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ΟΜΑΔΕΣ 
• ΘΕΜΑ     ΜΑΘΗΤΕΣ 
 Η πολιτική οργάνωση  της Ελλάδας στο Παρελθόν              
         (Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία)            Γεωργιάδης Άγγελος 

         ( χρόνια Μεγάλου Αλεξάνδρου)                Γεωργιάδης Κων/νος,Σπάχι Φρ. 

 ( Βυζάντιο , Τουρκοκρατία )   Μούγκρος Αργύρης,Στρίμπας Χ. 

 Η σημασία της Παιδείας στην Πολιτεία Νάστ ο Γκάλε 

  ( Ο ρόλος της Παιδείας)                  Κώστα Γιώργο 

 Η οργάνωση της Πολιτείας σήμερα 
 (Θεσμοί της Πολιτείας)                                      Σοφιανού Βικτωρία 

 (Σύνταγμα, Πρόεδρος της Δημοκρατίας) Τζούρκα Σταύρος 

 (Βουλή, Κυβέρνηση)   Χαζ μπάλα Τζούλιο 

 (Αξίες στα άρθρα του Συντάγματος)                Σ πάχη Αρμπέν 

 (Δημοκρατία και  τα γνωρίσματά της) Προ ύφλιας Δημήτριος 

 (Παρεμβάσεις στις πολιτικές αποφάσεις) Χατζαρό πουλο ς Δημήτριος 

 (Προβλήματα στη Δημοκρατία)   Ροκανούδας Απόστολος 

 Η Ιδανική Πολιτεία    

  Οι νόμοι του Ευαγγελίου                Να ούμ Δημήτριος  

  Ποιος είναι ο τέλειος νόμος   Νικολάρα Νίκο, 

 Οι 7 σοφοί για την Ιδανική Πολιτεία  Πάντσι Εμμανουήλ  

 Ποιοι είναι οι ιδανικοί πολίτες  Νούνος Ηλίας  

 Ποια είναι η ιδανική πολιτεία  Πρισάϊ Ν τένις 
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Το τρελοβάπορο                (ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη ) 
Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά 

κι αρχίζει τις μανούβρες "βίρα - μάινα". 

·  

Την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές 

φορτώνει φρέσκο αέρα κι απ' τις δυο μεριές. 

·  

Είναι από μαύρη πέτρα κι είναι απ' όνειρο 

κι έχει λοστρόμο αθώο, ναύτη πονηρό. 

·  

Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς, 

βάσανα ξεφορτώνει κι αναστεναγμούς. 

·  

Έλα Χριστέ και Κύριε, λέω κι απορώ, 

τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο, 

·  

Χρόνους μας ταξιδεύει, δε βουλιάξαμε, 

χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε. 

·  

Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε, 

μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε. 

·  

Κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα 

παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα. 
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Πολιτική και Νέοι :  

Ατενίζοντας την ιδανική πολιτεία 



Ιδανικό πρότυπο του πολιτεύεσθαι 

ο Περικλής της αρχαιότητος, ο οποίος καθημερινά έλεγε στον εαυτό του: 

«Πρόσεχε, Περίκλεις!  

Ελευθέρων μέλεις άρχειν και Ελλήνων και Αθηναίων» 



Με τέτοιο ήθος στις πολιτικές του αρχές που είχε, δεν 

εγκλημάτισε ποτέ κατά των πολιτικώς αντίθετα 

φρονούντων.  

 

Το αποδεικνύει το εξής περιστατικό : 

 

Όταν μετά από κάποια πολιτική του ομιλία, αντίθετός του 

τον ακολούθησε μέχρι την οικία του βρίζοντας και 

απειλώντας αυτόν, ο Περικλής όχι μόνο δεν απήντησε με 

βρισιές και απειλές, αλλά επειδή ήταν νύκτα διέταξε έναν 

υπηρέτη του,  να ανάψει δάδα και να συνοδεύσει εκείνον 

στην οικία του. 





  

Ο σκοπός των ανθρώπινων ενεργειών, 

κατά τον Αριστοτέλη, είναι η ευδαιμονία, 

την οποία ορίζει ως ενέργεια σύμφωνα 

με την αρετή.  

 

Η α ρ ε τ ή όταν κυριαρχεί στα πάθη και 

στις ορμές, τα ρυθμίζει παίζοντας το 

ρόλο του μέτρου ανάμεσα στις δύο 

ακρότητες, δηλαδή στην υπερβολή και 

την έλλειψη.  

 

Έτσι π.χ. 

 η «πραότητα» είναι αρετή ως μεσότητα 

της οργής και της αναισθησίας,  

η  «ανδρεία», επειδή βρίσκεται ανάμεσα 

στη θρασύτητα και στην δειλία, και  

η «αιδώς», επειδή κατέχει το μέσο της 

αδιαντροπιάς και της κατάπληξης, που 

είναι ακρότητες. 

Η ηθική ανωτερότητα πρέπει να 

υπάρχει και στην ιδιωτική ζωή 



 
Ο Αριστοτέλης  στα τρία 

προσόντα που θεωρούσε 

απαραίτητα στους μέλλοντες  

ηγέτες που θα διαχειριστούν 

την κρατική εξουσία , 

 πρώτο συμπεριλάμβανε την 

α ρ ε τ ή, η οποία αν έλειπε  

καθιστούσε τα άλλα βλαβερά 

και άχρηστα.  

Τα άλλα δύο προσόντα ήταν: 

η ειλικρινής αγάπη στο 

πολίτευμα και  

η ικανότητα για έργα. 



. 

• . 

 



ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

. 





ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

τὸ τὰ ὀφειλόμενα 

ἑκάστῳ ἀποδιδόναι 

δίκαιόν ἐστι· 





Η ποιότητα στις σχέσεις μεταξύ ηγετών και πολιτών, η 

οποία θα δώσει υπόσταση στη Δημοκρατία θα καλλιεργηθεί 

με την αγωγή και την Παιδεία. 







Για να υπάρξει μια προοπτική ελπίδας στη Δημοκρατία το 

ζητούμενο είναι να υπάρξουν συνειδητοποιημένοι πολίτες. 

Αυτοί που θα έχουν αποκτήσει ποιοτική Παιδεία , η οποία 

καλλιεργεί αρχές, αξίες και ιδανικά. 





ΑΓΑΠΗ 



Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι με ήθος, για να 

καλυτερεύσουμε την ζωή. Πρέπει να εξυγιάνουμε την 

ψυχή, να ελευθερώσουμε αυτή από τα πάθη, τα οποία 

αποτελούν την δηλητηριώδη πηγή της ποικίλης 

κοινωνικής αθλιότητας. 

 Αυτό θα γίνει όταν βιώνουμε τις δύο θεμελιώδες 

κοινωνικές αρχές του Χριστοῦ· την δικαιοσύνη και την 

αγάπη. 

 

Μόνο, εάν γίνουμε άνθρωποι, μόνο εάν διοικήσουν όχι 

κίβδηλοι αλλά πραγματικοί χριστιανοί, τότε, τα δεινά της 

κοινωνίας θα εκλείψουν . Τότε θα έχουμε την ιδεώδη 

πολιτεία του Πλάτωνα, την βασιλεία του Χριστού επί της 

γης, την Χριστοκρατία. 

Συμπέρασμα : Το ιδανικό  πολίτευμα  























Μια νέα εποχή αρχίζει για την ανθρωπότητα.  
 

Ο χρόνος διαιρείται σε προ Χριστού και μετά Χριστού. 

 

Ο Θεάνθρωπος Χριστός για τον οποίο μίλησαν οι 

προφήτες αιώνες πριν, δεν ήρθε να καταργήσει το νόμο, 

αλλά να τον συμπληρώσει. 

 

 

Αρχίζει το έργο  και την αποστολή Του . Δείχνει μια νέα 

πορεία για την σωτηρία της ανθρωπότητας. 



« Πειθαρχείν δει θεώ μάλλον ή ανθρώποις » 



« Πειθαρχείν δει θεώ 

μάλλον ή ανθρώποις » 

«Πρέπει νά πειθαρχοῦμε 

μᾶλλον στόν Θεό, παρά 

στούς ἀνθρώπους» 

(Πράξ. ε΄29) 



«Άπόδοτε ούν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του 

Θεού τω θεώ». (Ματθ. 21, Μάρκ. 12. 17- Λουκ. 20, 25). 



Η παρακάτω προτροπή του Θεού δίνει ελπίδα: 



  

Η πίστη δαμάζει ακόμα και τα στοιχεία της φύσης.  
Ολιγόπιστε! Εις τι εδίστασας; (Ματθ.14, 22-34) 





Πεντηκοστή δημιουργείται η πρώτη εκκλησία 





19 πορευθέντες μαθητεύσατε 

πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 

αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς 

καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου 

Πνεύματος,  20 διδάσκοντες 

αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα 

ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 

μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς 

ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ 

αἰῶνος. ᾿Αμήν.   

 
Κατα Ματθαιον 

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28)  



Παρακολουθούσαν τη διδαχή των ἀποστόλων. 

Συμμετείχαν στην επικοινωνία. 

Συμμετείχαν στη θεία κοινωνία.  

Συμμετείχαν στην προσευχή. 

 Η πρωτοχριστιανική εκκλησία η ιδανική πολιτεία 

Οι πρώτοι χριστιανοί : 



Η θρησκευτικὴ ζωὴ τῆς χριστιανικῆς κοινότητος  

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 2  
 

42 ῏Ησαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ 

καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 

 43 ᾿Εγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν 

ἀποστόλων ἐγίνετο.  

44 πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά,  

45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι 

καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε·  

46 καθ᾿ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε 

κατ᾿ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι 

καρδίας,  

47 αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ Κύριος 

προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾿ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ. 
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Οι πρώτοι χριστιανοί 

Ζούσαν με αδελφοσύνη και 

αγάπη 

Μοιράζονταν ό,τι είχαν, 

χρήματα ή κτήματα, να μην 

στερείται κανείς.  

Αισθάνονταν ενωμένοι 

μεταξύ τους σαν ένα σώμα 

με μια καρδιά και κεφαλή το 

Χριστό.  

Κάθε βράδυ μαζεύονταν, για 

να προσευχηθούν και να 

τελέσουν τη Θεία 

Ευχαριστία.  

Μετά τη Θεία Ευχαριστία 

κάθονταν σε ένα κοινό 

τραπέζι και μοιράζονταν τα 

αγαθά. 
 

 



Κοινὸ ταμεῖο 
Πράξεις Αποστόλων Κεφ. Δ´ 

 

36 ᾿Ιωσῆς δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, ὅ ἔστι 

μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως, Λευΐτης, Κύπριος τῷ γένει, 37 

ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκε παρὰ 

τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων. 

  





Φιλαδελφία (Α΄ Θεσ. 4,9 ) 

«Περί δε της φιλαδελφίας ου χρείαν έχετε γράφειν υμίν, αυτοί γάρ υμείς 

θεοδίδακτοί έστε εις το αγαπάν αλλήλους, και γαρ ποιείτε αυτό εις πάντας τους 

αδελφούς [τους] εν όλη τη Μακεδονία, παρακαλούμεν δε υμάς, αδελφοί, 

περισσεύειν μάλλον» (Α΄ Θεσ. 4,9-10). 





Περὶ ὑποταγῆς εἰς τὰς ἐξουσίας Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 13  
 

ΙΓ´\ΠΑΣΑ ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γάρ ἐστιν 
ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι 
εἰσίν.  
2 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· 
οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρῖμα λήψονται.  
 
3 οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν. 
θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον 
ἐξ αὐτῆς·  
4 Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστί σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, 
φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς 
ὀργήν, ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.  
5 διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν 
συνείδησιν.  
6 διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε· λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ 
τοῦτο προσκαρτεροῦντες.  
7 ἀπόδοτε οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος 
τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. 
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   Ατενίζοντας την ιδανική πολιτεία 

Συνήθως ανησυχούμε και αναρωτιόμαστε 

Στην Εκκλησία των πρώτων χριστιανών, μπορούμε να βρούμε το 

ιδανικό μοντέλο και να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία, ως 

άτομα και ως κοινωνία ; 

Έχουμε σήμερα Δημοκρατία; 

Πώς θα λειτουργήσει σωστά η πολιτεία; 

Υπάρχουν πολίτες και πολιτικοί με ήθος ; 

Λειτουργούμε με τους νόμους του Ευαγγελίου; 

               Ποιος είναι ο τέλειος νόμος; 

              Ποιοι είναι οι άριστοι πολίτες; 

        Ποια είναι η Ιδανική πολιτεία; 

Υπήρξε μοντέλο ιδανικής πολιτείας;  

Μήπως η Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία ; 

Μήπως οι μεταγενέστερες πολιτείες ; 

Μήπως ;  

   Ποιοι αποτελούν αληθινά πρότυπα 

    ιδανικού πολίτη ; 



Η Πολιτεία σήμερα 



Ο τέλειος νόμος 
«Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε 

αυτοίς ομοίως» (Λουκ. 6,31).  



24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, 

ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος. 

Ο τέλειος νόμος 



ΙΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
http://human-philosophie.blogspot.gr/ 
http://www.slideshare.net/dmargaris/aristotelis-17057794 
http://www.paterikiorthodoxia.com/2012_10_19_archive.html 
http://agiografikesmeletes.blogspot.gr/2011_08_01_archive.html 

http://agapi-pisti-elpida.pblogs.gr/ 
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 Τέλος παρουσίασης και τω Θεώ δόξα. 


