
4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα

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

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

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

∆ιεθνε�ς �ργανισµ�� και �ργαν�σεις

¢¢ÈÈÂÂııÓÓ‹‹˜̃  ∫∫ÔÔÈÈÓÓfifiÙÙËËÙÙ··

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

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

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

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

ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃

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

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

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

Κεφάλαιο 1ο: Παγκόσµια προβλήµατα
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Παγκ�σµια πρ��λ�µατα

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

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

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

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

1ο
Κεφάλαιο

4η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

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

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

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

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

�ΡΓΑΝΙΣΜ�Σ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

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

Πηγή: http://www.un.org

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

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

√√ÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌÔÔ››!!!!

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

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

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

¢¢ÈÈÂÂııÓÓ‹‹  √√ÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌfifi!!

2ο
Κεφάλαιο

4η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ÊˆÙ. 2.1 ÊˆÙ. 2.2

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

Πηγή: http://www.unicef.gr

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

Πηγή: http://www.unesco.org

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚ�Σ 5ΑΡΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
6ρθρ� 1

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

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

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

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

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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™™ÙÙÔÔÓÓ  √√ÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌfifi  ∏∏ÓÓˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓˆ̂ÓÓ
∂∂ııÓÓÒÒÓÓ  ··ÓÓ‹‹ÎÎÂÂÈÈ  
ÎÎ··ÈÈ  ËË  UUNNEESSCCOO  
ÎÎ··ÈÈ  ËË  UUNNIICCEEFF  
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Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ∆ιεθνών Οργανισµών
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Εκτ�ς απ� τ�υς ∆ιεθνε�ς "ργανισµ��ς, στ�υς
�π���υς συµµετ#��υν κρ�τη-µ#λη υπ�ρ��υν
και ∆ιεθνε�ς �ργαν�σεις, στις �π��ες δεν συµ-
µετ!$�υν �ι κυ�ερν�σεις, αλλ  �µ δες π�λι-
τ�ν. Ευαισθητ�π�ιηµ#ν�ι π�λ�τες πρ�σ�#-
ρ�υν τις υπηρεσ�ες τ�υς, για να ��ηθ�σ�υν
συνανθρ%π�υς τ�υς π�υ #��υν αν�γκη ανε-
$�ρτητα απ� τις κυ�ερν�σεις των κρατ%ν! 

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

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

Πηγή: http://www.redcross.gr

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

Πηγή: http://www.wwf.gr

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

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

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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Πηγή: http://www.actionaid.gr

Πηγή: http://www.msf.gr

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

ÙÙ¤¤ÙÙÔÔÈÈÂÂ˜̃  ÔÔÚÚÁÁ··ÓÓÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃..
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Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ∆ιεθνών Οργανισµών
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Η Greenpeace ε�ναι µια διεθν�ς, µη κυ�ερνητικ� �ργ�νωση, µε #δρα τ� 4µστερνταµ της
"λλανδ�ας. Ιδρ�θηκε τ� 1971, #�ει γρα�ε�α σε 27 �%ρες και 5.000.000 υπ�στηρικτ#ς σε 158
�%ρες. Σκ�π�ς της ε�ναι η πρ�στασ�α τ�υ �υσικ�� περι��λλ�ντ�ς.
= Μαθα�νω περισσ�τερα για την Greenpeace στην ιστ�σελ�δα www.greenpeace.org.

= Γρ��ω για την �ργ�νωση π�υ επ#λε$α:

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

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

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

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

¢¢ƒƒ∞∞™™∆∆∏∏ƒƒππ√√∆∆∏∏∆∆∞∞

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

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

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

Τα ανθρ�πινα δικαι�µατα 

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

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

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

¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÙÙÂÂ‡‡ÔÔÓÓ··ÈÈ

fifiÏÏÔÔÈÈ  
ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ

ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ

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

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

fifiÏÏÔÔÈÈ  ÂÂ››ÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ  ››ÛÛÔÔÈÈ..
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ÊˆÙ. 1.1

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

¶ËÁ‹: http://www.focusmag.gr

❖ Συ�ητ�µε για την α$�α της �ω�ς.

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

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

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

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

�ωτ. 1.2

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

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

Πηγή:http://www.amnesty.org.gr

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 

η ∆ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτοµο και 
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∫∫··ÈÈ  ÙÙÈÈ  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚··››ÓÓÂÂÈÈ
fifiÙÙ··ÓÓ  ÎÎ¿¿ÔÔÈÈÔÔÈÈ  ‰‰ÂÂÓÓ

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

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

ÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎfifi  ¢¢››ÎÎ··ÈÈÔÔ!!

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

ÙÙËË˜̃  ¢¢ÈÈÂÂııÓÓÔÔ‡‡˜̃  ∞∞ÌÌÓÓËËÛÛÙÙ››··˜̃  
ÛÛÂÂ  fifiÛÛÔÔ˘̆˜̃  ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎËË  
ÛÛÂÂ  ÔÔÏÏfifiÎÎÏÏËËÚÚÔÔ  ÙÙÔÔÓÓ  ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ..
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Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
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❖ Σ��λι���υµε τα παρακ�τω µην�µατα:

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

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

ΠΑΓΚ�ΣΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

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

ΗΜΕΡΕΣ

8 Μαρτ��υ
2 Απριλ��υ
25 ΜαA�υ

4 Ι�υν��υ

Εκστρατεία 
Παιδιά –στρατιώτες στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό

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

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

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

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

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

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

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..

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

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

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

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

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

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

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

Τα δικαι�µατα τ�υ παιδι��

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

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

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

2ο
Κεφάλαιο

4η
Θ

ΕΜ
ΑΤΙΚΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ªª∂∂  §§ππ°°∞∞  §§√√°°ππ∞∞.... ..
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