 4.1 µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

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

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

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

*ι λειτυργ�ες 
της κρατικ�ς ε5υσ�ας

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

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

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

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

4ο
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Κεφάλαιο 4ο: Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας
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�. Η Εκτελεστικ� ε��υσ	α, κ�ρι� �ργ� της �π��ας ε�ναι η διακυ��ρνηση τ�υ
κρ�τ�υς. Αυτ� επιτυγ��νεται µε την ε�αρµ�γ� των ν�µων π�υ ψη���ει η
Β�υλ�. Την Εκτελεστικ� ε%�υσ�α ασκ��ν:
2 ( Πρ�εδρ�ς της ∆ηµ�κρατ	ας.
2 Η Κυ��ρνηση π�υ απ�τελε�ται απ� τ�ν Πρωθυπ�υργ� και τ�υς Υπ�υργ�'ς.

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

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

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

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

(τ�υ Πρωθυπ�υργ�� και των Υπ�υργ/ν).

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

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

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

ÌÌÔÔÚÚÊÊ¤¤˜̃  ÂÂÍÍÔÔ˘̆ÛÛ››··˜̃::

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

υλ�π�ι(σ�υµε.

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∂∂™™

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

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

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

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

.

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

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

Τ ελληνικ� Σ#νταγµα

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

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

∆∆ÈÈ  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ··ÎÎÚÚÈÈ‚‚ÒÒ˜̃;;

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

Μακρυγιάννη αποµνηµονεύµατα, (εισ., σχόλια), Σπ. Ι. Ασδραχά, εκδ. Α. Καραβία , Αθήνα 1977, σ. 320
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Ενότητα Ά : Κράτος και πολίτευµα

52

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

ΚΟ
ΙΝ

Ω
ΝΙ

ΚΗ
 Κ

ΑΙ
 Π

ΟΛ
ΙΤ

ΙΚ
Η 

ΑΓ
Ω

ΓΗ
•

ΣΤ
΄ 

∆Η
Μ

ΟΤ
ΙΚ

ΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

8ρθρ 120

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

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

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η πολιτεία
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Εν�τητα B	

Κρ�τς και πλ�της

‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··

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

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

ÛÛÙÙËËÚÚ››˙̇ÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃

˘̆ÔÔ¯̄ÚÚÂÂÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ¿¿

ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌÈÈÎÎ¿¿

ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎ¿¿

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

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

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

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

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

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

γε�ων κτλ.).

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

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

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

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

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

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

ÙÙËË˜̃  ¯̄ÒÒÚÚ··˜̃  ÌÌ··˜̃..

1ο
Κεφάλαιο

2η ΘΕΜΑΤΙΚ
Η

ΕΝ
ΟΤ

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

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

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

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

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

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

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

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

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

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

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

‹‹  ÙÙÔÔ  ııÚÚ‹‹ÛÛÎÎÂÂ˘̆ÌÌ··..

√√  ÌÌ··ÌÌ¿¿˜̃  ÌÌÔÔ˘̆
··˘̆ÙÙÔÔ‡‡˜̃  

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

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πνευµατικ� δικαι:µατα

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

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

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

ÎÎ¿¿ÔÔÈÈ··  ‚‚··ÛÛÈÈÎÎ¿¿  
ÚÚ¿¿ÁÁÌÌ··ÙÙ··;;

2ο
Κεφάλαιο
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❖ Παρατηρ��µε τις εικ�νες και σ��λι���υµε τ�ν τρ�π� π�υ αντιµετωπ���νται
µεγ�λες καταστρ�-*ς, �πως ε�ναι � π�λεµ�ς, � σεισµ�ς, η πληµµ�ρα κ.�.

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

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

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

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

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

�ηµικ*ς �υσ�ες.

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

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

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

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

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

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

 ∆ασικ*ς πυρκαγι*ς 

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

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

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

;ΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

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

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

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

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

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

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

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

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

ÙÙÔÔ˘̆  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃..

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

ÎÎ··ÈÈ  ··ÚÚııÚÚÔÔÁÁÚÚ¿¿ÊÊÔÔÈÈ!!

∆∆··  ªªªª∂∂  ‰‰ÂÂÓÓ  ÌÌÂÂÙÙ··‰‰››‰‰ÔÔ˘̆ÓÓ
ÌÌfifiÓÓÔÔ  ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚ››ÂÂ˜̃,,
··ÏÏÏÏ¿¿  ÂÂÈÈÙÙÂÂÏÏÔÔ‡‡ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ
¿¿ÏÏÏÏÂÂ˜̃  ÏÏÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››ÂÂ˜̃..

4ο
Κεφάλαιο

2η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και η πολιτεία

ΚΟ
ΙΝ

Ω
ΝΙ

ΚΗ
 Κ
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ΟΛ
ΙΤ
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Η 

ΑΓ
Ω

ΓΗ
•

ΣΤ
΄ 

∆Η
Μ

ΟΤ
ΙΚ

ΟΥ

Παρατηρ��µε τ�υς παρακ�τω τ�τλ�υς και τ�υς υπ�τιτλ�υς των ε-ηµερ�δων π�υ ανα-*-
ρ�νται στ� �δι� θ*µα. Εντ�π���υµε τις δια-�ρ*ς στις απ�ψεις των δηµ�σι�γρ�-ων και
συ�ητ�µε για αυτ*ς. Σε π�ια στ�ι�ε�α δ�νει µεγαλ�τερη *µ-αση τ� κ�θε κε�µεν�;

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

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

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

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

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

¢¢ƒƒ√√ªª√√  

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

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

ÕÕÏÏÏÏËË  ÌÌÈÈ··  ¿¿ÙÙ˘̆¯̄ËË  ÁÁ˘̆ÓÓ··››ÎÎ··  ¤¤--
ÊÊÙÙÂÂÈÈ  ıı‡‡ÌÌ··  ÎÎÏÏÔÔ‹‹˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÚÚ··˘̆ÌÌ··--
ÙÙÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡..  ∏∏  ··ÛÛÙÙ˘̆ÓÓÔÔÌÌ››··  ÔÔ‡‡  ‹‹ÙÙ··ÓÓ;;


