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Η ομάδα του σχολείου μας, αποτελείτο από δύο μαθήτριες της Γ΄ τάξης 

τις Ειρήνη Μπάρλα και Αικατερίνη Μαρκοπούλου, με υπεύθυνη 

εκπαιδευτικό τη Διευθύντρια, Ειρήνη Πολίτη, ΠΕ05 Φιλόλογο Γαλλικής. 
 

Η θεσμός που μελετήσαμε ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας. 
 

Εισαγωγικά η ομάδα στάθηκε, σε συνάρτηση με την ΚΠΑ, την Αγγλική και   
τη Γαλλική γλώσσα, σε αποσπάσματα της Διακήρυξης της 

Ανεξαρτησίας, της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του 

Πολίτη και των πρώτων Συνταγμάτων του Ανεξάρτητου Ελληνικού 

Κράτους, προκειμένου να αναδειχθεί η επίδραση των κειμένων των 

μεγάλων επαναστάσεων που είχαν προηγηθεί της Ελληνικής 

Ανεξαρτησίας , στα πολιτικά κείμενα που προέκυψαν μετά τη δημιουργία 

του Ελληνικού κράτους. 
 

Ακολούθως, συζητήθηκαν οι μορφές των πολιτευμάτων και δόθηκε 

έμφαση στις διαφορετικές μορφές δημοκρατικών πολιτευμάτων. Έγινε 

σύντομη ιστορική αναφορά στις περιόδους της Αβασίλευτης 

Δημοκρατίας ως τη Μεταπολίτευση. 
 

Στο τρίτο στάδιο, παρουσιάστηκαν οι Πρόεδροι της τρίτης Ελληνικής 

Δημοκρατίας , μετά το 1974. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

απεβίωσαν δύο πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, συνεπώς ο 

σχολιασμός ήταν εκτενέστερος. Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με το 

αφιέρωμα στην νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου. 
 

Από τις ομιλίες της Προέδρου αναλύθηκαν δύο: 
 

- εκείνη την οποία απηύθυνε στους υψηλούς προσκεκλημένους, στο 

Προεδρικό Μέγαρο, στη δεξίωση για τον εορτασμό των διακοσίων ετών 

από την Ελληνική Επανάσταση. Η ομιλία συνδέθηκε με το πρώτο στάδιο 

της μελέτης μας, αφού ο λόγος της Προέδρου καταδείκνυε τη σχέση και 

τις επιδράσεις των επαναστάσεων που προηγήθηκαν της Ελληνικής και 

των βασικών ιδεολογικών αρχών του Διαφωτισμού που τις ενέπνευσαν 

και καταγράφηκαν αργότερα στις Διακηρύξεις, με την Ελληνική 

Επανάσταση. 

https://www.presidency.gr/prosfonisi-tis-proedroy-tis-dimokratias-kai-

antifoniseis-xenon-igeton-kata-to-episimo-deipno-gia-tin-epeteio-ton-

200-eton-apo-tin-elliniki-epanastasi/  
 

-εκείνη που εκφωνήθηκε στην Αρχαία Αγορά ενώπιον του πρέσβη των  

ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του 

https://www.presidency.gr/prosfonisi-tis-proedroy-tis-dimokratias-kai-antifoniseis-xenon-igeton-kata-to-episimo-deipno-gia-tin-epeteio-ton-200-eton-apo-tin-elliniki-epanastasi/
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Προέδρου των ΗΠΑ, Biden και της Αντιπροέδρου Harris που αφορούσε 

στη σχέση των επαναστάσεων των δύο κρατών και τις βασικές αρχές 

της σύγχρονης Δημοκρατίας. 

https://gr.usembassy.gov/el/%CE%BF%CE%BC%CE%B9omilia-presv i-

pyatt-stin-ekdilosi-gia-tin-orkomosia/ 
 

Και στις δύο περιπτώσεις οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να έχουν 

μπροστά τους το κείμενο ταυτόχρονα με το οπτικό υλικό . 
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