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5νο ηφκνο 



Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / 
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α: 
«Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ 
εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
Μηράιεο Αγ. Παπαδφπνπινο Οκφηηκνο 
Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πξφεδξνο ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ 
βηβιίσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε βάζε ην 
ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γπκλάζην» 
Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ 
Αληψληνο . Μπνκπέηζεο 
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 

 

Αλαπιεξσηέο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ 
Γεψξγηνο Κ. Παιεφο 
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 
Ηγλάηηνο Δ. Υαηδεεπζηξαηίνπ 
Μόνιμος Πάρεδρος ηοσ Παιδαγ. Ινζηιη. 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ 
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 
25% απφ εζληθνχο πφξνπο. 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
ηέιια σηεξίνπ, Νομικός,  

Εκπαιδεσηικός Β/θμιας Εκπ/ζης  
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε, Νομικός,  

Εκπαιδεσηικός Β/θμιας Εκπ/ζης  
Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ, Κοινωνιο- 

λόγος, Εκπ. Β/θμιας Εκπαίδεσζης 
 

ΚΡΗΣΔ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Αλαζηαζία Αζαλαζνχια-Ρέππα 

Αναπλ. Καθηγήηρια ηης Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ  
Βαζίιεηνο Μπνχξκπνπιαο 

Στολικός Σύμβοσλος  
νθία Ρνδίηνπ, Ννκηθφο,  

Εκπαιδεσηικός Β/θμιας Εκπ/ζης 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Κιεηψ Γθημειή 

Σκιηζογράθος-Εικονογράθος 
 

 
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 

Αληψληνο Μαζηξαπάο, Φιλόλογος,  



ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 

Παχινο Μάξαληνο, Σύμβοσλος  
Νομικών/Πολιηικών Επιζη. ζηο Π.Ι.  

Νηθφιανο Πεηξφπνπινο  
Σύμβοσλος Κοινωνιολογίας ζηο Π.Ι. 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

Παχινο Μάξαληνο, Σύμβοσλος  
Νομικών/Πολιηικών Επιζη. ζηο Π.Ι. 

 
ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ - 
MULTIMEDIA A.E.» 

 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΓΗΑ 

ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΟΡΑΖ 
Οκάδα Δξγαζίαο Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ 
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ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
 

 
 

ηέιια σηεξίνπ 
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε        

Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ 
 

 

 

Κνηλσληθή θαη  
Πνιηηηθή Αγσγή 

 
Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 
 

5νο ηφκνο 



 14 Η δηεζλήο θνηλόηεηα 
 

 Ζ Γηεζλήο Κνηλφηεηα θαη ην  
Γηεζλέο δίθαην 

 Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

 Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

 Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ θφζκν 
 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην  
γλψξηζεο ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, πνπ απνηειεί κηαλ έλσζε 
επξσπατθψλ θξαηψλ. Αληίζηνηρα ηα 
θξάηε, δηεζλψο πηα, παίξλνπλ απν-
θάζεηο γηα ζνβαξά παγθφζκηα πξν-
βιήκαηα κέζα απφ δηεζλή φξγαλα. 
Μπνξείο λα δηαβάζεηο πάιη ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 
ζνπ πνπ πξνβιέπεη ην χληαγκα 
(θεθ. 12). Οη βαζηθέο αξρέο ησλ 
δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλεη ην 
ειιεληθφ χληαγκα πξνέξρνληαη 
απφ ηα 30 άξζξα ηεο Οηθνπκεληθήο  
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Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξψπηλσλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ OHE, πνπ έρεη 
ςεθίζεη θαη αλαγλσξίζεη ε Διιάδα 
απφ ην 1949. 
 

Σν βηβιίν ηνπ Αλξί Εαθάξ  
«Πέληε δηζεθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ζε έλα πιενχκελν» ζα ζε 
βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηο ηα θνηλά 
πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ ηνπ 
πιαλήηε καο θαη ηελ αλάγθε γηα 
δηεζλή ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε, 
«Σν εκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ» 
πεξηγξάθεη, κέζα απφ ηα κάηηα ελφο 
παηδηνχ, ηε θξίθε ηνπ θαζηζκνχ 
φηαλ δελ ππήξρε ε δηεζλήο 
θνηλφηεηα. 
 

Οη ηαηλίεο «ηα ζχλνξα ηνπ  
θφζκνπ» ηνπ Μ. Γνπηληεξ-

κπφηνκ, «Μεζπζκέλα άινγα» ηνπ 
Μπ. Γθνκπάηη θαη ην ληνθπκαληέξ  
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κε καξηπξίεο πξνζθχγσλ 
«Αφξαηνη-παξάλνκνη ζηελ Δπξψ- 
πε» ηνπ Α. Βφηη. Πξνζπάζεζε λα 
έξζεηο ζηε ζέζε ησλ λεαξψλ 
πξσηαγσληζηψλ, γηα λα 
αληηιεθζείο πνηα δηθαηψκαηα πνπ 
απνιακβάλεηο ζαλ πνιίηεο κηαο 
δεκνθξαηηθήο ρψξαο, είλαη 
άγλσζηα ζε εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο 
ηνπ πιαλήηε ζήκεξα. 
 

Γηα ην έξγν ηνπ OHE ζα ελε- 
κεξσζείο απφ ηηο ηζηνζειί- 
δεο ηνπ, πνπ δηαζέηνπλ 

πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ 
(www.un.org) . Γηα ηε δηεζλή ζέζε 
ηεο Διιάδαο κπνξείο λα ελεκεξσ-
ζείο απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξ-
γείνπ Δμσηεξηθψλ (www.mfhr.gr) . 
Πνιιέο είλαη νη δηεζλείο MKO πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο 
Μπνξείο λα γλσξίζεηο ην έξγν ηεο  

8 / 134 



Γηεζλνχο Ακλεζηίαο 
(www.amnesty.gr), λα ελεκεξσζείο 
γηα ηελ θαηαπάηεζε αλζξψπηλσλ 
δηθαησκάησλ απφ ην Διιεληθφ 
Παξαηεξεηήξην ηεο πκθσλίαο ηνπ 
Διζίλθη (www.greekhelsinki.gr) θαη 
λα γλσξίζεηο ηα πξνβιήκαηα ησλ 
πξνζθχγσλ απφ ην Διιεληθφ 
πκβνχιην γηα ηνπο πξφζθπγεο 
(www.gcr.gr ). 
 

Απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, 
νη αλζξψπηλνη πνιηηηζκνί πήξαλ ν 
έλαο απφ ηνλ άιινλ ηε ζθπηάιε 
ζηνλ αγψλα ηεο αλζξσπφηεηαο γηα 
εμέιημε. Απφ ηνπο Βαβπιψληνπο θαη 
ηνπο Αηγππηίνπο, ζηνπο Αξραίνπο 
Έιιελεο θαη κεηά ζηνπο Ρσκαίνπο, 
ηνπο Άξαβεο , ζηελ Δπξψπε θαη ζε 
φινλ ηνλ θφζκν, ε ζθπηάιε πέξαζε 
κέζα απφ ηνπο αηψλεο, γηα λα 
δηακνξθψζεη ηελ θιεξνλνκηά ελφο  
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παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ 
νπνίνπ φινη είκαζηε ηζφηηκα κέιε. 
Σν Κεθάιαην απηφ ζα ζε ελεκεξψ-
ζεη γηα ηα δηεζλή πξνβιήκαηα θαη 
ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη αιιειεγ-
γχε πνπ νθείιεη λα ραξαθηεξίδεη ηηο 
ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θξάηε, ψζηε ε 
δσή ησλ δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξψ-
πσλ ηνπ πιαλήηε καο λα είλαη 
αληάμηα ηνπ παγθφζκηνπ 
πνιηηηζκνχ καο. 

 
14.1 Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα  

θαη ην δηεζλέο δίθαην 
 

πσο είδακε, ηα θξαηηθά φξγαλα 
(Κπβέξλεζε, Κνηλνβνχιην, Πξφε-
δξνο), θαζνξίδνπλ ηελ εζληθή πνιη-
ηηθή κε βάζε ην χληαγκα θαη ηνπο 
λφκνπο. ην ρψξν ηεο ΔΔ, αληίζηνη-
ρα φξγαλα (Δπηηξνπή, πκβνχιην, 
Κνηλνβνχιην) θαζνξίδνπλ ηελ 
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επξσπατθή πνιηηηθή κε βάζε ηελ 
επξσπατθή λνκνζεζία. Ζ πθήιηνο, 
καδί κε ην δηάζηεκα, απνηεινχλ 
έλαλ εληαίν ρψξν πνπ νλνκάδεηαη 

δηεζλήο. Σα θξάηε πνπ δξνπλ ζε 
απηφλ ηνλ εληαίν ρψξν απνηεινχλ 

ηε δηεζλή θνηλόηεηα θαη νη ζρέζεηο 
πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο 

νλνκάδνληαη δηεζλείο ζρέζεηο. Οη 
αξρέο θαη νη θαλφλεο, πνπ ξπζκί-
δνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 
ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ζπληζηνχλ 

ην δηεζλέο δίθαην. Σέηνηεο αξρέο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ ράξ-
ηε ηνπ ΟΖΔ, νη αξρέο ηεο ηζφηεηαο, 
ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο απηνδηάζεζεο 
ησλ θξαηψλ θαη ηεο κε επέκβαζεο 
ελφο θξάηνπο ζε έλα άιιν κε ζηξα-
ηησηηθά κέζα. Σε δηεζλή ζπλεξγαζία 
εθθξάδνπλ θαη πξαγκαηψλνπλ νη 

Γηεζλείο Οξγαληζκνί. 
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 Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 
θπξίσο θαηά ηνλ 19ν θαη αξρέο ηνπ 
20νπ αηψλα, ε ξχζκηζε ησλ ζρέζε-
σλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ εμαξηηφηαλ 
απφ ηε δχλακε πνπ δηέζεηε ην θάζε 
θξάηνο ζηνλ θφζκν. πνην θξάηνο 
δηέζεηε πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή θαη 
νηθνλνκηθή δχλακε δηεχζπλε ηηο 
ηχρεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ νξγά-
λσζε ηεο Γηεζλνχο θνηλφηεηαο κε 
ηελ ίδξπζε ησλ Γηεζλψλ Οξγαλη-
ζκψλ γίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε 
κεηά ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ησλ 
δχν Παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Ηδηαί-
ηεξα ζήκεξα, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 
ησλ θξαηψλ πξνβάιιεη σο αλαγθαη-
φηεηα, εμαηηίαο ησλ θνζκνγνληθψλ 
αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη. 

Η δηαηήξεζε ηεο παγθόζκηαο εηξή-
λεο, ε πξνζηαζία ησλ αλζξώπη-
λσλ δηθαησκάησλ, ε κείσζε ησλ 
ηεξάζηησλ νηθνλνκηθώλ θαη 
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θνηλσληθώλ αληζνηήησλ ησλ ιαώλ 
θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιιν-
ληνο είλαη νη βαζηθνί ιόγνη πνπ 
επηβάιινπλ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία. 
πγθεθξηκέλα: 
 Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη 
πάξεη δηεζλή ραξαθηήξα. Ζ παγθν-
ζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο πξνζ-
δηνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλε-
ηαη ε παξαγσγή, ηνλ ηξφπν 
θπθινθνξίαο ησλ πξντφλησλ ζε 
νιφθιεξν ην δηεζλή ρψξν, ηε 
δηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά 
θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψ-
πσλ. Μαθξηλά ζπκβάληα νηθνλνκη-
θνχ ή φρη ραξαθηήξα καο επεξεά-
δνπλ πην άκεζα θαη γξήγνξα απφ 
φηη ζην παξειζφλ, π.ρ. ε πηψζε 
ηνπ δείθηε (Dow Jones) ζην 
Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο 
επεξεάδεη αξλεηηθά φια ηα 
ρξεκαηηζηήξηα ηνπ θφζκνπ. 
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 Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 
ηερλνινγίαο θαηαξγνχλ ηηο απνζηά-
ζεηο, π.ρ. ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 
(ηειεταηξηθή, ζπλεξγαζία Παλεπη-
ζηεκίσλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκα-
ηα), ην ίδην θαη ηα ζχγρξνλα κέζα 
ζπγθνηλσλίαο θ.ά. 
 Ζ δηαηάξαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξ-
ξνπίαο είλαη πιένλ παγθφζκην πξφ-
βιεκα. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ δάζνπο 
ηνπ Ακαδνλίνπ, ηα ππξεληθά απφ-
βιεηα ή ε κείσζε ηνπ φδνληνο απαη-
ηνχλ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηελ 
επίιπζε ηνπο (Γηεζλήο πλδηάζθε-
ςε ηνπ Κηφην γηα ην πεξηβάιινλ). 
 Ζ κε εμαζθάιηζε θαη ε ειιηπήο 
πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαη-
σκάησλ, π.ρ. ε εθκεηάιιεπζε ησλ 
παηδηψλ (δνπιεκπφξην, παηδηθή 
πνξλεία) απνηειεί ζήκεξα δηεζλέο 
πξφβιεκα πνπ απαηηεί ηε δηεζλή 
ζπλεξγαζία ησλ δησθηηθψλ αξρψλ. 
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 Ο πφιεκνο, νη εμνπιηζκνί (ππξε-
ληθά φπια, ε ηξνκνθξαηία ππνλν-
κεχνπλ ηελ εηξήλε, π.ρ. ε ηξνκν-
θξαηηθή επίζεζε ζηνπο δίδπκνπο 
πχξγνπο νδήγεζε ζε δχν πνιέκνπο 
κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο, πνπ ζθξά-
γηζαλ ηελ είζνδν ηνπ 21νπ αηψλα. 
 Ζ θηψρεηα, ε πείλα θαη ε έληαζε 
ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηδηαί-
ηεξα ζε βάξνο ησλ αλαπηπζζφκε-
λσλ ρσξψλ, απνηεινχλ δηεζλή 
πξνβιήκαηα Ζ αληηκεηψπηζε ηνπο 
απαηηεί ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη 
αιιειεγγχε. 
 

«Αο παξαζηήζνπκε κε κηα πνιχ 
κηθξή ηειεία ηε δχλακε ηεο βφκβαο 
πνπ θαηάζηξεςε ηε Υηξνζίκα 

 
θαη κε θάπσο πην έληνλε ηειεία ην 
δεθαπιάζην απηήο ηεο δχλακεο 
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Σν ζχλνιν ησλ βνκβψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ φινπο ηνπο 
αληηπάινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ 
παγθνζκίνπ πνιέκνπ παξηζηάλεηαη 
κε 20 ηειείεο 
 
 
 

Γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο αλζξσπφ-
ηεηαο ζα έθηαλε κηα δχλακε ίζε κε 
απηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 2000 
απφ απηέο ηηο ηειείεο. 

Όζν γηα ην ζηνθ ησλ ππξεληθώλ 
όπισλ πνπ είλαη ζήκεξα 
δηαζέζηκν θαη πνπ αληηζηνηρεί ζε 
100.000 ηειείεο ρξεηάδνληαη 4 
ζειίδεο ηνλ βηβιίνπ γηα λα ηηο 
ζπκπεξηιάβνπκε όιεο.» 
 

Πηγή: Ανρί Εακάρ  
«Πένηε διζεκαηομμύρια άνθρωποι ζε 

ένα πλεούμενο» (1989) 
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ηελ αξρή, θάζε θξάηνο γηα λα ζπ-
λάςεη ζρέζεηο κε έλα άιιν, ρξεζη-
κνπνίεζε ηνπο δηπισκαηηθνχο 
αληηπξνζψπνπο ηνπ. Οη δηπισκά-
ηεο, (πξέζβεηο, πξφμελνη) είλαη 
αθφκα θαη ζήκεξα ηα φξγαλα ηεο 
Πνιηηείαο, ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί 
ην έξγν ηεο αλάπηπμεο ησλ δηεζλψλ 
ζρέζεσλ θαη ηεο δηεζλνχο ζπλεξγα-
ζίαο ηνπ θάζε θξάηνπο. Με απηφ ηνλ 
ηξφπν γίλνληαη νη επίζεκεο επαθέο 
κεηαμχ ηα)λ θπβεξλήζεσλ. ηε 
ζπλέρεηα φκσο, δηαπηζηψλνληαο φηη 
ε θιαζηθή δηπισκαηία δελ επαξθεί, 
ηα θξάηε αλέπηπμαλ θαη άιινπο 
ηξφπνπο πνιπκενχο ζπλεξγαζίαο 
(Γηεζλείο πλδηαζθέςεηο, Γηεζλείο 
Οξγαληζκνί). 
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θση. 14.1 Ο ππνζηηη- 
ζκφο καζηίδεη ηνλ  
ηξίην θφζκν. 33.000  
παηδηά πεζαίλνπλ  
θαζεκεξηλά απφ ηε  
θηψρεηα. Αληί λα 

θιείζεη ηε ςαιίδα κεηαμχ πινχζησλ 
θαη θησρψλ, λα ζξέςεη ηνπο πεηλα-
ζκέλνπο θαη λα γηαηξέςεη ηνπο 
αζζελείο, φπσο ππνζρφηαλ, ε ξαγ-
δαία επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή 
θνχξζα ησλ ηειεπηαίσλ 30 ρξφλσλ, 
θαηάθεξε κφλν λα θάλεη ηνπο 
πινχζηνπο πινπζηφηεξνπο θαη λα 
νδεγήζεη ηνπο ήδε θησρνχο ζηελ 
απειπηζία θαη ην ζάλαην απφ ηελ 
αζηηία θαη ηηο κνιπζκαηηθέο αζζέ-
λεηεο. Οη 200 πινπζηφηεξνη άλζξσ-
πνη ηνπ θφζκνπ δηπιαζίαζαλ ηελ 
πεξηνπζία ηνπο κεηαμχ 1994 θαη 
1998 απφ 448 δηο ζε 1 ηξηο δνιάξηα. 
Οη ηξεηο πινπζηφηεξνη δηαζέηνπλ  

18 / 136 



κεγαιχηεξε πεξηνπζία απφ ην ζπ-
λνιηθφ πιεζπζκφ ησλ 48 θησρφηε-
ξσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ, δειαδή 
πάλσ απφ 800 εθαη. αλζξψπνπο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο 
επζχλεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο 
γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηξίηνπ 
θφζκνπ. 

 
Βαζικές έννοιες μαθήμαηος  

 
Γηεζλήο Υώξνο 

 

Γηεζλήο Κνηλόηεηα 
 

Γηεζλείο ρέζεηο 
 

Γηεζλέο Γίθαην 
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14.2.1 Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί 
ζεζκνζεηνχληαη, θπξίσο κεηά ην Β΄ 
Παγθφζκην Πφιεκν, σο απνηέιεζκα 
ηεο αληίιεςεο φηη ηα δηεζλή 
πξνβιήκαηα απαηηνχλ ηε δηαξθή 
ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ. 
 Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί είλαη 

δηαθξαηηθνί απνηεινχληαη δειαδή 
απφ θξάηε-κέιε πνπ έρνπλ θνηλνχο 
ζθνπνχο θαη κφληκε ζπλεξγαζία ζε 
ζέκαηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνη-
λσληθά, αλζξσπηζηηθά, κνξθσηηθά 
θαη ζέκαηα αζθαιείαο. 
 Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί 
δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο. ζα αλαθέξνπκε κφλν ηε 
δηάθξηζε ηνπο ζε Παγθφζκηνπο θαη 
Πεξηθεξεηαθνχο, Κπβεξλεηηθνχο θαη 
Με Κπβεξλεηηθνχο: 

 Παγθόζκηνη είλαη νη Οξγαληζκνί 
πνπ δέρνληαη ηε ζπκκεηνρή φισλ 
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ησλ θξαηψλ, π.ρ. ΟΖΔ θαη φιεο νη 
Οξγαλψζεηο ηνπ. Πεξηθεξεηαθνί 
είλαη νη Οξγαληζκνί πνπ δέρνληαη 
ηε ζπκκεηνρή θξαηψλ πνπ αλήθνπλ 
ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 
πεξηθέξεηα π.ρ. NATO. 
 Γηεζλείο Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί 
(ΓΚΟ), ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ 
θξάηε -κέιε, π.ρ. ΟΖΔ, NATO, 
ΟΑΔ θ.ά. θαη Γηεζλείο Με 
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), 
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νκάδεο 
πνιηηψλ θαη νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 
αλεμάξηεηα απφ ηηο θπβεξλήζεηο 
ησλ θξαηψλ, π.ρ. Γηεζλήο Δξπζξφο 
ηαπξφο, Γηεζλήο Ακλεζηία, 
Greenpeace θ.ά. 
 

 

θωη.14.2 Φαληάζνπ  
φηη δελ ππάξρνπλ  
θξάηε. Γελ είλαη δχ- 
ζθνιν λα ην θάλεηο.  
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Καλείο ιφγνο γηα λα ζθνηψλεηο ή λα 
πεζαίλεηο...  
Φαληάζνπ φινπο ηνπο αλζξψπνπο 
λα δνπλ κηα δσή κέζα ζε εηξήλε... 
Φαληάζνπ φηη δελ ππάξρνπλ 
θαηερφκελα.  
Αλαξσηηέκαη αλ κπνξείο. Κακία 
αλάγθε γηα απιεζηία ή πείλα. Μηα 
αδειθφηεηα αλζξψπσλ.  
Φαληάζνπ φινπο ηνπο αλζξψπνπο 
λα κνηξάδνληαη φιν ηνλ θφζκν... 

«Imagine» John Lenon 

 
14.2.2 Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ 
Ζ ίδξπζε ηνπ ΟΖΔ απνηειεί έθθξα-
ζε ηεο γεληθεπκέλεο θηιεηξεληθήο 
ηάζεο ησλ ιαψλ κεηά ην Β΄ 
Παγθφζκην πφιεκν. 
 Ζ ηδξπηηθή πξάμε ηνπ, δειαδή ν 
θαηαζηαηηθφο ηνπ ράξηεο, ππνγξά-
θεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1945 απφ 
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52 θξάηε. ήκεξα, ηα κέιε ηνπ ΟΖΔ 
είλαη 192, ζρεδφλ φια ηα θξάηε ηνπ 
ζχγρξνλνπ θφζκνπ θαη ε έδξα ηνπ 
είλαη ε Ν. Τφξθε. Οη ζθνπνί ηνπ 
ΟΖΔ είλαη: 
 λα δηαθπιάμεη ηε δηεζλή εηξήλε 
θαη αζθάιεηα, 
 λα αλαπηχμεη αλάκεζα ζηα έζλε 
ζρέζεηο θηιίαο κε βάζε ηελ ηζφηεηα 
θαη ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ 
ιαψλ, 
 λα ζπκβάιεη ζηε δηεζλή ζπλεξγα-
ζία γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ νηθν-
λνκηθνχ, θνηλσληθνχ, πλεπκαηηθνχ, 
αλζξσπηζηηθνχ θαη πεξηβαιινληη-
θνχ ραξαθηήξα, πνπ απαζρνινχλ 
νιφθιεξν ην ζχγρξνλν θφζκν, 
 λα εληζρχζεη ην ζεβαζκφ ζηα δη-
θαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηηο ζε-
κειηψδεηο ειεπζεξίεο ηνπ (Γηαθήξπ-
με ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 
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πνπ πηνζέηεζε ε Γεληθή πλέιεπζε 
ην Γεθέκβξην ηνπ 1948), 
 λα ζπκβάιεη κε ηα φξγαλα ηνπ 
ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
αλάπηπμε ησλ ιαψλ. 
 Ο ΟΖΔ δηαζέηεη έμε θχξηα φξγαλα 
γηα λα πξαγκαηψλνπλ ηνπο ζθν-
πνχο ηνπ θαη πιήζνο άιινπο θνξείο 
θαη νξγαλψζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη 
καδί ηνπ.  
Σα θχξηα φξγαλα είλαη:  

α) Γεληθή πλέιεπζε 
Απνηειείηαη απφ ηνπο αληηπξνζψ-
πνπο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ 
ΟΖΔ. πλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά 
ην ρξφλν θαη ζπδεηά γηα φια ηα 
θξίζηκα πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπφ-
ηεηαο, θπξίσο γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ηεο δηεζλνχο 
εηξήλεο θαη αζθάιεηαο.  

 
 

24 / 137 



β) πκβνύιην Αζθαιείαο 
Απνηειείηαη απφ 15 κέιε. Σα 5 κέιε 
απφ απηά (ΖΠΑ, Κίλα, Μ. Βξεηαλία, 
Γαιιία θαη Ρσζία) είλαη κφληκα θαη 
ηα ππφινηπα 10 εθιέγνληαη απφ ηε 
Γεληθή ζπλέιεπζε γηα ζεηεία 2 
εηψλ. Οη θχξηεο αξκνδηφηεηέο ηνπ 
είλαη ε εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ 
δηαθνξψλ θαη ε ιήςε ζρεηηθψλ 
κέηξσλ ζε πεξηπηψζεηο δηαηάξαμεο 
ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεη-
αο. Σα κέηξα κπνξεί λα είλαη εηξελη-
θά, π.ρ. δηαθνπή δηπισκαηηθψλ 
ζρέζεσλ, νηθνλνκηθφο απνθιεηζκφο 
ή θαη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο.  

γ) Γεληθή Γξακκαηεία 
Απνηειείηαη απφ ην Γεληθφ 
Γξακκαηέα θαη απφ ηνπο κφληκνπο 
ππαιιήινπο ηνπ ΟΖΔ. Ο Γεληθφο 
Γξακκαηέαο είλαη ν αλψηαηνο ππάι-
ιεινο ηνπ ΟΖΔ παξίζηαηαη ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο φισλ ησλ νξγάλσλ 
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(εθηφο απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην), 
ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 
θαη αλαιακβάλεη πνιηηηθέο πξσην-
βνπιίεο γηα ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε 
δηεζλψλ δηαθνξψλ, π.ρ. ην ζρέδην 
γηα ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ 
πνπ ππήξμε πξσηνβνπιία ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα Κφθη Αλάλ. 

δ)Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο 
Δίλαη ην κνλαδηθφ θχξην φξγαλν ηνπ 
ΟΖΔ πνπ εδξεχεη ζηελ Οιιαλδηθή 
πφιε Υάγε θαη φρη ζηε Ν. Τφξθε, 
φπσο φια ηα ππφινηπα. Απνηειεί-
ηαη απφ 15 δηθαζηέο πνπ εθιέγνληαη 
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην 
πκβνχιην Αζθαιείαο. Δπηιχεη 
δηαθνξέο κφλν κεηαμχ θξαηψλ κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ην δεηνχλ 
θαη ηα δχν θξάηε πνπ θαηαθεχγνπλ 
ζε απηφ. 
 Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ θχξηα 
φξγαλα ηνπ ΟΖΔ, ζπλεξγάδνληαη κε 
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ηνλ νξγαληζκφ άιινη θνξείο θαη 
νξγαλψζεηο πνπ απνηεινχλ φινη 
καδί ην χζηεκα ηνπ ΟΖΔ, φπσο ε 
UNICEF, ε UNESCO, ε Όπαηε Αξ-
κνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπ-
γεο, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 
Δκπνξίνπ), ε Παγθφζκηα Οξγάλσ-
ζε Τγείαο (WHO), ε Γηεζλήο 
Σξάπεδα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 
Σακείν θ.ά. 
 

 

θωη.14.3 Δπίηεπγκα  
ζηελ ηζηνξία ηεο  
UNICEF είλαη ε πηνζέηε- 
ζε ηεο χκβαζεο γηα ηα  
δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ. 
ήκεξα, ζρεδφλ φια ηα παηδηά ηνπ 
θφζκνπ δνπλ ζε ρψξεο πνπ έρνπλ 
επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε απηή, αλ 
θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δπζηπ-
ρψο δελ ηελ εθαξκφδνπλ. Κχξηνη  
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ζηφρνη ηεο νξγάλσζεο είλαη ε 
θαηαπνιέκεζε ησλ θχξησλ αηηηψλ 
ζαλάηνπ θαη αζζελεηψλ ησλ 
παηδηψλ, θαη ε εθπαίδεπζε ηνπο. 
(www.unicef.org ) 
 

 

Οη θαθέο εηδήζεηο 
 

12 εθαηνκκύξηα παηδηά θάησ ησλ 5 
εηψλ πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν απφ 

πξνιακβαλφκελεο αζζέλεηεο 
 

160-180 εθαηνκκύξηα παηδηά 
πάζρνπλ απφ ππνζηηηζκφ 
 

33.000 παηδηά πεζαίλνπλ θάζε 
κέξα απφ ηα ζπλδπαζκέλα 
απνηειέζκαηα ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 
πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο 
 

1 εθαηνκκύξην παηδηά θάζε ρξφλν 
κπαίλνπλ ζηελ αγνξά ηνπ ζεμ, ζηελ 
πιεηνλφηεηα ηνπο ζηελ Αζία 
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250 εθνηνκκύξηα παηδηά εξγάδν-
ληαη θάησ απφ ζπλζήθεο νπζηαζηη-
θήο δνπιείαο. ε 300.000 ππνινγί-
δνληαη ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη 
ζην ζηξαηφ ζε εκπφιεκεο πεξηνρέο 
 

130 εθαηνκκ. παηδηά, θπξίσο 
θνξίηζηα, δελ πεγαίλνπλ ζρνιείν 
 

Οη θαιέο εηδήζεηο 
 

ήκεξα. 1 εθαηνκκύξην 
πεξηζζφηεξα παηδηά -απφ φ,ηη πξηλ 
απφ κηα δεθαεηία- θαηαθέξλνπλ λα 
μεπεξάζνπλ ηελ θξίζηκε ειηθία ησλ 
5 εηψλ. πλνιηθά, ζε 3 εθαηνκκχξηα 
ζψδνληαη ράξε ζηα εκβφιηα θαη 
άιιεο παξεκβάζεηο ηεο UNICEF 
 

Ζ πνιηνκπειίηηδα ηείλεη λα 
εμαθαληζηεί. Οη ζάλαηνη απφ ηιαξά 

έρνπλ κεησζεί θαηά 85% θαη  
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εθείλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
λενγληθφ ηέηαλν θαηά ηα δπν ηξίηα 
 

12 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη 
απνθεχγνπλ ηελ πλεπκαηηθή 
θαζπζηέξεζε ράξε ζηελ ησδίσζε 
ηνπ αιαηηνχ πνπ θαηαλαιψλνπλ 

 

Ζ UNESCO (www.unesco.org), δξα-
ζηεξηνπνηείηαη, ζηνπο ηνκείο ηεο 
εθπαίδεπζεο, ηεο επηζηήκεο θαη 
ηνπ πνιηηηζκνχ. ηα πξνγξάκκαηα 
ηεο εληάζζεηαη ε πξνζηαζία ησλ 
παγθφζκησλ πνιηηηζηηθψλ κλεκεί-
σλ. ην πιαίζην απηψλ ησλ δξάζε-
σλ, έρεη ρξεκαηνδνηήζεη πξνγξάκ-
καηα γηα ηε δηάζσζε ηεο Αγίαο 
νθίαο θαη ηεο πφιεο ηεο Βελεηίαο. 
Δπίζεο θαηήγγεηιε ηηο θαηαζηξνθέο  
πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ απφ ηνπο 
βνκβαξδηζκνχο ζην Αθγαληζηάλ, 
ην Ηξάθ θαη ηε εξβία.  
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηε ζε-
καζία ηεο δηαθχιαμεο ηεο παγθφ-
ζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 

 
 

Human Rights, 
Refugees  
and UNHCR 

 
 
 
θωη. 14.4 H Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ 
ΟΖΔ γηα ηνπ Πξφζθπγεο (UNHCR) 
(www.unhcr.gr) είλαη νξγάλσζε 
πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ 
ΟΖΔ θαη αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηα-
ζία ησλ πξνζθχγσλ δηεζλψο. 
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ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΔΝΣΟΛΗ  
ΣΗ ΤΠΑΣΗ ΑΡΜΟΣΔΙΑ -ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
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Αζία 5.770.300 33.100 49.200 2.968.000 8.820.700 
Αθξηθή 3.305.100 107.200 266.800 494.500 4.173.500 
Δπξψ-
πε 

2.227.900 335.400 146.500 2.145.600 4.855.400 

Βφξεηα 
Ακεξη-
θή 

645.100 441.700 - - 1.086.800 
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Λαηηληθή 
Ακεξηθή 
θαη Κα-
ξατβηθή 

37.400 7.900 200 720.000 765.400 

Χθεαλία 65.400 15.600 - 300  
ΤΝΟΛΟ  940.800 462.700 6.328.400 19.783.100 

πίνακας 14.1 πεγή: Όπαηε αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ 
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Βαζικές έννοιες μαθήμαηος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηεζλείο 
Οξγαληζκνί 

Γηεζλείο 
Κπβεξλεηηθνί 
Οξγαληζκνί 

(Γ.Κ.Ο) 

Γηεζλείο Με 
Κπβεξλεηηθέο 
Οξγαλώζεηο  

(ΜΚΟ) 

ΟΗΔ  Γεληθή πλέιεπζε 
 Γεληθόο Γξακκαηέαο 
 πκβνύιην Αζθαιείαο 
 Γηεζλέο Γηθαζηήξην 
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14.2.3 Οξγαληζκφο Βνξεηνηιαληηθνχ  
πκθψλνπ (NATO) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ «ςπρξνύ 
πνιέκνπ»* γελλήζεθαλ δχν 
ακπληηθνί Οξγαληζκνί, κε ζθνπφ  
ηε δηαθχιαμε ηεο εηξήλεο θαη ηεο 
αζθάιεηαο ησλ κειψλ ηνπο: To 
NATO, πνπ ηδξχεηαη απφ ηηο ΖΠΑ, 
ηνλ Καλαδά θαη ρψξεο ηεο Γπηηθήο 
Δπξψπεο θαη ην χκθσλν ηεο Βαξ-
ζνβίαο, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ νη 
ρψξεο ηεο «Αλαηνιηθήο Δπξψπεο».  
 
 

* Φπρξόο πόιεκνο: Οη αληαγσληζηη-
θέο ζρέζεηο, ζε επίπεδν δηπισκαηη-
θφ θαη εμνπιηζηηθφ, κεηαμχ ΖΠΑ θαη 
πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ 
ζπκκάρσλ ηνπο, πνπ δηήξθεζε απφ 
ην 1950 κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 
δεθαεηίαο ην ‘80. 
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Δλψ ζήκεξα ην χκθσλν ηεο 
Βαξζνβίαο δηαιχζεθε, κε ηελ 
θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ηε δεθαεηία 
ηνπ ‘90, ην NATO παξέκεηλε θαη ζε 
απηφ πξνζρψξεζαλ θαη νξηζκέλεο 
απφ ηηο πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο. 
 To NATO, γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζθνπψλ ηνπ, ρξεζηκνπνηεί ζηξα-
ηησηηθά θαη πνιηηηθά κέζα (πνιηηηθφ 
θαη ζηξαηησηηθφ ζθέινο). Γηα λα 
αλαιάβεη λφκηκε δξάζε ην NATO 
πξέπεη απηφ λα απνθαζηζηεί απφ 
ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, 
π.ρ. ε εηζβνιή ησλ δπλάκεσλ ηνπ 
NATO ζην Ηξάθ ην 1991 ζηνλ 
πφιεκν ηνπ Κφιπνπ. Σα ηειεπηαία 
φκσο ρξφληα, γίλνληαη πξνζπάζεηεο 
γηα απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ NATO, 
παξάιιεια θαη ππεξάλσ ηνπ ΟΖΔ. 
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θωη. 14.5 Γσνάμεις  
ηον NATO. ηηο 17  
Απγνχζηνπ 1974 ε  
Διιάδα απνζχξζεθε 

απφ ην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ 
NATO, δηακαξηπξφκελε γηα ηελ 
αδπλακία ηνπ NATO λα εκπνδίζεη 
ηελ ηνπξθηθή επίζεζε ζηελ Κχπξν, 
πξάμε πνπ αληηβαίλεη ηνλ θαηαζηα-
ηηθφ ράξηε ηεο νξγάλσζεο. Οη 
ζρέζεηο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο 
απνθαηαζηάζεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 
1980. (www.nato.int). 

 

14.2.4 Οξγαληζκφο γηα ηελ 
Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία 
ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ) 

 

Ο ΟΑΔ απνηειεί ην κνλαδηθφ βήκα 
ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ζεκάησλ αζθάιεηαο, 
ζπλεξγαζίαο θαη αλζξσπίλσλ δη-
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θαησκάησλ. ηνλ ΟΑΔ, εθηφο απφ 
φια ηα επξσπατθά θξάηε, ζπκκεηέ-
ρνπλ νη ΖΠΑ θαη ν Καλαδάο. 
Δπηδηψμεηο ηνπ είλαη ν ρεηξηζκφο 
θξίζεσλ, ε απνηξνπή 
ζπγθξνχζεσλ θαη ε εηξεληθή 
επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 
 

θωη. 14.6. Διρηνεσηι- 
κές δσνάμεις. Ζ  
Διιάδα, ην 1998,  
βνήζεζε ην έξγν ηνπ  
ΟΑΔ ζηελ κεηαπν-

ιεκηθή Βνζλία, ζηέιλνληαο 11 πα-
ξαηεξεηέο, γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 
απνζηνιψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ 
πεξηνρή. Ζ ειιεληθή εηξελεπηηθή 
δχλακε ζηε Βνζλία βνήζεζε επί-
ζεο απνηειεζκαηηθά, ζηελ επηηπρή 
δηεμαγσγή ησλ πξψησλ εθινγψλ, 
κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. 
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14.2.5 Άιινη Γηεζλείο Οξγαληζκνί - 
Με Κπβεξλεηηθέο 
Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) 

 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 
Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο εδξεχεη 
ζην ηξαζβνχξγν. Γεκηνπξγήζεθε 
ην 1949 θαη ηα κέιε ηνπ μεπεξλνχλ 
ζήκεξα ηα 40. Γξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο αζθά-
ιηζεο, ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη θπξίσο ζηελ 
θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
αλζξψπνπ, πνπ απνηειεί θαη ην 
θχξην επίηεπγκα ηνπ νξγαληζκνχ, 
κε ηελ ππνγξαθή ζηε Ρψκε ηεο 
Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκά-
ησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Θεκειησδψλ 
Διεπζεξηψλ ην 1950. Ζ πξνζηαζία 
ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
εμαζθαιίδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ  
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ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 
πνπ ιεηηνπξγεί ζην ηξαζβνχξγν 
θαη ηδξχζεθε γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 
ηήξεζε ηεο πλζήθεο γηα ηα 
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. 
 

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 
Οη ΜΚΟ είλαη νξγαλψζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εζληθφ θαη 
θπξίσο δηεζλέο επίπεδν θαη έρνπλ 

ζθνπνχο αλζξσπηζηηθνύο (Γηεζλήο 
Δξπζξφο ηαπξφο, Γηαηξνί ρσξίο 
χλνξα, Γηαηξνί ηνπ θφζκνπ θ.ά.), 

πεξηβαιινληηθνύο (Greenpeace, 

WWF θ.ά.), πξνζηαζίαο αλζξώπη-
λσλ δηθαησκάησλ (Γηεζλήο 
Ακλεζηία) θ.ά.  

 Ολνκάδνληαη Με Κπβεξλεηηθέο 
Οξγαλψζεηο γηαηί έρνπλ δεκηνπξ-
γεζεί απφ ελψζεηο πνιηηψλ θαη φρη 
απφ Κπβεξλήζεηο θξαηψλ. Άιιεο 
ΜΚΟ ζπλεξγάδνληαη κε ην θξάηνο 
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θαη άιιεο είλαη αλεμάξηεηεο, ψζηε 
λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγ-
γέιινπλ ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο, 
φηαλ απηέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 
ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Απνηεινχλ 
ζήκεξα ηελ πην νπζηαζηηθή κνξθή 
ζπλεξγαζίαο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκα-
ηα αιιειεγγχεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ 
θφζκνπ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο 
Οξγαλψζεηο ηνπ ΟΖΔ. 
 

θωη.14.7 Γ.Σ ηον ΟΖΔ.  
ηηο 28/6/1998 ε Σηηίλα  
Λντδίδνπ, Κχπξηα πνιί-

ηεο, πξνζέθπγε ζην Δπξσπατθφ 
Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκά-
ησλ, πνπ εδξεχεη ζην ηξαζβνχξγν, 
θαηά ηνπ Σνπξθηθνχ θξάηνπο, ην 
νπνίν κεηά ηελ εηζβνιή θαη θαηνρή 
ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ, ηεο ζηέξεζε 
ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδεηαη  
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ηελ πεξηνπζία ηεο. Σν δηθαζηήξην 
ηε δηθαίσζε, επηδηθάδνληαο ηεο 
απνδεκίσζε 900.000 δνιαξίσλ 
(www.echr.coe.int). 

 

 
 

δηεζλήο ακλεζηία 
θωη 14.8 Απφ ηηο πην γλσζηέο ΜΚΟ 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θα-
ηαπάηεζε ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαη-
σκάησλ είλαη ε Γηεζλήο Ακλεζηία, 
κε γξαθεία θαη ζηελ Διιάδα.  
 Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηηο 
ηζηνζειίδεο ηεο (www.amnesty.gr) 
θαη λα ελεκεξψζεηε ηελ ηάμε. Μπν-
ξείηε επίζεο λα εγγξαθείηε κέιε ηεο 
θαη λα ζηείιεηε εξγαζίεο ζαο γηα ηα 
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζην εθπαη-
δεπηηθφ πεξηνδηθφ πνπ εθδίδεη. 
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Ένα μεγάλο πλήθος 
περιμένει κάθε θορά ηην ομάδα μας 
 
θωη.14.9 Γιαηροί Χωρίς Σύνορα, Για-
ηροί ηον Θόζμοσ. Οη Γηαηξνί ρσξίο 
ζχλνξα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηα 
ηνπο α) ε πιεζπζκνχο πνπ βξί-
ζθνληαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε, 
β) ηα ζχκαηα πνπ πξνθαινχληαη 
είηε απφ θπζηθνχο είηε απφ αλζξψ-
πηλνπο παξάγνληεο, γ) ζε φζνπο 
ππνθέξνπλ απφ εμεγέξζεηο ρσξίο 
θακηά θπιεηηθή, ζξεζθεπηηθή ή πν-
ιηηηθή δηάθξηζε. Πεξηζζφηεξνη απφ 
450 εζεινληέο έιιελεο γηαηξνί θαη 
λνζειεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζε  
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πξνγξάκκαηα ζηελ Αξκελία,  
Παιαηζηίλε, Αηζηνπία, Εάκπηα θαη 
ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Οη 
Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, εθηφο απφ ηα 
Γηεζλή Πξνγξάκκαηα Βνήζεηαο ζε 
εκπφιεκεο ρψξεο, δεκηνχξγεζαλ 
ζηελ Διιάδα ην Αλνηθηφ 
Πνιπταηξείν πνπ πξνζθέξεη 
πεξίζαιςε ζε αλαζθάιηζηνπο θαη 
κεηαλάζηεο. Οξγαλψλνπλ επίζεο 
πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο θαη ηξνθήο 
ζε θαηαπιηζκνχο. 
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Βαζικές έννοιες μαθήμαηος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο 
πνπ επέβαιε , κεηά ηνλ Β΄ Παγθφ-
ζκην Πφιεκν, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία, 
κέζσ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, 

Γηεζλείο 
Οξγαληζκνί 

NATO (Ακπληηθόο  
Οξγαληζκόο) 

ΟΑΔ (Αζθάιεηα  
θαη πλεξγαζία  
ζηελ Δπξώπε) 

πκβνύιην ηεο 
Δπξώπεο 

(Αλζξώπηλα 
Γηθαηώκαηα) 

Γηεζλείο Με 
Κπβεξλεηηθέο 
Οξγαλώζεηο 
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ππήξμε ε πξνζηαζία ησλ Αλζξψπη-
λσλ Γηθαησκάησλ (Κεθ.14.1). Ζ 
δηεζλήο ηξαγηθή εκπεηξία ηνπ λαδη-
ζκνχ νδήγεζε ζηελ πξψηε Γηεζλή 
αλαγλψξηζε ηνπο, κε ηελ Οηθνπκε-
ληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ 
ηνπ Αλζξψπνπ απφ ηε Γεληθή πλέ-
ιεπζε ηνπ ΟΖΔ, ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 
ηνπ 1948. 

 Με ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 
ε δηεζλήο θνηλόηεηα θαηνρπξώλεη 
θαη εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
δηθαηώκαηνο όισλ ησλ αλζξώπσλ 
ζηε δσή θαη ηελ αμηνπξέπεηα. Απα-
γνξεχνληαη ηα βαζαληζηήξηα, ε 
απάλζξσπε θαη ηαπεηλσηηθή 
κεηαρείξηζε, θάζε εκπφδην ζηελ 
ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, έθθξαζεο, 
ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, πνιηηηθήο 
επηινγήο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ πν-
ιηηηθή δσή. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε 
άληζε αληηκεηψπηζε αηφκσλ  
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θαη νκάδσλ εμαηηίαο ησλ πεπνηζή-
ζεσλ, ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο, ηεο 
ζξεζθείαο, ηεο γιψζζαο ή ηεο 
αλαπεξίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα 
αηνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δη-
θαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ απνθηνχλ 

εληαίν θαη νηθνπκεληθό ραξαθηήξα. 

 Γεθάδεο άιιεο δηεζλείο ζπκθσ-
λίεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 
ππνγξάθνληαη απφ ηα Ζλσκέλα 
Έζλε κέρξη ζήκεξα, νη νπνίεο: 
θαηαξγνχλ ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο 
(1965), ηα βαζαληζηήξηα θαη ηηο 
ηαπεηλσηηθέο πνηλέο (1984), απαγν-

ξεχνπλ ηε γελνθηνλία* (1968), 
 

* Γελνθηνλία: ε εμφλησζε θπιήο ή 
έζλνπο (π.ρ. ν ΟΖΔ έρεη ραξαθηεξί-
ζεη σο γελνθηνλίεο απηέο ησλ 
Πνληίσλ θαη ησλ Αξκέλησλ απφ 
ηνπο Σνχξθνπο θαη ησλ Δβξαίσλ 
απφ ηνπο Ναδί). 
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ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ 

(1979), νξίδνπλ σο απαξάγξαπηα** 
ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηε-
ηαο (1968) θαη θαηνρπξψλνπλ ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (1989).Σηο 
ζπκθσλίεο απηέο επηθπξψλνπλ 
(δέρνληαη) ηα πεξηζζφηεξα θξάηε 
δηεζλψο θαη αλαιακβάλνπλ κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ππνρξέσζε 
λα ηηο εθαξκφδνπλ. 
 

**Απαξάγξαπηα εγθιήκαηα: Σα 
εγθιήκαηα πνπ ζπλερίδνπλ λα δηψ-
θνληαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ πάξν-
δν ηνπ ρξφλνπ. Σα εγθιήκαηα π.ρ. 
ηνπ λαδηζκνχ ζπλερίδνπλ λα δηψ-
θνληαη θαη απαηηνχληαη απνδεκηψ-
ζεηο απφ ην Γεξκαληθφ θξάηνο. 
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θωη.14.10. Ζ Κηκ  
Φνπθ έγηλε ην παγθφ- 
ζκην ζχκβνιν ηεο  
θξίθεο ηνλ πνιέκνπ  
ην 1972, φηαλ έηξερε 

νπξιηάδνληαο γηα λα μεθχγεη απφ 
ηηο βφκβεο λαπάικ πνπ θαηέζηξε-
θαλ ην ρσξηφ ηεο ζην Βηεηλάκ. 
Σα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ είλαη 
ζήκεξα νηθνπκεληθά. Απηφ δε 
ζεκαίλεη φηη γίλνληαη θαη ζεβαζηά. 
Σα πεξηζζφηεξα θξάηε έρνπλ 
αλαγλσξίζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
αηφκνπ, αιιά ρηιηάδεο παξαβηάζεηο 
γίλνληαη θαζεκεξηλά δηεζλψο.  
 Να ζπιιέμεηε απφ ηνλ ηχπν 
ζηνηρεία ηέηνησλ παξαβηάζεσλ θαη 
λα ηα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 
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ΝΔΟΣΖΣΑ 
ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 
ΔΡΤΘΡΟΤ 
ΣΑΤΡΟΤ 

θωη.14.11 Ο Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπ-
ξφο (www.icrc.org) δελ απνηειεί 
Γηεζλή, αιιά ειβεηηθή  Οξγάλσζε, 
ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί απφ ηα 
θξάηε δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ έξγν 
(χκβαζε Γελεχεο 1949). ήκεξα 
έρεη 9000 αληηπξνζψπνπο ζηα πε-
δία ησλ καρψλ, ζηελ πξνζπάζεηα 
εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ 
Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ. 
 Να αλαδεηήζεηε αλάινγεο αξρέο 
«εμαλζξσπηζκνχ ηνπ πνιέκνπ» 
ζηελ αξραία Διιάδα (εθερεηξία, 
δίθε Αξγηλνπζψλ ην 406 π.Υ θαη 
θαηαδίθε Αζελαίσλ γηα κε 
πεξηζπιινγή λαπαγψλ). Πφζν νη 
θαλφλεο απηνί δέζκεπαλ θαη 
δεζκεχνπλ ηνπο αληηπάινπο; 
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 ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο θαη 
ζπκθσλίεο ησλ θξαηψλ γηα ηα 
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα αλήθεη θαη 

ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθό Γίθαην 
(ΓΑΓ), ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ 
ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Δξπζξνχ ηαπ-
ξνχ θαη έρεη ππνγξαθεί απφ φια 
ζρεδφλ ηα θξάηε. Δθαξκφδεηαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο θεξπγκέλνπ πνιέκνπ 
(π.ρ. Β΄ Παγθφζκηνο), έλνπιεο ζχξ-
ξαμεο (π.ρ. NATO-Γηνπγθνζιαβία) ή 
θαηνρήο εδάθνπο (π.ρ. Ηξάθ, 
Κχπξνο, Παιαηζηίλε). Οη θαλφλεο 
ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ 
Γηθαίνπ επηδηψθνπλ ζε απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο: 
 λα δηαθξίλνπλ θαη λα πξνζηαηεχ-
ζνπλ πξφζσπα πνπ δε ζπκκεηέ-
ρνπλ ζηηο ερζξνπξαμίεο (άκαρνη, 
αζζελείο, αηρκάισηνη) θαη 
 λα πεξηνξίζνπλ ηα κέζα θαη ηηο 
κεζφδνπο πνιέκνπ, απαγνξεχνληαο 
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π.ρ. ηα ρεκηθά ή βηνινγηθά φπια, ηε 
ιηκνθηνλία θαη επηβάιινληαο 
αληίζηνηρα ηηο αξρέο ηνπ ζεβαζκνχ 
ηεο δσήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ 
αηρκαιψησλ, ηελ πεξίζαιςε 
ηξαπκαηηψλ θ.ά. 
 Δθηφο απφ ηε δηεζλή πξνζηαζία, 
ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δηαθε-
ξχζζνληαη θαη πξνζηαηεχνληαη απφ 

νκάδεο θξαηώλ: Ο Υάξηεο Θεκειη-
σδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατ-
θήο Έλσζεο ( 2000), ν αληίζηνηρνο 
ράξηεο ησλ Αθξηθαληθψλ θξαηψλ 
(1981) θαη ε Ακεξηθαληθή χκβαζε 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (1978) 
απνηεινχλ ηέηνηα παξαδείγκαηα. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε αλαγλψξηζε 
θαη πξνζηαζία ησλ Αλζξψπηλσλ 
Γηθαησκάησλ δηεζλψο πξαγκαην-
πνηείηαη κε βάζε ηνλ αθφινπζν 
πίλαθα: 
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Προζηαζία Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

θωη. 14.12 Θαηασλι- 
ζμός προζθύγων ηης  
Ύπαηης Αρμοζηείας  
ηοσ ΟΖΔ για ηοσς  
πρόζθσγες «Δκείο νη  

Δζληθή Πξνζηαζία:  
χληαγκα, Νφκνη, Γηθαζηήξηα 

Γηεζλήο 
Πξνζηαζία: 
Οηθνπκεληθή 
Γηαθήξπμε, 
Γηθαζηήξην 
ΑΓ, Κπξψ-
ζεηο ΟΖΔ 

Δπξσπατθή 
Πξνζηαζία: 

χληαγκα, Νφκνη, 
Δπξσπατθφ 
Γηθαζηήξην 
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ιανί ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απνθα-
ζηζκέλνη λα ζψζνπκε ηηο εξρφκελεο 
γελεέο απφ ηε κάζηηγα ηνπ πνιέκνπ, 
πνπ δχν θνξέο ζηα ρξφληα καο 
έθεξε ζηελ αλζξσπφηεηα αλείπσηε 
ζιίςε, Γηαθεξχζζνπκε....» Με απηή 
ηε θξάζε μεθηλά ν ηδξπηηθφο Υάξηεο 
ηνπ ΟΖΔ. Ζ εηξήλε ζπλερίδεη λα 
απνηειεί επρή θαη είλαη δχζθνιν λα 
θαηνρπξσζεί σο αλζξψπηλν 
δηθαίσκα δηεζλψο, παξφηη απφ 
απηήλ εμαξηψληαη ζην ζχλνιν ηνπο 
ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

θωη. 14.13 «Παραλία  
μόνο για λεσκούς»  
αναθέρει η κόκκινη  
ηαμπέλα πίζω από ηο 

ζσρμαηόπλεγμα ζηη Ν. Αθρική, ζηη 
διάρκεια ηων θσλεηικών διακρίζεων. 
Γηα πεξηζζφηεξα απφ 40 ρξφληα ε 
ιεπθή κεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο  
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Ν. Αθξηθήο ππνρξέσλε ηελ έγρξσ-
κε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ λα δεη 
θαη λα εξγάδεηαη ζε ρσξηζηά κέξε 
(απαξηράηλη). Σα Ζλσκέλα Έζλε 
αγσλίζηεθαλ γηα ηελ θαηάξγεζε 
ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζηε ρψ-
ξα, κε απνθιεηζκφ ηεο Ν. Αθξηθήο 
απφ ηνλ ΟΖΔ, ηνπο Οιπκπηαθνχο 
Αγψλεο θαη άιιεο δηεζλείο ζπλαληή-
ζεηο. Σν θαζεζηψο απηφ θαηέξξεπζε 
ην 1990. 

 
 Ζ αλαγλψξηζε ησλ Αλζξψπηλσλ 
Γηθαησκάησλ δε ζεκαίλεη φηη απηά 
γίλνληαη ζεβαζηά θαη ζηελ πξάμε. 
Γεθάδεο είλαη θαζεκεξηλά νη 

παξαβηάζεηο ηνπο αθφκα θαη ζηα 
θξάηε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηηο 
παξαπάλσ δηαθεξχμεηο θαη ζπκβά-

ζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο αηνκηθώλ 
παξαβηάζεσλ, ηα άηνκα έρνπλ ην 
δηθαίσκα: 
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 λα θαηαγγείινπλ ηηο παξαβηάζεηο 
ζηνπο Γηακεζνιαβεηέο-πλεγφξνπο 
(Δζληθφ, Δπξσπαίν, Γηεζλή) ή 
 λα πξνζθχγνπλ ζηα Γηθαζηήξηα 
(εζληθά, Δπξσπατθφ ή Γηεζλή). Γηε-
ζλέο Γηθαζηήξην ην νπνίν εθδηθάδεη 
ηέηνηεο παξαβηάζεηο είλαη ην Δπξσ-
πατθφ Γηθαζηήξην Αλζξψπηλσλ Γη-
θαησκάησλ, κε έδξα ην ηξαζβνχξ-
γν, ην νπνίν αλήθεη ζην πκβνχιην 
ηεο Δπξψπεο. ην δηθαζηήξην 
κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ γηα 
παξαβηάζεηο άηνκα θαηά θξαηψλ ηα 
νπνία έρνπλ επηθπξψζεη ηελ 
Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ. 
 ε πεξίπησζε καδηθψλ θαη ζπλε-
ρψλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπί-
λσλ δηθαησκάησλ ν ΟΖΔ κπνξεί λα 

επηβάιιεη δηεζλείο θπξώζεηο. 
Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θπξψζεσλ 
είλαη ν απνθιεηζκφο απφ ηνλ ΟΖΔ 
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θαη ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο 
Ν. Αθξηθήο κέρξη ηελ θαηάξγεζε 
ηνπ θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ 
(απαξηράηλη) ηo 1990, ν 
απνθιεηζκφο (εκπάξγθν) ηεο 
πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο ην 1991 θ.ά. 
 Δθηφο φκσο απφ ηε δηεζλή λνκν-
ζεζία θαη πξνζηαζία, ν ζεβαζκφο 
ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, πξνυ-
πνζέηεη ελεξγνχο πνιίηεο πνπ 
δηεθδηθνχλ θαη ππεξαζπίδνληαη ην 

δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα, εθφζνλ 
απηφ απνηειεί ηε βαζηθή εγγχεζε 
ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο 
αμηνπξέπεηαο. 
 

Τιηθφ γηα παξαβηάζεηο ζα βξείηε θαη 
ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Διιεληθνχ 
Παξαηεξεηεξίνπ ησλ πκθσληψλ 
ηνπ Διζίλθη (www.greekhelsinki.gr), 
ηνπ Ηδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ 
(www.mfs.gr) θαη ηεο Δζληθήο  
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Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 
Αλζξψπνπ (απφ www.dsanet.gr). 
Φφξκα γηα θαηαγγειία 
παξαβηάζεσλ ζην Γηθαζηήξην 
Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ζα 
βξείηε ζην www.echr.coe.int 

 

θωη. 14.14 11 επηεκ- 
βξίνπ 2001. Ζ ηξαγηθή  
επίζεζε ζηνπο δίδπ- 
κνπο πχξγνπο ζηε  
Ν. Τφξθε, ζεκαηνδν- 
ηεί ηελ έλαξμε λέσλ  
θχθισλ δηεζλψλ  
επεκβάζεσλ γηα ηελ 

πάηαμε ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο, 
αιιά θαη παξάιιεια νδεγεί ζε λέεο 
παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ. 
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Βαζικές έννοιες μαθήμαηος 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14.4 Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο        
ζηνλ θφζκν 

 

Ο ξφινο ελφο θξάηνπο ζηνλ δηεζλή 
ρψξν θαζνξίδεηαη απφ ηελ γεσγξα-

θηθή, δεκνγξαθηθή*, πνιηηηθή θαη  
 

* Γεκνγξαθηθόο: απηφο πνπ αθνξά 
ηνλ πιεζπζκφ ( δήκνο = ιαφο, 
πιεζπζκφο + γξάθσ). 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 
Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ 

(ΟΗΔ) 

• Καηνρύξσζε αμηνπξέπεηαο 
Αηόκνπ 

• Γηεζλείο Κπξώζεηο ζε 
πεξίπησζε παξαβηάζεσλ 
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νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ, ζηελ παγθφ-
ζκηα θαηάηαμε ησλ δηαθνζίσλ 
πεξίπνπ θξαηψλ ηνπ πιαλήηε. Απφ 
ηελ άπνςε απηή, ε Διιάδα είλαη  
κηα ρψξα κε ζρεηηθά κηθξή έθηαζε 
θαη πιεζπζκφ, πνπ βξίζθεηαη ζην 
ζεκαληηθφ γηα ηα δηεζλή δεδνκέλα 
Ννηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Δπξψ-
πεο. πγρξφλσο, ε Διιάδα ζήκεξα, 
κεηά ηα ηξηάληα ρξφληα (1974-2004) 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηα 
25 ρξφληα ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ΔΔ, 
απνηειεί έλα θξάηνο κε ζηαζεξφηε-
ηα ηφζν ζηνπο δεκνθξαηηθνχο 
ζεζκνχο, φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή 
ηεο αλάπηπμε (κεηαμχ 25εο θαη 29εο 
ζέζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 
θαηάηαμε). Δμάιινπ, ζην δηεζλή ρψ-
ξν ε Διιάδα ζπκκεηέρεη σο ηδξπηη-
θφ κέινο ζηνλ ΟΖΔ θαη ζε φινπο 
ζρεδφλ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 
πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε ζην πιαίζην 
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ηνπ ΟΖΔ (Οπλέζθν, Παγθφζκηα 
Οξγάλσζε Τγείαο, πκβνχιην 
Δπξψπεο), είηε αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
ΟΖΔ (NATO, ΟΟΑ, ΟΑΔ). 
 Χο κέινο εμάιινπ ηεο Δπξσπατ-
θήο Έλσζεο ζπκκεηέρεη ελεξγά 
ζηηο δηεζλείο αλζξσπηζηηθέο, νηθν-
λνκηθέο, θαη πνιηηηθέο πξσηνβνπ-
ιίεο ηεο Έλσζεο, δηαδξακαηίδνληαο 
έλα ζηαζεξά ζεκαληηθφ δηεζλή ξφιν. 
Με απηά ηα δεδνκέλα, ε Διιάδα 
απνθηά έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ εδξαίσ-
ζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη 
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 
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θωη.14.15 Θέρκσρα.  
Σα Διιεληθά λεζηά  
θαη νη αξραηφηεηεο 

απνηεινχλ πφιν έιμεο ρηιηάδσλ 
ηνπξηζηψλ εηεζίσο. 

Σν 9% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο (ΑΔΠ) ηεο Διιάδαο, πξν-

έξρεηαη απφ ηε γεσξγία. Σν 22% 
απφ ηε βηνκεραλία .Ήδε, ε Διιάδα, 
κε παξάδνζε ζηελ ηζηκεληνβηνκε-
ραλία θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, 
εηζέξρεηαη ζηελ παξαγσγή 
ηερλνινγίαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. 

Σν 70% ηνπ ΑΔΠ πξνέξρεηαη απφ 
ηηο ππεξεζίεο. εκαληηθφ κέξνο ηνπ 
εζληθνχ πινχηνπ εμάιινπ, πξνέξρε-
ηαη απφ ηε λαπηηιία θαη ηνλ ηνπξη-
ζκφ. ηνπο ηνκείο απηνχο ε ρψξα 
καο θαηέρεη ηελ 3ε θαη 15ε ζέζε 
παγθφζκηα.  
 Να ελεκεξσζείηε γηα ηε δηεζλή 
ζέζε ηεο ρψξαο καο ζηνπο δχν  
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απηνχο ηνκείο απφ ηνλ Διιεληθφ 
Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (www.not.gr) 
θαη ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο 
Ναπηηιίαο (www.egovyen.gr). 
 

θωη.14.16 Οη ειιελη- 
θήο θαηαγσγήο  
πνιίηεο ηνπ θφζκνπ  
(βι. θεθ. 7.2), θάηνη- 
θνη πεξηζζφηεξσλ  
απφ 140 λέσλ παηξί-

δσλ, πξνέξρνληαη απφ ηα θχκαηα 
ειιήλσλ κεηαλαζηψλ ηνπ πξνεγνχ-
κελνπ αηψλα, φηαλ ε Διιάδα απνηε-
ινχζε ρψξα εμαγσγήο εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ. Απηφο ν ειιεληζκφο ηεο 
δηαζπνξάο, νη απφδεκνη θαη νη 
νκνγελείο**, απνηεινχλ γέθπξεο  
 

**Απφδεκνη, Οκνγελείο: Οη μεληηεκέ-
λνη ( απφδεκνη) Διιελεο. 
Οκνγελείο=νκνεζλείο, δειαδή απηνί 
πνπ αλήθνπλ ζην ίδην γέλνο, έζλνο. 
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δηαπνιηηηζκηθήο ζπλεξγαζίαο. ε 
3.500.000 αλέξρεηαη ν απφδεκνο 
Διιεληζκφο ζηελ Ακεξηθή, ζε 
1.300.000 ζηελ Δπξψπε, 700.000 
ζηελ Απζηξαιία θαη 200.000 ζηελ 
Αζία θαη ηελ Αθξηθή. Μπνξείηε λα 
ελεκεξσζείηε γηα ηνπο Έιιελεο ηεο 
Γηαζπνξάο απφ ηε Γεληθή Γξακκα-
ηεία Απφδεκνπ Διιεληζκνχ 
(www.ggae.gr). ήκεξα ε Διιάδα 
απφ ρψξα εμαγσγήο κεηαλαζηψλ 
είλαη ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. 
Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ γελλά ν λένο 
απηφο ξφινο. 
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πίνακας 14.2 Οη γείηνλεο ρψξεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ΟΑΒ. Με ηελ 
ηδηφηεηα ηεο σο θξάηνπο-κέινπο ηεο 
ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ, ε Διιάδα δηαζέηεη 

ην 0,20% ηνπ εηήζηνπ Αθαζάξηζηνπ 
εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο ζε δηεζλή 
αλαπηπμηαθή βνήζεηα. ην πιαίζην 
απηφ, ε Διιάδα έρεη θαηαξηίζεη 5εηέο 
ρέδην γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλαζπ-
γθξφηεζε ησλ Βαιθαλίσλ (ΟΑΒ 
2002-2007), ην νπνίν πξνβιέπεη 
ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ γηα ηελ  

Greece 

Turkey 

Bulgaria 
Yogaslavia Bosnia 

Slovenia 
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πξνψζεζε παξαγσγηθψλ επελδχ-
ζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεκν-
θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ θξάηνπο 
δηθαίνπ ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε πφζν 
ζεκαληηθέο είλαη νη νηθνλνκηθέο θαη 
πνιηηηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε 
ηηο βαιθαληθέο γείηνλεο ρψξεο. 

 

θωη. 14.17 Το ζήμα ηης  
Ολσμπιακής Δκετειρίας.  
Ο πνιηηηζκφο απνηειεί  
έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν ε  
Διιάδα έρεη κία ζεκαληη-

θή παγθφζκηα παξνπζία. Ζ γιψζ-
ζα, ην ζέαηξν, ε πνίεζε, ε κνπζηθή, 
ν ρνξφο, ε θηινζνθία, ηα κλεκεία 
ηέρλεο θαη αξρηηεθηνληθήο, νη 
Οιπκπηαθνί Αγψλεο θαη ε Οιπκπηα-
θή εθερεηξία απνηεινχλ ζηνηρεία 
δηεζλνχο πξνβνιήο ηεο ρψξαο.  
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε 
ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο απηήο ηεο 
πινχζηαο παξάδνζεο, ζην πιαίζην 
ηεο ηνπηθήο ζαο θνηλσλίαο. 

 
Βαζικές έννοιες μαθήμαηος 

 

Γηεζλήο Θέζε Διιάδαο 
 

 πκκεηνρή ζηνπο δηεζλείο 
Οξγαληζκνύο θαη ηελ ΔΔ 

 Υξεκαηνδόηεζε δηεζλνύο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο 
 

 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
1. ε νκάδεο ησλ 5-6 αηφκσλ 

λα ζπγθεληξψζεηε πιηθφ απφ ηνλ 
ηχπν θαη ην δηαδίθηπν γηα θαζέλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ έθαλαλ αλα-
γθαία ηε Γηεζλή ζπλεξγαζία (εηξή-
λε, παγθνζκηνπνίεζε νηθνλνκίαο,  
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έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, 
αληζφηεηεο, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 
θαη πεξηβάιινλ). 
2. Να επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Unicef 
ή λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα 
ηεο (www.unicef.org) θαη λα 
ελεκεξσζείηε γηα ηνλ ηξφπν πνπ 
εμαζθαιίδεη ηνπο πφξνπο ηεο ε 
Οξγάλσζε. Να ζπδεηήζεηε ηε 
ζθνπηκφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο 
ζηα πξνγξάκκαηά ηεο. 
3.Σν 1989 ν ΟΖΔ ςήθηζε ηε Γηεζλή 
χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
παηδηνχ. Με βάζε ηε χκβαζε, φια 
ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα ζηε 
κφξθσζε, ηελ ηξνθή, ηελ πγηεηλή 
δηαβίσζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πξνζηαζία. Γηαηί ηα παηδηά έρνπλ 
αλάγθε απφ κεγαιχηεξε 
δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο; 
Να ζπγθεληξψζεηε απφ ηνλ ηχπν 
παξαδείγκαηα παξαβηάζεσλ.  

68 / 146 



Να κεηαηξέςεηε ζρφιηα ηνπ ηχπνπ 
ζε ζελάξην θαη λα ην παξνπζηάζεηε 
δξακαηνπνηεκέλν νκαδηθά ζηελ 
ηάμε. 

4. πεγή Α: «Καζέλαο καο είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε ηη θαη γηα θάζε 
αλζξψπηλν νλ» Νηνζηνγηέθζθη 

πεγή Β: «Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκα-
ηα μεθηλνχλ απφ κηθξά θαη θνληηλά 
κέξε, ηφζν κηθξά θαη θνληηλά πνπ 
δε θαίλνληαη ζην ράξηε» Διεαλψξ 
Ρνχζβειη 
α. Να δψζεηε παξαδείγκαηα γηα ηελ 
επζχλε καο ζε πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη άιινη. Ση κπνξεί-
ηε λα θάλεηε γηα λα πξνσζήζεηε θαη 
λα πξναζπίζεηε ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα; 
β. Να δψζεηε παξαδείγκαηα απφ 
«κηθξά θνληηλά κέξε» φπνπ μεθη-
λνχλ ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. 
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5. Να αλαδεηήζεηε ηελ Οηθνπκεληθή 
Γηαθήξπμε Γηθαησκάησλ ηνπ 
Αλζξψπνπ θαη λα ηελ αλαξηήζεηε 
ζην ζρνιείν. Να επηιέμεηε έλα απφ 
ηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο θαη λα 
ζπγθεληξψζεηε απφ ηνλ ηχπν πιηθφ 
γηα παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλψο. 
6. «Ο θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ειεπζε-
ξίαο γλψκεο θαη έθθξαζεο...» 
άξζξν 19 Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο 
ηνπ ΟΖΔ. 
Πξέπεη λα ππάξρεη ειεπζεξία ιφγνπ; 
ηελ απάληεζή ζαο λα αλαθεξζείηε 
ζε εζληθά θαη δηεζλή παξαδείγκαηα 
παξαβίαζεο ηνπ ζρεηηθνχ 
δηθαηψκαηνο. 
7. Να θάλεηε κηθξή έξεπλα γηα ηηο 
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα 
ηα αλαπηπμηαθά έξγα  
(π.ρ www.metro.gr, 
www.venizelosairport.gr, 
www.attikiodos.gr) πνπ  
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αλαπηχζζνληαη ζηελ ηνπηθή ζαο 
θνηλφηεηα θαη λα ηελ παξνπζηάζεηε 
ζηελ ηάμε. Να ζπλδέζεηε ηελ έξεπ-
λά ζαο κε ην κάζεκα ηνπ ρνιηθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο  
ηνπ καζεηή 

Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη 
ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη 
εθφζνλ θαηαλφεζεο ηηο θαηλνχξγηεο 
έλλνηεο, ζα πξέπεη λα κπνξείο λα 
απαληήζεηο ζχληνκα ηηο παξαθάησ 
εξσηήζεηο. ε φπνηεο ζπλαληάο 
δπζθνιία, ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη 
ην αληίζηνηρν κάζεκά ζνπ: 
1. Να αλαθέξεηο δχν ιφγνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη φηη είλαη αλα-
γθαία ζήκεξα ε δηεζλήο ζπλεξγαζία 
θαη λα ηνπο ππνζηεξίμεηο κε 
παξαδείγκαηα. 
2. Πνην ρψξν νλνκάδνπκε δηεζλή; 
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3. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη 
νη δηεζλείο νξγαληζκνί; 
4. Πφηε ηνπνζεηείηαη ηζηνξηθά ε 
γέλλεζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη πνηνη είλαη 
νη ζθνπνί γηα ηνπο νπνίνπο 
δεκηνπξγήζεθε; 
5. Πάλσ ζε πνηνπο ζθνπνχο δξα-
ζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα νη ΜΚΟ; 
6. Γηαηί ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 
είλαη Οηθνπκεληθά; 
7. Ση ζεκαίλεη γηα έλα θξάηνο ε 
επηθχξσζε ηεο Οηθνπκεληθήο 
Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξψπηλσλ 
Γηθαησκάησλ; 
8. Έλα θξάηνο παξαβηάδεη ην δηθαί-
σκα ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηζφηεηα, 
απαγνξεχνληαο ζηηο γπλαίθεο λα 
αζθνχλ ζπγθεθξηκέλα επαγγέικα-
ηα, αλ θαη έρεη επηθπξψζεη ηε Γηεζλή 
Γηαθήξπμε Αλζξψπηλσλ Γηθαησκά-
ησλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. Πνχ κπνξνχλ λα  
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πξνζθχγνπλ νη γπλαηθείεο 
Οξγαλψζεηο; 
9. Πνηνη παξάγνληεο νξίδνπλ ην 
δηεζλή ξφιν ηεο Διιάδαο ζήκεξα; 
10. Απφδεκνη Οκνγελείο ηεο 
Γηαζπνξάο: Πνηα θαηεγνξία 
Διιήλσλ δειψλεη ν φξνο;  
 

Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα 
πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή 
απάληεζε: 
1. ην ζχζηεκα ηνπ ΟΖΔ δξαζηε-
ξηνπνηνχληαη νξγαλψζεηο φπσο:  
α. Ζ Unicef 
β. Οη γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα  
γ. Ζ Greenpeace  
 

Γ. πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
εμεγνχλ ηα αξθηηθφιεμα: 
Ο.Ζ.Δ.   
Ο_________ Ζ_________ Δ_______ 
Μ.Κ.Ο.  
Μ_____ Κ___________ Ο_________ 
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Γ. Να γξάςεηο ζην θελφ αξηζηεξά 
ηεο Α΄ ηήιεο δεδνκέλσλ, ην 
γξάκκα ησλ δεδνκέλσλ ηεο 
Β΄ ηήιεο πνπ ηαηξηάδεη:  
 

Α 
____ Γηεζλήο Ακλεζηία 
____ Unesco 
____ ΟΖΔ 
____ NATO 
____ Unicef 

 

Β 
Α. Δηξήλε, Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα,  

αλάπηπμε  
Β. Πνιηηηθνί, ζηξαηησηηθνί ζθνπνί 
Γ. Δπηζηήκε-πνιηηηζκφο  
Γ. Γηθαηψκαηα παηδηνχ  
Δ. Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 
 

Δ. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο ή 
ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην  
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αληίζηνηρν γξάκκα ( γηα ηηο 
ζσζηέο θαη Λ γηα ηηο ιαλζαζκέλεο) 
1. Βαζηθφο ιφγνο πνπ επηβάιιεη  
ηε δηεζλή ζπλεξγαζία είλαη ε 
δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο  
εηξήλεο  .......................................    Λ 
2. Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 
πξνζηαηεχνληαη απνθιεηζηηθά  
απφ ηνλ ΟΖΔ  ..............................    Λ 
3. Ο Ο.Ζ.Δ κπνξεί λα επηβάιιεη 
θπξψζεηο ζηα θξάηε πνπ 
παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα  .................................    Λ 
4. Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηνπο 
πεξηζζφηεξνπο Γηεζλείο 
Οξγαληζκνχο  .............................    Λ 
5. Ζ δηεζλήο ζέζε ελφο θξάηνπο 
θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην 
κέγεζφο ηνπ .................................    Λ 
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ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΔΝΝΟΗΧΝ-ΟΡΧΝ-
ΑΡΚΣΗΚΟΛΔΞΧΝ 

Α 
Αγσγή Καηαλαισηή  ........ η.2νο-ζ.67 

Πεξηβάιινληνο ..... η.4νο-ζ.69 
Τγείαο ................... η.4νο-ζ.66 

Αζιεηηζκφο ....................... η.2νο-ζ.88 
Αιιειεπίδξαζε  

(αηφκνπ-θνηλσλίαο) .... η.1νο-ζ.37 
Αλεμηζξεζθία .................... η.4νο-ζ.43 
Αληζφηεηα  

(θνηλσληθή) .... η.2νο-ζ.59, η3νο-ζ.6 
Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο  

Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ) .. η.3νο-ζ.135 
Αμία (θνηλσληθή) ............... η.1νο-ζ.87 
Απαξάγξαπηα  

εγθιήκαηα ................ η.5νο-ζ.48 
Απαξηράηλη ....................... η.5νο-ζ.55 
Απνθεληξσηηθφ  

ζχζηεκα ................. η.3νο-ζ.129 
Αξρή Γηάθξηζεο  

Λεηηνπξγηψλ  .......... η.2νο-ζ.159 
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Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξν- 
ζσπηθνχ Υαξαθηήξα .... η.4νο-ζ.41  

Άηνκα Με Δηδηθέο  
Αλάγθεο (ΑΜΔΑ) .... η.4νο-ζ.19,101  

Αηηηθφ Μεηξφ ................... η.4νο-ζ.108 
Σξακ ................................ η.1νο-ζ.110 
Απηνδηνίθεζε  ................. η.3νο-ζ.136 
Απηνέιεγρνο ..................... η.2νο-ζ.41  
 

Β 
Βία αζιεηηθή ................ η.2νο-ζ.88-95 
Βηνκεραληθή  

επαλάζηαζε  ....... η.1νο-ζ.104 
Βηψζηκε  

αλάπηπμε  η.2νο-ζ.78, η.4νο-ζ.69 
Βνπιή ...... η.3νο-ζ.77-95, η.3νο-ζ.115 

Δθήβσλ  ................. η.3νο-ζ.84,85 
 

Γ 
Γάκνο  .............................. η.1νο-ζ.138 
Γεληθή Γξακκαηεία Απφδεκνπ  

Διιεληζκνχ  ................ η.5νο-ζ.64 
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Γεληθή Γξακκαηεία  
Νέαο Γεληάο  ............. η.4νο-ζ.139 

Γελεηηθή ηαπηφηεηα  
(DNA)  ................ η.4νο-ζ.36 

Γελνθηνλία  ....................... η.5νο-ζ.47 
Γηαηξνί ηνπ  

θφζκνπ ...... η.2νο-ζ.64, η.5νο-ζ.43 
Γηαηξνί ρσξίο  

ζχλνξα  ..... η.2νο-ζ.64, η.5νο-ζ.43 
 

Γ 
Γεκνθξαηία  ............. η.2νο-ζ.140-152 

Πξνεδξεπφκελε ......... η.2νο-ζ.146 
Πξνεδξηθή  ................. η.2νο-ζ.146 
Βαζηιεπφκελε  ........... η.2νο-ζ.145 

Γεκφζηα επηρείξεζε  ..... η.3νο-ζ.135 
Γεκνηηθφ δηακέξηζκα  .... η.3νο-ζ.141 
Γεκνςήθηζκα  ......... η.2νο-ζ.148,151 
Γηαζεκαηηθφηεηα  ........... η.1νο-ζ.7-14 
Γηαζηξσκάησζε  

θνηλσληθή  .................... η.1νο-ζ.93 
Γηαθάλεηα  .................... η.3νο-ζ.47,52 
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Γηεζλείο Οξγαληζκνί  . η.5νο-ζ.20 επ. 
Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ  

Γίθαην .................. η.5νο-ζ.51 
Γηεζλέο Γίθαην  .................. η.5νο-ζ.10 
Γηεζλέο Γηθαζηήξην  

ηεο Υάγεο ............ η.5νο-ζ.26 
Γηεζλή Αλζξψπηλα  

Γηθαηψκαηα ........... η.4νο-ζ.21 
Γηεζλήο  

Ακλεζηία ..... η.2νο-ζ.52, η.5νο-ζ.42 
Γηεζλήο Δξπζξφο  

ηαπξφο ................. η.5νο-ζ.50 
Γηθαηνζχλε  ....................... η.2νο-ζ.42 
Γηθαζηήξηα ... η.3νο-ζ.14, η.3νο-ζ.111 
Γηθαζηηθή  

ιεηηνπξγία ...... η.3νο-ζ.10, 114 
Γηθαηψκαηα  

αηνκηθά ....... η.4νο-ζ.13, 23 επ.  
θνηλσληθά ..... η.4νο-ζ.14,53-63 
πνιηηηθά ....... η.4νο-ζ.14, 51-57 

Γηθηαηνξία ....................... η.2νο-ζ.139 
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Δ 
Δζεινληηζκφο 

 .......... η.1νο-ζ.48, η.4νο-ζ.139 
Δζληθφ θξάηνο  ................ η.2νο-ζ.117 
Έζλνο  ............................. η.2νο-ζ.115 
Δθινγέο Βνπιεπηηθέο  ...... η.3νο-ζ.28 

Γεκνηηθέο  .......... η.3νο-ζ.28 
Δπξσεθινγέο ..... η.3νο-ζ.28 

Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο ..... η.3νο-ζ.42 
Δθινγηθφ ζψκα  ................ η.3νο-ζ.26 

Μέηξν  ............... η.3νο-ζ.38 
χζηεκα  ........... η.3νο-ζ.36 

Δθηειεζηηθή ιεηηνπξγία  ... η.3νο-ζ.10 
Έιεγρνο θνηλσληθφο  ....... η.2νο-ζ.41 
Δλαιιαθηηθή ζεηεία  ......... η.4νο-ζ.28 
Δπηζηνιηθή ςήθνο  .......... η.3νο-ζ.33 
Δπξψ ............................... η.4νο-ζ.122 
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 

Δπξσπατθά ... η.4νο-ζ.137 
Δπξσπατθή  

Έλσζε  .. η.2νο-ζ.119, η.3νο-ζ.57  
Δπηηξνπή  .......... η.4νο-ζ.97, 114 
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Οηθνλνκηθή  
Κνηλφηεηα ... η.4νο-ζ.96-104 

Δπξσπατθφ  
Γηθαζηήξην .................. η.2νο-ζ.119 
Γηθαζηηθφ Γίθηπν  ....... η.3νο-ζ.110 
Κνηλνβνχιην ........... η.4νο-ζ.96-119 
πκβνχιην .............. η.4νο-ζ.97, 111 

Δπξσπαίνο  
Γηακεζνιαβεηήο ......... η.4νο-ζ.117  

Δθεκεξίδα ηεο  
Κπβεξλήζεσο .......... η.3νο-ζ.88, 98 

 

G 
Greenpeace  ... η.4νο-ζ.67, η.5νο-ζ.40 
 

Η 
Ζιεθηξνληθή  

Γεκνθξαηία ............ η.4νο-ζ.138 
 

Θ 
Θαλαηηθή πνηλή  ............... η.2νο-ζ.38 
Θέζε θνηλσληθή  .......... η.1νο-ζ.73-80 
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θαηαθηεκέλε/δνηή  ... η.1νο-ζ.73-80 
Θεζκνζέηεζε  ................. η.1νο-ζ.127 
Θεζκνπνίεζε  ................ η.1νο-ζ.127 
Θεζκφο ...................... η.1νο-ζ.120 επ. 

Σππηθφο/άηππνο  ......... η.1νο-ζ.127 
 Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία  . η.4νο-ζ.43 
 

Ι 
Ίδξπκα  

Μαξαγθνπνχινπ  ......... η.4νο-ζ.8 
Ηζαγέλεηα  ........................... η.3νο-ζ.27 
Ηζφηεηα  ........................ η.4νο-ζ.24-34 

επθαηξηψλ  ................ η.4νο-ζ.30 
θχισλ .....................  η.4νο-ζ.26 

 

Κ 
Καλφλεο  ...................... η.1νο-ζ.87-90,  
 .................................... η.2νο-ζ.36,110 

Σππηθνί/άηππνη  ....... η.1νο-ζ.90 
Κάζηα ................................ η.1νο-ζ.94 
Καηαλαισηηζκφο  ........ η.2νο-ζ.67,76 
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Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ(ΚΔΓΚΔ) ...... η.3νο-ζ.126 
Κέληξν Δλεκέξσζεο Γηα Θέκαηα  

Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ) ............ η.4νο-ζ.74 
Κέληξα Απαζρφιεζεο Πεξίζαιςεο  

Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ) .... η.1νο-ζ.66 
Κηλήκαηα θνηλσληθά ......... η.3νο-ζ.48 
Κηλεηηθφηεηα ..................... η.1νο-ζ.98 
Κισλνπνίεζε  .................. η.4νο-ζ.36 
Κνηλή γλψκε ..................... η.4νο-ζ.45 
Κνηλσλία ............... η.1νο-ζ.31-37,109 

Παξαδνζηαθή .............. η.1νο-ζ.106 
πιαλεηηθή  
(πιαλεηηθφ ρσξηφ) ... η.3νο-ζ.60,62  
πιεξνθνξίαο ................ η.3νο-ζ.61  
πνιππνιηηηζκηθή .......... η.1νο-ζ.51 

πινπξαιηζηηθή .............. η.3νο-ζ.48 

πνιηηηθή ....................... η.2νο-ζ.107 

πνιηηψλ .................... η.3νο-ζ.44-58 

Κνηλσληθά πξνβιήκαηα .. η.2νο-ζ.54 

Κνηλσληθνπνίεζε ............ η.2νο-ζ.10 

Κφκκα πνιηηηθφ ........... η.4νο-ζ.44-49 
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Κξάηνο ........................ η.2νο-ζ.25,119 

Κνηλσληθφ ................. η.2νο-ζ.166 

Γηθαίνπ ............... η.2νο-ζ.164-166 

Κπβέξλεζε ... η.3νο-ζ.88,103-108,117  

Κπθινθνξηαθή Αγσγή ..... η.2νο-ζ.83 

Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο  
(ΚΟΚ) ........................... η.2νο-ζ.83 

 

Λ 
Λατθή Ννκνζεηηθή  

Πξσηνβνπιία ............ η.2νο-ζ.144 

Κπξηαξρία .................. η.2νο-ζ.160 

Λνγνθξηζία ........................ η.4νο-ζ.45 

 

Μ 
Μεηαβνιή  

(θνηλσληθή) .......... η.1νο-ζ.106 επ. 

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ..........  
 ..... η.1νο-ζ.32, η.2νο-ζ.67, η.5νο-ζ.39 

ΜΜΔ ............. η.1νο-ζ.132, η.2νο-ζ.27,  
 .... η.2νο-ζ.33, η.2νο-ζ.91, η.2νο-ζ.93,  
 ................... η.2νο-ζ.59-62, η.4νο-ζ.47 
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Μνλαξρία ........................ η.2νο-ζ.138 

Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα η.1νο-ζ.140 

 

Ν 

NATO(North Atlantic  
Organisation) ............... η.5νο-ζ.37 

Ννκαξρηαθή  
Απηνδηνίθεζε  ........... η.3νο-ζ.145 

Ννκηθά Πξφζσπα ........... η.3νο-ζ.133 

Ννκνζεζία, λφκνο  ........... η.2νο-ζ.42 

Ννκνζεηηθή ιεηηνπξγία η.3νο-ζ.10,76 

 

Ο 
Οηθνγέλεηα ....................... η.1νο-ζ.138 

ππξεληθή/εθηεη ........... η.1νο-ζ.139 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή  
Έλσζε (ΟΝΔ) ............. η.4νο-ζ.121  

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Γηθαησκά- 
ησλ Αλζξψπνπ  .......... η.1νο-ζ.79,  
 .................... η.5νο-ζ.46, η.5νο-ζ.53  

Οιπκπηαθή εθερεηξία  ...... η.5νο-ζ.66 
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Οκάδεο θνηλσληθέο ..... η.1νο-ζ.40 επ. 

επάισηεο ... η.1νο-ζ.52, η.4νο-ζ.136 

Οκνγελείο  .... η.2νο-ζ.117, η.5νο-ζ.63 
Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηη-
θνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) .. η.1νο-ζ.101  
Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη  

ηε πλεξγαζία ζηελ  
Δπξψπε (ΟΑΔ) ........... η.5νο-ζ.37 

Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ  
(ΟΖΔ) ......... η.2νο-ζ.67, η.5νο-ζ.22 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθε- 
ζεο (ΟΣΑΠ) .......... η.3νο-ζ.136-138 

 

Π 
Παγθνζκηνπνίεζε .......... η.1νο-ζ.104 
Παηδηθά Υσξηά SOS ........ η.1νο-ζ.143 
Παξανηθνλνκία ................. η.2νο-ζ.70 
Παξανιπκπηαθνί  

Αγψλεο ......................... η.2νο-ζ.91 
Παξαπιεξνθφξεζε ......... η.2νο-ζ.29 
Παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα . η.1νο-ζ.139 
Πεξηθέξεηα δηνηθεηηθή .... η.3νο-ζ.134 

86 / 150 



Πφιηο ......................... η.2νο-ζ.107-114 
Πνιηηεία .................... η.2νο-ζ.107-114 
Πνιίηεπκα  ....................... η.2νο-ζ.138 
Πνιηηηθή ........................... η.2νο-ζ.123 
Πνιίηεο ............................ η.2νο-ζ.114 

ελεξγφο .................... η.3νο-ζ.49-58 
Πνιηηηζκφο ........................ η.1νο-ζ.30 
Πνιπθνκκαηηζκφο ............ η.3νο-ζ.48 
Πξάμε Ννκνζεηηθνχ  

Πεξηερνκέλνπ ................ η.3νο-ζ.12 
Πξνεδξηθφ δηάηαγκα . η.3νο-ζ.97,108 
Πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο .....................  
 ................... η.2νο-ζ.146, η.2νο-ζ.162,  
 ............... η.3νο-ζ.96-103, η.3νο-ζ.117 
Πξνθαηάιεςε ................... η.2νο-ζ.70 
Πξνζειπηηζκφο ................ η.4νο-ζ.43 
Πξνυπνινγηζκφο ........... η.4νο-ζ.130 
Πξσζππνπξγφο .............. η.3νο-ζ.106 
Πξσηαζιεηηζκφο .............. η.2νο-ζ.90 
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Ρ 
Ραηζηζκφο .............. η.1νο-ζ.53,56-57,  
 ........................................... η.2νο-ζ.59 
Ρφινο θνηλσληθφο ....... η.1νο-ζ.80-89 
 

 
χγθξνπζε Ρφισλ ........... η.1νο-ζ.85 
πκβνχιην Δπξψπεο ........ η.5νο-ζ.39 
πκπεξηθνξά .................... η.1νο-ζ.36 
πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ ... η.4νο-ζ.40 

Πνιίηε ..... η.4νο-ζ.41 
πλζήθε Μάαζηξηρη ......... η.4νο-ζ.89 

Ρψκεο ................. η.4νο-ζ.88 
έγθελ  .............. η.4νο-ζ.137 

πλνηθηαθά πκβνχιηα ... η.3νο-ζ.141 
χληαγκα  ................. η.2νο-ζ.153-159  

Δπξσπατθφ . η.4νο-ζ.90,132 
 

Σ 
Σάμε θνηλσληθή ................. η.1νο-ζ.95 
Σαχηηζε.............................. η.2νο-ζ.33 
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Σερλνινγηθή  
Δπαλάζηαζε .... η.1νο-ζ.104 

Σχπνπ ειεπζεξία  ............. η.4νο-ζ.44 
 

Τ 
Τγεία .................................. η.4νο-ζ.63 
 
Όπαηε Αξκνζηεία ΟΖΔ γηα ηνπο  

πξφζθπγεο ............... η.5νο-ζ.31  
Τπνγελλεηηθφηεηα .......... η.1νο-ζ.141 
Τπνζηηηζκφο ................ η.2νο-ζ.76-77 
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο .............  
 ................... η.2νο-ζ.21,37, η.4νο-ζ.54 
Τθππνπξγφο ................... η.3νο-ζ.108 
 

U 
Unesco .............................. η.5νο-ζ.30 
Unicef ........................... η.2νο-ζ.63,64 
 

Φ 
Φηψρεηα ........................ η.2νο-ζ.67,81 

ζρεηηθή-απφιπηε ... η.2νο-ζ.67-71 
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W 
WWF ............... η.2νο-ζ.52, η.5νο-ζ.40 

 
Υ 
Υαξαθηεξηζηηθά 

αηνκηθά/ θνηλσληθά.... η.1νο-ζ.36 
Υψξνη Τγηεηλήο Σαθήο Απνξηκκά- 

ησλ (ΥΤΣΑ) ............... η.3νο-ζ.140 
 

Φ 
Φήθνο ................................ η.3νο-ζ.32 
Φεθνθνξία ....................... η.3νο-ζ.32 
Φπρξφο πφιεκνο .............. η.5νο-ζ.35 
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Δπξεηήξην Ζιεθηξνληθψλ Γηεπζχλ-
ζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Βηβιίν 

1. Γεληθνί Αλαδεηεηέο 
 www.google.com, www.in.gr 

2. Γεκόζηεο θαη Αλεμάξηεηεο 
Τπεξεζίεο, Αξρέο θαη πνιηηηθά 

θόκκαηα 
 Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 
Γεδνκέλσλ: www.dpa.gr 
 Αλψηαην πκβνχιην Απφδεκνπ 
Διιεληζκνχ: www.sae.gr 
 Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ: 
www.sports.gov.gr 
 Γεληθή Γξακκαηεία Απφδεκνπ 
Διιεληζκνχ: www.ggae.gr 
 Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο: 
www.isotita.gr 
 Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο: 
www.neagenia.gr 
 Δζληθφ Κνηλνβνχιην: 
www.parliament.gr 
 Δζληθφ Σππνγξαθείν: www.etk.gr 
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 Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ: 
www.not.gr 
 Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο 
Πξφζθπγεο: www.gcr.gr 
 Κέληξν Έξεπλαο γηα Θέκαηα 
Ηζφηεηαο(ΚΔΘΗ): www.kethi.gr 
 Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα 
Διιάδαο(ΚΚΔ): www.kke.gr 
 Νέα Γεκνθξαηία(ΝΓ): www.nd.gr 
 Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο 
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ(ΟΑΔΓ): 
www.oaed.gr 
 Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα 
(ΠΑΟΚ): www.pasok.gr 
 Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο: 
www.presidency.gr 
 πλαζπηζκφο: 
www.synaspismos.gr 
 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: 
www.synigoros.gr 
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Οη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο φισλ 
ησλ Τπνπξγείσλ αλαθέξνληαη ζηηο 
ζειίδεο 104 - 105 ηνπ 3νπ ηφκνπ. 

3. Γηεζλείο Θεζκνί 
 Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπξφο: 
www.icrc.org 
 Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην πκθσ-
ληψλ Διζίλθη: www.greekhelsinki.gr 
 Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ: 
www.echr.coe.int 
 NATO: www.nato.int 
 ΟΖΔ: www.un.org 
 Όπαηε Αξκνζηεία ΟΖΔ γηα ηνπο 
πξφζθπγεο: www.unchr.org 
 Unesco: www.unesco.org 
 Unicef: www.unicef.gr 

4. Δηδηθέο Ιζηνζειίδεο 
 Αληηληφπηγθ: www.nodoping.gr 
 Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο: 
www.disability.gr 
 Αηηηθφ κεηξφ: www.metro.gr 
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 Αηηηθφ ηξακ: www.tram.gr 
 Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ: 
www.mfhr.gr 
 Νφκπει (Βξαβεία): 
www.nobelprφzes.com 

5. Δπξσπατθή Έλσζε 
 Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο: 
www.europa.eu.int/institutions/ 
ombudsman/ 
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή: 
www.ee.gr, www.europa.eu.φnt 
 Δπξσπαίνο Καηαλαισηήο: 
www.yomag.net 
 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην: 
www.europarlφament.gr 

6. Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο 
 Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ: 
www.mdgreece.gr 
 Γηαηξνί ρσξίο χλνξα: 
www.msf.gr 
 Γηεζλήο Ακλεζηία: 
www.amnesty.gr 
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 Έλσζε Καηαλαισηψλ Πνηφηεηαο 
Εσήο(ΔΚΠΟΗΕΧ): www.ekpizo.gr 
 Greenpeace: www.greenpeace.gr 
 Ηλζηηηνχην Καηαλαισηή (ΗΝΚΑ): 
www.inka.gr 
 Παηδηθά ρσξηά Ο: 
www.sos_village.gr 
 WWF: www.wwf.gr 

7. Πεξηνδηθά 
 Γαηφξακα: www.georama.gr 
 National Geographic: 
www.nationalgeographic.gr 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ 5νπ ΣΟΜΟΤ 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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