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1. Τι γνωρίζετε για τις κοινωνίες χωρίς κρατική οργάνωση; 

Σελ. 133 Στις κοινωνίες χωρίς κρατική οργάνωση … σελ. 133 είχε δύναµη ή εξουσία (είχε δύναµη) 

2. Τι γνωρίζετε για τις έννοιες της δύναµης και της εξουσίας όπως αναφέρονται από 
τους µελετητές των πολιτικών µορφών οργάνωσης γενικότερα, αλλά και από τον 
Βέµπερ ειδικότερα; 

σελ. 134 Όσοι µελετούν τις πολιτικές µορφές οργάνωσης … σελ. 134 για την άσκηση ελέγχου 

3. Πώς προσδιορίζει ο Βέµπερ την έννοια του κράτους; 

σελ. 134 Βέβαια στις οργανωµένες κοινωνίες δυτικού τύπου … σελ. 134 µέσα σε ένα ορισµένο 
έδαφος. 

4. Πώς δηµιουργήθηκε το κράτος σύµφωνα µε τον Βέµπερ; 

σελ. 134 Η δηµιουργία του κράτους … σελ. 134 ιεραρχίας αρµοδιοτήτων 

5. Πώς δηµιουργήθηκε το κράτος σύµφωνα µε τον Κοντ; 

σελ. 134 Ο Α. Κοντ θεωρεί … σελ. 134 σύνθετες δοµές διοίκησης) 

6. Πού αποδίδει τη γένεση του κράτους ο Μαρξ; 

σελ. 134 Ο Μαρξ αποδίδει … σελ. 134 δηµοκρατία, µοναρχία κτλ) 

7. Με ποιες πολιτικές έννοιες ασχολήθηκε η κοινωνιολογία, ποια ήταν η 
συνεισφορά του Βέµπερ στην µελέτη της δηµοκρατίας και ποια κριτική του 
ασκήθηκε; 

σελ. 134 Η κοινωνιολογία ασχολήθηκε εκτενώς …  σελ. 135 και αυτός είναι στο επίκεντρό της.  

8. Τι γνωρίζετε για την παραδοσιακή εξουσία κατά Βέµπερ; 

σελ. 135 Η παραδοσιακή εξουσία… σελ. 135 από αυτόν της χαρισµατικής εξουσίας. 

9. Τι γνωρίζετε για την χαρισµατική εξουσία κατά Βέµπερ; 

σελ. 135 Αυτή η εξουσία (η χαρισµατική) … σελ. 136 Φιντέλ Κάστρο κ.α 

10. Τι γνωρίζετε για την ορθολογική εξουσία κατά Βέµπερ; 

σελ. 137 Η ορθολογική εξουσία .. σελ. 137 των ορίων της νοµιµότητας 

11. Τι είναι το έθνος και ποιες διαφορετικές ιδέες περί αυτού έχουµε κληρονοµήσει; 

σελ. 137 Τι είναι όµως το έθνος … σελ. 137 και στην ιστορία 
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12. Τι γνωρίζετε για την ιστορική εξέλιξη του έθνους κράτους και ποιες «γενιές 
κρατών µπορούµε να διακρίνουµε;  

σελ. 137 Το έθνος κράτος που θα εξετάσουµε … σελ. 138 π.χ Παλαιστίνη 

13. Πώς ο χριστιανισµός µετασχηµάτισε την έννοια της διακυβέρνησης; 

σελ. 138 Ποιος κυβερνά στο πλαίσιο του κράτους … σελ. 138 και στην ύπαρξη Θεού 

14. Ποιους τύπους / µορφές δηµοκρατίας µπορούµε να διακρίνουµε; 

σελ. 138 Το σύστηµα διακυβέρνησης  … σελ. 139 ως µια µορφή άµεσης δηµοκρατίας  

15. Τι περιλαµβάνει η ιδεώδης διαδικασία θεµελίωσης της δηµοκρατίας; 

σελ. 139 Η ιδεώδης διαδικασία θεµελίωσης … σελ. 139 και δικαστική) 

16. Τι γνωρίζετε για τις έννοιες του ολοκληρωτισµού, της δικτατορίας και του 
αυταρχικού συστήµατος διακυβέρνησης; 

σελ. 139 Στον αντίθετο πόλο … σελ. 139 Σάχης της Περσίας 

17. Τι διαπιστώνει ο κοινωνιολόγος Μίκελς για τη σχέση αυταρχισµού και 
δηµοκρατίας; 

σελ. 140 Βέβαια η κατάταξη … σελ. 140 στην Ελλάδα  

18. Ποιοι ήταν οι βασικοί εκπρόσωποι του µοντέλου των ελίτ, ποιες ελίτ διακρίνονται 
στο µοντέλο αυτό και ποια σχέση αναπτύσσεται ανάµεσα στους ηγέτες τους; 

σελ. 141 Βασικοί εκπρόσωποι … σελ. 142 και κατευθύνει το εθνικό πεπρωµένο 

19. Ποιες είναι οι συνέπειες του µοντέλου των ελίτ στην πολιτική, στην ζωή των 
πολιτών και στη λαϊκή βούληση; 

σελ. 142 Το µοντέλο των ελίτ αφορά κυρίως … σελ. 142 εξωτερικής πολιτικής 

20.  Τι γνωρίζετε για το πλουραλιστικό µοντέλο; 

σελ. 142 Οι σύγχρονες κοινωνίες διακρίνονται … σελ. 143 ένα υψηλό ποσοστό αυτονοµίας 

21. Τι γνωρίζετε για το µαρξιστικό µοντέλο για την εξουσία;  

σελ. 143 Η µαρξιστική οπτική … σελ. 143 της κυρίαρχης τάξης  

22.  Τι είναι το σύγχρονο πολιτικό κόµµα και ποια στοιχεία το διακρίνουν 
σύµφωνα µε τους Μπολ και Πέτερς; 

σελ. 144 Το σύγχρονο πολιτικό κόµµα … σελ. 144 (συνδικάτα, κινήµατα) 
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23. Ποια είναι η λειτουργία των κοµµάτων στη δηµοκρατία;  

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 144 τα πολιτικά κόµµατα … συνήθως στην κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία  

σελ. 144 Η εξέλιξη των πολιτικών κοµµάτων … σελ. 144 µετατρέπονται σε πολιτικές αποφάσεις 

24. Ποια είναι η κύρια δυσλειτουργία του πολιτικού συστήµατος στη χώρα µας; 

σελ. 145 Θα πρέπει να επισηµάνουµε … ταυτότητας των µελών τους 

25. Τι γνωρίζετε για τις οµάδες πίεσης; 

σελ. 145 Άλλες µορφές οργανωµένης πολιτικής δράσης … λήψης πολιτικών αποφάσεων. 

26. Τι γνωρίζετε για τις οµάδες συµφερόντων; 

σελ. 145 Αν πρόκειται για προώθηση … σελ. 145 «οµάδες συµφερόντων». 

27. Τι γνωρίζετε για τις «οµάδες γνώµης»; 

σελ. 146 Αν πρόκειται … σελ. 146 «οµάδες γνώµης» 

28. Πώς διαφοροποιούνται τόσο οι οµάδες πίεσης όσο και οι οµάδες γνώµης 
από τα πολιτικά κόµµατα; 

σελ. 146 Και οι δύο πιο πάνω οµάδες (γνώµης και συµφερόντων) … σελ. 146 αρχικά ήταν µια 
οικολογική οµάδα. 

29. Ποιες στρατηγικές χρησιµοποιούν οι οµάδες πίεσης και ποια είναι η 
λειτουργία τους στη δηµοκρατία; 

σελ. 146 Οι οµάδες πίεσης συνοµιλούν µε την εξουσία … σελ. 146 εκλογικής συµπεριφοράς  

30.  Τι ονοµάζουµε πολιτική και εκλογική συµπεριφορά; 

σελ. 148 Για να δούµε … σελ. 148 εκλογικές διαδικασίες 

31. Τι γνωρίζετε για την πολιτική κοινωνικοποίηση και πώς αυτή συνδέεται µε τις 
πολιτικές στάσεις και συµπεριφορές; 

σελ. 148 Στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης κοινωνίας …  σελ. 149 στη χώρα του. 

32.  Από ποιους κοινωνικούς και ατοµικούς παράγοντες εξαρτάται η 
διαµόρφωση της πολιτικής και εκλογικής συµπεριφοράς; Να αναλύσετε το φύλο 
ως αντιπροσωπευτικό παράδειγµα διαµόρφωσης της πολιτικής συµπεριφοράς. 

σελ. 149 Η διαµόρφωση της πολιτικής και εκλογικής συµπεριφοράς … σελ. 149 για τον 
εκδηµοκρατισµό του δηµοσίου  



	

 ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ                                        ΓΚΕΛΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ   4 
 

33.  Τι ορίζουµε ως πολιτική αλλοτρίωση; 

σελ. 152 µε τον όρο πολιτική αλλοτρίωση … σελ. 152 πολιτικές εξελίξεις. 

34.  Πώς εκδηλώνεται η πολιτική αλλοτρίωση σε επίπεδο στάσεων και 
συµπεριφορών; 

σελ. 152 Η πολιτική αλλοτρίωση … σελ. 152 στους διάφορους θεσµούς 

35. Να αναφερθείτε στην πολιτική αλλοτρίωση της νέας γενιάς, να την 
αντιπαραβάλετε µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να αναφερθείτε στα αίτιά της. 

σελ. 152 τόσο στην έρευνα της Γενικής … σελ. 153 πράγµατα στην ζωή τους 

36.  Να αναλύσετε τα αίτια της πολιτική αλλοτρίωσης και τους ευρύτερους 
παράγοντες που διαδραµατίζουν ρόλο στην ενίσχυση του φαινοµένου αυτού; 

σελ. 153  Τα αίτια της πολιτικής αλλοτρίωσης … σελ. 153 για πολλούς σηµαίνει συνενοχή 

37. Να αναφερθείτε στον ισχυρισµό του κοινωνιολόγου Μπόµπιο για τη 
σύνδεση της δηµοκρατίας µε τους νόµους. 

σελ. 153 Ο Ν. Μπόµπιο … σελ. 153 µορφή εξουσίας. 

38. Πώς αντιµετωπίζεται η πολιτική αλλοτρίωση και γιατί είναι απαραίτητη η 
διαρκής συµµετοχή των πολιτών στη δηµοκρατία;  

σελ. 154 Πώς αντιµετωπίζεται η πολιτική αλλοτρίωση σελ. 154 αντιπροσωπευτική δηµοκρατία. 

 

 


