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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α΄. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ»

Η θεµατική διάθρωση που ακολουθείται στο βιβλίο του µαθητή «Πολιτική

και ∆ίκαιο» ανταποκρίνεται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) για
το συγκεκριµένο µάθηµα, όπου ορίζονται ο βασικός και οι επιµέρους διδακτι-
κοί στόχοι του µαθήµατος.

1. Σκοπός του µαθήµατος

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσει ο µαθητής πολιτική παιδεία. Ει-
δικότερα, να κατανοήσει την οργάνωση και τη λειτουργία της πολιτείας και να
αναπτύξει πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε να συµµετέχει ενεργά
στο κοινωνικό και πολιτικό “γίγνεσθαι” ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης. 

2.  Επιµέρους διδακτικοί στόχοι

Ως επιµέρους στόχοι του µαθήµατος «Πολιτική και ∆ίκαιο» αναφέρονται
οι ακόλουθοι:

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:
• Να κατανοήσουν βασικές έννοιες της Πολιτικής και του ∆ικαίου και να

αναπτύξουν δηµιουργική σκέψη και κριτική ικανότητα στην προσέγγιση
των γνωστικών αντικειµένων αυτών των επιστηµών.

• Να αντιληφθούν τη δυναµική που χαρακτηρίζει την Πολιτική και το ∆ίκαιο,
τους πολιτικούς θεσµούς και τις πολιτικές πρακτικές και να συνειδητοποιήσουν
ότι αυτά εξαρτώνται από την ατοµική και τη συλλογική συµµετο χή/δράση.

• Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν την πορεία της εξέλιξης από την
πόλη - κράτος στο ελληνικό κράτος και να εξοικειωθούν µε τα βασικά στοι-
χεία της συνταγµατικής µας ιστορίας.

• Να κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους, αλλά και
να προβληµατιστούν για τις δυσλειτουργίες του.
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• Να αντιληφθούν το περιεχόµενο και τη σηµασία των ατοµικών, πολιτικών
και κοινωνικών δικαιωµάτων και να συνειδητοποιήσουν ότι δικαιώµατα
και υποχρεώσεις αλληλοσυµπληρώνονται.

• Να κατανοήσουν τις λειτουργίες των Μ.Μ.Ε. και να αξιολογήσουν τις επι-
δράσεις τους.

• Να κατανοήσουν την πραγµατικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
ανάγκη συµµετοχής του κράτους και των πολιτών στη διαδικασία της ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

• Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ύπαρξης διεθνών σχέσεων, διεθνούς
δικαίου και διεθνών οργανισµών, καθώς και την αναγκαιότητα της συνερ-
γασίας της διεθνούς κοινότητας για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων
προβληµάτων και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων.

Επιπλέον, στους ειδικούς σκοπούς του µαθήµατος συγκαταλέγονται και
οι παρακάτω:

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση:
• Να κατανοούν και να ερµηνεύουν τα εκάστοτε πολιτικά γεγονότα στην Ελ-

λάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσµο.
• Να συνειδητοποιήσουν την αξία του διαλόγου και να υποστηρίζουν τις από-

ψεις τους µε επιχειρήµατα.
• Να αναπτύξουν αίσθηµα ατοµικής και κοινωνικής ευθύνης, κοινωνικής δι-

καιοσύνης και αλληλεγγύης, µε στόχο την κοινωνική συνοχή.
• Να διαµορφώσουν ελληνική συνείδηση µε βάση την εθνική και πολιτι-

σµική µας κληρονοµιά, αλλά ταυτόχρονα να µάθουν να σέβονται τις οι-
κουµενικές αξίες.

• Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα απέναντι στον τρόπο άσκησης της πο-
λιτικής εξουσίας.

• Να σέβονται και να προστατεύουν το δηµοκρατικό πολίτευµα. 

Εποµένως, το σχολικό εγχερίδιο συµφωνεί µε τον σκοπό και µε τους επι-
µέρους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος, όπως αυτοί ορίζονται και εξει-
δικεύονται στο ΑΠΣ.

Επίσης, κατά τη συγγραφή του βιβλίου «Πολιτική και ∆ίκαιο» ελήφθησαν
υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

• Με δεδοµένη τη θεµατική διάρθρωση και την ποικιλοµορφία του βιβλίου,
αλλά και τον αυστηρά περιορισµένο αριθµό των σελίδων, η παρουσίαση
των θεµάτων δεν θα µπορούσε να είναι εξαντλητική, αλλά παρουσιάζονται
τα θέµατα που κρίθηκαν σηµαντικότερα.
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• Η επιλογή των θεµάτων έγινε έτσι ώστε να παρέχονται γνώσεις αναγκαίες
για την καλλιέργεια πολιτικής παιδείας, οι οποίες, παράλληλα, να κεντρί-
ζουν το ενδιαφέρον των παιδιών.

• Γίνεται διεξοδική αναφορά µόνον στα επιλεγµένα θέµατα. ∆εν επιχειρείται
εξαντλητική παρουσίαση όλων των σχετιζόµενων θεµάτων, πράγµα που θα
οδηγούσε σε έναν καταιγισµό γνώσεων και πληροφόρησης και θα κούραζε
εκ προοιµίου τους µαθητές. 

• Αναζητείται η γενεσιουργός αιτία των θεµάτων που πραγµατεύεται το βιβλίο.
Αποφεύγονται οι λεπτοµέρειες και η τυπική παράθεση εκτενών πληροφο-
ριών. Το βιβλίο επιχειρεί να εξηγήσει το “γιατί” στα παιδιά. Προσφέρεται,
εποµένως, για προσέγγιση της γνώσης µε τη µαιευτική µέθοδο. 

• Πεποίθηση της συγγραφικής οµάδας είναι ότι η παράθεση έτοιµων γνώ-
σεων και πληροφοριών, π.χ. ορισµών, διατάξεων νόµων, θεωριών κ.τ.λ.,
θα κουράσει και δεν θα προωθήσει τη διαδικασία της µεταγνώσης. Άλλω-
στε, ένα τέτοιο µάθηµα Γενικής Παιδείας, όπως «η Πολιτική και το ∆ί-
καιο», προσφέρεται κατ’εξοχήν για προβληµατισµό, συζητήσεις και οµα δικές
εργασίες στην τάξη, για βιωµατική προσέγγιση, αλλά και για διάχυση της
γνώσης στη σχολική κοινότητα. 

• Το βιβλίο «Πολιτική και ∆ίκαιο» προωθεί σύγχρονες τοποθετήσεις, όπως,
για παράδειγµα, την ενεργό πολιτική συµµετοχή, την αναγκαιότητα προ-
στασίας του περιβάλλοντος, την ισότιµη αντιµετώπιση των δύο φύλων. Στο
πλαίσιο αυτό, επιλογή της συγγραφικής οµάδας ήταν, για παράδειγµα, η
διαφυλική διατύπωση σε όλο το βιβλίο, µε τρόπο που να µην γίνεται κου-
ραστική, ωστόσο να υπηρετεί τη σηµαντική λειτουργία της στο θέµα της
προώθησης της ισότητας ανάµεσα στα δύο φύλα. 

• Αποφεύγει την κατ’ επίφασιν επιστηµονικότητα που κουράζει και προδια-
θέτει τα παιδιά για στείρα αποστήθιση. Επιδιώκει να κεντρίσει το ενδια-
φέρον των παιδιών και να τους παράσχει τα εργαλεία για αναζήτηση της
πιο εξειδικευµένης επιστηµονικής γνώσης. Μετουσιώνει τον επιστηµονικό
λόγο σε άµεσο, ζωηρό, δυναµικό λόγο που θίγει την ουσία των αντικειµέ-
νων της επιστηµονικής γνώσης και έρευνας και δεν αναπαράγει θεωρίες.

• Το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού παρέχει υλικό για περαιτέρω µελέτη και έρευνα
σε κάθε ενότητα. Εναπόκειται, λοιπόν, στη διακριτική ευχέρεια του εκπαι-
δευτικού να επιλέξει και να χρησιµοποιήσει τα προτεινόµενα εργαλεία, για
να αναλύσει περισσότερο, αν το επιθυµεί, κάποια από τα θέµατα του βιβλίου. 

Ειδικότερα:
• Κατά την συγγραφή του βιβλίου ελήφθησαν υπ’ όψιν α΄) οι στόχοι και οι εν-

δεικτικές δραστηριότητες που προβλέπονται στο ΑΠΣ, β΄) οι υπάρχουσες γνώ-
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σεις και οι νοητικές ικανότητες που αντιστοιχούν στην ηλικία των µαθητών
και γ΄) τα ΑΠΣ άλλων µαθηµάτων, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις.

• Το βιβλίο εστιάζει στις σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το γνωστικό
αντικείµενο, µε παράλληλη αναφορά σε σύγχρονες αναζητήσεις και προ-
βληµατισµούς.

• Αναπτύσσει την ύλη είτε επαγωγικά – µε αφετηρία την εµπειρική γνώση,
τις περιγραφικές εκφράσεις και τα παραδείγµατα, µε στόχο την κατανόηση
των εννοιών, καθώς και την εξαγωγή κρίσεων και συµπερασµάτων – είτε
απαγωγικά, ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία.

• Έχει εικόνες, πίνακες, διαγράµµατα (20% περίπου της συνολικής έκτασης
του βιβλίου), υπογραµµίσεις µε έντονα γράµµατα, χρώµατα που πλαισιώ-
νουν το κείµενο, τα οποία, στο σύνολό τους, προσφέρουν ένα άρτιο και ευ-
χάριστο αποτέλεσµα. 

• Παραθέτει σε κατάλληλη θέση (π.χ. στο περιθώριο του κειµένου ή σε πλαί-
σιο) απόψεις ειδικών, αποσπάσµατα από άρθρα και βιβλία, αναφορές σε
ιστορικές πηγές κ.τ.λ.

• Περιλαµβάνει ερωτήσεις/δραστηριότητες διαβαθµισµένης δυσκολίας και
διαφορετικών κατηγοριών, όπως, για παράδειγµα, ερωτήσεις κατανόησης,
ερωτήσεις συνδυαστικές, κριτικής σκέψης, ελεύθερης ανάπτυξης, αντικει-
µενικού τύπου.

• Παραθέτει µε τη µορφή Παραρτήµατος το Σύνταγµα, καθώς και λεξικό των
βασικών όρων και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Το βιβλίο αποτυπώνει µε τον πλέον σαφή τρόπο τους σκοπούς που επιδιώ-

κονται, τις προσδοκίες που υπάρχουν και τα µέσα µε τα οποία επιχειρείται η
µελέτη του γνωστικού αντικειµένου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Β΄. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

1.  Η θεµατική διάρθρωση

Το βιβλίο περιλαµβάνει δέκα κεφάλαια. Για κάθε κεφάλαιο προβλέπεται
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συγκεκριµένος αριθµός διδακτικών ωρών,
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, όπου επίσης αναγράφονται οι διδακτι-
κοί στόχοι για κάθε κεφάλαιο, όπως αυτοί ορίστηκαν από το Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο. Ας σηµειωθεί ότι για κάθε διδακτική ώρα προβλέπεται η διδασκαλία
συγκεκριµένου αριθµού σελίδων (2,5 µε 3). Με βάση τον πίνακα που ακο-
λουθεί, µπορεί εύκολα να γίνει ένας ετήσιος προγραµµατισµός της ύλης (βλ.
παρακάτω, ενότητα ∆).
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τους κανόνες ∆ικαίου.

• Να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των
φυσικών και νοµικών προσώπων.

• Να διακρίνουν τους κλάδους ∆ικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ - ΚΡΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
3.1. Η Αρχαία Ελλάδα: η πόλη - κράτος

3.1.1. Ο Έπαινος της αθηναϊκής δη-
µοκρατίας -  Θουκυδίδου, Περικλέ-

ους Επιτάφιος

3.1.2. Στοιχεία δηµοκρατικού πολι-
τεύµατος - Αριστοτέλους, Πολιτικά

3.2. Η ελληνιστική εποχή: η οικουµε-
νική πόλη

3.3. Η βυζαντινή αυτοκρατορία - οι κοι-
νότητες 

3.4. Το ελληνικό κράτος - ελληνική συ -
ντα γµατική ιστορία

4 διδακτικές ώρες

• Να εκτιµήσουν τον τρόπο λειτουργίας
της άµεσης δηµοκρατίας και να τον συ -
γκρίνουν µε τη σηµερινή έµµεση δηµο-
κρατία.

• Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν
την ιστορική εξέλιξη και τη συνέχεια από
την πόλη - κράτος µέχρι σήµερα.

• Να συγκρίνουν τις διάφορες περιόδους
της συνταγµατικής µας ιστορίας.

• Να αντιληφθούν τις βασικές µεταβολές
της πολιτικής µας ιστορίας.

Οι µαθητές/τριες να µπορούν:
• Να διακρίνουν τη σηµασία της πολιτικής,

καθώς και τη σχέση πόλης - πολίτη - πο-
λιτικής.

• Να κατανοήσουν τη σηµασία και τη δια-
δικασία της πολιτικής κοινωνικοποίησης.

• Να διακρίνουν  την πολιτικοποίηση από
την κοµµατικοποίηση.

• Να αξιολογήσουν την πολιτική συµµε-
τοχή και την πολιτική απάθεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
4.1. Μορφές πολιτευµάτων
4.2. Το πολίτευµα της Ελλάδας
4.3. Εκλογικό σώµα και εκλογικά συστή-

µατα
4.4. Έννοια και ρόλος του Συντάγµατος
4.5. Βασικές αρχές του Συντάγµατος 

4.5.1. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας
4.5.2. Η αρχή του κράτους δικαίου
4.5.3. Η αρχή του κοινωνικού κρά-
τους δικαίου
4.5.4 Η αρχή της διάκρισης των λει-
τουργιών 

5 διδακτικές ώρες

• Να διακρίνουν και να αξιολογήσουν τα
διάφορα πολιτεύµατα.

• Να αξιολογήσουν τα διάφορα εκλογικά
συστήµατα.

• Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του
Συντάγµατος για τη λειτουργία της πο-
λιτείας. 

• Να αναγνωρίζουν  τις βασικές αρχές του
Συντάγµατος και το περιεχόµενό τους.

• Να κατανοήσουν τον σκοπό της διάκρι-
σης των λειτουργιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
5.1. Η νοµοθετική λειτουργία
5.2. Η εκτελεστική λειτουργία

5.2.1. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
5.2.2. Η Κυβέρνηση
5.2.3. Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση - Η γρα-
φειοκρατία
5.2.4. Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές

5.3. Η δικαστική λειτουργία

7 διδακτικές ώρες

• Να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας
της πολιτείας και να συγκρίνουν τις αρ-
µοδιότητες και την εξουσία των τριών
λειτουργιών.

• Να αξιολογήσουν τη λειτουργία της δη-
µόσιας διοίκησης.

• Να αξιολογήσουν τη λειτουργία των
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών.

• Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιό-
τητα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
6.1. ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις
6.2. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώ-

µατος
6.3. ∆ιακρίσεις δικαιωµάτων

6.3.1. Τα ατοµικά δικαιώµατα
6.3.2. Τα πολιτικά δικαιώµατα
6.3.3. Τα κοινωνικά δικαιώµατα

6.4. Πολιτική άµυνα και προστασία

5 διδακτικές ώρες

• Να συνειδητοποιήσουν ότι δικαιώµατα
και υποχρεώσεις αλληλοσυµπληρώνονται.

• Να κατανοήσουν ότι απαγορεύεται η
καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος.

• Να διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες
δικαιωµάτων.

• Να αξιολογήσουν το περιεχόµενο βασι-
κών δικαιωµάτων.

• Να αξιολογήσουν την ατοµοκεντρική
και την κοινωνιοκεντρική αντίληψη για
τα δικαιώµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7:  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
7.1. Εξουσία και πολιτική εξουσία
7.2. Πολιτικά συστήµατα

7.2.1. Φιλελευθερισµός - Καπιταλισµός
7.2.2. Σοσιαλισµός - Κοµµουνισµός

7.3. Τα πολιτικά κόµµατα
7.4. Η τοπική αυτοδιοίκηση
7.5. Ο συνδικαλισµός
7.6. Κοινή γνώµη και οµάδες πίεσης - συµ-

φερόντων
7.7. Η κοινωνία των πολιτών - Τα κοινωνικά

κινήµατα
7.8. Φαινόµενα λαϊκισµού - Η προπαγάνδα

8 διδακτικές ώρες

• Να διερευνήσουν τη δύναµη και τον
ρόλο της εξουσίας, ειδικότερα της
πολιτικής εξουσίας και να συγκρί-
νουν τις διάφορες εξουσίες.

• Να διακρίνουν θεµελιώδη στοιχεία
των βασικών πολιτικών συστηµάτων.

• Να ξεχωρίσουν την πληροφόρηση
από την προπαγάνδα.

• Να διερευνήσουν και να αξιολογή-
σουν τον τρόπο λειτουργίας και τον
ρόλο των πολιτικών κοµµάτων, της το-
πικής αυτοδιοίκησης, του συνδικαλι-
σµού, της κοινής γνώµης, των οµάδων
πίεσης, της κοινωνίας των πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:  
ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8.1. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργίες που επι-

τελούν
8.2. Βασικά στοιχεία της µαζικής επικοινω-

νίας
8.3. Επιδράσεις των Μ.Μ.Ε.

8.3.1. Γενικά για τις επιδράσεις των
Μ.Μ.Ε.
8.3.2. Κατασκευή και αναπαράσταση
της πραγµατικότητας

8.4. Μ.Μ.Ε., πολιτική, οικονοµία και πολι-
τισµός

8.5. Εκτίµηση του ρόλου των Μ.Μ.Ε.

5 διδακτικές ώρες

• Να κατανοήσουν τα Μ.Μ.Ε. και τις
λειτουργίες τους.

• Να διακρίνουν τα βασικά στοιχεία
της µαζικής επικοινωνίας.

• Να αποκωδικοποιήσουν µε κριτική
σκέψη τα µηνύµατα των Μ.Μ.Ε.

• Να αξιολογήσουν τις επιδράσεις
τους.

• Να διερευνήσουν και να αξιολογή-
σουν τις σχέσεις Μ.Μ.Ε. - πολιτικής
- οικονοµίας - πολιτισµού.

• Να αξιολογήσουν τα Μ.Μ.Ε. και να
αξιοποιήσουν όσα από αυτά παρέ-
χουν την πιο έγκυρη πληροφόρηση.
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KEΦΑΛΑΙΟ 9: 
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

9.1. Ιστορική επισκόπηση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Ε.Ε.)

9.2. Βασικοί θεσµοί - όργανα της Ε.Ε.
9.3. ∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων στην

Ε.Ε.
9.4. Βασικές πολιτικές της Ε.Ε.
9.5. Πολιτική ενοποίηση - Ο Ευρωπαίος

πολίτης

6 διδακτικές ώρες

• Να κατανοήσουν τους λόγους ίδρυσης
και εξέλιξης της Ε.Ε.

• Να διακρίνουν τις αρµοδιότητες των
οργάνων της Ε.Ε.

• Να αξιολογήσουν τις διάφορες πολιτι-
κές της Ε.Ε.

• Να αναγνωρίσουν ότι η Ελλάδα συµ-
µετέχει ενεργά στην οικοδόµηση της
Ε.Ε., ότι οι ίδιοι είναι συγχρόνως Έλ-
ληνες και Ευρωπαίοι πολίτες και ότι
οφείλουν να συµµετέχουν στο ευρω-
παϊκό γίγνεσθαι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:
Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
10.1. Οι διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δί-

καιο
10.2. Οι διεθνείς οργανισµοί

10.2.1. Ο Οργανισµός των Ηνωµέ-
νων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
10.2.2. Το Ν.Α.Τ.Ο.
10.2.3. Οι Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις (Μ.Κ.Ο.)

10.3. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα -
Το ανθρωπιστικό δίκαιο

10.4. Η παγκοσµιοποίηση
10.5. Η θέση της Ελλάδας στον κόσµο -

Η άσκηση της εξωτερικής πολιτι-
κής
10.5.1. Ο Ελληνικός Πολιτισµός
10.5.2. Η Ελληνική Ναυτιλία   

10.6. Ο Ελληνισµός της διασποράς

8 διδακτικές ώρες

• Να κατανοήσουν την ανάγκη ύπαρξης
διεθνών σχέσεων, διεθνούς δικαίου και
διεθνών οργανισµών και να αξιολογή-
σουν τη λειτουργία τους.

• Να υποστηρίξουν τα δικαιώµατα και τα
ζητήµατα του ανθρωπιστικού δικαίου.

• Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν
το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης.

• Να αξιολογήσουν τους παράγοντες που
διαµορφώνουν τη θέση της Ελλάδας
στον κόσµο και επηρεάζουν την εξωτε-
ρική πολιτική.

• Να προβληµατιστούν για τον ελληνι-
σµό της διασποράς.
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2.  Η στήλη παραθεµάτων

Καθένα από τα δέκα κεφάλαια του βιβλίου περιλαµβάνει µία στήλη παρα-
θεµάτων η οποία έχει τους εξής στόχους: 
• Να εµπλουτίσει την παρεχόµενη γνώση, να διανθίσει το κείµενο, να επε-

κτείνει τον προβληµατισµό. Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιµοποιούνται αποσπά-
σµατα από λογοτεχνικά, φιλοσοφικά ή ιστορικά έργα, άρθρα από τον Τύπο
ή χαρακτηριστικές διατάξεις νόµων. 

• Να επιτύχει σύνδεση της γνωστικής πληροφορίας µε τη σύγχρονη πραγ-
µατικότητα, να διευρύνει τη διαθεµατικότητα (π.χ. σύνδεση µε τη λογοτε-
χνία, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, την αρχαία ελληνική και τη λατινική
γραµµατεία, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό) και, γενικότερα, να πα-
ράσχει ερεθίσµατα για ευρύτερη µόρφωση. 
Τα παραθέµατα είναι απολύτως συνυφασµένα µε το κείµενο και αποτελούν

προϊόν έρευνας, αποθησαύρισης από τον Τύπο και το διαδίκτυο, καθώς και
από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

3.  Η γλώσσα του κειµένου

Χρησιµοποιήθηκε λόγος µε δυναµισµό, µικρές κοφτές προτάσεις, ερωτή-
σεις, προστακτικές που διατηρούν ζωηρό το ενδιαφέρον του αναγνώστη και
τον καλούν σε έναν άµεσο διάλογο µε το βιβλίο. Σε καµία περίπτωση δεν πρέ-
πει το κείµενο να αποτελέσει αντικείµενο αποστήθισης, αλλά αντικείµενο συ-
ζήτησης στην τάξη. 

Οι ερωτήσεις που υπάρχουν µέσα στο κείµενο µπορούν µε αυτόν τον τρόπο
να αποτελέσουν αφορµή για συζήτηση στην τάξη και να βοηθήσουν τον δι-
δάσκοντα να προχωρήσει στην εξήγηση της επόµενης έννοιας. 

Στην τάξη το µάθηµα µπορεί και πρέπει να βασίζεται στη συζήτηση. Ό,τι
µπορεί να προκύψει µαιευτικά από τους µαθητές, δεν πρέπει να παρέχεται ως
έτοιµη γνώση. Ο διδάσκων συνιστάται να συστηµατοποιεί τις γνώσεις και τις
ιδέες, το ‘υλικό’ που θα προκύπτει από το µάθηµα.

Αυτό που µπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά είναι να διαβάζουν την κάθε θε-
µατική ενότητα, να προσπαθούν να κατανοήσουν το νόηµά της, να κρατούν
σηµειώσεις, είτε σε ό,τι αφορά την κατανόηση, είτε σε ό,τι αφορά τα ερεθί-
σµατα προς προβληµατισµό που δίνει η συγκεκριµένη ενότητα και, στη συ-
νέχεια, να προσπαθούν να αποδώσουν τις λέξεις και τις έννοιες - κλειδιά. Ο
εκπαιδευτικός µπορεί να παρακολουθεί τη δουλειά τους µέσα από τις σηµει-
ώσεις αυτές και να δοµεί την παρεχόµενη γνώση πάνω στις ιδέες των παιδιών,
να παρεµβαίνει για να συµπληρώνει ή να διορθώνει, όπου χρειάζεται, τις προ-
ϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών.
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4.  Η πρώτη σελίδα κάθε κεφαλαίου

Η πρώτη σελίδα κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει, εκτός από τα περιεχόµενα
του κεφαλαίου, και κάποια “ερωτήµατα που ζητούν απάντηση”, καθώς και
κάποιες λέξεις - κλειδιά. 

Τα “ερωτήµατα που ζητούν απάντηση” προϊδεάζουν τον µαθητή για το κε-
φάλαιο που θα ακολουθήσει, ώστε να έχει σφαιρική αντίληψη για το γνωστικό
αντικείµενο του κεφαλαίου και του δίνουν ερεθίσµατα για να σκεφτεί κατά
τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Οι λέξεις - κλειδιά “ξεκλειδώνουν” την ύλη του κεφαλαίου, αποτελούν
κατά κάποιον τρόπο “ορόσηµα” και η εξήγησή τους στο µάθηµα βοηθάει κα-
θηγητή και µαθητές να κατανοήσουν αλλά και να συστηµατοποιήσουν τις
πληροφορίες του κεφαλαίου.

Τα βασικά σηµεία, οι λέξεις και οι έννοιες - κλειδιά είναι ήδη υπογραµµι-
σµένα µέσα στο κείµενο. Επίσης, συνιστάται, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, η
τάξη να ‘επιστρέφει’ στην πρώτη σελίδα και να ελέγχει αν απαντήθηκαν τα
ερωτήµατα και αν έγιναν κατανοητές οι λέξεις - κλειδιά.

5.  Οι δραστηριότητες

Το βιβλίο «Πολιτική και ∆ίκαιο» έχει, στο µέτρο του δυνατού, χαρακτήρα
διαδραστικό, καλεί τον αναγνώστη σε συµµετοχή και δράση. Βασικό χαρα-
κτηριστικό είναι οι πολλές προτεινόµενες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες
αυτές θα αναλυθούν στα οικεία κεφάλαια, συνιστάται όµως στους εκπαιδευ-
τικούς, ανάλογα και µε το ενδιαφέρον των µαθητών τους, να προγραµµατίσουν
ήδη από την αρχή της χρονιάς δραστηριότητες που θα πρ  αγ µα  το ποιηθούν
καθ’όλη τη διάρκεια των µαθηµάτων, π.χ. την έκδοση µαθητικής εφηµερίδας
στην οποία θα δηµοσιεύονται τα αποτελέσµατα και από άλλες προτεινόµενες
δραστηριότητες του βιβλίου (για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα από τη δηµο-
σκόπηση για το ενδιαφέρον των µαθητριών για την πολιτική ζωή, η οποία προ-
τείνεται στο 1ο κεφάλαιο ή από τη δηµοσκόπηση η οποία προτείνεται στο 8ο

κε φάλαιο σχετικά µε τα Μ.Μ.Ε. που προτιµούν τα παιδιά για την ενηµέρωση
και την ψυχαγωγία τους κ.ο.κ.).

Επίσης, υπάρχουν προτάσεις και για οµαδικές εργασίες στην τάξη, π.χ. ψή-
φιση νόµου για την προστασία του περιβάλλοντος (κεφ. 5). Οι δραστηριότητες
αυτές αφυπνίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών και ενισχύουν τη βιωµατική µά-
θηση, γι’ αυτό συνιστάται να πραγµατοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες. 

Χρήσιµο είναι ο εκπαιδευτικός να έρθει σε συνεννόηση µε συναδέλφους
άλλων ειδικοτήτων, προκειµένου να συγκεντρωθεί υλικό από τα αντίστοιχα µα-
θήµατα που εκείνοι διδάσκουν ή το αντίστροφο, δηλαδή υλικό από το µάθηµα
«Πολιτική και ∆ίκαιο» να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο άλλων µαθηµάτων. Για πα-
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ράδειγµα, το µάθηµα της Πληροφορικής µπορεί να αξιοποιηθεί για την εκµά-
θηση εργαλείων αναζήτησης στο διαδίκτυο, µε στόχο τη συγκέντρωση πληρο-
φοριών για µια οµαδική εργασία στο µάθηµα «Πολιτική και ∆ίκαιο» (π.χ. για
την Κοινωνία των πολιτών, για Μ.Κ.Ο., για κινήµατα και ενώσεις πολιτών
κ.τ.λ.). Αντίστροφα, στοιχεία που θα συγκεντρωθούν στο µάθηµα «Πολιτική και

∆ίκαιο», µπορούν να χρησιµοποιηθούν, στη συνέχεια, σε άλλα µαθήµατα, π.χ.
στοιχεία για τη νοµοθετική ρύθµιση της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη
αναπαραγωγή, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα της Βιολογίας.

Επίσης, συνιστάται τόσο οι διερευνητικές διαδικασίες όσο και τα αποτε-
λέσµατα των εργασιών και των δραστηριοτήτων στο µάθηµα «Πολιτική και

∆ίκαιο» να γίνονται γνωστά στη σχολική κοινότητα (π.χ. µε δηµοσίευση στην
εφηµερίδα του σχολείου, µε ανάρτηση πανό ή αφίσας στους κοινόχρηστους
χώρους του σχολείου κ.τ.λ.). Θα ήταν ιδανικό να υπήρχε η δυνατότητα να
εφαρµοστούν και στην πράξη τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων. Ετσι,
η γνώση από το µάθηµα θα µπορούσε να διαχέεται στη σχολική αλλά και στην
ευρύτερη τοπική κοινωνία. Η υλοποίηση του στόχου αυτού προϋποθέτει βέ-
βαια έγκαιρο προγραµµατισµό, συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου
και τους τοπικούς φορείς (βλ. παρακάτω, ενότητα ∆). 

Για παράδειγµα, στην οµαδική εργασία ψήφισης νόµου (κεφ. 5), θα µπορούσε
να ψηφιστεί ένας “σχολικός νόµος” για την ανακύκλωση ή για την εξοικονόµηση
ενέργειας, ο οποίος, σε συνεννόηση και µε τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου, θα ήταν
δεσµευτικός για όλη τη σχολική κοινότητα, θα οδηγούσε σε πρωτοβουλίες όπως:
αντικατάσταση των παραδοσιακών λαµπτήρων του σχολείου µε λαµπτήρες εξοι-
κονόµησης ενέργειας, δενδροφύτευση στην αυλή του σχολείου µε σκοπό τη δη-
µιουργία φυσικού κλιµατισµού την άνοιξη και το καλοκαίρι, τοποθέτηση κάδων
ανακύκλωσης σε συνεννόηση και µε τις τοπικές αρχές κ.ά.

Χρήσιµο είναι να αξιοποιηθούν και τα διάφορα προγράµµατα που διεξά-
γονται κάθε χρόνο στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση από διάφορους φορείς,
όπως για παράδειγµα ‘Παιδεία της ∆ηµοκρατίας’, Κ.Ε.Θ.Ι., Προγράµµατα Πο-
λιτιστικά, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Προτείνεται στους
εκπαιδευτικούς να συνδυάσουν τα προγράµµατα αυτά µε τη διδασκαλία του
συγκεκριµένου µαθήµατος. Για παράδειγµα, στο πλαίσιο προγράµµατος
Κ.Ε.Θ.Ι. µπορούν να αναζητηθούν στοιχεία για τη συµµετοχή των γυναικών
στα κέντρα λήψης αποφάσεων, δραστηριότητα που προτείνεται στο κεφάλαιο
1 του βιβλίου, σε συνδυασµό µε µία συνέντευξη από γυναίκα πολιτικό που
µπορεί να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα του σχολείου. Εννοείται ότι το
κατ’εξοχήν πρόγραµµα που σχετίζεται µε το µάθηµα είναι η “Βουλή των Εφή-
βων”, στην οποία καλό θα ήταν τα παιδιά να ενθαρρύνονται να συµµετέχουν
ήδη από την αρχή των µαθηµάτων.
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6.  Η εικονογράφηση του βιβλίου

Η εικονογράφηση του βιβλίου περιλαµβάνει απεικονίσεις έργων τέχνης.
Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να συµβάλει στην αισθητική αγωγή των µαθητών
καταδεικνύοντας ποικίλες πιθανές µορφές πρόσληψης ενός έργου τέχνης. Η
συγγραφική οµάδα ελπίζει ότι το µάθηµα µπορεί να αποτελέσει µια ευκαιρία
για να γνωρίσουν οι µαθητές κάποια σηµαντικά έργα Ελλήνων και ξένων καλ-
λιτεχνών διάφορων ρευµάτων και εποχών και να ασχοληθούν περαιτέρω µε
την τέχνη. Συνιστάται λοιπόν στους εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν στο µά-
θηµα τη συζήτηση σχετικά µε αυτές τις απεικονίσεις έργων τέχνης και να πα-
ροτρύνουν τους µαθητές να αναζητήσουν συναφείς πληροφορίες (πχ. για τα
διάφορα καλλιτεχνικά ρεύµατα) από άλλα µαθήµατα, όπως την Ιστορία και
την Αισθητική Αγωγή.

Οι καλλιτεχνικοί πίνακες είναι επιλεγµένοι µε βάση τη θεµατική της κάθε
ενότητας και έχουν άµεση σχέση µε το κείµενο. Μπορούν, εποµένως, να λει-
τουργήσουν και ως αφόρµηση για το µάθηµα: για παράδειγµα, µπορεί να γίνει
αντιπαραβολή του πίνακα του Λουδοβίκου 14ου (“το κράτος είµαι εγώ”) µε
τη σκιτσογραφική απεικόνιση της ∆ηµοκρατίας, του Κώστα Μητρόπουλου.
Η τελευταία µπορεί να συσχετισθεί και µε τα παρατιθέµενα αποσπάσµατα από
τα Πολιτικά του Αριστοτέλη για την ισότητα και την ελευθερία (κεφ. 4).

Γ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

Το Βιβλίο Εκπαιδευτικού προτείνει σε κάθε κεφάλαιο µία συγκεκριµένη µε-
θοδολογική προσέγγιση, η οποία είναι δοκιµασµένη στη διδακτική πράξη. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι τα κεφάλαια δεν µπορούν να διδαχθούν µε άλλον τρόπο. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονιστεί ότι το µάθηµα «Πολιτική και ∆ί-

καιο» είναι κατ’ εξοχήν µάθηµα πολιτικής επικαιρότητας. Για τον λόγο αυτόν
συνιστάται να αξιοποιεί ο εκπαιδευτικός θέµατα της πολιτικής επικαιρότητας
κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας αποφεύγοντας, βέβαια, πάντοτε
οποιαδήποτε αξιολογική κρίση σχετικά µε τα θέµατα αυτά. Άλλωστε, σκοπός
του µαθήµατος είναι η καλλιέργεια πολιτικής παιδείας, η πολιτική κοινωνικο-
ποίηση και σε καµία περίπτωση η προώθηση συγκεκριµένων ιδεολογικών -
κοµµατικών θέσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε φανατισµό, µισαλλοδο-
ξία, αυταρχισµό. 

Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται στοχεύουν στην ανά-
πτυξη συλλογικού πνεύµατος και στη βιωµατική µάθηση. Σε καµία περίπτωση
το βιβλίο «Πολιτική και ∆ίκαιο» δεν µπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει αν-
τικείµενο από καθέδρας διδασκαλίας. Η εξάσκηση στη διαδικασία διεξαγωγής
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δηµοκρατικού διαλόγου αποτελεί πρωταρχικό στόχο του βιβλίου και του µα-
θήµατος (βλ. πιο πάνω).

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου µπορούν να δίνονται στους µαθητές και τις µα-
θήτριες φύλλα ελέγχου (αυτοαξιολόγησης) µε επαναληπτικές ασκήσεις. Τέ-
τοια υποδείγµατα, όπως και υποδείγµατα αξιολόγησης, περιλαµβάνονται στο
παρόν βιβλίο.

Επίσης, περιλαµβάνεται προτεινόµενη βιβλιογραφία για τα επιµέρους θέ-
µατα που πραγµατεύεται το βιβλίο. Η βιβλιογραφία αυτή είναι ενδεικτική και
προέρχεται από τις βιβλιοθήκες Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. που λειτουργούν σε αρκετά
σχολεία της Ελλάδας και οπωσδήποτε αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για τις
σχολικές κοινότητες. Η προτεινόµενη βιβλιογραφία µπορεί να αξιοποιηθεί
στις οµαδικές εργασίες, αλλά και να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να επεκτείνει
την µελέτη του στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Προτείνεται, άλλωστε, στον
βαθµό που οι συνθήκες το επιτρέπουν, η διδασκαλία κάποιων  διδακτικών
ενοτήτων να πραγµατοποιείται στον χώρο της βιβλιοθήκης, ώστε να δίνεται
άµεσα η δυνατότητα στους µαθητές να ανατρέχουν στις βιβλιογραφικές πηγές
(π.χ. Σύνταγµα, ιστορικούς άτλαντες κ.τ.λ.). Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντική θε-
ωρείται και η αξιοποίηση όλων των διδακτικών χώρων και µέσων που διαθέτει
το Σχολείο, π.χ. της αίθουσας υπολογιστών, της αίθουσας πολλαπλών χρή-
σεων, καθώς και βιντεοπροβολέων, συστηµάτων εικόνας- ήχου κ.τ.λ. Τέλος,
εξαιρετικό βοήθηµα, το οποίο συνιστάται οπωσδήποτε να χρησιµοποιείται
στην τάξη, είναι το βιβλιαράκι που κάθε χρόνο διανέµεται στα σχολεία από
την Ε.Ε., “Το βιβλίο των Νέων της Ευρώπης”.

∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

1. Πρέπει να τονιστεί ξανά ότι το µάθηµα «Πολιτική και ∆ίκαιο» αποτελεί
µάθηµα που κατ’ εξοχήν συνδέεται µε την πολιτική επικαιρότητα και προσφέ-
ρεται για σύνδεση µε την πραγµατικότητα. Η διδασκαλία του δεν πρέπει να
είναι θεωρητική, αλλά να δείχνει έµπρακτα στους µαθητές ότι µπορούν να πα-
ρέµβουν µε αποτελεσµατικό τρόπο στον κόσµο που τα περιβάλλει. Συνιστά-
ται, λοιπόν, στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν κατ’ αρχάς τα θέµατα της
επικαιρότητας. Αν, για παράδειγµα, διεξάγονται εθνικές εκλογές, ο προγραµ-
µατισµός της ύλης θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται, ώστε να προηγηθεί η δι-
δασκαλία του 4ου και 5ου κεφαλαίου. Αν διεξάγονται ευρωεκλογές, πρέπει να
προηγηθεί η διδασκαλία του 9ου κεφαλαίου. 

Αν παρ’ ολ’ αυτά, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η ευέλικτη αντι -
µετώπιση του προγραµµατισµού της ύλης, µια εναλλακτική πρόταση είναι να
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ανατίθεται από την αρχή της χρονιάς σε έναν µαθητή/µαθήτρια η τήρηση ενός
“φακέλου επικαιρότητας”. Στον φάκελο αυτόν θα φυλάσσονται προτάσεις για
συζήτηση, θα καταγράφονται ειδήσεις της πολιτικής επικαιρότητας από τον
Τύπο, τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, το διαδίκτυο κ.τ.λ. Στη συνέχεια, οι µαθητές
θα προσκοµίζουν το υλικό του φακέλου για επεξεργασία στην τάξη. Ο διδά-
σκων, στην αρχή της παρουσίασης κάθε κεφαλαίου και σε συνεργασία µε τον
υπεύθυνο µαθητή/τρια, θα ανατρέχει στον φάκελο και θα εντάσσει στη διδα-
σκαλία τα οικεία θέµατα επικαιρότητας. 

2. Από την αρχή της χρονιάς, σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους εκπαι-
δευτικούς και τη διεύθυνση της σχολικής κοινότητας, ο διδάσκων µπορεί να
προγραµµατίσει διαθεµατικές δραστηριότητες, (π.χ. εργασία σχετική µε θέ-
µατα βιοηθικής, σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες τα µαθήµατα της Βιολο-
γίας, των Θρησκευτικών και της Πληροφορικής). 

3. Ένα σύγχρονο σχολείο, ανοιχτό στην κοινωνία, ενθαρρύνει τους µαθητές
και τις µαθήτριες να αναλάβουν ενεργό ρόλο απέναντι στα προβλήµατα που
απασχολούν την τοπική κοινωνία. Έτσι, για παράδειγµα, η ενηµέρωση των
µαθητών/τριών για τη λειτουργία των τοπικών συµβουλίων νέων και η ενθάρ-
ρυνση για τη συµµετοχή τους σε αυτά, αποτελούν στόχο συγκεκριµένης δι-
δακτικής ενότητας του µαθήµατος (κεφ. 7).

4. Προτείνεται η οργάνωση επισκέψεων, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση
του Σχολείου και τους τοπικούς φορείς. Για παράδειγµα, ενδείκνυται η επί-
σκεψη σε µια συνεδρίαση του νοµαρχιακού δηµοτικού ή κοινοτικού συµβου-
λίου, σε περίπτωση αντιµετώπισης κάποιου προβλήµατος στην τοπική κοι    νωνία,
για το οποίο τα παιδιά καλούνται να προτείνουν λύσεις και να αναλάβουν
ενεργό δράση (κεφ. 7, σ. 94, δραστηριότητα Ε΄).

5. Πολλά θέµατα του µαθήµατος «Πολιτική και ∆ίκαιο» σχετίζονται µε
εθνικές, σχολικές ή τοπικές επετείους, εκδηλώσεις, γιορτές. Η προοπτική ορ-
γάνωσης µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος κάποιας δραστηριότητας η οποία
θα παρουσιαστεί στην ευρύτερη σχολική ή τοπική κοινότητα, θα ενισχύσει το
ενδιαφέρον των παιδιών. Για παράδειγµα, η ιστορική επισκόπηση της συν-
ταγµατικής ιστορίας (3ο κεφάλαιο) σε συνδυασµό µε την ανάλυση της έννοιας
του Συντάγµατος, την οργάνωση του νέου ελληνικού κράτους, τον νόµο για
το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.τ.λ., µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις σχολικές γιορ-
τές της 25ης Μαρτίου και του Πολυτεχνείου. Οι γνώσεις για την Ευρωπαϊκή
Ένωση (9ο κεφάλαιο) µπορούν να αξιοποιηθούν για την οργάνωση µιας σχο-



21

λικής γιορτής την ηµέρα της Ευρώπης (9η Μαΐου). Η οργάνωση µιας σχολικής
παράστασης, για παράδειγµα η δραµατοποίηση του έργου «1984» του Τζ. Όρ-
γουελ , σε συνεργασία και µε τους διδάσκοντες το µάθηµα της θεατρολογίας,
µπορεί να συνδυαστεί µε µία ηµερίδα αφιερωµένη στην προστασία των ευαί-
σθητων προσωπικών δεδοµένων και των δικαιωµάτων ή στη λειτουργία των
ανεξάρτητων αρχών (5ο κεφάλαιο) κ.τ.λ.

6. Συνιστάται, επίσης, να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες ενηµέρωσης που
παρέχονται στους µαθητές από διάφορους φορείς, όπως τον Συνήγορο του
Παιδιού, Γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοπικούς φορείς (π.χ. Κέντρο
Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών “Ερ-
γάνη” στον ∆ήµο Συκεών Θεσσαλονίκης).

7. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν
στο πλαίσιο του µαθήµατος «Πολιτική και ∆ίκαιο», προκειµένου τα παιδιά να
ενηµερωθούν µε άµεσο τρόπο και να εµπεδώσουν τις παρεχόµενες γνώσεις
µε επισκέψεις εκτός σχολείου, π.χ. στο ∆ηµοτικό ή στο Κοινοτικό Κατάστηµα,
στο ∆ικαστικό Μέγαρο της περιοχής, σε Γραφεία της Ε.Ε., σε διάφορα θε-
σµικά όργανα της Ε.Ε. που λειτουργούν στον τόπο όπου βρίσκεται το σχολείο
(π.χ. CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη), σε διάφορα Υπουργεία, στη Βουλή στην
Αθήνα κ.α. Κάθε χρόνο παρέχεται στα σχολεία η δυνατότητα επίσκεψης στη
Βουλή µε ξενάγηση στο Μέγαρο της Βουλής, στις θεµατικές εκθέσεις που
λειτουργούν κ.τ.λ. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στο Ευρωκοι-
νοβούλιο, αλλά και ανταλλαγής µαθητών στο πλαίσιο προγραµµάτων της Ε.Ε.,
όπως το e- twinning κ.ά. Συνιστάται να αξιοποιούνται οι δυνατότητες αυτές
όσο το δυνατόν περισσότερο. Η υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων, βέβαια,
προϋποθέτει καλό προγραµµατισµό και οργάνωση από την αρχή της χρονιάς. 

8. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ανέφικτη η πραγµατοποίηση επισκέψεων
σε µακρινούς προορισµούς (π.χ. επίσκεψη στη Βουλή στην Αθήνα από σχο-
λεία της περιφέρειας), συνιστάται να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέ-
χει η περιοχή του σχολείου, π.χ. επίσκεψη στο Ειρηνοδικείο, στο Κ.Ε.Π., στο
Υποθηκοφυλακείο).

9. Πιο κάτω παρατίθεται ένα παράδειγµα ετήσιου προγραµµατισµού της
ύλης του διδασκόµενου µαθήµατος.
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ..........

Τάξη: ..........

Τµήµα: ..........

∆Ι∆ΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ: ..........

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ.......................................................................
Η ύλη αυτή κατανέµεται σε .............. διδακτικές ενότητες (µαθήµατα) και

εκτείνεται σε …… σελίδες στο βιβλίο του µαθητή.
Με δεδοµένο ότι το µάθηµα αυτό διδάσκεται .............. ώρες την εβδοµάδα

ή .................. ώρες τον χρόνο έχουµε:

1ο Τετράµηνο: 
Στο τετράµηνο αυτό, που έχει 16 εβδοµάδες εργασίας ή .................... ώρες

διδασκαλίας,
θα διδαχθούν τα µαθήµατα από το κεφάλαιο 1 έως και το κεφάλαιο ...........

που αντιστοιχούν σε ...... σελίδες (από τη σελίδα ... έως και τη σελίδα ....... ).

2ο Τετράµηνο:
Στο τετράµηνο αυτό, που έχει 16 εβδοµάδες εργασίας ή .................... ώρες

διδασκαλίας, θα διδαχθούν τα µαθήµατα από το κεφάλαιο ........... έως και το
κεφάλαιο .......... που αντιστοιχούν σε ............. σελίδες (από τη σελίδα ............
έως και τη σελίδα ........... ).

Ε. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ)

Τα θέµατα πρέπει να διδαχτούν µε τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι
του µαθήµατος, δηλαδή η ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή και, ειδικότερα,
η διαµόρφωση θετικών στάσεων, αξιών και συµπεριφορών. Ιδιαίτερα πρέπει
να τονίσουµε ότι η µάθηση πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µια ενεργητική δια-
δικασία, η οποία συντελείται µέσα από µια διαρκή αλληλεπίδραση του µαθητή
µε το κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό, και πολιτισµικό του περιβάλλον.

Ο προγραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδι-
αίος και ωριαίος) είναι απαραίτητος, ώστε, αν χρειαστεί, να γίνουν έγκαιρα
οι αναγκαίες προσαρµογές. Επιπλέον, η ενηµέρωση σχετικά µε το περιεχόµενο
και τους σκοπούς του ΑΠΣ, η γνώση του περιεχοµένου του βιβλίου, η εξα-
σφάλιση και η χρήση του αναγκαίου διδακτικού υλικού και των εποπτικών
µέσων, είναι απαραίτητα για την επίτευξη των διδακτικών στόχων. 

Ο εκπαιδευτικός, ως επιστήµονας και ψυχοπαιδαγωγός, είναι απαραίτητο
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να εργάζεται υπεύθυνα και µεθοδικά, να προσεγγίζει το γνωστικό αντικείµενο
διαθεµατικά, να χρησιµοποιεί βιβλιογραφία. Λόγω της “πολιτικής” φύσης των
θεµάτων, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και αντικειµενικός, “αξιολο-
γικά ουδέτερος”.

Όσον αφορά τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις, προτείνεται ο συνδυασµός
µικτών και µαθητοκεντρικών µορφών διδασκαλίας. Με τη µικτή διδασκαλία
ο εκπαιδευτικός θα έχει τον κύριο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά
µε ποικίλες ερωτήσεις και διάλογο θα εµπλέξει στη διαδικασία και τους µα-
θητές, προετοιµάζοντας µε αυτόν τον τρόπο το έδαφος για τη µαθητοκεντρική
διδασκαλία, όπου ο µαθητής θα αποτελεί την κινητήρια δύναµη. Έτσι, αλλάζει
ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος από µεταφορέας γνώσεων γίνεται συνερ-
γάτης και σύµβουλος του µαθητή, οργανωτής και υποστηρικτής του στη δια-
δικασία της µάθησης.

Ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί συνδυασµός τεχνικών, όπως η σύντοµη ει-
σήγηση, οι ερωτήσεις, η παρώθηση, ο διάλογος, η αντιπαράθεση, η διερεύ-
νηση και η επεξεργασία δεδοµένων. 

Επιπλέον, χρήσιµες δραστηριότητες είναι:
• Η µελέτη πηγών µε στόχο την ιστορική και συγκριτική προσέγγιση της

γνώσης.
• Η βιωµατική προσέγγιση µέσω κατάλληλων ερωτήσεων και διαλόγου.
• Η παρουσίαση επίκαιρων γεγονότων από ταινίες, από το διαδίκτυο κ.τ.λ.

και η οργάνωση οµαδικών συζητήσεων σχετικών µε το περιεχόµενο του
µαθήµατος.

• Η οργάνωση επισκέψεων σε διάφορους φορείς, όπως η Βουλή, τα δικα-
στήρια, οι Μ.Κ.Ο., τα Μ.Μ.Ε. κ.ά.

• Η πρόσκληση στο σχολείο δηµόσιων προσώπων, ειδικών, εκπροσώπων ορ-
γανισµών.

• Οι ατοµικές και οµαδικές εργασίες των µαθητών και η παρουσίασή τους
στην τάξη.

• Η διεξαγωγή µικρής έρευνας µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, συνεντεύ-
ξεων, βιβλιογραφίας κ.τ.λ., για τη διερεύνηση ενός ζητήµατος τοπικού,
εθνικού, ευρωπαϊκού ή και παγκόσµιου ενδιαφέροντος, η ανάλυση και η
διατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπισή του.
Επισηµαίνεται ότι ενδείκνυται η χρήση των κατάλληλων εποπτικών µέσων

διδασκαλίας και η χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας, καθώς και η διαθεµα-
τική/διεπιστηµονική προσέγγιση για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των
µαθη τών, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι πιο αποτελεσµατική. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

2. Το ∆ίκαιο

Πολιτική παρέµβαση: Οργάνωση έκδοσης µιας
µα θητικής εφηµερίδας, αρθρογραφία, συνέντευξη,
έρευνα, ρεπορτάζ

3. Από την πόλη-κρά-
τος στο νεοελλη-
νικό κράτος

4. Η οργάνωση 
της πολιτείας

5. Η λειτουργία 
της πολιτείας

6. Ατοµικά και κοινω-
νικά δικαιώµατα

7. Κοινωνική και 
πολιτική δυναµική

8. Τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας 

9. Θεσµοί και πολιτι-
κές της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης

10. Η ∆ιεθνής 
Κοινότητα

1. Η Πολιτική 

Επεξεργασία πηγών

Εκπόνηση επιστηµονικής εργασίας: 
Βιβλιογραφική έρευνα - πηγές

∆ηµόσια ∆ηµοκρατική ∆ιαβούλευση: 
Αγώνες επιχειρηµατολογίας

Ψήφιση νόµου: Οµαδική εργασία στην τάξη

Οργάνωση θεατρικής παράστασης: 
Προστασία δικαιωµάτων

Ανάγνωση και σύγκριση πολιτικών εφηµερίδων
∆ηµοσκόπηση σχετικά µε την ανάπτυξη συλλο-
γικής δράσης (κοινωνία των πολιτών)

Πολιτική γελοιογραφία: 
Οµαδική εργασία στην τάξη

Έρευνα στο διαδίκτυο

Ανάγνωση Ανάλυση διαγραµµάτων, 
γραφηµάτων
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ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΜΙΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ∆Ι∆ΑΞΩ;

Μας κατευθύνει ο αδροµερής ετήσιος ή τριµηνιαίος προγραµµατισµός,
αλλά και τα βιβλία του µαθητή και του εκπαιδευτικού.

ΕΙΜΑΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ;

Ο καθηγητής οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά το αντικείµενο που πρόκειται
να διδάξει.

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ;

Για να είναι αποτελεσµατική η διδασκαλία, η διδακτική πράξη πρέπει να
βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε τους στόχους (Ταξινοµίες Bloom και Gagne ).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ;

Γίνεται έλεγχος, προεκτίµηση, για να προσδιορίσουµε τι γνωρίζουν ήδη οι
µαθητές σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα, δηλαδή ποιο είναι το επίπεδο της
τάξης, ώστε να προσδιορίσουµε το σηµείο από το οποίο θα αρχίσουµε τη δι-
δασκαλία, ανάλογα µε τον βαθµό ετοιµότητας της τάξης για µάθηση.

ΚΑΤΕΣΤΡΩΣΑ ΕΝΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ;

Το βιβλίο του εκπαιδευτικού ή άλλα βιβλία ειδικής διδακτικής µας βοηθούν
να επιλέξουµε ή να σχεδιάσουµε ένα δικό µας διάγραµµα – πορεία διδασκα-
λίας.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ∆ΙΚΑΙΑ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ;

Γίνεται σχεδιασµός κατανοµής του διδακτικού χρόνου στις διάφορες φά-
σεις της διδασκαλίας, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής χρόνος για συµµετοχή
των µαθητών, χωρίς να µειώνεται η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού
και της διδασκαλίας.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ;

Αναλύονται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού ή καθορίζονται στην ενδεικτική
πορεία διδασκαλίας που ετοιµάζει ο διδάσκων. Σε κάθε περίπτωση ο καθηγη-
τής φροντίζει να µετατρέψει τη διδακτέα ύλη σε διδάξιµη γνώση.
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ;

Ο διδάσκων επιλέγει την ανάγνωση, τη συζήτηση, τη διήγηση, την περι-
γραφή κ.λ.π. Προκρίνει πού θα γίνει η διδασκαλία (µέσα ή έξω από τη τάξη)
και αναζητεί τα απαιτούµενα µέσα (βιβλία, όργανα, χάρτες, εικόνες, φιλµ, CD
κ.λπ.). Επιλέγει, δηλαδή, την κατάλληλη στρατηγική διδασκαλίας, τα ανα-
γκαία εποπτικά µέσα και την αντίστοιχη µορφή κοινωνικής οργάνωσης της
τάξης του.

ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ;

Επιβάλλεται η εξατοµίκευση για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες,
προκειµένου να παρακολουθήσουν µε τον δικό τους ρυθµό τις εργασίες στην
τάξη και να µην περιθωριοποιηθούν.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ;

Η αξιολόγηση θα γίνει άµεσα, µε προφορική ή µε σύντοµη γραπτή εξέταση
(δεκάλεπτα τέστ). Μπορεί, επίσης, να γίνει µε τον έλεγχο για την ορθή ή µη
συµπλήρωση των εργασιών στο βιβλίο του µαθητή (ανατροφοδότηση).
Ωστόσο, αν ο διδάσκων ακολουθήσει τον παραδοσιακό τρόπο, η αξιολόγηση
µπορεί να γίνει την επόµενη ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα (µε τεστ ή µε τα γνωστά
κριτήρια αξιολόγησης του βιβλίου).

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΠΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ;

Στο ΑΠΣ και στο βιβλίο του εκπαιδευτικού δίνονται ποικίλες οδηγίες, διευκρι-
νίσεις, συµπληρωµατικές πληροφορίες κ.λπ. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να το ξεχνάµε.

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι να ανατροφοδοτήσει µε στοιχεία
για το αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλους τους άµεσα ενδια-
φεροµένους. Συγκεκριµένα, πληροφορεί τους µαθητές για τις επιδόσεις τους
ώστε να αλλάξουν τον τρόπο µελέτης τους, εάν οι επιδόσεις τους υπολείπονται
των στόχων που οι ίδιοι έχουν θέσει. Πληροφορεί, επίσης, τους γονείς για τα
αποτελέσµατα των προσπαθειών των παιδιών τους, ενώ ταυτόχρονα πληρο-
φορεί και τους ίδιους τους διδάσκοντες για την αποτελεσµατικότητα της δι-
δακτικής τους µεθοδολογίας. Τέλος, πληροφορεί τις εκπαιδευτικές αρχές για
την αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων µεθοδολογιών, για τον βαθµό
επίτευξης των στόχων των Αναλυτικών Προγραµµάτων, ακόµα και για την
καταλληλότητα της ίδιας της διαδικασίας αξιολόγησης. 
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Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διδασκαλίας. Μέσω
αυτής επιτυγχάνεται η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο
εντοπισµός των ελλείψεων των µαθητών, µε στόχο την πρόοδό τους και τη
βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, η αξιολόγηση αποτελεί
βασικό στοιχείο και για την αξιολόγηση του Προγράµµατος Σπουδών. 

Στόχος της αξιολόγησης στο µάθηµα «Πολιτική και ∆ίκαιο» είναι να ελεγ -
χθεί ο βαθµός στον οποίον επιτυγχάνεται ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας
του µαθήµατος, δηλαδή το να αποκτήσει ο µαθητής πολιτική παιδεία. Ειδικό-
τερα, η αξιολόγηση στο εν λόγω µάθηµα αποσκοπεί:
• Στη διερεύνηση της µαθησιακής πορείας των µαθητών σε όλα τα θέµατα

που προσφέρονται στο ΑΠΣ για το συγκεκριµένο µάθηµα.
• Στον εντοπισµό των µαθησιακών δυσκολιών των µαθητών, µε στόχο τον σχε-

διασµό κατάλληλων παρεµβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.
• Στην ποιοτική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την ενίσχυση

και ενθάρρυνση των µαθητών και µε τη δηµιουργία κινήτρων µάθησης για
το συγκεκριµένο µάθηµα.

• Στην ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης, της δηµιουργικής ικανότητας,
και της κριτικής σκέψης των µαθητών και στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων
κλίσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων τους.

• Στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των µαθητών και του ενδιαφέροντός
τους για συµµετοχή στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
Η αξιολόγηση στο µάθηµα «Πολιτική και ∆ίκαιο» θα γίνεται σύµφωνα µε

τις ισχύουσες διατάξεις. Προτείνεται να χρησιµοποιούνται η διαµορφωτική
και η τελική αξιολόγηση (σύµφωνα µε τον Blak P. (2003), The importance of
every day assessment, στο Every day assessment in Science Classroom, eds J.
M. Atkin and J.E. Coffey, NSTA Press, Ch. 1, pp. 6 -7). 

Ειδικότερα:
• Η διαµορφωτική αξιολόγηση θα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της δι-

δασκαλίας µε στόχο τη συνεχή πληροφόρηση του εκπαιδευτικού και του µα-
θητή για την πορεία της µάθησης, σύµφωνα µε τους στόχους του ΑΠΣ. Ο
εκπαιδευτικός πρέπει να ενηµερώνει τους µαθητές και να συζητά µαζί τους
για τις µαθησιακές τους επιδόσεις. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της αξιολό-
γησης, θα σχεδιάζει κατάλληλες παρεµβάσεις για τη βελτίωση της µαθησιακής
διαδικασίας και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων. 

• Η τελική αξιολόγηση θα διενεργείται είτε µε την ολοκλήρωση µιας ή πε-
ρισσότερων διδακτικών ενοτήτων, είτε µε την ολοκλήρωση της διδακτέας
ύλης. Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να αποτιµάται µε συστηµατικό τρόπο
το γνωστικό επίπεδο των µαθητών σε σχέση µε το προηγούµενο µαθησιακό
τους επίπεδο και µε τους αρχικούς στόχους της διδασκαλίας. 
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Οι τεχνικές αξιολόγησης των µαθητών πρέπει να συναρτώνται άµεσα µε
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους στόχους και το περιεχόµενο του µαθήµατος
«Πολιτική και ∆ίκαιο». Ειδικότερα, για την αξιολόγηση του µαθήµατος, εκτός
από τις γραπτές δοκιµασίες των τετραµήνων και των τελικών εξετάσεων, προ-
τείνονται επιπλέον: 

Η προφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως µε ερωτήσεις που απαιτούν σύν-
τοµη (αλλά όχι µονολεκτική) ή ελεύθερη απάντηση.

Οι γραπτές εξετάσεις. Είναι ολιγόλεπτες ή ωριαίες και γίνονται για την
αξιολόγηση µιας συγκεκριµένης ενότητας ή ευρύτερων ενοτήτων. Προτείνεται
η χρήση ερωτήσεων ανοικτού ή κλειστού τύπου. Σηµειώνεται ότι οι ερωτήσεις
πρέπει να είναι ιεραρχηµένες ως προς τον βαθµό δυσκολίας και προσαρµο-
σµένες στις ανάγκες των µαθητών κάθε σχολείου.

Η παρακολούθηση, το ενδιαφέρον και η συµµετοχή του µαθητή κατά τη διε-
ξαγωγή της διδασκαλίας.

Οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. ∆ίνονται εργασίες είτε ατοµικές είτε
οµαδικές για διάφορα, συνήθως επίκαιρα, κοινωνικο-πολιτικά θέµατα.

Το ατοµικό ∆ελτίο Εργασιών του µαθητή. Περιλαµβάνει εργασίες και άλλες
δραστηριότητες του µαθητή.

Η αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Ζητείται από τον µαθητή να αξιολογήσει
τη συµµετοχή του στο µάθηµα, τις εργασίες του, την προφορική ή γραπτή εξέ-
τασή του, µε κριτήρια αντικειµενικά.



29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το 1ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να
διδαχθούν σε 3 διδακτικές ώρες.

Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διδακτικοί στόχοι του 1ου κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:

• Να ορίσουν την έννοια της πολιτικής και να αντιληφθούν τη σηµασία της
για την επίτευξη συναινετικών λύσεων στα προβλήµατα που αφορούν το
κοινωνικό σύνολο.

• Να συνειδητοποιήσουν την ατοµική και τη συλλογική ευθύνη για τη δη-
µοκρατική οργάνωση και την εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας.

• Να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνιών και των
πολιτικών ρυθµίσεων.

• Να συνειδητοποιήσουν τη δύναµη που έχουν οι πολίτες να επηρεάζουν τη
διαµόρφωση των πολιτικών αποφάσεων οι οποίες αφορούν άµεσα τη ζωή
τους και να αναπτύξουν θετική στάση σχετικά µε την ανάγκη συµµετοχής
τους στο πολιτικό γίγνεσθαι.

• Να κατανοήσουν τη διαδικασία της πολιτικής κοινωνικοποίησης και τη ση-
µασία της.

• Να αντιληφθούν ότι η ιδιότητα του πολίτη είναι συνδεδεµένη µε δικαιώ-
µατα, αλλά και µε την ευθύνη της συνεχούς εγρήγορσης για τη διαφύλαξη
των δικαιωµάτων αυτών και για τη βελτίωση της δηµοκρατικής λειτουργίας
της πολιτείας.

• Να κατανοήσουν τη σηµασία της πολιτικής συµµετοχής και τις συνέπειες
της πολιτικής απάθειας.

• Να διακρίνουν την πολιτικοποίηση από την κοµµατικοποίηση.
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Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η διδακτική ώρα:
Τι σηµαίνει πολιτική - η ελληνική καταγωγή της (σσ. 9-11)

α) Ορισµός πολιτικής

Γίνεται συζήτηση στην τάξη µε αφορµή κάποιο θέµα της τρέχουσας πολι-
τικής επικαιρότητας. Τίθεται το ερώτηµα: Πόσο ενδιαφέρονται τα παιδιά για
την πολιτική σήµερα; Πώς ορίζεται η πολιτική;

∆ίνεται ο ορισµός (σ. 9). Για την κατανόησή του µπορεί να χρησιµεύσει
και η ετυµολογική προέλευση του όρου πολιτική (σ. 3).

β)  Με ποια θέµατα ασχολείται η πολιτική;

Γίνεται διάκριση µεταξύ των δηµόσιων και των ιδιωτικών υποθέσεων, µε-
ταξύ της δηµόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας (σ. 9). ∆ιευκρινίζεται ότι η πο-
λιτική ασκείται κατ’ αρχήν στη δηµόσια σφαίρα. Ωστόσο, οι διεργασίες που
συντελούνται στην ιδιωτική σφαίρα έχουν άµεσο αντίκτυπο και στη δηµόσια,
άρα κατ’ επέκταση και στην άσκηση της πολιτικής. Για παράδειγµα, οι συν-
θήκες ισότιµης αντιµετώπισης των δύο φύλων µέσα στην οικογένεια (ιδιωτική
σφαίρα) επηρεάζουν καθοριστικά τη στάση του ατόµου στη δηµόσια σφαίρα.
Γυναίκες που ξεπέρασαν το παραδοσιακό στερεότυπο, που ήθελε τη γυναίκα
περιορισµένη στο σπίτι και θεωρούσε τον δηµόσιο χώρο κατ’ εξοχήν πεδίο
δράσης των ανδρών, δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά, συνδυάζουν κα-
ριέρα και οικογένεια και προβάλλουν πολιτικά αιτήµατα, π.χ. για τη λειτουρ-
γία παιδικών σταθµών, για τις άδειες µητρότητας κ.τ.λ.

Με αφορµή το απόσπασµα του Isaiah Berlin (παράθεµα σ. 10), µπορεί να
γίνει συζήτηση στην τάξη σχετικά µε τα θέµατα που έχουν πολιτική σηµασία
και τα οποία, εποµένως, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο πολιτικής δρα-
στηριότητας. Πώς σχετίζεται η πολιτική µε την έννοια της ελευθερίας; (σσ.
9-10) Αρκεί η κατοχύρωση δικαιωµάτων από το κράτος για να υπάρχει ου-
σιαστική ελευθερία; Πώς µπορεί η κατοχύρωση δικαιωµάτων να µην αποτελεί
‘κενό γράµµα’, αλλά να υλοποιείται στην πράξη;

Για παράδειγµα, αν κάποιοι µαθητές ασχολούνται µε τον αθλητισµό, θα
τους ενδιέφερε να διεκδικήσουν τη δηµιουργία αθλητικού κέντρου στην πε-
ριοχή τους; Με ποιον τρόπο θα µπορούσαν να το πετύχουν αυτό; Θα ήταν ση-
µαντικό να υπήρχε η δυνατότητα να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή τους για τα
προβλήµατα που τους απασχολούν; Πώς θα µπορούσε να γίνει αυτό; Εποµέ-
νως, η πολιτική έχει να κάνει και µε θέµατα που, φαινοµενικά, αφορούν µόνο
την ιδιωτική σφαίρα, π.χ. τη διάθεση ελεύθερου χρόνου σε αθλητικές δραστη-
ριότητες. Άρα, ακόµα και οι προσωπικές επιλογές, που γίνονται στην ιδιωτική
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µας ζωή και που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της προσωπικότητάς µας, µπο-
ρεί να έχουν πολιτική σηµασία και να διατυπώνονται ως αιτήµατα προς την
εκάστοτε πολιτική εξουσία (σ. 10). 

Άλλο παράδειγµα: Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα κρίσιµο και
επίκαιρο πολιτικό ζήτηµα, το οποίο σχετίζεται πρωτίστως µε την πολιτεία και
τις πολιτικές που αυτή ασκεί. Ωστόσο, οι καταναλωτικές συνήθειες στην ιδιω-
τική µας ζωή πρέπει και µπορούν να αλλάξουν, ώστε όχι µόνον να µην είναι
βλαπτικές για το περιβάλλον, αλλά και να επηρεάσουν τις επιλογές της πολι-
τείας προς την κατεύθυνση αυτή.

γ)  Ποια είναι τα εργαλεία της πολιτικής;

Τίθεται το ερώτηµα: Ποιά είναι τα εργαλεία της πολιτικής; Τι εννοούµε όταν
λέµε ότι επιτεύχθηκε πολιτική λύση σε ένα ζήτηµα; (σ. 10). Ο διδάσκων προσπαθεί
να γίνει κατανοητό στους µαθητές ότι τα παραπάνω σχετίζονται µε την αναζήτηση
τρόπων για τη διεκδίκηση των αιτηµάτων µας και για την παρέµβαση στον κόσµο
που µας περιβάλλει, προκειµένου να βελτιώσουµε τις συνθήκες της ζωής µας.

δ)  Πώς γίνονται πράξη οι πολιτικές αποφάσεις;

Πώς γίνονται πράξη οι πολιτικές αποφάσεις; Μπορούν οι µαθητές να σκε-
φθούν περιπτώσεις της πολιτικής επικαιρότητας, για να διαπιστώσουν πώς
διαµορφώνονται οι πολιτικές αποφάσεις και πώς υλοποιούνται; Γίνεται συζή-
τηση για το ∆ίκαιο και τη σχέση του µε την πολιτική, µε βάση το παράδειγµα
για την ψήφιση αυστηρότερων ρυθµίσεων του Κ.Ο.Κ. (σ. 10).

2η διδακτική ώρα: 
Πόλις - πολίτης - πολιτική (σσ. 11-13)

α) Τι σηµαίνει η ιδιότητα του πολίτη;

∆ιεξάγεται συζήτηση στην τάξη κατά την οποία γίνεται σύγκριση µε την
αρχαιότητα, όπου η σύνδεση πολίτη - πόλης (πολιτείας) ήταν άµεση, και, πα-
ράλληλα, γίνονται αναφορές στη σύγχρονη πραγµατικότητα. 

Επισηµαίνεται, για παράδειγµα, το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία παρέχει
δηµόσια δωρεάν παιδεία, δηµόσια σχολικά κτήρια µε εξοπλισµό (θρανία, Η/Υ,
βιβλιοθήκες κ.τ.λ.), δωρεάν βιβλία, εκπαιδευτικούς, προγράµµατα κ.τ.λ. Απο-
τελεί δικαίωµα του πολίτη να διεκδικεί βελτίωση της παρεχόµενης δηµόσιας
παιδείας, αλλά και υποχρέωσή του να σέβεται τη δηµόσια περιουσία, που είναι
στην ουσία δική του, δηλαδή να µην καταστρέφει τα θρανία και τα βιβλία, να
διατηρεί καθαρό τον χώρο κ.τ.λ. Για ποιον λόγο συµβαίνει το αντίθετο; Μπο-
ρούµε να αναφέρουµε παραδείγµατα από την επικαιρότητα, π.χ. καταλήψεις
και καταστροφές σχολείων, πανεπιστηµίων, καταστροφές δηµόσιων κτηρίων,
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πινακίδων σήµανσης στους δρόµους κ.τ.λ.Τονίζουµε ότι οι υποχρεώσεις απέ-
ναντι στο σύνολο δεν φαντάζουν σαν αγγαρεία, αν γίνει συνείδηση ότι µέσα
από το γενικό καλό εξυπηρετείται πληρέστερα και το ατοµικό καλό (σ. 11).

β)  Πολιτική απάθεια

Αναφέρουµε ότι η πολιτική, που σχετίζεται κατ’ εξοχήν µε την οργανωµένη
πολιτεία και µε την προώθηση αιτηµάτων προς αυτήν (µε αυτήν την αναφορά
γίνεται επανάληψη της προηγούµενης ενότητας), αφήνει σήµερα αρκετούς
πολίτες αδιάφορους ή και τους απωθεί. Για ποιους λόγους; Γίνεται συζήτηση
και ανάλυση των λόγων (σσ.11-12). Θεωρούν οι µαθητές δυνατή την παρέµ-
βαση του πολίτη στα πολιτικά πράγµατα; Πώς µπορεί ο πολίτης να επηρεάσει
τη διαµόρφωση των πολιτικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή του, την
καθηµερινότητά του; Γίνεται συζήτηση για τους τρόπους πολιτικής παρέµβα-
σης, για τις µορφές συλλογικής δράσης (σ. 13). Θα ενδιέφερε τους µαθητές
να αναλάβουν, για παράδειγµα, την έκδοση µιας µαθητικής εφηµερίδας, η
οποία θα λειτουργούσε ως µέσο αποτύπωσης της γνώµης τους, ως έκφραση
κάποιων αιτηµάτων τους και, τελικά, ως πολιτική παρέµβαση στον χώρο τους;

3η διδακτική ώρα: 
Οι ιδιότητες του πολιτικού - Η πολιτική κοινωνικοποίηση (σσ. 13-15)

α) Οι ιδιότητες του πολιτικού

∆ιεξάγεται συζήτηση για: 
• Την εικόνα των πολιτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (µπορούµε να

αξιοποιήσουµε στοιχεία της επικαιρότητας).
• Την αρχή της νοµιµότητας στη δράση όσων έχουν δηµόσια αξιώµατα και

ασκούν δηµόσια εξουσία. Οι πολιτικοί και γενικότερα οι δηµόσιοι λειτουρ-
γοί δεσµεύονται από τον νόµο και η δράση τους υπόκειται σε ελέγχους, δι-
καστικούς, κοινοβουλευτικούς, δηµοσιογραφικούς (σ. 13).

• Την ευθύνη των πολιτών στην ποιότητα της πολιτικής ζωής και στην ποι-
ότητα του δηµόσιου διαλόγου (αντιπροσωπευτική δηµοκρατία).

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Χαρακτηριστικά ηγετών στη σηµερινή εποχή
Πηγή: Ασηµακόπουλου ∆., «Πολιτική Ψυχολογία: Ηγεσία, Προσωπικότητα,

Πολιτική», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://kapodistriako.uoa.gr/stories/
110_de_01/index.php? m=1 (1-7-2007).

«…Ποια θα πρέπει να είναι όµως τα χαρακτηριστικά των ηγετών τη ση-
µερινή εποχή που αφ' ενός η επιρροή της οικονοµίας ενισχύεται σε βάρος
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των κυβερνήσεων, των επιστηµών και του πολιτισµού και τα σχέδια οργά-
νωσης του µέλλοντος περιορίζονται στη διαµόρφωση, γενικά, προτάσεων
ορθολογικής δια         χεί ρισης και αφ' ετέρου η αδιαφορία για την πολιτική έχει
γίνει τόσο µεγάλη, ώστε η ίδια η ∆ηµοκρατία να τίθεται υπό αµφισβήτηση; 

Πραγµατικές µεταρρυθµίσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες, έως αδύνα-
τες. Τα κράτη διαθέτουν όλο και λιγότερα χρήµατα. Η αδιαφορία για την πο-
λιτική δυσκολεύει την παρακίνηση και κινητοποίηση των πλειοψηφιών. Η
εξάρτηση των πολιτικών από το πολιτικό χρήµα τους οδηγεί στην αγκαλιά
των οργανωµένων κύκλων (loby) οι οποίοι αυξάνουν την επιρροή τους µε
αποτέλεσµα να µειώνεται η διαφάνεια, όπως προκύπτει από πολιτικές δίκες
για αδιαφανείς διαπλοκές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Παραδείγµατα παρατηρούνται στη διευθέτηση προβληµάτων ή στην απο-
τυχία της διευθέτησης των προβληµάτων, της πολιτικής διαχείρισης της αγο-
ράς εργασίας των τοµέων κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, του
πε  ριβάλλοντος και της υγείας. Αυτά τα προβλήµατα παρατηρούνται διεθνώς. 

Ο ηγέτης, σύµφωνα µε τον κορυφαίο και παγκοσµίου κύρους ιστορικό θε-
ωρητικό Liddel Hart, θα πρέπει να χρησιµοποιεί τη στρατηγική της έµµεσης
προσεγγίσεως για την αντιµετώπιση του αντιπάλου.

Τι είναι όµως η στρατηγική της έµµεσης προσεγγίσεως; θα προσπαθήσω
να σας το εξηγήσω µε ένα απλό παράδειγµα. Παρακολουθώντας τις εργασίες
επισκευής µίας “λακκούβας” του φτερού ενός αυτοκινήτου θα παρατηρήσετε
τον τεχνίτη να σφυρηλατεί το “τσαλακωµένο φτερό” όχι από την πίσω
πλευρά του κοιλώµατος για να το ισιώσει, αλλά από την µπροστινή επιφάνεια
και στην άλλη σχεδόν άκρη της λαµαρίνας. Αν τον ρωτήσετε πώς είναι δυ-
νατόν να ισιώσει την λαµαρίνα που την χτυπά περίπου 40 µε 50 εκατοστά
µακριά από την λακκούβα και µάλιστα από την ίδια επιφάνεια που ενέργησε
και το αίτιο που την προκάλεσε θα σας απαντήσει: «Έτσι γίνεται. Πρέπει να
χτυπήσεις το “νεύρο” της λαµαρίνας για να ισιώσει. ∆εν ισιώνει µε χτύπηµα
στα ίσια». Αυτό ακριβώς είναι η στρατηγική της έµµεσης προσεγγίσεως. 

Υποστηρίζει δηλαδή ο Λίντελλ Χάρτ ότι ο ηγέτης δεν πρέπει να αντιµε-
τωπίζει τον αντίπαλο µε άµεση χρήση και σύγκρουση δυνάµεων, αλλά µε
διάφορες κινήσεις και ενέργειες να βρει και να προσβάλει το “νεύρο” -κυ-
ριολεκτικά και µεταφορικά- του αντιπάλου.

Άλλη µια ικανότητα που θα πρέπει να έχει ο ηγέτης είναι αυτή της διαφο-
ροποίησης χωρίς αλλαγή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο πρώην πρό-
εδρος της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος, ως πολιτικός αντίπαλος
του Ντε Γκωλ, ήταν ανέκαθεν επιφυλακτικός ή και αρνητικός στο θέµα των
γαλλικών πυρηνικών όπλων.

Αργότερα, όµως, ως πρόεδρος της Πέµπτης ∆ηµοκρατίας από το 1981
µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990, υπήρξε πιο “γκωλικός του Ντε Γκωλ”.



34

Ήδη λίγον καιρό πριν αναλάβει την προεδρία, αποστασιοποιηµένος από
παλαιότερες θέσεις του, έδωσε σαφή µηνύµατα ότι ως πρόεδρος θα είναι
προσηλωµένος στη γαλλική παραδοσιακή ορθοδοξία για στρατηγική αυτο-
νοµία και εθνική ανεξαρτησία υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία πρέπει να έχει
µία µόνο στρατηγική, αυτή που διασφαλίζει τον κυριαρχικό της χώρο. Έτσι
ο Μιτεράν, αµέσως µετά την ανάληψη της προεδρίας τοποθετήθηκε χωρίς
αµφιταλαντεύσεις στη βάση των Γκωλικών αρχών της “Εθνικής ανεξαρτη-
σίας” και της “Εθνικής αυτονοµίας” δίνοντας έµφαση στο ρόλο της γαλλικής
πυρηνικής ισχύος χωρίς τις φραστικές υπερβολές του Κάρολου Ντε Γκωλ.

Ο ηγέτης θα πρέπει να πείθει τους ηγέτες των φίλων χωρών ότι τα συµ-
φέροντα της χώρας του συµβαδίζουν µε τα συµφέροντα των δικών τους
χωρών. Ένας από αυτούς τους ηγέτες υπήρξε ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο
οποίος κατάφερε να πείσει τους ∆υτικούς ότι τα στρατηγικά συµφέροντα της
∆υτικής Συµµαχίας επέβαλλαν επανένταξη της Γερµανίας στο ∆ιεθνές σύ-
στηµα και επανεξοπλισµό του Γερµανικού Στρατού. 

Τέλος, ο ηγέτης θα πρέπει να προσαρµόσει τους διπλωµατικούς προσα-
νατολισµούς της χώρας του στις κρατούσες διεθνείς συνθήκες, όπως ακριβώς
έκανε ο Γερµανός Καγκελάριος Χέλµουτ Σµίθ µε την περίφηµη Οσ τπολιτίκ,
και να µην αµφισβητεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συµµαχίες,
αναβαθµίζοντας τη θέση της χώρας του, διεκδικώντας ισότιµο ρόλο στο σχε-
διασµό και την υλοποίηση της στρατηγικής των συµµαχιών.»

β)  Πολιτική παιδεία, η τέχνη του δηµοκρατικού διαλόγου

Η αξία της πολιτικής παιδείας και η άσκηση στην τέχνη του διαλόγου συνι-
στάται να τονίζονται σε κάθε µάθηµα και η συζήτηση στην τάξη να διεξάγεται
σαν παιχνίδι µε τήρηση των κανόνων που προϋποθέτει ο δηµοκρατικός διάλογος. 

γ)  Πολιτική κοινωνικοποίηση

Η πολιτική κοινωνικοποίηση είναι µια διαδικασία µε την οποία αποκτούµε
άµεσα ή έµµεσα ένα σύστηµα αντιδράσεων, προκαταλήψεων, γνώσεων και
εκτιµήσεων σχετικά µε το πολιτικό φαινόµενο. 

Τονίζεται ότι η πολιτική παιδεία αποτελεί µέρος της πολιτικής κοινωνικο-
ποίησης και γίνεται αναφορά στους φορείς πολιτικής κοινωνικοποίησης, µε
έµφαση στα µαθητικά συµβούλια. ∆ιεξάγεται συζήτηση για τον τρόπο µε τον
οποίον αυτά λειτουργούν και για τον βαθµό στον οποίον εκπληρώνουν τον
σκοπό τους. ∆ηµιουργείται προβληµατισµός σχετικά µε τους λόγους για τους
οποίους δεν αξιοποιούνται τα µαθητικά συµβούλια ως θεσµός διεκδίκησης αι-
τηµάτων, αλλά προκρίνονται συχνά άλλες µορφές δράσης, όπως, για παρά-
δειγµα, οι καταλήψεις. Γίνεται συζήτηση στην τάξη.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Ποιοι πρέπει να ασκούν εξουσία στην πόλη; Πού πρέπει να στηρίζεται
η διεκδίκηση των πολιτικών αξιωµάτων; 

Πηγή: Αριστοτέλους Πολιτικά, 1277b14 - 17 (Μτφρ. Β. Μοσκόβης, Αθή -
να: Νοµική Βιβλιοθήκη).

«δει δε τον πολίτην τον αγαθόν επίστασθαι και δύνασθαι και άρχεσθαι
και άρχειν και αύτη αρετή πολίτου το την των ελευθέρων αρχήν επίστασθαι
επ’ αµφότερα»: 

Mετάφραση: “Aγαθός πολίτης είναι ο ελεύθερος πολίτης που έχει τη δυ-
νατότητα να συµµετέχει αρµονικά στη διακυβέρνηση της Πολιτείας του γνω-
ρίζοντας και να άρχει και να άρχεται, να διαφυλάττει τα δικαιώµατά του και
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του”. 

Συµπεραίνουµε, εποµένως, ότι είναι απαραίτητη η πολιτική κοινωνικο-
ποίηση των νέων για να διαµορφώσουµε πολίτες, που θα µετέχουν ενεργά
και, κυρίως, συνειδητά στην πολιτική ζωή.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα του Αριστοτέλη θα αντλήσετε από
την δικτυακή πύλη για την ελληνική γλώσσα: 

http://www.greeklanguage.gr/gree k Lang/ancient_greek/tools/corpora/
translation/contents. html?author_id=4 

Γ.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 
Πολιτική παρέµβαση – Η έκδοση µιας µαθητικής εφηµερίδας

Η έκδοση µιας µαθητικής εφηµερίδας προϋποθέτει οργάνωση α) από τη µεριά
της µαθητικής κοινότητας, β) από τη µεριά της εκπαιδευτικής κοινότητας.

α) Απαιτείται η συγκρότηση µιας συντακτικής οµάδας. Οι µαθητές και οι
µαθήτριες που θα συµµετέχουν σε αυτήν µεριµνούν κατ’ αρχάς για το όνοµα
της εφηµερίδας, το σχήµα, τον αριθµό των φύλλων και, βέβαια, για την ύλη
που θα περιέχει η εφηµερίδα. Πρέπει να τεθεί ως στόχος η εφηµερίδα να απο-
τελέσει τη φωνή της σχολικής κοινότητας προς τα έξω, να αποτυπώνει δηλαδή
τόσο τη σχολική επικαιρότητα, όσο και το στενότερο ή ευρύτερο πλαίσιο
αυτής, δηλαδή την τοπική κοινωνία, την περιφέρεια, τη χώρα. Η εφηµερίδα
µπορεί να αποτελέσει έναυσµα για καινούριες δραστηριότητες µέσα στο σχο-
λείο, να δώσει βήµα σε όσους εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικασία, να δη-
µοσιοποιήσει διάφορες δραστηριότητες των παιδιών. 

Η συντακτική οµάδα, σε συνεργασία µε κάποιον ή κάποιους εκπαιδευτι-
κούς, πρέπει να αποφασίσει για τις στήλες που θα υπάρχουν στην εφηµερίδα
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και να αναθέσει ρόλους και αρµοδιότητες, π.χ. στήλη πολιτικής επικαιρότητας,
αθλητική στήλη, στήλη κοινωνικού προβληµατισµού, καλλιτεχνικής κίνησης
κ.τ.λ. Η εφηµερίδα πρέπει, επίσης, να περιέχει ρεπορτάζ από τις σχολικές δρα-
στηριότητες, τις εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας κ.τ.λ. 

Στις δραστηριότητες του 1ου κεφαλαίου του βιβλίου περιλαµβάνεται η διε-
ξαγωγή µιας έρευνας για το ενδιαφέρον των µαθητριών όσον αφορά την πο-
λιτική ζωή και την πρόθεσή τους να ασχοληθούν ενεργά µε αυτή. Εκεί
π ροτείνεται συνέντευξη µε µια γυναίκα πολιτικό. 

Η εφηµερίδα πρέπει, τέλος, να είναι ελκυστική, εικονογραφηµένη, να περιέ-
χει ανέκδοτα, σπαζοκεφαλιές κ.τ.λ. Οι µαθητές πρέπει να δραστηριοποιηθούν
και για την εξεύρεση χρηµάτων, για παράδειγµα από χορηγίες, από διαφηµίσεις
κ.ά. Επίσης, σηµαντικό είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα η εφηµερίδα να
αποσταλεί και σε άλλα σχολεία, να καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του σχολείου
και να ζητηθεί η γνώµη και η συνεργασία όλων εκείνων που θα τη διαβάσουν.

β) Από τη µεριά της εκπαιδευτικής κοινότητας (των εκπαιδευτικών και του
συλλόγου γονέων) πρώτο µέληµα, σε συνεργασία µε τη συντακτική οµάδα, είναι
η διασφάλιση της ποιοτικής εκπροσώπησης του σχολείου. Για παράδειγµα, η
συνέντευξη πρέπει να οργανωθεί σε συνεργασία µε τους µαθητές που θα την
πάρουν, ώστε να προετοιµάσουν τις ερωτήσεις, να ασκηθούν στην τεχνική της
συνέντευξης, να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισµό (µαγνητοφωνάκι), να επικοι-
νωνήσουν µε τον/την συνεντευξιαζόµενο/η. Επίσης, ένα άλλο σηµαντικό θέµα
είναι η εξεύρεση χρηµατοδότησης. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα µπορούσε να
προτείνει να ενταχθεί η έκδοση της εφηµερίδας σε κάποιο πολιτιστικό πρό-
γραµµα. Ευκταίο είναι να βρεθεί ένας χώρος µε Η/Υ µέσα στο σχολικό κτήριο,
ο οποίος να παραχωρηθεί στη συντακτική οµάδα για τις συναντήσεις της.

Μια εφηµερίδα που θα προωθούσε προτάσεις προς υλοποίηση, όπως, για
παράδειγµα, την υιοθέτηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας στο σχολείο,
αλλά και σε άλλα δηµόσια κτήρια της τοπικής κοινωνίας, θα µπορούσε να θε-
ωρηθεί απολύτως επιτυχηµένη δραστηριότητα στο πλαίσιο του µαθήµατος
«Πολιτική και ∆ίκαιο». 
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«Γυναίκες και πολιτική» 
της ∆έσποινας Ζουγγουρίδου και της Κωνσταντίνας Τζανίδου

Η συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή είναι πολύ µικρότερη από
την αντίστοιχη των ανδρών. Στις τελευταίες εκλογές για παράδειγµα, από τους
300 βουλευτές της Ελληνικής Βουλής, µόνο 48 είναι γυναίκες (ποσοστό 16 %).
Αναρωτηθήκαµε, για ποιους λόγους συµβαίνει αυτό. Σκεφθήκαµε λοιπόν, να
συζητήσουµε µε µια γυναίκα πολιτικό από την περιοχή µας, για να µάθουµε
“από πρώτο χέρι” τι είναι αυτό που αποθαρρύνει τις γυναίκες, να έχουν ενερ-
γότερη συµµετοχή στην πολιτική ζωή. Η Νοµαρχιακή Σύµβουλος Κιλκίς
κυρία Μαρινίδου, η οποία κατάγεται από τις Μουριές, µε µεγάλη χαρά δέχ-
θηκε να µας µιλήσει για την εµπειρία της από τη συµµετοχή της στην πολιτική
ζωή. Την ευχαριστούµε θερµότατα για τη ζεστασιά, µε την οποία µας υποδέχ-
θηκε στο σπίτι της, καθώς και για τις πολύ ενδιαφέρουσες και διαφωτιστικές
απόψεις που δέχθηκε να µοιραστεί µαζί µας:
• Καλησπέρα κυρία Μαρινίδου, είµαστε από το σχολείο των Μουριών του

Κιλκίς και ήρθαµε να σας πάρουµε µια συνέντευξη για τη συµµετοχή των
γυναικών στην πολιτική ζωή.

• Καλωσήρθατε κορίτσια και σας ευχαριστώ πολύ που µε τιµάτε µε την επι-
λογή σας.

• Κυρία Μαρινίδιου, θα θέλαµε κατ’αρχάς να µας πείτε για ποιους λόγους
ασχοληθήκατε µε την πολιτική;

•  Για εµένα, η πολιτική δεν είναι επάγγελµα. Ασχο -
λήθηκα κατά κύριο λόγο, επειδή η περιοχή µας χρει-
αζόταν ένα άτοµο να µεταφέρει τα προβλήµατα του
τόπου µας σε επίπεδο νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και
να βοηθήσει στην επίλυσή τους.
•  ∆ηλαδή, ήταν καθαρά δική σας απόφαση, δεν σας πα-
ρότρυνε κάποιος.
•  Ναι, ήταν επιλογή µου, γιατί ήθελα να προσφέρω στον
τόπο µου και τους συγχωριανούς µου.

• Πώς καταφέρνετε αλήθεια να συνδυάζετε την προσωπική ζωή µε την καριέρα;
• Κάθε εργαζόµενη γυναίκα θυσιάζει πολλά από την προσωπική της ζωή, γιατί

εκτός από εργαζόµενη, δεν παύει να έχει και οικογένεια, να είναι ενδεχοµένως
και µητέρα. Ιδιαιτέρως δε µια πολιτικός, πρέπει να καταφέρει πολλά πράγµατα,
να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, να παρίσταται στις εκ-
δηλώσεις που την καλούν, να είναι συνεπής σε ένα πολύ γεµάτο πρόγραµµα.
Εγώ προσωπικά δεν αφιερώνω πολύ χρόνο στον εαυτό µου, δεν ξεκουράζοµαι
και πολύ, είναι η αλήθεια, και κοιτάζω να τα συνδυάζω όλα, και κυρίως να µην
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αφήσω πίσω τα παιδιά µου, την οικογένειά µου. Το σηµαντικότερο βέβαια είναι
αυτό που κάνεις να το θέλεις και να σου αρέσει πραγµατικά, τότε δεν καταλα-
βαίνεις ούτε τον χρόνο, ούτε την πίεση, ούτε την κούραση.

• ∆ηλαδή, θα σας ενδιέφερε να βάλετε υποψηφιότητα και στις εθνικές (βου-
λευτικές) εκλογές ή το ενδιαφέρον σας εντοπίζεται αποκλειστικά στην το-
πική αυτοδιοίκηση;

• Όχι, µε ενδιαφέρει µόνο η τοπική αυτοδιοίκηση.
• Για ποιον λόγο;
• Η υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές απαιτεί περισσότερο χρόνο από την

προσωπική σου ζωή και από την οικογένεια. Επίσης, και οι οικονοµικές
απαιτήσεις είναι µεγαλύτερες. Όπως άλλωστε σας είπα, τη συµµετοχή µου
στην πολιτική ζωή την βλέπω ως προσφορά στον τόπο µου, όχι σαν επάγ-
γελµα ή σαν καριέρα.

• Πού οφείλεται, κατά τη γνώµη σας, το χαµηλό ποσοστό συµµετοχής των
γυναικών στην πολιτική ζωή;

• Οι γυναίκες ενδιαφέρονται µεν για την πολιτική, αλλά έχουν περισσότερες
ασχολίες στο σπίτι και την οικογένεια, δεν έχουν χρόνο.

• ∆ηλαδή πιστεύετε ότι η πολιτική τελικά είναι πιο πολύ “ανδρική υπόθεση”;
• Περισσότερο ναι, έχω φτάσει στο σηµείο να το πω αυτό. Ο λόγος είναι

αυτός που σας είπα. Ισχύει ακόµη ο παραδοσιακός ρόλος της γυναίκας στο
σπίτι. Γεγονός πάντως είναι, ότι η ζεστασιά του σπιτικού είναι υπόθεση
της γυναίκας. Η πολιτική απαιτεί αφοσίωση. Όχι λοιπόν ότι δεν µπορούν
και οι γυναίκες να ασχολούνται µε την πολιτική. Απλώς, πρέπει να συν-
δυάσουν πιο πολλά πράγµατα, να κάνουν τις επιλογές τους.

• Πώς θα µπορούσαν να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες για µεγαλύτερη συµµε-
τοχή στην πολιτική ζωή; Θα µπορούσαν να βοηθήσουν τα πολιτικά κόµ-
µατα, τα Μ.Μ.Ε., η ποσόστωση; Γιατί ξέρουµε ότι υπάρχει νόµος που
υποχρεώνει τα πολιτικά κόµµατα να περιλαµβάνουν σε ορισµένο ποσοστό
στα ψηφοδέλτια της τοπικής αυτοδιοίκησης γυναίκες. 

• Η ποσόστωση βοήθησε. Αν δεν υπήρχε ποσόστωση, θα υπήρχαν λιγότερες γυ-
ναίκες στην πολιτική ζωή. Πάντως, οι γυναίκες είναι πολυάσχολες, πολύ δραστή-
ριες και καταφέρνουν πολύ περισσότερα τελικά, απ’όσα και οι ίδιες φαντάζονται...

• Πιστεύετε ότι θα ήταν διαφορετικές οι πολιτικές αποφάσεις, αν συµµετεί-
χαν στην πολιτική ζωή περισσότερες γυναίκες; Θα βοηθούσε τον τόπο, την
Ελλάδα γενικότερα, να συµµετέχουν περισσότερες γυναίκες στη διαµόρ-
φωση των πολιτικών αποφάσεων;

• Ναι. Οι γυναίκες παίρνουν πιο εύκολα αποφάσεις. Λειτουργούν πιο αυθόρ-
µητα, είναι πιο πρακτικές και πιο διαλλακτικές, συζητούν περισσότερο από
τους άνδρες.
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• Πιστεύετε όµως ότι είναι έτοιµη η ελληνική κοινωνία να δεχθεί γυναίκες
πολιτικούς σε υψηλά αξιώµατα;

• Στη σηµερινή εποχή, ναι. 
• Ακόµη, ας πούµε, και πρωθυπουργό;
• Βεβαίως, ακόµη και γυναίκα πρωθυπουργό. Ο κόσµος άλλωστε κουράστηκε

µόνο µε άνδρες πολιτικούς. Οι γυναίκες µπορούν να φέρουν κάτι καινούριο.
• Μπορεί, κατά τη γνώµη σας, µια γυναίκα να συνδυάσει τη δυναµική συµ-

µετοχή και την καριέρα µε τη θηλυκότητα; 
• Ναι, γιατί όχι. Όταν εκλέχθηκα για πρώτη φορά στην τοπική αυτοδιοίκηση,

ήµουν η µοναδική γυναίκα µεταξύ 30 ανδρών! Οι άνδρες συνάδελφοι µε
δέχθηκαν πολύ καλά και τις τρεις φορές που εκλέχθηκα, έχω τις καλύτερες
σχέσεις και µε αντιµετωπίζουν µε πολύ καλή διάθεση. Με σέβονται και µε
εκτιµούν αφάνταστα, µου φέρονται “µε το γάντι”. Η γυναίκα πολιτικός
µπορεί να είναι και εµφανίσιµη και καλοστηµένη εκεί που χρειάζεται, ανά-
λογα µε την περίσταση, την εκδήλωση στην οποία συµµετέχει. Μπορεί να
χειρίζεται τις καταστάσεις µε σοβαρότητα, αλλά και µε χιούµορ. 

• Μήπως όµως αποθαρρύνονται οι γυναίκες από τα πρότυπα που προβάλ-
λουν οι άνδρες πολιτικοί, τα οποία έχουν κατ’ εξοχήν να κάνουν µε ισχύ,
εξουσία, φιλοδοξίες;

• Οι γυναίκες ασχολούνται πιο πολύ µε απλά πράγµατα, πρακτικά, µε θέµατα
καθηµερινότητας, που αυτά είναι που απασχολούν πιο πολύ και τον κόσµο.
Είναι ευαίσθητες και πηγαίνουν πιο κοντά, όπου υπάρχει πόνος και ανάγκη.
Η αλήθεια είναι ότι οι άνδρες είναι πιο σκληροί.

• Θα βοηθούσε οι πολιτικοί ηγέτες να ανέθεταν περισσότερα αξιώµατα και
θέσεις ευθύνης σε γυναίκες;

• Οπωσδήποτε. Έτσι, θα είχαν επιπλέον κίνητρα να ασχοληθούν µε την πο-
λιτική. Είναι άλλωστε σηµαντικό, να σου αναθέτουν έναν τοµέα που σου
αρέσει. Αν στη Νοµαρχία για παράδειγµα, τα πολιτιστικά θέµατα, η διορ-
γάνωση εκδηλώσεων κ.τ.λ. είναι πιο κοντά στα δικά µου ενδιαφέροντα, θα
ασχοληθώ και µε περισσότερο κέφι, για να προσφέρω στον τοµέα αυτό, να
βοηθήσω εκεί που ξέρω ότι υπάρχουν ανάγκες, αξιόλογοι άνθρωποι που
µπορούν να προσφέρουν κ.τ.λ.

• Κυρία Μαρινίδου, φτάσαµε στο τέλος και θα θέλαµε για άλλη µια φορά
να σας ευχαριστήσουµε θερµά για τη συνέντευξη που µας παραχωρήσατε.

• Εγώ σας ευχαριστώ και παρακαλώ να µε γράψετε ως πρώτη συνδροµήτρια
στην εφηµερίδα σας. Σας εύχοµαι καλή επιτυχία και να ξέρετε ότι θα σας
βοηθήσω, όπως µπορώ, σε ό,τι χρειαστείτε...
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«Η έρευνα της τάξης µας για τα Μ.Μ.Ε.» 
του Βαγγέλη Σαββίδη και του Ηλία Λαζαρίδη 

Μετά από έρευνα που πραγµατοποίησε η τάξη µας σχετικά µε τα Μ.Μ.Ε.,
και αφού βγήκαν τα αποτελέσµατα, µας δηµιουργήθηκε η περιέργεια για το
ποιο τελικά είναι το πιο ικανοποιητικό Μ.Μ.Ε. όχι µόνο για κατοίκους της πε-
ριοχής µας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Έτσι, µε αυτήν την αφορµή
ψάξαµε, βρήκαµε και σας παρουσιάζουµε δυό έρευνες σχετικές µε την απή-
χηση των Μ.Μ.Ε.: η µια είναι έρευνα του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας του
Α.Π.Θ. για το επίπεδο ενηµέρωσης της ηλικιακής οµάδας 18- 35 που δηµοσι-
εύθηκε στην εφηµερίδα “Το Βήµα” και η άλλη της εταιρείας VPRC/PUBLIC
ISSUE που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα “Καθηµερινή”. Συγκε κριµένα, το
46,2% δηλώνει ικανοποιηµένο από την ενηµέρωση που προσφέρουν οι εφη-
µερίδες, ενώ αντίθετα, το 38,2% δηλώνει λίγο ικανοποιηµένο από την ενηµέ-
ρωση που προσφέρει η τηλεόραση. Ο κυριότερος λόγος, για τον οποίο δή   λωσαν
ότι δεν ενηµερώνονται ικανοποιητικά από την τηλεόραση είναι ότι νιώθουν
απογοητευµένοι από τον τρόπο παρουσίασης των ειδήσεων. Το 72% εξηγεί
ότι οι καβγάδες υποβαθµίζουν την ποιότητα των ειδήσεων.

Η άλλη από τις έρευνες είναι συγκριτική: «Εφηµερίδες ή τηλεόραση; Πόσο
ικανοποιηµένοι είστε από την ενηµέρωση που σας προσφέρουν τα Μ.Μ.Ε.;».
«Πόσο αντικειµενικές είναι γενικά οι ειδήσεις στην τηλεόραση;» Το 78%
απάντησε ότι δεν είναι αντικειµενικές. Το 66% είπε ότι “µετά από ένα δελτίο
ειδήσεων που έχουν δει, τους έχει συµβεί να σκεφθούν ότι έχασαν τον χρόνο
τους”. Το 72% είναι δυσαρεστηµένοι από την ενηµέρωση που προσφέρει η
τηλεόραση στην Ελλάδα. 

Μετά από αυτά τα αποτελέσµατα, το µόνο σίγουρο είναι ότι η υποκειµενι-
κότητα και η δυσαρέσκεια που αντικατοπτρίζεται στο πέπλο των διαφορετι-
κών αντιλήψεων αφήνει µια πυκνή οµίχλη αµφιβολίας να αιωρείται πάνω από
το λήµµα “τηλεοπτική ενηµέρωση”. 

Στην τάξη µας φτιάξαµε και µοιράσαµε ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις
κλειστού τύπου και το µοιράσαµε σε 34 άτοµα διαφορετικής ηλικίας. Τα απο-
τελέσµατα που προέκυψαν έχουν ως εξής:
α) Με µεγάλη διαφορά το Μ.Μ.Ε. που προτιµούν για την ενηµέρωσή τους

είναι η τηλεόραση (28/34).
β) Ο λόγος για τον οποίο επιλέγουν την τηλεόραση είναι ότι συνδυάζει ήχο,

εικόνα, πολυµέσα (13/34).
γ) Το µεγαλύτερο ποσοστό προτιµά να ενηµερώνεται από Μ.Μ.Ε. εθνικού

επιπέδου, π.χ. εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας κ.ά. (20/34).
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δ) Η πλειοψηφία θεωρεί ότι ενηµερώνεται σε ικανοποιητικό βαθµό από τον Tύπο,
το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο (22/34), ενώ η ενηµέρωση από την τηλεόραση
θεωρείται ικανοποιητική από τους µισούς, ενώ από τους υπόλοιπους όχι.

στ) Οι µισοί επίσης προτιµούν να ψυχαγωγούνται από την τηλεόραση, λόγω
του ότι παρέχει περισσότερες επιλογές. 

ζ) 19 στους 34 χρησιµοποιούν το διαδίκτυο από ίντερνετ καφέ, κυρίως για
λόγους διασκέδασης.

η) Τέλος, µεγάλο ποσοστό συµφωνεί µε τη χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας
στην εκπαίδευση (24/32). 
Εµείς τώρα έχουµε και την εφηµερίδα που κρατάτε στα χέρια σας για την

ενηµέρωση και την ψυχαγωγία µας!

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

1. Πολιτική Επιστήµη

Επιπρόσθετα, µπορεί να γίνει συζήτηση στην τάξη για την Πολιτική Επι-
στήµη, η οποία είναι συστατικός κλάδος των κοινωνικών επιστηµών και απο-
σκοπεί στην ιδιαίτερη διερεύνηση και µελέτη του πολιτικού φαινοµένου,
τόσο των πηγών όσο και των επιπτώσεών του. Την προαγωγή της επιστηµο-
νικής µελέτης του πολιτικού φαινοµένου τόσο στην Ελλάδα όσο και στον
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο µε το πνεύµα και τη µέθοδο της νεότερης πολιτι-
κής επιστήµης, επιχειρεί η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαµβάνουν διαλέξεις, οµάδες εργα-
σίας, συνέδρια και εκδόσεις. Ο στόχος τους είναι διττός: α) η επικοινωνία
µεταξύ πολιτικής επιστήµης και άλλων συναφών κοινωνικών επιστηµών
στην Ελλάδα και β) η ανάπτυξη στενότερων επιστηµονικών επαφών µεταξύ
των ελλήνων πολιτικών επιστηµόνων και των συναδέλφων τους στα Βαλκά-
νια, την Ευρώπη, την Αµερική και αλλού. Σύµφωνα µε το καταστατικό της
εταιρείας, τα Μέσα για την επιτυχία του παραπάνω σκοπού είναι: α) Οι δια-
λέξεις, δηµόσιες συζητήσεις και σεµινάρια πάνω σε θέµατα θεωρίας της πο-
λιτικής επιστήµης ή γεγονότα πολιτικού ενδιαφέροντος, β) Η έκδοση
επιστηµονικής επετηρίδας, περιοδικού ή άλλων δηµοσιευµάτων, γ) Η ανά-
θεση ερευνών και µελετών σε µέλη της Εταιρείας, σε συνεργασία ενδεχοµέ-
νως µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, άλλους επιστήµονες ή συγγενή επιστηµονικά
σωµατεία και οργανώσεις, δ) Η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνερ-
γασίας µε ηµεδαπές, αλλοδαπές ή διεθνείς εταιρείες, κέντρα ερευνών του
ίδιου ή ανάλογου σκοπού και η συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια και επιστη-
µονικές συναντήσεις. 
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Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http:/www.politikinet.gr/mainline/politiki_
epistimi µπορείτε να δείτε ολόκληρο το καταστατικό της εταιρείας.

2. Πολιτική απάθεια

Όσον αφορά το θέµα της πολιτικής απάθειας, χρήσιµο είναι να διαβαστεί
το παρακάτω απόσπασµα από τον ∆ηµοσθένη και να γίνει συζήτηση στην
τάξη για την πολιτική απάθεια σήµερα.

Πηγή: εφηµερίδα Citypress, http://www.citypress.gr/ (9-5-2008).

«Περί όνου σκιάς»
Βρισκόµαστε στον 4ο π.Χ. αιώνα, τον αιώνα της παρακµής της Αθηναϊκής

∆ηµοκρατίας. Ο ∆ηµοσθένης αγορεύει στην Εκκλησία του ∆ήµου. Προσπα-
θεί να ενηµερώσει τους Αθηναίους για τα προβλήµατα της πόλης και να τους
παρακινήσει για αγώνες και θυσίες, µα εκείνοι οχλαγωγούν και αδιαφορούν
για τα λεγόµενα του. Ενοχληµένος, αλλάζει την οµιλία του και αρχίζει να
τους µιλά για κάποιον Αθηναίο που νοίκιασε έναν γάιδαρο για να πάει στα
Μέγαρα. Καθ’ οδόν προς τα Μέγαρα, καθώς έκανε υπερβολική ζέστη, ο ενοι-
κιαστής ζήτησε να ξαποστάσουν για λίγο και κάθισε στη σκιά του γαϊδάρου.
Ο ιδιοκτήτης, όµως, θυµωµένος, του ζήτησε να σηκωθεί αµέσως, λέγοντας
του: “σου µίσθωσα τον όνο, όχι όµως και τη σκιά του”. Στο σηµείο αυτό, ο
∆ηµοσθένης σταµατά την οµιλία του και τότε το πλήθος, που εν τω µεταξύ
άρχισε να εκδηλώνει ενδιαφέρον, αρχίζει να φωνάζει: “και µετά; Πες µας τι
έγινε µετά”. Και τότε, ο ∆ηµοσθένης, εκνευρισµένος, τους λέει περιφρονη-
τικά: “ενδιαφέρεστε περισσότερο για τη σκιά του γαϊδάρου, παρά για ση-
µαντικά πράγµατα που σας αφορούν”.

Η ιστορία αυτή φανερώνει την αδιαφορία των Αθηναίων για τα κοινά, που
ήταν συγχρόνως η αιτία και το αιτιατό της παρακµής της Αθηναϊκής ∆ηµο-
κρατίας. Από τη στιγµή που οι Αθηναίοι έχασαν το ενδιαφέρον τους για τα δη-
µόσια πράγµατα, άρχισε και η παρακµή της πολιτείας τους. Η απουσία
πολιτικών και πνευµατικών ηγετών που θα ενέπνεαν τους Αθηναίους, σε συν-
δυασµό µε τον άκρατο ατοµικισµό, οδήγησαν στην αδιαφορία και αυτό ήταν
η αρχή του τέλους. 

Όλες οι σφυγµοµετρήσεις των τελευταίων ετών δείχνουν µια διαρκώς αυ-
ξανόµενη αδιαφορία των νέων γενικώς για τα κοινά. Η πνευµατική και πολιτική
ηγεσία, αλλά ακόµη και µερίδα των ΜΜΕ, χαρακτηρίζουν το φαινόµενο επι-
κίνδυνο για το µέλλον της δηµοκρατίας και της πατρίδας. ∆εν αναρωτιούνται
όµως τι φταίει γι’ αυτό και ποια είναι η δική τους ευθύνη. Η τηλεόραση, σε
θέµατα γενικής παιδείας, έχει σχεδόν υποκαταστήσει το σχολείο, επιβάλλοντας
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έναν σύντοµο, απλοϊκό και συναισθηµατικό λόγο, δίχως ουσία και νόηµα, που
οδηγεί αναπόφευκτα στην α πο   πολιτικοποίηση. 

Σήµερα η φράση “περί όνου σκιάς” χρησιµοποιείται για να δηλώσουµε
ότι ένα θέµα είναι ανάξιο λόγου. Π.χ “Εδώ ήρθαµε για να µας πείτε το πρό-
βληµά σας και όχι για να µιλήσουµε περί όνου σκιάς”.

∆. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Carnoy Μ., Κράτος και Πολιτική Θεωρία, µτφρ. Σ. Παπαϊωάννου, επιµ.
∆ιον. Γκράβαρης, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1990.

• Dahl R., Σύγχρονη πολιτική ανάλυση, επιµ. Γ.Κ. Βλάχος, εκδ. Παπαζήση,
Αθήνα 1979.

• ∆εµερτζής Ν., Η ελληνική πολιτική κουλτούρα σήµερα, εκδ. Οδυσσέας,
Αθήνα 1994.

• ∆ραγώνα-Μονάχου Μυρτώ (επιµ.), Η πολιτική Φιλοσοφία σήµερα (πρα-
κτικά Ε΄ Παν. Συνεδρίου Φιλοσοφίας), Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία –
Τοµέας Φιλοσοφίας Παν/µίου Κρήτης, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1994.

• Duverger M., Εισαγωγή στην Πολιτική, µτφρ. Σ. Οικονόµου, εκδ. Παπα-
ζήση, Αθήνα 1985.

• Finley I.M., Η πολιτική στον αρχαίο κόσµο, µτφρ. Σ. Βουτσάκη, Παν/κές
εκδ. Κρήτης, Ηράκλειο 1999.

• Goleman J., Ιστορία της πολιτικής σκέψης, µτφρ. Γ. Χρηστίδης, επιµ. Π.
Βαλλιάνος (τ. Α΄- Β΄), εκδ. Κριτική, Αθήνα 2006.

• Κουσκουβέλης Ηλ., Εισαγωγή στην πολιτική επιστήµη και τη θεωρία της

πολιτικής, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1997.
• Μακιαβέλλι Ν., Ο ηγεµόνας, µτφρ. Ζ. Ζωγραφίδου-Καραχάλιου, εκδ. Βά-

νιας, Θεσ/νίκη 1999.
• Meny Υ., Συγκριτική πολιτική – Οι δηµοκρατίες: Γαλλία, Γερµανία, Ην. Πο-

λιτείες, Ιταλία, Μ. Βρετανία, µτφρ.– επιµ. Παντ. Κυπριανός – Στ. Μπάλιας,
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1995.

• Ρούσης Γ., Το κράτος από τον Μακιαβέλι στον Βέµπερ, εκδ. Γκοβόστη,
Αθήνα.

• Ρουσσώ Ζ.Ζ., Το κοινωνικό συµβόλαιο ή αρχές του πολιτικού δικαίου, µτφρ. –
εισαγωγή – σηµ. ∆ανάη Ν. Κουχτσόγλου, εκδ. ∆αρεµά, Αθήνα.

• Σατελέ Φ., Πιζιέ-Κουσνέρ Ε., Οι πολιτικές αντιλήψεις του 20ου αιώνα,
µτφρ. Σ. Καράς, εκδ. Ρέππας, Αθήνα 1982.

• Sinclair Τ. Α., Ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκέψεως, προλ. Γ.Κ. Βλάχος,
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1969.



44

• Τερλεξής Πανταζής, Πολιτειοµετρία, Θεωρία και πράξη, εκδ. Παπαζήση,
Αθήνα 1977. 

• Τσάτσος Κ., Πολιτική, Οι Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 2000. 
• Umberto C., Η πολιτική σκέψη (τόµος Α΄), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1972.
• Weber Μ., Η πολιτική ως επάγγελµα, εισ. & µτφρ. Μ. Γ. Κυπραίου, εκδ.

Παπαζήση, Αθήνα 1987. 
• Χοµπς Τ., Λεβιάθαν, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1989.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Το 2ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να
διδαχθούν σε 3 διδακτικές ώρες.

Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διδακτικοί στόχοι του 2ου κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:

• Να ορίσουν την έννοια του ∆ικαίου και να κατανοήσουν ότι το ∆ίκαιο ρυθ-
µίζει κάθε τοµέα της δηµόσιας και της ιδιωτικής ζωής.

• Να αντιληφθούν τη σηµασία του ∆ικαίου για την οµαλή κοινωνική συµ-
βίωση.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι το ∆ίκαιο στη ∆ηµοκρατία προέρχεται από τη
συναίνεση των πολιτών για τον τρόπο οργάνωσης της πολιτείας τους και
της αρµονικής συµβίωσής τους µέσα σε αυτήν.

• Να αντιληφθούν ότι η σχέση ∆ικαίου και κοινωνικής πραγµατικότητας
είναι σχέση αλληλεπίδρασης.

• Να διακρίνουν τους κανόνες ηθικής από τους κανόνες ∆ικαίου.
• Να κατανοήσουν ποια είναι τα υποκείµενα ∆ικαίου και να συγκρίνουν τα

χαρακτηριστικά των φυσικών και των νοµικών προσώπων.
• Να ορίσουν την έννοια του νοµικού προσώπου.
• Να ορίσουν την έννοια της έννοµης τάξης.
• Να αντιληφθούν τις διακρίσεις του ∆ικαίου.
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Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η διδακτική ώρα: 
Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του ∆ικαίου (σσ. 11-14)

α) Ορισµός του ∆ικαίου

Γίνεται συζήτηση µε θέµα: Τι είναι ∆ίκαιο. Ο διδάσκων µπορεί να παρου-
σιάσει στους µαθητές διάφορους νόµους π.χ. το άρθρο 308 του Ποινικού Κώ-
δικα (“Όποιος µε πρόθεση προξενεί σε άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της

υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών”), διατάξεις του Κ.Ο.Κ. κ.τ.λ. 
Χρήσιµη κρίνεται η αναφορά στην έννοια του κανόνα, την οποία µπορεί

να αντλήσει ο διδάσκων από το παράθεµα στις σσ. 18-19. Γίνεται διάκριση
ανάµεσα στον γραπτό και στον άγραφο κανόνα ∆ικαίου.

β) Χαρακτηριστικά κανόνων ∆ικαίου

Ο διδάσκων µπορεί να εντοπίσει µαζί µε τους µαθητές τα βασικά χαρα-
κτηριστικά των κανόνων ∆ικαίου σε συγκεκριµένες διατάξεις νόµων.

γ) Προέλευση του ∆ικαίου

Τίθεται το ερώτηµα: Από πού αντλεί το ∆ίκαιο τη δεσµευτικότητά του; Γί-
νεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του όρου “∆ίκαιο”. Μπορεί να αξιοποι-
ηθεί, συνδυαστικά, το παράθεµα από τον Πλάτωνα (σσ. 19-20).

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Για την ιστορική εξέλιξη του όρου «∆ίκαιο»
Πηγή: Τρωϊάνου Σπ., Βελισσαροπούλου-Καράκωστα Ι., Ιστορία ∆ικαίου,

από την αρχαία στην νεώτερη Ελλάδα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997. 

«Οι όροι δίκαιο, µε την έννοια της έννοµης τάξης και νόµος απουσιάζουν
από τα οµηρικά έπη. Αντίθετα, απαντούν συχνά οι όροι θέµις και δίκη. Ο όρος
θέµις, που χρησιµοποιείται ήδη από τους µυκηναϊκούς χρόνους, εκτός από την
οµώνυµη θεότητα, υποδηλώνει την σταθερότητα, που αντιδιαστέλλεται στη
βία ή ακόµα τις θεϊκές αποφάσεις και τους χρησµούς. Η οµώνυµη θεότητα
υπαγορεύει αποφάσεις εµπνευσµένες από το ∆ία. Από τη λέξη θέµις προέρ-
χεται ο όρος θέµιστες, ο οποίος συνδέεται µε την απονοµή της δικαιοσύνης
από αρχαϊκούς δικαστές, τους δικασπόλους. Και η ∆ίκη υπήρξε θεότητα του
ελληνικού πανθέου. Η λέξη δίκη ετυµολογείται από το ρήµα δείκνυµι. Προτού
αποκτήσει την έννοια του δικαστικού αγώνα και του ένδικου µέσου, ο όρος
δίκη σήµαινε την δικαιοσύνη και την δικαστική απόφαση …».
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δ)  Εξέλιξη του ∆ικαίου

Το ∆ίκαιο δεν µένει αµετάβλητο, αλλά επηρεάζεται, διαµορφώνεται από
τις κοινωνικές µεταβολές. Η σχέση µεταξύ ∆ικαίου και κοινωνικής πραγµα-
τικότητας είναι σχέση αλληλεπίδρασης (σ. 20). Συνιστάται να διδαχθεί σε συν-
δυασµό µε το παράδειγµα για την αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας.

ε)  Σύνδεση της έννοιας του ∆ικαίου µε την έννοια της ∆ικαιοσύνης

∆ιεξάγεται συζήτηση µε βάση τα ερωτήµατα της σελίδας 20 για τη δίκαιη
κατανοµή του κοινωνικού πλούτου. Μπορούν, επίσης, να αξιοποιηθούν τα πα-
ραθέµατα των σελίδων 20-21 από τον Πανδέκτη και τον Μπρεχτ.

2η διδακτική ώρα: 
Κανόνες ∆ικαίου και ηθικής - η διαφορά (σσ. 21-22)

α)  ∆ιαφορές κανόνων ∆ικαίου και κανόνων ηθικής

Γίνεται συζήτηση µε αφόρµηση συγκεκριµένα παραδείγµατα, προκειµένου
οι µαθητές να εντοπίσουν µόνοι τους τις διαφορές µεταξύ κανόνων ∆ικαίου
και ηθικής. Για παράδειγµα, ένας κανόνας ηθικής µου επιβάλλει να µην αθετώ
την υπόσχεση που έδωσα σε έναν φίλο µου να τον βοηθήσω στα µαθήµατα
του σχολείου. Ο κανόνας αυτός, όµως, δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους.
Αν δεν τον τηρήσω, εποµένως, δεν θα υποστώ την επιβολή µιας ποινής. 

β)  Η κοινωνική συναίνεση ως προϋπόθεση της νοµοθεσίας

Επιχειρείται ανάλυση της έννοιας “κοινωνική ηθική”: πρόκειται για τις
συλλογικές αξίες µιας κοινωνίας, για τις αρχές που κατά τεκµήριο αναγνωρί-
ζονται και γίνονται σεβαστές απ’ όλους τους ανθρώπους µιας συγκεκριµένης
κοινωνίας, ανεξάρτητα από την κοσµοθεωρία που υιοθετεί καθένας από αυ-
τούς. Το ∆ίκαιο δεν µπορεί να αντιβαίνει στις αξίες αυτές, γιατί τότε δεν θα
συµβάλλει στη συνοχή της συγκεκριµένης κοινωνίας, αλλά, αντίθετα, θα την
καταστρέφει.

Η κοινωνική συναίνεση αναπτύσσεται στο πλαίσιο της δηµόσιας δηµοκρα-
τικής διαβούλευσης. Είναι σηµαντικό να γίνει στην τάξη συζήτηση σχετικά
µε το θέµα αυτό και να ασκηθούν οι µαθητές στην ‘τέχνη του διαλόγου’. ∆ιε-
ξάγεται σήµερα δηµόσια διαβούλευση; Με ποιον τρόπο; (π.χ. στα συνέδρια
των πολιτικών κοµµάτων, στις πολιτικές νεολαίες). Με βάση τα παραπάνω,
µπορεί να γίνει αναφορά και στην κοινωνία των πολιτών, στο σύνολο, δηλαδή,
των οργανώσεων ενεργών πολιτών που αναπτύσσουν συλλογική δράση (βλ.
7ο κεφάλαιο).
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Μορφές δηµόσιας διαβούλευσης

Σήµερα υιοθετούνται νέες µορφές διαβούλευσης, στην τηλεόραση, στο
διαδίκτυο, σε bloggs κ.τ.λ., διότι η διαβούλευση δικαιώνει την έννοια της
συµµετοχικής δηµοκρατίας. 

Η δηµόσια διαβούλευση µπορεί να αποτυπώνεται σε ιστοσελίδα, ώστε
κάθε θέση που θα διατυπώνεται θα είναι προσβάσιµη στους ενδιαφερόµενους
πολίτες και ανοιχτή σε περαιτέρω δηµόσιο έλεγχο και κριτική. Η κοινωνική
διαβούλευση είναι κυρίως η αυθεντική συµµετοχή της ίδιας της κοινωνίας ή
τµηµάτων αυτής στον διάλογο. Ενδεικτικά παραδείγµατα διαβούλευσης µπο-
ρείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο. 

1) Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) διεξάγει ∆ηµόσια ∆ια-
βούλευση για το θέµα της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της διαδικτυακής
πειρατείας και τον ρόλο των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών. Η
διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Μαϊου 2008.
Το κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του
Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (web.opi.gr/portal/page/portal/opi).Τα
ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να εκθέσουν τις απόψεις τους.

2) ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για τον Κώδικα ∆εοντολογίας παροχής υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση διεξάγει η Ε.Ε.Τ.Τ.
(Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων), από τις 23 Απριλίου
2008 µέχρι και τις 30 Μαΐου 2008, µε αντικείµενο την έκδοση Κώδικα ∆ε-
οντολογίας, ο οποίος θέτει γενικές αρχές και διευκρινίζει διαδικασίες που
ακολουθούν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι για την παροχή υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών προς τους καταναλωτές. Η διαβούλευση αυτή απο-
σκοπεί στην καταγραφή και αξιοποίηση των απόψεων και των σχολίων των
ενδιαφερόµενων φορέων όσον αφορά τον υπό έκδοση Κώδικα, ο οποίος θα
έχει ισχύ Κανονισµού (www.infosoc.gr/infosoc/el).

3) Σε δηµόσια διαβούλευση ετέθη χθες µέσω της ιστοσελίδας του Υπουρ-
γείου Υγείας το σχέδιο νόµου για την Οργάνωση και Λειτουργία της Πρωτο-
βάθµιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική
µεταρρύθµιση του ΕΣΥ (http://www.mohaw.gr).

4) ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για τον φορητό µαθητικό υπολογιστή. Από την
ισ τοσελίδα του ΥΠΕΠΘ (5 Φεβρουαρίου 2008) ανακοινώθηκε ότι το σχέδιο
ενσωµάτωσης του "Φορητού Μαθητικού Υπολογιστή" στις σχολικές τάξεις τίθεται
σε δηµόσια διαβούλευση έως και την Παρασκευή 14 Απριλίου 2008. Οι ενδια-
φερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους µέσω της Φόρµας
∆ιαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση laptop@infosoc.gr ή εντύπως στη
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διεύθυνση: ∆ιαβούλευση για τον “Φορητό Μαθητικό Υπολογιστή”, Ειδική Υπη-
ρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα. 

γ) Σύγκρουση ∆ικαίου και Ηθικής

Γίνεται συζήτηση µε βάση τα παραδείγµατα που δίνονται στο βιβλίο (σ. 22).
Τα θέµατα αυτά προσφέρονται για διαθεµατικές δραστηριότητες.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

1. Τα όρια ∆ικαίου και Ηθικής
Πηγή: Μπέης Κ., στην ηλεκτρονικη διεύθυνση: www.kostasbeys.gr/articles

(25-6-2008).

«Τα όρια της Ηθικής και του ∆ικαίου στη βιοτεχνολογία αποδεικνύονται
πορώδη ή ρευστά. Οι σχέσεις τους επαναπροσδιορίζονται. Αυτό δεν σηµαίνει
ότι το ∆ίκαιο και η Ηθική στον χώρο της βιοτεχνολογίας ή της βιοϊατρικής
αλληλοαναιρούνται και η Ηθική υποκαθιστά το ∆ίκαιο. 

Όπως γνωρίζουµε, κανόνες δικαίου δεσµευτικούς παράγουν αποκλειστικά
και µόνον τα όργανα που είναι επιφορτισµένα από το Σύνταγµα. Πολλές φορές,
όµως, η νοµική ρύθµιση εµφανίζεται αναποτελεσµατική και χρειάζεται την
στήριξη θεµελιωδών αρχών ή αξιών ηθικής σηµασίας για να εξασφαλίσει µια
εφαρµογή αποτελεσµατική. Π.χ. η αριστοτελική αρχή της αναλογικότητας,
όπως αυτή εκφράζεται µε πλήθος ειδικότερων, κοινώς παραδεδεγµένων δικαιι-
κών αρχών, και ιδίως µε την καντιανή κατηγορική προσταγή, ότι δηλαδή η
οριοθέτηση της ελευθερίας καθενός πρέπει να γίνεται µε το ίδιο µέτρο, µε το
οποίο οριοθετείται και σε βάρος του η ελευθερία κάθε άλλου ανθρώπου, έχει
επιβιώσει στον φιλοσοφικό στοχασµό ως έγκυρη ηθική αξία, την οποία προσ-
διορίζουµε µε την, οπωσδήποτε, αόριστη νοµική έννοια της "δικαιοσύνης".

2. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
Πηγή: Ν. 3089/2002 / Α-327, Άρθρο 1455 (αντικατάσταση του άρθρου

του Α.Κ.) και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (http://www.bioethics.gr/docu-
ment. php?category_id=40&document_id=79).

Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιµο-
ποίηση) επιτρέπεται µόνο για να αντιµετωπίζεται η αδυναµία απόκτησης τέ-
κνων µε φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η µετάδοση στο τέκνο σοβαρής
ασθένειας. Η υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται µέχρι την ηλικία φυσικής ικα-
νότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούµενου προσώπου. Η ανθρώπινη ανα-
παραγωγή µε τη µέθοδο της κλωνοποίησης απαγορεύεται. Επιλογή του
φύλου του τέκνου δεν είναι επιτρεπτή, εκτός αν πρόκειται να αποφευχθεί σο-
βαρή κληρονοµική νόσος που συνδέεται µε το φύλο.
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Μια ευνοµούµενη και προοδευτική πολιτεία οφείλει να ρυθµίσει µε νό-
µους τις θετικές εξελίξεις της επιστήµης, τα αποτελέσµατα των οποίων επι-
δρούν στις ανάγκες των πολιτών. Ζητήµατα που µέχρι τώρα δεν αντιµε -
τωπίζονταν µε νοµοθετικούς κανόνες εντάχθηκαν στη σφαίρα της έννοµης
τάξης. Έτσι, µε την ψήφιση του Ν. 3089/2002 "Ιατρική υποβοήθηση στην
ανθρώπινη αναπαραγωγή" (ΦΕΚ  Α 327/23-12-2002), η χώρα µας βρίσκεται
στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών –και όχι µόνο– έννοµων τάξεων, που
τόλµησαν να ρυθµίσουν τις συνέπειες, σε αστικό, καταρχήν, επίπεδο της ια-
τρικώς υποβοηθούµενης ανθρώπινης αναπαραγωγής, καλύπτοντας ένα σο-
βαρό και ευαίσθητο κενό στη νοµοθεσία µας και ικανοποιώντας επιτακτικές
και χρόνιες κοινωνικές ανάγκες.

Η πρόοδος της βιοϊατρικής κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε εντυ-
πωσιακή. Τα πλέον σηµαντικά επιτεύγµατα συνοδεύτηκαν από ανησυχίες για
ενδεχόµενη σύνδροµη προσβολή του ανθρώπου ως βιολογικής υπόστασης ή
ως προσώπου. Υπερεθνικές οργανώσεις, κυβερνήσεις, κοινωνικές οµάδες
δηµιούργησαν επιτροπές βιοηθικής για τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας
στις εφαρµογές της βιοϊατρικής, µε σκοπό την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωµάτων. 

Έτσι, µε τον Ν. 2667 ΦΕΚ Α 281/18-12-1998 συστάθηκε Εθνική Επι-
τροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, η
οποία έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α) Εξετάζει κάθε ηθικό, κοινωνικό ή νοµικό ζήτηµα σχετικό µε τις εξελί-
ξεις, ιδίως στη Βιολογία, τη Βιοτεχνολογία, την Ιατρική και τη Γενετική. 

β) ∆ιατυπώνει, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία, προτάσεις συ-
νολικής πολιτικής και συγκεκριµένων ενεργειών για ειδικά προβλήµατα σε
αυτά τα θέµατα. 

γ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς κα παρεµφερή όργανα, µεριµνά
δε για τη συµµετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς εκδηλώσεις, σχετικές µε την
έρευνα στους τοµείς ενδιαφέροντός της. 

δ) Ενηµερώνει τους πολίτες µε κάθε πρόσφορο µέσο για θέµατα που αφο-
ρούν την εξέλιξη των βιολογικών επιστηµών και τις συνέπειες των εφαρµο-
γών τους. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και νο-
µικά ζητήµατα που προκύπτουν µε εντεινόµενο ρυθµό από τη διαρκή εξέλιξη
της βιολογίας, της βιοϊατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδί-
δοντας σχετικές εισηγήσεις. Συνεργάζεται, επίσης, µε αρµόδιους φορείς στη
χώρα µας και διατυπώνει προτάσεις για τη θέσπιση νοµοθεσίας ή τη λήψη
άλλων µέτρων πολιτικής από την πλευρά της Πολιτείας.
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3η διδακτική ώρα: 
Υποκείµενα ∆ικαίου (σσ. 22-23) 

∆ιακρίσεις ∆ικαίου (σσ. 23-24)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

1. Το δικαίωµα προστασίας της προσωπικότητας
Πηγή: Φιλίππου ∆ιον., “Το δικαίωµα προστασίας των προσωπικών δεδο-

µένων στην ελληνική έννοµη τάξη ”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
infolaw.gr (25-6-2008).

«Η ραγδαία ανάπτυξη, διάδοση και χρήση των τεχνολογιών µεταβάλλει
ριζικά τα δεδοµένα της επικοινωνίας σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής
ζωής, από την πολιτική, την οικονοµία και τα µέσα ενηµέρωσης έως τις επι-
στήµες, την εκπαίδευση και την τέχνη. Η µεταφορά δεδοµένων, η ασύρµατη
τηλεφωνία, το διαδίκτυο (internet), η ταυτόχρονη µεταφορά κειµένων, εικό-
νων και δεδοµένων και εν γένει οι πρωτόγνωρες δυνατότητες της ψηφιακής
τεχνολογίας επιφέρουν τεράστιες επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονοµικό γί-
γνεσθαι. Εκτός των άλλων, η χρήση όλων αυτών των µέσων της σύγχρονης
τεχνολογίας, που σηµατοδοτούν τη φύση της σύγχρονης κοινωνίας, θέτει σε
άµεσο κίνδυνο τα δικαιώµατα του πολίτη καθώς και εν γένει την ατοµική,
κοινωνική και ηθική του υπόσταση. 

Για το σκοπό αυτό µε την απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 1996 για
την αναθεώρηση του Συντάγµατος, η οποία ολοκληρώθηκε στις 17-4-2001, έγι-
ναν σηµαντικές τροποποιήσεις στον τοµέα των συνταγµατικών δικαιωµάτων.
Πρόκειται για την προστασία του ατόµου από τους βιοϊατρικούς πειραµατι-
σµούς (άρθρ. 5 παρ. 5), για το δικαίωµα στην πληροφόρηση, (άρθρ. 5Α) και
για την προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική προστασία των προσωπικών
δεδοµένων ή το δικαίωµα στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση (άρθρ. 9Α). 

Τα τρία αυτά νέα δικαιώµατα κατοχυρώνονται ρητά σε αρκετά ευρωπαϊκά
συνταγµατικά κείµενα.» 

2) ∆ικαίωµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων σε διεθνές επίπεδο
Πηγή: Φιλίππου ∆ιον., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.infolaw.

gr/articles.asp?ArticleID=578 (28-6-2008).

• 1980 ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(Ο.Ο.Σ.Α.) υιοθέτησε ένα κείµενο µε τίτλο: “Αρχές διέπουσες την προ-
στασία της προσωπικής σφαίρας του ανθρώπου από τις διασυνοριακές
ροές προσωπικών στοιχείων”. 
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• Το Συµβούλιο της Ευρώπης µε τη Σύµβαση 108/1981 “για την προστασία
των ατόµων από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσω-
πικού χαρακτήρα” κωδικοποίησε τις θεµελιώδεις αρχές που αποτελούσαν
τον “σκληρό πυρήνα” της προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα.

• «Σύµβαση Εφαρµογής της Συµφωνίας του Schengen», η οποία υπογρά-
φθηκε στη πόλη Schengen του Λουξεµβούργου την 19η Ιουνίου 1990,
αφού περιέχει ειδικές διατάξεις για την προστασία δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και ασφάλειας δεδοµένων.

• Το 1995 µετά από µακροχρόνιες διαπραγµατεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση
υιοθετεί την Οδηγία 95/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Οδηγία
αυτή περιέχει τις γενικές αρχές, γνωστές και ως “Οκτώ Αρχές”.

• 18η ∆εκεµβρίου 2000 (45/2001) εκδίδεται ο Κανονισµός του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρώπης, σχετικά µε την προ -
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοι -
νότητας.

• Στη συνέχεια, εκτός των άλλων, εκδίδεται η οδηγία 97/66 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, “περί επε-
ξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας
της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα”. Η οδηγία αυτή αντι-
καταστάθηκε µε την πρόσφατη οδηγία 58/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 “σχετικά µε την
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών”.

[Ο ∆ιονύσιος Φιλίππου είναι Επίκουρος καθηγητής Νοµικής Σχολής].

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:
Επεξεργασία πηγών

Μπορούν να δοθούν κείµενα νόµων στους µαθητές και να αναζητηθούν τα
βασικά χαρακτηριστικά των κανόνων ∆ικαίου. Επίσης, µπορούν να δοθούν
ειδήσεις από εφηµερίδες, από τις οποίες κάποιες θα αφορούν κανόνες ∆ικαίου
και κάποιες κανόνες κοινωνικής συµπεριφοράς, ώστε να µπορεί να γίνει η
σύγκριση. Στη συνέχεια, µπορεί να γίνει η διάκριση µεταξύ δηµόσιου και ιδιω-
τικού ∆ικαίου και των επιµέρους κλάδων για καθεµιά από τις περιπτώσεις
αυτές που ρυθµίζονται από το ∆ίκαιο.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 

1. ∆ίκαιο Πνευµατικής ιδιοκτησίας

Το σύµβολο του copyright

Στην Ελλάδα θεµελιώδης Νόµος Πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ο νόµος
2121/1993 (ΦΕΚ 25, 4-3-93) ο οποίος, βασιζόµενος στο καταστατικό του Παγ-
κόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας, αναθεωρεί την προηγούµενη
νοµοθεσία του 1920 και συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Κ οι νό τητας.

Πνευµατικό ∆ικαίωµα ή Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτά ο πνευµατικός
δηµιουργός πάνω στο πρωτότυπο έργο του, που περιλαµβάνει: "... πνευµατικό
δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε οποιαδήποτε
µορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείµενα, οι µουσικές συνθέσεις, µε
κείµενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, µε µουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και
οι παντοµίµες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών,
στα οποία περιλαµβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής,
τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογρα-
φίες, τα έργα των εφαρµοσµένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα
τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την
αρχιτεκτονική ή την επιστήµη."(Ν.2121/1993, ΦΕΚ Α 25/4-3-1993, "Πνευ-
µατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα"). 

Για τη διαχείριση και την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιο-
κτησίας ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ, βλ. http://aepi.gr).

2. Οργανισµoί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας:

α) Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (http://www.obi.) είναι ο
αποκλειστικά αρµόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτε-
χνιών και βιοµηχανικών σχεδίων. Στον διεθνή χώρο υπάρχει ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, (World Intellectual Property Organi-
zation-WIPO), µε έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας. Είναι ένας εξειδικευµένος
οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών που ιδρύθηκε το 1967 από τα κράτη-
µέλη, µε σκοπό να προωθήσουν την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας
σε ολόκληρο τον κόσµο, µέσω της συνεργασίας των κρατών-µελών και σε
συνεργασία µε άλλους διεθνείς οργανισµούς. 

Επίσης, µπορείτε να επισκεφθείτε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Παρέχει πρόσβαση στις συλλογές δεδοµένων
πνευµατικής ιδιοκτησίας που φιλοξενούνται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, όπως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, σήµατα βιοµη-
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χανικών Σχεδίων, εµβλήµατα, επίσηµα εµβλήµατα των διακυβερνητικών
ορ γανισµών κ.τ.λ. ∆είτε, επίσης, το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 27ης Σεπτεµβρίου 2007 µε τίτλο "i2010: προς µια ευρωπαϊκή ψηφιακή
βιβλιοθήκη" στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (www.europarl.europa.
eu/sides). 

β) Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (Hellenic Organization for Stan-
dardization-ELOT) ιδρύθηκε µε το Ν. 372/
1976. Από το 1997 λειτουργεί ως Ανώνυµη

Εταιρεία, βάσει του Νόµου 414/96 και του Π.∆. 155/1997. 
Ο µοναδικός ελληνικός θεσµοθετηµένος φορέας που εκπονεί, εκδίδει και

διαθέτει στο ευρύ κοινό τα “Ελληνικά Πρότυπα”, που φέρουν και το ακρώ-
νυµό του (π.χ. Πρότυπο ΕΛΟΤ Κ, όπου Κ: ο κωδικός αριθµός του συγκεκρι-
µένου προτύπου).

Στη σύγχρονη επιχειρηµατική πρακτική προκύπτει ανάγκη για εναρµόνιση
των επιχειρήσεων και οργανισµών µε βάση ∆ιεθνή Πρότυπα - Συστήµατα
∆ιαχείρισης, που πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόµενους φορείς την
ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών απόλυτα συµµορφούµενων
µε τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης. Επιπλέον, οι εταιρείες καλούνται
να δρουν σύµφωνα µε οδηγίες που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική
νοµοθεσία. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά ∆ιεθνή Πρότυπα: 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης: ISO 9001:2000 - Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποι-

ότητας: ISO 14001: 2004 - Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης: ISO
22000 (HACCP) - Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων/Ανά-
λυση Κίνδυνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου: (HACCP), OHSAS 18001:
1999/ΕΛΟΤ 1801 - Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας
στην Εργασία: ISO 17025: 2005 - Συστήµατα ∆ιαχείρισης για Εργαστήρια
∆οκιµών και ∆ιακριβώσεων: ISO 27001: 2005 - Συστήµατα Ασφαλούς ∆ια-
χείρισης Πληροφοριών: ISO 13485:2003 κ.τ.λ. (http://ep.espacenet.com). 

γ) Αµερικανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εµπορικών Σηµάτων
δ) Παγκόσµιος Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
(βλ. σχετικά µε όλα τα παραπάνω: www.copyright.com, www.dfc.org,

www.wipo.int, http://europa. eu /scadplus/leg/el/s06020.htm).
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∆ . ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Συζήτηση στην τάξη για κανόνες ∆ικαίου και Ηθικής.

Η τάξη χωρίζεται σε δύο οµάδες. Η µια οµάδα δηµιουργεί έναν κατάλογο
µε κανόνες ∆ικαίου και η άλλη οµάδα κατάλογο µε κανόνες ηθικής και
κανόνες ∆ικαίου. Από τη συζήτηση που γίνεται στην τάξη συνάγονται συµπε-
ράσµατα σχετικά µε το ποιοι κανόνες προηγούνται, ποιοι θεσµοθετούνται και
ποια είναι η διαφορά µεταξύ τους.

2. Οµαδική εργασία στην τάξη.
Αναζήτηση καταστατικού για τη σύσταση και τη λειτουργία σωµατείου

και συζήτηση για το περιεχόµενο του καταστατικού. Στο παράθεµα του βι-
βλίου, στη σελίδα 24, δίνεται το καταστατικό του σωµατείου “το χαµόγελο
του παιδιού”. 

3. Συζήτηση στην τάξη περί τεχνητής γονιµοποίησης.

∆ιαβάζεται στην τάξη το διήγηµα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη “Ο γάµος
του Καραχµέτη”, στο οποίο ο συγγραφέας αποτυπώνει µε γλαφυρότητα την
αδυναµία της συζύγου του Κουµπή, της Σεραϊνώς, να αποκτήσει παιδιά, γεγονός
το οποίο οδηγεί τον Κουµπή να πάρει και δεύτερη σύζυγο, τη “ροδόπλαστη”
αλλά και γόνιµη Λελούδα. Η Σεραϊνώ όχι µόνο συµφωνεί, αλλά και παρακαλεί
τον Κουµπή να την αφήσει να ανατρέφει τα παιδιά που θα κάνει µε τη Λελούδα,
τη “δανεική”, θα έλεγε κανείς σήµερα, µητέρα. 

«...Η Σεραΐνα επέζησε δέκα ή δώδεκα έτη, όσα ήρκουν δια ν’ αναθρέψει
τα τέκνα του Κουµπή. Ανεπαύθη κ’ ετάφη έξωθεν του ναΐσκου του Αγίου ∆η-
µητρίου...Όταν επήγαν µετά τρία έτη να σκάψουν για την ανακοµιδή των λι-
ψάνων της, λεπτόν θεσπέσιον άρωµα ως βασιλικού, µόσχου και ρόδου άµα,
ανήλθεν εις τους µυκτήρας του ιερέως, του σκάπτοντος εργάτου, της Λελούδας
και δύο άλλων παρισταµένων γυναικών. Τα κόκαλά της είχον ευωδιάσει.». 

(Βλ. επίσης την ταινία της Λένας Βουδούρη “Ο γάµος του Καραχµέτη”,
που βασίζεται στο οµώνυµο µυθιστόρηµα του Παπαδιαµάντη).

[Πολλά χρόνια αργότερα, το νοµοσχέδιο για την ιατρική υποβοήθηση στην
ανθρώπινη αναπαραγωγή έρχεται να δικαιώσει τη Σεραϊνώ. Η γυναίκα που
επιθυµεί να αποκτήσει παιδί και δεν µπορεί για ιατρικούς λόγους, έχει το δι-
καίωµα να ζητήσει τη βοήθεια µιας άλλης γυναίκας, που θα κυοφορήσει για
λογαριασµό της (βλ. και Παπαχρίστου Θ.Κ., ∆ιάλογοι περί τεχνητής γονιµοποί-

ησης, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 8-12-2002)].
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Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (για την ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή)

• Κριάρη-Κατράνη Ι., Βιοϊατρικές εξελίξεις και συνταγµατικό δίκαιο. Συνταγ-

µατικά θέµατα σχετικά µε τις µεθόδους υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και

τις εφαρµογές της γενετικής, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1994.
• Μανιτάκης Α., «Η νοµοθετική απαγόρευση της κλωνοποίησης και το δι-

καίωµα στην αναπαραγωγή», στο: Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε. (συντ.),
Τεχνητή γονιµοποίηση και γενετική τεχνολογία: Η ηθικονοµική διάσταση,
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003.

• Παπαχρίστου Θ., Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα. εκδ. Σάκ-
κουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003.

Άλλες πηγές:
• Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόµου 3305/2005: «Εφαρµογή των µεθόδων

ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής». 
• Ν. 3305/18-1-2005: «Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαρα-

γωγής». ΦΕΚ 17Α/27-1-2005.
• Ν.3089/2002: «Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή».

ΦΕΚ 327/23-12-2002. (Κεφάλαιο 8ο, άρθρα 1455-1460 Α.Κ.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Το 3ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να
διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. 

Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διδακτικοί στόχοι του 3ου κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:

• Να συνειδητοποιήσουν την ατοµική και συλλογική ευθύνη του ανθρώπου
στην οργάνωση και στη λειτουργία της ανθρώπινης κοινωνίας (π.χ. τον
ρόλο του πολίτη στην αρχαία πόλη-κράτος), να εκτιµήσουν τον τρόπο λει-
τουργίας της άµεσης δηµοκρατίας και να τον συγκρίνουν µε τη σηµερινή
έµµεση δηµοκρατία.

• Να αναλύσουν ιστορικά δεδοµένα και να τα αξιοποιήσουν για την αξιολό-
γηση των πολιτικών εξελίξεων (π.χ. τον ρόλο των δικαιικών ρυθµίσεων
ως συνεκτικού στοιχείου στην κοινωνική και πολιτική οργάνωση, βλ. Ιου-
στινιάνεια Κωδικοποίηση).

• Να κατανοήσουν τους βασικούς ‘σταθµούς’ της ελληνικής συνταγµατικής
ιστορίας, καθώς και τη σύνδεσή τους µε τα γεγονότα της ευρύτερης πολι-
τικής ιστορίας. Να συγκρίνουν τις διάφορες περιόδους της συνταγµατικής
µας ιστορίας.

• Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα θέσπισης Συντάγµατος για την
οργάνωση µιας ανεξάρτητης πολιτικής κοινότητας που βρίσκεται σ’ ένα
αρχικό στάδιο.

• Να συνειδητοποιήσουν τον αγώνα των Ελλήνων για τις δηµοκρατικές
αρχές και αξίες που αποτελούν στοιχείο του πολιτισµού τους.
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• Να αντιληφθούν τις βασικές µεταβολές της πολιτικής µας ιστορίας και να
αναπτύξουν θετική στάση σχετικά µε την ανάγκη συµµετοχής τους στο ιστο -
ρικό γίγνεσθαι.

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η και 2η διδακτική ώρα: 
Η Αρχαία Ελλάδα: η πόλη-κράτος (σσ. 27-29)

Η ελληνιστική εποχή: η οικουµενική πόλη (σσ. 29-30) 

Η βυζαντινή αυτοκρατορία – Οι κοινότητες (σσ. 30-32)

Οι γνώσεις από την Ιστορία Αρχαίου Κόσµου της Α΄ Λυκείου θεωρούνται
προαπαιτούµενες για τη διδασκαλία των τριών αυτών ενοτήτων. Για τον λόγο
αυτόν το µάθηµα µπορεί να γίνει υποβάλλοντας ερωτήσεις στους µαθητές
και στις µαθήτριες σχετικά µε ό,τι γνωρίζουν για την πόλη-κράτος, τα ελληνι -
στικά βασίλεια, τη ρωµαιοβυζαντινή αυτοκρατορία κ.τ.λ. Σκοπός είναι να
καταδειχθεί η εξέλιξη από την πόλη-κράτος στην αυτοκρατορία του Μ. Αλε-
ξάνδρου και στα ελληνιστικά βασίλεια στη συνέχεια. Επίσης, πρέπει να τονι-
στεί η λειτουργία του ∆ικαίου ως ενοποιητικού/συνεκτικού στοιχείου της κοι-
νωνίας και της πολιτικής της οργάνωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η Ιουστινιάνεια Κωδικοποίηση.

Χρήσιµο, επίσης, θα ήταν να αξιοποιηθούν τα παραθέµατα, όπως, για παρά-
δειγµα, αυτό για τον  Όρκο των Αθηναίων εφήβων, καθώς και αυτό για τις συ-
νεδριάσεις της Εκκλησίας του ∆ήµου. (Βλ. επίσης ολόκληρο το κείµενο Περι-

κλέους Ἐπιτάφιος Λόγος (Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν Β, § 35�46) στον δικτυακό
τόπο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, www.phil.uoa.gr).

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

1. Η δηµιουργία της πόλης-κράτους
Πηγή: Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1252b29 - 1253a4, εισαγωγή – µετάφραση

– σχόλια φιλολογική οµάδα Κάκτου, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1993.

«Μια κοινωνία µε περισσότερες κώµες σχηµατίζει την τέλεια πόλη, που
έφτασε να γίνει αυτάρκης, δηµιουργήθηκε για να γίνει ευκολότερη η εξασφά-
λιση των αναγκαίων και διατηρείται για να ζουν καλύτερα οι πολίτες. Γι’ αυτό
κάθε πόλη υπάρχει εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες κοινωνίες.[…]
Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι η πόλη υπάρχει εκ φύσεως και ο άνθρωπος είναι
φύσει κοινωνικό ον· κι ότι ο άπολις εκ φύσεως και όχι εξαιτίας κάποιου τυ -
χαίου περιστατικού είναι ή φαύλος ή ανώτερος από τον άνθρωπο. Είναι αυτός
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που ο Όµηρος αποκαλεί επιτιµητικά “χωρίς οικογένεια, χωρίς νόµους, χωρίς
εστία”». (Στο αρχαίο κείµενο: “αφρήτωρ, αθέµιστος, ανέστιος”). 

Τοπίο Αττικής, ελαιογραφία του ∆ηµ. Βιτσώρη

(∆ηµοτική πινακοθήκη Θεσ/νίκης)

2. Με την εξάπλωση των ελληνιστικών βασιλείων, η σχέση δικαίου
και πολιτικής υφίσταται βαθιές µεταβολές 

Πηγή: Τρωιάνου Σπ., Βελισσαροπούλου Ι., Ιστορία ∆ικαίου, εκδ. Σάκ-
κουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 1997.

«Στα ελληνιστικά βασίλεια, η βούληση των πολιτών, ως έκφραση της ενεργού
συµµετοχής τους στην πολιτική ζωή, παύει να είναι η µοναδική πηγή θέσπισης
δικαίου. Ωστόσο, στους Έλληνες, ακόµα και σ’ αυτούς εκτός των αστικών κέν-
τρων, επιτρέπεται η εφαρµογή ελληνικού δικαίου, διαφορετικού δηλαδή από
τα βασιλικά προστάγµατα. Έτσι, για παράδειγµα, οι νόµοι της Αλεξάνδρειας
βασίζονται εν µέρει στο αττικό δίκαιο του Σόλωνος (594 π.Χ.). Την εξοµάλυνση
στην επίλυση των διαφορών του ιδιωτικού κυρίως δικαίου διευκολύνει η κατόπιν
βασιλικής διαταγής θέσπιση νόµων, κατά το πρότυπο του δικαίου άλλων ελλη-
νικών πόλεων. Έτσι, µε την πάροδο του χρόνου, το ελληνικό δίκαιο αποκτά,
παρά τις τοπικές διαφορές, κάποια ενότητα, η οποία εξηγεί την επίδραση που
ασκεί αργότερα, κατά την αυτοκρατορική εποχή, στο ρωµαϊκό δίκαιο. 

Χάρη στον ανεκτίµητο θησαυρό παπύρων µε νοµικά έγγραφα που σώθηκαν
µέσα στο αµµώδες έδαφος της Αιγύπτου, και έδωσαν αφορµή για τη γένεση
ενός νέου επιστηµονικού κλάδου, της Παπυρολογίας, είµαστε σήµερα σε
θέση να γνωρίζουµε πολλά για το δίκαιο που ίσχυε κατά τους τρεις αιώνες
της κυριαρχίας των Πτολεµαίων στην Αίγυπτο: η απονοµή δικαιοσύνης
βρίσκεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του βασιλιά. Ωστόσο, κάτω από
την ενιαία “σκέπη” των βασιλικών διαταγµάτων και οδηγιών, ισχύουν
ταυτόχρονα διαφορετικά δικαιικά συστήµατα: Για τους Έλληνες λειτουρ-
γούν ξεχωριστά δικαστήρια απ’ ό,τι για τους γηγενείς πληθυσµούς, οι υποθέ-
σεις των οποίων δικάζονται από αιγύπτιους δικαστές (ιερείς), τους λεγόµενους
“λαοκρίτες”, στην αιγυπτιακή γλώσσα και κατά το αιγυπτιακό δίκαιο. Για τις
διαφορές µεταξύ Ελλήνων, αρµόδια είναι τα “δικαστήρια”, τα οποία λειτουρ-
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γούν, όπως και στην κλασική περίοδο, µε κληρωτούς δικαστές. Για τις δια-
φορές µεταξύ Αιγυπτίων και Ελλήνων, αρµόδιο είναι το “κοινοδικείον”. Υπάρ-
χουν επίσης και ειδικά δικαιοδοτικά σώµατα του βασιλιά, οι “χρηµατιστές”,
οι οποίοι δικάζουν κατά το βασιλικό δίκαιο, για υποθέσεις που δεν υπάγονται
στις ρυθµίσεις ούτε του ελληνικού, ούτε του αιγυπτιακού δικαίου».

3. Οι κοινότητες της Τουρκοκρατίας
Πηγή: Μπακούρος Β., Οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία, Τρίτο Μάτι 131,

Μάρτιος 2005, σσ. 68-71.

«Η πλειοψηφία των ιστορικών βλέπει στο βυζαντινό “χωρίον” (τη µι-
κρότερη διοικητική µονάδα του βυζαντινού κρατικού συστήµατος) µια ιστο-
ρική επιβίωση του αρχαίου δήµου, όπως διασώθηκε στις πολυεθνικές αυτο-
κρατορίες που δηµιουργήθηκαν από τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου και
εξής. Ισχυρό, ωστόσο, µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι το γεγονός
ότι οι πρώτες µαρτυρίες για τα βυζαντινά χωρία προέρχονται όχι από τον
χώρο της µητροπολιτικής Ελλάδας, αλλά από τη Μ. Ασία, όπου το δηµο-
κρατικό άστυ δεν είχε µεγάλη ιστορική παράδοση. 

Οι κοινότητες της Τουρκοκρατίας ως προς τη δοµή, συνεχίζουν το βυζαν-
τινό “χωρίον”, δηλαδή τη µικρότερη διοικητική µονάδα του βυζαντινού κρα-
τικού συστήµατος. 

Ο χαρακτήρας των κοινοτήτων και του χωρίου δεν ήταν εθνολογικός
αλλά θρησκευτικός, δηλαδή συνενώνονταν σε αυτές τις διοικητικές µονάδες
πιστοί από ποικίλη εθνολογική προέλευση. 

Επίσηµη γλώσσα των δικαιοπρακτικών εγγράφων τόσο στο Βυζάντιο,
όσο και στην Τουρκοκρατία ήταν η Ελληνική. Το γεγονός αυτό πείθει ότι η
ευρύτερη παράδοση του κοινοτισµού ή του χωρικού συστήµατος ήταν ελ-
ληνική ή, τουλάχιστον, και ελληνική. 

Παρά τη θρησκευτική αρχή της διαίρεσης του κρατικού συστήµατος,
αυτές καθεαυτές οι κοινότητες δεν είχαν θεοκρατικό χαρακτήρα, και τούτο
γιατί τα κληρικά µέλη δεν υπερτερούσαν κατά τις ψηφοφορίες έναντι των
λαϊκών, ούτε στον αριθµό, ούτε στην ισχύ της ψήφου».

3η και 4η διδακτική ώρα: 
Το ελληνικό κράτος – ελληνική συνταγµατική ιστορία (σσ. 32-35) 

Γεγονός είναι ότι η συνταγµατική ιστορία αποτελεί τµήµα της πολιτικής
ιστορίας γενικά και δεν είναι δυνατόν (ούτε επιστηµονικά ορθό) να διδάσκεται
ξεχωριστά. ∆εδοµένου, όµως, του αυστηρού περιορισµού των σελίδων και
των διδακτικών ωρών, αλλά και του διαθεµατικού πλαισίου στο οποίο εντάσ-
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σεται η διάρθρωση της ύλης σε όλα τα µαθήµατα του Γενικού Λυκείου, πρέπει
να καταβληθεί προσπάθεια από τον διδάσκοντα η συγκεκριµένη ενότητα της
ελληνικής συνταγµατικής ιστορίας να διδαχθεί σε συσχετισµό µε τη γενικότερη
πολιτική ιστορία. Ένας εύκολος τρόπος είναι να αξιοποιηθούν οι γνώσεις που
αποκτούν οι µαθητές από τη συγκεκριµένη διδακτική ενότητα σε εκδηλώσεις
του σχολείου, όπως, για παράδειγµα, στις γιορτές της 28ης Οκτωβρίου, της
17ης Νοεµβρίου και της 25ης Μαρτίου.

Προκειµένου να βοηθηθεί ο διδάσκων, παρατίθεται στη συνέχεια ένας χρο-
νολογικός πίνακας όπου παρουσιάζεται συστηµατικά η συνταγµατική ιστορία
σε περιόδους, ανάλογα και µε τα γεγονότα της πολιτικής ιστορίας. Συνιστάται
να χρησιµοποιηθούν χρονολογικοί πίνακες στο µάθηµα, όπως, για παράδειγµα,
αυτός που δίνεται και αφορά την 1η περίοδο των επαναστατικών Συνταγµά-
των. 

Η συνταγµατική ιστορία της Ελλάδας σε περιόδους

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ - 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1η: Επανάσταση & ανα-
γνώριση ελληνικού
κράτους (1821-1833)

α) Τοπικά Συντάγµατα
β) ∆ηµοκρατικά Συντάγµατα (Επιδαύρου, Άστρους,

Τροιζήνας)
γ) Καθεστώς Καποδίστρια

2η: Απόλυτη Μοναρχία
Όθω νος (1833-1843)

6 Φεβρουαρίου 1833 (απόβαση Όθωνος στο Ναύ-
πλιο): ∆ιακήρυξη της Αντιβασιλείας προς τον ελλη-
νικό λαό (Όθων, ελέω Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος).

3η: Συνταγµατική
Μοναρχία Όθωνος
(1843-1862)

«Η της Γ΄ Σεπτεµβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελ-
λήνων Συνέλευσις» ψήφισε σχέδιο Συντάγµατος, το
οποίο κύρωσε τελικά ο βασιλιάς στις 18 Μαρτίου
1844.
11 Οκτωβρίου 1862, «Ψήφισµα του Έθνους»: κα-
τάργηση βασιλείας Όθωνος.
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4η: Βασιλευόµενη
∆ηµοκρατία
(1862-1924)

«Η εν Αθήναις Β΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις»
αναγορεύει στις 18 Μαρτίου 1863 «συνταγµατικό Βα-
σιλέα των Ελλήνων » τον Γεώργιο Γλύξµπουργκ της
∆ανίας.
Σύνταγµα του 1864 - καθιέρωση δηµοκρατικής αρ-
χής, πολίτευµα της Ελλάδας η Βασιλευόµενη ∆ηµο-
κρατία.
1875: Με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Χαρ.
Τρικούπη διακηρύσσεται η «αρχή της δεδηλωµένης»,
που εγκαινιάζει την καθιέρωση του κοινοβουλευτι-
κού συστήµατος στην Ελλάδα.
1911: Αναθεώρηση Συντάγµατος (µετά την επανά-
σταση στο Γουδί - 15 Αυγούστου 1909): κράτος δι-
καίου, φιλελεύθερος και δηµοκρατικός χαρακτήρας
πολιτεύµατος, εκσυγχρονισµός και καλή λειτουργία
της κρατικής µηχανής.

5η: ∆ηµοκρατία
(1924-1935)

«Η ∆΄ εν Αθήναις Συντακτική Συνέλευσις των Ελ-
λήνων» µε το ψήφισµα της 25ης Μαρτίου 1924 απο-
φάσισε να «συνταχθή η Ελλάς εις ∆ηµοκρατίαν κοι-
νοβουλευτικής µορφής, υπό τον όρο της εγκρίσεως
της αποφάσεως αυτής αµέσως υπό του Λαού δια δη-
µοψηφίσµατος». 
13 Απριλίου 1924: δηµοψήφισµα επικύρωσης της
µεταπολίτευσης.
24 Μαΐου 1924: ψήφισµα της Συνέλευσης µε το
οποίο «το Ελληνικόν κράτος φέρη τον τίτλον Ελλη-
νική ∆ηµοκρατία, ο δε προϊστάµενος αυτής ανώτατος
δηµόσιος λειτουργός, ο ενασκών την λειτουργίαν
ρυθµιστού του πολιτεύµατος, τον τίτλον Πρόεδρος
της ∆ηµοκρατίας».
1927: Το «Σύνταγµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας»
καθιερώνει ρητά τη δηµοκρατική αρχή («Το Ελληνι-
κόν κράτος είναι ∆ηµοκρατία. Άπασαι αι εξουσίαι
πηγάζουν από το Έθνος, υπάρχουν υπέρ αυτού και
ασκούνται καθ’ ον τρόπον ορίζει το Σύνταγµα»).
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6η: Περίοδος προβληµα-
τικής λειτουργίας
των θεσµών (1935-
1952)

10 Οκτωβρίου 1935: πραξικόπηµα Αλ. Παπάγου προς
άµεση επαναφορά της βασιλείας. Ψήφισµα µε το
οποίο καταργήθηκε το πολίτευµα της Αβασίλευτης
∆ηµοκρατίας και ορίστηκε η επαναφορά σε ισχύ του
Συντάγµατος 1911 µέχρι την ψήφιση νέου.
3 Νοεµβρίου 1935: δηµοψήφισµα υπέρ της βασιλευό-
µενης ∆ηµοκρατίας–επάνοδος Γεωργίου Β΄.
4 Αυγούστου 1936: πραξικόπηµα πρωθυπουργού Ι.
Μεταξά µε συναίνεση του βασιλιά-βασιλευόµενη δι-
κτατορία («καθεστώς της 4ης Αυγούστου»).
18 Οκτωβρίου 1944: µεταπολεµική Κυβέρνηση Εθνι-
κής Ενώσεως υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και συµ-
µετοχή όλων των κοµµάτων.
1 Σεπτεµβρίου 1946: δηµοψήφισµα υπέρ της επανό-
δου του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στην Ελλάδα (επιβε-
βαίωση της βασιλευόµενης µορφής του πολιτεύµα-
τος).

7η: Κοινοβουλευτικό σύ-
στηµα υπό καθεστώς
Βασιλευόµενης ∆η-
µοκρατίας (1952-
1967)

1 Ιανουαρίου 1952: νέο Σύνταγµα µε το οποίο κατο-
χυρώνεται το κοινοβουλευτικό σύστηµα υπό καθε-
στώς Βασιλευόµενης ∆ηµοκρατίας.

8η: ∆ικτατορικό καθε-
στώς (1967-1974)

9η: Προεδρευόµενη Κοι-
νοβουλευτική ∆ηµο-
κρατία, ένταξη της
Ελλάδας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση

∆εκέµβριος 1974: δηµοψήφισµα υπέρ Αβασίλευτης
∆ηµοκρατίας.
1975: ψήφιση νέου Συντάγµατος που καθιερώνει
την Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

1. Ο Μέγας όρκος των Φιλικών
Πηγή: Φιλήµονος Ιω., ∆οκίµιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας.

«…Ορκίζοµαι εις εσέ, ω ιερά και αθλία πατρίς! Ορκίζοµαι εις τας πολυ-
χρονίους βασάνους σου. Ορκίζοµαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους
αιώνας έχυσαν τα ταλαίπωρα τέκνα σου! Εις τα ίδιά µου δάκρυα, τα οποία
χύνω κατ’αυτήν την στιγµήν! Εις την µέλλουσαν ελευθερίαν των οµογενών
µου ότι αφιερώνοµαι όλος εις εσέ! Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο
σκοπός των διαλογισµών µου, το όνοµά σου ο οδηγός των πράξεών µου και
η ευτυχία σου η ανταµοιβή των κόπων µου! Η θεία ∆ικαιοσύνη ας εξαντλήση
επί της κεφαλής µου όλους τους κεραυνούς της δικαιοσύνης της…, ανίσως
λησµονήσω µίαν στιγµήν και δεν εκπληρώσω το χρέος µου, ο θάνατος ας
είναι η άφευκτος τιµωρία του αµαρτήµατός µου, δια να µην µολύνω την
αγιότητα της Εταιρίας µε την συµµετοχήν µου».

2. Συνθήκες ίδρυσης και επέκτασης των ορίων του Ελληνικού κράτους

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχουν οι σηµαντικές
διεθνείς Συνθήκες που αφορούν την Ελλάδα, όπως και τα σηµαντικά διεθνή
κείµενα στα οποία η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος. Ο διδάσκων να ανα-
τρέξει και στο 10ο κεφάλαιο. Ενδεικτικά αναφέρουµε:

3 Φεβρουαρίου 1830: Πρωτόκολλο περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος.
9 Ιουλίου 1832: Συνθήκη Κωνσταντινουπόλεως.
30 Αυγούστου 1832: Πρωτόκολλο της Συνδιάσκεψης του Λονδίνου. 
Το ελληνικό κράτος περιλαµβάνει την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα,

την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες καθώς και τα Ιόνια Νησιά.
2 Νοεµβρίου 1863: Συνθήκη Λονδίνου. Παραίτηση της Μ. Βρετανίας

από το δικαίωµα προστασίας των Επτανήσων και ένωσή τους µε την Ελλάδα
κάτω από καθεστώς ουδετερότητας. 

25 Ιανουαρίου 1864: Πρωτόκολλο Λονδίνου. Περιορίζει την ουδετερό-
τητα µόνο στην Κέρκυρα και στους Παξούς. Ψήφισµα Βουλής Επτανήσου
(23 Σεπτεµβρίου 1864): ένωση µε το ελληνικό κράτος (είχε συγκροτηθεί µε
καθολική ψηφοφορία). Προσάρτηση Θεσσαλίας - Άρτας.

13 Ιουλίου 1878: Συνθήκη Βερολίνου. Τροποποιείται η συνθήκη του Αγίου
Στεφάνου που δηµιουργούσε τη “Μεγάλη Βουλγαρία”, µετά τον νικηφόρο
πόλεµο της Ρωσίας εναντίον της Τουρκίας το 1877 -1878. Προτροπή προς
την Οθωµανική κυβέρνηση για διακανονισµό της συνοριακής γραµµής Οθω-
µανικής Αυτοκρατορίας - Ελλάδας µε βάση την οριοθετική γραµµή Πηνειός
-Κάλαµος. 
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20 Ιουνίου 1881: Σύµβαση Κωνσταντινουπόλεως. Συνάπτεται µεταξύ
Ελλάδας και Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα προσαρτά τη Θεσσαλία,
πλην της περιοχής Ελασσόνας, και την περιοχή Αρτας. Προσάρτηση Μακε-
δονίας, Ηπείρου, Κρήτης, νησιών Αιγαίου. 

17 Μαΐου 1913: Συνθήκη Λονδίνου. Η Αλβανία γίνεται αυτόνοµο κράτος.
Τα σύνορα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ορίζονται στη γραµµή Αίνου -
Μηδείας. 

28 Ιουλίου 1913: Συνθήκη Βουκουρεστίου. Τα σύνορα Ελλάδας-Βουλ-
γαρίας στη γραµµή Μπέλες - εκβολές Νέστου (προσάρτηση Ανατολικής
Μακεδονίας). ∆ιακοίνωση των ευρωπαϊκών δυνάµεων. 

31 Ιανουαρίου 1914: Η Ελλάδα προσαρτά τα νησιά του Αιγαίου εκτός
από την Ίµβρο και την Τένεδο. 

1 ∆εκεµβρίου 1913: Η Κρήτη ενσωµατώνεται στο ελληνικό κράτος. Προ-
σάρτηση ∆υτικής Θράκης.

14 Νοεµβρίου 1919: Συνθήκη Νεϊγύ. Παραίτηση της Βουλγαρίας από τη
δυτική Θράκη. 

28 Ιουλίου 1920: Συνθήκη Σεβρών. Η δυτική Θράκη παραχωρείται στην
Ελλάδα. Της παραχωρείται επίσης η Ανατολική Θράκη έως την Τσατάλτζα,
η Ίµβρος, η Τένεδος και η Σµύρνη (επικυριαρχία και δηµοψήφισµα µετά
την παρέλευση πέντε ετών). 

14 Ιουλίου 1923: Συνθήκη Λωζάνης. Η Ελλάδα διατηρεί τη ∆υτική
Θράκη, αλλά χάνει την περιοχή της Σµύρνης, την Ίµβρο και την Τένεδο.
Προσάρτηση ∆ωδεκανήσων. 

10 Φεβρουαρίου 1947: Συνθήκη Παρισίων. Τα ∆ωδεκάνησα παραχω-
ρούνται στην Ελλάδα και επαναβεβαιώνεται η ισχύς της ιταλοτουρκικής
Συνθήκης της 24ης Ιουλίου 1924, που προβλέπει την παραίτηση της Τουρκίας
από κάθε διεκδίκηση της ∆ωδεκανήσου (Από το ιστορικό αρχείο της Βουλής
των Ελλήνων).

3. Από τα πρώτα Συντάγµατα φαίνεται να θεωρούν οι Έλληνες την
βυζαντινή Αυτοκρατορία συνέχεια του έθνους

Πηγή: Γκιώνης ∆., Περίγραµµα ιστορίας του µεταβυζαντινού δικαίου,
Θεσσαλονίκη 1966, σσ. 290, 291, 293, 304.

• Νοµική ∆ιάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, ή Οργανισµός του
Αρείου Πάγου, Γερουσίας της Ανατ. Ελλάδος, 4/11/1821: «Οι κοινωνικοί
νόµοι των αειµνήστων χριστιανών αυτοκρατόρων της Ελλάδος µόνοι
ισχύουσι κατά το παρόν εις την Ανατολικήν Χέρσον Ελλάδαν».
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• Προσωρινόν πολίτευµα της Ελλάδος, 1/1/1822, όπου µεταξύ άλλων ανα-
φέρεται: «Άχρι της κοινοποιήσεως των ειρηµένων κωδίκων, αι πολιτικαί
και εγκληµατικαι διαδικασίαι βάσιν έχουσι τους Νόµους των αειµνήστων
Χριστιανών ηµών Αυτοκρατόρων».

• Νόµος της Επιδαύρου, Β΄ Εθνική Συνέλευσις εν Άστρει 1823, επαναλαµ-
βάνονται τα παραπάνω και στις 1/4/1823 από τα Πρακτικά διαβάζουµε:
«∆ιορίζεται επιτροπή για να εκθέση τα κυριώτερα των εγκληµατικών εκ
του προχείρου, ερανιζοµένη από τους νόµους των ηµετέρων αειµνήστων
Βυζαντινών Αυτοκρατόρων». 

• Πολιτικόν Σύνταγµα της Ελλάδος, Τροιζήνα 1827 :«Έως ότου δηµοσιευ-
θώσι Κώδικες, οι Βυζαντινοί Νόµοι (..) και οι παρά της Ελληνικής Πολι-
τείας δηµοσιευόµενοι νόµοι έχουν ισχύν». 

Πηγή: Καραγιαννόπουλος Ι., Το Βυζαντινο Κράτος, εκδ. Βάνιας, Θεσσα-
λονικη χ.χ., σ. 51. 

«Ο όρος “Βυζάντιο” είναι νεολογισµός. Τον χρησιµοποίησε για πρώτη
φορά ο Ιερώνυµος Βόλφ (1516-1580) στα 1562 ... (Οι πολίτες της Ρωµανίας) ...
Μόνο Ρωµαίους ονόµαζαν τους εαυτούς τους, η αυτοκρατορία τους ήταν
“Ρωµαϊκή” και η πρωτεύουσά τους η Νέα Ρώµη...».

Το 1901 εκδόθηκε το έργο “Ιστορία της Ρωµιοσύνης” του  Αργ. Εφτα-
λιώτη. Την εποχή εκείνη, ακόµα, τα ονόµατα Ρωµιός και Ρωµιοσύνη συγκι-
νούσαν περισσότερο από σήµερα τους Ρωµιούς. Τούτο, διότι τα ονόµατα
Έλληνας και Ελληνισµός δεν είχαν ακόµη επικρατήσει στην συνείδηση
του απλού λαού. Αµέσως, όµως, ο Γεώργιος Σωτηριάδης έγραψε κριτική
κατά της “Ιστορίας της Ρωµηοσύνης” όπου κατέκρινε τη χρήση των ονοµά-
των Ρωµιός και Ρωµιοσύνη. Την υπεράσπιση του Αργ. Εφταλιώτη, ανέλαβε
ο οµοϊδεάτης του Κωστής Παλαµάς.

Πηγή: Παλαµάς Κ., «Ρωµιός και Ρωµιοσύνη», Άπαντα, τ. ΣΤ΄, Ίδρυµα
Κωστή Παλαµά, εκδ. Μπίρης, Αθήνα.

«(...) ∆εν απορεί κανείς, πώς ο Εφταλιώτης έγραψε Ρωµιός και όχι Έλ-
ληνας, έγραψε Ρωµιοσύνη και όχι Ελληνισµός … “Το όνοµα τούτο (δηλαδή
Ρωµαίος) διετηρήθη [γράφει ο Κρουµπάχερ] δια των φρικτών χρόνων της
Τουρκοκρατίας µέχρι σήµερον, ως η πραγµατική και µάλιστα διαδεδοµένη
επίκλησις του γραικικού λαού, απέναντι της οποίας η µεν σποραδικώς απαν-
τώσα Γραικοί µικράν ιστορικήν σηµασίαν έχει, η δε δια της Κυβερνήσεως
και σχολείου τεχνικώς εισαχθείσα Έλληνες, ουδεµίαν”». 
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4. Συνταγµατική Ιστορία
Πηγή: Αριστόβουλου Μ. Ι., Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, Πανεπιστηµιακαί πα -

ραδόσεις, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη - Αθήναι 1967, σ. 150.

«Η συνταγµατική ιστορία είναι ιστορία της κρατικής εξουσίας, ιστορία της
συγκροτήσεως και της ασκήσεώς της. Κατά συνέπειαν, όταν γίνεται λό γος
περί “συνταγµατικής ιστορίας της Ελλάδος” προϋποτίθεται η ύπαρξις ελληνικού
κράτους. Πρόκειται δε βεβαίως περί του συγχρόνου ελληνικού κράτους και
περί της συνταγµατικής ιστορίας της νεωτέρας Ελλάδος. Ο κρατικός βίος του
νεωτέρου Ελληνισµού ήρχισε διά της Εθνικής Επαναστάσεως του 1821. Το
σύγχρονον ελληνικόν κράτος υπάρχει, όχι αφ’ότου ανεγνωρίσθη διεθνώς,
αλλ’αφ’ότου εδηµιουργήθη και επεβλήθη πράγµατι µία νέα οργάνωσις εξουσίας
αυτοδυνάµου εις ωρισµένον εδαφικόν χώρον της τότε οθωµανικής αυτοκρα-
τορίας, κατοικούµενον από Έλληνας, οι οποίοι επαναστάτησαν κατά της τουρ-
κικής κυριαρχίας και επέτυχον, εντός αυτού, να την καταλάβουν».

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 
Εκπόνηση επιστηµονικής εργασίας: Βιβλιογραφική έρευνα – πηγές

Κρίνεται χρήσιµο οι µαθητές και οι µαθήτριες να ασκηθούν στην εκπόνηση
µιας επιστηµονικής εργασίας. Για τον λόγο αυτόν µπορεί ο διδάσκων, αφού
αναλύσει τη µεθοδολογική πορεία, όπως παρατίθεται στη συνέχεια, να ανα-
θέσει στους µαθητές και στις µαθήτριες θέµατα από την ενότητα του µαθή-
µατος, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ατοµικής ή συλλογικής
γραπτής εργασίας. Η καλύτερη µπορεί να παρουσιαστεί στην τάξη.

1ο βήµα: Προσανατολισµός στο θέµα, µε βάση κάποιο γενικό εγχειρίδιο
που προτείνεται στο τέλος του βιβλίου του µαθητή.

2ο βήµα: ∆ιάγραµµα, έστω και προσωρινό, όπου θα παρουσιάζονται τα
επιµέρους θέµατα που θα αναλυθούν στην εργασία. Είναι σηµαντικό να γίνει
ιεράρχηση των επιµέρους θεµάτων (βλ. ενδεικτικά στο υπόδειγµα, αλλά υπάρ-
χουν πολλοί τρόποι).

3ο βήµα: Αναζήτηση βιβλιογραφίας. Πολύ σηµαντική είναι η εκµάθηση
του τρόπου µε τον οποίον κάνουµε βιβλιογραφικές παραποµπές. Ενδεικτικά
αναφέρονται:

Για βιβλία: Όνοµα συγγραφέως - Τίτλος βιβλίου - Έκδοση - Εκδοτικός οίκος-
Τόπος και χρονολογία έκδοσης - Σελίδες.

Για άρθρα: Όλα τα παραπάνω και επιπλέον το επιστηµονικό περιοδικό (ο
συλλογικός τόµος κ.τ.λ.), από το οποίο αντλήθηκε το άρθρο µε αριθµό τεύχους
και χρονολογία, καθώς και οι σελίδες που καταλαµβάνει σε αυτό.
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Για ιστοσελίδες: Η χρονολογία κατά την οποία αντλήσαµε τα στοιχεία.
Πρέπει, βέβαια, να επισηµανθεί και η αναγκαιότητα διασταύρωσης των πλη-
ροφοριών που αντλούµε από το διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο αναζήτησης βιβλιογραφίας, θα ήταν χρήσιµη µία ξενάγηση
στη βιβλιοθήκη του σχολείου, αν υπάρχει, καθώς και η εκµάθηση τρόπων
αναζήτησης βιβλιογραφίας (και αποδελτίωσης αυτής) στο διαδίκτυο ή σε βά-
σεις δεδοµένων, σε συνεργασία µε τους καθηγητές/τριες της Πληροφορικής.

Για πηγές: πρέπει να αναφέρεται και ο εκδότης, η επιµέλεια κ.τ.λ. (π.χ. για
την Εξάβιβλο του Αρµενόπουλου: Αρµενοπούλου Κ., Πρόχειρον Νόµων ή

Εξάβιβλος, επιµ. Κ.Γ. Πιτσάκης, εκδ. ∆ωδώνη, Αθήνα 1971).

Παράδειγµα για το θέµα ‘Τα Συντάγµατα της Ελληνικής Επανάστασης’:
Ενδεικτικό διάγραµµα

Α. Εισαγωγή (το θέµα της εργασίας-ορισµός του Συντάγµατος-θεµατική και
χρονολογική οριοθέτηση).

Β. Το ιστορικοπολιτικό πλαίσιο
1. Κοινωνικοπολιτικές συνθήκες: α) Στην Ελλάδα, β) Στο εξωτερικό
2. Ιδεολογικό υπόβαθρο: α) Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, β) Επιρροές από

άλλα Συντάγµατα στην Ευρώπη. 

Γ.  Ανάλυση των Συνταγµάτων
1. Το Σύνταγµα της Επιδαύρου: α) Πότε και πώς ψηφίσθηκε (από ποια

Εθνοσυνέλευση), β) Το πολίτευµα που εγκαθίδρυσε. 
i) Εφαρµογή της αρχής της διάκρισης των εξουσιών
ii) Βουλευτικό και Εκτελεστικό Σώµα
iii) Καθιέρωση της αρχής της ισότητας και ατοµικά δικαιώµατα
iv) Άλλες διατάξεις (καθιέρωση των χρωµάτων της ελληνικής σηµαίας)
γ) Η τύχη του Συντάγµατος (π.χ. πόσο ίσχυσε, πότε αναθεωρήθηκε κ.τ.λ.)
2. Το Σύνταγµα του Άστρους: α) Πότε και πώς ψηφίσθηκε (από ποια Εθνο-

συνέλευση), β) Το πολίτευµα που εγκαθίδρυσε.
3. Το Σύνταγµα της Τροιζήνας: α) Πότε και πώς ψηφίσθηκε (από ποια

Εθνοσυνέλευση), β) Το πολίτευµα που εγκαθίδρυσε.

∆.  Γενικές παρατηρήσεις επί των τριών Συνταγµάτων 
1. Ο δηµοκρατικός και φιλελεύθερος χαρακτήρας τους
2. Ο συσχετισµός των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων που αντικατοπ -

τρίζουν.
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Ε. Σύνοψη

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ

1η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
(1821-1833)

Α/ Προετοιµασία 
της Επανάστασης

Β/ Επανάσταση

(Μάρτιος 1821 - 
Σεπτέµβριος 1829) 
εµφύλια σύρραξη
1824-1826 (έξοδος
του Μεσολογγίου)
Ναυµαχία του Ναυα -
ρίνου (1827)

Α/ Προεπαναστατική περίο-
δος:
α) Το “Πολίτευµα” του Ρή γα
Φερραίου
Τα δηµοκρατικά Συντάγµατα
του αγώνα
β) Τοπικά Συντάγµατα, όπως
τα “ολιγαρχικά Συντάγµατα

Ιονίων νήσων” (1800, 1803,
1817), “Στρατοπολιτικόν Σύ -

νταγµα Σάµου” 1821, “Προ-

σωρινόν πολίτευµα Κρήτης”
1822 κ.ά.

Β/ ∆ηµοκρατικά Συντάγµα -
τα του αγώνα:
α) Τοπικού χαρακτήρα Συ -
ντάγµατα: 
i) “Μεσσηνιακή Γερουσία”
(1821): ∆ιακήρυξις περί ανε-
ξαρτησίας προς τας ευρωπαϊ-
κάς αυλάς
ii) πράξις της 26ης Μαΐου 1821
της συνελεύσεως στη µονή
των Καλτετζών
iii) “Γενικός Οργανισµός της

Πελοποννήσου”-“Οργανισµός
Πελοποννησιακής Γερουσίας”
(Επίδαυρος 1821 από Συνέ-
λευση 24 προκρίτων υπό την
προεδρία του ∆ηµ. Υψηλάντη)

Β/ α) Τα κείµενα των “το -
πικών Συνταγµάτων” του
πρώτου έτους της Επα-
νάστασης χαρακτηρίζο -
νται από πέντε κύρια γνω-
ρίσµατα:
• έχουν τοπικό  χαρακτή -
ρα: ρυθµίζουν την κρα-
τική οργάνωση ορισµένων
µόνο τµηµάτων της επα-
ναστατηµένης Ελλάδας.
• έχουν προσωρινό χαρα-
κτήρα: η ρύθµιση που ει-
σάγουν προορίζεται να
ισχύσει µέχρι την ορι-
στική συγκρότηση του
ελληνικού κράτους.
• προβλέπουν την ύπαρξη 
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iv) “Συνέλευσις της ∆υτικής
Χέρσου Ελλάδος” από 33 “α -
ντιπροσώπους” υπό την προ-
εδρία του Αλεξ. Μαυροκορ-
δάτου – “Οργανισµός της Γε-   
ρουσίας της ∆υτικής Ελλά-
δος” (οργάνωση προσωρινής
∆ιοικήσεως)
v) “Νοµική ∆ιάταξις της Ανα-
τολικής Χέρσου Ελλάδος” ή
“Οργανισµός του Αρείου Πά-
γου, Γερουσίας της Ανατολι-
κής Ελλάδος” (Σάλωνα, δηλ.
Άµφισσα, από 70 “αντιπρο-
σώπους” υπό την προεδρία
του Θεοδ. Νέγρη, Νοέµβριος
1821).

β) Γενικής ισχύος Συντάγ-
µατα:

i) Το Σύνταγµα της Επιδαύ-
ρου: Α΄ Εθνική Συνέλευση
από 59 “παρα στά τες” των απε -
λευθερωµένων περιοχών (20
∆εκεµβρίου 1821) – ∆ιακή-
ρυξη εθνικής ανεξαρτησίας (1
Ιανουαρίου 1822) & ψήφιση
του πρώτου Συντάγµατος του
νέου ελληνικού κράτους (“Προ-

 σωρινόν πολίτευµα της Ελ-

 λά δος”).

κεντρικής κρατικής εξου-
σίας που θα ασκείται από
“Εθνική Βουλή”, από την
οποία θα εξαρτώνται οι
τοπικές διοικήσεις.
• θεσπίζονται από συνε -
 λεύσεις που απο   τε λού νται
κυρίως από “προκρίτους”
(κοτζαµπάσηδες) και ανώ -
 τερους κληρικούς και απο-
βλέπουν στην εξασφά-
λιση κατά βάση της δικής
τους κυριαρχίας, οπότε
έχουν, στην ουσία, “ολι-
γαρχικό” χαρακτήρα.
• διασφαλίζουν την το-
πική αυτοδιοίκηση και κα -
θιερώνουν φιλελεύθερες
αρχές ως προς την άσ κη -
ση της κρατικής εξου σίας.

Β/ β) i) Το Σύνταγµα της
Επιδαύρου εγκαθίδρυσε
τη δηµοκρατική αρχή και
παρουσίαζε τα εξής γνω -
ρί σµατα: 

• διάκριση των εξουσιών 
• αντιπροσωπευτικό σ ύ     -
στηµα µε µία Βουλή 
• συλλογική µορφή του
επικεφαλής οργάνου της
εκτελεστικής εξουσίας (πε -
ν ταµελές εκτελεστικό σώµα
κατά το πρότυπο του γαλ-
λικού ∆ιευθυντηρίου) 
• ενιαύσια θητεία  για το
βου λευτικό και το εκτε-
λεστικό σώµα
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ii)  Το Σύνταγµα του Άσ τρους:
Β΄ Εθνική Συνέλευση (29 Μαρ -
τίου 1823) - ψήφιση αναθεώ-
ρησης του “Προσωρινού Πο-
λιτεύµατος της Ελλάδος” µε το
όνο µα “Νόµος της Επιδαύ  ρου”
(13 Απριλίου 1823).

iii) Το Σύνταγµα της Τροι -
ζήνας: Γ΄ Εθνική Συνέλευση
(19 Μαρτίου 1827) – η εκτε-
λεστική εξουσία ανατίθεται
σε ένα πρόσωπο (τον Κυβερ-
νήτη Ιωάννη Καποδίστρια) &
“Πολιτικό Σύνταγµα της Ελ-
λάδος” (1 Μαΐου 1827).

• καθιέρωση της αρχής της
ισότητας
• διασφάλιση ατοµικών δι -
καιωµάτων ιδιοκτησία,
τιµή, ασφάλεια, ελευθε-
ρία θρη σκευ τι κής συνεί-
δησης και λατρείας, απα-
γόρευση βα σα νιστηρίων
και δή µευ σης  περιουσίας
• καθιέρωση κυανού και
λευκού ως χρωµάτων της
εθνικής µας σηµαίας.

Β/ β) ii) Ο Νόµος της
Επιδαύρου διαφέρει από
το αρχικό Σύνταγµα στα
εξής σηµεία:
• καθιέρωση της υπεροχής
του νοµοθετικού ένα ντι του
εκτελεστικού σώ µα τος
• κατάργηση των τοπικών
διοικήσεων και ενίσχυση
της κεντρικής εξουσίας
(κα ταπολέµηση του τοπι-
κιστικού πνεύµατος, έκτο -
τε η Ελλάδα καθίσταται
ενιαίο κράτος)
• απαγόρευση της δου-
λείας, καθιέρωση της ελευ -
θεροτυπίας, του δι καιώ-
  µατος αναφέρεσθαι, του
νόµιµου δικαστή, της προ-
σωπικής ελευθερίας και
ασφάλειας.

Β/ β) iii) Το Σύνταγµα
της Τροιζήνας υπερβαί-
νει όλα τα Συντάγµατα της
εποχής του ως προς την ε -
φαρµογή των δηµοκρατι-
κών και φιλελεύθερων ιδε -
ών. Ειδικότερα προβλέπει:
• ρητή καθιέρωση της δη-
µοκρατικής αρχής
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Γ/ Καθεστώς Κα-
ποδίστρια 
27 Σεπτεµβρίου 1831
δολοφονία του Κα-
ποδίστρια στο Ναύ -
πλιο – Αναγνώριση
ελληνικού κράτους
από τις Μ. ∆υνάµεις
(Αγγλία, Γαλλία, Ρω-
σία). 
i) Πρωτόκολλο Λον-
δίνου 1830: διεθνής
αναγνώριση της ανε-
ξαρτησίας του ελλη-
νικού κράτους από
τις Μ. ∆υνάµεις (Αγ-
γλία, Γαλλία, Ρωσία).

Γ/ καθεστώς Καποδίστρια
α) Κατάλυση Πολιτικού Συν-
τάγµατος Τροιζήνας (18 Ια-
νουαρίου 1828)
β) Σύσταση “προσωρινού πο-
λιτεύµατος”: συγκέντρωση
όλων των εξουσιών στο πρό-
σωπο του Κυβερνήτη
γ) ∆΄ Εθνική Συνέλευσις (11
Ιουλίου 1829) – ίδρυση Γε-
ρουσίας  µε 27 µέλη, διοριζό-
µενα από τον Κυβερνήτη.

• εφαρµογή της διάκρισης
των εξουσιών ως εξής: η
νοµοθετική ανήκει στη
Βουλή, η εκτελεστική
στον Κυβερνήτη (διορίζει
και παύει τους Υπουρ-
γούς), η δικαστική εξου-
σία ασκείται από τα δικα-
στήρια “εις το όνοµα του
Έθνους”
• καθιέρωση της ισότητας
ενώπιον του νόµου: πρό-
σβαση όλων των Ελλή-
νων πολιτών στα δηµόσια
επαγγέλµατα, αναλογική
κατανοµή των φορολογι-
κών βαρών, απαγόρευση
των τίτλων ευγενείας,
αποκλεισµό του κλήρου
από τα “δηµόσια λειτουρ-
γήµατα” κ.ά. 
• καθιέρωση της αρχής
της µη αναδροµικότητας
των νόµων.    
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ii) Συνθήκη Λονδί-
νου 1832: “η Ελλάς,
υπό την κυριαρχίαν
του πρίγκηπος Όθω-
νος της Βαυαρίας και
την εγγύησιν των
τριών Αυλών, θα απο-
 τελέση ανεξάρτητον
µοναρχικόν  κράτος”.
iii) Συνθήκη Κων/
πολεως 1832 µεταξύ
των Μ. ∆υνάµεων
και της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας, µε
την οποία ορίσθηκαν
τα σύνο ρα του ελλη-
νικού κρά τους.

∆/ Μοναρχία:  
Ιανουάριος 1833 -
έλευση Όθωνα

∆/ Εγκαθίδρυση µοναρχίας
α) Ε΄ Εθνική Συνέλευσις,
(Ναύπλιο, 15 Μαρτίου 1832)
– ψήφιση του “ηγεµονικού
Συντάγµατος”.

β) ψήφισµα 27 Ιουλίου 1832: 
• Επικύρωση εκλογής Όθωνος
ως βασιλέως της Ελλάδος από
τις τρεις προστάτιδες ∆υνά-
µεις 
• ∆ιακοίνωση των τριών ∆υ-
νάµεων για το δικαίω µα του
βασιλέως να παραχωρήσει
Σύνταγµα
• Εγκαθίδρυση απόλυτης µο-
ναρχίας.
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∆. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Παραδείγµατα επαναληπτικών ασκήσεων από την Ιστορία Αρχαίου
Κόσµου Α΄ Λυκείου (1η και 2η διδακτική ώρα): 

Α. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις
σωστές λέξεις από αυτές που σας δίνονται (και στη σωστή πτώση):

Στο δηµοκρατικό πολίτευµα κυρίαρχο πολιτειακό όργανο αναδεικνύεται η
.............., δηλαδή η συνέλευση όλων των ................... κατοίκων που είχαν
............... δικαιώµατα. Σε κάθε πολίτη δινόταν η δυνατότητα να παίρνει τον
λόγο, να διατυπώνει ελεύθερα την άποψή του (.............) και να συµµετέχει
στη διαµόρφωση και στην ψήφιση των νόµων (.............).

Ατοµικός, ισοπολιτεία, κοινωνικός, ενήλικος, πολιτικός, γερουσία, ανήλικος,
ισηγορία, ισονοµία, εκκλησία.

Β. Να συµπλήρωσετε τα κενά ώστε να φαίνεται µε σωστή ακολουθία η
εξέλιξη των κοινωνικών συγκρούσεων και των πολιτειακών µεταβολών σε
κάθε πόλη κράτος και να εξηγήσετε τη µετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο.

.....................� .....................�.....................� .....................�.....................

ολιγαρχία, δηµοκρατία, βασιλεία, αριστοκρατία, τυρρανίδα.

Γ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πόλης - κράτους;
α) από άποψη γεωγραφική, β) από άποψη οργανωτική, γ) από άποψη επι-

διώξεων.

∆. Να αντιστοιχίσετε τα ελληνιστικά βασίλεια µε τους πρώτους ηγεµόνες
τους που θεµελίωσαν και τις αντίστοιχες δυναστείες, καθώς και τις πρω-
τεύουσές τους:

1. Βασίλειο 
Μακεδονίας

2. Βασίλειο Αιγύπτου

α) Λυσίµαχος / 
Άτταλος

β) Κάσσανδρος / 
Αντίγονος Γονατάς
(277 π.Χ.)

i) Σελεύκεια (αργότερα
Αντιόχεια)

ii) Πτολεµαΐς

3. Βασίλειο Συρίας γ) Πτολεµαίος iii) Πέλλα

4. Βασίλειο Θράκης
(αργότερα Περγάµου)

δ) Σέλευκος iv) Λυσιµάχεια (αργό-
τερα Πέργαµος)
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Ε. Να αντιστοιχίσετε το κάθε ελληνιστικό βασίλειο µε τη χρονολογία πα-
ρακµής και καθυπόταξής του, τελικά, από τους Ρωµαίους:

ΣΤ. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, σηµειώστε Σ αν θεωρείτε
την πρόταση σωστή, Λ αν τη θεωρείτε λανθασµένη. Αν θεωρείτε την πρόταση
λανθασµένη, επαναδιατυπώστε τη σωστά:

1. Στόχος του Ιουστινιανού ήταν η ανακατάληψη των χαµένων εδαφών
της αυτοκρατορίας στη ∆ύση και η ενίσχυση της συνοριακής άµυνας στην
Ανατολή, ώστε να αποκατασταθεί η ρωµαϊκή οικουµένη.

2. H εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού στόχευε στη συνοχή της κοινότητας
των λαών που ζούσαν στην αυτοκρατορία, γι’ αυτό αξιοποίησε ως συνδετικά
στοιχεία την ελληνική πολιτιστική παράδοση και τη χριστιανική πίστη.

Ζ. Επιλέξτε τη λέξη/φράση που συµπληρώνει σωστά καθεµιά από τις πα-
ρακάτω ελλιπείς προτάσεις:

1. Η πολιτική του Ιουστινιανού που στόχευε στην αποκατάσταση της πα-
λαιάς συνοριακής γραµµής της αυτοκρατορίας, όπως ήταν πριν εγκατασταθούν
στο δυτικό τµήµα της οι γερµανικοί λαοί, είναι γνωστή µε τον όρο

α) repetitio (επανάληψη), β) remuneratio (αποκατάσταση), γ) reconquista

(ανασύσταση), δ) receptio (εισδοχή).

2. Το σπουδαιότερο επίτευγµα της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού
υπήρξε το νοµοθετικό του έργο, η κωδικοποίηση των νόµων, που τον 16ο

αιώνα χαρακτηρίσθηκε µε τον όρο …… και αποτέλεσε τη βάση της νεότερης
νοµοθεσίας των ευρωπαϊκών κρατών.

1. Βασίλειο Μακεδονίας
– ολόκληρη η ηπειρωτική
Ελλάδα

α) Ήδη µε τον θάνατο του πρώτου βασιλιά, τα
εδάφη του βασιλείου αυτού µοιράζονται µετα -
ξύ Μακεδονίας και Συρίας / Το βασίλειο απο-
τελεί κληροδότηµα του Αττάλου Γ΄ στους Ρω   -
µαίους (133 π.Χ.) 

2. Βασίλειο Αιγύπτου β) 168 π.Χ.-146 π.Χ.

3. Βασίλειο Συρίας γ) από τις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. 

4. Βασίλειο Θράκης -
Περγάµου

δ) 30 π.Χ. (τελευταία βασίλισσα: Κλεοπάτρα)
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α) Corpus Novellarum, β) Corpus Juris Civilis, γ) Corpus Juris Publici, δ)

Corpus Juridicum.

3. Τα κύρια σηµεία της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού ήταν
α) η ισχυροποίηση της απόλυτης µοναρχίας, η καθιέρωση µιας θρησκείας

και ενός δόγµατος, η κωδικοποίηση του ∆ικαίου, η θεµελίωση νέου διοικητικού
συστήµατος που απέτρεψε τον εκφεουδαρχισµό της αυτοκρατορίας, 

β) η ισχυροποίηση της απόλυτης µοναρχίας, η ανεξιθρησκεία, η ενίσχυση
της συνοριακής γραµµής και οι επιθετικοί πόλεµοι, η καθιέρωση µισθοφορικού
στρατού, 

γ) ο εκφεουδαρχισµός της αυτοκρατορίας, η καθιέρωση νέων αξιωµάτων,
η αναµόρφωση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης, η ανοικοδόµηση
νέων ναών, 

δ) τίποτα από τα παραπάνω.

Η. Στον παρακάτω πίνακα, να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της πρώτης
στήλης µε τα στοιχεία της δεύτερης:

Το νοµοθετικό έργο του Ιουστινιανού είναι το σπουδαιότερο επίτευγµα
της εσωτερικής του πολιτικής και περιλαµβάνει τα εξής µέρη:

2. Παραδείγµατα επαναληπτικών ασκήσεων (3η και 4η διδακτική ώρα)

Α. Κυκλώστε την επιλογή που συµπληρώνει σωστά τις παρακάτω ελλιπείς
προτάσεις:

1. Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο κράτος µε:

1.Εισηγήσεις    
(Institutiones)

α. «Aνθολόγηση» από σηµαντικά έργα
Ρωµαίων νοµικών, π.χ. Ουλπιανού,
Παπινιανού κ.ά.

i. Eλληνικά

2. Πανδέκτες  
(Digesta)

β. Εισαγωγικές έννοιες στη νοµική επι-
στήµη µε σκοπούς διδακτικούς.

3. Κώδιξ (Codex) γ. Καινούριες διατάξεις που εκδόθηκαν
από τον Ιουστινιανό.

ii. Λατινικά

4. Νεαραί 
(Νovellae)

δ. Κωδικοποίηση των αυτοκρατορικών
διατάξεων από την εποχή του Αδρια-
νού (130 µ.Χ.) µέχρι την εποχή του
Ιουστινιανού.
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α. Τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 1832
β. Το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης το 1826
γ. Την Ιουλιανή σύµβαση το 1827
δ. Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 

2. Το πρώτο Σύνταγµα ψηφίστηκε, τελικά, το:

α. 1843, β. 1844, γ. 1842, δ. 1845

3.Ποιος εισηγήθηκε στα 1872 και κατάφερε να επιβάλει την “αρχή της δε-
δηλωµένης”;

α. Χαρίλαος Τρικούπης
β. Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης
γ. Αλέξανδρος Κουµουνδούρος
δ. Επαµεινώνδας ∆εληγεώργης

Β. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισηµαίνοντας ταυτόχρονα
τα σχετικά χωρία του παρακάτω κειµένου, να περιγράψετε τον τρό πο εφαρµο-
γής του Συντάγµατος του 1844.

Πηγή: Σβώλος Αλ., Βενιζέλος Ε., Τα Ελληνικά Συντάγµατα 1822-1975/1986,

Η Συνταγµατική Ιστορία της Ελλάδος, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 1998, σσ. 79-80.

«Ο Όθων, δεχθείς άκων την εγκαθίδρυσιν συνταγµατικού πολιτεύµατος,
δεν είχε την διάθεσιν της πιστής εφαρµογής αυτού. Ευθύς εξαρχής, παραβιάζων
το πνεύµα του Συντάγµατος, ανεµίχθη εις έργα διοικητικά, επεµβαίνων εις τας
βουλευτικάς εκλογάς και προσπαθών εκδήλως να συγκεντρώση εις χείρας του
περισσοτέραν εξουσίαν. Προ δε της αντιστάσεως, την οποίαν εύρισκε, δεν
εδίσταζεν, ως είναι ευνόητον, να λάβη µέτρα πιεστικά κατά της ελευθερίας
του Τύπου και της ανεξαρτησίας των συνειδήσεων, τουθ’ όπερ εξήπτεν ακόµη
περισσότερον την κατ' αυτού αντιπολίτευσιν και προητοίµαζε την πτώσιν του».

Επίσης, ο Σβώλος αναφέρει σχετικά: «Ο βασιλεύς –όπως γράφει ο Ν. ∆ρα-
γούµης– (...) “έρρεπε φύσει προς το σύστηµα της συγκεντρώσεως”, πολιτικοί
δε, όπως ο Κωλέττης, “τελειοποιήσαντες αυτό, και τον ́ Οθωνα ενεθάρρυναν εις
αυστηροτέραν εφαρµογήν και αυτοί εφήρµοσαν απηνέστερον (...) Η προϊούσα
κοινωνική εξέλιξις ενίσχυε το φιλελεύθερον και δηµοκρατικόν πνεύµα, ούτως
ώστε αι απολυταρχικαί τάσεις να µη είναι ανεκταί και να υπονοµεύεται τουναντίον
δια συνεχούς δράσεως η βασιλεία του ΄Οθωνος (...). Η θέσις του ΄Οθωνος
κατέστη τόσον επισφαλής, ώστε ευκόλως ανετράπη δι’ επαναστάσεως (...)”».
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Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Αλιβιζάτος Ν., Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση, 1922-1974 – Όψεις της ελλη-

νικής Ιστορίας, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1995.
• ∆ιαµαντόπουλος Θ., Η ελληνική πολιτική ζωή: Εικοστός αιώνας – Από την

προβενιζελική στην µεταπαπανδρεϊκή εποχή, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1997.
• Faure P., Η καθηµερινή ζωή την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, µτφρ. Γ.

Αγγέλου, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα 2007.
• Μαυρογορδάτος Γ.Θ., Χατζηιωσήφ Χρ. (επιµ.), Βενιζελισµός και αστικός

εκσυγχρονισµός, Παν/κές εκδ. Κρήτης, Ηράκλειο 1992.
• Πετρίδης Π., Πολιτικές ∆υνάµεις και Συνταγµατικοί Θεσµοί στη νεώτερη

Ελλάδα (1844-1940), εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1992.
• Σβολόπουλος K., Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, Βιβλιοπωλείον

της Εστίας, Αθήνα 2000.
• Σβολόπουλος Κ., Το Βαλκανικόν σύµφωνον και η ελληνική εξωτερική πο-

λιτική, 1928-1934, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
• Σβορώνος Ν., Η βυζαντινή επαρχία, πέντε µαθήµατα, Εταιρεία Σπουδών

Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας.
• Talbot Rice Τ., Ο ∆ηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών, µτφρ. Φ.

Κ. Βώρος, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα 2000.
• Τσάτσος  ∆., Ελληνική πολιτεία 1974-1997, Αθήνα 1998.
• Walter G., Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο. Στον αιώνα των Κοµνηνών

(1081-1180), µτφρ. Κ. Παναγιώτου, Αθήνα 1999.



79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Το 4ο κεφάλαιο αποτελείται από πέντε ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να δι-
δαχθούν σε 5 διδακτικές ώρες. 

Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διδακτικοί στόχοι του 4oυ κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:

• Να ορίσουν την έννοια του πολιτεύµατος.
• Να ορίσουν την έννοια του Συντάγµατος και να συνειδητοποιήσουν τη

σηµασία του για τη δηµοκρατική οργάνωση µιας πολιτείας.
• Να διακρίνουν και να αξιολογήσουν τις διάφορες µορφές πολιτευµάτων.
• Να κατανοήσουν το πολίτευµα της Ελλάδας, στη θεωρητική και στην πρα-

κτική του πλευρά.
• Να κατανοήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να ανήκει κάποιος στο

εκλογικό σώµα.
• Να αντιληφθούν την πολιτική σηµασία του εκλογικού συστήµατος και να

διακρίνουν τις διάφορες µορφές του.
• Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές του Συντάγµατος και τη σηµασία του

για τη λειτουργία της πολιτείας.
• Να συνειδητοποιήσουν ότι το θεσµικό όργανο που κατ’ εξοχήν εκφράζει

την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας είναι η Βουλή.
• Να διακρίνουν τις βασικές αρµοδιότητες της Βουλής, τον τρόπο συγκρό-

τησης και λειτουργίας της.
• Να ορίσουν την έννοια του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους.
• Να διακρίνουν τις λειτουργίες της πολιτείας και να αναγνωρίζουν τη ση-

µασία της διάκρισης αυτών των λειτουργιών.
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Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η διδακτική ώρα: 
Μορφές πολιτευµάτων (σσ. 38-40) 

Το πολίτευµα της Ελλάδας (σσ. 40-41)

Η ενότητα αυτή είναι εύκολη, διότι αφορά έννοιες που έχουν ήδη διδαχθεί
στη Γ΄ Γυµνασίου. Ως εισαγωγή, µπορούν να αξιοποιηθούν οι εικόνες του πα-
ραθέµατος και να γίνει αντιπαραβολή ανάµεσα στον βασιλιά Λουδοβίκο 14ο,
που θεωρεί ότι το κράτος ταυτίζεται µε το µοναρχικό αξίωµα, και στη σκι-
τσογραφική απεικόνιση της ∆ηµοκρατίας σε σχέση και µε το απόσπασµα από
τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, όπου η ισότητα και η ελευθερία αναφέρονται
ως τα σηµαντικότερα στοιχεία της δηµοκρατίας.

α) Ορισµός πολιτεύµατος

β) Ορισµός Συντάγµατος

Χρήσιµο θα ήταν ο εκπαιδευτικός να έχει µαζί του το Σύνταγµα, για να το
δουν τα παιδιά στην τάξη.

γ)  ∆ιακρίσεις πολιτευµάτων

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στα συστατικά στοιχεία της ∆ηµοκρατίας
(ελευθερία και ισότητα). 

δ) Μορφές δηµοκρατίας

ε) Το πολίτευµα της Ελλάδας

Να αναγνωσθεί από τα παιδιά το άρθρο 1 του Συντάγµατος που ορίζει το
πολίτευµα και να εξηγηθούν στη συνέχεια οι έννοιες. Μπορεί να γίνει συζή-
τηση στην τάξη, µε βάση το απόσπασµα του Ρεζίς Ντεµπρέ “Εξηγώντας τη

∆ηµοκρατία στην κόρη µου”. 

2η διδακτική ώρα:
Εκλογικό σώµα και εκλογικά συστήµατα (σσ. 41-43)

α) Το εκλογικό δικαίωµα

∆ύο είναι οι προϋποθέσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, η
ηλικία και η ιθαγένεια. Ο εκπαιδευτικός διευκρινίζει τον όρο “ιθαγένεια” (“ο
νοµικός δεσµός που συνδέει έναν πολίτη µε µια πολιτεία, από τον οποίον
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απορρέουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις”) και φροντίζει να διαβαστεί στην
τάξη το 1ο άρθρο του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που βρίσκεται στο παρά-
θεµα.

Γίνεται συζήτηση για τη σηµασία του εκλογικού δικαιώµατος (το εκλογικό
δικαίωµα αποτελεί έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας). Επίσης, µπορεί να γίνει
αναφορά στη δυνατότητα επιστολικής ψήφου και να ζητηθεί από τους µαθητές
να αναπτύξουν επιχειρήµατα υπέρ και κατά της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
(βλ. και το παράθεµα µε την άποψη του Σ. Κάτσικα).

β) Το εκλογικό σύστηµα

Αφού δοθεί ο ορισµός του εκλογικού συστήµατος («µετατροπή ψήφων σε
βουλευτικές έδρες») και εξηγηθεί τι σηµαίνει βουλευτική έδρα και εκλογική
περιφέρεια, µπορεί, µε βάση το απόσπασµα του Μ. Miaille στο παράθεµα, να
γίνει συζήτηση για τη σηµασία του εκλογικού συστήµατος. Με τη συζήτηση
οι µαθητές µπορούν να οδηγηθούν σε διαπιστώσεις σχετικά µε τα διάφορα
είδη των εκλογικών συστηµάτων. Στη συνέχεια µπορεί να ζητηθεί η γνώµη
των µαθητών σχετικά µε το σύστηµα που θεωρούν πιο δίκαιο και αποτελε-
σµατικό, τους λόγους που τους οδηγούν στη συγκεκριµένη προτίµηση/θεώ-
ρηση κ.τ.λ. Για να εξηγηθεί το ισχύον εκλογικό σύστηµα, µπορεί να αναζητηθεί
στο διαδίκτυο κάποιο παράδειγµα εκλογικής περιφέρειας µε τα τελευταία εκ -
λογικά αποτελέσµατα, όπως π.χ. αυτό που δίνεται στην Πηγή (βλ. Πρόσθετο
υλικό: 2. Εθνικές Εκλογές 2007).

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 

1. Εκλογικό σύστηµα
Πηγή: ∆ιαµαντόπουλος Θ., Εκλογικά συστήµατα. Θεωρία και πρακτικές

εφαρµογές. Ανάδειξη κοινοβουλίων και προέδρων δηµοκρατίας: Συγκριτική

προσέγγιση, πρόλ. Γ. Ράλλης, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2004, σ. 27 κ.εξ.

«..Το εκλογικό σύστηµα είναι κάτι σαν χηµικός καταλύτης που µετατρέπει
τις λαϊκές ψήφους σε αιρετούς εκπροσώπους, την κοινωνική βούληση σε
νοµιµοποιηµένη πολιτική βάση εξουσίας, το “ρεύµα” και την απήχηση των
κοµµάτων σε –τετραετή συνήθως– κοινοβουλευτική παρουσία και οντό-
τητα...

Η χώρα µας γνώρισε και τα τρία εκλογικά συστήµατα. Συγκεκριµένα: το
πλειοψηφικό, την αναλογική αντιπροσώπευση και το µικτό εκλογικό σύ-
στηµα. Το πλειοψηφικό σύστηµα εφαρµόστηκε συνεχώς από το 1822 έως
και τις εκλογές του 1923. Σποραδικά δε, εφαρµόστηκε στις εκλογές του
1928, 1933, 1935 και 1952. Η αναλογική αντιπροσώπευση καθιερώθηκε
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πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1926. Έγιναν πολλές εκλογές µε το σύστηµα
αυτό… Εφαρµόστηκε στις εκλογές: 1951, 1958, 1974 και στις εκλογές: 1926,
1932, 1936, 1946, 1950, 1961, 1963, 1964, µέχρι σήµερα µε διάφορες πα-
ραλλαγές...».

Πηγή: ∆αφνής Γρ., Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα 1821-1961, εκδ. Γαλα-
ξίας, Αθήνα 1961, σ. 121.

Aς δούµε, όµως, πώς ακριβώς γίνονταν οι εκλογές µε τα σφαιρίδια κατά
την κλασική περιγραφή του ιστορικού Γρ. ∆αφνή:

«Σε κάθε εκλογικό τµήµα υπήρχαν τόσες κάλπες όσοι και υποψήφιοι.
Aυτές ήταν τσίγκινες και το εσωτερικό τους ήταν χωρισµένο σε δυο µέρη
“διακρινόµενα εξωτερικώς διά δύο χρωµάτων. Tο δεξιόν µέρος προσδιορι-
σµένον διά το NAI ήτο χρώµατος λευκού, το δε αριστερόν προσδιορισµένον
δια το OXI ήτο χρώµατος µαύρου. Tο NAI και το OXI ήταν γεγραµµένα εις
το µέτωπον της κάλπης διά κεφαλαίων γραµµάτων. Eις το έµπροσθεν µέρος
αυτής υπήρχε στρογγυλή οπή, ανταποκρινοµένη εις σωλήνα µήκους 27 και
διαµέτρου 12 εκατοστών, ο οποίος ήτο προσκεκολληµένος επί της κατακο-
ρύφου έδρας υπό γωνίαν 25 µοιρών. ∆ιά του σωλήνος τούτου, ο εκλογεύς
εισήγε την χείραν του και εψήφιζε. Tο εσωτερικόν της κάλπης εις το οποίον
ερρίπτοντο τα σφαιρίδια εκαλύπτοντο δι’ υφάσµατος, ώστε να µην ακούεται
ο προκαλούµενος διά της ρίψεως του σφαιριδίου κρότος».

2. Εθνικές Εκλογές 2007
Πηγή: www.parliament.gr 

Ενσωµάτωση:
100.00%

Εγγεγραµµένοι

Έγκυρα

9.921.343

97.33%

Ψήφισαν 

Άκυρα/Λευκά 

74.14%

2.67%

N.∆.  41,83      2.995.321     152     45,36    3.360.506     165     -3,51

ΠA.ΣO.K       38,10      2.727.702      102    40,55     3.003.920     117     -2,44

K.K.E.              8,15         583.768        22      5,89        436.711      12       2,25

ΣΥ.ΡΙΖ.Α          5,04         361.216        14      3,26       241.722        6       1,77

ΛΑ.Ο.Σ            3,80         271.761        10      2,19        162.404       0        1,60

Κόµµα

2007 2004

% Ψήφοι Έδρες % Ψήφοι Έδρες
∆ια-
φορά
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3. Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
Πηγή: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia (25-6-2008). 

Για πολλούς ιστορικούς λόγους, εµφύλιους, γενοκτονίες και βίαιες αλ-
λαγές τόπου εγκατάστασης, πολλοί οµογενείς µας στερήθηκαν τον κατ’ εξο-
χήν δεσµό των Ελλήνων µε την πατρίδα τους, την ελληνική ιθαγένεια. 

Tο 1989 κύµατα επανόδου των οµογενών µας προσέλαβαν µια εξαιρετική
µαζικότητα. Το ελληνικό κράτος µπροστά στη νέα αυτή κατάσταση υιοθέτησε
κατά σειρά, δίπλα στην τότε ισχύουσα νοµοθεσία για τις πολιτογραφήσεις
(κώδικας ιθαγένειας), το νόµο 2130/93 (ΦΕΚ 62Α) για να ρυθµίσει το καθε-
στώς των οµογενών που έφθαναν, κυρίως, από την πρώην ΕΣΣ∆. Το δεύτερο
νοµοθέτηµα ήταν ο νόµος 2790/2000 (ΦΕΚ Α΄ 24/16-2-2000), µε βάση τον
οποίον ρυθµίστηκαν µε αυστηρότερη διαδικασία τόσο τα θέµατα απόδοσης
ιθάγενειας στους ήδη ευρισκόµενους παλιννοστούντες στην Ελλάδα, όσο
και η απόδοσή της στους διαµένοντες στην πρώην ΕΣΣ∆.

Σήµερα, µε βάση τον ενοποιηµένο κώδικα ιθαγένειας (Ν. 3284/2004, ΦΕΚ
Α 217/ 11-11-04), οι οµογενείς αλλά και οι αλλοδαποί αποκτούν µε τις προ-
ϋποθέσεις του νόµου την ελληνική ιθαγένεια δια πολιτογραφήσεως. Για τους
οµογενείς εισάγονται ειδικές διαδικασίες, που στην πραγµατικότητα διατη-
ρούν τις προγενέστερες γι' αυτήν ρυθµίσεις, κατά το άρθρο 10 αυτού του
νόµου. ∆ηλαδή, η πολιτογράφηση των οµογενών που διαµένουν στο εξωτε-
ρικό επεκτείνεται στα ανήλικα τέκνα (βλ. ολόκληρο το κείµενο του νόµου
στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση).

3η διδακτική ώρα: 
Έννοια και ρόλος του Συντάγµατος (σσ. 43-44)

α) Ορισµός του συντάγµατος και θεσµοί για την προστασία του πολιτεύµα-

τος και της λαϊκής κυριαρχίας

∆ίνεται ο ορισµός της λέξης Σύνταγµα. (Ο ορισµός που δίνεται στο παρά-
θεµα µπορεί να βοηθήσει). Μπορεί να γίνει συζήτηση στην τάξη για τους θε-
σµούς που λειτουργούν ως εγγυήσεις για την προστασία του πολιτεύµατος
και της λαϊκής κυριαρχίας.

β) Υπεροχή του Συντάγµατος έναντι των υπόλοιπων νόµων (ως προς την

τυπική ισχύ)

γ) Έλεγχος συνταγµατικότητας των νόµων (α. 93 παρ. 4 Σ)
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i) προληπτικός: διενεργείται πριν απο τη δηµοσίευση και την ισχύ του
νόµου (κοινοβουλευτικός και από τον Πτ∆).

ii) κατασταλτικός: διενεργείται κατά την εφαρµογή του νόµου, δηλαδή
µετά την ψήφιση του, την έκδοση και δηµοσίευση του στην ΕτΚ και αποτελεί
αντικείµενο ελέγχου των δικαστηρίων.

Ο έλεγχος αυτός είναι διάχυτος (ασκείται απ όλα τα δικαστήρια) και πα-
ρεµπίπτων (αφορά µόνο την συγκεκριµένη υπό κρίση περίπτωση). Γίνεται
από όλα τα δικαστήρια, από τα κατώτατα έως τα ανώτατα. Τον διάχυτο έλεγχο
της συνταγµατικότητας των νόµων ενστερνίστηκε και υιοθέτησε και ο συν-
ταγµατικός νοµοθέτης, αρχικά µε το Σύνταγµα του 1952, κυρίως, όµως, στη
συνέχεια µε το Σύνταγµα του 1975. 

Επίσης, παρατίθεται στο παράθεµα (σ. 44 ΒΜ) παράδειγµα αντισυνταγ-
µατικού νόµου.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

1. Ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων
Σε ορισµένες χώρες λειτουργεί το συνταγµατικό δικαστήριο στο οποίο οι

ολοµέλειες των Ανώτατων δικαστηρίων είναι υποχρεωµένες να παραπέµπουν
τα ανακύπτοντα ζητήµατα συνταγµατικότητας. 

Πρόκειται για ένα σύστηµα συγκεντρωτικού ελέγχου συνταγµατικότητας
των νόµων από ένα κεντρικό ολιγοµελές Συνταγµατικό ∆ικαστήριο.

∆εν έχουν όλες οι χώρες Συνταγµατικό ∆ικαστήριο. Ορισµένες αρµοδιό-
τητες Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου έχει στην Ελλάδα το Ανώτατο Ειδικό ∆ι-
καστήριο. Χώρες που δεν έχουν αυστηρό Σύνταγµα, δεν έχουν και Συνταγ-
µατικό ∆ικαστήριο. Τέτοια χώρα είναι η Μεγάλη Βρετανία. Το πρώτο
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο θεσπίστηκε στην Αυστρία το 1920. Στη Γαλλία
ρόλο Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου έχει το γαλλικό Συνταγµατικό Συµβούλιο
(Conseil Constitutionnel), το οποίο είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της συν-
ταγµατικότητας των νόµων.

Στη Γερµανία το αντίστοιχο όργανο ονοµάζεται Οµοσπονδιακό Συν-
ταγµατικό ∆ικαστήριο (Bundesverfassungsgericht) και έχει ευρύτατες
αρµοδιότητες και ως προς τον έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων
και ως προς τον έλεγχο των πολιτειακών οργάνων. Ένα είδος Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου υπό ευρεία έννοια θα µπορούσε να θεωρηθεί και το ∆ικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2. Προστασία του πολιτεύµατος
Το πολίτευµα κάθε κράτους προστατεύεται µε διατάξεις που περιλαµ-

βάνονται είτε στο ίδιο το Σύνταγµα, είτε στην ποινική νοµοθεσία. Το
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Σύνταγµα περιέλαβε τέτοιες διατάξεις. Συγκεκριµένα, καθιερώνει ρητά το
δικαίωµα της αντίστασης των Ελλήνων «…που δικαιούνται και υποχρε-
ούνται να αντιστέκονται µε κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να
το καταλύσει µε τη βία» ( παρ. 4 του άρθρου 120). Η διάταξη αυτή απευθύ-
νεται σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία, ανεξάρ-
τητα από την ιδιότητα που µπορεί να έχουν, του απλού πολίτη ή του κρατικού
οργάνου. Ο λαός, ο πραγµατικός φορέας κάθε εξουσίας, ανακηρύσσεται σε
κρατικό όργανο υπεράσπισης του Συντάγµατος και της µορφής του πολι-
τεύµατος. 

3. α) ∆ιαδικασία αναθεώρησης Συντάγµατος
ΑΡΘΡΟ 110 (Αναθεώρηση του Συντάγµατος). Στο τέλος του βιβλίου µα -

θητή υπάρχει Παράρτηµα µε τα άρθρα του Συντάγµατος.

3. β) Οι Αναθεωρήσεις του 1986, 2001, 2008
Πηγή: http://www.parliament.gr/politeuma/politeuma.asp

Με την αναθεώρηση του 1986 οι αρµοδιότητες του Προέδρου της ∆ηµο-
κρατίας περιορίστηκαν σε σηµαντικό βαθµό. Παρά την πολιτική και συν-
ταγµατική ένταση της περιόδου εκείνης, το αναθεωρηµένο Σύνταγµα του
1975/1986, που εισήγαγε ένα αµιγώς κοινοβουλευτικό σύστηµα διακυβέρ-
νησης, έγινε απολύτως αποδεκτό από όλες τις πολιτικές δυνάµεις.

Την άνοιξη του 2001 ψηφίστηκε µία νέα, πολύ πιο εκτεταµένη αυτή τη
φορά, αναθεώρηση του Συντάγµατος, και µάλιστα µέσα σε ένα συναινετικό
κλίµα. Το αναθεωρηµένο Σύνταγµα εισάγει νέα ατοµικά δικαιώµατα (όπως
π.χ. την προστασία της γενετικής ταυτότητας ή την προστασία από την ηλε-
κτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων), εισάγει νέους κανόνες δια-
φάνειας στην πολιτική ζωή (χρηµατοδότηση πολιτικών κοµµάτων, προεκλο-
γικές δαπάνες, σχέσεις των ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας µε το
Κράτος κ.ά.), αναδιοργανώνει τη λειτουργία της Βουλής και ενισχύει το
αποκεντρωτικό σύστηµα της χώρας. Πάντως, η αναθεώρηση αυτή δεν ασχο-
λήθηκε µε κανένα µείζον θέµα λειτουργίας του πολιτεύµατος και αυτό τη
διαφοροποιεί χαρακτηριστικά από εκείνη του 1986.

Πηγή: http://anatheorisiib.parliament.gr

Οι διατάξεις, των οποίων οι προτάσεις αναθεώρησης τέθηκαν σε ψηφο-
φορία, είχαν εγκριθεί από την προηγούµενη Βουλή (ΙA΄ Περίοδος). Στην τε-
λική ψηφοφορία, (27-5-08), για την αναθεώρηση του Συντάγµατος αναθεω-
ρήθηκαν τα εξής άρθρα:
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• Άρθρα 57 παρ. 1 και 115 παρ. 6 και 7: Κατάργηση του απόλυτου επαγγελ-
µατικού ασυµβίβαστου των Βουλευτών µε ταυτόχρονη κατάργηση των
µεταβατικών διατάξεων.

• Άρθρο 79 παρ. 1 προσθήκη εδαφ. 1: ∆υνατότητα τροποποίησης κονδυλίων
και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού.

• Άρθρο 101 Προσθήκη παρ. 4: Ιδιαίτερη µέριµνα για νησιωτικές και ορεινές
περιοχές µε ταυτόχρονη κατάργηση της ερµηνευτικής δήλωσης.

• Άρθρο 115 παρ. 2: Κατάργηση της µεταβατικής διάταξης περί ΑΕ∆, λόγω
έκδοσης σχετικού νόµου.

4η διδακτική ώρα: 
Βασικές αρχές του Συντάγµατος – Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας (σ. 45)

α)  Αναφορά στη συνταγµατική ρύθµιση – έννοιες λαού και έθνους

β)  Βουλή: συγκρότηση, αρµοδιότητες, επιτροπές

γ)  Κοινοβουλευτικός έλεγχος

δ)  Ενηµέρωση για τη Βουλή των Εφήβων

5η διδακτική ώρα: 
Η αρχή του κράτους δικαίου – Η αρχή του κοινωνικού κράτους –

Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (σσ. 46-47)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Κοινωνικό κράτος
Πηγή: Εγγλεζάκης Ι., Κοινωνικό κράτος δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη 2005, σ. 50.

Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου ως θεµελιώδης συνταγµατική αρχή.
«... Το κοινωνικό κράτος αναγνωρίζει δικαιώµατα κοινωνικής συµµετοχής

και κοινωνικά δικαιώµατα και επεκτείνει το χώρο των δραστηριοτήτων του,
γίνεται παρεµβατικό κράτος, κράτος σχεδιασµού. Η σχέση αυτή του κράτους
µε την κοινωνία και την οικονοµία είναι, βεβαίως, σχέση αµφίδροµη. Και
τούτο, διότι η αυξανόµενη ανάπτυξη της τεχνολογίας και η πολυπλοκότητα
των συνθηκών ζωής στη σύγχρονη µεταβιοµηχανική κοινωνία καθιστά επι-
τακτική την παρέµβαση του κράτους και τον κρατικό σχεδιασµό και αυξάνει
τη σηµασία της ρυθµιστικής πρωτοβουλίας του κράτους για την κοινωνική
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και οικονοµική ζωή. Η πρωτοβουλία αυτή εκδηλώνεται µε ποικίλες µορφές,
καθώς το κράτος διαµορφώνει τους όρους παρέµβασης, αφήνοντας ενίοτε
ανοικτό το πεδίο οικονοµικής δραστηριότητας στους ιδιώτες. Από την άλλη
πλευρά, όχι µόνον το κράτος επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε πεδία
που κυριαρχούσε προηγουµένως η αγορά, αλλά και η κοινωνία στρέφεται
προς το κράτος, το οποίο αναλαµβάνει νέα καθήκοντα και φέρει εντονότερα
το βάρος της κοινωνικής προστασίας24.

Ταυτόχρονα, µε τη µετεξέλιξη του κράτους σε κοινωνικό, µετεξελίσσεται
και η δηµόσια διοίκηση, η οποία πέρα από περιοριστική γίνεται και παροχική,
καθώς και ρυθµιστική25. Ειδικότερα, ενώ η κλασική δηµόσια διοίκηση απείχε
από κάθε επέµβαση στην οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα, χαρα-
κτηριστικό της σύγχρονης διοίκησης είναι η συστηµατική επέµβασή της σ’
αυτήν».

Πηγή: Εισήγηση του Γ. Παπαδηµητρίου στην Ηµερίδα «Συνταγµατική

Αναθεώρηση και Κοινωνικό Κράτος», που διοργάνωσε η Γ.Σ.Ε.Ε. στις 30
Νοεµβρίου 2006, στην Αθήνα. 

«…Το κοινωνικό κράτος ωρίµασε, εξάλλου, σταδιακά κατά τη διάρκεια
της µεταπολίτευσης, ιδίως µε τη συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η κοινωνική αλληλεγγύη άρχισε να διαχέεται σε πολλές επιµέρους
πολιτικές και στη νοµοθεσία. Σε αυτήν ακριβώς την πραγµατικότητα έδωσε
έκφραση η αναθεώρηση του 2001 µε την καθιέρωση της αρχής του κοινωνι-
κού κράτους και τον εµπλουτισµό των κοινωνικών δικαιωµάτων…Το κοι-
νωνικό κράτος το βιώνουµε καθηµερινά. Είναι έκφραση του πολιτισµού
µας. Η λειτουργία του καταλαµβάνει όλες σχεδόν τις πτυχές της οικονοµικής,
της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής µας. Μέσα από αυτό το πρίσµα µπο-
ρούµε να καταλάβουµε καλύτερα τη σηµασία της ενδυνάµωσης και της
αξιοποίησής του για την αντιµετώπιση των ελλειµµάτων κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και κοινωνικής πρόνοιας που είναι διάχυτα στη χώρα µας…».

24. Βλ. Γέροντα Απ., Επίκαιρα προβλήµατα του κοινωνικού κράτους, ό.π., σελ. 58 κ. εξ.,
όπου επισηµαίνεται ο βαθµός δέσµευσης του πολίτη από τη δηµόσια διοίκηση, µε αναφορές
σε συγκεκριµένα παραδείγµατα από την ελληνική πραγµατικότητα. Επίσης, βλ. Ρίζος Γ., Η
ένταση µεταξύ κράτους δικαίου και κοινωνικού κράτους, ό.π., σ. 151, υποσηµ. 29, ο οποίος το-
νίζει ότι στο µεγαλύτερο σχεδόν µέρος της η οικονοµική πολιτική είναι συγχρόνως κοινωνική
πολιτική.

25. Για τις µορφές αυτές της διοίκησης βλ. ∆αγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο,
Αθήνα - Κοµοτηνή 1997, σ. 10 κ.εξ.
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Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:
∆ηµόσια ∆ηµοκρατική ∆ιαβούλευση – Αγώνες επιχειρηµατολογίας

Μπορούν να οργανωθούν αγώνες επιχειρηµατολογίας στην τάξη ή και στο
σχολείο, αν υπάρχουν περισσότερα τµήµατα στα οποία διδάσκεται το µάθηµα.
Θέµατα που µπορούν να επιλεγούν από την ενότητα είναι, για παράδειγµα,
το δηµοψήφισµα ως µορφή άµεσης δηµοκρατίας, η λαϊκή νοµοθετική πρωτο-
βουλία (λόγω επικαιρότητας, δηλαδή λόγω καθιέρωσής της στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), η ηλεκτρονική ψηφοφορία κ.ά.

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες, η µία επιχειρηµατολογεί υπέρ και η
άλλη κατά. Είναι σηµαντικό να έχει γίνει προεργασία που θα περιλαµβάνει
τα εξής στάδια:

1ο στάδιο: Αναζήτηση πληροφοριών για το θέµα.
2ο στάδιο: Συζήτηση µεταξύ των µελών της οµάδας για το θέµα.
3ο στάδιο: ∆όµηση επιχειρηµατολογίας (υπέρ ή κατά) και από τις δύο

οµάδες, διότι θα πρέπει η κάθε οµάδα να είναι σε ετοιµότητα να απαντήσει
στα επιχειρήµατα της άλλης. Εποµένως, είναι σηµαντικό η προεργασία να
περιλαµβάνει τη σφαιρική επεξεργασία του θέµατος.

4ο στάδιο: ∆ιατύπωση των επιχειρηµάτων από τους µαθητές µε βάση τον
διαθέσιµο χρόνο.

Οι αγώνες µπορούν να διεξαχθούν και ενώπιον των άλλων τάξεων και να
οριστούν κριτές από τους ίδιους τους µαθητές ή τους καθηγητές. Ας σηµειωθεί
ότι κάθε χρόνο διοργανώνονται και σε πανελλήνιο επίπεδο αγώνες επιχειρη-
µατολογίας - αντιλογίας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σε σχολικό επίπεδο, η δραστη-
ριότητα αυτή µπορεί να λειτουργήσει ως προετοιµασία για τη συµµετοχή των
µαθητών στους πανελλήνιους αγώνες.

Για να γίνει πιο απλή η οργάνωση της δραστηριότητας, ο διδάσκων µπορεί
να µοιράσει σε όλους τους µαθητές της τάξης τρία χαρτόνια, κόκκινο, πράσινο
και πορτοκαλί, καθένα από τα οποία θα αντιστοιχεί στην αξιολόγησή τους
για τα επιχειρήµατα των οµάδων (πράσινο = ‘συµφωνώ’, κόκκινο =‘διαφωνώ’,
πορτοκαλί=‘δεν έχω γνώµη’). Η αξιολόγηση θα γίνεται από τους µαθητές -
ακροατές ταυτόχρονα µε τη διεξαγωγή των αγώνων.

∆. ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ελληνικού κοινοβουλίου (www.par-
liament.gr) και να αναζητήσετε πληροφορίες για την εξέλιξη του πολιτεύµατος
από την Επανάσταση του 1821 µέχρι σήµερα. Εκεί θα βρείτε ολόκληρο το
κείµενο του Συντάγµατος, όπως ισχύει σήµερα.
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2. Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βουλής των Εφήβων (www.
vouliefivon.gr). Αφού βρείτε τα αιτήµατα των εφήβων βουλευτών, να τα συ-
ζητήσετε στην τάξη. Αναζητήστε σε αυτά στοιχεία που σχετίζονται µε µορφές
άµεσης δηµοκρατίας.

3. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.ypes.gr του Υπουργείου Εσω-
τερικών και ενηµερωθείτε για τις τελευταίες εθνικές και νοµαρχιακές εκλογές.

4. Να βρείτε στοιχεία σχετικά µε τον αντιδικτατορικό αγώνα του ελληνικού
λαού (1967-1974) και να τα παρουσιάσετε στην τάξη.

Συµπληρωµατικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Εκλογικό σώµα είναι:
α) το σύνολο των πολιτών που κατοικούν στην Ελλάδα
β) το σύνολο των πολιτών που διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια
γ) το σύνολο των πολιτών που έχουν εκλογικά δικαιώµατα
δ) το σύνολο των πολιτών που έχουν δικαίωµα να εκλέγονται.

2. Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας σηµαίνει:
α) ότι κάθε ψήφος υπολογίζεται σε εθνικό επίπεδο
β) ότι κάθε ψήφος έχει ακριβώς την ίδια δύναµη
γ) ότι οι εκλογές γίνονται σε όλη την επικράτεια την ίδια ηµέρα
δ) ότι δικαίωµα ψήφου έχουν, καταρχήν, όλοι οι Έλληνες πολίτες, εφόσον
συµπληρώσουν ορισµένο όριο ηλικίας.

3. Θεµέλιο του πολιτεύµατος της Ελλάδος αποτελεί:
α) η λαϊκή κυριαρχία
β) το πολυκοµµατικό κοινοβουλευτικό σύστηµα
γ) το αιρετό του ανώτατου άρχοντα της χώρας
δ) η διάκριση των λειτουργιών.

4. Σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα, το πολίτευµα της Ελλάδος είναι: 
α) Προεδρευόµενη ∆ηµοκρατία
β) Προεδρική ∆ηµοκρατία
γ) Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία
δ) Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία.

5. Η ψήφος των γυναικών σε διεθνές επίπεδο κατακτάται συνολικά µετά τον
Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και στην Ελλάδα: 
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α) το 1949 
β) το 1962 
γ) το 1952 
δ) το 1959

Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Λοκ Τζ., ∆εύτερη Πραγµατεία περί Κυβερνήσεως, εισ.- µτφρ.- σχόλια Π.
Μ. Κιτροµηλίδης, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1990.

• Μοντεσκιέ Σ., Το πνεύµα των νόµων, εισ. Π. Κονδύλης, µτφρ. Κ. Παπα-
γιώργης - Π. Κονδύλης (2 τόµοι), εκδ. Γνώση, Αθήνα 1994.

• Τσουκαλάς Κ., Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος  – Η συγκρότηση του δηµό-

σιου χώρου στην Ελλάδα, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1993.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Το 5o κεφάλαιο αποτελείται από τρεις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να δι-
δαχθούν σε 7 διδακτικές ώρες.

Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διδακτικοί στόχοι του 5ου κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:

• Να ερµηνεύουν πώς λειτουργεί µια σύγχρονη δηµοκρατική Πολιτεία, µε
ποιον τρόπο, δηλαδή, ασκείται η κρατική εξουσία.

• Να διακρίνουν τις τρεις µορφές λειτουργίας της Πολιτείας.
• Να γνωρίζουν ποια είναι τα κρατικά όργανα και ποιες είναι οι βασικές αρ-

µοδιότητές τους.
• Να περιγράψουν τη διαδικασία ψήφισης ενός τυπικού νόµου.
• Να αντιληφθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του γραφει-

οκρατικού συστήµατος διοικητικής οργάνωσης και να αξιολογήσουν τη
λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.

• Να αξιολογήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα συστήµατα
πληροφορικής και επικοινωνίας στη διακυβέρνηση του κράτους.

• Να ορίσουν την έννοια των ανεξάρτητων αρχών και να αξιολογήσουν τη
λειτουργία τους.

• Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και
να διακρίνουν τα είδη των δικαστηρίων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
ανάλογα µε τις υποθέσεις που αυτά δικάζουν.
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Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η διδακτική ώρα:
H νοµοθετική λειτουργία (σσ. 50-51)

α)  Εισαγωγή

Επανάληψη των στοιχείων του προηγούµενου µαθήµατος σχετικά µε τη
διάκριση των λειτουργιών, η οποία µπορεί να γίνει µε βάση το απόσπασµα
από τον ∆ηµ. Θ. Τσάτσο (σ. 50).

β)  Τα όργανα της νοµοθετικής λειτουργίας

Η Βουλή και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.

γ)  ∆ιάκριση µεταξύ τυπικού και ουσιαστικού νόµου

Το κριτήριο βάσει του οποίου γίνεται η διάκριση είναι η προέλευση και η
διαδικασία ψήφισης του νόµου (ποιο όργανο εκδίδει τον νόµο και µε ποια
διαδικασία, π.χ. Υπουργική Απόφαση 23/1986/Β-619 “Κανονισµός λειτουργίας
µαθητικών κοινοτήτων”). O διδάσκων µπορεί να τη βρεί στο σχολείο και να
την παρουσιάσει στην τάξη.

δ)  ∆ιαδικασία ψήφισης τυπικού νόµου

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διάγραµµα της σελίδας 50.

ε)  Η δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Για ποιον λόγο γίνεται η δηµοσίευση ενός νόµου στην ΕτΚ; Ο εκπαιδευτικός
µπορεί να αξιοποιήσει το σχετικό παράθεµα και να ενηµερώσει τους µαθητές
για τους τρόπους αναζήτησης ΦΕΚ. Συνιστάται η επίδειξη ενός ΦΕΚ στην τάξη.

2η διδακτική ώρα: 
Η εκτελεστική λειτουργία (σσ. 51-52)

α)  Τα όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, η Κυβέρνηση, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

β)  Οι βασικές πράξεις της εκτελεστικής λειτουργίας

Γίνεται διάκριση ανάµεσα σε ατοµικές και κανονιστικές πράξεις της εκτε-
λεστικής λειτουργίας και αναφέρονται παραδείγµατα. 
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Παράδειγµα κανονιστικής πράξης της ∆ιοίκησης είναι η Υπουργική Από-
φαση για εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµόσια κτήρια, αριθµ. ∆6/Β/14826,
τεύχος β΄, αρ. Φύλλου 1122, 17 Ιουνίου 2008 (“Μέτρα για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στον δηµόσιο και ευ-
ρύτερο δηµόσιο τοµέα”).

Συγκεκριµένα: Οι υπουργοί Ανάπτυξης, Εσωτερικών/Οικονοµίας και Οι-
κονοµικών υπέγραψαν κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) µε θέµα: “Μέτρα
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας
στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα”. Η ΚΥΑ είναι το πρώτο ουσιαστικό
βήµα για την εγκαθίδρυση ενός συστήµατος “ενεργειακά και περιβαλλοντικά
φιλικού” στη λειτουργία του ∆ηµοσίου, έτσι ώστε το ∆ηµόσιο να αποτελέσει
πράγµατι τον προποµπό για αυτά που πρέπει να γίνουν και στη χώρα µας
στον τοµέα της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εν λόγω
ΚΥΑ περιλαµβάνει οδηγίες και καθορίζει λειτουργικές παραµέτρους και πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες για όλα τα κτήρια που χρησιµοποιούνται από τον
δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.

Με την Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η σύνδεση των δηµόσιων κτη-
ρίων µε το φυσικό αέριο, η προληπτική και λεπτοµερής συντήρηση των κλι-
µατιστικών, η αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαµπτήρων µε ενεργειακά
αποδοτικότερους, η κάλυψη ελάχιστων ενεργειακών προδιαγραφών στις δη-
µόσιες προµήθειες. Σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Κέντρου Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εκτιµάται ότι οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες των
δηµόσιων κτηρίων ξεπερνούν τα 450 εκατ.€. Η ίδια µελέτη έδειξε ότι η µέση
ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε οικονοµικά
αποδοτικό κόστος, είναι της τάξης του 22% της προβλεπόµενης συµβατικής
κατανάλωσης στα νέα ή ανακατασκευαζόµενα δηµόσια κτήρια. Η εφαρµογή
µέτρων εξοικονόµησης στα κτήρια αυτά θα µειώσει τις µέσες ετήσιες εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα κατά 425.000 χιλιάδες τόνους CO2/έτος, ενώ θα επι-
φέρει οικονοµικά οφέλη της τάξης των 110 εκατ. €/έτος.

γ)  Η σύγχρονη διακυβέρνηση

Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση δεν περιορίζεται µόνο στη διεκπεραίωση τυποποι-
ηµένων διαδικασιών, αλλά επικοινωνεί µέσα σε ένα πλαίσιο διαφανών ρυθ-
µίσεων και αρχών µε την κοινωνία των πολιτών και την Αγορά. Προς την κα-
τεύθυνση αυτήν συνεισφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί την έννοια και τη λειτουργία της διακυβέρνησης. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Η λειτουργία της διακυβέρνησης
Πηγή: Ball A.R., Peters B.G., Σύγχρονη Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση, εκδ.

Παπαζήση, Αθήνα 2001.

Το παρακάτω εισαγωγικό απόσπασµα του βιβλίου Σύγχρονη Πολιτική και
∆ιακυβέρνηση των Alan R. Ball & Guy Peters, ιδιαίτερα στο τρίτο µέρος “Οι
δοµές της διακυβέρνησης”, µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά: 

«Μπορούµε τώρα να στραφούµε στους επίσηµους θεσµούς διακυβέρνησης.
Η σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση µε τους κυβερνητικούς θεσµούς χαρα-
κτήριζε την παραδοσιακή πολιτική επιστήµη. Αλλά και η σύγχρονη πολιτική
επιστήµη δεν µπορεί να αγνοήσει τους επίσηµους θεσµούς που ασκούν κυ-
βερνητικές λειτουργίες, παρ’ όλο που, όπως τονίσαµε ήδη στο Κεφάλαιο 1
και θα µας δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσουµε και πιο κάτω, η οπτική µας
γωνία σήµερα είναι αρκετά διαφορετική. Ορισµένες υπεραπλουστεύσεις της
παραδοσιακής προσέγγισης –όπως για παράδειγµα ότι “οι βουλές νοµοθετούν
ενώ οι κυβερνήσεις κυβερνούν”– έχουν αποδειχτεί µάλλον παραπλανητικές,
µε δεδοµένη την πολυλειτουργικότητα των περισσότερων σύγχρονων πολιτικών
θεσµών. Στην πραγµατικότητα, στα σύγχρονα πολιτικά συστήµατα οι γραφει-
οκρατίες και οι κυβερνήσεις παράγουν περισσότερους κανόνες από τις βουλές. 

Για να καταλάβουµε τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η λειτουργία της δια-
κυβέρνησης, πρέπει να εξετάσουµε τους θεσµούς που προβαίνουν στη διαµόρ-
φωση και στην εφαρµογή πολιτικών, καθώς επίσης και στους ειδικούς εκείνους
θεσµούς που δικάζουν και επιλύουν διαφορές. Ο πρώτος από τους επίσηµους
κυβερνητικούς θεσµούς που θα εξετάσουµε είναι οι βουλές – τα σώµατα δηλαδή
που συγκροτούνται µε σκοπό να αντιπροσωπεύουν τους πολίτες και να παράγουν
νοµοθετικό έργο. Θα ακολουθήσει η εξέταση των εκτελεστικών θεσµών, της
δηµόσιας διοίκησης και, τέλος, του δικαστικού συστήµατος. Θα συζητήσουµε
κάθε έναν από αυτούς τους θεσµούς χωριστά, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάµε
ότι οι πιο σηµαντικές πλευρές της διακυβέρνησης προϋποθέτουν τη συσχέτιση
των διαφορετικών θεσµών για να διαµορφωθεί και να λειτουργήσει ένα αποτε-
λεσµατικό µοντέλο λήψης και εφαρµογής αποφάσεων».

3η διδακτική ώρα: 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας (σσ. 52-53)

α) Το αξίωµα
Γίνεται συζήτηση για τα τυπικά προσόντα, τη θητεία, τον τρόπο εκλογής.
Μπορεί να παρουσιαστεί στην τάξη το άρθρο 32 του Συντάγµατος (βλ. το

Παράρτηµα στο βιβλίο του µαθητή).
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β) Οι αρµοδιότητες του Πτ∆

4η διδακτική ώρα: 
Η Κυβέρνηση (σσ. 53-55)

α)  Συγκρότηση

β)  Σχηµατισµός Κυβέρνησης – κοινοβουλευτικό σύστηµα

γ) Κοινοβουλευτικός έλεγχος – πρόταση δυσπιστίας

δ) Ο ρόλος της αντιπολίτευσης

5η διδακτική ώρα: 
Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση – Η γραφειοκρατία (σσ. 55-58)

α) Ορισµός

β) Αρχές µε βάση τις οποίες είναι οργανωµένη η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Πηγή: Γώγος Κ., Κανόνες δεοντολογίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, εκδ. Σάκ -
κουλα, Θεσσαλονίκη 2000.

∆εοντολογία και δίκαιο

Στην αρχική τους µορφή, οι κανόνες δεοντολογίας δεν αποτελούν νοµι-
κούς κανόνες, αλλά επιταγές οι οποίες συγκεκριµενοποιούν ηθικές αξίες˙ η
παράβασή τους δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες αλλά µόνον ηθικής φύσεως
κυρώσεις. Καθώς οι κανόνες της ηθικής πηγάζουν από τη συνείδηση του
ανθρώπου και δεν αποτελούν έκφραση της πολιτειακής εξουσίας, οι κυρώσεις
που συνδέονται µε την παραβίασή τους µπορούν να προέλθουν µόνον από
τη συνείδηση του ανθρώπου –είτε σε ατοµικό επίπεδο (τύψεις), είτε συλλο-
γικά (κοινωνική κατακραυγή και αποδοκιµασία)– όχι όµως από τους πολι-
τειακούς θεσµούς1. Σε τελευταία ανάλυση, ενώ η ηθική ως µορφή επιδιωξης
της αρετής δεν έχει την ανάγκη του κράτους για την επιβολή των κανόνων
της, οι υποχρεώσεις που θεµελιώνονται στο δίκαιο χαρακτηρίζονται ακριβώς

1. Βάλληνδας Π., Εισαγωγή εις την Επιστήµη του ∆ικαίου, Στ΄ έκδοση, 1960, σ. 18. 
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από τη δυνατότητα εξωτερικού εξαναγκασµού µε χρήση του κρατικού µηχα-
νισµού2. 

Ωστόσο, το δίκαιο και η ηθική αποτελούν δύο κύκλους οι οποίοι τέµνονται
µεταξύ τους. Για την ακρίβεια υφίσταται µια διαρκής αλληλεπίδραση των δύο
χώρων, η οποία επιτρέπει στους κανόνες της κοινωνικής ηθικής να παρει-
σφρήσουν στις ρυθµίσεις του θετικού δικαίου3. Υποστηρίζεται µάλιστα ότι
λόγω της εγγενούς αξίωσης ορθότητας που ενυπάρχει στο δίκαιο υφίσταται
ένας αναγκαίος και άρρηκτος σύνδεσµος µεταξύ δικαίου και ηθικής4. Σε κάθε
περίπτωση, δίκαιο και ηθική συµπλέκονται στο µέτρο που οι νοµικοί κανόνες
ακολουθούν ως προς το περιεχόµενό τους τις επιταγές της ηθικής και ιδιαίτερα
της δικαιοσύνης. Όπως επισηµαίνεται από τον Π. Βάλληνδα, “η ηθική είναι
διάχυτος εις την σφαίραν του δικαίου5”, ενώ σύµφωνα µε τον Κ. Μπέη “κοινή
είναι η παραδοχή ότι µέσα στην ιστορική διαδροµή το δίκαιο όλο και περισ-
σότερο ηθικοποιείται6”. Στο βαθµό λοιπόν που το ισχύον δίκαιο υιοθετεί ρητά
ή υπονοεί εµµέσως –πλην σαφώς– συγκεκριµένους κανόνες της διοικητικής
δεοντολογίας και προσάπτει στην παραβίασή τους έννοµα αποτελέσµατα, οι
επιταγές της διοικητικής δεοντολογίας αναπτύσσουν και νοµική δεσµευτικό-
τητα για τους αποδέκτες τους. Κατά συνέπεια, η διοικητική δεοντολογία έχει
διττή φύση: καταρχήν ανήκει στη σφαίρα της ηθικής, στο µέτρο όµως που
υιοθετείται από το ισχύον δίκαιο αποκτά ταυτόχρονα και νοµική υπόσταση7.
Με τον τρόπο αυτόν, οι κανόνες δικαίου “απορροφούν”, οργανώνουν και
προσδίδουν νοµική δεσµευτικότητα στις επιταγές της διοικητικής ηθικής8. 

Η διοικητική δεοντολογία ενσωµατώνεται στο δίκαιο µε διαφορετικούς
τρόπους. Οι κανόνες δεοντολογίας αποτυπώνονται κάποτε σε συγκεκριµένους
κανόνες δικαίου οι οποίοι διέπουν τη συµπεριφορά των διοικητικών οργάνων
και παράγουν σαφείς υποχρεώσεις. Έτσι, ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να αιτιολογούν τις πράξεις που εκδίδουν
(άρθρο 17), να διεκπεραιώνουν τις διοικητικές υποθέσεις εντός εξήντα ηµε-
ρών (άρθρο 4§1), να χορηγούν έντυπα στους ενδιαφερόµενους µε τα οποία
παρέχονται πληροφορίες για τις προϋποθέσεις ικανοποίησης του αιτήµατος

2. Μπέης Κ., Το πρόβληµα του δικαίου και των ηθικών αξιών, σ. 483.
3. Μανωλεδάκης Ι., «Η προστασία του αδυνάτου στο ποινικό δίκαιο», σε ΕΝΟΒΕ, Η

προστασία του ασθενεστέρου στο δίκαιο, 1997, σσ. 169-175.
4. Alexy R., Το δίκαιο και το ορθό, Ισοπολιτεία 1999, σ. 11 κ.εξ.. (ιδίως σ. 25 ).
5. Βάλληνδας Π., Εισαγωγή εις την Επιστήµη του ∆ικαίου, σ. 19.
6. Μπέης Κ., Το πρόβληµα του δικαίου και των ηθικών αξιών, σ. 485.
7. Βλ. Παπαντωνίου Ν., Γενικές αρχές του αστικού δικαίου, 3η έκδ. 1983, σ. 20.
8. Για την «απορρόφηση» των κανόνων της ηθικής από το δίκαιο βλ. Μανιτάκης Α.,

Κράτος δικαίου και δικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας, 1994, σ. 25.
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που προβάλλεται (άρθρο 3§1) κ.ά. Ένα άλλο µεγάλο µέρος από κανόνες δε-
οντολογίας στους οποίους οφείλουν συµµόρφωση οι υπάλληλοι της διοίκησης
απορρέει από διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεως ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ (ν. 2683/1998)9. Τέλος, οι
σηµαντικότερες και βαρύτερες παραβάσεις κανόνων διοικητικής δεοντολο-
γίας τυποποιούνται σε ποινικές διατάξεις, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στο
δωδέκατο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα (εγκλήµατα σχετικά µε την υπη-
ρεσία, άρθρα 235 έως 263 ΠΚ).

Πολλές φορές, ωστόσο, οι επιταγές της διοικητικής δεοντολογίας λαµβάνουν
τη µορφή υποχρεώσεων των διοικητικών οργάνων, τις οποίες εξάγουν η επι-
στήµη και η νοµολογία από γενικούς συνταγµατικούς κανόνες, κυρίως όµως
από τις γενικές αρχές του δικαίου οι οποίες διέπουν συνολικά τη διοικητική
δράση. Συνάγοντας γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου από το σύνολο της
διοικητικής νοµοθεσίας, η νοµολογία των διοικητικών δικαστηρίων αναδεικνύει
τις θεµελιώδεις ηθικές αξίες που διέπουν το διοικητικό δίκαιο, τους προσδίδει
νοµικά αξιοποιήσιµη µορφή και τις µετατρέπει σε συγκεκριµένες υποχρεώσεις
των διοικητικών οργάνων10. Έτσι, σηµαντικοί κανόνες συµπεριφοράς της δι-
οίκησης έχουν θεµελιωθεί νοµικά από τη νοµολογία του ΣτΕ στη γενική αρχή
της χρηστής και αγαθής διοικήσεως, η οποία ενσωµατώνει στο δίκαιο µε
τρόπο αόριστο11 ηθικά µεγέθη12 και προσδίδει έτσι νοµικό έρεισµα σε έναν
µεγάλο αριθµό από επιµέρους κανόνες διοικητικής δεοντολογίας13. 

Συγκεκριµένα, η αρχή της χρηστής διοικήσεως επιβάλλει στα διοικητικά
όργανα να ασκούν τις αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε το αίσθηµα δικαίου
που επικρατεί14. Από τον γενικό αυτό κανόνα συνήχθη καταρχήν η ειδικότερη
υποχρέωση ότι η διοίκηση δεν επιτρέπεται να ταλαιπωρεί χωρίς λόγο ή και
να εξαπατά µε πράξεις ή παραλείψεις της τους ιδιώτες15, ενώ στη συνέχεια

9. ΦΕΚ 19 Α΄της 9-2-1999.
10. Σαρµάς Ι., Η συνταγµατική και διοικητική νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,

1994, σ. 533.
11. ∆αγτόγλου Π., Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, 3η έκδ. 1992, σ. 153˙ Κατρούγκαλος Γ., Η

προστασία της εµπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, ∆ι∆ικ 5 (1993), σ. 940 κ.εξ. (944).
12. Κατρούγκαλος Γ., Κριτικά, ∆ι∆ικ 5 (1993), σ. 945.
13. Βλ. Οικονόµου Αλ., Ο θεσµός της διοικητικής µεσολάβησης και το Σώµα Ελεγκτών ∆η-

µόσιας ∆ιοίκησης, σε Α. Μακρυδηµήτρη / Χ. Χρυσανθάκη / Ν. Κουλούρη / Αλ. Οικονόµου,
«Ombudsman» - Ο έλεγχος της κακοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 1996, σ. 99 κ.εξ.
(137). Για την ιστορική θεµελίωση του θεσµού του Ombudsman βλ. Κοντόγιωργα-Θεοχαρο-
πούλου ∆., Γενικαί αρχαί του θεσµού Ombudsman, Αρµ. 1969, σ. 803 κ.εξ. (ιδίως 804 κ.εξ.).

14. Σπηλιωτόπουλος Ε., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, τ. Ι, 9η έκδ. 1999, αρ. 83, σ. 96.
15. ∆αγτόγλου Π., Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, σ. 153, Λαζαράτος Π., Η διοικητική υπο-

χρέωση ενηµερώσεως του ιδιώτη ως προς τις ενδικοφανείς προσφυγές και τα ένδικα βοηθήµατα
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έγινε δεκτό ότι τα διοικητικά όργανα οφείλουν να διαφυλάσσουν τα έννοµα
συµφέροντα των πολιτών και να τους διευκολύνουν στην άσκηση των δι-
καιωµάτων τους16. Η νοµολογία των διοικητικών δικαστηρίων έχει βαθµιαία
εξειδικεύσει ακόµη περισσότερο το περιεχόµενο της αρχής της χρηστής δι-
οικήσεως, θεµελιώνοντας σε αυτήν περαιτέρω απολύτως συγκεκριµένους
κανόνες συµπεριφοράς της διοίκησης έναντι των πολιτών. Έτσι, η νοµολογία
έχει εξαγάγει από την αρχή της χρηστής διοικήσεως την υποχρέωση των δι-
οικητικών οργάνων να παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες ως προς τις εν-
δικοφανείς προσφυγές που διαθέτουν17, να τους συµβουλεύει σχετικά µε τη
συµπλήρωση των δικαιολογητικών που υποβάλλουν στο πλαίσιο της διοι-
κητικής διαδικασίας18 κ.λ.π. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα, όπου κανόνες διοικητικής δεοντο-
λογίας ενσωµατώνονται στο διοικητικό δίκαιο µέσω της νοµολογίας, αποτελεί
η περίπτωση των κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούν οι επιστηµονικές κρί -
σεις και τεχνικές προβλέψεις της διοίκησης σε τοµείς που σχετίζονται µε “από-
λυτα” έννοµα αγαθά, όπως είναι η ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον.
Ξεκινώντας ήδη από τον έλεγχο των ουσιαστικών κρίσεων ιατρικής φύσεως
της διοίκησης στο πλαίσιο ασφαλιστικών διαφορών και καταλήγοντας στην
εξέταση τεχνικών σχεδίων, ιδιαιτέρως της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, ο διοικητικός δικαστής έχει µεταπλάσει σε νοµολογιακό κανόνα, µε τη
µορφή του κριτηρίου νοµιµότητας της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων,
την καταρχήν ηθική υποχρέωση της διοίκησης να λαµβάνει υπόψη της όχι
µόνον τα παραδοσιακά διδάγµατα της κοινής πείρας, αλλά πολύ περισσότερο
το τρέχον επίπεδο εξέλιξης της τεχνικής και της επιστήµης. Επιπλέον, η ορθότερη
άποψη δέχεται ότι πρέπει να ισχύουν προδιαγραφές πρόνοιας, οι οποίες απο-
σκοπούν στην πρόληψη µελλοντικών κινδύνων που δεν µπορούν να αποτιµη-
θούν επαρκώς στο πλαίσιο του σηµερινού επιπέδου επιστηµονικής γνώσης»19. 

που διαθέτει - Σκέψεις σχετικά µε τέσσερα ερωτήµατα, ∆ι∆ικ 7 (1995), σ. 801 κ.εξ. (805).
Για µια εκτενή ανάλυση βλ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου ∆., Οι αρχές της χρηστής και ευ-

ρύθµου διοικήσεως και η αναζήτηση εκ µέρους του δηµοσίου των αχρεωστήτως καταβληθέντων

από το λαβόντα στη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τιµητικός Τόµος για τα 150 χρόνια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σ. 325 κ.εξ.

16. ∆αγτόγλου Π., Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, σ. 154, Βλαχόπουλος Σ., Η υποχρέωση της

διοίκησης να ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο σχετικά µε τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις

ασκήσεως της ενδικοφανούς προσφυγής, ∆ι∆ικ 7 (1995), σ. 547 κ.εξ. (554).
17. ΣτΕ 2167/1993, ΣτΕ (Ολοµ.) 2892/1993, ∆ίκη 25 (1994), σ. 358 µε παρατηρήσεις

Καράκωστα Β., ∆ι∆ικ 6 (1994), σ. 581, µε σχόλιο Μουζουράκη Σ. 
18. ΣτΕ 3668/1990, ΣτΕ 2771/1992, ΣτΕ 2812/1992, ΣτΕ 2813/1992, ΣτΕ 819/1992. 
19. Βλ. κατωτέρω υπό Β 4.5.
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γ)  ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι

Για τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των δηµόσιων υπαλλήλων, καθώς
και για τη δράση της δηµόσιας διοίκησης γενικά, ο εκπαιδευτικός µπορεί να
αντλήσει πληροφορίες από τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα: N.3528, ΦΕΚ
26, Τεύχος 1ο (9 Φεβρουαρίου 2007), Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆η-
µοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. 

Στον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα περιγράφονται τα δικαιώµατα και οι υπο-
χρεώσεις των δηµόσιων υπαλλήλων, αλλά και µια σειρά θεµάτων που αφορούν
την επαγγελµατική τους πορεία.

Οι διατάξεις του κώδικα ισχύουν για το σύνολο σχεδόν των δηµόσιων
υπαλλήλων, πολλές φορές σε συνδυασµό µε άλλους νόµους ή και κανονισµούς
υπηρεσιών.

δ)  Γραφειοκρατία
Aφού δοθούν ο ορισµός και τα βασικά χαρακτηριστικά της γραφειοκρατικής

οργάνωσης, µπορεί να γίνει συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά αυτής µε ανα-
φορά σε συγκεκριµένα παραδείγµατα, όπως αυτό που δίνεται στο παράθεµα
σχετικά µε την οργάνωση µιας σχολικής εκδροµής. Είναι σηµαντικό να κατα-
νοήσουν οι µαθητές ότι η καταγραφή των ενεργειών της ∆ιοίκησης εξυπηρετεί
και τον έλεγχο για τη νοµιµότητα της δράσης της.

Συνιστάται να δοθούν παραδείγµατα και να συζητηθεί η απλοποίηση των
γραφειοκρατικών διατυπώσεων χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες, π.χ. µέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Προτείνεται επίσης να διαβαστεί το απόσπασµα από τη «∆ίκη» του Φραντς
Κάφκα και, µε αφορµή αυτό, να γίνει συζήτηση µε θέµα την καταχρηστική
άσκηση της εξουσίας από τα κρατικά όργανα και τους µηχανισµούς αποτροπής
αυτής στο πλαίσιο της δηµοκρατικής διακυβέρνησης (π.χ. αρχή νοµιµότητας
στη δράση της ∆ιοίκησης).

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 

Γραφειοκρατία
Πηγή: Heywood A., Εισαγωγή στην Πολιτική, µτφρ. Γ. Καράµπελας, εκδ.

Πόλις, Αθήνα 2006, σ. 497 κ.εξ.

«Στο χώρο της θεωρητικής µελέτης της γραφειοκρατίας δεσπόζει το έργο
του Max Weber. Για τον Weber, η γραφειοκρατία ήταν ένας “ιδεότυπος” εξου-
σίας που βασίζεται σ’ένα σύστηµα ορθολογικών κανόνων σε αντιδιαστολή
µε την παράδοση ή το χάρισµα. Ο Weber διέκρινε µια σειρά αρχών που υπο-
τίθεται ότι χαρακτηρίζουν τη γραφειοκρατική οργάνωση. Οι πιο σηµαντικές
είναι οι εξής:
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• Οι τοµείς δικαιοδοσίας είναι πάγιοι και επίσηµοι ενώ διέπονται από νό -
µους ή κανόνες.

• Υπάρχει αυστηρά καθορισµένη ιεραρχία η οποία εγγυάται ότι οι κατώτεροι
αξιωµατούχοι βρίσκονται υπό την επίβλεψη των διοικητικά ανώτερων.

• Οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται βάσει γραπτών εγγράφων κι ενός συστή-
µατος αρχειοθέτησης.

• Η εξουσία των αξιωµατούχων είναι απρόσωπη και απορρέει εξ ολοκλήρου
από τη θέση που κατέχουν, όχι από το προσωπικό τους κύρος.

• Οι γραφειοκρατικοί κανόνες είναι επαρκώς αυστηροί ώστε να ελαχιστο-
ποιούνται τα περιθώρια προσωπικής πρωτοβουλίας.

• Ο διορισµός και η προαγωγή εντός της γραφειοκρατίας βασίζονται σε
επαγγελµατικά κριτήρια, όπως η κατάρτιση, η τεχνογνωσία και η διοικη-
τική ικανότητα. 
Το κύριο χαρακτηριστικό της γραφειοκρατίας, κατά τη βεµπεριανή θεώ-

ρηση, είναι η ορθολογικότητά της, καθότι η γραφειοκρατικοποίηση αντικα-
τοπτρίζει την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου, συγκεκριµένου και προπάντων
αποτελεσµατικού τρόπου κοινωνικής οργάνωσης. Για τον Weber, η γραφει-
οκρατία δεν ήταν τίποτα λιγότερο από την ιδιαίτερη µορφή οργάνωσης της
νεότερης κοινωνίας, και η επέκτασή της ήταν, κατά την άποψή του, αναπό-
φευκτη, όχι µόνο σαν αποτέλεσµα της τεχνικής υπεροχής της γραφειοκρατίας
έναντι των άλλων µορφών διοίκησης αλλά και σαν επακόλουθο σηµαντικών
οικονοµικών, πολιτικών και πολιτισµικών εξελίξεων. Η ανάπτυξη της γρα-
φειοκρατίας συνδεόταν στενά µε την ανάδυση των καπιταλιστικών οικονο-
µιών – πιο συγκεκριµένα µε τη µεγαλύτερη πίεση για οικονοµική αποδοτι-
κότητα και την εµφάνιση των επιχειρηµατικών µονάδων µεγαλύτερης
κλίµακας. Η ανάπτυξη του σύγχρονου κράτους και η επέκταση ευθυνών του
στην κοινωνική και οικονοµική σφαίρα οδήγησαν εξίσου στην άνοδο πανί-
σχυρων κυβερνητικών γραφειοκρατιών. 

Σύµφωνα µε τον Weber, η ανάπτυξη της γραφειοκρατίας ενισχύθηκε επι-
πλέον από τις πιέσεις του εκδηµοκρατισµού, ο οποίος αποδυνάµωσε ιδέες
όπως παράδοση, προνόµιο και καθήκον και τις αντικατέστησε µε την πίστη
στον ανοικτό ανταγωνισµό και την αξιοκρατία. Ο Weber πίστευε ότι η δια-
δικασία του “εξορθολογισµού” εγγυόταν ότι όλες οι βιοµηχανικές κοινωνίες,
είτε λέγονταν καπιταλιστικές είτε κοµµουνιστικές, θα εξοµοιώνονταν στα-
διακά, καθόσον υιοθετούσαν γραφειοκρατικές µεθόδους διοίκησης. […]

Εντούτοις, ο Weber γνώριζε ότι η γραφειοκρατία ήταν ευλογία και κατάρα
µαζί. Πρώτα απ’όλα, η οργανωτική αποτελεσµατικότητα θα γινόταν δυνατή
σε βάρος της δηµοκρατικής συµµετοχής. Η γραφειοκρατικοποίηση θα ενίσχυε
τις ιεραρχικές τάσεις, όσο κι αν αυτές βασίζονταν στην αξιοκρατία, καθότι η
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εποπτεία θα ασκούνταν από τα πάνω, από τα ανώτατα στελέχη, και όχι από
τα κάτω, από τις µάζες. Αυτό θα κατέστρεφε το σοσιαλιστικό όνειρο της δι-
κτατορίας του προλεταριάτου, η οποία, προέβλεψε ο Weber (και σωστά όπως
αποδείχθηκε), θα εξελισσόταν σε “δικτατορία των γραφειοκρατιών” […].

Μολονότι αναγνώριζε [ενν. ο Weber] την τάση των γραφειοκρατών να
επιδιώκουν τη διαιώνιση της γραφειοκρατίας και να υπερβαίνουν τη διοικη-
τική της λειτουργία, πίστευε ότι αυτό θα µπορούσε τουλάχιστον να αναχαι-
τιστεί µε τη χρήση φιλελεύθερων µηχανισµών, όπως ο κοµµατικός ανταγω-
νισµός και ο θεσµικός κατακερµατισµός. Ο Weber τόνισε επίσης τον δυνητικό
κίνδυνο η κυριαρχία του γραφειοκρατικού ιδεώδους να επιφέρει µια “φυλά-
κιση του πνεύµατος”, καθώς το κοινωνικό περιβάλλον θα γινόταν περισσό-
τερο απρόσωπο και µηχανικό. Ο ορθολογισµός και η γραφειοκρατία θα µπο-
ρούσαν έτσι να µετατραπούν σε “σιδερένιο κλουβί” για τα ανθρώπινα πάθη
και την ατοµική ελευθερία».

ε)  Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση

Aφού εξηγηθεί η έννοια, προτείνεται να γίνει η δραστηριότητα ∆΄(σσ. 63-
64 ΒΜ) µε τα τέσσερα στάδια “ηλεκτρονικής ωρίµανσης” που θέσπισε η Ε.Ε.
και τα διαγράµµατα για τις δηµόσιες υπηρεσίες που παρέχονται οn line.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Πηγή: http/www.ebusinessforum.gr (6-4-2004). 

(Το e-business Forum είναι ένας µόνιµος µηχανισµός διαβούλευσης της
Πολιτείας µε την επιχειρηµατική και ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε σκοπό την
επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που προάγουν την ηλεκτρονική επιχει-
ρηµατικότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση του ηλεκτρονικού επι-
χειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις).

«... H Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία (e-Democracy) αξιοποιεί τις δυνατότητες
των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για να ευαισθητο-
ποιήσει τους πολίτες ώστε να συµµετέχουν άµεσα στα “κοινά”, χωρίς να
µεσολαβεί η “εκπροσώπησή” τους από τρίτους. Η ηλεκτρονική δηµοκρατία
στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

Α. Ηλεκτρονική διαβούλευση και συµµετοχή (e-engagement/e-parti -
ci pa tion)

Περιλαµβάνει την εµπλοκή του πολίτη στα κοινά µε τη χρήση νέων τε-
χνολογιών (βασικά, του διαδικτύου) καθώς και άµεση και γρήγορη πρόσβαση
στην πληροφόρηση. Ο πολίτης/χρήστης, µπορεί να εκφράζει τη γνώµη του
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και να παίρνει µέρος σε δηµοσκοπήσεις, έρευνες, online ερωτηµατολόγια ή
και να προτείνει ο ίδιος θέµατα προς συζήτηση.

Β. Ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting)
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία περιλαµβάνει τη διεξαγωγή ψηφοφοριών µέσω

νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου. Η διαδικασία µπορεί να λάβει
χώρα είτε εντός εκλογικών τµηµάτων, υπό την επίβλεψη των αρµόδιων διοικη-
τικών αρχών, είτε σε οποιονδήποτε ιδιωτικό χώρο. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία,
που αποτελεί και την πιο εξελιγµένη εφαρµογή της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας
είτε διεξάγεται µε τη µορφή δηµοψηφίσµατος είτε µε τη µορφή δηµοτικών ή
εθνικών εκλογών, παρουσιάζει σηµαντικά οφέλη, αφού επιτρέπει την µικρότερη
µετακίνηση προς τα εκλογικά κέντρα, και κατ’ επέκταση την αύξηση της συµ-
µετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες, και µειώνει αισθητά το κόστος
της διενέργειας εκλογών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα διεξαγωγής ψηφοφοριών
πιο συχνά. Αυτονόητη, όµως, προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση ενός ασφαλούς
και αξιόπιστου συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. ∆εν θα πρέπει, ωστόσο,
να παραγνωρίζουµε τον βασικό κίνδυνο ενός τέτοιου εγχειρήµατος που έγκειται
στη δυσκολία διασφαλίσεως της ελεύθερης έκφρασης της λαϊκής βούλησης.
Στο µέλλον ο εκλογικός αντιπρόσωπος των κοµµάτων θα µετατραπεί σε “προ-
γραµµατιστικό” αντιπρόσωπο, καθώς ένας προγραµµατιστής θα είναι σε θέση
να ελέγξει την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής καταµέτρησης».

6η διδακτική ώρα: 
Ανεξάρτητες (διοικητικές) αρχές (σσ. 58-60)

Χρήσιµο θα ήταν η συγκεκριµένη ενότητα να διδαχθεί, αν αυτό είναι δυ-
νατό, στην αίθουσα Η/Υ του σχολείου, ώστε τα παιδιά να µπορούν να επισκέ-
πτονται τις ιστοσελίδες των ανεξάρτητων αρχών (δίνονται στο παράθεµα στις
σελίδες 58-59) και να αντλούν τις πληροφορίες που χρειάζονται για το µά θη -
µα, καθώς και παραδείγµατα από την επικαιρότητα για το έργο των Αρχών,
όπως π.χ. αυτό που βρίσκεται στο παράθεµα της σελίδας 59: “Έδιναν δακτυ-
λικό αποτύπωµα για να δουλέψουν!”.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Πηγή: Ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού χα-

ρακτήρα (www.dpa.gr).

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι συνταγ-
µατικά κατοχυρωµένη Ανεξάρτητη Αρχή. Ιδρύθηκε µε το νόµο 2472/1997,
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ο οποίος ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ.
Η οδηγία αυτή θέτει κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όσον αφορά την προ-
στασία των προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, υπάρ-
χει ο νόµος 2774/1999. Η λειτουργία της ξεκίνησε στις 10 Νοεµβρίου 1997. 

Χρήσιµοι όροι και διευκρινίσεις 

• ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
Είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σ’ ένα άτοµο και το περιγράφει,

όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοµατεπώνυµο, ηλικία, κατοικία, επάγγελµα,
οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, ερ-
γασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συµπεριφορά κ.λ.π.), οικονοµική κατάσταση
(έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονοµική συµπεριφορά), ενδιαφέροντα,
δραστηριότητες συνήθειες. 
• Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα 

Είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στη φυλετική ή εθνική προέλευση,
τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη
συµµετοχή σε ενώσεις/σωµατεία, τη συνδικαλιστική δράση, την υγεία, την
κοινωνική πρόνοια, την ερωτική ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες. 
• Υποκείµενο των δεδοµένων

Είναι το άτοµο για τα προσωπικά δεδοµένα του οποίου γίνεται λόγος/ανα-
φορά. 
• Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα
που τηρεί και επεξεργάζεται αρχεία (αυτοµατοποιηµένα ή χειρόγραφα) µε
προσωπικά δεδοµένα. 
• Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 

Είναι κάθε εργασία που πραγµατοποιείται σε δεδοµένα προσωπικού χα-
ρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση, τροποποίηση,
εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, διαγραφή, κα -
ταστροφή. 
• Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων 

Επιτρέπεται όταν το άτοµο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και, κατ΄ εξαί-
ρεση, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόµος 2472/1997 στο
άρθρο 5. 
• Επιτρέπεται η επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων; 

Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δε-
δοµένων. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
ορίζει ο Νόµος 2472/1997 στο άρθρο 7.
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• Τα δικαιώµατα των πολιτών
Ο νόµος 2472/1997 σας δίνει δικαιώµατα έναντι όλων όσων τηρούν σε

αρχείο και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδοµένα. Τα δικαιώµατα αυτά
είναι: 

−  Το δικαίωµα ενηµέρωσης 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σας ενηµερώνει όποτε συλλέγει

προσωπικά σας δεδοµένα. Έχετε δικαίωµα να γνωρίζετε την ταυτότητα
του υπεύθυνου επεξεργασίας, τον σκοπό για τον οποίον συλλέγει και επε-
ξεργάζεται τα δεδοµένα και τους αποδέκτες των δεδοµένων αυτών. 
−  Το δικαίωµα πρόσβασης 

Έχετε δικαίωµα να γνωρίζετε εάν προσωπικά δεδοµένα που σας αφο-
ρούν περιλαµβάνονται σε αρχείο, να ζητείτε και να λαµβάνετε γραπτή
και σαφή απάντηση. 
−  Το δικαίωµα αντίρρησης 

Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των προσω-
πικών σας δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 13 του νόµου 2472/1997. 

Επίσης να ζητήσετε, µε την εγγραφή σας στο Μητρώο 13 της Αρχής,
να µην συµπεριλαµβάνονται τα προσωπικά σας δεδοµένα σε αρχεία που
σκοπό έχουν την προώθηση/διαφήµιση αγαθών και υπηρεσιών εξ απο-
στάσεως. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υποχρεούνται να συµβουλεύονται
το µητρώο και να διαγράφουν από τους καταλόγους τους όσους είναι εγ-
γεγραµµένοι σε αυτό. 
−  Το δικαίωµα προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη για επιδίκαση αποζηµίω-
σης

• Οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, εκτός των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω

και τα οποία, αυτόµατα, συνιστούν υποχρεώσεις τους έναντι των πολιτών,
οφείλουν µεταξύ άλλων: 

α . Να συλλέγουν τα προσωπικά δεδοµένα κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο. 
β. Να επεξεργάζονται τα απαραίτητα µόνο προσωπικά δεδοµένα για

τον/τους σκοπό/ούς που έχουν γνωστοποιήσει. 
γ. Να φροντίζουν τα προσωπικά δεδοµένα να είναι ακριβή και ενηµερω-

µένα. 
δ. Να τα διατηρούν µόνον για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την

πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας
τους. 

ε. Να παίρνουν τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλειά τους. 
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7η διδακτική ώρα: 
Η δικαστική λειτουργία (σσ. 60-62)

α) Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ουδετερότητα και αµεροληψία κατά την

απονοµή της δικαιοσύνης

Σηµαντικό είναι οι µαθητές και οι µαθήτριες να κατανοήσουν την ανεξαρ-
τησία που χαρακτηρίζει την άσκηση της δικαστικής λειτουργίας και τον τρόπο
που αυτή κατοχυρώνεται. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αξιοποιήσουν την ει-
κόνα της ∆ικαιοσύνης στη σελίδα 60, για να προκαλέσουν συζήτηση στην τά -
ξη σχετικά µε την ουδετερότητα και την αµεροληψία που πρέπει να επιδει-
κνύουν οι δικαστές κατά την απονοµή της δικαιοσύνης.

Ενδεικτική δραστηριότητα
«Ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης, έγραφε το 1940 ο Χ. Φραγκίστας, υπάρχει

εις µίαν Χώραν όταν οι δικασταί κατά την άσκησιν των δικαστικών των κα-
θηκόντων διατηρούσιν απόλυτον αυτοτέλειαν κρίσεως και πλήρην ελευθερίαν,
υπείκοντες µόνον εις τους νόµους και την φωνήν της συνειδήσεώς των και
ουδεµίαν ουδαµόθεν υποχρεούµενοι να δεχθώσιν οδηγίαν».

Με αφόρµηση το παραπάνω κείµενο µπορεί να γίνει συζήτηση στην τάξη
µε θέµα: η ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης.

β) Θεµελιώδεις αρχές απονοµής δικαιοσύνης

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να εστιάσει στα ακόλουθα:
• Τεκµήριο αθωότητας και αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως
• Αιτιολόγηση δικαστικών αποφάσεων
• ∆ηµοσιότητα συνεδριάσεων.

γ) Είδη δικαστηρίων

Γίνεται διάκριση των δικαστηρίων σε:
πολιτικά, ποινικά, διοικητικά.
Επίσης γίνεται λόγος και για τα ανώτατα δικαστήρια. 
Μπορεί να αξιοποιηθεί το παράθεµα από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη για

την αρµοδιότητα του Άρειου Πάγου στην αρχαία Αθήνα.
Χρήσιµο µπορεί να φανεί και το οργανόγραµµα των δικαστηρίων στην Ελλάδα.
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Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 
Οµαδική εργασία στην τάξη: Ψήφιση νόµου

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Οµαδική εργασία στην τάξη:
Κατάθεση πρότασης νόµου για την προστασία του περιβάλλοντος

ΣΚΟΠΟΣ:
Η κατανόηση της έννοιας της πολυκοµµατικής δηµοκρατίας και η εξοι-

κείωση µε τις διαδικασίες της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας κατά τη θέσπιση
ενός κανόνα δικαίου.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες.
2. Κάθε οµάδα ιδρύει το δικό της πολιτικό κόµµα.

Τα µέλη της οµάδας συζητούν για τον ιδεολογικό προσανατολισµό και τις
θέσεις του κόµµατος και διατυπώνουν γραπτά την ιδρυτική διακήρυξη, η
οποία δεν ξεπερνά τη µία σελίδα Α4 και περιλαµβάνει:
α) ηµεροµηνία ίδρυσης
β) ονόµατα ιδρυτικών στελεχών 
γ) ονοµασία κόµµατος
δ) σήµα
ε) ιδεολογικό προσανατολισµό
στ) προγραµµατικές θέσεις
ζ) υπογραφές ιδρυτικών µελών

Επισηµαίνεται σχετικά ότι το άρθρο 29 παράγραφος 1 του Συντάγµατος
ορίζει:

«Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωµα µπορούν ελεύθερα να

ιδρύ ουν και να συµµετέχουν σε πολιτικά κόµµατα, που η οργάνωση και η δράση

τους οφεί λει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολι τεύ -

µατος».

3. Τα µέλη της οµάδας συζητούν και διατυπώνουν γραπτά πρόταση νόµου του
κόµµατος, η οποία θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στη “βουλή” (τάξη) µε
θέµα: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Η πρόταση νόµου πρέπει να περιλαµβάνει έως 6 άρθρα µε συγκεκριµένες

προτάσεις για την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της µό-
λυνσης της θάλασσας, για την προστασία της πανίδας/χλωρίδας κ.τ.λ.
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Τα µέλη της οµάδας µπορούν να αναζητήσουν ιδέες και από άλλες πηγές
πληροφόρησης, π.χ. διαδίκτυο, οικολογικά προγράµµατα πολιτικών κοµµάτων,
µη κυβερνητικών οργανώσεων κ.τ.λ.

4. Τα µέλη της οµάδας σχεδιάζουν την εκπροσώπηση του κόµµατός τους
στη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη “Βουλή” (τάξη) διατυπώνοντας επιχει-
ρήµατα σχετικά µε α. τον σκοπό της πρότασης νόµου, β. τις επιµέρους προ-
τάσεις για την υλοποίηση του σκοπού αυτού.

5. ∆ιεξάγεται συζήτηση και ψηφίζονται οι προτάσεις νόµου στην τάξη. Τη
συζήτηση διευθύνει ο πρόεδρος της τάξης. Ο γραµµατέας της τάξης τηρεί
πρακτικά από τη συζήτηση. Ο εκπρόσωπος κάθε κόµµατος, αφού παρουσιάσει
σύντοµα το κόµµα του στη βουλή, εκθέτει τις θέσεις για την πρόταση νόµου
του κόµµατος. Ακολουθεί συζήτηση και ψήφιση, όπως ορίζει το Σύνταγµα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Αξιολογείται κάθε οµάδα χωριστά µε βάση α) τη δύναµη των επιχειρηµάτων

της, β) τον σεβασµό που επιδεικνύει στις δηµοκρατικές διαδικασίες συζήτησης
και ψήφισης ενός νόµου, π.χ. σεβασµό προς τον οµιλητή, αποφυγή παρεµβά-
σεων, τήρηση της σειράς προτεραιότητας των οµιλητών κ.τ.λ.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Οµαδική εργασία στην τάξη: 
Κατάθεση πρότασης νόµου για την παιδεία

ΣΚΟΠΟΣ:
Η κατανόηση της έννοιας της πολυκοµµατικής δηµοκρατίας και η εξοι-

κείωση µε τις διαδικασίες της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας κατά τη θέσπιση
ενός κανόνα δικαίου.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
Κάθε οµάδα διατυπώνει τη δική της πρόταση νόµου µε θέµα που αφορά

το Εκπαιδευτικό σύστηµα και, ειδικότερα, τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Στο τέλος, κληρώνεται µία οµάδα που θα παρουσιάσει την πρότασή της για
συζήτηση στην τάξη. Οι υπόλοιπες οµάδες µπορούν να προτείνουν τροπολογίες
ή προσθήκες µε βάση τις δικές τους προτάσεις νόµων. Ο νόµος που ψηφίζεται
τελικά έχει ενιαία µορφή και αποτελεί συγκερασµό των καλύτερων ιδεών
που προέρχονται από όλες τις οµάδες. Προτείνεται να δηµοσιευτεί στην εφη-
µερίδα του σχολείου.
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1. Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες και ενηµερώνεται ως προς τη µορφή που έχει
µια πρόταση νόµου, µε βάση το υλικό που παρέχεται.

2. Κάθε οµάδα συγκεκριµενοποιεί τον βασικό σκοπό της πρότασης νόµου
που θα καταθέσει προς συζήτηση και ψήφιση στην τάξη και καταγράφει
σύντοµα τον σκοπό αυτόν, π.χ. “αναµόρφωση Προγράµµατος Σπουδών
του Ενιαίου Λυκείου”. Τα µέλη της οµάδας σκέφτονται επιχειρήµατα, για
να πείσουν τους συµµαθητές τους - βουλευτές ότι είναι αναγκαίο να ψηφι-
στεί ο νόµος που προτείνουν.

3. Τα µέλη της οµάδας συζητούν για τον τρόπο ή τους τρόπους µε τους οποί -
ους µπορεί να πραγµατοποιηθεί ο σκοπός αυτός και διατυπώνουν τις ρυθ-
µίσεις που πρέπει να γίνουν µε τη µορφή άρθρων (όχι πάνω από πέντε),
καθένα από τα οποία πρέπει να αποτελεί µια ξεχωριστή θεµατική ενότητα.
∆ιατυπώνουν συγκεκριµένες προτάσεις, π.χ. για το θέµα: δηµιουργία ηλε-
κτρονικής βιβλιοθήκης σε κάθε λύκειο, διατυπώνουν προτάσεις σχετικά
µε το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη οργάνωσής της, πώς θα έχουν πρό-
σβαση οι µαθητές, πώς θα οργανωθούν τα εργαστήρια, πώς θα εξευρευθούν
οι πόροι για τη χρηµατοδότησή τους κ.τ.λ.

4. Κάθε οµάδα οργανώνει από πριν και διατυπώνει επιχειρήµατα για να αντι-
κρούσει τυχόν αντιρρήσεις των άλλων οµάδων κατά τη συζήτηση της πρό-
τασής της στην τάξη, π.χ. εξετάζει µήπως η πρότασή της αντιβαίνει στο
Σύνταγµα.

5. Καθορίζει τον τρόπο, µε τον οποίο θα παρουσιάσει την πρότασή της στην
τάξη, π.χ. εισήγηση από έναν µαθητή ή οµαδική εισήγηση κ.τ.λ.

6. Ο πρόεδρος της τάξης διευθύνει τη συζήτηση της πρότασης νόµου. Οι υπό -
λοιπες οµάδες προτείνουν τροπολογίες ή προσθήκες µε βάση τις δικές
τους προτάσεις νόµων. Κάθε οµάδα επιλέγει εκπρόσωπο ή εκπροσώπους
που εγγράφονται στον κατάλογο των οµιλητών. Ο κατάλογος αυτός τηρείται
αυστηρά από τον πρόεδρο που δεν µπορεί να δώσει τον λόγο σε κάποιον
άλλον. Ο γραµµατέας της τάξης τηρεί τα πρακτικά.

7. Η ψήφιση της πρότασης νόµου γίνεται σε 3 στάδια: α) κατ’ αρχήν, β) κατ’
άρθρο, γ) στο σύνολο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Κάθε οµάδα αξιολογείται χωριστά µε βάση α. τη δύναµη των επιχειρηµάτων

της, β. τον σεβασµό που επιδεικνύει στις δηµοκρατικές διαδικασίες συζήτησης
και ψήφισης ενός νόµου, π.χ. σεβασµό προς τον οµιλητή, αποφυγή παρεµβά-
σεων, τήρηση της σειράς προτεραιότητας των οµιλητών κ.τ.λ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το 6ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να
διδαχθούν σε 5 διδακτικές ώρες. 

Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διδακτικοί στόχοι του 6ου κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:

• Να αντιληφθούν ότι η κατοχύρωση δικαιωµάτων στο δηµοκρατικό πολί-
τευµα πραγµατώνει, στην ουσία, το ισότιµο δικαίωµα όλων των πολιτών
στην ελευθερία.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι το να απολαµβάνει κανείς δικαιώµατα συνεπά-
γεται και ευθύνες και ότι δικαιώµατα και υποχρεώσεις αλληλοσυµπληρώ-
νονται.

• Να διακρίνουν τα δικαιώµατα ανάλογα µε το περιεχόµενό τους.
• Να γνωρίζουν τις βασικές υποχρεώσεις των πολιτών, όπως ορίζονται στο

Σύνταγµα.
• Να γνωρίζουν τα όρια άσκησης των δικαιωµάτων και πότε είναι καταχρη-

στική η άσκησή τους.
• Να γνωρίζουν πώς µπορούν να διεκδικήσουν έννοµη προστασία σε περί-

πτωση προσβολής των δικαιωµάτων τους.
• Να απαριθµούν επιµέρους συνταγµατικά δικαιώµατα και να αντιλαµβά-

νονται τι σηµαίνει η κατοχύρωσή τους.
• Να κατανοήσουν τη σηµασία της πολιτικής άµυνας και προστασίας και να

γνωρίζουν τρόπους συµµετοχής τους σε αυτές.
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Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η διδακτική ώρα: 
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις (σσ. 66-68)

Στη διδασκαλία της ενότητας αυτής µπορούν να αξιοποιηθούν τα παραθέ-
µατα, ιδίως αυτό που αφορά την ιστορική εξέλιξη των δικαιωµάτων, αλλά και
το απόσπασµα από τον λόγο του Μάνεση για την κατανόηση της έννοιας της
ελευθερίας σε συνδυασµό και µε το θέµα της αναγνώρισης των δικαιωµάτων.

α)  Η έννοια της ελευθερίας και η έκφρασή της στην πράξη

Σηµαντική είναι η κατανόηση της έννοιας της ελευθερίας που συνεπάγεται
και ευθύνη. Μπορεί να αξιοποιηθεί το παράδειγµα που δίνεται στο βιβλίο.

β)  Κατοχύρωση των δικαιωµάτων στο Σύνταγµα

Μπορούν να δοθούν παραδείγµατα και να µοιραστούν στην τάξη τα άρθρα
του Συντάγµατος. 

γ)  ∆ιάκριση δικαιωµάτων µε βάση το περιεχόµενό τους 

(ατοµικά, πολιτικά, κοινωνικά)

Μπορούν να δοθούν σχετικά παραδείγµατα.

δ) Υποχρεώσεις

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Πηγή: Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, Νοµική Βι-
βλιοθήκη, Αθήνα 2006, σ. 30 κ.εξ.

«Για την κατανόηση της νοµικής φύσης των συνταγµατικών δικαιωµάτων
έπαιξε ιστορικά σηµαντικό ρόλο η παραδοσιακή διάκρισή τους σε ατοµικά,
κοινωνικά και πολιτικά, µε βάση τη θεωρία των status που έλκει την καταγωγή
της από τον γερµανικό συνταγµατικό θετικισµό των αρχών του 20ου αιώνα.
Έκτοτε βέβαια έχουν αλλάξει πολλά, αφού µάλιστα την εποχή εκείνη στην
αυτοκρατορική Γερµανία δεν υφίστατο καν κατάλογος συνταγµατικά κατο-
χυρωµένων δικαιωµάτων σε οµοσπονδιακό επίπεδο (στο Σύνταγµα του
1871).

Με βάση τα σύγχρονα δεδοµένα, ως ατοµικά δικαιώµατα µπορούν να
ταξινοµηθούν οι αξιώσεις του ατόµου έναντι του κράτους για αποχή από
παρεµβάσεις σε µια συνταγµατικά κατοχυρωµένη σφαίρα ιδιωτικής αυτο-
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νοµίας (status negativus), όπως, µεταξύ άλλων, το άρθρο 6 παρ.1 Συντ.: Η
αστυνοµία οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε σύλληψη προσώπου, έστω
και ύποπτου για διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικηµάτων, εκτός αν υπάρχει
σχετικό αιτιολογηµένο δικαστικό ένταλµα ή πρόκειται για αυτόφωρο έγ-
κληµα. 

Τα πολιτικά δικαιώµατα έχουν ως αντικείµενό τους την ενεργό συµµετοχή
του πολίτη στον σχηµατισµό της πολιτειακής βούλησης, ενώ αντίστοιχα το
κράτος υποχρεούται να ανέχεται και να υποδέχεται την παρέµβαση αυτή των
πολιτών στις πιο καίριες λειτουργίες του. Θεµελιώνεται έτσι ο status activus.
Παράδειγµα αποτελεί το προβλεπόµενο στο άρθρο 51 παρ. 3 Συντ. δικαίωµα
του εκλέγειν: Η κρατική εξουσία οφείλει να υλοποιήσει τη διάταξη αυτή,
τόσο µε τη θέσπιση του εκλογικού νόµου που θα ρυθµίσει την όλη εκλογική
διαδικασία, όσο και µε τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διεξαγωγή
των εκλογών και φυσικά µε την έκδοση ρυθµιστικού διατάγµατος για την
προκήρυξή τους στις συνταγµατικά προβλεπόµενες περιπτώσεις. 

Τέλος τα κοινωνικά δικαιώµατα, σε αντίθεση προς τα ατοµικά, καθιερώ-
νουν υποχρεώσεις του κράτους για παρέµβαση µε θετικές ενέργειες (status
positivus) και παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, χωρίς όµως τούτο να συνοδεύεται
κατ’ανάγκη από αντίστοιχες αξιώσεις συγκεκριµένων δικαιούχων κατά του
κράτους. Τέτοιο παράδειγµα είναι η κατά το άρθρο 21 παρ. 4 Συντ. “ειδική
φροντίδα” του κράτους για την απόκτηση της κατοικίας από όσους τη στε-
ρούνται ή στεγάζονται ανεπαρκώς. Το κράτος οφείλει εποµένως να λαµβάνει
τα κατάλληλα µέτρα για τον σκοπό αυτό, όπως π.χ. χορήγηση στεγαστικών
δανείων πρώτης κατοικίας µε ευνοϊκούς όρους, σχετικές φοροαπαλλαγές,
προσωρινή ενδεχοµένως στέγαση σε ακίνητα ιδιοκτησίας του, ή που µπορούν
να µισθωθούν ή απαλλοτριωθούν προς τούτο κ.ο.κ.

Ήδη από τα παραδείγµατα αυτά διαφαίνεται µια διαφοροποίηση µεταξύ
ατοµικών αφενός και κοινωνικών αλλά και πολιτικών δικαιωµάτων αφετέρου.
Προφανώς είναι καταρχήν ευκολότερο να υποχρεώσει κανείς το κράτος σε
αποχή (nec facere) παρά σε συγκεκριµένες ενέργειες, είτε για την πρόβλεψη
και την εφαρµογή διαδικασιών πολιτικής συµµετοχής είτε, ακόµη περισσό-
τερο, για την υλοποίηση κοινωνικών παροχών. Και στις δύο αυτές περιπτώ-
σεις ανακύπτει η ανάγκη τόσο σχετικών ρυθµίσεων, οπότε ερωτάται πώς
µπορεί να εξαναγκασθεί ο νοµοθέτης να τις θεσπίσει, όσο και σηµαντικών
δαπανών, οπότε ερωτάται πού θα βρεθούν οι πόροι. Η διαφοροποίηση αυτή
όµως δεν επιτρέπεται να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι δήθεν µόνο τα ατο-
µικά δικαιώµατα έχουν κανονιστική ισχύ, ενώ αντίθετα τα κοινωνικά δι-
καιώµατα αποτελούν απλές προγραµµατικές διακηρύξεις, δηλ. ευχολόγιο
χωρίς ουσιαστικές συνέπειες. Τέτοιου είδους “συµπεράσµατα” θα υποκαθι-
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στούσαν τον ερµηνευτή σε ρόλο (καταργητικού) συντακτικού νοµοθέτη.
Απεναντίας πρέπει να γίνει δεκτό ότι “ο κανονιστικός χαρακτήρας του Συν-
τάγµατος έχει µεν ενότητα, όχι όµως και (ρυθµιστική) πληρότητα”. Με άλλες
λέξεις όλες οι συνταγµατικές διατάξεις έχουν κανονιστικό περιεχόµενο, δηλ.
δεσµευτική νοµική ισχύ, έστω και αν η νοµική φύση και οι συνέπειες καθε-
µιάς µπορεί να είναι διαφορετικές.

Επιπλέον θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η διάκριση δεν είναι τόσο καθαρή
και απλή, ούτε καλύπτει ολόκληρο το φάσµα των συνταγµατικών δικαιωµά-
των. Υπάρχουν έτσι διατάξεις οι οποίες φαίνονται να εµπεριέχουν στοιχεία
όλων των παραπάνω status. Τέτοια είναι π.χ. η διάταξη του άρθρου 20 παρ.
1 Συντ. Το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας που καθιερώνεται εκεί
είναι στενά συνυφασµένο µε τα κλασικά ατοµικά δικαιώµατα, καθώς παρέχει
τη βάση για την αποτελεσµατική προστασία των φορέων τους δια της δικα-
στικής οδού, εφόσον αυτά θίγονται. Εξάλλου το ίδιο θα µπορούσε να γίνει
αντιληπτό ως δικαίωµα καθενός για ακώλυτη και ίση πρόσβαση στη δικαιο-
σύνη και αντίστοιχα ως απαγόρευση ρητρών αποκλεισµού ή υπέρµετρης
δυσχέρανσης της πρόσβασης αυτής υπαγόµενο έτσι στον status negativus.
Όµως η άσκησή του συνιστά ταυτόχρονα αναγκαία συµµετοχή του φορέα
του στη διαµόρφωση της πολιτειακής βούλησης, καθώς τα δικαστήρια συγ-
καταλέγονται ανάµεσα στους εκφραστές της, ενώ κατά κανόνα δεν ενεργούν
αυτεπάγγελτα, αλλά µόνο ύστερα από άσκηση ένδικου βοηθήµατος. Από
αυτή την οπτική γωνία θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως πολιτικό δικαίωµα.
Τέλος, η παροχή έννοµης προστασίας προϋποθέτει τη δηµιουργία και συν-
τήρηση από το κράτος ενός περίπλοκου και πολυδάπανου µηχανισµού απο-
νοµής της δικαιοσύνης και άρα θα µπορούσε, µε κάποια υπερβολή, να χα-
ρακτηρισθεί και ως ένα είδος “κοινωνικής παροχής”. Στη σύγχρονη γερµανική
συνταγµατική θεωρία γίνεται γενικότερα λόγος για παροχικά δικαιώµατα µε
την ευρεία του όρου έννοια (Leistungsrechte im weiteren Sinne) ή αλλιώς
δικαιώµατα σε θετικές κρατικές ενέργειες. Σ’ αυτά περιλαµβάνονται, πέρα
από τα κοινωνικά δικαιώµατα, δικαιώµατα “προστασίας” (προστατευτικές
ρήτρες εντοπίζονται και σε σειρά διατάξεων του ισχύοντος ελληνικού Συν-
τάγµατος, π.χ. στα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 2 και 17 παρ. 1) και δικαιώµατα σε
οργάνωση και διαδικασία. Υποστηρίζεται µάλιστα ότι η διαδικαστική πλευρά
της κατοχύρωσης των θεµελιωδών δικαιωµάτων διαµορφώνει ένα νέο status
πλάϊ στους παραδοσιακούς, δηλ. τον status activus processualis. 

Συµπερασµατικά, πρέπει να επισηµανθεί ότι κάθε status αποτελεί κυρίως
έναν ιδανικό τύπο (Idealtypus), προς τον οποίο συγκλίνουν, άλλο λιγότερο
κι άλλο περισσότερο, συνταγµατικά δικαιώµατα. Συνεπώς, η κατάταξη των
τελευταίων σε κατηγορίες πάνω στη βάση αυτή έχει σχετική µόνο αξία».
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2η διδακτική ώρα: 
Άσκηση και κατάχρηση δικαιώµατος (σσ. 68-70)

α) Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (ά. 5 Σ.)

Συνιστάται να µοιραστεί στην τάξη το άρθρο 5 του Συντάγµατος και να
εντοπιστούν τα όρια της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (τα δι-
καιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα, τα χρηστά ήθη).

β) Περιορισµοί στην άσκηση των δικαιωµάτων

γ) Η προστασία των δικαιωµάτων

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ή ∆ικαστήριο του Στρασβούργου, όπως είναι
ευρύτερα γνωστό, είναι ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Συµµετέχουν σ’
αυτό 41 ευρωπαϊκές χώρες (στις οποίες και οι 15 της Ε.Ε.). Το Ευρωπαϊκό ∆ι-
καστήριο (Ε.∆.) εξετάζει, υπό ορισµένους όρους, προσφυγές ατόµων που πα-
ραπονούνται για παραβιάσεις δικαιωµάτων, τα οποία διασφαλίζονται από την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Η Σύµβαση αυτή είναι
µία διεθνής συνθήκη µε την οποία τα Κράτη που προσεχώρησαν σ’ αυτήν
ανέλαβαν την υποχρέωση να σέβονται ορισµένα θεµελιώδη ανθρώπινα δι-
καιώµατα. Τα δικαιώµατα αυτά αναφέρονται στην σύµβαση αυτή καθώς και
σε τέσσερα ακόµη πρόσθετα πρωτόκολλα (τα 1, 4, 6 και 7) που έχουν επικυ-
ρωθεί επίσης από τα Κράτη. Η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύµβαση µε το ν.
2329/1953. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η Ελλάδα “απεχώρησε” (στην
πραγµατικότητα απεπέµφθη) και η σύµβαση επικυρώθηκε εκ νέου µαζί µε το
1ο πρωτόκολλο µε το ν.δ. 53/19-9-1974. Το 3ο και 5ο πρωτόκολλο επικυρώθη-
καν µε το ν.δ. 215/74. Το 6ο µε το ν. 2610/98, το 7ο µε το ν. 1705/87, το 8ο µε το
ν. 1841/89, το 11ο (στο οποίο προσηρτήθησαν το 1ο, 4ο, 6ο και 7ο) µε το ν. 2400/96.
Το 9ο πρωτόκολλο καταργήθηκε, ενώ το 4ο δεν έχει ακόµη επικυρωθεί.

Τα προστατευόµενα από τη σύµβαση και τα πρωτόκολλα δικαιώµατα συ-
νοπτικώς είναι: το ∆ικαίωµα στη Ζωή, στην Ελευθερία, στην Ασφάλεια, στη
∆ίκαιη ∆ικαστική Προστασία, το ∆ικαίωµα στο Τεκµήριο Αθωότητας, στον
Σεβασµό της Προσωπικής Ζωής, της Οικογενειακής Ζωής, ∆ικαίωµα στην
Κατοικία, στην Αλληλογραφία, στην Ελευθερία Σκέψης και Συνείδησης,
στην Επιλογή Λατρείας και Θρησκείας, στην Ελευθερία Έκφρασης Γνώµης
και Συνεταιρίζεσθαι, Γάµου και Οικογένειας, το ∆ικαίωµα αποτελεσµατικής
Προσφυγής, Προστασίας Περιουσίας, Μόρφωσης και Παιδείας, Ελεύθερων
∆ηµοκρατικών Εκλογών, Μυστικών Εκλογών, Ελευθερίας Έκφρασης της
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Λαϊκής Θέλησης, καθώς και οι απαγορεύσεις Βασανιστηρίων, ∆ουλείας,
Αναγκαστικής Εργασίας, Επιβολής Ποινής χωρίς ∆ίκη, Κατάχρησης Εξου-
σίας, διακρίσεων στην απόλαυση ∆ικαιωµάτων και Ελευθεριών.

Σκοπός του Ε.∆. είναι να αναδείξει το άτοµο ως υποκείµενο του ∆ηµοσίου
∆ιεθνούς ∆ικαίου δια των αυστηρών κανόνων δικαίου της Συµβάσεως για
τα δικαιώµατα του Ανθρώπου και της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ι-
καιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών. Το Ε.∆. ασκεί
δικαστικό έλεγχο για τον σεβασµό των δικαιωµάτων που προστατεύονται.
Αν παραβιαστεί οποιοδήποτε δικαίωµα από οποιαδήποτε αρχή Κράτους -
µέλους (νοµοθετική, εκτελεστική, δικαστική), το Ε.∆. επιβάλλει επανόρθωση
και χρηµατική αποζηµίωση. 

Αν ένα άτοµο κρίνει ότι ένα Κράτος - µέλος παραβίασε σε βάρος του ένα
από τα ανωτέρω δικαιώµατα, µπορεί να προσφύγει στο Ε.∆. Το Ε.∆. µπορεί
να εξετάσει µόνο προσφυγές που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα που αναφέ-
ρονται στη Σύµβαση και τα Πρωτόκολλα. Αποκλείεται κάθε άλλος λόγος
προσφυγής. ∆εν είναι ∆ικαστήριο ανώτερου βαθµού (π.χ. Εφετείο), στο
οποίο προσφεύγει κάποιος για να προσβάλει αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων,
ούτε και µπορεί να ανατρέψει ή τροποποιήσει τις αποφάσεις των εθνικών
δικαστηρίων. Το Ε.∆. δέχεται προσφυγές µόνο εναντίον Κρατών - µελών
και µόνο για θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα ∆ηµόσιας Αρχής
(Κοινοβουλίου, ∆ιοίκησης, ∆ικαστηρίων κ.λπ.) ενός από τα Κράτη. ∆εν εξε-
τάζει προσφυγές που στρέφονται κατά ιδιωτών ή νοµικών προσώπων Ιδιω-
τικού ∆ικαίου.

Πριν προσφύγει κάποιος στο Ε.∆. θα πρέπει να έχει προηγουµένως εξαντ-
λήσει όλα τα ένδικα και τα υπόλοιπα µέσα που, κατά το ∆ίκαιο του Κράτους
κατά του οποίου προσφεύγει, θα µπορούσαν να επανορθώσουν την κατά-
σταση για την οποία διατυπώνεται το παράπονο. Αυτό σηµαίνει ότι ο πολίτης
θα πρέπει προηγουµένως να υποβάλει την υπόθεσή του ενώπιον του Ανώτα-
του ∆ικαστηρίου που έχει αρµοδιότητα να εξετάσει την υπόθεσή του. (Αν,
όµως, υπάρχει παράπονο για µια δικαστική καταδίκη, δεν είναι απαραίτητη
η προσπάθεια αναθεώρησής της µετά την εξάντληση των καθιερωµένων έν-
δικων µέσων). Ο πολίτης θα πρέπει να έχει κάνει ορθή χρήση των ένδικων
µέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να έχει συµµορφωθεί µε τους δικονο-
µικούς κανόνες και να έχει τηρήσει τις επιβαλλόµενες δικονοµικές προθεσµίες
(αν π.χ. ένα ένδικο µέσον υπεβλήθη εκπρόθεσµα ή σε αναρµόδιο δικαστήριο,
το Ε.∆. δεν θα εξετάσει την ουσία της προσφυγής).

Αφού εκδοθεί η απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου (Α.Π., ΣτΕ κ.τ.λ.),
παρέχεται προθεσµία έξη (6) µηνών εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί η προ-
σφυγή στο Ε.∆. Αν η προσφυγή στρέφεται εναντίον καταδίκης ή ποινής που
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επεβλήθη από εθνικό δικαστήριο, η προθεσµία αρχίζει από την ηµέρα έκδοσης
της τελευταίας δικαστικής απόφασης, σύµφωνα µε το εθνικό δικονοµικό δίκαιο,
και όχι από την ηµεροµηνία τυχόν µεταγενέστερης απόρριψης της αίτησης για
αναθεώρηση. Το Ε.∆. δεν µπορεί να εξετάσει µια υπόθεση παρά µόνο αν έχουν
υποβληθεί µε σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά και η νοµική πλοκή της
υπόθεσης, έστω και περιληπτικά, µέσα στην εξάµηνη προθεσµία. 

Αν θεωρήσει ο προσφεύγων ότι η υπόθεσή του αφορά ένα από τα θεµε-
λιώδη δικαιώµατα της Σύµβασης και αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, µπορεί
να στείλει µία επιστολή στον Γραµµατέα του Ε.∆. στην οποία θα εκθέτει τις
παρακάτω πληροφορίες, στη διεύθυνση: «Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των Ανθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων, Συµβούλιο της Ευρώπης, 67075 Στρασβούργο, Γαλλία»
(European Court for Human Rights, Council of Europe, 67075 STRAS BOURG,
FRANCE).

Η επιστολή πρέπει να περιέχει:
• Σύντοµη περίληψη των περιστατικών που, κατά τη γνώµη του αιτούντος,

συνιστούν παραβίαση ανθρώπινων δικαιωµάτων.
• Αναφορά των δικαιωµάτων που προστατεύονται και που, κατά τον αι-

τούντα, έχουν παραβιαστεί. 
• Τα µέτρα εκείνα (ένδικα µέσα) που χρησιµοποίησε ο αιτών για να επιτύχει

την επανόρθωση των παραβιάσεων. 
• Κατάλογο των αποφάσεων που εκδόθηκαν για την υπόθεση από µία δη-

µόσια αρχή, διευκρινίζοντας για κάθε απόφαση την ηµεροµηνία της, πα-
ραθέτοντας περίληψη του περιεχοµένου της και την αρχή που την εξέδωσε.
Θα πρέπει επίσης να εσωκλείονται φωτοτυπίες των αποφάσεων (τα έγ-
γραφα δεν επιστρέφονται, γι’ αυτό να αποστέλλονται φωτοτυπίες και όχι
πρωτότυπα). 
Ο Γραµµατέας του Ε.∆. θα απαντήσει στην επιστολή. Ίσως ζητήσει πε-

ρισσότερες πληροφορίες ή έγγραφα ή περισσότερες εξηγήσεις σχετικά µε
την υπόθεση. Μπορεί επίσης να εξηγήσει στον αιτούντα µε ποιον τρόπο
έχει ερµηνευτεί η Σύµβαση σε παρόµοιες υποθέσεις (νοµολογία του Ε.∆.),
καθώς επίσης και για τυχόν εµπόδια στην αποδοχή της υπόθεσης. Βεβαίως,
δεν µπορεί να πληροφορήσει για τη νοµοθεσία του Κράτους κατά του οποίου
γίνεται η αίτηση.

Αν από την αλληλογραφία αυτή προκύπτει ότι η υπόθεση µπορεί να κα-
ταχωριστεί ως προσφυγή και εφόσον ο αιτών το επιθυµεί, ο Γραµµατέας
του Ε.∆. θα αποστείλει στον αιτούντα τα σχετικά έντυπα µε τα οποία θα
υποβληθεί επίσηµα η προσφυγή. Αφού συµπληρωθούν και υποβληθούν τα
έντυπα, η προσφυγή τίθεται υπ’ όψιν του Ε.∆.
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Ο Γραµµατέας του Ε.∆. ενηµερώνει τον προσφεύγοντα για την πρόοδο
της υπόθεσης. Η διαδικασία είναι, κατά κανόνα, έγγραφη, τουλάχιστον στο
αρχικό στάδιο. Η αυτοπρόσωπη παράσταση του προσφεύγοντος στην έδρα
του Ε.∆. (Στρασβούργο) δεν είναι απαραίτητη.

Αν είναι δυνατόν, ο προσφεύγων µπορεί να αναθέσει την υπόθεσή του σε
δικηγόρο. Σε µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, και αν ο προσφεύγων
δεν έχει τους απαραίτητους πόρους για την πληρωµή του δικηγόρου, υπάρχει
δυνατότητα παροχής δωρεάν νοµικής βοήθειας. Νοµική βοήθεια, όµως, δεν
παρέχεται στο στάδιο υποβολής της προσφυγής.

Το ∆ικαστήριο αποτελούν 41 ∆ικαστές (ένας από κάθε Κράτος - µέλος).
(Για τα πλήρη κείµενα της Σύµβασης και των πρωτοκόλλων, τη σύνθεση

του ∆ικαστηρίου, τη διαδικασία, αποφάσεις του Ε.∆. και άλλες πληροφορίες
βλ. www.echr.coe.int).

3η διδακτική ώρα: 
Ατοµικά δικαιώµατα (σσ. 70-72)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 

1. Ατοµικά δικαιώµατα – Έννοια και περιεχόµενο

Τα ατοµικά δικαιώµατα αποτελούν αναµφίβολα έναν ευαίσθητο τοµέα
της πολιτικής ζωής. Στη χώρα µας, τα τελευταία χρόνια, γίνεται έντονη συ-
ζήτηση για τα ατοµικά δικαιώµατα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, κυρίως,
στην έννοια, στο περιεχόµενο και στην έκταση των ατοµικών δικαιωµάτων. 

Σε πρώτη φάση, κάθε προσπάθεια ορισµού των ατοµικών δικαιωµάτων
δεν µπορεί παρά να καταλήξει στην παραδοχή ότι αυτά ταυτίζονται µε µια
σφαίρα ελευθερίας που η έννοµη τάξη αναγνωρίζει στους πολίτες, η οποία
έχει περιεχόµενο θετικό (υποχρέωση προς πράξη) και αρνητικό (υποχρέωση
προς παράλειψη). 

Βασικός τους προορισµός είναι “να αποτρέψουν την απορρόφησή του
κάθε ατόµου ξεχωριστά σε ένα ολοκληρωτικό κράτος, που είναι ακριβώς το
κράτος χωρίς ατοµικά δικαιώµατα”20. 

Φορέας ατοµικών δικαιωµάτων είναι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά,
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, προέλευσης, θρησκευτικών ή πο-
λιτικών πεποιθήσεων, µορφωτικού, κοινωνικού ή οικονοµικού επιπέδου21.

20. ∆αγτόγλου Π., Ατοµικά δικαιώµατα Α΄, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή 1991, σ. 5.
21. Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, εκδ. Σάκκουλα, 1998, Αθήνα

2002, σ. 47 κ.εξ.
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Κατά την έννοια των ατοµικών δικαιωµάτων όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι,
χωρίς καµία διάκριση. Στην αντίθετη περίπτωση, θα προσέκρουε στην έννοια
και στην αποστολή τους. 

Στα διάφορα νοµικά κείµενα και στις παγκόσµιες διακηρύξεις, ο µελετητής
θα συναντήσει τους όρους θεµελιώδη δικαιώµατα, ανθρώπινα δικαιώµατα,
ατοµικές ή ανθρώπινες ελευθερίες, συνταγµατικές ελευθερίες του ανθρώπου.
Η χρήση αυτών των όρων γίνεται συνήθως χωρίς διάκριση, καθώς οι µεταξύ
τους ουσιώδεις διαφορές είναι ανύπαρκτες, όµως ένας έµπειρος αναγνώστης
είναι σε θέση να διαγνώσει κάποιες λεπτές εννοιολογικές διαφορές, π.χ. ο
όρος συνταγµατικές ελευθερίες δίνει βαρύτητα στις ελευθερίες που το κράτος
παρέχει στους πολίτες, ενώ, αντίθετα, ο όρος ανθρώπινα δικαιώµατα υποδη-
λώνει ότι τα δικαιώµατα αυτά δεν έχουν απονεµηθεί από κάποιον τρίτο (και
ιδίως το κράτος), αλλά είναι σύµφυτα σε κάθε άνθρωπο. Οπότε απαιτείται
σεβασµός, ανεξάρτητα από το αν αναγνωρίζονται ή όχι στην πράξη22. Μπορεί,
δηλαδή, να ειπωθεί ότι οι µεν συνταγµατικές ελευθερίες τονίζουν την ιδιότητα
του πολίτη, τα δε ανθρώπινα δικαιώµατα την έννοια του ατόµου.

Τα ατοµικά δικαιώµατα δεν µπορούν να χαρακτηριστούν διακηρύξεις µε
κατευθυντήρια µόνο αξία, ούτε ευχολόγια για το µέλλον, αλλά αποτελούν
πλήρη δικαιώµατα του ανθρώπου, είναι κείµενα δεσµευτικά για όλους (πο-
λίτες και κράτος) και αποτελούν αγώγιµες και εξαναγκαστές έννοµες αξιώσεις
(ο πολίτης, δηλαδή, µπορεί να απαιτήσει να γίνουν σεβαστά). 

Στόχος των ατοµικών δικαιωµάτων είναι να µεταβάλουν τον άνθρωπο
σε υποκείµενο δικαίου, δηλαδή αναγνωρίζονται στο άτοµο δικαιώµατα τα
οποία  υποχρεώνεται το κράτος να σεβαστεί, αφήνοντας περιθώρια για ελεύ-
θερη δράση και ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου. Ο σεβασµός, άλ-
λωστε, των ατοµικών δικαιωµάτων είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την
ύπαρξη ενός κράτους δικαίου. Και δεν πρέπει να λησµονείται ότι “ένα κράτος
που αντιµετωπίζει τον άνθρωπο ως υποκείµενο δικαίου διαφέρει ουσιαστικά
από το κράτος στο οποίο ο άνθρωπος δεν είναι παρά αντικείµενο δικαίου”23.

Σηµείο - σταθµός στην εξέλιξη των ατοµικών δικαιωµάτων στάθηκε η
απόδοση σε αυτά της ιδιότητας της τριτενέργειας. Η θεωρία της τριτενέρ-
γειας αποτελεί δηµιούργηµα της γερµανικής θεωρίας και νοµολογίας (Dritt -
wirkung der Grundrechte) και, µετά την αναθεώρηση του 2001, είναι και
συνταγµατικά κατοχυρωµένη24. Έτσι, διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής των
ατοµικών δικαιωµάτων. 

22. Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, εκδ. Σάκκουλα, 1998, σσ. 4-5.
23. ∆αγτόγλου Π., ό.π. σ. 8 
24. Το α. 25 παρ. 1 Συντάγµατος ορίζει για τα ατοµικά δικαιώµατα ότι «Τα δικαιώµατα

αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν». 
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Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή θεωρία των ατοµικών δικαιωµάτων, η
οποία αποδέχεται την εφαρµογή των ατοµικών δικαιωµάτων µόνο στις σχέ-
σεις του πολίτη µε το κράτος (κάθετη ενέργεια), η θεωρία της τριτενέργειας
πρεσβεύει την εφαρµογή των ατοµικών δικαιωµάτων και στις σχέσεις µεταξύ
ιδιωτών στις οποίες αυτά προσιδιάζουν (οριζόντια ενέργεια). ∆ηλαδή, τα
ατοµικά δικαιώµατα τριτενεργούν κι ένας ιδιώτης µπορεί να αξιώσει άµεσα
να γίνουν σεβαστά όχι µόνο από την κρατική εξουσία αλλά κι από τους τρί-
τους (ιδιώτες). Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα στηριχτεί στις ίδιες ακριβώς
νοµικές βάσεις τις οποίες θα επικαλούνταν κι αν στρεφόταν εναντίον του
κράτους (µπορεί δηλαδή να βασιστεί στο Σύνταγµα, στην Ευρωπαϊκή Σύµ-
βαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου κ.α.)25. 

Συνεπώς, η προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων διευρύνεται απο-
κτώντας περισσότερα ερείσµατα. Έτσι, ο σύγχρονος πολίτης αποκτά αποτε-
λεσµατικότερους και πληρέστερους µηχανισµούς διεκδίκησης των δικαιω-
µάτων του.

Σήµερα πάντως οι διεθνείς οργανισµοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι µη
Κυβερνητικές Οργανώσεις αγωνιούν για την προστασία των ατοµικών δι-
καιωµάτων. Και δεν παύουν να τονίζουν τη σηµασία της ενηµέρωσης του
πολίτη τόσο για τα δικαιώµατά του, όσο και για τους τρόπους προστασίας
αυτών. Γιατί η κατοχύρωση των ατοµικών δικαιώµατων είναι προϋπόθεση
για καλύτερη ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.

Σηµαντικό ρόλο στην αναγνώριση της ανθρώπινης αξίας διαδραµάτισε
και ο Χριστιανισµός. Όπως έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά «Ο Ευρωπαίος,
ακόµη και άθεος, δεν παύει να είναι δέσµιος µιας ηθικής, δέσµιος διάφορων
ψυχικών επιταγών που ορίζουν την συµπεριφορά του και είναι βαθιά ριζω-
µένες στην χριστιανική παράδοση»26. Έτσι, η χριστιανική παράδοση διαδίδει
στον ευρωπαϊκό χώρο αξίες όπως η ισότητα των ανθρώπων, η ισότητα των
φύλων, ο σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Για την έννοια και το περιεχόµενο των ατοµικών δικαιωµάτων, καθώς και
για τις σύγχρονες τάσεις που διαµορφώνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία και προτείνονται οι ακόλουθες ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις:

• http://www.hrw.org, 
• http://www.ohchr.org/, http://europa.eu/pol/ right /index_el.htm 
• http://www.amnesty.org, 

25. Ηλιοπούλου - Στράγγα Τζ., Η «τριτενέργεια» των ατοµικών και κοινωνικών δικαιω-

µάτων, 1990, σ. 49 κ.εξ. 
26. Braudel F., Η Γραµµατική των Πολιτισµών, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., σ. 458.
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• http://www.un.org/rights
• http://www.state.gov
• http://www.greekhelsinki.gr/
• http://www.mfhr.gr
• http://www.hri.ca/doccentre
• http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights

2. Επιµέρους ατοµικά δικαιώµατα 

∆ικαίωµα θρησκευτικής ελευθερίας - διαπολιτισµικότητα
Πηγή: Κατσίρας Λ., Πολιτεία, Θρησκεία και Εκπαίδευση. Εκπαιδευτικές

και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Η εικόνα του Ισλάµ στα πανεπιστηµιακά εγ-

χειρίδια των θεολογικών Σχολών της Ελλάδος, εκδόσεις Παύλος, Αθήνα
2008, σσ. 152-153.

«…Λόγω αυτής της µεταλλασσόµενης και συνεχώς εξελισσόµενης κοι-
νωνικής πραγµατικότητας στην Ευρώπη, υφίσταται, όντως, ανάγκη µιας νέας
θεολογικής και διαθρησκειακής θεώρησης της πολυπολιτισµικότητας και
θρησκευτικής ετερότητας στον σηµερινό κόσµο των πολυµέσων, της βιοτε-
χνολογίας και πληροφόρησης και αυτό θα επιτευχθεί µε την θρησκευτική
αγωγή στα σηµερινά σχολεία. Η νέα αυτή θεώρηση θα πρέπει να λάβει υπό -
ψη της και άλλους παράγοντες, όπως την διαπολιτισµική αγωγή, την διαφο-
ρετικότητα και να διαδραµατίσει µια πρωτοπόρα διαδικασία, “κοµίζοντας
µιαν άλλη µαρτυρία για την αξία και ποιότητα της ζωής του ανθρώπου και
του κόσµου”27. 

Πρακτικά, η αντιµετώπιση αυτής της καταστάσεως µπορεί να επιτευχθεί
µε την ανάπτυξη διαπολιτισµικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων στο
σχολείο, όπου οι µαθητές/τριες θα γνωρίσουν “τις διαφορετικές θρησκείες
των συµµαθητών τους, θα ενηµερωθούν για τις θρησκείες των γειτονικών
χωρών, θα µάθουν για τις διάφορες θρησκευτικές κοινότητες που υφίστανται
στη χώρα τους” ή ακόµη θα αναπτύξουν συνεργασίες µε άλλα σχολεία άλλων
χωρών µε διαφορετικές θρησκείες και πολιτισµούς. 

Επίσης, “η διαπολιτισµική διάσταση της θρησκευτικής ετερότητας”, µπο-
ρεί να συµβάλει σε µια κριτική και διαλεκτική θέση των θρησκειών για τα
µεγάλα και υπαρξιακά προβλήµατα του ανθρώπου και του κόσµου (φτώχεια,
κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώµατα, ειρήνη, φυσικό περιβάλλον,
κοινωνική συνοχή κ.ά.)». 

27. Βλ. παραπάνω, Σταύρος Γιαγκάζογλου.
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4η διδακτική ώρα: 
Πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα (σσ. 72-74)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Το δικαίωµα στην προστασία του περιβάλλοντος (ά. 24 Σ.)

Πρωτόκολλο του Κιότο 

Το 1990, τα Ηνωµένα Έθνη, ανταποκρινόµενα στον προβληµατισµό για
την αλλαγή του κλίµατος εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ξεκί-
νησαν µια διαδικασία διαπραγµατεύσεων που κατέληξε το 1992 στη θέσπιση
της σύµβασης - πλαισίου του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC).
Από τότε που υπογράφτηκε η σύµβαση, τα συµβαλλόµενα µέρη συνέχισαν
τις διαπραγµατεύσεις προκειµένου να συµφωνήσουν επί των αποφάσεων
και των συµπερασµάτων εκείνων που θα προαγάγουν την εφαρµογή της. Οι
διαπραγµατεύσεις αυτές κατέληξαν στην έγκριση του πρωτοκόλλου του
Κιότο κατά την τρίτη διάσκεψη των συµβαλλόµενων µερών (COP 3) που
πραγµατοποιήθηκε στο Κιότο τον ∆εκέµβριο του 1997. Ωστόσο, το πρωτό-
κολλο πήρε την οριστική του µορφή στην έβδοµη διάσκεψη των συµβαλλό-
µενων µερών (COP7) που πραγµατοποιήθηκε στο Μαρακές στα τέλη του
2001. Το επόµενο βήµα είναι η επικύρωσή του σε εθνικό επίπεδο. 

Η Σύνοδος Κορυφής για τον Πλανήτη Γη πραγµατοποιήθηκε από τις
3 ως τις 14 Ιουνίου του 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Επέτρεψε την επεξεργασία
πολλών κειµένων, ανάµεσα στα οποία και η ∆ιακήρυξη του Ρίο: ένα σύνολο
27 αρχών οι οποίες εγκρίθηκαν από όλα τα κράτη που συµµετείχαν στο Συ-
νέδριο των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στο Ρίο
ντε Τζανέιρο.

Η ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανά-
πτυξη (UNCED) πραγµατοποιήθηκε στις 3-14 Ιουνίου 1992 στο Ρίο ντε
Τζανέιρο. Η ∆ιάσκεψη κατέληξε στα ακόλουθα πέντε σηµαντικά αποτελέ-
σµατα: (1) ∆ιακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, (2)
Σύµβαση - Πλαίσιο για την Κλιµατική Αλλαγή, (3) Σύµβαση για τη Βιολογική
Ποικιλότητα, (4) Ατζέντα 21 και (5) Ανακοίνωση για τις αρχές για την προ-
στασία των ∆ασών.

Η ∆ιάσκεψη για τη Γη (1992) έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της
Βραζιλίας, όπου 178 κυβερνήσεις καθώς και οι διευθυντές 50 διεθνών εται-
ρειών –συµπεριλαµβανοµένης της Shell– δεσµεύθηκαν να συµβάλουν στην
αειφόρο ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτόν, κατήρτισαν ένα διεθνές πρόγραµµα
δράσης, γνωστό ως Agenda 21.



121

H Ατζέντα 21 είναι ένα πρόγραµµα δράσης που αφορά κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα µε ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα Ηνωµένα
Έθνη, οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες θα πρέπει να εφαρµόσουν αυτό το
πρόγραµµα σε παγκόσµιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Μετά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής του Ρίο (1992), ακολουθεί, τον Αύγουστο
του 2002, η ∆ιάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ στην οποία εκ-
φράστηκε εκ νέου η βούληση δεκάδων χιλιάδων συµµετεχόντων –αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων, εθνικών αποστολών, µη-κυβερνητικών οργανώ-
σεων και πολυεθνικών επιχειρήσεων– να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους
στις µεγάλες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις του
µέλλοντος. Στόχος της ∆ιάσκεψης του Γιοχάνεσµπουργκ ήταν να δοθεί η
ευκαιρία στις κυβερνήσεις που συµµετείχαν να εστιάσουν στην πρόοδο που
επιτεύχθηκε στο διάστηµα που µεσολάβησε από τη ∆ιάσκεψη του Ρίο, να
προωθήσουν τη διεθνή συνεργασία και να καθορίσουν συµπληρωµατικές
δεσµεύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη.

Τα κυριότερα θέµατα της ∆ιάσκεψης

1. Το ενεργειακό πρόβληµα: ∆ύο δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν
παροχή ηλεκτρισµού, ενώ µικρή είναι η χρησιµοποίηση των καθαρών πηγών
ενέργειας: του ήλιου, των κυµάτων και των ανέµων. 

2. Το πρόβληµα της ευθύνης των εταιρειών: Οι εθελοντικοί έλεγχοι
των µεγάλων επιχειρήσεων δεν φαίνεται να λειτουργούν. Οι επιδοτήσεις
της παραγωγής τροφίµων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη πλήττουν τις αναπτυσ-
σόµενες χώρες, που δεν µπορούν να αντέξουν στον ανταγωνισµό.

3. Το πρόβληµα της προστασίας του Οικοσυστήµατος: Στη διάρκεια
της δεκαετίας του '90, τα δάση µειώθηκαν µε ρυθµό 90.000 τετραγωνικών
χιλιοµέτρων τον χρόνο. Τα µισά ποτάµια της Γης είναι µολυσµένα και 11.000
είδη απειλούνται µε εξαφάνιση.

4. Κατανοµή της Βοήθειας: Περίπου 1.2 δισ. άνθρωποι ζουν µε λιγότερο
από 1 ευρώ την ηµέρα. Κι όµως, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι
φτωχοί φτωχότεροι.

5. Η παροχή πόσιµου νερού: Περισσότεροι από 1,1 δισ. άνθρωποι εξα-
κολουθούν να εξαρτώνται από ... ύποπτο νερό. Σχεδόν 3 δισεκατοµµύρια
–ο µισός πληθυσµός της Γης– δεν έχουν ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής.
Ως και 30.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε µέρα από ασθένειες που σχετίζονται
µε το νερό, ενώ 300 εκατοµµύρια άνθρωποι υποφέρουν κάθε χρόνο από
οξεία ελονοσία.

6. Η παγκοσµιοποίηση: Αν οι βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες δεν πά-
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ρουν µέτρα, θα προκληθεί τεράστια οικολογική καταστροφή, οι πηγές ενέρ-
γειας θα εξαντληθούν, µεγάλα τµήµατα του παγκόσµιου πληθυσµού θα βυ-
θιστούν στη φτώχεια, γιατί δεν θα µπορέσουν να επιβιώσουν λόγω του οι-
κονοµικού ανταγωνισµού.

«Η Ατζέντα 21» που συνέταξαν τότε οι ισχυροί της Γης θα επανέλθει µε
τα ίδια θέµατα που όχι µόνο δεν αντιµετωπίστηκαν, αλλά, δυστυχώς, εµφα-
νίζονται οξυµένα, όπως η καταπολέµηση της φτώχειας, η έλλειψη του νερού,
η καταστροφή του περιβάλλοντος και η παγκοσµιοποίηση. 

Έκθεση του Ο.Η.Ε. (από σελίδα NewScientist, 22 Μαΐου 2002) επιση-
µαίνει: Μέχρι το έτος 2032, περισσότερο από το 70 τοις εκατό της γήινης
επιφάνειας είναι πιθανό “να καταστραφεί, να τεµαχιστεί ή να ενοχληθεί”
από πόλεις, δρόµους, ορυχεία και άλλες υποδοµές του ανθρώπινου πολιτι-
σµού, αναφέρει το Global Environment Outlook-3 (GEO-3), που δηµοσιεύ-
τηκε από το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα του ΟΗΕ (UNEP).

Βάσει των εκτιµήσεων των επιστηµόνων, η ανθρώπινη δραστηριότητα
–εάν συνεχίσει µε τους σηµερινούς ρυθµούς–  θα έχει προκαλέσει σε διάστηµα
30 ετών την καταστροφή ανεκµετάλλευτης, παρθένας γης, έκτασης µεγαλύ-
τερης από αυτήν που καλύπτει η Βόρειος Αµερική.

Παρά µερικά θετικά σηµάδια, όπως η µείωση της µόλυνσης του νερού,
της τρύπας του όζοντος και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε µερικές πλούσιες
χώρες, τα Η.Ε δηλώνουν ότι υπάρχει µια “σταθερή φθορά στο περιβάλλον,
ειδικά στα µεγάλα µέρη του αναπτυσσόµενου κόσµου”.

Η περιοχή που θα πληγεί σκληρότερα στο µέλλον πιθανόν να είναι η Λα-
τινική Αµερική και η Καραϊβική Θάλασσα, ενώ περισσότερο από το 80 τοις
εκατό του παρθένου εδάφους είναι πιθανόν να έχει καταστραφεί µέχρι το
2032 σε τέσσερις από τις κορυφαίες 10 µεγαλουπόλεις. Αυτό απηχεί τις
πρόσφατες απαισιόδοξες αξιολογήσεις για τη µοίρα του τροπικού δάσους
του Αµαζονίου, το µεγαλύτερο φυσικό προτέρηµα της ηπείρου. 

(Global Environment Outlook-3, http://www.unep.org/GEO/geo3/ index.
htm).

Άλλες δικτυακές διευθύνσεις:
• http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga (Για µια θεµατική στρατηγική

για την προστασία του εδάφους).
• http://www.europarl.europa.eu/ (∆ιαχείριση των υδάτων στις αναπτυσσό-

µενες χώρες). 
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5η διδακτική ώρα: 
Πολιτική άµυνα και πολιτική προστασία (σσ. 75-76)

Η διδασκαλία της ενότητας αυτής θα µπορούσε να είναι πιο ενδιαφέρουσα
αν γινόταν στην αίθουσα Η/Υ του σχολείου, προκειµένου να επισκεφθούν τα
παιδιά την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και
να αντλήσουν από εκεί τις σχετικές πληροφορίες (βλ. δραστηριότητες κεφα-
λαίου).

Γ.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 
Οργάνωση θεατρικής παράστασης: Προστασία δικαιωµάτων

Στη συγκεκριµένη διδακτική ενότητα για την προστασία των δικαιωµάτων
αντικείµενο δραµατοποίησης µπορεί να αποτελέσει το “1984” του Τζορτζ Όρ-
γουελ, στο οποίο γίνεται αναφορά και στο παράθεµα του 5ου κεφαλαίου, σε
σχέση µε την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Το θέµα του βιβλίου, όµως, αφορά
άµεσα και τα ατοµικά δικαιώµατα (π.χ. ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικό-
τητας, προστασία της ιδιωτικής ζωής, ελευθερία έκφρασης κ.τ.λ.). Ας σηµει-
ωθεί ότι το βιβλίο υπάρχει στις σχολικές βιβλιοθήκες Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Θα µπο-
ρούσε να προταθεί ως ανάγνωσµα στους µαθητές, να αποτελέσει αντικείµενο
συζήτησης στην τάξη και, στη συνέχεια, κάποια αποσπάσµατα να δραµατο-
ποιηθούν και να παρουσιαστούν σε όλους τους µαθητές του σχολείου. Με
αυτόν τον τρόπο, η δραµατοποίηση θα µπορούσε να αποτελέσει ερέθισµα για
προβληµατισµό και συζήτηση σχετικά µε την κατοχύρωση και την προστασία
των δικαιωµάτων κ.τ.λ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Πηγή: Αυδή Α., Χατζηγεωργίου Μ.28, “Η εκπαίδευση και το…δράµα

της”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.makthes.gr (29-6-2008). 

«Το Εκπαιδευτικό ∆ράµα (Drama in Education) ευδοκίµησε στην Αγγλία,
στα µέσα του 20ου αιώνα, στο πλαίσιο του µεταρρυθµιστικού εκπαιδευτικού
κινήµατος της “νέας αγωγής” ή “προοδευτικής εκπαίδευσης”, οι οπαδοί του
οποίου ασκούσαν κριτική στο δασκαλοκεντρικό –και πολύ συχνά αυταρ-
χικό– εκπαιδευτικό σύστηµα, προωθώντας την ενεργητική, βιωµατική µάθηση

28. ∆ιδάσκουν τα µαθήµατα «∆ραµατοποίηση» και «Θέατρο στο σχολείο», στο τµήµα
Θεάτρου του Α.Π.Θ.
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και την ελεύθερη έκφραση των παιδιών µε στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη
της προσωπικότητάς τους. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 το Εκπαι-
δευτικό ∆ράµα αποµακρύνθηκε από το ατοµοκεντρικό µοντέλο της ελεύθερης
αυτοέκφρασης και προσανατολίζεται περισσότερο προς την κοινωνική φύση
του ∆ράµατος, ως µια µορφή θεατρικής τέχνης µε καθαρά παιδαγωγικό χα-
ρακτήρα, το οποίο είτε µπορεί να διδαχθεί ως ανεξάρτητο µάθηµα τέχνης
είτε να αξιοποιηθεί ως µέσο διδασκαλίας άλλων µαθηµάτων του σχολικού
προγράµµατος. Η διδασκαλία στο πλαίσιο της σύγχρονης εκπαίδευσης, που
θέλει να προωθήσει αυτό που λέγεται “βιωµατική µάθηση”, γίνεται σε µικρές
οµάδες στις οποίες ο δάσκαλος παύει να διδάσκει µε την κλασική έννοια,
αλλά συνεργάζεται µε τα παιδιά, δίνοντάς τους συνεχώς ερεθίσµατα στα
οποία αυτά ανταποκρίνονται. Ο δάσκαλος δεν κάνει “κατήχηση” αλλά θέτει
ερωτήµατα και οι µαθητές δεν είναι παθητικοί “καταναλωτές”, αλλά συµµε-
τέχουν ενεργά µε τις απαντήσεις τους, που σχολιάζονται από όλους µαζί. Η
διδασκαλία του ∆ράµατος στην εκπαίδευση –που δεν έχει απαραίτητα ως
στόχο το ανέβασµα µιας παράστασης– προτείνει µια διδακτική µέθοδο η
οποία αποβλέπει στο να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τόσο τον εαυτό
τους, όσο και τη σχέση τους µε τον κόσµο που τα περιβάλλει.

Οι ασκήσεις δραµατοποίησης ενεργοποιούν και τις ψυχοπνευµατικές δυνά-
µεις του µαθητή, οξύνουν την παρατηρητικότητά του, διεγείρουν τη φαντασία
του, τον παρακινούν να αναλάβει πρωτοβουλίες, τον προετοιµάζουν για τους
κοινωνικούς ρόλους που πρόκειται να αναλάβει και του επιτρέπουν να κατα-
νοήσει καλύτερα τις ανθρώπινες σχέσεις. Με λίγα λόγια, τον βοηθούν να αντι-
ληφθεί πληρέστερα τον κόσµο και να δράσει αποτελεσµατικότερα µέσα σ’ αυ-
τόν».

Επίσης, προτείνονται οι ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
• Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (http://www.kee.gr/html/intro_ main.

php). Πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα (σχετικά µε την ορ-
γάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, τις µεθόδους διδασκαλίας, τη συνε-
χιζόµενη εκπαίδευση), τις εκδόσεις και τα συνέδρια του Kέντρου.

• Ίδρυµα Mελετών Λαµπράκη (http://www.lrf.gr/). Eφαρµογή νέων τε-
χνολογιών και ερευνητικά προγράµµατα για την ανάδειξη της ελληνικής
πολιτιστικής κληρονοµιάς και την αναβάθµιση της εκπαίδευσης. Xορήγηση
υποτροφιών και εκδόσεις στα Eλληνικά ή στα Αγγλικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ

Το 7ο κεφάλαιο αποτελείται από οκτώ ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να δι-
δαχθούν σε 8 διδακτικές ώρες.

Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διδακτικοί στόχοι του 7ου κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:

• Να αντιληφθούν τη σηµασία της κοινωνικής δυναµικής, τους τρόπους, δη-
λαδή, µε τους οποίους µπορούν να αναπτύσσουν ενεργό δράση, να συµµε-
τέχουν στα κοινά και να επηρεάζουν τη διαµόρφωση των πολιτικών απο-
φάσεων που αφορούν άµεσα τη ζωή τους.

• Να κατανοήσουν την έννοια της εξουσίας, να οριοθετήσουν την έννοια της
κρατικής-πολιτικής εξουσίας και να συγκρίνουν τις διάφορες εξουσίες.

• Να συνειδητοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες στη ∆η-
µοκρατία πειθαρχούν στην εξουσία.

• Να αντιληφθούν ότι η ελευθερία των πολιτών στη ∆ηµοκρατία είναι εξα-
σφαλισµένη απέναντι σε ενδεχόµενη αυθαιρεσία των οργάνων της πολιτικής
εξουσίας και ότι οι ίδιοι οι πολίτες µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο
στη διαµόρφωση των πολιτικών αποφάσεων.

• Να ορίσουν την έννοια του πολιτικού συστήµατος και να αντιληφθούν ότι
κάθε πολιτικό σύστηµα αναπτύσσεται, συνήθως, σε µια ιδεολογική βάση.

• Να γνωρίζουν τις βασικές ιστορικές συνθήκες που συνδέονται µε τον φι-
λελευθερισµό και τον σοσιαλισµό.

• Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του φιλελευθερισµού και του σοσιαλισµού.
• Να αντιληφθούν τη σχέση αλληλεπίδρασης του φιλελευθερισµού και του

σοσιαλισµού µε τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις. 
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• Να ορίσουν την έννοια του πολιτικού κόµµατος και να αξιολογήσουν τον
τρόπο λειτουργίας και τον ρόλο των πολιτικών κοµµάτων.

• Να διακρίνουν τα είδη των κοµµατικών συστηµάτων.
• Να αντιληφθούν τη σηµασία της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενεργό

συµµετοχή του πολίτη στα κοινά.
• Να γνωρίζουν τους βαθµούς αυτοδιοίκησης, τα βασικά όργανα και τις αρ-

µοδιότητές τους.
• Να αντιληφθούν τη σηµασία του συνδικαλισµού για την προώθηση των

συµφερόντων των εργαζοµένων.
• Να κατανοήσουν τι σηµαίνει κοινή γνώµη και να γνωρίζουν τους παρά-

γοντες που τη διαµορφώνουν.
• Να ορίσουν την έννοια «κοινωνία των πολιτών» και να αντιληφθούν τη

σηµασία της.
• Να ορίσουν την έννοια του κινήµατος και να τη διακρίνουν από τις οµάδες

πίεσης/συµφερόντων.
• Να κατανοήσουν τις έννοιες του λαϊκισµού και της προπαγάνδας, τους πα -

ράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη αυτών καθώς και τους τρόπους αντι -
µετώπισής τους. 

• Να διακρίνουν την πληροφόρηση από την προπαγάνδα.

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η διδακτική ώρα: 
Εξουσία και πολιτική εξουσία (σσ. 78-79)

α)  Η εξουσία

Αφού δοθεί ο ορισµός, µπορεί να γίνει συζήτηση στην τάξη µε βάση το
παράθεµα για τον µύθο του Προµηθέα και τη δραστηριότητα που ακολουθεί.

β)  Η κρατική εξουσία

Αφού οριστεί η έννοια της κρατικής εξουσίας, µπορεί να γίνει διάκριση
της κρατικής από την πολιτική εξουσία που χαρακτηρίζει τη δηµοκρατικά ορ-
γανωµένη κοινωνία, στην οποία κάθε εξουσία πηγάζει από τον λαό και ασκείται
µε βάση τους κανόνες ∆ικαίου (γίνεται σύνδεση µε την ήδη γνωστή έννοια
του κράτους δικαίου).

γ)  Πλουραλιστική δηµοκρατία

Μπορεί να γίνει συζήτηση στην τάξη για την κοινωνία των πολιτών και να
δοθούν παραδείγµατα.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Η κρατική εξουσία
Πηγή: Μανιτάκης Αντ., Συνταγµατική Οργάνωση του Κράτους, Κράτος -

Έθνος - Σύνταγµα, Κυριαρχία, Παγκοσµιοποίηση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα -
Θεσσαλονίκη 2001, σ. 138 κ.εξ.

«Άσκηση εξουσίας σηµαίνει δυνατότητα ή ικανότητα επιβολής σε άλλη
θέληση µε την χρήση καταναγκασµού ή βίας. Η κρατική εξουσία διακρίνεται
κυρίως από την ικανότητα αποτελεσµατικής επιβολής και εξαναγκασµού σε
υποταγή και συµµόρφωση κάθε άλλης δύναµης ή θέλησης που βρίσκεται
εντός του κράτους. Καµία άλλη δύναµη ή θέληση δεν µπορεί να της αντι-
ταχθεί, διότι καµία άλλη δεν θεωρείται ανώτερη ή υπέρτερη από την ίδια.

Η υπεροχή της εκδηλώνεται και γίνεται αισθητή µε κάθε τρόπο: βίαιο ή
πειθαναγκαστικό, προτρεπτικό ή αποτρεπτικό, ορατό ή αόρατο, φυσικό ή
συµβολικό, άµεσο ή έµµεσο. Στις µέρες µας η χρήση της συµβολικής βίας ή
της υποβολής συµπεριφορών µε τα συµβολικά µηνύµατα των µέσων µαζικής
επικοινωνίας αποδεικνύεται µακροπρόθεσµα πιο αποτελεσµατική από την
βία των µηχανισµών κρατικής καταστολής. Με αυτήν την έννοια η κρατική
εξουσία είναι η υπέρτατη εντός του κράτους εξουσία, επειδή αποδεικνύεται
καθηµερινά ακαταγώνιστη και αναγνωρίζεται ως ακαταµάχητη επειδή µπορεί
και επιβάλλεται αποτελεσµατικά απέναντι στους πάντες κάµπτοντας τυχόν
αντίσταση και επιβεβαιώνοντας διαρκώς ότι διαθέτει, µόνη αυτή, το µονο-
πώλιο της νοµιµοποιηµένης βίας ή του καταναγκασµού.

Ακαταµάχητη και ακατάβλητη, η κρατική εξουσία χρειάζεται ακόµη για
να επιβάλλεται καθολικά και οµοιόµορφα, να ενεργεί και να οργανώνεται
συγκεντρωτικά. Συγκεντρώνει έναν ολόκληρο µηχανισµό καταναγκασµού
και χρήσης της φυσικής ή συµβολικής βίας ανάλογα µε την περίπτωση και
τις περιστάσεις. Οι πράξεις της επιβάλλεται να ανάγονται σε ένα ενιαίο
κέντρο εκπόρευσης της εξουσίας. Η ενότητα της κρατικής εξουσίας είναι
όρος αναγκαίος της επιβίωσής της και εκπλήρωσης των σκοπών της. Μόνον
ως ενιαία και συγκεντρωτική η κρατική εξουσία µπορεί να εκπληρώσει, σύµ-
φωνα µε τις κλασικές περί κράτους θεωρίες, τον προσανατολισµό της.

Τα κλασικά γνωρίσµατα της συγκεντρωτικής και ενιαίας εξουσίας, που
αντιστοιχούν στο ιστορικό πρότυπο του φιλελεύθερου κράτους, δέχθηκαν,
ωστόσο, θανάσιµα για το ίδιο και σωτήρια για τη ∆ηµοκρατία πλήγµατα από
ένα ρεύµα διοικητικής µεταρρύθµισης του κράτους, που εκδηλώθηκε µε την
διοικητική αποκέντρωση της κεντρικής εξουσίας, τη διεύρυνση και ενίσχυση
των θεσµών της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και µε την περιφερειακή ανα-
διάρθρωση του κράτους και την αναγνώριση στις περιφέρειες πραγµατικής
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αυτονοµίας. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες υιοθετήθηκαν σε όλες τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέτρα αποκέντρωσης της κρατικής εξουσίας και
µεταφοράς κρατικών αρµοδιοτήτων κυρίως στις περιφέρειες, οι οποίες εξο-
πλίστηκαν µε αυτόνοµες δηµοσιονοµικές εξουσίες καθώς και µε αυτόνοµη
κανονιστική αρµοδιότητα σε θέµατα που σχετίζονταν µε την επαρχία τους.

[…] Η κρατική εξουσία είναι εξάλλου εξουσία θεσµοποιηµένη. Εκδηλώ-
νεται µέσα από θεσµούς απρόσωπους και διαδικασίες αντικειµενικές. Οργα-
νώνεται και µορφοποιείται νοµικά. Η οργάνωση χαρίζει στην κρατική εξουσία
διάρκεια, αντικειµενικότητα και ασφάλεια στην ίδια και σε όσους υπόκεινται
στις επιταγές της. Με τη βοήθεια των κανόνων δικαίου, η βούληση της κρα-
τικής εξουσίας αποπροσωποποιείται, αποδεσµεύεται από τον φορέα της και
εµφανίζεται ως απόφαση ή πράξη ενός απρόσωπου κρατικού οργάνου. Απο-
δεσµευµένη από την ιδιωτική βούληση του εκάστοτε φορέα της, η κρατική
εξουσία και οι αποφάσεις της αποκτούν υπόσταση αντικειµενική, κύρος,
πειθώ και διάρκεια. Γίνονται θεσµός».

2η διδακτική ώρα: 
Πολιτικά συστήµατα (σ. 80) 

Φιλελευθερισµός - καπιταλισµός (σσ. 80-82)

α) Ορισµός της έννοιας του πολιτικού συστήµατος και διακρίσεις

Να διευκρινιστεί ότι τα πολιτικά συστήµατα αναπτύσσονται συνήθως πάνω
σε µια ιδεολογική βάση, για παράδειγµα στον φιλελευθερισµό και στον σο-
σιαλισµό, που θα αποτελέσουν αντικείµενο εξέτασης στη συνέχεια. Μπορεί
επίσης να αξιοποιηθεί το παράθεµα για τη σηµασία της οικονοµίας και να
γίνει σχετική συζήτηση.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Η σηµασία της οικονοµίας
Πηγή: Μάραντος Π., Κράτος και ανάπτυξη. Υποχρέωση του κράτους για

ανάπτυξη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2003. 

«…Αλήθεια, “γιατί λιγοστεύει εδώ η ζωή και µακραίνει παραπέρα”; ∆ιότι
η ζωή έχει σχέση µε την ανάπτυξη. Εποµένως, το κράτος έχει και αυτόν το
ρόλο: να φροντίζει για την ανάπτυξη. Κατ' επέκταση, έχει υποχρέωση να
µεριµνά, ώστε να µακραίνει η ζωή, και εδώ και παραπέρα, για όλους. Το νε-
οελληνικό κράτος από την ίδρυσή του οργανώθηκε συγκεντρωτικά και πα-
ρεµβατικά, διότι ήταν υποχρεωµένο εκ των πραγµάτων να ασχολείται µε
έργα πολέµου και έργα ειρήνης. Στην πορεία του χρόνου ανέπτυξε µια υπερ-
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τροφική και αναποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση, αποτέλεσµα πελατειακών
σχέσεων. Η ανάγκη για ορθολογική και προγραµµατισµένη κρατική δράση
αργεί να κατανοηθεί. Και όταν κατανοείται και αρχίζουν να συντάσσονται
προγράµµατα κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, αυτά όχι µόνο δεν
εφαρµόζονται, αλλά παραµένουν “στο συρτάρι”. Ο ιδιότυπος και εκτεταµένος
παρεµβατισµός επιλύει –όπως τα επιλύει– αλλά και προκαλεί προβλήµατα.
Πρόκειται για έναν αναποτελεσµατικό και ανασυγχρονιστικό κρατισµό. Και
το ερώτηµα είναι: η λύση βρίσκεται στην ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου πλού -
του ή στην αποκοµµατικοποίηση του κράτους και κατ’ επέκταση στην ορ-
θολογική λειτουργία του δηµόσιου τοµέα;

Η υποχρέωση του κράτους για ανάπτυξη είναι µια δύσκολη υπόθεση,
τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Αλλά τι είναι ανάπτυξη; Οπωσδήποτε
η έννοια “ανάπτυξη” περιλαµβάνει όλους τους τοµείς της κοινωνίας και συ-
νεπάγεται µετάβαση σε ανώτερο επίπεδο, σύµφωνα µε το σύστηµα αξιών
και ιεραρχήσεων κάθε κοινωνίας. Είναι ένα όνειρο και µια πραγµατικότητα.
Το όνειρο µπορεί να γίνει πραγµατικότητα και η πραγµατικότητα όνειρο. Το
ένα υπάρχει επειδή υπάρχει το άλλο. Το κράτος έχει χρέος να µεριµνά για να
κάνει το όνειρο της ανάπτυξης πραγµατικότητα. Κι αν η Μεγάλη Ιδέα του
Έθνους εξέπνευσε το 1922, η Μεγάλη Ιδέα της ανάπτυξης είναι υπόθεση
όλων, αλλά κυρίως πρωταρχική υποχρέωση του κράτους...».

β) Ιστορική αναδροµή στην περίοδο της βιοµηχανικής και της γαλλικής επα -
νάστασης
Χρήσιµη θα ήταν η αναδροµή σε όσα οι µαθητές γνωρίζουν ήδη για το

θέµα από το µάθηµα Ιστορίας της Γ΄ Γυµνασίου.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Η βιοµηχανική και η γαλλική επανάσταση
Πηγή: Hobsbawm Е.J., Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848, µτφρ.

Μαριέτα Οικονοµοπούλου, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2005, σ. 12 κ.εξ.

«Η µεγάλη επανάσταση του 1789-1848 ήταν ο θρίαµβος όχι απλώς της
“βιοµηχανίας”, αλλά της καπιταλιστικής βιοµηχανίας˙ όχι της ελευθερίας και
της ισότητας γενικά, αλλά της αστικής φιλελεύθερης κοινωνίας˙ όχι της “σύγ-
χρονης οικονοµίας” ή του “σύγχρονου κράτους”, αλλά της οικονοµίας και
των κρατών σε µια συγκεκριµένη περιοχή του κόσµου (µέρος της Ευρώπης
και τµήµατα της Βόρειας Αµερικής), µε επίκεντρο τα γειτονικά και ανταγω-
νιζόµενα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας. Ο µετασχηµατισµός
του 1789-1848 είναι ουσιαστικά η διπλή επαναστατική έκρηξη που σηµει-
ώθηκε στις δύο αυτές χώρες, και από εκεί απλώθηκε σ’ ολόκληρο τον κόσµο.
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Θα ήταν όµως ορθότερο να θεωρήσουµε τη διττή αυτή επανάσταση –πε-
ρισσότερο πολιτική στη Γαλλία και βιοµηχανική στην Αγγλία– όχι τόσο ως
γεγονός που ανήκει στην ιστορία των δύο χωρών οι οποίες αποτέλεσαν τους
κύριους φορείς της και τα κύρια σύµβολά της, αλλά σαν διπλό κρατήρα
ενός µεγαλύτερου ηφαιστείου στην ευρύτερη περιοχή. Το ότι οι ταυτόχρονες
εκρήξεις σηµειώθηκαν στη Γαλλία και στην Αγγλία και εµφανίζουν κάπως
διαφορετικό χαρακτήρα δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε αδιάφορο. Αλλά από την
άποψη λ.χ. του ιστορικού του 3000 µ.Χ., όπως και από την άποψη του Κι -
νέζου ή του Αφρικανού παρατηρητή, έχει περισσότερη σηµασία να επιση-
µανθεί ότι οι εκρήξεις αυτές σηµειώθηκαν κάπου στη βορειοδυτική Ευρώπη
και στις υπερπόντιες προεκτάσεις της, και ότι την εποχή εκείνη δεν θα µπο-
ρούσε για κανένα λόγο να συµβούν σε κανένα άλλο µέρος του κόσµου. Εξί-
σου σηµαντικό είναι να σηµειωθεί ότι, εκείνη την εποχή, τέτοιες εκρήξεις
είναι σχεδόν αδιανόητες µε οποιαδήποτε άλλη µορφή παρά µόνον ως θρίαµ-
βος ενός αστικοφιλελεύθερου καπιταλισµού».

«Αν η οικονοµία του κόσµου, τον 19ο αιώνα, δηµιουργήθηκε κατά κύριο
λόγο µε την επίδραση της βρετανικής Βιοµηχανικής Επανάστασης, η πολιτική
και η ιδεολογία του διαµορφώθηκαν κυρίως µε την επίδραση της Γαλλικής
Επανάστασης. Η Βρετανία πρόσφερε το πρότυπο για τους σιδηροδρόµους
και τα εργοστάσια, την εκρηκτική ύλη στον τοµέα της οικονοµίας, που τί -
ναξε στον αέρα τις παραδοσιακές οικονοµικές και κοινωνικές δοµές του µη
ευρωπαϊκού κόσµου˙ αλλά η Γαλλία δηµιούργησε τις επαναστάσεις του και
του έδωσε τις ιδέες του, σε βαθµό που παραλλαγές της τρίχρωµης ση µαίας της
έγιναν το έµβληµα σχεδόν όλων των νέων εθνών, ενώ η ευρωπαϊκή (αλλά
και η παγκόσµια) πολιτική µεταξύ του 1789 και του 1917 ήταν σε µεγάλο βαθ -
µό αγώνας υπέρ ή κατά των αρχών του 1789 ή των πιο εµπρηστικών ακόµη
του 1793. Η Γαλλία έδωσε το λεξιλόγιο και τα βασικά θέµατα της φιλελεύ-
θερης και ριζοσπαστικής-δηµοκρατικής πολιτικής στο µεγαλύτερο µέρος του
κόσµου. Η Γαλλία έδωσε το πρώτο σηµαντικό πα ρά δειγµα, την έννοια και το
λεξιλόγιο του εθνικισµού. Η Γαλλία πρόσφερε τους νοµικούς κώδικες, το
πρότυπο της επιστηµονικής και της τεχνικής οργάνωσης, το µετρικό σύστηµα
στις περισσότερες χώρες. [...] Αυτό ήταν το έργο της Γαλλικής Επανάστα-
σης».

γ) Οικονοµικός και πολιτικός φιλελευθερισµός

Μπορεί να αξιοποιηθεί το απόσπασµα από το έργο του Άνταµ Σµιθ “Έρευ-

νες για τη φύση και τα αίτια του πλούτου των εθνών”.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Ο οικονοµικός και πολιτικός φιλελευθερισµός
Πηγή: Ράπτης Κ., Γενική Ιστορία της Ευρώπης κατά τον 19ο και τον 20ο

αιώνα, εκδ. Ε.Α.Π., Πάτρα 2000, σ. 96 κ.εξ.

«Ο φιλελευθερισµός αποτέλεσε κυρίαρχη ιδεολογία και πολιτικό κίνηµα
στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Με αφετηρία την Αγγλία και κορυφαίο σταθµό
τη Γαλλική Επανάσταση του 1789, οι αρχές του, τόσο στην οικονοµία, όσο
και στην πολιτική, επικράτησαν στη ∆υτική Ευρώπη κατά το πρώτο µισό
του 19ου αιώνα, για να εδραιωθούν σταδιακά και στο υπόλοιπο τµήµα της
ηπείρου. Το τρίτο τέταρτο του αιώνα (1850-1875) ήταν η χρυσή εποχή του
φιλελευθερισµού [...].

Το πολιτικό σύστηµα που πρότειναν οι φιλελεύθεροι ήταν ο κοινοβου-
λευτισµός, δηλαδή το σύστηµα συνταγµατικής διακυβέρνησης µιας χώρας
το οποίο βασίζεται στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου, στην άσκηση
του κυβερνητικού έργου από µια πλειοψηφούσα στο Κοινοβούλιο κυβέρνηση,
στον περιορισµό της εξουσίας του µονάρχη και στη διάκριση τριών θεµε-
λιωδών εξουσιών, της νοµοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής.
Κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα ο κοινοβουλευτισµός απέκτησε και
µια δεύτερη σηµασία. Συνδέθηκε µε το ολοένα πιο επιτακτικό αίτηµα των
λαών όλης της Ευρώπης για την παροχή του εκλογικού δικαιώµατος σε
όλους τους άνδρες. Η καθολική ψηφοφορία είχε θεσπιστεί σε όλες σχεδόν
τις χώρες της Ευρώπης πριν από τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Στην εδραίωση
των αντιπροσωπευτικών (κοινοβουλευτικών) θεσµών και στη σταδιακή δι-
εύρυνση του εκλογικού σώµατος συνέβαλαν καθοριστικά οι Επαναστάσεις
του 1830 και του 1848, οι αγώνες του αγγλικού λαού για διεύρυνση του
εκλογικού δικαιώµατος, καθώς επίσης και το συνδικαλιστικό και πολιτικό
κίνηµα των κατώτερων τάξεων των ευρωπαϊκών κρατών, που εµπνέονταν
από τη σοσιαλιστική ιδεολογία.

[...] Ο φιλελευθερισµός ως ιδεολογία και κίνηµα που εξέφραζε κυρίως
τις αστικές τάξεις και ορισµένους αριστοκράτες είχε εξίσου πολιτικό και οι-
κονοµικό χαρακτήρα. Θεµελιώδη αξία του πολιτικού φιλελευθερισµού απο-
τελούσε η διακυβέρνηση µε βάση τη συναίνεση. Αρχικά, ο φιλελευθερισµός
ευδοκίµησε στις Η.Π.Α. και στην πρώτη, τη συνταγµατική, φάση της Γαλλι-
κής Επανάστασης (1789-1792). Η έννοια του φιλελευθερισµού ήταν στενά
συνδεδεµένη µε την έννοια της δηµοκρατίας [...].

Ο οικονοµικός φιλελευθερισµός υποστήριζε την ελευθερία στο εµπόριο
και στις οικονοµικές δραστηριότητες των ατόµων και ήταν αντίθετος στην
παρέµβαση του κράτους στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Ο στόχος του
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ήταν διττός: αφενός η κατάργηση των κάθε είδους οικονοµικών φραγµών
µεταξύ των χωρών και στο εσωτερικό της κάθε χώρας και αφετέρου η αντί-
δραση σε κάθε µορφή συλλογικής οργάνωσης των εργατών και των τεχνιτών,
από τις παλιές συντεχνίες µέχρι τις συνδικαλιστικές ενώσεις».

δ) Κοινωνικές επιπτώσεις της εκβιοµηχάνισης της παραγωγής

Είναι σηµαντικό να οριστεί η έννοια της «ταξικής συνείδησης».

ε) Καπιταλισµός (κεφαλαιοκρατία)

στ) Κρατικός παρεµβατισµός

Μπορεί να αξιοποιηθεί το απόσπασµα από το έργο του Τζον Μέϊναρντ
Κέϊνς “Το τέλος του laissez-faire” που βρίσκεται στο παράθεµα του βιβλίου
µαθητή (σ. 82).

3η διδακτική ώρα: 
Σοσιαλισµός - Κοµµουνισµός (σσ. 82-83)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Ο µαρξισµός
Πηγή: Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία - Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πο -

λιτισµό της νεότερης Ευρώπης, µτφρ. Τ. ∆αρβέρης, (τ. β΄), εκδ. Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη.

«Οι ιδέες που περιέχονται στα έργα του Μπλάν, του Προυντόν και άλλων
ριζοσπαστών συγγραφέων, βρήκαν την σαφέστερη έκφρασή τους στο έργο
των Γερµανών θεωρητικών Καρόλου Μαρξ (Karl Marx, 1818-1883) και
Φρειδερίκου Ένγκελς (Friedrich Engels, 1820-1895). Kαι οι δύο ήταν γόνοι
πλούσιων αστικών οικογενειών. Ο Μαρξ σπούδασε φιλοσοφία στο πανεπι-
στήµιο του Βερολίνου. Αποφασισµένος να παίξει ενεργό ρόλο στο µετα-
σχηµατισµό της κοινωνίας, την οποία περιφρονούσε όλο και περισσότερο,
ανέλαβε τη θέση του αρχισυντάκτη της Εφηµερίδας του Ρήνου το 1842. Η
ριζοσπαστική του πολιτική όµως γρήγορα τον έφερε αντιµέτωπο µε τους εκ-
δότες. Το 1843 µετακόµισε στο Παρίσι για να αφοσιωθεί παραπέρα στη δια-
δικασία και τις πιθανότητες επαναστατικής αλλαγής. Από εκεί έφυγε για τις
Βρυξέλλες, από όπου έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ίδρυση της “Ένωσης των
Κοµµουνιστών”, µιας οργάνωσης που ο διακηρυγµένος σκοπός της ήταν η
ανατροπή της αστικής τάξης ή, σύµφωνα µε την µαρξιστική ορολογία, της
µπουρζουαζίας. Ενόσω βρισκόταν στο Παρίσι, ο Μαρξ είχε ανανεώσει την
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παλιά του φιλία µε τον Ένγκελς, που ζούσε στο Μάντσεστερ όπου η οικογέ-
νειά του ήταν ιδιοκτήτρια ενός βαµβακουργείου. Στο Μάντσεστερ ο Ένγκελς
έκανε µια αποκαλυπτική καταγραφή των συνεπειών της πρώιµης εκβιοµη-
χάνισης στους εργάτες της Αγγλίας στο έργο “Η κατάσταση της εργατικής
τάξης στην Αγγλία”, το 1844. Από κοινού, ο Μαρξ και ο Ένγκελς εργάστηκαν
για την επεξεργασία µιας θεωρίας που όχι µόνο θα εξηγούσε γιατί η κοινωνία
είχε φτάσει στην κατάσταση της εποχής εκείνης, αλλά και θα πρότεινε τα
µέσα µε τα οποία θα µπορούσε να µετασχηµατιστεί προς όφελος όλων. Η
θεωρία δηµοσιεύτηκε από τον Μαρξ ύστερα από απόφαση της Ένωσης των
Κοµµουνιστών το 1848, στο ζενίθ της επαναστατικής αναταραχής στην ηπει-
ρωτική Ευρώπη, µε τίτλο “Κοµµουνιστικό Μανιφέστο” (Μανιφέστο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος).

Στο Μανιφέστο, ο Μαρξ σκιαγράφησε µια θεωρία της ιστορίας που χρω-
στούσε πολλά στο Γερµανό φιλόσοφο Έγελο (George Wilhelm Hegel). Ο
Έγελος είχε υποστηρίξει ότι οι ιδέες, κινητήρια δύναµη της ιστορίας, βρί-
σκονταν σε διαρκή σύγκρουση µεταξύ τους και ότι αυτή η αντιθετική σχέση
µεταξύ ιδεών θα παρήγε, µε τη σειρά της, µια τελική σύνθεση που θα αντι-
προσώπευε µια πρόοδο στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Ο Μαρξ προ-
σάρµοσε αυτή την συγκεκριµένη εξελικτική αντίληψη της ιστορίας στις
δικές του αντιλήψεις. Ενώ ο Έγελος αντιλαµβανόταν τη διαλεκτική, όπως
την ονόµαζε, σύγκρουση και σύνθεση σε επίπεδο ιδεών, ο Μαρξ τοποθετούσε
τη διαδικασία αυτή σε επίπεδο οικονοµικών δυνάµεων. Η κοινωνία, υπο-
στήριζε, ποτέ δεν ήταν τίποτε άλλο από την αντανάκλαση µιας ιεραρχίας
που υπαγορευόταν από εκείνους που κατέχουν τα µέσα παραγωγής και ελέγ-
χουν την κατανοµή των υλικών αγαθών. Η πάροδος του χρόνου συνεπαγόταν
αλλαγές στα µέσα. Ο φεουδαλισµός και η δουλοπαροικία είχαν εξαλειφθεί
από τον καπιταλισµό. Αυτός, µε τη σειρά του, διακήρυξε ο Μαρξ, θα εξαλει-
φόταν από τον κοµµουνισµό. Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, σε πρώτο στάδιο
θα περιλάµβανε τη συγκέντρωση της καπιταλιστικής οικονοµικής εξουσίας
ολοένα και σε λιγότερα χέρια και την επακόλουθη αντίθεση µιας ολοένα
εξαθλιούµενης εργατικής τάξης (προλεταριάτου). Μόλις το προλεταριάτο
ανέτρεπε την µπουρζουαζία µε επανάσταση, πράγµα αναπόφευκτο τελικά, η
κοινωνία στο σύνολό της θα απελευθερωνόταν. Ύστερα από µια ενδιάµεση
περίοδο, κατά την οποία µια “δικτατορία του προλεταριάτου” θα γλίτωνε
τον κόσµο από τα τελευταία υπολείµµατα µιας αστικής κοινωνίας, θ’ ακο-
λουθούσε το τέλος της διαλεκτικής διαδικασίας και η εµφάνιση ενός πραγ-
µατικά αταξικού πολιτισµού.

Ο Μαρξ υποστήριξε ότι το Μανιφέστο δεν ήταν µια θεωρία σαν τις άλλες:
Η δήλωσή του ότι το προλεταριάτο, στο σύνολό του, µπορούσε να συµµετά-
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σχει συνειδητά στην επαναστατική διαδικασία που περιέγραψε, ότι θα µπο-
ρούσε πραγµατικά να προωθήσει την ιστορία µέσα από τις δικές του προ-
σπάθειες, εξηγεί την απήχηση του ντοκουµέντου αυτού. Τα γραπτά του Μαρξ
και του Ένγκελς δεν προκάλεσαν µια άµεση προλεταριακή επανάσταση. Αν
και το Μανιφέστο, στην περίφηµη διακήρυξή του, καλούσε τους εργάτες
όλου του κόσµου να ενωθούν, οι συγγραφείς του αντιλήφθηκαν ότι ο στόχος
αυτός δεν µπορούσε να επιτευχθεί τόσο γρήγορα. Περισσότερο, ωστόσο, από
κάθε άλλον πολιτικό στοχαστή της περιόδου 1830-50, έδωσαν στους εργάτες
τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν την αξία τους ως ανθρώπινων όντων
και το ζωτικό ρόλο τους στην παγκόσµια ιστορική διαδικασία. Ο Ένγκελς
έκανε τους εργάτες να καταλάβουν τα αποτελέσµατα της δουλειάς στο εργο-
στάσιο και της ζωής στην πόλη: τη µετατροπή τους από ανθρώπους σε µηχα-
νές, σε αλλοτριωµένα όντα, µε την έννοια ότι ήταν αλλοτριωµένοι από την
εργασία τους, επάνω στην οποία δεν είχαν κανένα έλεγχο. Ο Μαρξ πρόσφερε
στους εργάτες την αντίληψη ότι τα βάσανά τους, που ο Ένγκελς περιέγραψε,
είχαν έναν τελικό σκοπό: αντιπροσώπευαν την ιδιαίτερη συµβολή των εργατών
στον τελικό και αναπόφευκτο θρίαµβο της τάξης τους. 

Οι θεωρίες των Μαρξ και Ένγκελς διαδόθηκαν στην Ευρώπη µετά το
1850. […] Είναι ιστορικά σηµαντικές για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι
ιδέες τους βοήθησαν τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τη νέα κοι-
νωνική τάξη πραγµάτων που είχε ξεπηδήσει ως επακόλουθο της γαλλικής και
βιοµηχανικής επανάστασης, καθώς και το ρόλο που θα µπορούσαν οι ίδιοι να
παίξουν ως µέλη µιας τάξης σ’ εκείνη τη νέα κοινωνική διάταξη. Ο δεύτερος
είναι ότι οι ιδέες αυτές καθεαυτές συντέλεσαν στην εµφάνιση συγκεκριµένων
πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών αλλαγών και γεγονότων».

Πηγή: Schwartzenberg R. G., Πολιτική Κοινωνιολογία, (τ. Ι), εκδ. Παρα-
τηρητής, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 94 κ.εξ.

Ο ιστορικός υλισµός: Η εξάρτηση του πολιτικού στοιχείου
Ο Μαρξ και ο Ένγκελς προτείνουν µια υλιστική και ντετερµινιστική ερ-

µηνεία της ιστορίας. Αυτός ο ιστορικός υλισµός είναι ένας διαλεκτικός υλι-
σµός, χεγγελιανής έµπνευσης.

Υποδοµή και υπερδοµή. Η εξέλιξη της κοινωνίας προκύπτει από την
εξέλιξη των υλικών συνθηκών της ζωής. Στη βάση βρίσκονται οι παραγωγικές
δυνάµεις (εργαλεία και τεχνικές παραγωγής, εργατική δύναµη των ανθρώπων
και αντικείµενα στα οποία εφαρµόζεται αυτή η εργασία). Αυτές οι παραγω-
γικές δυνάµεις δηµιουργούν τις παραγωγικές σχέσεις: είναι οι σχέσεις που
συνάπτουν τα άτοµα µεταξύ τους µε βάση την παραγωγή. Αυτά τα δύο στοι-
χεία –παραγωγικές δυνάµεις και παραγωγικές σχέσεις– απαρτίζουν από κοι-
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νού τον τρόπο παραγωγής. Είναι ουσιαστικό να γνωρίσουµε αυτόν τον τρόπο
(ή σύστηµα) παραγωγής, γιατί µια κοινωνία καθορίζεται συγχρόνως τόσο από
το επίπεδο των παραγωγικών δυνάµεων όσο και από την κατάσταση των πα -
ραγωγικών σχέσεων. 

Αυτές οι σχέσεις παραγωγής διαµορφώνουν την κοινωνική υποδοµή,
την κατανοµή των κοινωνικών τάξεων (οµάδες ατόµων που έχουν την ίδια
θέση στον τρόπο παραγωγής). Και αυτή η κοινωνική υποδοµή παράγει ορι-
σµένους τρόπους σκέψης, ορισµένες αντιλήψεις, ορισµένους πολιτικούς και
νοµικούς θεσµούς κ.τ.λ.

Με δυο λόγια, η υποδοµή –δηλαδή οι παραγωγικές δυνάµεις και οι πα-
ραγωγικές σχέσεις– καθορίζει µια υπερδοµή, η οποία αποτελεί αντανάκλασή
της. Αυτή η υπερδοµή περιλαµβάνει τους πολιτικούς θεσµούς, το δίκαιο, την
ηθική, τη θρησκεία, τις τέχνες κ.τ.λ.

Ο Μαρξ γράφει: “Μέσα στην κοινωνική παραγωγή της ζωής τους, οι άν-
θρωποι έρχονται σε σχέσεις καθορισµένες, ανεξάρτητες από τη θέλησή τους,
σε παραγωγικές σχέσεις, που αντιστοιχούν σε µια ορισµένη βαθµίδα ανάπτυ-
ξης των υλικών παραγωγικών τους δυνάµεων. Το σύνολο αυτών των παρα-
γωγικών σχέσεων αποτελεί την οικονοµική δοµή της κοινωνίας, τη συγκε-
κριµένη βάση πάνω στην οποία υψώνεται µια νοµική και πολιτική υπερδοµή,
που σ’ αυτή αντιστοιχούν ορισµένες µορφές κοινωνικής συνείδησης. Ο τρόπος
παραγωγής της υλικής ζωής καθορίζει γενικά την πολιτική και διανοητική
διαδικασία της ζωής. (Πρόλογος στην “Κριτική της πολιτικής οικονοµίας”).

Με δυο λόγια, ο τρόπος παραγωγής κυριαρχεί πάνω στην ανάπτυξη της
υπερδοµής. Απ’ αυτήν την οικονοµική βάση εξαρτώνται όλα τα υπόλοιπα.

Η απουσία αυτονοµίας του πολιτικού στοιχείου. Βέβαια, ο Μαρξ παραδέ-
χεται ότι είναι δυνατόν να υπάρχει αλληλεπίδραση, ότι η υπερδοµή µπορεί µε
τη σειρά της να επιδράσει πάνω στην υποδοµή. Γιατί υπάρχει δράση και αντί-
δραση όλων των παραγόντων. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουµε –και αυτό
που είναι ουσιαστικό– είναι το γεγονός ότι η υπερδοµή πηγάζει από την υποδοµή. 

Το πολιτικό φαινόµενο είναι µια αντανάκλαση των παραγωγικών σχέσεων.
Το πολιτικό καθεστώς αποτελεί προϊόν του συστήµατος παραγωγής. Έτσι, ο
γενικός µηχανισµός αυτής της εξάρτησης µπορεί να συνοψισθεί µε την άνοδο
ή την κάθοδο στην αλυσίδα των αιτιοτήτων. 

Ο πολιτικός ανταγωνισµός αποτελεί κυρίως αντανάκλαση της ταξικής
πάλης˙ οι ίδιες οι τάξεις διαµορφώνονται από τον ίδιο τον τρόπο παραγωγής.
Ο τελευταίος προκύπτει από την κατάσταση των παραγωγικών δυνάµεων
(και ιδιαίτερα των τεχνικών παραγωγής). 

Με την αντίστροφη αιτιακή τάξη, το σχήµα της εξάρτησης των πολιτικών
φαινοµένων σε σχέση µε την τεχνικο-οικονοµική υποδοµή είναι το ακόλουθο:
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Παραγωγικές δυνάµεις – Σύστηµα παραγωγής – Κοινωνικές τάξεις – Ταξική
πάλη – Πολιτικός ανταγωνισµός».

Πηγή: Carnoy M., Κράτος και Πολιτική Θεωρία, µτφρ. Σούλα Παπαϊ-
ωάννου, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1990, σ. 212 κ.εξ.

«Αν και, στα πρώτα του κείµενα, ο Marx ασχολείται µε τη δηµοκρατία
(Draper 1977), το ζήτηµα αυτό αναδείχθηκε σε κεντρικό θέµα της µαρξιστικής
συζήτησης για το κράτος µόλις τα τελευταία χρόνια. Το έργο του Marx για
την παρισινή κοµµούνα ([1871] 1978), που τόσο συχνά το παραθέτει ο Lenin
στο “Κράτος και επανάσταση”, αποτελεί εξαίρεση: περισσότερο διαδεδοµένη
στα κείµενα των Μarx, Engels και Lenin είναι η ιδέα ότι το κράτος είναι ανα-
γκαίο µόνο στην ταξική κοινωνία, για να καταπιέζει τις κυριαρχούµενες
τάξεις και να αναπαράγει τις ταξικές παραγωγικές σχέσεις. Αυτή η καταπίεση
και αναπαραγωγή είναι άχρηστες χωρίς την ταξική πάλη: εξ ου και η “απονέ-
κρωση του κράτους”. Στην κοµµουνιστική κοινωνία, η δηµοκρατία είναι
µέρος της αταξικότητας (ισότητας) της κοινωνίας. Η πολιτική δηµοκρατία
που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του κράτους αποτελεί, κατά τους µαρξιστές-
λενινιστές, εννοιολογική αντίφαση. Η πολιτική της µετάβασης από τον καπι-
ταλισµό στον σοσιαλισµό παραµένει ασαφής στη µαρξιστική φιλολογία, µε
εξαίρεση την κατάργηση της αστικής τάξης ως κοινωνικής δύναµης και την
εξ ορισµού κατάργηση του αστικού κράτους. Και ενώ είναι δυνατόν, στη
διάρκεια της µετάβασης, να διατηρηθούν υπολείµµατα αυτού του κράτους,
οι λειτουργίες του αντιβαίνουν στην οικοδόµηση του σοσιαλισµού. Εποµένως,
οι θεµελιώδεις κοινωνικοί µετασχηµατισµοί θα παρέλθουν έξωθεν της γρα-
φειοκρατίας του µεταβατικού κράτους, συντείνοντας στην απονέκρωσή του. 

Η Rosa Luxemburg (1961) αµφισβήτησε τη θέση του Lenin σχετικά µε
τη δικτατορία του προλεταριάτου, τονίζοντας την αντίφαση της οικοδόµησης
του σοσιαλισµού µε την κατάργηση (επειδή θεωρούνταν στοιχεία του ταξικού
κράτους) της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του τύπου και άλλων
χαρακτηριστικών της αστικής δηµοκρατίας. Η ανάλυσή της έθεσε το θέµα
της διαδικασίας της µετάβασης: πώς οι επαναστατικές εξελίξεις επηρεάζουν
τους θεσµούς της επανάστασης. Σηµασία έχει η πολιτική. Αλλά τον δρόµο
για τη σοβαρή συζήτηση του καπιταλιστικού κράτους ως πεδίου ταξικής πά-
λης, και όχι µόνον ως κατασταλτικού µηχανισµού της αστικής τάξης, τον
άνοιξε ο Gramsci, που επηρέασε έντονα τη µαρξιστική ανάλυση την περίοδο
µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Η ιδέα εξάλλου του Gramsci ότι το
εποικοδόµηµα είναι καθοριστικό πεδίο σύγκρουσης έδωσε στους µαρξιστές
τη δυνατότητα να εξετάσουν τη θεωρία του µεταβατικού κράτους –θεωρία
της πολιτικής– η οποία δίνει έµφαση στον χαρακτήρα των θεσµών που απορ-
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ρέουν από την οικοδόµηση της προλεταριακής ηγεµονίας και του τρόπου µε
τον οποίο συνδέονται αυτοί οι θεσµοί µε το εµφανιζόµενο προλεταριακό
κράτος. Συγκεκριµένα, η “παθητική επανάσταση” του Gramsci […] αποτελεί
τη βάση της σύγχρονης συζήτησης σχετικά µε τις νέες µορφές της δηµοκρα-
τίας οι οποίες θα µεταβάλουν τη σχέση του ατόµου µε το κράτος και θα
υπερβούν τους τυπικούς περιορισµούς της φιλελεύθερης δηµοκρατίας (Show-
stack Sassoon 1980, Buci - Glucksmann 1979, Gorz 1968).

Yπάρχει επίσης η πραγµατικότητα της Σοβιετικής Ένωσης και η ανάπτυξη
του “σοσιαλισµού” κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Το γραφειοκρατικό σο-
βιετικό κράτος και η εµφανής έλλειψη δηµοκρατίας στο σοσιαλιστικό στρα-
τόπεδο θέτουν σοβαρά ερωτήµατα για την πολιτική της µετάβασης. Συγκρι-
νόµενη µε το σοβιετικό κράτος, η “αστική” δηµοκρατία των ανεπτυγµένων
καπιταλιστικών κοινωνιών έχει απήχηση ακόµα και στο προλεταριάτο τους
(βλ. Przeworski, 1979). Το κράτος δεν φαίνεται να απονεκρώνεται στις “σο-
σιαλιστικές” κοινωνίες, αντίθετα, ασκεί ασφυκτικό οικονοµικό και πολιτικό
έλεγχο στη ζωή του λαού, και όταν απειλείται –όπως στην Πολωνία– από
εργάτες που επιχειρούν να το διαλύσουν, καταφεύγει στην καταστολή. Έτσι,
ολόκληρη η βάση της ορθόδοξης µαρξιστικής πολιτικής θεωρίας συναντά
δυσκολίες: Τι γίνεται αν ο σοσιαλισµός δεν οδηγεί στην απονέκρωση του
κράτους, αλλά το κράτος ζει και βασιλεύει; Αποτελεί το κράτος αναγκαιότητα
της σύγχρονης οικονοµικής και κοινωνικής ζωής εκεί όπου, ακόµα και στον
σοσιαλιστικό κόσµο, η πιθανότερη µορφή πολιτικής διακυβέρνησης είναι η
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο;
Τι γίνεται αν αυτή καθαυτή η διαδικασία της οικοδόµησης του σοσιαλισµού
χωρίς βασικές αστικές ατοµικές ελευθερίες δηµιουργεί (όπως πρόβλεψε η
Rosa Luxemburg) φραγµούς στη σοσιαλιστική ανάπτυξη; Το µεταβατικό
κράτος αναδεικνύεται τότε σε πραγµατικό ζήτηµα, που δεν καλύπτεται µε
το κάλυµµα της απονέκρωσης».

4η διδακτική ώρα: 
Πολιτικά κόµµατα (σσ. 84-85)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 

1. Το πολυκοµµατικό σύστηµα
Πηγή: Παπαδηµητρίου Γ., ∆ίκαιο των πολιτικών κοµµάτων, εκδ. Σάκκουλα,

Αθήνα 1994.

«[…] Ένα ακόµα στοιχείο που προκύπτει από το άρθρο 29 και από το
πνεύµα του Συντάγµατος είναι η αρχή του πολυκοµµατισµού. Η ύπαρξη και
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λειτουργία πολλών πολιτικών κοµµάτων θεωρείται απαραίτητη για τη λει-
τουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Το πλεονέκτηµα του πολυκοµµα-
τισµού είναι ότι δηµιουργεί ισορροπίες στο εσωτερικό των κυβερνήσεων
και προωθεί στάσεις υπέρ του διαλόγου, της συµφιλίωσης και του συµβιβα-
σµού[...]. Η περίοδος της απόλυτης Μοναρχίας (1833-1843) αποστέρησε τις
προϋποθέσεις για την ουσιαστική λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων. Κατά
την περίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας (1843-1862) δεν ευνοήθηκε η
δραστική αναµόρφωση του πολιτικού συστήµατος και τα πολιτικά κόµµατα
µορφοποιήθηκαν µε βασικό γνώµονα τον προσανατολισµό τους σε µια από
τις τρεις Μεγάλες ∆υνάµεις (Μ. Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία) που προσπα-
θούσαν να καθορίσουν την πορεία του νεοσύστατου κράτους. Η ονοµασία
τους εξάλλου πιστοποιεί το γεγονός. “Αγγλικό”, “Ρωσικό” και “Γαλλικό”
κόµµα...

Από το 1864 (καθιέρωση φιλελεύθερου δηµοκρατικού συστήµατος, αρχή
δεδηλωµένης) τα κόµµατα (µε δύο βασικούς σχηµατισµούς: Τρικούπης -
∆εληγιάννης) διακρίνονταν για τον προσωποκεντρικό και πελατειακό (ρου-
σφετολογικό) τους χαρακτήρα.

Κατά την περίοδο 1911-1936 προβάλλεται πάλι ο δικοµµατισµός, το
κόµµα των Φιλελευθέρων (Ε. Βενιζέλος) και το Λαϊκό Κόµµα (συντηρητικές
δυνάµεις).

Κατά την περίοδο 1949-1967 το κοµµατικό σύστηµα, χειραγωγούµενο
από τον ξένο παράγοντα και τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις που εκφρά-
ζονταν από το παλάτι, δεν µπόρεσε να εκσυγχρονιστεί [...]. Από το 1974 και
εντεύθεν αµβλύνεται ο προσωποκεντρικός και πελατειακός χαρακτήρας των
κοµµάτων που επικρατούσε στις προηγούµενες περιόδους και προβάλλεται
ως “αντίδοτο” ο αρχηγισµός για τα δύο µεγάλα κόµµατα, ενώ τα µικρότερα
αποδύονται σε σκληρό αγώνα επιβίωσης [...]».

2. Το φαινόµενο του δικοµµατισµού
Πηγή: Άρθρο του ∆. Στεργίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.

greekinsight.gr

«Ο πρώτος δικοµµατισµός άρχισε το 1883, όταν, µετά την ουσιαστική
µεταβολή του λαϊκού φρονήµατος στις δηµοτικές εκλογές της 3ης Ιουλίου,
το σύνολο σχεδόν των αντιφρονούντων προς τον Τρικούπη συγκεντρώθηκαν
γύρω από τον Θεόδωρο ∆ηλιγιάννη. Ο πρώτος αυτός δικοµµατισµός κράτησε
15 χρόνια, µε τη σύγκρουση του “Νεωτερικού” κόµµατος (Τρικούπης) και
του “Εθνικού” κόµµατος (∆ηλιγιάννης), όπως ονοµάζονταν».

[Ο ∆. Στεργίου είναι αρθρογράφος στις εφηµερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «Το
ΒΗΜΑ»].
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Πηγή: Κοριζής Χ., Η πολιτική ζωή στην Ελλάδα 1821-1910, Αθήνα 1974,
σ. 240. 

«Χαρακτηριστικό παράδειγµα δικοµµατισµού στην νεώτερη Ελλάδα απο-
τελεί εκείνο της περιόδου του Τρικούπη-∆εληγιάννη. Το δίστιχο του λαού
εκείνης της εποχής:

Το κορδόνι, το κορδόνι την ελιά την ξεριζώνει. Το κορδόνι στο παλάτι
και η ελιά µέσ’ στ’ αλάτι (έµβληµα του κόµµατος Τρικούπη η ελιά και του
∆εληγιάννη, το κορδόνι)». 

3. Μητροπολιτικές περιφέρειες
Πηγή: http://www.kedke.gr/index.asp?a=1&id=78&smenu=103

Ολοκληρώνεται το νοµοσχέδιο για την καθιέρωση των Μητροπολιτικών
Συνεργασιών. Ο δηµόσιος διάλογος για την αναδιάρθρωση της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης σε λιγότερες και ισχυρότερες µονάδες (περίπου 400 δήµοι και
16-20 δευτεροβάθµιοι ΟΤΑ) ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επικείµενη συνταγµατική αναθεώρηση φαίνεται να προσφέρει σηµαν-
τικές ευκαιρίες προς αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε να αρθούν νοµικά
εµπόδια και να πάψει η χώρα µας να διατηρεί το πλέον συγκεντρωτικό πολι-
τικο-διοικητικό σύστηµα στην Ευρώπη.

Ο πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ ζήτησε την καθιέρωση της Περιφέρειας ως δεύ-
τερου βαθµού Αυτοδιοίκησης, µε αιρετούς περιφερειάρχες και περιφερειακά
συµβούλια, Μητροπολιτική ∆ιακυβέρνηση των πολεοδοµικών συγκροτηµά-
των Αθήνας και Θεσσαλονίκης, µε αιρετά διοικητικά όργανα, καθώς και συ-
νενώσεις δήµων της Περιφέρειας.

Η πρόταση είναι να µειωθούν κατά το ήµισυ, δηλαδή να δηµιουργηθούν 6-
7 περιφέρειες, από τις 13 που υπάρχουν σήµερα, και περίπου 25 νοµαρχίες
από τις 54 σήµερα, και περίπου 500 δήµοι από τους 1.034 σήµερα. Προβλέπει
τη δηµιουργία µητροπολιτικών δήµων στα µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη κ.λ.π.), δηλαδή, µικρά ευέλικτα σχήµατα, στα πρότυπα των άλ-
λων ευρωπαϊκών κρατών, µε αυξηµένη επιχειρησιακή ικανότητα, λειτουργική
και οικονοµική αυτοδυναµία (βλ. επίσης την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
www.minenv.gr/1/g100.html). 

5η διδακτική ώρα: 
Τοπική Αυτοδιοίκηση (σσ. 85-87)

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ανατρέξει στο παράρτηµα του Βιβλίου Μαθητή
για να παρουσιάσει στην τάξη το άρθρο 102 του Συντάγµατος.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πηγή: ∆ασκαλάκης Α., Το πολίτευµα του Ρήγα Βελεστινλή. Πρώτον Σύν-

ταγµα Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και Ελευθέρας ∆ιαβιώσεως των Βαλκανικών

Λαών, εκδ. Βαγιονάκη, Αθήνα 1976.

Ας παρουσιάσουµε δύο βασικά άρθρα από την Χάρτα του Ρήγα:

Περί της ∆ηµοκρατίας

1. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία είναι µια, µ’ όλον οπού συµπεριλαµβάνει εις τον
κόλπον της διάφορα γένη και θρησκείας. ∆εν θεωρεί τας διαφοράς των λατρειών
µε εχθρικόν µάτι. Είναι αδιαίρετος, µ’ όλον οπού ποταµοί και πελάγη διαχωρί-
ζουν τις επαρχίαις της, αι οποίαι όλαι είναι ένα συνεσφιγµένον αδιάλυτον σώµα.

Περί ∆ιαιρέσεως του λαού

2. Ο Ελληνικός λαός, τουτέστιν ο εις τούτο το βασίλειον κατοικών, χωρίς
εξαίρεσιν θρησκείας και γλώσσης, διαµοιράζεται εις πρώτας συναθροίσεις
εις τας τοπαρχίας, δια να βάλη εις πράξιν την αυτοκρατορικήν του εξουσίαν
του. Ήγουν συναθροίζεται εις κάθε επαρχίαν δια να δώση την γνώµην του
επάνω εις κανένα πρόβληµα. 

3. ∆ιαµοιράζεται δια την ευκολίαν της διοικήσεως και δια να γίνεται η δι-
καιοσύνη οµοιοτρόπως, εις επαρχίας, τοπαρχίας και προεστάτα. Ήγουν επαρ-
χία λέγεται η Θεσσαλία, τοπαρχία η Μαγνησία (ήγουν του Βόλου τα χωρία),
και προεστάτον η πολιταρχία της Μακρυνίτζας επάνω εις δώδεκα χωρία.

Πηγή: Φωτόπουλος. Α., Οι κοτζαµπάσηδες της Πελοποννήσου κατά τη

δεύτερη τουρκοκρατία (1715-1821), εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2005. 

«..H αυτοδιοίκηση αποτέλεσε αναµφισβήτητα κορυφαίο θεσµό της ιστο-
ρικής εξέλιξης και της επιβίωσης του ελληνικού έθνους για πολλούς αιώνες.
Kυρίως σ’ αυτόν οφείλεται η διατήρηση της ενότητας και της εθνικής συ-
νείδησης στην τουρκοκρατία, καθώς και η αυτοδύναµη ρύθµιση της κοινο-
τικής ζωής µε συλλογικές και αντιπροσωπευτικές διαδικασίες. Iδιαίτερη
ανάπτυξη γνώρισε ο θεσµός κατά τις τελευταίες δεκαετίες πριν από την επα-
νάσταση του 1821...στην Πελοπόννησο, της οποίας οι κοινοτικοί άρχοντες
διέθεταν µεγάλη πολιτική δύναµη...». 

Στην Ευρώπη ψηφίζονται ειδικοί Αυτοδιοικητικοί Χάρτες:
α. Ο «Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονοµίας» έχει κυρωθεί κατά ένα

µέρος του και στη χώρα µας µε τον νόµο 1850/89. Έχει αυξηµένο και διεθνές
κύρος (βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUri). 
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β. Ο «Αστικός Ευρωπαϊκός Χάρτης» αναφέρεται στα δικαιώµατα του πο-
λίτη, του δηµότη στην πόλη του. Το 1992 στη “Μόνιµη διάσκεψη των ∆ή -
µων και Περιφερειών της Ευρώπης” καλούνται οι Ο.Τ.Α. της Ευρώπης να τον
υιοθετήσουν και να τον διαδώσουν (βλ. http://coropinions.cor.europa.eu/coro -
pi nion-niondocu-ment.as/x).

γ. Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα των Περιφερειών» αναφέρεται στην αναγκαιότητα
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (1991). Παράλληλα µε τους παραπάνω
χάρτες, στην Ευρώπη ψηφίζονται και προωθούνται πολιτικές για τα δικαιώ-
µατα των πεζών στην πόλη, των ποδηλατών κ.τ.λ.

δ. Ο Παγκόσµιος Καταστατικός Χάρτης για το δικαίωµα στην Πόλη είναι
ίσως το πιο πρόσφατο διεθνές κείµενο. Συντάχθηκε κατά τη διάρκεια των
εργασιών του “Κοινωνικού Φόρουµ της Αµερικανικής Ηπείρου-Κίτο, Ιούλιος
2004” και στο “Παγκόσµιο Αστικό Φόρουµ-Βαρκελώνη, Σεπτέµβριος 2004”.
(βλ. www.e-ecology.gr).

6η διδακτική ώρα: 
Ο συνδικαλισµός (σσ. 87-89)

7η διδακτική ώρα: 
Κοινή γνώµη και Οµάδες πίεσης/συµφερόντων –

Κοινωνία των πολιτών – Τα κοινωνικά κινήµατα (σσ. 89-91)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

1. Κοινή γνώµη - σφυγµοµέτρηση
Πηγή: Σοφίας Π., Χατζηϊωάννου Σ., Κοινωνιολογία, µεθοδική ανάλυση

της ύλης του σχολικού βιβλίου, έρευνα της κοινής γνώµης: Τεχνικη της σφυγ-

µοµέτρησης - φορείς και παράγοντες επηρεασµού, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1988,
σσ. 275-279.

«...Τόσο η ατοµική όσο και η οµαδική γνώµη µπορούν να ερευνηθούν
και να µελετηθούν ποιοτικά και ποσοτικά. Η σύγχρονη έρευνα διαθέτει αρ-
κετά µέσα παρακολούθησης και διερεύνησης της κοινής γνώµης.

Όπως υπάρχουν “κλίµακες στάσεων” µε τις οποίες µετριούνται οι προτά-
σεις των ατόµων ή των οµάδων, έτσι µπορούν να µετρηθούν και οι γνώµες.
Η πλέον διαδεδοµένη µέθοδος είναι εκείνη της “σφυγµοµέτρησης”, µέσω
των “δειγµατοληπτικών ερευνών”, δηλαδή µέσω ενός ερωτηµατολογίου που
απευθύνεται σ’ ένα τµήµα του πληθυσµού, το οποίο θεωρείται ως αντιπρο-
σωπευτικό του συνόλου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορούµε να µελετήσουµε
τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά µια “νοοτροπία”. ∆ηλαδή, µπορούµε να ερ-



144

µηνεύσουµε τη συµπεριφορά ενός ατόµου ή µιας οµάδας που προκύπτει µέσα
από τις στάσεις και τις γνώµες τους, γνωρίζοντας τις αίτιες που τις προκαλούν.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ερµηνεύεται όχι µόνο η συγκεκριµένη εκδήλωση της
συµπεριφοράς τους, αλλά παρέχεται η δυνατότητα να προβλεφθεί και ο µελ-
λοντικός τρόπος δράσης τους.

Συγκεκριµένα, ανάλυση µιας γνώµης σηµαίνει µελέτη: 1) του θέµατος ή
του περιεχοµένου της γνώµης, 2) της κατεύθυνσης της γνώµης, δηλαδή του θε-
τικού ή αρνητικού προσανατολισµού του ατόµου που εκφράζει τη γνώµη σε
σχέση µε κάποιο ζήτηµα που τον ενδιαφέρει, 3) της τοποθέτησής του, δηλαδή
της συγκεκριµένης προτίµησης ή επιλογής του φορέα της γνώµης ανάµεσα
στις διαφορετικές γνώµες που έχουν διατυπωθεί σχετικά µε κάποιο ζήτηµα.

Υπάρχουν, λοιπόν, πολλοί τρόποι έρευνας των γνωµών. Τέτοιοι είναι η
δειγµατοληψία, οι συνεντεύξεις, τα διάφορα τεστ, οι διάφορες µέθοδοι µέ-
τρησης των γνωµών κ.τ.λ.

Η συνηθέστερη απ' αυτές είναι εκείνη της δειγµατοληψίας ή δηµοσκόπη-
σης. Η έρευνα αυτή είναι περισσότερο γνωστή σαν “γκάλλοπ” από το όνοµα
του ερευνητή που την επινόησε.

Με τη συγκεκριµένη έρευνα µπορούµε σε µια δεδοµένη στιγµή να µε-
τρήσουµε και να εκτιµήσουµε την επικρατέστερη γνώµη, µεταξύ των ατόµων
-µελών µιας οµάδας ή ενός ολόκληρου πληθυσµού.

Θα πρέπει όµως να τονιστεί πως η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα λεπτή και
απαιτεί µεγάλη προσοχή, κυρίως ως προς την επιλογή του δείγµατος. Το
δείγ µα αυτό θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού. Έτσι, είναι
απα ραίτητο να λαµβάνονται υπόψη και να γίνονται κατανοµές και µετρήσεις
γνωµών ατόµων διαφορετικών κοινωνικών στρωµάτων, τάξεων, επαγγελ-
µατικών κατηγοριών, ηλικιών, γεωγραφικών περιοχών (αστικές ηµιαστικές
αγροτικές), µορφωτικού επιπέδου κ.τ.λ., προκειµένου να µελετήσουµε σωστά
και να εκτιµήσουµε ποιοτικά το πληροφορούµενο κοινό. Οι ειδικοί µάλιστα
τονίζουν πως είναι λάθος να παίρνουµε για “δειγµατολόγιο” τους ανθρώπους
που συναντάµε στο δρόµο ή που βρίσκουµε τα ονόµατα τους στον τηλεφω-
νικό κατάλογο.

Συνιστούν, αντίθετα, να συµβουλευόµαστε τους µετριοπαθείς, τους αµ-
φιταλαντευόµενους, και να δίνουµε στη γνώµη τους την ίδια βαρύτητα και
την ίδια σηµασία που δίνουµε και στη γνώµη ενός ειδικού ή ενός ανθρώπου
µε αυτοπεποίθηση και µε ισχυρά µέσα.

Ένα ακόµη σηµείο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στη δηµοσκόπηση,
πέρα από την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, είναι και η ψυχολογική
τεχνική. ∆ηλαδή, ο τρόπος σύνταξης του ερωτηµατολογίου, ο τρόπος διατύ-
πωσης των ερωτήσεων, οι σχέσεις µε τον ερωτώµενο κ.τ.λ., και αυτό διότι
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διευκολύνει τη µέτρηση των γνωµών, αλλά πολλές φορές συντείνει και στην
καθοδήγηση και τον επηρεασµό των ερωτώµενων. Οι απαντήσεις, λοιπόν,
µπορούν να διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους, ανάλογα µε τον τρόπο που
τίθεται η ερώτηση. 

Για παράδειγµα, το 1940 τέθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες το ίδιο ερώτηµα,
µε δύο διαφορετικές µορφές: 
Μορφή Α: 

Πιστεύετε ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες έπρεπε να κάνουν περισσότερα απ'
ό,τι κάνουν για να βοηθήσουν την Αγγλία και τη Γαλλία;
Μορφή Β: 

Πιστεύετε ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες έπρεπε να κάνουν περισσότερα
απ’ ό,τι κάνουν για να βοηθήσουν την Αγγλία και τη Γαλλία στον αγώνα
τους κατά του Χίτλερ; 

Το ποσοστό της θετικής απάντησης στην ερώτηση της α' µορφής ανήλθε
σε 13%, ενώ στην ερώτηση της β΄ µορφής σε 22%.

Όπως παρατηρεί ο Σωβύ, οι δυο ερωτήσεις ήταν ολότελα ίδιες, αλλά η
προσθήκη της λέξης “Χίτλερ” έφερε µια αύξηση της τάξης του 9% των
απαντήσεων για µια περισσότερο ενεργό επέµβαση των Ηνωµένων Πολιτειών
στον πόλεµο. Τα άτοµα που επηρεάστηκαν απ' αυτό δεν ήθελαν να φανούν
ότι αδιαφορούν προκειµένου για έναν εχθρό της δηµοκρατίας.

Έτσι, λοιπόν, παρ' όλες τις προφυλάξεις που παίρνονται, η πιθανότητα
να οδηγηθούµε σε κάποια εσφαλµένα συµπεράσµατα είναι πολύ µεγάλη. Ο
ερωτώµενος βρίσκεται σε µια “αφύσικη κατάσταση”, η οποία σε πολλές πε-
ριπτώσεις είναι συνάρτηση του µορφωτικού του επιπέδου και του εθισµού
του σε τέτοιου είδους έρευνες. ∆εν είναι λίγες και εκείνες οι περιπτώσεις
που εκδηλώνει καθαρά την επιθυµία να ξεγελάσει τον ερευνητή ή που πα-
ρεκκλίνει ασυνείδητα, χωρίς να εκφράζει την πραγµατική του γνώµη. Οι δι-
στακτικοί, οι αµφιταλαντευόµενοι, είναι εκείνοι που συγκαταλέγονται στην
τελευταία περίπτωση. Προσπαθούν να δείξουν “κατανόηση” και φοβούνται
να προδιαθέσουν άσχηµα τον ερευνητή µήπως και κακοχαρακτηριστούν.

Με τις σφυγµοµετρήσεις δεν µπορούµε να διαπιστώσουµε και να ελέγ-
ξουµε ποιοτικά:

• πώς διαµορφώνονται οι γνώµες
• ποιες γνώµες είναι αποτέλεσµα λογικών εκτιµήσεων ή όχι, µ' άλλα

λόγια, να εντοπίσουµε τα αίτια τους. 
Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν και άλλες έρευνες που

θα αφορούν τα παρακάτω θέµατα:
• Πώς διαµορφώνεται στην πράξη η κοινή γνώµη, πράγµα που σηµαίνει

πως θα πρέπει να ερευνηθούν όλοι οι φορείς κοινωνικοποίησης (είτε θεσµο-
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ποιηµένοι είτε µη θεσµοποιηµένοι), µια και αυτοί αφενός λειτουργούν ως
“ποµποί” πληροφοριών-µηνυµάτων και αφετέρου, σ’ ορισµένες περιπτώσεις,
ως φορείς κύρους και εξουσίας. Μεταξύ των φορέων που επηρεάζουν και
διαµορφώνουν την κοινή γνώµη συγκαταλέγονται και οι λεγόµενες “οµάδες
πίεσης”. Είναι διάφορες οργανώσεις που –µέσα από τις ανακοινώσεις τους,
τις έρευνές τους, τα αιτήµατά τους– επηρεάζουν από τη µια την κοινή γνώµη
και από την άλλη ασκούν τέτοια πίεση, παράλληλα µε την κοινή γνώµη,
στην εκάστοτε κυβέρνηση, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να δηµιουργεί ή
να καταργεί νόµους προκειµένου να ικανοποιήσει τα αιτήµατά τους. Τέτοιες
οµάδες είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι δηµοσιοϋπαλληλικές οργα-
νώσεις, οι φοιτητικοί σύλλογοι, τα πολιτικά κόµµατα, η εκκλησία, το Ινστι-
τούτο καταναλωτών κ.τ.λ.

• Όταν η παιδεία αποσκοπεί όχι στη δηµιουργία ατόµων µε κρίση και
ευαισθητοποιηµένων απέναντι στα κοινωνικά προβλήµατα, αλλά “σοφών
ηλιθίων” που απλά αποµνηµονεύουν και δέχονται τις αυθεντίες ή “στείρων
τεχνοκρατών”, όταν συνειδητά διατηρείται ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού
στην αµάθεια και την ακρισία, όταν η κατεστηµένη πνευµατική ηγεσία απο-
στασιοποιείται απέναντι στα κοινωνικά προβλήµατα, µια και τα θεωρεί ασή-
µαντα και καθηµερινά, και παράλληλα εµποδίζει κάθε τι το καινούργιο στιγ-
µατίζοντας το ως “ανορθόδοξο” και αρνητικό, όταν τα µέσα µαζικής ενη  µέρωσης
αθόρυβα “µοντελοποιούν” τον άνθρωπο, τον “κόβουν” και τον “ράβουν” σύµ φω -
να µε το “πατρόν” που προσδιορίζει τις ανάγκες του, τις αντι λήψεις του, τη
“γνώµη” του κ.τ.λ., τότε η κοινωνία κρατείται σ' ένα στάδιο υπολειτουργικό τητας
και παρέχονται όλες οι δυνατότητες “ετεροκατεύθυνσης” της κοινής γνώµης.

• Αν το επίπεδο δηµοκρατικής ολοκλήρωσης σε µια κοινωνία κρίνεται
από το αν και κατά πόσο υπάρχουν και είναι αποτελεσµατικοί οι µηχανισµοί
της κοινής γνώµης, επιβάλλεται συνειδητοποίηση από τα µέλη της του ρόλου
που παίζει η κοινή γνώµη στη σχέση µεταξύ κυβερνώντων - κυβερνωµένων,
ευαισθητοποίηση απέναντι στα κοινωνικά προβλήµατα, πολιτικοποίηση και
µείωση της ευπιστίας τους σε όσα τους προσφέρουν».

2. Κοινωνία των πολιτών – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
Πηγή: Μακρυδηµήτρης Αντ., Η θολή άνοιξη της κοινωνίας των πολιτών,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.theatroedu.gr/main/images/stories/
files /Synergates/MKO 

«Μια από τις βασικές παραδοχές σχετικά µε τη φύση του κοινωνικού µε-
τασχηµατισµού στην Ελλάδα αναφέρεται στην άνιση, τη µη ισόρροπη και
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πάντως την ετεροβαρή σχέση ανάµεσα στο κράτος και στην κοινωνία των
πολιτών. Από τη µια, ένα κράτος που πάντα επεδίωκε να είναι ισχυρό, χωρίς
εντούτοις να καταφέρνει να είναι πάντα το ίδιο αποτελεσµατικό στη δράση
του, ένα κράτος που συγκέντρωνε πάνω του την κεντρική ευθύνη και τη γε-
νική αρµοδιότητα για τη διαµόρφωση των βασικών παραµέτρων της συλλο-
γικής ζωής στη χώρα. Και από την άλλη, µια αδύναµη και ατροφική, µια κα-
χεκτική κοινωνία πολιτών που παρέµεινε κατά το πλείστον σε τροχιά
εξάρτησης και υποτέλειας έναντι του κράτους.

Ισχυρό κράτος από τη µια, αδύναµη κοινωνία πολιτών από την άλλη,
υπήρξαν οι δύο όψεις του ίδιου ‘‘νοµίσµατος’’ στην εξέλιξη των θεσµών και
της δηµόσιας ζωής στη χώρα από την εθνική απελευθέρωση και µετά. Ανε-
ξάρτητα από τα επιτεύγµατα του κράτους, που δεν ήταν λίγα ούτε αµελητέα,
το γεγονός είναι ότι η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών παρέµεινε σε
δευτερεύουσα και εξαρτηµένη, κατά το µάλλον ή ήττον, τροχιά εξέλιξης.

Μοιάζει έτσι να επαληθεύεται και εδώ η βασική υπόθεση ότι όσο πιο
ισχυρό και συγκεντρωτικό είναι το κράτος, τόσο πιο αδύνατη και ατροφική
γίνεται η κοινωνία των πολιτών. Πράγµα που συντείνει στη διαµόρφωση
ενός “φαύλου κύκλου” – η ασθένεια και η ατροφία της κοινωνίας των
πολιτών διευκολύνει την υπερδιόγκωση του κράτους, τον συγκεντρωτισµό
της εξουσίας και τη γραφειοκρατικοποίηση της διοίκησης, ακόµα και τις
αυταρχικές εκτροπές στη λειτουργία του.

Με βάση αυτήν την ερµηνευτική παραδοχή, µπορεί κανείς να υπολογίσει
τον βαθµό γραφειοκρατικοποίησης στη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών
ως ένα µέγεθος που είναι αντιστρόφως ανάλογο της έκτασης και της ισχύος
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη συγκεκριµένη χώρα.

“Πείτε µου πόσες είναι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε
έναν τόπο και θα σας πω αµέσως πόσες ηµέρες κάνει να βγει ένα έγγραφο
από τη δηµόσια διοίκηση και τη γραφειοκρατία”, υποστηρίζουν οι κοινω-
νιολόγοι των οργανώσεων, εξάγοντας έτσι το συµπέρασµα ότι όσο πιο αυ-
τόνοµη και ισχυρή είναι η κοινωνία των πολιτών τόσο λιγότερη θα είναι η
γραφειοκρατία στη διοίκηση και το κράτος.

Μία από τις πιο σηµαντικές εξελίξεις στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι
της χώρας µας τα τελευταία 10-15 χρόνια στάθηκε η σύσταση σηµαντικού
αριθµού µη κρατικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)29 µε µη κερδοσκοπικούς σκο-

29. Στη χώρα µας χρησιµοποιείται συχνότερα ο όρος “Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις”,
ο οποίος αποτελεί εσφαλµένη απόδοση του όρου “Non-Governmental Organisations” και
γι’ αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον ορθότερο εννοιολογικά αλλά και “πολιτικά”
όρο “Μη Κρατικές Οργανώσεις”.
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πούς και συµµετοχή ενός αυξανόµενου αριθµού πολιτών σε αυτές. Στην εξέ-
λιξη αυτή έπαιξαν ρόλο πολλοί παράγοντες που η εξαντλητική απαρίθµησή
τους δεν είναι στο σηµείο αυτό αναγκαία. Μπορεί όµως κανείς να αναφέρει
ενδεικτικά ως παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτό το φαινόµενο τους εξής:

α) τη συνειδητοποίηση των ορίων που έχει η δυνατότητα του κράτους να
ρυθµίζει τις ολοένα και περισσότερες πτυχές και ανάγκες της οικονοµικής,
κοινωνικής, πολιτιστικής ζωής των πολιτών και την αντίστοιχη αύξηση της
πεποίθησης ότι η συλλογική δράση των πολιτών µπορεί να φέρει αποτελέ-
σµατα σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος,

β) την αυξανόµενη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήµατα που σε
άλλες εποχές δεν είχαν αναδειχθεί στο επίκεντρο της δηµόσιας ζωής ή που,
και όταν αναδεικνύονταν, συνδέονταν µε τη στενά νοούµενη πολιτική δράση
ή ακόµη εντάσσονταν στο πλαίσιο πολιτικών κοµµάτων: αλληλεγγύη στις
αναπτυσσόµενες χώρες, προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.

γ) την ανάδειξη, κυρίως από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, της δράσης
και της αποτελεσµατικότητας τέτοιων οργανώσεων στο εξωτερικό,

δ) τη σηµαντική χρηµατοδότηση των δράσεων τέτοιων οργανώσεων,
µέσω κοινοτικών αλλά και εθνικών πόρων, µια δυνατότητα που δεν υπήρχε
σε παλαιότερες εποχές.

Η αναβάθµιση του ρόλου των µη κρατικών οργανώσεων σε συνδυασµό
µε την αύξηση του αριθµού των πολιτών που µετέχουν σε αυτές δεν µπορεί
παρά να αντιµετωπίζεται, κατ’ αρχήν, θετικά στο πλαίσιο µιας δηµοκρατικής
κοινωνίας.

Η συµµετοχή των πολιτών σε αυτές αποτελεί έναν νέο και ουσιαστικό παρά-
γοντα κοινωνικοποίησης του ατόµου σε µια εποχή που το δηµοκρατικό µας σύ-
στηµα δείχνει να απειλείται από µια ακριβώς αντίθετη τάση: την παθητικοποίηση
του πολίτη και την αποξένωσή του από τις συλλογικές πολιτικές διαδικασίες.

Πέραν αυτού, τα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα γίνονται ολοένα
και πιο περίπλοκα στην κατανόηση και την αντιµετώπισή τους, ώστε είναι
αναγκαία η λειτουργία αµφίδροµης πληροφόρησης και διαβούλευσης µεταξύ
της διοίκησης και των πολιτών. Στα υφιστάµενα θεσµικά δίκτυα αυτής της
επικοινωνίας, όπως είναι τα κόµµατα και οι κοινωνικοί επαγγελµατικοί
φορείς, έρχονται να προστεθούν οι µη κρατικές οργανώσεις µε τις δυνατό-
τητες διαλεκτικής πληροφόρησης αλλά και τις νέες προοπτικές κοινωνικών
αναζητήσεων που αυτές προσφέρουν.

Παράλληλα, και σε συνδυασµό µε αυτήν την αύξηση της ροής της πλη-
ροφόρησης, η εγγύτητα που πολλές µη κρατικές οργανώσεις έχουν προς τα
προβλήµατα σε σχέση µε την απόσταση που εκ των πραγµάτων χαρακτηρίζει
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µια κεντρική διοίκηση, αποτελεί παράγοντα που συµβάλλει στην πιο ακριβή
διαπίστωση ενός προβλήµατος και την πιο αποτελεσµατική, από κοινού, από -
πειρα επίλυσής του».

Παράδειγµα συλλογικής δράσης κοινωνίας πολιτών είναι και η πρω-
τοβουλία του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, ΚΕ.Π.ΚΑ., το οποίο κι-
νητοποίησε τις καταναλωτικές οργανώσεις της χώρας κατά της ακρίβειας
(πάταξη καρτέλ στην αγορά γάλακτος). Συγκεκριµένα αναφέρεται: Οι κα-
ταναλωτικές οργανώσεις όλης της χώρας προβαίνουν σε κινητοποιήσεις
προκειµένου να εναντιωθούν στην υψηλή τιµή ενός βασικού είδους διατρο-
φής, όπως είναι το γάλα, και στην ανεξέλεγκτη δράση των καρτέλ στην εν
λόγω αγορά, που έχουν ως συνέπεια τη δραµατική επιβάρυνση του οικογε-
νειακού προϋπολογισµού και κυρίως των ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων
(βλ. περισσότερα στον δικτυακό τόπο www.kepka.org). 

«Μια µικρή οµάδα σκεπτόµενων και αφοσιωµένων στον σκοπό τους αν-
θρώπων µπορούν να αλλάξουν τον κόσµο. Πράγµατι αυτό είναι το µόνο πράγµα
το οποίο στην ιστορία µπορεί να συµβεί». ( Margaret Mead) 

8η διδακτική ώρα: 
Φαινόµενα λαϊκισµού – Η προπαγάνδα (σσ. 91-93)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Προπαγάνδα
Πηγή: Ραµονέ Ιγν., Σιωπηλή Προπαγάνδα, Μάζες, τηλεόραση, κινηµατο-

γράφος, µτφρ. Β. Καϊµάκη, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2001, σ. 79 κ.εξ.

«Υπόσχεση ευτυχίας. Στατιστικά, ο µεγαλύτερος αριθµός των διαφηµί-
σεων έρχεται κυρίως από τρεις γκάµες προϊόντων: στην πρώτη θέση βρί-
σκονται τα είδη διατροφής και τα ποτά (περισσότερο από το 25% της αγοράς),
έπειτα η οικιακή συντήρηση, τα προϊόντα υγιεινής, οµορφιάς ή τα αρώµατα
και τέλος τα αυτοκίνητα, οι οικιακές συσκευές και τα νέα εργαλεία επικοι-
νωνίας, όπως το τηλέφωνο και το Ίντερνετ.

Οι εικόνες τους υπόσχονται πάντα το ίδιο πράγµα: το ευ ζην, την άνεση,
την αποτελεσµατικότητα, την ευτυχία και την επιτυχία. Αντικατοπτρίζουν
µια υπόσχεση ικανοποίησης.

Οι διαφηµίσεις πουλάνε το όνειρο, προτείνουν συµβολικούς σύντοµους
δρόµους προς µια γρήγορη κοινωνική ανέλιξη. Κυρίως διαχέουν τα σύµβολα
και θεσπίζουν τη λατρεία του αντίκειµένου όχι για τις πρακτικές υπηρεσίες
που µπορεί να προσφέρει αλλά για την εικόνα που επιτρέπει στους κατανα-
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λωτές να αποδώσουν στον εαυτό τους. Τα σποτ πουλάνε την άνεση κι όχι
ένα πλυντήριο πιάτων, την οµορφιά κι όχι ένα σαπούνι, το κύρος κι όχι ένα
αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση πουλάνε.

Οι κινηµατογραφηµένες διαφηµίσεις προβάλλουν στην καθηµερινότητα
µας έναν κόσµο σε µόνιµες διακοπές, χαλαρό, χαµογελαστό και ξένοιαστο,
γεµάτο µε χαρισµατικά πρόσωπα, περήφανα που είναι έξυπνα και που έχουν
επιτέλους το προϊόν-θαύµα που θα τα κάνει όµορφα, καθαρά, ευτυχισµένα,
ελεύθερα, υγιή, επιθυµητά, µοντέρνα... Παρουσιάζουν ευχάριστα µοντέλα
που µας κάνουν να θέλουµε να ταυτιστούµε µαζί τους. Σ' αυτά τα µοντέλα
χαζεύουµε λίγο και ένα κοµµάτι από τον εαυτό µας.

Όπως παρατηρεί ο κοινωνιολόγος Πιερ Κέντε, αυτά τα σποτ “απευθύ-
νονται στο πιο προσωπικό κοµµάτι του ατόµου, σ’ αυτό που δεν θα παραδε-
χόταν ποτέ ότι εκµεταλλεύονται τις επιθυµίες του, τη µαταιοδοξία του, τις
πιο τρελές του ελπίδες. Του µιλούν τη γλώσσα της επιτυχίας, του υπόσχονται
να τον λυτρώσουν από τις µικρές δυστυχίες του και να του δώσουν άφεση
από τις πιο ενοχλητικές του ενοχές”. Τα σποτ επαναλαµβάνουν µέχρι εξόν-
τωσης: “Αν δεν έχετε το τάδε προϊόν, η ζωή σας είναι αποτυχία. Είναι το
προϊόν που δίνει νόηµα στη ζωή σας”.

Οι διαφηµίσεις της οθόνης ψυχαγωγούν ή διασκεδάζουν, αλλά στην ουσία
δεν ενηµερώνουν. “Η τέχνη της διαφήµισης αποτελείται κυρίως από την
εφεύρεση πειστικών παρουσιάσεων που δεν είναι ούτε αληθείς ούτε ψευδείς”,
παρατηρεί ο Μπούρσταν. “Γιατί ο σκηνοθέτης της διαφήµισης είναι στην
ουσία, µε τον τρόπο του, ένας καλλιτέχνης, σε πλήρη εναρµόνιση µε την κα-
τάσταση του µυαλού του κοινού του” ». 

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 
Ανάγνωση και σύγκριση πολιτικών εφηµερίδων, δηµοσκόπηση σχετικά
µε την ανάπτυξη συλλογικής δράσης (κοινωνία των πολιτών)

Σε συνδυασµό µε τη διδακτική ενότητα για τη διαµόρφωση της κοινής
γνώµης, µπορεί να οργανωθεί οµαδική εργασία στην τάξη και να ζητηθεί από
τα παιδιά να συγκρίνουν την παρουσίαση του ίδιου θέµατος σε διαφορετικές
εφηµερίδες, ώστε να διαπιστωθούν οι διαφοροποιήσεις της παρουσίασης,
ανάλογα και µε τον πολιτικό προσανατολισµό της εφηµερίδας. 

Επίσης, µπορεί να διεξαχθεί έρευνα (δηµοσκόπηση) εντός του σχολείου
και µάλιστα µε θέµα τη συµµετοχή των παιδιών σε διάφορες µορφές συλλο-
γικής δράσης (“κοινωνία των πολιτών”). Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών έχει
πραγµατοποιήσει στο παρελθόν τέτοιες έρευνες, οι οποίες θα µπορούσαν να
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αναζητηθούν ως πρότυπο, τόσο για την οργάνωση όσο και για την εξαγωγή
και ερµηνεία των αποτελεσµάτων, στην ιστοσελίδα: www.ekke.gr. Σηµειώνεται
ότι η διεξαγωγή έρευνας αποτελεί αντικείµενο του µαθήµατος “Τεχνολογία”
που διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου. (Σχετικά µε τη µέτρηση και την εκτίµηση
της επικρατέστερης γνώµης σε µια οµάδα ή σε ολόκληρο πληθυσµό βλ. στο
Πρόσθετο Υλικό το απόσπασµα από το βιβλίο των Π. Σοφίας και Σ. Παπαϊ-
ωάννου για την τεχνική της σφυγµοµέτρησης).

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι, κατ’ αρχάς, η ενηµέρωση των παι-
διών σχετικά µε το θέµα που θα ερευνήσουν (εν προκειµένω το θέµα είναι η
κοινωνία των πολιτών). Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε βιβλία που θα ανα-
ζητηθούν στη βιβλιοθήκη του σχολείου, µε άρθρα από τον Τύπο, µε πληρο-
φορίες για διάφορες οργανώσεις από το διαδίκτυο (π.χ. Μ.Κ.Ο., πολιτιστικούς
συλλόγους, πρωτοβουλίες πολιτών κ.τ.λ.).Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα
µπορούσαν να παρουσιαστούν σε εκδήλωση του σχολείου και να τεθούν προς
συζήτηση. Επίσης, θα µπορούσαν να δηµοσιοποιηθούν στη σχολική κοινότητα
ή και στην τοπική κοινωνία µε τη δηµοσίευση τους στην εφηµερίδα ή µε την
ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του σχολείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το 8o κεφάλαιο αποτελείται από πέντε ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να δι-
δαχθούν σε 5 διδακτικές ώρες. 

Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διδακτικοί στόχοι του 8oυ κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:

• Να αντιληφθούν τη σηµασία της επικοινωνίας και να διακρίνουν τη δια-
προσωπική από τη µαζική επικοινωνία.

• Να γνωρίζουν τα ιστορικά στάδια της εξέλιξης της επικοινωνίας, καθώς
και τις σηµαντικότερες λειτουργίες των Μ.Μ.Ε.

• Να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της µαζικής επικοινωνίας και να δια-
κρίνουν τα θετικά και τα αρνητικά της χαρακτηριστικά.

• Να αντιληφθούν τις θετικές και τις αρνητικές επιδράσεις των Μ.Μ.Ε.,
ανάλογα µε τις λειτουργίες που αυτά επιτελούν, καθώς και µερικούς από
τους παράγοντες που διαµορφώνουν αυτές τις επιδράσεις.

• Να κατανοήσουν τη σηµασία της διαµεσολάβησης στη µετάδοση µηνυµά-
των από τα Μ.Μ.Ε.

• Να αντιληφθούν πώς συνδέονται τα Μ.Μ.Ε. µε την πολιτική, την οικονοµία,
τον πολιτισµό.
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Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η διδακτική ώρα: 
Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργίες που επιτελούν (σσ. 96-97) 
Βασικά στοιχεία της µαζικής επικοινωνίας (σσ. 97-98)

α) Η έννοια της επικοινωνίας
Μπορεί να γίνει συζήτηση στην τάξη για την ανάγκη και τους τρόπους επι -

κοινωνίας των νέων. Καλό θα ήταν να αξιοποιηθούν και οι εικόνες του πα -
ραθέµατος στη σελίδα 96.

β)  Στάδια εξέλιξης της επικοινωνίας
Γίνεται συζήτηση στην τάξη για τη µετάβαση από τη διαπροσωπική επικοι-

νωνία στη µαζική και για το ακρωνύµιο Μ.Μ.Ε.

γ) Οι λειτουργίες των Μ.Μ.Ε.
Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στον ελεγκτικό ρόλο των Μ.Μ.Ε. τα οποία

ονοµάζονται και “τέταρτη εξουσία”. Μπορεί να παρουσιαστεί, συνδυαστικά,
το παράθεµα για το σκάνδαλο “Γουότεργκεϊτ”.

δ)  Βασικά στοιχεία της µαζικής επικοινωνίας
Μπορεί να αξιοποιηθεί το σχήµα στο παράθεµα, αρκεί να επισηµανθεί ότι πρό-

κειται για µια στοιχειώδη σχηµατική απεικόνιση, αφού οι θεωρίες που αναπτύσ-
σονται για την επικοινωνία, τα µέσα και τις επιδράσεις της είναι απειράριθµες.

2η και 3η διδακτική ώρα: 
Επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. – Γενικά για τις επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. –
Κατασκευή και αναπαράσταση της πραγµατικότητας (σσ. 98-100)

α) Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επίδραση της επικοινωνίας
στο κοινό
Οι παράγοντες πρέπει να γίνουν κατανοητοί µέσα από παραδείγµατα. Σε

ό,τι αφορά το µέσο, µπορεί να αξιοποιηθεί η τέταρτη δραστηριότητα της σε-
λίδας 105 µε τη µορφή οµαδικής εργασίας στην τάξη, προκειµένου να κατα-
νοηθεί ότι το κάθε µέσο επιδρά µε διαφορετικό τρόπο στο κοινό (π.χ. διάκριση
της γελοιογραφικής από την κειµενική απόδοση του ίδιου θέµατος). 

β) Οι επιδράσεις των Μ.Μ.Ε.
Πρέπει ιδιαιτέρως να τονιστεί η ανάγκη για προσεκτική χρήση του διαδι-

κτύου και να αξιοποιηθεί το σχετικό παράθεµα για την ασφαλή πλοήγηση
στη σελίδα 99 κ.εξ.
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γ)  Η έννοια της διαµεσολάβησης
Η έννοια της διαµεσολάβησης θα µπορούσε να διδαχθεί µέσα από µια οµα -

 δική εργασία στην τάξη, στην οποία τα παιδιά θα αναλάβουν τον ρόλο του
δηµοσιογράφου (παρατίθεται πιο κάτω ένα υπόδειγµα, βλ. Γ΄. Προτεινόµενο
Μεθοδολογικό εργαλείο, Οµαδική εργασία στην τάξη: Παρουσίαση ενός επί-
καιρου γεγονότος). Μετά την παρουσίαση κάθε οµαδικής εργασίας ακολουθεί
συζήτηση: Σε ποιόν βαθµό πέτυχε η οµάδα τον στόχο της; Τι εισέπραξε το κοι -
νό από την παρουσίαση του γεγονότος; Αποτελεί η παρουσίαση του γεγονότος
πιστή απόδοση της πραγµατικότητας και σε ποιον βαθµό;

4η διδακτική ώρα: 
Μ.Μ.Ε., πολιτική, οικονοµία και πολιτισµός (σσ. 101-103)

α) Σχέση των Μ.Μ.Ε. µε την πολιτική
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αναφερθεί σε κάποιον επίκαιρο νόµο, π.χ. N.

3592/2007, που ρυθµίζει τη µαζική επικοινωνία, ώστε να γίνει κατανοητό ότι
η ρύθµιση του πεδίου της επικοινωνίας από την Πολιτεία στόχο έχει την προ-
στασία του γενικού συµφέροντος.

Επίσης, η έννοια της αυτορρύθµισης, που αφορά, κατά κύριο λόγο, τον Τύ -
πο, µπορεί να διευκρινιστεί µέσω του κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

1. Αρχές δεοντολογίας του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος
(Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 19ης-20ης Μαΐου 1998)

Πηγή: Ένωση Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών (http://www.
esiea.gr/gr/index.html).

Ο Κώδικας Επαγγελµατικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δηµο-
σιογράφων µελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. έχει στόχο:

Να επαναβεβαιώσει και διασφαλίσει τον κοινωνικό ρόλο του δηµοσιο-
γράφου στις νέες συνθήκες, που διαµορφώνουν ο γιγαντισµός, το ολιγοπώλιο
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η αυξηµένη εµβέλεια και επιρροή των Μ.Μ.Ε.
και η παγκοσµιοποίηση της επικοινωνίας.

Να αποθαρρύνει και να αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα κρατικού ή άλλου
επηρεασµού µε τον αυτοκαθορισµό κανόνων υπεύθυνης επαγγελµατικής
λειτουργίας. 

Να κατοχυρώσει την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης, την
αυτονοµία και αξιοπρέπεια του δηµοσιογράφου και να θωρακίσει την ελευ-
θεροτυπία επ’ αγαθώ της δηµοκρατίας και της κοινωνίας. Προς τον σκοπό
αυτόν, οι δηµοσιογράφοι αυτοδεσµεύονται να εφαρµόσουν και να περιφρου-
ρήσουν τις ακόλουθες θεµελιώδεις αρχές:
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Το δικαίωµα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληρο-
φορείται ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό
και όχι εµπόρευµα ή µέσο προπαγάνδας. Ο δηµοσιογράφος δικαιούται και
οφείλει:
α. Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του

τη δηµοσιοποίηση όλης της αλήθειας.
β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη µειωτική για τον εαυτό

του τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση
των πραγµατικών περιστατικών.

γ. Να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και του
διαφηµιστικού µηνύµατος, την αναγκαία αντιστοιχία τίτλου και κειµένου
και την ακριβή χρησιµοποίηση φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών απει-
κονίσεων ή άλλων παραστάσεων.

δ. Να µεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από τις προ-
σωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισµικές
απόψεις ή πεποιθήσεις του.

ε. Να ερευνά προκαταβολικά, µε αίσθηµα ευθύνης και µε επίγνωση των
συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται
να µεταδώσει.

στ. Να επανορθώνει χωρίς χρονοτριβή, µε ανάλογη παρουσίαση και ενδε-
δειγµένο τονισµό, ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισµούς, που
προσβάλλουν την τιµή και την υπόληψη του ανθρώπου και του πολίτη
και να δηµοσιεύει ή να µεταδίδει την αντίθετη άποψη, χωρίς, αναγκα-
στικά, ανταπάντηση, η οποία θα τον έθετε σε προνοµιακή θέση έναντι
του θιγοµένου... 

Γι’ αυτό ο δηµοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
α. Να υπερασπίζεται σθεναρά το δηµοκρατικό πολίτευµα...
β. Να αποκρούει και να καταγγέλλει τις εκδηλώσεις κρατικού αυταρχι-

σµού...
γ. Να υπερασπίζεται τη δηµοσιογραφική ανεξαρτησία στον εργασιακό χώρο

του...
δ. Να µη δέχεται τη σύνταξη είδησης, σχολίου ή άρθρου ... αν το περιεχόµενό

τους δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα...

2) ∆ιάθεση τηλεοπτικού χρόνου στα κόµµατα
Πηγή: Απόφαση ολοµέλειας Συµβουλίου της Επικρατείας, 1288/1992

«Το κράτος έχει υποχρέωση, κατά την προεκλογική περίοδο, να διαθέτει
στα πολιτικά κόµµατα τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα και να υποχρεώνει
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τα ιδιωτικά να διαθέτουν χρόνο στα κόµµατα, προκειµένου να παρουσιάζουν
τις πολιτικές τους θέσεις. Ο πυρήνας της υποχρεώσεως αυτής, κατ΄ εφαρµογή
της βασικής αρχής της αντικειµενικότητας, που διέπει κατ’ άρθρον 15 παρ.
2 του Συντάγµατος τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, περιλαµβάνει την διάθεση σ’
όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικώς υποστατά κόµµατα ενός ελαχίστου πλην ικα -
νού χρόνου για την παρουσίαση στο εκλογικό σώµα των ουσιωδών σηµείων
του προγράµµατός των». 

β)  Σχέση των Μ.Μ.Ε. µε την οικονοµία

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αναφερθεί στις διαφηµίσεις, σε µεγάλα ειδη-
σεογραφικά δίκτυα, σε εταιρείες παραγωγής ταινιών κ.τ.λ. 

γ)  Σχέση των Μ.Μ.Ε. µε τον πολιτισµό

Μπορεί να γίνει σύνδεση και µε την έννοια της παγκοσµιοποίησης (κεφ.
10, σ. 134 κ.εξ.).

5η διδακτική ώρα: 
Εκτίµηση του ρόλου των Μ.Μ.Ε. (σσ. 103-104)

Η ενότητα µπορεί να διδαχθεί µε “αγώνες επιχειρηµατολογίας” στην τάξη.
Τα παιδιά µπορούν να χωριστούν σε δύο οµάδες. Η πρώτη οµάδα θα επιχει-
ρηµατολογήσει για τα θετικά στοιχεία της µαζικής επικοινωνίας, η δεύτερη
για τα αρνητικά. Παραλλαγή: Η τάξη χωρίζεται σε περισσότερες µικρές
οµάδες που θα επιχειρηµατολογούν ανά δύο (µία για τα θετικά στοιχεία της
επκοινωνίας και µία για τα αρνητικά). Όλα τα παιδιά µπορούν να κρατούν
χαρτόνια τριών χρωµάτων (κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί) και να τα χρησιµο-
ποιούν για να αξιολογούν τα επιχειρήµατα που θα παρουσιάζονται.

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: 
1. Οµαδική εργασία στην τάξη: 

Παρουσίαση ενός επίκαιρου γεγονότος

ΣΚΟΠΟΣ: Η κατανόηση της έννοιας της διαµεσολάβησης στην επικοινωνία.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες και κάθε οµάδα διαβάζει το απόσπασµα που

της δίνεται: “Γίνε άπιστος Θωµάς”, του Ουµπέρτο Έκο (από το βιβλίο: Η
σηµειολογία στην καθηµερινή ζωή, εκδ. Μαλλιάρης - Παιδεία, Αθήνα 1985),
το οποίο βρίσκεται στο παράθεµα των σελίδων 102-103.
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2. Κάθε οµάδα επιλέγει ένα συµβάν από την επικαιρότητα ή από τη σχολική
καθηµερινότητα, γνωστό σε όλα τα µέλη της οµάδας.

3. Τα µέλη της οµάδας καταγράφουν το συµβάν έτσι ώστε να εκπληρώνουν
έναν από τους παρακάτω στόχους:
α) Να αναπαραστήσουν όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικά το γεγονός.
β) Να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού.
γ) Να διατυπώσουν τη γνώµη τους για ό,τι συνέβη.
δ) Να επηρεάσουν προς ορισµένη κατεύθυνση το κοινό.
Τα µέλη της οµάδας χρησιµοποιούν τα εργαλεία που προτείνει το απόσπα-

σµα που έχουν διαβάσει.
4. Κάθε οµάδα διαβάζει το κείµενο στην τάξη, καταγράφει και συζητά τις αντι -

δράσεις του κοινού.

2. Οµαδική εργασία στην τάξη: 
Πολιτική γελοιογραφία

Η πρόταση έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω (προτείνεται άλλωστε ως δρα-
στηριότητα στη σελίδα 105 ΒΜ). Επικουρικά, επισηµαίνεται εδώ και η ιστο-
ρική σηµασία της πολιτικής γελοιογραφίας. Προτείνεται, λοιπόν, στο πλαίσιο
της διαθεµατικότητας, να γίνει έρευνα και συλλογή πολιτικών γελοιογραφιών
για συγκεκριµένη ιστορική περίοδο και να σχολιαστεί στη συνέχεια η λει-
τουργία τους. Η εργασία θα µπορούσε να παρουσιαστεί και υπό µορφή έκθεσης
γελοιογραφίας σε κάποιον χώρο του σχολείου. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Πολιτική γελοιογραφία
Πηγή: Γιαννέλλης-Θεοδοσιάδης Γ., Ο Λαός εικονογραφεί την Ιστορία του

(Συλλογή), πρόλ: Ι.Μ. Βαρβιτσιώτης, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2003.
«Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη νεώτερη ελληνική ιστορία µέσα

από την έντυπη λαϊκή εικόνα αποτελεί το ανά χείρας λεύκωµα του Γιάννη
Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, που εκδίδεται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου ∆η-
µοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής και τις Εκδόσεις “Ι. Σιδέρης”. Το
λεύκωµα του Γιάννη Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη µας µυεί αβίαστα στην πολλα-
πλή λειτουργικότητα της λαϊκής εικόνας. Της εικόνας πρωταρχικά ως µέσου
ενηµέρωσης και υποκατάστατου του πολύπλοκου γραπτού λόγου σε µία
χώρα που µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα υπέφερε ακόµη από υψηλό ποσοστό
αναλφαβητισµού».

Επίσης, το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό
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και τη ∆ηµοκρατία παρουσίασε έκθεση µε θέµα “Πολιτική Γελοιογραφία”,
κατά το έτος 2005-06. 

Η έκθεση φιλοξένησε έργα 29 γελοιογράφων που σχολιάζουν την πολιτική
–ελληνική και διεθνή– πραγµατικότητα µέσα από τις σελίδες του αθηναϊκού
ηµερήσιου και κυριακάτικου Τύπου. Αναλύουν την πολιτική και κοινωνική
καθηµερινότητα µε τον προσωπικό τους µεγεθυντικό φακό και ασκούν άµεση
και συχνά καυστική κριτική σε γεγονότα και πρόσωπα.

Πηγή: Παπαδανιήλ, Αρ., Ελληνική πολιτική γελοιογραφία, εκδ. syllipsis,
Αθήνα 2006.

«Η Ελληνική Πολιτική Γελοιογραφία στην κοινωνική και πολιτική ζωή
του τόπου µετά από 160 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας. Η ανθολογία
αρχίζει περίπου µε την καθίδρυση του νεοελληνικού κρατιδίου και είναι
µεστή η ευκαιρία να σπουδάσει κανείς ανιδρωτί στυλ, θέµατα και ωρίµανση
της ντόπιας αστειολογίας».

Σκίτσο του K. Mητρόπουλου από

την έκθεση γελοιογραφίας µε θέµα

την Παιδεία, που έλαβε χώρα στο

Παλαιό Πανεπιστήµιο.

Το πολυτελές λεύκωµα µε την έρευνα του Παπαδανιήλ έχει τη µορφή
“ενός εύχρηστου κινητού µουσείου”, δεδοµένου ότι στις σελίδες του περι-
λαµβάνει 350 ιστορικές γελοιογραφίες από τις συλλογές της Βουλής των
Ελλήνων, της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Αθηνών,
της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, του Ελληνι-
κού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.), του Ιδρύµατος Προ-
αγωγής ∆ηµοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση, καθώς και από τα προσω-
πικά αρχεία του σκιτσογράφου Σπύρου Ορνεράκη, του προέδρου του Ε.Λ.Ι.Α.
Μάνου Χαριτάτου, της Μαρίας ∆ηµητριάδου και του συγγραφέα.

(Κωστής Παπαγιώργης, Αθηνόραµα)
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Πηγή: Παπαγεωργίου Γ. (επιµ.), ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΙ του 20ου αιώνα

(1901-1999) - (Λεύκωµα), προλ. Φρ. Γερµανός, εκδ. Αστραία, Αθήνα 1999.

Όποιος θέλει να διατρέξει, να θυµηθεί και να δει µε εικόνες την πολιτική
και κοινωνική µας ιστορία, επιφανή και αφανή πρόσωπα, γραφικές φιγούρες
και φαινόµενα της καθηµερινότητας, θα ευφρανθεί µε το λεύκωµα «ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΙ του 20ου αιώνα (1901-1999)».

Το λεύκωµα επιµελήθηκε ο κορυφαίος γελοιογράφος Γ. Παπαγεωργίου.
Ο πρόλογος είναι του Φρέντυ Γερµανού. 

Τι ακριβώς είναι η γελοιογραφία, το προσδιορίζει συµπυκνωτικά ο Κ. Γεωρ-
γουσόπουλος στον τίτλο του κειµένου του, παραφράζοντας την αριστοτελική
ρήση για την τραγωδία (“µίµησις πράξεως σπουδαίας και τελείας”) ως εξής:
“µίµησις πράξεως φαύλης και γελοίας”. Ο Κ. Γεωργουσόπουλος επι σηµαίνει
ότι “η γελοιογραφία στην Ελλάδα σήµερα είναι ένα από τα πλέον ανθούντα
φυτά της ελευθεροτυπίας” και ότι “οι Έλληνες γελοιογράφοι δοκιµάζονται και
ευδοκιµούν σε ποικίλα ήθη σάτιρας”.

Πηγή: Νταραδήµου Αρ., “Γελοιογράφοι στο ∆ιαδίκτυο”, εφηµερίδα “Ελεύ-

θερος Τύπος” (16-12-07), (www.e-tipos.com/newsitem?id=19278-29k.)

«...Στην Ελλάδα η γελοιογραφία έχει µακριά παράδοση και περί τα 160
συναπτά έτη δηµιουργικής παρουσίας και παρέµβασης στη δηµόσια ζωή
του τόπου. Συνεπώς, υπάρχει πιο έξυπνος και ευχάριστος τρόπος να µάθει
κανείς την Ιστορία του τόπου του παρά µέσα από τις γελοιογραφίες; Η ιστο-
σελίδα αυτή µπορεί να λειτουργήσει και ως ένα κοµµάτι της ζωντανής Ιστο-
ρίας, ένα µέρος στο οποίο θα ανατρέχουµε όχι µόνο για να γελάσουµε αλλά
και για να θυµηθούµε, να µάθουµε ενδεχοµένως…Τα είκοσι εννέα µέλη της
Λέσχης Ελλήνων Γελοιογράφων, οι οποίοι, σύµφωνα µε τα “λεγόµενα” του
site τους, πρέπει να έχουν “ακρίβεια χειρουργού και ένστικτα χασάπη”,
απλώς άνοιξαν και…µας περιµένουν».

Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επισκεφθεί την Λέσχη των Ελλήνων Γελοι-
ογράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.e-tipos.com/newsitem,
όπου, µέσα από επιλεγµένα σκίτσα των Ελλήνων δηµιουργών ξετυλίγεται η
Νεότερη Πολιτική Ιστορία του τόπου. Στην ιστοσελίδα www.cartoonists.gr
θα βρει πλήθος επιλεγµένων γελοιογραφιών από όλους τους αγαπηµένους
του σκιτσογράφους, νέα του χώρου, καθώς και blog για ανταλλαγή απόψεων.
Περιλαµβάνει γελοιογραφίες του Βλάχου, του Κυρ, του Μητρόπουλου, του
Μαραγκού, του Κουντούρη, του Γανώση, του Ξένου και του ∆ερµετζόγλου.

Ο εκπαιδευτικός µπορεί ακόµη να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Αρκά:
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http://www. arkas.gr/ και την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Επικοι-
νωνίας/ενηµέρωσης στη διεύθυνση www.minpress.gr για να δεί τα Μ.Μ.Ε.
που λειτουργούν στην Ελλάδα. Επίσης, τα ΑΕΙ και ΑΤΕΕ για σπουδές στον
χώρο των Μ.Μ.Ε. και της επικοινωνίας και τις επαγγελµατικές ενώσεις των
διάφορων εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε.

∆. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Achbar M., Κατασκευάζοντας συναίνεση – Ο Νόαµ Τσόµσκι και τα Μέσα

Μαζικής Επικοινωνίας, εκδ. Επίκεντρο, Θεσ/νίκη 2005.
• ∆ηµητρίου Σ., Λεξικό όρων σηµειολογικής και δοµικής ανάλυσης της τέ-

χνης, (πολύτοµο), εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1978.
• Dunn R., Κοινωνία, Εξουσία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, επιµ. Μ.

Κοµνηνού - Χρ. Λυριντζής, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1989.
• Έκο Ουµπ., Κήνσορες και Θεράποντες, Θεωρία και Ιδεολογία των Μ.Μ.Ε.,

εκδ. Γνώση, Αθήνα 1994.
• Έκο Ουµπ., Θεωρία σηµειωτικής, µτφρ. Έφη Καλλιφατίδη, εκδ. Γνώση,

Αθήνα 1994.
• Εντσενσµπέργκερ Χ.Μ., Για µια θεωρία των µέσων επικοινωνίας, εκδ.

Επίκουρος, Αθήνα 1981.
• Greenfield P.M.,  Μέσα Ενηµέρωσης και Παιδί – Οι Επιπτώσεις των Βιντε-

οπαιχνιδιών και των Κοµπιούτερ, µτφρ. Σ. Σταυροπούλου, εκδ. Κουτσουµ-
πός Α.Ε., Αθήνα 1988.

• Καϊµάκη Β., Αµφίδροµη Επικοινωνία Έντυπων Μ.Μ.Ε. και Internet, εκδ. Πα -
πασωτηρίου, Αθήνα 1997.

• King L., Τα µυστικά της σωστής επικοινωνίας, µτφρ. Π. Μοσχοπούλου,
εκδ. Αναστασιάδη, Αθήνα 1999.

• Κορωναίου Α., Νέοι και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθή -
να 1992.

• Μακ Κουέιλ Ντ., Βιντάλ Σ., Μοντέλα Επικοινωνίας, Για τη µελέτη των

Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1991.
• Μακ Λούαν Μ., Media, Οι προεκτάσεις του ανθρώπου, µτφρ. Σπ. Μάνδρος,

εκδ. Κάλβος, Αθήνα χ.χ.
• Maletzke G., Θεωρίες της Μαζικής Επικοινωνίας, εισ. - µτφρ. - επιµ. Π.

Ζέρη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1991.
• Παναγιωτοπούλου Ρ., Ρηγοπούλου Π., Ρήγου Μ., Νοτάρης Σ. (επιµ.), Η

κατασκευή της πραγµατικότητας και τα Μ.Μ.Ε. (Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνε-
δρίου), Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Παν/µίου Αθηνών, εκδ. Αλεξάν-
δρεια, Αθήνα 1998.
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• Συλλογικό, Το µήνυµα του µέσου – Η έκρηξη της µαζικής επικοινωνίας,

εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1991.
• Tsomsky N., Η χειραγώγηση των µαζών, εκδ. Scripta, Αθήνα 1997.
• Tsomsky N., Συλλογή κειµένων, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα, 1995. 
• Χατζησάββας Γ. Β., Εισαγωγή στην Επικοινωνιολογία, εκδ. Παρατηρητής,

Θεσ/νίκη 1996.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το 9ο κεφάλαιο αποτελείται από πέντε ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να δι-
δαχθούν σε 6 διδακτικές ώρες.

Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διδακτικοί στόχοι του 9ου κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:

• Να προσδιορίσουν χρονολογικά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και να εξηγήσουν τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

• Να κατανοήσουν τους σκοπούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Να εξηγήσουν τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή

τον τρόπο µε τον οποίον ασκεί τις αρµοδιότητές της.
• Να γνωρίζουν τις εγγυήσεις που παρέχει η Ενιαία Αγορά.
• Να αντιληφθούν τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν στους Ευρωπαίους πο-

λίτες οι διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επισηµάνουν τα
µειονεκτήµατά τους και να προτείνουν τρόπους µε τους οποίους θα µπο-
ρούσαν αυτά να αντιµετωπιστούν.

• Να ερµηνεύσουν την έννοια της πολιτικής ενοποίησης.
• Να ορίσουν την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
• Να αντιληφθούν τον ρόλο που µπορεί να ασκήσει ο Ευρωπαίος πολίτης

µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Να εκτιµήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης

που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους Ευρωπαίους πολίτες.
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Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η διδακτική ώρα: 
Ιστορική επισκόπηση της Ε.Ε. (σσ. 108-110)

2η και 3η διδακτική ώρα: 
Βασικοί θεσµοί – όργανα της Ε.Ε. (σσ. 110-112)

Εφιστάται προσοχή στους διδάσκοντες σχετικά µε ενδεχόµενες τροποποι-
ήσεις των Συνθηκών, οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν επιφέρει αλλαγές και
στη σύσταση των θεσµικών οργάνων, στις αρµοδιότητές τους κ.τ.λ. Πρέπει,
εποµένως, οι διδάσκοντες να φροντίζουν ώστε να διασφαλίζεται η επικαιρο-
ποίηση της γνώσης που παρέχει το βιβλίο (στο οποίο περιλαµβάνονται τα δε-
δοµένα µέχρι τον Μάρτιο του 2008).

Προτείνεται η συστηµατοποίηση των πληροφοριών για τα θεσµικά όργανα
και τις αρµοδιότητές τους µε σχηµατικές απεικονίσεις, π.χ. για το ‘‘θεσµικό
τρίγωνο’’ ή µε πίνακες, όπως αυτός που ακολουθεί και που µπορεί να δοθεί
στους µαθητές.

Ενδεικτικός πίνακας για τα θεσµικά όργανα και τις αρµοδιότητές τους 
Στον παρακάτω πίνακα σάς δίνονται διάφορες αρµοδιότητες θεσµικών ορ-

γάνων της Ε.Ε. Να βρείτε σε ποιο θεσµικό όργανο της δεύτερης στήλης αντι-
στοιχεί καθεµιά αρµοδιότητα της πρώτης στήλης:

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ε.Ε.

1. Συντονίζει τις κοινές πολιτικές των κρα-
τών - µελών, π.χ. κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφάλειας.

2. Ελέγχει τα άλλα θεσµικά όργανα της Ε.Ε.,
π.χ. εγκρίνει/απορρίπτει τον διορισµό της
Επιτροπής.

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

3. Αναλαµβάνει νοµοθετική πρωτοβουλία,
προτείνει δηλαδή τη θέσπιση ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας.

4. Ελέγχει αν εκτελείται σωστά ο προϋπολο-
γισµός της Ε.Ε.

Συµβούλιο της Ε.Ε. 
(Συµβούλιο Υπουργών)
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4η διδακτική ώρα: 
∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε. (σσ. 112-114)

Είναι σηµαντικό να αντιληφθούν οι µαθητές τη διαδικασία µε την οποία
διαµορφώνονται οι πολιτικές αποφάσεις και επίσης να κατανοήσουν την αρχή
της επικουρικότητας.

5η διδακτική ώρα: 
Βασικές πολιτικές της Ε.Ε. (σσ. 114-117)

Iδιαίτερη έµφαση µπορεί να δοθεί σε διάφορα προγράµµατα που απευθύνει
η Ε.Ε. στα σχολεία όλης της Ευρώπης (π.χ. eTwinning). Επίσης, σηµαντική
είναι η ενηµέρωση για τις δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης που
προσφέρονται µέσω Ε.Ε. (π.χ. Eures, καριέρα στα θεσµικά όργανα κ.τ.λ.).

6η διδακτική ώρα: 
Πολιτική ενοποίηση – ο Ευρωπαίος πολίτης (σσ. 118-120)

Οι υπόλοιπες διδακτικές ώρες µπορούν να διατεθούν για πλοήγηση στην
εξαιρετική δικτυακή πύλη της Ε.Ε. www.europa.eu, από όπου οι µαθητές µπο -

5. Μεριµνά για την τήρηση της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας από όλα τα κράτη - µέλη.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
6. ∆ιασφαλίζει την ενιαία ερµηνεία και εφαρ-
µογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σε όλα τα
κράτη - µέλη.

7. Καθορίζει τον γενικό προσανατολισµό της
Ε.Ε.

8. Συναποφασίζει µε το Συµβούλιο και θε-
σπίζει την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.

9. Συνάπτει διεθνείς συνθήκες µεταξύ της
Ε.Ε. και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανι-
σµών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων

10. Είναι το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε.,
υλοποιεί δηλαδή τις αποφάσεις και διαχειρί-
ζεται τους οικονοµικούς πόρους της Ε.Ε.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο
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ρούν να αντλήσουν, µε την καθοδήγηση του διδάσκοντος, χρήσιµες και επι-
καιροποιηµένες πληροφορίες. Επίσης, εξαιρετικό βοήθηµα το οποίο συνι-
στάται οπωσδήποτε να χρησιµοποιείται στην τάξη, είναι το βιβλιαράκι που
κάθε χρόνο διανέµεται στα σχολεία από την Ε.Ε., «Το βιβλίο των Νέων της

Ευρώπης». 
Παράλληλα, θα µπορούσε να οργανωθεί µια επίσκεψη της τάξης σε κάποιο

γραφείο της Ε.Ε., εάν υπάρχει στην περιοχή του σχολείου, όπου τα παιδιά
µπορούν να ενηµερωθούν µε διασκεδαστικό τρόπο, αφού συνήθως παρέχεται
η δυνατότητα συµµετοχής σε οµαδικά παιχνίδια, η δυνατότητα προβολής ται-
νιών κ.τ.λ. Σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση του σχολείου, θα µπορούσε να
οργανωθεί µια εκδήλωση για όλο το σχολείο στις 9 Μαΐου (ηµέρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης) και να προγραµµατιστεί, για παράδειγµα, ενηµερωτική οµιλία
κάποιου ευρωβουλευτή από την περιοχή του σχολείου, προβολή ταινίας (δια-
τίθενται στα σχολεία από τα γραφεία της Ε.Ε.), παρουσίαση υλικού από ερ-
γασίες των παιδιών οι οποίες, ενδεχοµένως, θα έχουν πραγµατοποιηθεί στην
τάξη κ.τ.λ. 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα γραπτής εργασίας που µπορεί να ανατεθεί στους
µαθητές και στις µαθήτριες (στο πλαίσιο της διαθεµατικότητας µε το µάθηµα
της Ιστορίας).

Γραπτή εργασία
Ο έγκριτος συνταγµατολόγος και πανεπιστηµιακός δάσκαλος ∆ηµήτρης

Θ. Τσάτσος, στο έργο του «Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία – Για µια Ευρωπαϊκή

Ένωση των Κρατών, των Λαών, των Πολιτών και του Ευρωπαϊκού Συνταγµα-

τικού Πολιτισµού» (εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2007), προτείνει τον χαρακτηρισµό
“Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία” για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να την
προσδιορίσει ως πολιτειολογικό µόρφωµα χωρίς προηγούµενο, το οποίο δεν
αποτελεί ούτε οµοσπονδιακό κράτος (όπως π.χ. οι Η.Π.Α. ή η Γερµανία),
ούτε διεθνή οργανισµό του διεθνούς δικαίου (π.χ. Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε.). Αναφέρει
χαρακτηριστικά (σ. 54):

«O όρος “Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία” […] διευκολύνει τη συνειδητοποίηση
του γεγονότος ότι έχουµε µπροστά µας µια νέα και πρωτόγνωρη πολυεπίπεδη
πια µορφή έννοµης συµβίωσης των πολιτών της Ευρώπης που δεν εκτοπίζει
το κράτος αλλά το καθιστά µε νέους όρους θεµελιώδη παράγοντα του ενω-
σιακού συστήµατος. Με τον όρο “Συµπολιτεία” εννοείται τελικά το µη εντά-
ξιµο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παραδοσιακά σχήµατα και ο χαρακτήρας
της ως πρωτόγνωρης τάξης».

Συµφωνείτε µε τον χαρακτηρισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως “Ευρω-
παϊκής Συµπολιτείας”, σύµφωνα µε όσα µάθατε για τις συµπολιτείες του αρ-
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χαίου ελληνικού κόσµου στο µάθηµα της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου; Να αιτιο-
λογήσετε την άποψή σας. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Γ. ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:
Έρευνα στο διαδίκτυο

Υποδείγµατα πλοήγησης

Οι µαθητές µπορούν να επισκεφθούν τη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής
Ένω σης http://europa.eu/ index_el.htm.

Εάν θέλουν να δούν πώς λειτουργούν τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τότε κάνουν κλικ στο εικονίδιο «ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ» και ανοίγει η ιστοσελίδα για το θεσµικό τρίγωνο των οργάνων της, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, όπως είναι το ∆ικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλα όργανα.

Κάνοντας κλικ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσιάζεται το κείµενο
µε τις βασικές αρµοδιότητες του Κοινοβουλίου κ.τ.λ. 

Αν θέλουν να δουν πόσους Ευρωβουλευτές έχει η Ελλάδα ή κάποια άλλη
χώρα, κάνουν κλικ στη λέξη Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρω-
βουλευτές). Παρουσιάζεται χάρτης µε τις χώρες - µέλη της Ε.Ε. Πηγαίνοντας
το ποντίκι σε κάποια χώρα - µέλος και κάνοντας κλικ, εµφανίζεται ο Κατάλογος
των Ευρωβουλευτών της χώρας αυτής.

Εκεί µπορούν να δουν από το βιογραφικό του κάθε ευρωβουλευτή µέχρι
και τη δραστηριότητά του ως ευρωβουλευτή στην Ε.Ε. κάνοντας κλικ στα α -
ντίστοιχα τετραγωνίδια.

Ανάλογες είναι οι ενέργειες και όταν θέλουν οι µαθητές να αναζητήσουν
τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως πού εδρεύει η Επιτροπή, τι
κάνει η Επιτροπή, πώς οργανώνονται οι εργασίες της Επιτροπής κ.τ.λ.

Εάν θέλουν να µάθουν µε µια γρήγορη µατιά στοιχεία για την Ε.Ε., κάνουν
κλικ στο εικονίδιο η Ε.Ε. µε µια µατιά και εµφανίζεται ο ακόλουθος χάρτης
µε διάφορες επιλογές.
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∆. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Sidjanski D., Η οµοσπονδίωση της Ευρώπης, ∆υναµική και προοπτικές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1999.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το 10ο κεφάλαιο αποτελείται από έξι ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να δι-
δαχθούν σε 8 διδακτικές ώρες. 

Α. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διδακτικοί στόχοι του 10ου κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι:
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν:

• Να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσµου και των διε-
θνών σχέσεων.

• Να περιγράψουν, σε γενικές γραµµές, τη λειτουργία του Ο.Η.Ε. και του
Ν.Α.Τ.Ο.

• Να αξιολογήσουν τον ρόλο του Ο.Η.Ε. και του Ν.Α.Τ.Ο. στη σύγχρονη
διεθνή πραγµατικότητα.

• Να γνωρίζουν ότι το ∆ίκαιο προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου
και το ∆ιεθνές Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο αποτελούν κλάδους του ∆ιεθνούς ∆ι-
καίου.

• Να παραθέσουν παραδείγµατα διεθνών συµβάσεων που κατοχυρώνουν τα
ανθρώπινα δικαιώµατα σε διεθνές επίπεδο.

• Να γνωρίζουν το αντικείµενο του ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού ∆ικαίου (δίκαιο
του πολέµου ή δίκαιο των ένοπλων συρράξεων).

• Να αντιληφθούν ότι η παγκοσµιοποίηση αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαι-
νόµενο στη διεθνή σκηνή και να κατανοήσουν τους βασικούς παράγοντες
που οδήγησαν στην εµφάνισή της.

• Να συνειδητοποιήσουν τις θετικές και τις αρνητικές πτυχές του φαινοµένου
της παγκοσµιοποίησης.
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• Να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των κρατών στη διεθνή κοινότητα
και να διακρίνουν µερικούς από τους παράγοντες που επηρεάζουν την
άσκηση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι ο ελληνικός πολιτισµός αποτελεί παράγοντα που
επηρεάζει τη θέση της Ελλάδας στον κόσµο, λόγω της µακραίωνης ιστορίας
του και των επιτευγµάτων που έχει να επιδείξει σε πολλούς τοµείς.

• Να αντιληφθούν ότι η ελληνική ναυτιλία και ο απόδηµος ελληνισµός απο-
τελούν παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Ελλάδας στον κόσµο.

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η διδακτική ώρα: 
Οι διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο (σσ. 126-127)

Στη διδασκαλία του µαθήµατος µπορεί να αξιοποιηθεί η εικόνα από τον
Πλανήτη Γη τη νύχτα, καθώς και το απόσπασµα από τον Ιµµάνουελ Καντ για
το ιδεώδες της αιώνιας ειρήνης.

2η διδακτική ώρα: 
Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί – Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)

(σσ. 127-130)

Αφού γίνει διάκριση µεταξύ περιφερειακών και οικουµενικών ∆ιεθνών Ορ-
γανισµών, µπορεί να αξιοποιηθεί κάποιο ζήτηµα επικαιρότητας ως εισαγωγή
στη διδασκαλία σχετικά µε τον Ο.Η.Ε.

Άλλοι διεθνείς Οργανισµοί: 
• Organization for Economic cooperation and Development (Οργανισµός

Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτυξης), http://www.oecd.org/
• International Monetary Fund (IMF), ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ.),

http://www.imf.org/
• World Bank (Παγκόσµια Τράπεζα), http://www.worldbank.org/
• World Trade Organization (WTO), Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου

(Π.Ο.Ε.), http://wto.org/

Άλλοι ειδικευµένοι διεθνείς οργανισµοί:
• International Atomic Energy Agency (IAEA), ∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµι-

κής Ενέργειας, http://www.iaea.org/



171

• International Maritime Organization (I.M.O.), ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Ορ-
γανισµός, http://www.imo.org/index.htm

• International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.), ∆ιεθνής Οργανισµός
Πολιτικής Αεροπορίας, http://icao.int/

Οργανισµοί περιφερειακής συνεργασίας: 
• Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC), Οργανισµός

Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.), http://bsec-orga-
nization.org/

• Organization of American States (OAS), Οργανισµός Αµερικανικών Κρα-
τών, http://oas.org/

• African Union, Αφρικανική Ένωση, http://africa-union.org/. 
• Gulf Cooperation Council, Συµβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, http:

//www.gcc-sg.org/index_e.html
• League of Arab States, Σύνδεσµος Αραβικών Κρατών, http://www. arable-

agueonline.org/arableague/index_en.jsp
• Association of South East Asian States (ASEAN), Ένωση Κρατών Ν.Α

Ασίας, http://www.aseansec.org/home.htm

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Πηγή: Σούρλας Π. Κ., “Η ανάγκη µιας νοµιµότητας”, εφηµερίδα Το ΒΗΜΑ,
11-11-2001, σ. B53 (στο διαδίκτυο: Κωδικός άρθρου: B13414B533, ID:
251448). 

«Ζωηρή είναι στις µέρες µας η συζήτηση ανά τον κόσµο γύρω από το αν
θα πρέπει να αναγνωρισθεί η γενική δικαιοδοσία ενός διεθνούς ποινικού δι-
καστηρίου που να τιµωρεί τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. 

Το δικαστήριο αυτό θα εκφράζει τη διεθνή κοινότητα και θα τιµωρεί
άτοµα που χρησιµοποίησαν την κρατική εξουσία για να τελέσουν εναντίον
προσώπων, οµάδων ή κρατών πράξεις µεγάλης βαναυσότητας, που προ-
σβάλλουν τις θεµελιώδεις εκείνες αρχές, χωρίς τον σεβασµό των οποίων
δεν υπάρχει διεθνής κοινότητα και νοµιµότητα. Το βασικό ιστορικό προ-
ηγούµενο ενός τέτοιου δικαστηρίου προέρχεται από τη δίκη της Νυρεµβέρ-
γης, όπου ένα ad hoc συγκροτηµένο διεθνές δικαστικό σώµα δίκασε όσους
από τους πρωταίτιους των εθνικοσοσιαλιστικών θηριωδιών του δεύτερου
παγκόσµιου πολέµου είχαν επιβιώσει. 

Το ζητούµενο κατά την παρούσα συζήτηση είναι το κατά πόσο οι σκέψεις
που οδήγησαν στη συγκρότηση του δικαστηρίου της Νυρεµβέργης επιδέ-
χονται γενίκευση, κατά πόσο δηλαδή, πέρα από συγκυριακές συναινέσεις
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και σκοπιµότητες, πέρα από τεχνικές και άλλες οργανωτικές δυσκολίες, είναι,
για λόγους αρχής, θεµιτή η δηµιουργία ενός τέτοιου δικαστηρίου ως διαρκούς
θεσµού της διεθνούς κοινότητας. 

∆ιάχυτη είναι τον τελευταίο καιρό η εντύπωση ότι η διεθνής κατάσταση
είναι κρίσιµη. Πράξεις ακραίας βίας, που δεν διακρίνουν µεταξύ των θυµάτων
τους και πλήττουν όποιον βρεθεί µπροστά τους, τελούνται είτε στο εσωτερικό
κρατών µεταξύ διαφορετικών οµάδων, εθνικών και θρησκευτικών, είτε εναν-
τίον κρατών, τις κυβερνήσεις των οποίων οι δράστες κρίνουν αυτόβουλα
ένοχες εγκληµάτων, αναγορεύοντας τον εαυτό τους σε κριτή και εκδικητή
εξ ονόµατος µιας µονόπλευρα ή και παρανοϊκά ερµηνευόµενης ιστορίας. Γι'
αυτό και πληθαίνουν οι φωνές ότι µόνο περισσότερη δικαιοσύνη σε παγκό-
σµια κλίµακα (µε µια διπλή σηµασία: τόσο στις σχέσεις µεταξύ όλων των
κρατών όσο και απέναντι στους ανθρώπους ολόκληρης της γης) είναι δυνατό
να περιορίσει την κρίση και να σταµατήσει την εξάπλωση και την ανακύ-
κλωση της βίας. 
*   Αυτόκλητοι δικαστές

∆ικαιοσύνη δεν σηµαίνει όµως γενικά και αόριστα πρόληψη ή αποκατά-
σταση της αδικίας. Ιδίως δεν σηµαίνει παρορµητική αγανάκτηση και αντα-
πόδοση κατά του εγκληµατία, του σφετεριστή και του πλεονέκτη. Η δικαιο-
σύνη απαιτεί, µαζί µε τον επακριβή προσδιορισµό της αδικίας, την επιβολή
κυρώσεων στις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις σκόπιµης και βίαια επιβαλλόµενης
αδικίας. Απαιτεί επίσης όργανα και διαδικασίες, γιατί χωρίς αυτά γίνεται και
η ίδια εκείνο που αντιµάχεται: αδικία. ∆εν φαίνεται λοιπόν να µπορούµε, για
λόγους αρχής, να αρνηθούµε την ίδρυση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου,
αν µάλιστα αναλογισθούµε ότι τα φαινόµενα βίας, για τα οποία σήµερα αγα-
νακτούµε, αντιστοιχούν απολύτως, έτσι ακριβώς όπως τα περιγράψαµε, στα
εγκλήµατα που δικάστηκαν στη Νυρεµβέργη. Γιατί η ιδέα που εκφράστηκε
εκεί να µην επιδέχεται γενίκευση; ∆εν αξίζει να ασχοληθεί κανείς ιδιαίτερα
µε όσους εκφράζουν έναν ακραίο σκεπτικισµό εναντίον όχι απλώς του διε-
θνούς ποινικού δικαστηρίου, αλλά της διεθνούς δικαιοσύνης γενικά. Είναι
όλοι αυτοί που από κάθε δυνατό βήµα και θέση επαναλαµβάνουν ακατάπαυ-
στα ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι παρά σχέσεις ωµής δύναµης, ότι ο κόσµος
µπορεί να ιδωθεί µόνο κάτω από το πρίσµα “εχθρός - φίλος”, ότι η δικαιοσύνη
δεν είναι παρά το απατηλό περιτύλιγµα της επιβολής του ισχυροτέρου. 

Ο σκεπτικισµός που εκφράζει η άποψη αυτή δεν είναι απλώς εσφαλµένος,
είναι και ηθικά και πολιτικά απαράδεκτος. Θα αρκεσθώ εδώ στην ακόλουθη
παρατήρηση. Η άποψη θα ήταν συνεπής µόνο αν παραδεχόταν ανοιχτά ότι η
Νυρεµβέργη ήταν απλώς η εκδίκηση των νικητών κατά των ηττηµένων.
Ποιους συµµάχους έχει όµως µια τέτοια άποψη; 
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*  Γιατί δεν µπορεί να υπάρξει νέα Νυρεµβέργη 

Σοβαρότερα είναι, ωστόσο, τρία βασικά επιχειρήµατα που έχουν διατυ-
πωθεί ειδικά κατά της δηµιουργίας ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου µε
άξονα όχι το ανοµιµοποίητο αλλά τη µοναδικότητα της Νυρεµβέργης και
αξίζει να τα εξετάσουµε. 

1. Η µοναδικότητα του Ολοκαυτώµατος. Το πρώτο από αυτά επιµένει
ότι η Νυρεµβέργη ήταν µοναδική επειδή και τα εγκλήµατα που δίκασε ήταν
µοναδικά. Τη µοναδικότητα του Ολοκαυτώµατος, ως έργου του Απόλυτου
Κακού, έχουν προσπαθήσει ορισµένοι θεωρητικοί να τεκµηριώσουν προβάλ-
λοντας ότι αποτέλεσε τη µόνη περίπτωση στην ανθρώπινη ιστορία όπου η
εξολόθρευση µιας µεγάλης οµάδας ανθρώπων δικαιολογήθηκε από τους δρά-
στες µε τρόπο τόσο ριζικό: µε την απόλυτη άρνηση της ίδιας της υπόστασης
µιας κοινότητας ανθρώπων ως ανθρώπινης κοινότητας. ∆εν είµαι σε θέση να
πω αν η περίπτωση αυτού του “ανθρώπινου αποκλεισµού” πράγµατι δεν είχε
ιστο ρικό προηγούµενο. Θεωρώ όµως ότι πυρήνας της απαξίας του Ολοκαυ-
τώµατος δεν ήταν ότι η απηνής εξολόθρευση είχε ως στόχο της µια ολόκληρη
κοινότητα, από την οποία αφαιρέθηκε ριζικά το δικαίωµα να υπάρχει ως κοι-
νότητα, αλλά ότι η εξολόθρευση σήµαινε την άρνηση σε µια οµάδα ανθρώπων,
όπως και να προσδιοριζόταν αυτή, της ανθρώπινης ιδιότητας όσων την απάρ-
τιζαν. Αυτό όµως δεν συνέβη µόνο στο Ολοκαύτωµα, ούτε έχει παύσει δυστυ-
χώς να συµβαίνει έκτοτε. 

Η ίδια ανάγκη απονοµής δικαιοσύνης υπάρχει σε κάθε γενοκτονία, σε
κάθε αποτρόπαιη πράξη ακραίας και µαζικής περιφρόνησης της ανθρώπινης
αξίας. Και δεν νοµίζω ότι µια διεθνής επιτροπή ειδικών, π.χ. περιφανών διε-
θνολόγων, καθολικής αναγνώρισης ηθικών φιλοσόφων και έµπειρων (κατά
προτίµηση παλαίµαχων) πολιτικών, δεν θα µπορούσε να προσδιορίσει µε µε-
γαλύτερη ακρίβεια τέτοιες ακραίες περιπτώσεις δικαιοδοσίας ενός διεθνούς
ποινικού δικαστηρίου. 

2. Ο κίνδυνος της επιλεκτικότητας. Το δεύτερο επιχείρηµα υποστηρίζει ότι,
στην περίπτωση της Νυρεµβέργης, το έγκληµα κατά της ανθρωπότητας ήταν
τόσο αυταπόδεικτο ώστε να µην υπάρχουν αµφιβολίες για την κίνηση της δίωξης
κατά των δραστών, η οποία ήταν σχεδόν αυθόρµητη και καθολικής αποδοχής.
Κάτι τέτοιο όµως σπανίως συµβαίνει. Συνήθως δεν υπάρχει οµοφωνία στον πλα-
νήτη ούτε καν γύρω από το τι πράγµατι έχει συµβεί, µε συνέπεια η κίνηση της
δίωξης να εµφανίζεται αυθαίρετη και υποκειµενική και έτσι η συνολική λειτουργία
του δικαστηρίου να δίνει λαβή στην ολέθρια, για τη νοµιµοποίησή του, υποψία
της επιλεκτικότητας. Αυτό δεν µου φαίνεται όµως ότι αποτελεί επιχείρηµα αρχής.
Κίνδυνος επιλεκτικότητας ασφαλώς υπάρχει µεγάλος, µπορεί όµως να αποφευχθεί,
αρκεί να υπάρχει επαρκής πίεση της διεθνούς κοινωνίας για θετικοποίηση των
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εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και για τη δηµιουργία κατάλληλων διαδι-
κασιών και οργάνων όχι µόνο κρίσης αλλά και κίνησης της δίωξης. 

Κατά τα λοιπά, το ότι για παράδειγµα και στις εσωτερικές έννοµες τάξεις
υπάρχουν εισαγγελείς που ενεργούν µε βάση σκοπιµότητες και όχι την αρχή
της νοµιµότητας, δεν αποτελεί επιχείρηµα ούτε κατά της νοµιµότητας, ούτε
κατά της ποινικής δικαιοσύνης. 

3. ∆ίκαιο και ηθική. Ενα τρίτο επιχείρηµα επικαλείται, τέλος, τη διαφορά
δικαίου και ηθικής. Επειδή η παγκόσµια κοινότητα δεν είναι πολιτειακά οργα-
νωµένη και έτσι δεν υπάρχει διεθνής νοµοθετική εξουσία, οι κανόνες που θα
έπρεπε να εφαρµόσει ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο δεν θα ήσαν κανόνες δι-
καίου αλλά κανόνες της ηθικής, που όµως από τη φύση τους δεν είναι εξανα -
γκαστοί και δεν µπορούν να συνδεθούν µε ποινικές κυρώσεις. Το επιχείρηµα
αυτό ακολουθεί ένα πεπαλαιωµένο φιλοσοφικό ρεύµα, που παραγνωρίζει τον
υφιστάµενο στενό σύνδεσµο δικαίου και ηθικής. Εκδήλωση του συνδέσµου
αυτού αποτελεί ότι ορισµένοι βασικοί κανόνες και αρχές του τµήµατος της
ηθικής που αποκαλείται καθηκοντολογία (είναι ένα βασικό, αν και όχι το µόνο,
τµήµα της ηθικής) συµπίπτουν κατά περιεχόµενο µε ορισµένες θεµελιώδεις
ρυθµίσεις των περισσότερων σύγχρονων νοµοθεσιών (και ιδίως συνταγµάτων)
αλλά και πολλών σηµαντικών διεθνών συµβάσεων. Αυτή η σύµπτωση δεν
είναι τυχαία. ∆ηλώνει, από τη µια πλευρά, την επιτακτικότητα ορισµένων κα-
θολικής ισχύος ηθικών καθηκόντων και, από την άλλη πλευρά, το ότι µια
έννοµη τάξη, εθνική ή διεθνής, που να είναι άξια του ονόµατός της, δεν µπορεί
στον πυρήνα της να αγνοεί ορισµένα θεµελιώδη ηθικά αιτήµατα και πρώτο
από όλα αυτό της προστασίας της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Νοµίζω ότι ακριβώς αυτό είναι και το βασικό δίδαγµα της Νυρεµβέργης». 

[Ο κ. Παύλος Κ. Σούρλας είναι καθηγητής της Φιλοσοφίας του ∆ικαίου στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών].

3η διδακτική ώρα: 
Το Ν.Α.Τ.Ο. (σσ. 130-131)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Ιστορική εξέλιξη του Ν.Α.Τ.Ο
Πηγή: BBC

Τα σηµαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του Ν.Α.Τ.Ο από την ίδρυση του
µέχρι σήµερα:

1949 - Απρίλιος: Υπογραφή του Συµφώνου της Βορειο-Ατλαντικής Συµ-
µαχίας στην Ουάσιγκτον. ∆ώδεκα συµµετέχοντα κράτη: Βέλγιο, Καναδάς,
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∆ανία, Γαλλία, Βρετανία, Ισλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορ-
βηγία, Πορτογαλία και Η.Π.Α.

1950: Ο Ντουάϊτ Αϊζενχάουερ ορίζεται ως ο πρώτος ανώτατος διοικητής
του Ν.Α.Τ.Ο.

1952: Η Ελλάδα και η Τουρκία εντάσσονται στη Συµµαχία.
1955: Ένταξη της ∆υτικής Γερµανίας. Η ΕΣΣ∆ και οκτώ ακόµη χώρες

της Ανατολικής Ευρώπης απαντούν µε την υπογραφή του Συµφώνου της
Βαρσοβίας.

1966: Ο Γάλλος Πρόεδρος Ντε Γκώλ ανακοινώνει την πρόθεση της Γαλ-
λίας να αποχωρήσει από τη στρατιωτική δοµή του Ν.Α.Τ.Ο σε ένδειξη δια-
µαρτυρίας για την κυριαρχία των αµερικανών διοικητών.

1967: Εγκαινιάζεται το νέο αρχηγείο του Ν.Α.Τ.Ο στις Βρυξέλλες.
1982: Η Ισπανία υπογράφει το Σύµφωνο και εντάσσεται στο Ν.Α.Τ.Ο.
1990: Οι χώρες του Ν.Α.Τ.Ο και του Συµφώνου της Βαρσοβίας υπογρά-

φουν τη Συνθήκη των Συµβατικών Ενόπλων ∆υνάµεων και εκδίδουν κοινή
ανακοίνωση µη-επιθετικότητας.

1991: Λύση του Συµφώνου της Βαρσοβίας. Το Ν.Α.Τ.Ο οργανώνει το Βο-
ρειο - Ατλαντικό Σύµφωνο Συνεργασίας ως µέσο επικοινωνίας µεταξύ των
χωρών του Ν.Α.Τ.Ο, των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και των πρώην
Σοβιετικών ∆ηµοκρατιών.

1992: Το Ν.Α.Τ.Ο ανακοινώνει την ετοιµότητα του να υποστηρίξει ειρη-
νευτικές επιχειρήσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

1993: Η Γαλλία επανεντάσσεται στη στρατιωτική διοίκηση του Ν.Α.Τ.Ο.
Το Ν.Α.Τ.Ο συµφωνεί να τηρήσει περιορισµένες σχέσεις µε χώρες του πρώην
Συµφώνου της Βαρσοβίας στο πλαίσιο συνεργασίας και διατήρησης της ει-
ρήνης.

Επιχειρήσεις στη Βοσνία:
1995: Το Ν.Α.Τ.Ο ξεκινά την πρώτη στρατιωτική του επιχείρηση µε αε-

ροπορικές επιδροµές εναντίον θέσεων Σέρβο-Βόσνιων ώστε να τους πιέσει
στην υπογραφή συµφωνίας ειρήνης. Εγκατάσταση χιλιάδων στρατιωτών,
της δύναµης Ifor, στην περιοχή για επίβλεψη και επιβολή της κατάπαυσης
του πυρός στη Βοσνία.

1997: Η Ifor αντικαθίσταται από µικρότερη δύναµη, την Sfor. Το Ν.Α.Τ.Ο
και η Ρωσία υπογράφουν συνθήκη για την εδραίωση πλαισίου συνεργασίας
και ασφάλειας.

1999: Η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η Ουγγαρία και η Πολωνία είναι οι
πρώτες χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ που προσχωρούν στο Ν.Α.Τ.Ο,
µεταφέροντας τα εξωτερικά σύνορα της Συµµαχίας 400 χιλιόµετρα πιο κοντά
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στη Ρωσία. Το Ν.Α.Τ.Ο ξεκινά µια επιχείρηση αεροπορικών επιδροµών στην
πρώην Γιουγκοσλαβία χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ. ∆ιορισµός του πρώην
βρετανού υπουργού Άµυνας Τζορτζ Ρόµπερτσον στη θέση του Γενικού Γραµ-
µατέα του Οργανισµού.

2001: Επιχειρήσεις αφοπλισµού στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας.

2001 - Σεπτέµβριος: Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου, ο Γενικός
Γραµµατέας ενεργοποιεί το άρθρο 5 της Συµµαχίας, σύµφωνα µε το οποίο η
επίθεση προς µία χώρα αφορά όλες τις υπόλοιπες. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον
αποφασίζει να µην εµπλέξει το Ν.Α.Τ.Ο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των
ΗΠΑ που ακολούθησαν.

2002 - Μάιος: Ρωσία και Ν.Α.Τ.Ο αποφασίζουν την δηµιουργία του Συµ-
βουλίου Ν.Α.Τ.Ο - Ρωσίας στο οποίο οι χώρες του Ν.Α.Τ.Ο και η Ρωσία θα
έχουν ίσους ρόλους στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε αντιτρο-
µοκρατικά µέτρα και άλλες απειλές της ασφάλειας των χωρών.

2002 - Ιούλιος: Ο Γενικός Γραµµατέας του Ν.Α.Τ.Ο επισκέπτεται την Ου-
κρανία. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη δήλωση του, απαιτούνται περαιτέρω πολι-
τικές, οικονοµικές και στρατιωτικές µεταρρυθµίσεις προκειµένου η Ουκρανία
να ενταχθεί στο Ν.Α.Τ.Ο.

∆ιεύρυνση του Ν.Α.Τ.Ο:
2002 - Νοέµβριος: Κατά τη ∆ιάσκεψη της Πράγας, επτά χώρες - Λιθουα-

νία, Εσθονία, Λετονία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Σλοβακία και Σλοβενία - λαµ-
βάνουν πρόσκληση να ενταχθούν στη Συµµαχία.

2003 - Φεβρουάριος: Η Γαλλία, η Γερµανία και το Βέλγιο µπλοκάρουν
προσωρινά την κίνηση των ΗΠΑ για προσφορά στρατιωτικής υποστήριξης
στην Τουρκία, λόγω των εξελίξεων στο Ιράκ. Όπως δηλώνουν, µία τέτοια
κίνηση συνεπάγεται στρατιωτικό σχεδιασµό και µπορεί να υπονοµεύσει τις
διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις για αποφυγή της ένοπλης σύγκρουσης.

2003 - Ιούνιος: Οι υπουργοί Άµυνας του Ν.Α.Τ.Ο συµφωνούν στη δρα-
στική διαφοροποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Συµµαχίας. ∆ρο-
µολογείται δηµιουργία δοµής που θα επιτρέπει την προώθηση µικρότερων
και πιο ευέλικτων δυνάµεων.

2003 - Αύγουστος: Το Ν.Α.Τ.Ο αναλαµβάνει τον έλεγχο της ∆ιεθνούς ∆ύ-
ναµης Παροχής Βοήθειας (Isaf) στο Αφγανιστάν, της πρώτης µεγάλης επι-
χείρησης εκτός Ευρώπης.

2003 - Οκτώβριος: Το Ν.Α.Τ.Ο δηµιουργεί τη ∆ύναµη Ταχείας Επέµβασης,
αποτελούµενη από 9.000 στρατιώτες, έτοιµη να αναλάβει δράση σε οποι-
οδήποτε σηµείο του πλανήτη σε ελάχιστο χρόνο.
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2003 - Οκτώβριος: Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ν.Α.Τ.Ο δηλώνει ότι η
Γαλλο - Γερµανική πρόθεση για δηµιουργία ευρωπαϊκού ανεξάρτητου στρα-
τιωτικού σχεδιασµού αποτελεί απειλή προς τη φύση του Οργανισµού. Οι
Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να καθησυχάσουν τους φόβους των ΗΠΑ λέ-
γοντας ότι η ευρωπαϊκή αµυντική πολιτική έχει συµπληρωµατικό και όχι
αντίπαλο χαρακτήρα.

2004 - Ιανουάριος: Ο Γιάπ ντε Χοοπ Σέφερ διαδέχεται τον Ρόµπερτσον
στην θέση του Γενικού Γραµµατέα.

2004 - Μάρτιος: Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Ρου-
µανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία εντάσσονται ως πλήρη µέλη του Ν.Α.Τ.Ο.

2004 - Απρίλιος: Υπογραφή συµφωνίας δηµιουργίας ρωσικών στρατιω-
τικών συνεργατών στα στρατηγεία του Ν.Α.Τ.Ο.

2004 - ∆εκέµβριος: Το Ν.Α.Τ.Ο παραδίδει τον έλεγχο των ειρηνευτικών
καθηκόντων στη Βοσνία στην νεοσυσταθείσα ευρωπαϊκή δύναµη Eufor. Το
∆ιεθνές ∆ικαστήριο αρνείται την αρµοδιότητα του στην υπόθεση που κατέ-
θεσε η Σερβία - Μαυροβούνιο, σύµφωνα µε την οποία το Ν.Α.Τ.Ο δεν είχε
αρµοδιότητα για την επέµβαση στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

2005 - ∆εκέµβριος: Οι υπουργοί εξωτερικών του Ν.Α.Τ.Ο συµφωνούν
στην επέκταση του ρόλου της Συµµαχίας στο Αφγανιστάν. Τα σχέδια περι-
λαµβάνουν την αποστολή χιλιάδων ακόµη στρατιωτών στα νότια της χώ-
ρας.

2006 - Ιούλιος: Το Ν.Α.Τ.Ο αναλαµβάνει τη διοίκηση του νότιου Αφγανι-
στάν αντικαθιστώντας τη συµµαχία που είχε συσταθεί για τον σκοπό αυτόν.

2006 - Σεπτέµβριος: Αίτηση αποστολής ενισχύσεων στο νότιο Αφγανι-
στάν λόγω των συγκρούσεων µε τους Ταλιµπάν. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει
ακόµη επίσηµες προτάσεις. 

4η διδακτική ώρα: 
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), (σσ. 131-132)

Η ενότητα προσφέρεται για πλοήγηση στο διαδίκτυο. Θα µπορούσε, λοιπόν,
να οργανωθεί µια οµαδική εργασία στην τάξη µε θέµα τις διάφορες Μ.Κ.Ο.,
προκειµένου να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σηµασία της ‘‘κοινωνίας
των πολιτών’’. Κάθε οµάδα θα έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το δια-
δίκτυο για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά µε µια συγκεκριµένη διεθνή
Μ.Κ.Ο. και να περιγράψει τη δράση της σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Το
τελικό προϊόν της εργασίας θα µπορούσε να παρουσιαστεί σε όλους τους µα-
θητές και τους καθηγητές του σχολείου.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
Πηγή: Καµπύλης Τ., Ο ακτιβισµός αναζητεί πυξίδα, Οι Μη Κυβερνητικές

Οργανώσεις αδυνατούν να παγκοσµιοποιήσουν τα στελέχη αλλά και το κοινό

τους, εφηµερίδα Καθηµερινή, (30-6-2008).

«Ο αριθµός των ΜΚΟ µε διεθνή δραστηριότητα (έρευνα Χρ. Φραγκονικο-
λόπουλου) αυξήθηκε από περίπου 13.000 το 1981, σε 47.000 το 2001, σε 57.596
το 2002 και 59.003 το 2003. Σχεδόν το ένα πέµπτο των σηµερινών διεθνών ορ-
γανώσεων ιδρύθηκε µετά το 1991. Οι περιβαλλοντικές διεθνείς µη κυβερνητικές
οργανώσεις αυξήθηκαν από 979 το 1990 σε 1.170 το 2000. Οι οργανώσεις αν-
θρώπινων δικαιωµάτων αυξήθηκαν στο ίδιο διάστηµα από 2.712 σε 3.864. Ση-
µαντικός είναι επίσης ο ρυθµός ανάπτυξης των εθνικών µη κυβερνητικών οργα-
νώσεων. Αν και στα µέσα της δεκαετίας του ’90 ο ΟΗΕ υπολόγιζε τον αριθµό
τους σε περίπου 50.000, αυτό το µέγεθος αφορούσε µόνο τις οργανώσεις που
δέχονταν δωρεές και κυβερνητική χρηµατοδότηση. Ο πραγµατικός αριθµός
είναι πολύ µεγαλύτερος. Ενδεικτικά, στη Ρωσία, όπου πριν από την πτώση του
κοµµουνισµού δεν υπήρχε καµιά ΜΚΟ, µέχρι το 2000 ιδρύθηκαν 65.000!».

Ο Νίκος Μουζέλης (καθηγητής στο LSE) σηµείωνε (στον πρόλογο του
βιβλίου τού Χρ. Φραγκονικολόπουλου, Ο Παγκόσµιος Ρόλος των ΜΚΟ, εκδ.
Ι. Σιδέρης) πως “οι παγκόσµιες ΜΚΟ ως κοινωνικοί παίκτες, στην προσπάθειά
τους να αλλάξουν τον κόσµο προς µια προοδευτική/χειραφετική κατεύθυνση,
από τη µία µεριά θέτουν όρια στις επιµεριστικές πολιτικές των άλλων βασι-
κών παικτών. Οµως, από την άλλη µεριά, δηµιουργούν συχνά σχέσεις εξάρ-
τησης µε τους οικονοµικά, πολιτικά και πολιτισµικά ισχυρούς. Στην περί-
πτωση αυτή, αντί για κοινωνικό µετασχηµατισµό βλέπουµε την ενσωµάτωσή
τους στο παγκόσµιο status quo”.

5η διδακτική ώρα: 
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα – Το ∆ιεθνές Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο (σσ. 132-134)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Πηγή: Αποσπάσµατα από τα 54 άρθρα της Σύµβασης των δικαιωµάτων

του παιδιού. Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού υιοθετήθηκε οµό-
φωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 20 Νοεµβρίου
του 1989. Έως σήµερα έχει επικυρωθεί από 191 χώρες. Η παρούσα Σύµβαση
επικυρώθηκε από την Ελλάδα και δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 192/2-12-92. Η
Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 ∆εκεµβρίου του 1992.
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Άρθρο 12. Ελευθερία Γνώµης

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διά-
κρισης το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης της γνώµης του σχετικά µε οποι-
οδήποτε θέµα το αφορά, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού, ανά-
λογα µε την ηλικία του και µε τον βαθµό ωριµότητάς του.

2. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα
να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία το αφορά,
είτε άµεσα είτε µέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρµόδιου οργανισµού, κατά
τρόπο συµβατό µε τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 13. Ελευθερία Έκφρασης

1. Το παιδί έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωµα
αυτό περιλαµβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληρο-
φοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό µορφή
προφορική, γραπτή ή τυπωµένη, ή καλλιτεχνική ή µε οποιοδήποτε άλλο
µέσο της επιλογής του...
Άρθρο 14. Ελευθερία Σκέψης - Θρησκείας

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται το δικαίωµα του παιδιού για ελευ-
θερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας...
Άρθρο 15. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα του παιδιού
στην ελευθερία του να συνεταιρίζεται και του να συνέρχεται ειρηνικά.

2. ∆εν τίθενται περιορισµοί για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών,
εκτός από αυτούς που ορίζει ο νόµος και που είναι αναγκαίοι σε µια δηµο-
κρατική κοινωνία.
Άρθρο 16. Προσωπική ζωή

1. Κανένα παιδί δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή πα-
ράνοµης επέµβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του, στην κα-
τοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνοµων προσβολών της τιµής
και της υπόληψής του.

2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από τον νόµο έναντι τέτοιων
επεµβάσεων ή προσβολών.
Άρθρο 17. Πρόσβαση σε πληροφόρηση

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν τη σηµασία του έργου που επι-
τελούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και φροντίζουν ώστε το παιδί να έχει
πρόσβαση σε ενηµέρωση και σε υλικό που προέρχονται από διάφορες εθνι-
κές και διεθνείς πηγές, ιδίως σ' αυτά που αποσκοπούν στην προαγωγή της
κοινωνικής, πνευµατικής και ηθικής ευηµερίας του, καθώς και της σωµατι-
κής και πνευµατικής υγείας του. Για τον σκοπό αυτόν, τα Συµβαλλόµενα
Κράτη:
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α) Ενθαρρύνουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στη διάδοση πληροφοριών
και υλικού που παρουσιάζουν κοινωνική και πολιτιστική χρησιµότητα για
το παιδί και που είναι σύµφωνα µε το πνεύµα του άρθρου 29.

β) Ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την παραγωγή, ανταλλαγή και
διάδοση πληροφοριών και υλικού αυτού του τύπου, που προέρχονται από
διάφορες πολιτιστικές, εθνικές και διεθνείς πηγές.
Άρθρο 19. Κακοµεταχείριση - Παραµέληση

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα νοµοθετικά,
διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά µέτρα, προκειµένου να προστατεύ-
σουν το παιδί από κάθε µορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωµατικών
ή πνευµατικών, εγκατάλειψης ή παραµέλησης, κακής µεταχείρισης ή εκµε-
τάλλευσης, συµπεριλαµβανόµενης της σεξουαλικής βίας, κατά τον χρόνο
που βρίσκεται υπό την επιµέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο,
του ή των νοµίµων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο
οποίο το έχουν εµπιστευθεί.

2. Αυτά τα προστατευτικά µέτρα θα πρέπει να περιλαµβάνουν, όπου χρει-
άζεται, αποτελεσµατικές διαδικασίες για την εκπόνηση κοινωνικών προ-
γραµµάτων, που θα αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης
στο παιδί και σε αυτούς οι οποίοι έχουν την επιµέλειά του, καθώς και για
άλλες µορφές πρόνοιας και για τον χαρακτηρισµό, την αναφορά, την παρα-
ποµπή, την ανάκριση, την περίθαλψη και την παρακολούθηση της εξέλιξής
τους στις περιπτώσεις κακής µεταχείρισης του παιδιού που περιγράφονται
πιο πάνω, και, όπου χρειάζεται, για διαδικασίες δικαστικής παρέµβασης.
Άρθρο 29. Στόχοι της εκπαίδευσης

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη συµφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού
πρέπει να αποσκοπεί:

α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη
δυνατή ανάπτυξη των χαρισµάτων του και των σωµατικών και πνευµατικών
ικανοτήτων του.

β) Στην ανάπτυξη του σεβασµού για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και
τις θεµελιώδεις ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στον Χάρτη
των Ηνωµένων Εθνών.

γ) Στην ανάπτυξη του σεβασµού για τους γονείς του παιδιού, για την
ταυτότητά του, για τη γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και
του σεβασµού του για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της χώρας
από την οποία µπορεί να κατάγεται και για τους πολιτισµούς που διαφέρουν
από τον δικό του.

δ) Στην προετοιµασία του παιδιού για µία υπεύθυνη ζωή σε µία ελεύθερη
κοινωνία µέσα σε πνεύµα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φυλών
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και φιλίας ανάµεσα σε όλους τους λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρη-
σκευτικές οµάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής.

ε) Στην ανάπτυξη του σεβασµού για το φυσικό περιβάλλον.
2. Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 28 δεν µπορεί να

ερµηνευτεί µε τρόπο που να θίγει την ελευθερία των φυσικών ή νοµικών
προσώπων για τη δηµιουργία και τη διεύθυνση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
υπό τον όρο ότι θα τηρούνται οι εκφρασµένες στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου αρχές και ότι η παρεχόµενη στα ιδρύµατα αυτά εκπαίδευση θα είναι
σύµφωνη µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα έχει ορίσει το Κράτος.
Άρθρο 37. Βασανιστήρια & στέρηση ελευθερίας

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε:
α) Κανένα παιδί να µην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές,

απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιµωρίες ή µεταχείριση…
β) Κανένα παιδί να µην στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνοµο

ή αυθαίρετο... 
Άρθρο 39. Επανένταξη - Αποκατάσταση

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να διευ-
κολύνουν τη σωµατική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επα-
νένταξη κάθε παιδιού, θύµατος οποιασδήποτε µορφής παραµέλησης, εκµε-
τάλλευσης ή κακοποίησης, βασανισµού ή κάθε άλλης µορφής σκληρής,
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή τιµωρίας ή ένοπλης σύρραξης.

Η ανάρρωση αυτή και η επανένταξη γίνονται µέσα σε περιβάλλον που
ευνοεί την υγεία, τον αυτοσεβασµό και την αξιοπρέπεια του παιδιού.
Άρθρο 41. Κατοχύρωση

Καµιά από τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης δεν θίγει διατάξεις ευ-
νοϊκότερες για την πραγµατοποίηση των δικαιωµάτων του παιδιού και οι
οποίες είναι δυνατόν να περιέχονται:

α) Στη νοµοθεσία ενός Συµβαλλόµενου Κράτους ή β) Στο ισχύον για το
Κράτος αυτό διεθνές δίκαιο.

Άρθρο 42. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν να κάνουν ευρέως
γνωστές, τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά, τις αρχές και τις διατάξεις
της παρούσας Σύµβασης µε δραστήρια και κατάλληλα µέσα.

Πηγή: Κρανιδιώτης Γ., “Η Ελλάδα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα”, εφη-
µερίδα Το ΒΗΜΑ, (20-12-1998), (http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=
B&f= 12512 &m=A22&aa=2). 

«Η ανθρωπότητα ζει στον αστερισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η
πεντηκοστή επέτειος της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου γιορτάστηκε σε όλον τον κόσµο µε µια σειρά εκδηλώσεων στις
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οποίες συµµετείχαν πολιτικοί ηγέτες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διακρατικών
και µη κυβερνητικών οργανισµών. 

Οι επετειακές αναφορές στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη όµως δεν πρέπει
να µας κάνουν να ξεχνούµε ότι, παρά την αναµφισβήτητη πρόοδο που έχει
σηµειωθεί, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων παραµένει ζητούµενο
και όχι οριστική κατάκτηση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν µαζικές
παραβιάσεις µερικών από τα θεµελιωδέστερα ανθρώπινα δικαιώµατα σε
πολλά µέρη του πλανήτη µας, ακόµη και στη γειτονιά µας. 

Κραυγαλέο παράδειγµα είναι η Κύπρος, όπου σηµειώθηκαν και σηµει-
ώνονται ακόµη βαριές και συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων από τα τουρκικά στρατεύµατα κατοχής… Απαραίτητη προϋπό-
θεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
αποτελεί ο σεβασµός τριών βασικών αρχών. 

Η πρώτη θεµελιώδης αρχή είναι η οικουµενικότητα των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταπατούνται µε πρόφαση τον
σεβασµό των εθνικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών και άλλων ιδιαιτεροτή-
των. 

Η δεύτερη είναι ο αδιαίρετος χαρακτήρας των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Τόσο τα ατοµικά όσο και τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα πρέπει να
αναγνωρίζονται και να προστατεύονται στον ίδιο βαθµό, διότι ο σεβασµός
των δικαιωµάτων κάθε µιας από τις κατηγορίες αυτές αποτελεί προϋπόθεση
για την άσκηση των δικαιωµάτων της άλλης. 

Τρίτη βασική αρχή είναι η κοινωνική ευθύνη του φορέα των δικαιωµάτων,
που έχει και καθήκοντα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

Στις µέρες µας αναπτύσσεται ένας έντονος προβληµατισµός σχετικά µε
τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών (στον χώρο της βιοϊατρικής, της πλη-
ροφορικής, της επικοινωνίας κ.τ.λ.) στα ανθρώπινα δικαιώµατα, ενώ συνει-
δητοποιείται η ανάγκη να διασφαλισθούν τα δικαιώµατα της “τρίτης γενιάς”
(όπως το δικαίωµα στο περιβάλλον). 

Στις διακρατικές σχέσεις τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν µια ολοένα και
σηµαντικότερη θέση. Κράτη που παραβιάζουν τις θεµελιώδεις ελευθερίες
των πολιτών τους και δεν αναπτύσσουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς απο-
µονώνονται από τη διεθνή κοινότητα και δεν γίνονται δεκτά σε διεθνείς ορ-
γανισµούς, ενώ περιορίζονται οι δυνατότητες οικονοµικής τους ενίσχυσης.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συµβολή του Συµβουλίου της Ευρώπης και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα αυτή πραγµατικότητα. Εξάλλου µάχες δίνονται
και κερδίζονται για την κατάργηση της ασυλίας και της ατιµωρησίας των
υπαιτίων για δολοφονίες, βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. 
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Στον αγώνα για την προάσπιση των θεµελιωδών ελευθεριών, η Ελλάδα
επιδιώκει να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο σεβασµός των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων έχει γίνει σηµαντική παράµετρος της εξωτερικής πολιτικής µας. 

Η χώρα µας έχει προχωρήσει στην υπογραφή και την επικύρωση διεθνών
συµβάσεων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η Ελλάδα έχει, µε-
ταξύ άλλων, επικυρώσει το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και τα Πολιτικά
∆ικαιώµατα, τη Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη Βιοϊατρική,
το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει
σύστηµα συλλογικών αναφορών, το Έκτο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή
Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου σχετικά µε την κατάργηση της θανα-
τικής ποινής. Έχει δε υπογράψει και πρόκειται να επικυρώσει, µεταξύ άλλων,
τη σύµβαση-πλαίσιο για τα δικαιώµατα των εθνικών µειονοτήτων, τη συν-
θήκη απαγόρευσης των ναρκών κατά προσωπικού, το καταστατικό του νέου
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, τη σύµβαση για την προστασία του περι-
βάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου κ.τ.λ. Οι σηµαντικότερες διεθνείς
συµβάσεις στον χώρο των δικαιωµάτων του ανθρώπου αποτελούν έτσι µέρος
του εσωτερικού µας δικαίου...

Έχουν επίσης εισαχθεί και στη χώρα µας θεσµοί µε µακρά παράδοση
στο εξωτερικό, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για τα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και η Επιτροπή για τη Βιοηθική. 

Επίσης, διευρύνονται τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο και καταβάλ-
λεται προσπάθεια ώστε να διασφαλισθεί η συµµετοχή των µεταναστών στην
οικονοµική ζωή της χώρας µέσω της χορήγησης της “πράσινης κάρτας”. Η
ένταξη των µεταναστών στον κοινωνικό ιστό σε συνδυασµό µε την ταυτό-
χρονη καταπολέµηση της εγκληµατικότητας αποτελεί το δίπτυχο της πολιτι-
κής µας που δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν ο ρατσισµός και η ξενοφοβία. 

Προωθείται η συµµόρφωση της χώρας µας µε τις αποφάσεις διεθνών δικαιο -
δοτικών οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Λαµβάνονται µέτρα ώστε οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που
διαπιστώνονται στη χώρα µας να θεραπεύονται και να µην επαναλαµβάνονται. 

∆ιευρύνονται οι δίαυλοι επικοινωνίας µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις,
µε σκοπό την αµοιβαία ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων για την κατά-
σταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα µας. 

Η σηµασία που αποδίδει το υπουργείο Εξωτερικών στα θέµατα των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων αποτυπώνεται και στον νέο Οργανισµό του, µε τον
οποίο συστήθηκε ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ενώ ως σήµερα
δραστηριοποιούνταν στον τοµέα αυτόν διάφορες διευθύνσεις του υπουργείου.
Το νέο αυτό σχήµα θα επιτρέψει µια συντονισµένη, συνολικότερη και απο-
τελεσµατικότερη αντιµετώπιση των σχετικών ζητηµάτων.
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Θα αποτελούσε, βεβαίως, εθελοτυφλία ο ισχυρισµός ότι η κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα µας είναι ιδανική. Είµαστε αποφα-
σισµένοι να αντιµετωπίσουµε µε ευαισθησία και ευρύτητα πνεύµατος τα
προβλήµατα των τσιγγάνων, των ξένων που φιλοξενούνται στη χώρα µας,
διάφορων κοινωνικών οµάδων µε ιδιαιτερότητες κ.τ.λ. ∆ιότι η εξύψωση του
επιπέδου προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου αποτελεί θεµελιώδη
δέσµευση και υποχρέωση µιας αληθινά δηµοκρατικής πολιτείας». 
[Ο κ. Γιάννος Κρανιδιώτης ήταν υφυπουργός Εξωτερικών].

6η διδακτική ώρα: 
Η παγκοσµιοποίηση (σσ. 134-136)

Ένας διασκεδαστικός τρόπος για να γίνει το µάθηµα είναι η δηµιουργία
ενός “χάρτη ιδεών”, δραστηριότητα που προτείνεται στο παράθεµα της σελίδας
136. Επίσης, ως εισαγωγή στο µάθηµα, θα µπορούσε να ζητηθεί από τα παιδιά,
να δουν πού είναι φτιαγµένα τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους, οι τσάντες
τους κ.τ.λ. Συνήθως, παρόλο που η επώνυµη µάρκα είναι αµερικάνικη ή ευ-
ρωπαϊκή, η ετικέτα αναγράφει κάποια ασιατική (τις περισσότερες φορές)
χώρα παραγωγής.

7η διδακτική ώρα: 
Η θέση της Ελλάδας στον κόσµο –

Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής (σσ. 136-138)

Oι υπόλοιπες ώρες που προβλέπονται για τη συγκεκριµένη ενότητα στον
προγραµµατισµό της ύλης, µπορούν να αφιερωθούν σε συζητήσεις µε τους
µαθητές για τον ελληνικό πολιτισµό, την ελληνική ναυτιλία και τον ελληνισµό
της διασποράς, µε βάση και τα στοιχεία που δίνονται στις οικείες ενότητες
στο βιβλίο του µαθητή. Επισηµαίνεται για άλλη µια φορά ότι σε καµία περί-
πτωση τα αντικείµενα αυτά δεν µπορούν και δεν πρέπει να αποτελέσουν αν-
τικείµενο στείρας αποστήθισης. Οι µαθητές πρέπει να είναι ενήµεροι για τη
σηµασία και τη συνεισφορά του ελληνικού πολιτισµού στο διεθνές σκηνικό,
ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα που
επηρεάζει τη θέση της Ελλάδας στον κόσµο. 

8η διδακτική ώρα: 
Ο Ελληνικός πολιτισµός (σσ. 138-140)
Η Ελληνική Ναυτιλία (σσ. 140-141)
Ο Ελληνισµός της διασποράς (σσ. 141-144)



185

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Πηγή: Μπαµπινιώτης Γ., “H ελληνική πρόταση πολιτισµού”, εφηµερίδα
Το ΒΗΜΑ, (7-5-2006).

«Αυτό που χρειάζεται ο πολιτισµός σήµερα είναι νέες πηγές έµπνευσης
και αναγέννησης µέσα από υπερχρονικές αξίες. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία πως αυτός ο τόπος, “ο µικρός ο µέγας”, αν ξεχωρίζει
για κάτι διαχρονικά, αν είναι ευρύτερα ακουστός στα πέρατα του κόσµου,
είναι για τον πολιτισµό του. Ο ελληνικός πολιτισµός είναι το µέγα κεφάλαιο
αυτής της χώρας, αλλά συγχρόνως και σηµείο αναφοράς στην εξέλιξη του
ανθρωπίνου πνεύµατος. H σύλληψη του πολιτισµού από τους Έλληνες ως
καλλιέργειας της προσωπικότητας του ατόµου, µε θεσµούς, αρχές, αξίες και
ιδανικά που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο, είναι ένα πρότυπο που µπορεί
και σήµερα να εµπνεύσει τον άνθρωπο όπου γης. Ακόµη, η επίσης ελληνική
ταύτιση του πολιτισµού µε την παιδεία, µε την ολόπλευρη καλλιέργεια του
ατόµου µέσα από πνευµατικές ζητήσεις και προβληµατισµούς δια βίου, είναι
µια πρόταση ζωής του Ελληνισµού που ξεπερνάει τα όρια του χρόνου και
του χώρου και µπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο σε καθολική κλίµακα. 

Το ερώτηµα που προκύπτει σε σχέση µε τον τόπο και τους ανθρώπους
που γέννησαν αυτόν τον πολιτισµό, σε σχέση δηλ. µε την Ελλάδα και τους
Έλληνες και σε σχέση µε τη συλλογική τους έκφραση, την Ελληνική Πολι-
τεία, είναι µε ποιους τρόπους αυτός ο πολιτισµός µπορεί και σήµερα, µε τη
διαφορετική δοµή, έκταση και νοοτροπία του σύγχρονου κόσµου, να έχει
µια παρουσία προς τα έξω όχι µε ποµπώδεις “σωτηριολογικές” αξιώσεις,
αλλά ως αξιοπρεπής, σεµνή, ουσιαστική πρόταση, µε την αρχοντιά µιας
υπαρκτής και ανεγνωρισµένης προσφοράς, µε τη φιλοδοξία µιας άλλης
φωνής µη µεγαλοδυναµικής, µε αίσθηση ορίων αλλά και µε τόλµη και πίστη
στην αξία µιας τέτοιας πρότασης. Αναφέροµαι στον ελληνικό ανθρωπισµό,
όπως εδραιώθηκε στην αρχαιότητα και ανανεώθηκε στην Αναγέννηση και
όπως ενέπνευσε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό. Αναφέροµαι σ' έναν κατεξοχήν
αξιακό πολιτισµό (κάθε πολιτισµός, βέβαια, είναι σύνολο αξιών), µε αρχές,
αξίες και ιδανικά που καταπλακώθηκαν εν τω µεταξύ σταδιακώς στη δίνη
του πολέµου και στη λογική της κυρίαρχης εξουσίας, της χρησιµοθηρίας,
του καταναλωτισµού και της αντιπνευµατικότητας και, κατ’ επέκταση, της
βίας, της τροµοκρατίας, των µεγαλοδυναµικών φιλοδοξιών και σωτηριολο-
γικών επεµβάσεων και της απόπειρας επικοινωνιακής χαλιναγώγησης του
ανθρώπου. Πώς, µε ποια φωνή, που θα λειτουργήσει ως φωνή της συνειδή-
σεως του σύγχρονου καταπιεσµένου ανθρώπου για να τον οδηγήσει στην
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πνευµατική αφύπνιση, µε ποιους τρόπους ένας µικρός λαός µ’ έναν µεγάλο πο -
λιτισµό µπορεί να αποκτήσει µια ευρύτερη παρουσία, ταπεινά, µε λόγο ου-
σίας, µε πρόταση ζωής, µε αναφορά σε αρχές και αξίες που αντέχουν στον
χρόνο και µπορούν να εµπνεύσουν και να “σηκώσουν” τον άνθρωπο ιδίως σή -
µερα. Αυτή άλλωστε µπορεί να είναι και η µόνη πολιτισµική φιλοδοξία της
σύγχρονης Ελλάδος, ένας “πνευµατικός µεγαλοϊδεατισµός” (µε την κυριολε-
κτική σηµασία της προβολής µιας “µεγάλης ιδέας”). 

Βέβαια, αυτό προϋποθέτει µια συστηµατική, επιστηµονικά τεκµηριωµένη,
αντικειµενική έρευνα - µελέτη των αρχών και των αξιών του ελληνικού πο-
λιτισµού στα τρία βασικά επίπεδά του: την αρχαιότητα - το Βυζάντιο - τον
Νέο Ελληνισµό. Γιατί δεν είναι µόνο η “πνευµατική έκρηξη” που σηµειώνεται
µε τον αρχαίο ελληνικό στοχασµό που έχει σηµασία. Είναι και η πολιτιστική
επιρροή του χριστιανικού Βυζαντίου που επί χρόνια δεσπόζει και επηρεάζει
την Ευρώπη και την Ανατολή. Και είναι ακόµη το αγωνιστικό πρότυπο του
Νέου Ελληνισµού, που πυροδοτείται από ένα κατεξοχήν πνευµατικό κίνηµα,
τον Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό, για να αποτελέσει παράδειγµα επαναστατικού
απελευθερωτικού αγώνα, τέτοιου που προσέλκυσε ένα πρωτοφανές στη νε-
ότερη ιστορία κύµα υποστηρικτών, το κύµα του φιλελληνισµού (το οποίο
και ως όρος και ως πράξη αποτελεί κάτι πρωτοφανές). 

Σ’ αυτή τη διαχρονική διαστρωµάτωση του ελληνικού πολιτισµού έχει
καίρια σηµασία να φανεί και να λειτουργήσει διδακτικά η σχέση παράδοσης
και νεωτερικότητας, διατήρησης και ανανέωσης, µίµησης και δηµιουργικής
αφοµοίωσης. Γιατί αυτό που χρειάζεται ο πολιτισµός σήµερα είναι νέες πηγές
έµπνευσης και –ας χρησιµοποιήσω µια µεγαλόστοµη έννοια– αναγέννησης
µέσα από υπερχρονικές αξίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αφετηρία
ουσιαστικής ανανέωσης, ως πηγή δηµιουργίας. Γιατί έννοιες όπως λ.χ. η ελευ-
θερία, η αξιοπρέπεια, η δηµοκρατία, η αποδοχή τής διαφορετικότητας, ο σε-
βασµός στον άνθρωπο ως άνθρωπο, η ειλικρινής επικοινωνία ως συνάντηση
ανθρώπου µε άνθρωπο, η αγάπη στον άλλο, η εξασφάλιση µιας ποιοτικής παι-
δείας για όλους, η αίσθηση του µέτρου και η αίσθηση ορίων, η διάκριση (µε
το βάθος της χριστιανικής µοναστικής σύλληψης), η αναζήτηση της ουσίας,
δηλ. έννοιες στις οποίες στηρίχτηκε –όσο µπόρεσε– ο ελληνικός πολιτισµός,
εν µέρει και άλλοι πολιτισµοί και, οπωσδήποτε, ο ευρωπαϊκός πολιτισµός στις
καλές του στιγµές. Αυτές είναι που µπορούν να δώσουν ένα νέο στίγµα, ένα
πρότυπο ζωής στον πολλαπλώς αποπροσανατολισµένο σύγχρονο άνθρωπο. 

Υπεργενικεύω, υπεραπλοποιώ, εξιδανικεύω, ωραιοποιώ, εξαγνίζω µια βα-
ριά, θλιβερή, πολύ χαλαρή έως “χαλασµένη” πραγµατικότητα; Ίσως. Απέναντι
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όµως σ’ αυτή την πραγµατικότητα µπορούµε να αντιτάξουµε µιαν άλλη
ορατή - όχι εικονική -, εφικτή - όχι ιδεατή - πραγµατικότητα, µια πραγµατι-
κότητα που θα στηρίζεται σε αξίες, όχι νέες, όχι αίολες, όχι απραγµατοποί-
ητες, µια δεύτερη πραγµατικότητα, για την οποία και αγωνίστηκαν πολλοί
µέχρι σήµερα και αγωνίζονται και αξίζει κανείς να αγωνιστεί. Σ’ αυτή τη
δεύτερη πραγµατικότητα µπορεί να βοηθήσει ως σηµείο αναφοράς µια ελ-
ληνική πρόταση πολιτισµού, της οποίας έχει πρώτα - πρώτα ανάγκη –όσο
και αν ακούγεται οξύµωρο– ο ίδιος ο σύγχρονος ελληνισµός. Ας ξεκινήσουµε
λοιπόν πρώτα εδώ, τώρα κι από µας».

Ο εκπαιδευτικός µπορεί, επίσης, να επισκεφθεί το Yπουργείο Πολιτισµού
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:// www.culture.gr/welcome_gr. html. O κόµ-
βος O∆YΣΣEYΣ σκοπό έχει την ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του Yπου ρ -
γείου και των υπηρεσιών του για τον ελληνικό πολιτισµό, για τα γράµµατα
και τις τέχνες, στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:
Ανάγνωση διαγραµµάτων, γραφηµάτων

Στις δραστηριότητες δίνεται ένα διάγραµµα που αφορά την εξέλιξη του εισ-
ρεύσαντος ναυτιλιακού συναλλάγµατος στην Ελλάδα. Θα µπορούσαν, σε συ-
νεργασία και µε τους διδάσκοντες άλλων µαθηµάτων (π.χ. Στατιστικής, Οικονο-
µικών κ.ά.), να συγκεντρωθούν από τον διδάσκοντα διάφορα διαγράµµατα και
να δοθούν στους µαθητές και στις µαθήτριες, προκειµένου να τα επεξεργαστούν
και να αντλήσουν τα συµπεράσµατά τους. Το βιβλίο του µαθητή περιλαµβάνει
σε όλα τα κεφάλαια διαγράµµατα. Εποµένως, οι διδάσκοντες θα µπορούσαν να
ανατρέξουν σε αυτά, κάνοντας, παράλληλα, επανάληψη της αντίστοιχης ύλης.

∆. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αναζητήστε στις εγκυκλοπαίδειες και στα βιβλία τέχνης που διαθέτει η
σχολική σας βιβλιοθήκη έργα καλλιτεχνών από διάφορες περιόδους της τέχνης,
στα οποία να εκφράζουν οι καλλιτέχνες τη θέση τους για τον πόλεµο, την
ελευθερία, τη φτώχεια, π.χ. αναζητήστε πληροφορίες για το έργο του Pablo
Picasso “Γκουέρνικα”. Ποια σύµβολα χρησιµοποιεί o καλλιτέχνης για να εκ-
φράσει τη φρίκη του πολέµου; 
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Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Πρεβελάκης Γ., Γεωπολιτική της Ελλάδας, εκδ. Libro, Αθήνα 1998.
• Τσαούσης ∆. Γ., (επιµ.), Ελληνισµός - ελληνικότητα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της

Εστίας, Αθήνα 1998.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

Α. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να σηµειώσετε το Σ, αν
τη θεωρείτε σωστή, το Λ, αν τη θεωρείτε λανθασµένη: (20 µονάδες)

1. Οι κανόνες δικαίου ρυθµίζουν την κοινωνική συµπεριφορά µε τρόπο υπο-
χρεωτικό. Αυτό σηµαίνει ότι, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, επιβάλ-
λονται κυρώσεις. 

2. Σύµφωνα µε τη συνταγµατική αρχή της ισότητας, οι Ελληνες και οι Ελ-
ληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

3. Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές) διορίζονται
από τις κυβερνήσεις των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Η σύνθεση του Συµβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. ποικίλλει, ανάλογα µε το
θέµα που εξετάζει κάθε φορά.

5. Η Επιτροπή της Ε.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να προτείνει νέα
κοινοτική νοµοθεσία, η οποία εκδίδεται τελικά από το Συµβούλιο σε συ-
ναπόφαση µε το Ευρωκοινοβούλιο.

6. Όσα συζητούνται στις συνεδριάσεις της Βουλής είναι απόρρητα, το κοινό
και τα Μ.Μ.Ε. δεν µπορούν να λάβουν γνώση.

7. Η Κυβέρνηση µπορεί να ασκήσει το έργο της, µόνον εφόσον η Βουλή
της δώσει ψήφο εµπιστοσύνης.

8. Οι βουλευτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στη Βουλή, έχουν
δικαίωµα να εκφράζουν τη γνώµη τους ελεύθερα και να ψηφίζουν σύµ-
φωνα µε τη συνείδησή τους.

9. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ψηφίζει τους νόµους, η Βουλή τους εκδίδει
και τους δηµοσιεύει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

10. Οι έφηβοι ηλικίας 17 ετών ανήκουν στο εκλογικό σώµα.
11. Τo εκλογικό σώµα αποτελείται από όλους τους κατοίκους της Ελλάδας,

ανεξαρτήτως ηλικίας και ιθαγένειας.
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12. Η ψήφος των πολιτών έχει διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα µε την ηλικία,
την οικονοµική τους κατάσταση και το µορφωτικό τους επίπεδο.

13. Οι ∆ήµαρχοι και οι Νοµάρχες εκλέγονται από το εκλογικό σώµα.
14. Οι ∆ικαστές δικάζουν κατά την κρίση τους, χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν

τους τον νόµο.
15. Η κρατική διοίκηση της Ελλάδας είναι οργανωµένη µε βάση το αποκε -

ντρωτικό σύστηµα.
16. Οι αλλοδαποί που διαµένουν και εργάζονται νοµίµως στην Ελλάδα δεν

δικαιούνται να στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά δηµόσια σχολεία.
17. Οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών (Περιφερειάρχες) εκλέγονται

από τον λαό.
18. Οι Υπουργοί ορίζονται από τον Πρωθυπουργό.
19. Τα περιφερειακά όργανα εποπτεύονται και ελέγχονται από τα κεντρικά

κρατικά όργανα.
20. Τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεύονται και ελέγχονται από

τα κεντρικά κρατικά όργανα.

Β. Επιλέξτε τις φράσεις που συµπληρώνουν σωστά καθεµιά από τις πα-
ρακάτω ελλιπείς προτάσεις: (10 µονάδες)

1. Έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας έχουµε, όταν ……….
α) οι βουλευτές εκλέγονται από τον λαό, β) η κυβέρνηση απολαµβάνει
την εµπιστοσύνη της Βουλής, γ) η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
γίνεται από τη Βουλή, δ) όλα τα παραπάνω.

2. Σε ένα δηµοκρατικό κράτος δικαίου η κρατική εξουσία ……….
α) είναι απεριόριστη, β) περιορίζεται από διεθνείς συνθήκες, γ) περιορί-
ζεται από το δίκαιο, δ) τίποτα από τα παραπάνω.

3. Ένα δηµοκρατικό κράτος είναι και κοινωνικό κράτος παροχών. Έτσι επι-
τυγχάνεται ….…
α) η ανακατανοµή των αγαθών στην κοινωνία, β) ο περιορισµός της κρα-
τικής εξουσίας, γ) η λαϊκή κυριαρχία, δ) η τήρηση των νόµων.

4. Σε ένα δηµοκρατικό κράτος δικαίου η κρατική εξουσία ασκείται από πε-
ρισσότερα όργανα µε διαφορετικές λειτουργίες, προκειµένου ……….
α) να µην έχουν τα κρατικά όργανα φόρτο εργασίας, β) να συµµετέχουν
όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες στην άσκηση της εξουσίας, γ) να
καταπολεµηθεί η γραφειοκρατία, δ) να καταστεί δυνατός ο αµοιβαίος
έλεγχος των οργάνων της κρατικής εξουσίας.

5. Το κόµµα «Ενεργοί πολίτες Μουριών» ήρθε πρώτο στις βουλευτικές
εκλογές και έλαβε 160 έδρες στη Βουλή. Ο αρχηγός του ……….
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α) γίνεται Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, β) διορίζεται Πρωθυπουργός, γ)
εκλέγεται Πρόεδρος της Βουλής, δ) λαµβάνει από τον Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας εντολή σχηµατισµού Κυβέρνησης.

6. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας εκλέγεται από ……….
α) τη Βουλή, β) τον Πρωθυπουργό, γ) την Κυβέρνηση, δ) τον λαό.

7. Το εκλογικό σώµα ……….
α) ψηφίζει στις γενικές βουλευτικές εκλογές και στα δηµοψηφίσµατα, β)
ψηφίζει στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές, γ) ψηφίζει στις Ευρωε-
κλογές, δ) όλα τα παραπάνω.

8. Οι πολίτες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν
µoνίµως στην Ελλάδα ……….
α) έχουν δικαίωµα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, β) έχουν δικαίωµα
ψήφου στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές, γ) δεν έχουν δικαίωµα
ψήφου, δ) έχουν δικαίωµα ψήφου στα δηµοψηφίσµατα.

9. Εκλογικό σύστηµα είναι ……….
α) ο τρόπος µε τον οποίο µοιράζονται οι έδρες στα κόµµατα και τους
υποψηφίους, µε βάση τις ψήφους που συγκέντρωσαν στις εκλογές, β) ο
τρόπος µε τον οποίο µοιράζονται οι ψήφοι στα διάφορα εκλογικά τµήµατα
της επικράτειας, γ) ο τρόπος µε τον οποίο ψηφίζει το εκλογικό σώµα
µέσα στα εκλογικά κέντρα, δ) τίποτα από τα παραπάνω.

10. Το άρθρο 55 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζει: «Για να εκλεγεί κανείς βου-
λευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόµιµη ικανότητα
να εκλέγει και να έχει συµπληρώσει το ………. έτος της ηλικίας του
κατά την ηµέρα της εκλογής».
α) 20ο, β) 21ο, γ) 23ο, δ) 25ο

Γ. Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις
κατάλληλες λέξεις από αυτές που σας δίνονται (στην κατάλληλη πτώση):

(13 µονάδες)

1. Το άρθρο 1 του Συντάγµατος ορίζει ότι το πολίτευµα της Ελλάδας είναι
…………… κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Θεµέλιο του πολιτεύµατος εί-
ναι η …………… κυριαρχία και αυτό σηµαίνει ότι όλες οι ……………
πηγάζουν από το …………… και ασκούνται, όπως ορίζει το ……………

(προεδρικός - προεδρευόµενος - βασιλευόµενος - βασιλικός - δηµοκρατικός
- λαϊκός - εξουσία - ρύθµιση - ελευθερία - λαός - βασιλιάς - Πρόεδρος
της ∆ηµοκρατίας - πολίτευµα - Σύνταγµα - ∆ίκαιο).
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2. Σύνταγµα είναι το σύνολο των θεµελιωδών διατάξεων που ορίζουν τη
µορφή του ……………, τον τρόπο, δηλαδή, µε τον οποίον οργανώνεται
και τις αρχές µε τις οποίες ασκείται η …………… σε ένα κράτος, καθώς
και τις σχέσεις πολίτη-κράτους, δηλαδή τα …………… των πολιτών.
(δικαίωµα - πολίτευµα - εξουσία). 

∆. Στους παρακάτω πίνακες να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της πρώτης
στήλης µε τα στοιχεία της δεύτερης:

1ος πίνακας (4 µονάδες)

2ος πίνακας (3 µονάδες)

Θεσµικό όργανο Ε.Ε.

α) Επιτροπή

β) Συµβούλιο 
υπουργών

γ) Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο

δ) Ευρωκοινοβούλιο

∆ικαστήρια

α) διοικητικά 
δικαστήρια

Αρµοδιότητες

1. «θεµατοφύλακας» της Ε.Ε. – µεριµνά για την
τήρηση των συνθηκών της Ε.Ε. από όλα τα
κράτη - µέλη

2. «συναπόφαση» σε ό,τι αφορά το νοµοθετικό
έργο, λαϊκή εκπροσώπηση όλων των πολιτών των
κρατών - µελών

3. νοµοθετικό έργο - έκδοση κανόνων ευρωπαϊ-
κού δικαίου

4. ερµηνεία και εφαρµογή ευρωπαϊκού κοινοτι-
κού δικαίου

β) πολιτικά 
δικαστήρια

γ) ποινικά 
δικαστήρια

∆ιαφορές που εκδικάζουν

1. ιδιωτικές διαφορές, π.χ. διαφορές για οφειλό-
µενα ποσά που δεν καταβλήθηκαν, εµπορικές και
εργατικές διαφορές, οικογενειακές διαφορές κ.τ.λ.

2. πράξεις που ο νόµος χαρακτηρίζει ως εγκλή-
µατα και επιβάλλει την τιµωρία του δράστη, π.χ.
κλοπή, ληστεία, ανθρωποκτονία κ.τ.λ.

3. διαφορές που προκύπτουν από τις παράνοµες
πράξεις των οργάνων του κράτους, π.χ. διαφορές
από συντάξεις, φορολογικές διαφορές κ.τ.λ.
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Ε. Ο γάλλος ερευνητής Guy Hermet πιστεύει ότι η δηµοκρατία σήµερα
βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από τους πολίτες, οι οποίοι, κατά τη γνώµη
του, έχουν περιοριστεί στο να θέτουν απλώς σε κίνηση τον εκλογικό µηχανισµό
του κράτους. Απαντήστε σύντοµα στα παρακάτω σχετικά ερωτήµατα:

α) Πώς συµµετέχουν οι πολίτες στην άσκηση της εξουσίας σε µια σύγχρονη
δηµοκρατία, όπως η Ελλάδα;           (15 µονάδες)

β) Kρίνετε ικανοποιητική τη συµµετοχή του πολίτη στην άσκηση της κρατικής
εξουσίας στην Ελλάδα σήµερα; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.                                  

(15 µονάδες)

γ) Θεωρείτε ότι η ‘‘κοινωνία των πολιτών’’ µπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία
της δηµοκρατίας σήµερα; Να αξιολογήσετε τη δική σας ευαισθητοποίηση
και δραστηριοποίηση σχετικά µε συλλογικά προβλήµατα που απασχολούν
τη γενιά σας (π.χ. οικολογικές καταστροφές, εκπαίδευση, επαγγελµατική
απασχόληση, παγκόσµια οικονοµία, παγκόσµια ειρήνη κ.τ.λ.). Να αναφέ-
ρετε παραδείγµατα ενδεικτικά της στάσης που έχετε τηρήσει απέναντι σε
τέτοιου είδους προβλήµατα, καθώς και τους λόγους στους οποίους οφείλεται
η στά ση σας. (20 µονάδες)

2ο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

Α. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, να σηµειώσετε Σ, αν τη
θεωρείτε σωστή, Λ αν τη θεωρείτε λανθασµένη: (10 µονάδες)

1. Ο κοινωνικός έλεγχος είναι ένα σύνολο ποινών και επιβραβεύσεων µε
στόχο να προλάβει ή να διορθώσει κάθε συµπεριφορά αντίθετη µε τους
αποδεκτούς κοινωνικούς κανόνες και αξίες. Έτσι, για παράδειγµα, µαθητής
ή µαθήτρια που δεν προσέρχεται στην τάξη την ώρα που αρχίζει το µά-
θηµα, παίρνει απουσία.

2. Σύνταγµα είναι ο θεµελιώδης νόµος της πολιτείας που ορίζει το πολίτευµα,
κατοχυρώνει τα δικαιώµατα των πολιτών και καθορίζει τις υποχρεώσεις
τους.

3. Τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα του ατόµου δεν υπόκεινται
σε περιορισµούς.

4. Οι αλλοδαποί που διαµένουν και εργάζονται νοµίµως στην Ελλάδα δεν
δικαιούνται να στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά δηµόσια σχολεία.
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5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια ένωση ευρωπαϊκών κρατών και λαών που
έχουν δεσµευτεί να συνεργάζονται για τη δηµοκρατία, την οικονοµική
και κοινωνική ευηµερία, την ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

6. Στο µοναρχικό πολίτευµα, όταν όλες οι εξουσίες συγκεντρώνονται στο
πρόσωπο του µονάρχη, έχουµε απόλυτη µοναρχία, ενώ όταν περιορίζονται
από την ύπαρξη Συντάγµατος, έχουµε συνταγµατική µοναρχία.

7. Τo εκλογικό σώµα αποτελείται από όλους τους κατοίκους της Ελλάδας,
ανεξαρτήτως ηλικίας και ιθαγένειας.

8. Η ψήφος των πολιτών έχει διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα µε την ηλικία,
την οικονοµική τους κατάσταση και το µορφωτικό τους επίπεδο.

9. Οι ∆ήµαρχοι και οι Νοµάρχες εκλέγονται από το εκλογικό σώµα.
10. Οι ∆ικαστές δικάζουν κατά την κρίση τους, χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν

τους τον νόµο.

Β. Επιλέξτε τις φράσεις που συµπληρώνουν σωστά καθεµιά από τις
παρακάτω ελλιπείς προτάσεις: (10 µονάδες)

1. Η Ελληνική Κυβέρνηση µπορεί να κυβερνήσει, µόνον εφόσον ………
α) την εκλέξει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, β) το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, γ) το εγκρίνουν και τα κόµµατα που δεν εξελέγησαν στις εκλογές,
δ) η Βουλή της δώσει ψήφο εµπιστοσύνης. 

2. Στο δηµοκρατικό πολίτευµα η κρατική εξουσία εκδηλώνεται µε τρεις δια-
φορετικές λειτουργίες. Ποιες είναι αυτές;
α) νοµοθετική- εκτελεστική - δικαστική, β) ελληνική - ευρωπαϊκή- διεθνής,
γ) συλλογική - ατοµική - πολιτική, δ) µοναρχική - ολιγαρχική - δηµοκρατική. 

3. Η Βουλή των Ελλήνων ………
α) δικάζει τις δικαστικές διαφορές, β) ψηφίζει τους νόµους, γ) δηµοσιεύει
τους νόµους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δ) καθορίζει και κατευ-
θύνει τη γενική πολιτική της χώρας.

4. Η Ελληνική Κυβέρνηση ………
α) δικάζει τις δικαστικές διαφορές, β) καθορίζει και κατευθύνει την γενική
πολιτική της χώρας, γ) καθορίζει και κατευθύνει τα πολιτικά κόµµατα, δ)
τίποτα από τα παραπάνω.

5. Τα όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας στην Ελλάδα είναι ………
α) τα δικαστήρια, β) η Βουλή, γ) η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της ∆η-
µοκρατίας, δ) ο Συνήγορος του πολίτη.
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6. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας εκλέγεται από ………
α) τη Βουλή, β) τον Πρωθυπουργό, γ) την Κυβέρνηση, δ) τον λαό.

7. Η οριστική ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. πραγµατοποιήθηκε το έτος ……
α) 1961, β) 1971, γ) 1981, δ) 1991

8. Ένας Έλληνας τουρίστας πέφτει θύµα ληστείας σε κάποια χώρα του εξω-
τερικού και µένει χωρίς λεφτά και ‘‘χαρτιά’’ (ταυτότητα, διαβατήριο
κ.τ.λ.). Στη χώρα όπου βρίσκεται δεν υπάρχει ελληνική πρεσβεία ή προ-
ξενείο. Τι µπορεί να κάνει;
α) να απευθυνθεί στην πρεσβεία των Η.Π.Α. και, επικαλούµενος το γεγο-
νός ότι η Ελλάδα είναι µέλος του Ν.Α.Τ.Ο., να ζητήσει βοήθεια, β) να
απευθυνθεί σε οποιαδήποτε πρεσβεία ή προξενείο κράτους - µέλους της
Ε.Ε. και, επικαλούµενος την ευρωπαϊκή του ιθαγένεια, να ζητήσει βοήθεια,
γ) να απευθυνθεί στην πρεσβεία της Ρωσίας και, επικαλούµενος το γεγονός
ότι η Ρωσία και η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκές χώρες, να ζητήσει βοήθεια,
δ) τίποτα από τα παραπάνω.

9. Η διοικητική οργάνωση της Ελλάδας βασίζεται στην αρχή της ………
α) συγκέντρωσης, β) αποκέντρωσης, γ) αυτονοµίας, δ) οµοσπονδίας.

10. Τα δικαστήρια τα αρµόδια για τις διαφορές που προκύπτουν από τις πα-
ράνοµες πράξεις των διοικητικών οργάνων του κράτους, π.χ. φορολογικές
διαφορές, ονοµάζονται ………
α) πολιτικά, β) ποινικά, γ) ευρωπαϊκά, δ) διοικητικά. 

Γ. Στους παρακάτω πίνακες να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της πρώτης
µε τα στοιχεία της δεύτερης στήλης:

1ος πίνακας (9 µονάδες)

ΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

1. Μοναρχικό α) Η εξουσία ασκείται από περιορισµένο αριθµό προσώ-
πων.

2. Ολιγαρχικό β) Πηγή της εξουσίας και ανώτατο όργανο της πολιτείας
είναι ο λαός.

3. ∆ηµοκρατικό γ) Η εξουσία ασκείται από ένα πρόσωπο.
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2ος πίνακας (9 µονάδες)

∆. Επιλέξτε τις φράσεις που συµπληρώνουν σωστά καθεµιά από τις
παρακάτω ελλιπείς προτάσεις: (12 µονάδες) 

1. Ποιοι από τους παρακάτω εκλέγονται στην Ελλάδα απευθείας από το λαό; 
α) οι Βουλευτές
β) ο Πρωθυπουργός
γ) οι Ευρωβουλευτές
δ) οι Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών (Περιφερειάρχες)
ε) οι Νοµάρχες
στ) οι ∆ικαστές

2. Ποια από τα παρακάτω θεσµικά όργανα είναι όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης;
α) Ευρωκοινοβούλιο
β) ∆ιεθνές ∆ικαστήριο Χάγης
γ) Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο
δ) Επιτροπή
ε) Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής
στ) ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο

1. Βασιλευόµενη α) Αρχηγός του κράτους και της Κυβέρνησης είναι ο Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται άµεσα από τον
λαό ή από σώµα εκλεκτόρων και διαθέτει ουσιαστικές πο-
λιτικές αρµοδιότητες, π.χ. Η.Π.Α., Κύπρος, Ρωσία.

2. Προεδρευόµενη β) Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρα-
τίας, εκλέγεται από τη Βουλή και δεν έχει ουσιαστικές αρ-
µοδιότητες, π.χ. Ελλάδα, Ιταλία.

3. Προεδρική γ) Αρχηγός του κράτους είναι ο βασιλιάς, ο ρόλος του
είναι συµβολικός, δεν έχει πολιτική ευθύνη, δεν έχει δη-
λαδή ουσιαστικές πολιτικές αρµοδιότητες, π.χ. Μ. Βρετα-
νία, Βέλγιο, Ολλανδία, ∆ανία, Σουηδία, Ισπανία.

ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΠΡΟ-
ΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
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Ε. Απαντήστε σύντοµα στα ερωτήµατα που ακολουθούν:
(20 µονάδες)

1. Μπορείτε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες; Ναι ή όχι και γιατί; 
α) Να απαγορεύσετε σε κάποιον να µπει στο σπίτι σας. 
β) Να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές.
γ) Να εκδώσετε µια µαθητική εφηµερίδα.
δ) Να µην φοιτήσετε στο Γυµνάσιο.
ε) Να µην υπακούσετε σε έναν νόµο, επειδή τον θεωρείτε άδικο.

2. Στο παρακάτω απόσπασµα από το έργο του Αριστοτέλη Ρητορική 1366a
4-6 περιγράφονται τρεις µορφές πολιτευµάτων. Αφού το διαβάσετε, να
απαντήσετε στα ερωτήµατα που ακολουθούν:
«Σκοπός της δηµοκρατίας είναι η ελευθερία. Της ολιγαρχίας, η προστασία

των συµφερόντων της πλουτοκρατίας. Της αριστοκρατίας, η µόρφωση των
πολιτών και η τήρηση των πατροπαράδοτων συνηθειών που έχουν πάρει ισχύ
νόµου. Τέλος, σκοπός της τυραννίδας είναι η διατήρηση της εξουσίας».

α) Συµφωνείτε µε την άποψη του Αριστοτέλη για τον σκοπό της δηµο-
κρατίας σε σύγκριση και µε τις άλλες µορφές πολιτεύµατος; Να αιτιολογήσετε
την άποψή σας. (15 µονάδες)

β) Με ποιον τρόπο κατοχυρώνεται η ελευθερία των πολιτών σ’ ένα σύγ-
χρονο δηµοκρατικό κράτος, όπως η Ελλάδα; (15 µονάδες)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Το απόσπασµα που σας δίνεται είναι µια συνοπτική απόδοση των από-
ψεων της Αµερικανίδας πολιτικής φιλοσόφου Μάρτα Νούσµπαουµ από την
εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (12-6-2002), µε αφορµή την κυκλοφορία του βιβλίου
της “Κοινωνική ∆ικαιοσύνη και Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια”. Αφού το διαβάσετε,
να απαντήσετε στα ερωτήµατα που ακολουθούν: 

«Η δικαιοσύνη είναι η πρωταρχική αρετή των κοινωνικών θεσµών. Ένα
κράτος µπορεί να θεωρείται ηθικώς εντάξει όταν προσφέρει όχι µόνο τροφή
σε όλους τους πολίτες, αλλά και τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν (προϋπόθεση
απαραίτητη για την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων), όταν προστατεύει
αποτελεσµατικά την υγεία και επίσης, όταν εγγυάται ένα τίµιο σύστηµα ενη-
µέρωσης».
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α) Πόσο σηµαντική είναι κατά τη γνώµη σας η ύπαρξη και η τήρηση κα-
νόνων δικαίου για την ειρηνική συµβίωση των ανθρώπων; Με άλλα λόγια,
είναι όντως η δικαιοσύνη “η πρωταρχική αρετή των κοινωνικών θεσµών”; 

β) Η Μάρτα Νουσµπάουµ θεωρεί ότι κριτήρια για την ανάπτυξη µιας
κοινωνίας και για την ευηµερία των πολιτών της, εκτός από την παροχή
υλικών αγαθών, είναι και η δυνατότητα εκπαίδευσης των πολιτών, η προστασία
της υγείας τους και η εγγύηση, από την πλευρά του κράτους, για ένα αξιόπιστο
σύστηµα ενηµέρωσης των πολιτών. Τι ισχύει στην Ελλάδα σήµερα; Απολαµ-
βάνουν οι πολίτες το δικαίωµα στην εκπαίδευση, στη δηµόσια υγεία, στην
ενηµέρωση και, αν ναι, πώς διασφαλίζεται το δικαίωµα αυτό; 

2. Το παρακάτω απόσπασµα από το έργο του Αριστοτέλη Πολιτικά

1287a21-26 αναφέρεται στη σηµασία που έχει ο νόµος στο δηµοκρατικό πολί-
τευµα. Αφού το διαβάσετε, να απαντήσετε στα ερωτήµατα που ακολουθούν:

«Είναι προτιµότερο να είναι βασιλιάς ο νόµος παρά οποιοσδήποτε πολί-
της. Και, σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, αν παραστεί ανάγκη να διοριστούν
άρχοντες µερικοί, αυτούς θα τους διορίσουµε σαν “φύλακες και υπηρέτες
των νόµων”. Γιατί, αναγκαστικά, πρέπει να υπάρχουν µερικοί άρχοντες, αλλά
δεν είναι δίκαιο να κατέχει ένας µονάχα την εξουσία, όταν όλοι οι πολίτες
είναι όµοιοι µεταξύ τους».

α) Συµφωνείτε µε την άποψη του Αριστοτέλη ότι είναι προτιµότερο για
µια πολιτεία «να είναι βασιλιάς ο νόµος παρά οποιοσδήποτε πολίτης»; Να αι-
τιολογήσετε την άποψή σας.

β) Ποιος ασκεί την εξουσία σ’ ένα σύγχρονο δηµοκρατικό κράτος, όπως
η Ελλάδα; Υπάρχουν όρια στην άσκηση της κρατικής εξουσίας και ποια είναι
αυτά; 
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ΓΑΚ - Γενικά Αρχεία του Κράτους, http://gak.att.sch.gr/
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, http://www.sport.gov.gr/
Γραφείο Πρωθυπουργού, http://www.primeminister.gr/
Ε∆ΕΛ - Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, http://www.edel.gr/
ΕΥΠ - Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, http://www.nis.gr/
Προεδρία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, http://www.presidency.gr/
ΥΠΟ - Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στή-

ριξης, http://www.mou.gr/
Υπουργείο Αιγαίου, http://www.ypai.gr
Υπουργείο Ανάπτυξης, http://www.ypan.gr/
Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, http://www. gge.gr/
Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας,

http://www.gsrt.gr/
Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, http://www.efpolis.gr
Υπουργείο Γεωργίας, http://www.minagric.gr/
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, http://www.ydt.gr/
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, http://www.ministryofjustice.gr
Υπουργείο Εθνικής Aµυνας, http://www.mod.gr/
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, http://www.mnec.gr/
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, http://www.ypepth.gr
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων - Γενική Γραµµατεία Λαϊκής

Επιµόρφωσης http://www.gsae.edu.gr/
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων - Γενική Γραµµατεία Νέας

Γενιάς http://www.neagenia.gr/
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας , http://www.yen.gr/
Υπουργείο Εξωτερικών, http://www.mfa.gr/
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, http://www.labor-ministry.gr/
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Γραµµατεία Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων, http://www.ggka.gr/
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική ∆ιεύθυνση Συν-

θηκών & Υγιεινής της Εργασίας, http://www.osh.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας,

http:// www.civilprotection.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών, http://www.ypes.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,

http://www. gspa.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραµµατεία Ισότητας, http://www. isotita.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών - ∆ίκτυο «Σύζευξις», http://www.syzefxis.gov.gr/



Υπουργείο Εσωτερικών - Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
http://ils.ekdd.gr/seeda/index.html

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, http://www.mathra.gr/
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, http://www.yme.gov.gr/
Υπουργείο Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων,

http://www.e-oikonomia.gr/
Υπουργείο Οικονοµικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,

http://www.mof-glk.gr/
Υπουργείο Οικονοµικών - ∆ιεύθυνση Κρατικών Λαχείων,

http://www.kratika-laxeia.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων,

http://www.environment.gov.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων,

http://www.minenv.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων,

http://www.ypehode.gov.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων - Γενική Γραµ-

µατεία ∆ηµοσίων Έργων - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΟΑΛΑΑ,
http://www.epoalaa.gr/

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων - ∆ιεύθυνση Μη-
τρώων & Τεχνικών Επαγγελµάτων, http://www.ypexd15.gr/

Υπουργείο Πολιτισµού, http://www.culture.gr/
Υπουργείο Πολιτισµού - Αλέξανδρος, http://alexander.macedonia.culture.gr/
Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, http://www.minpress.gr/
Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, http://www.ypyp.gr/
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