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1η ΟΜΑΔΑ    

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστή αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη λάθος, αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Στις οργανωμένες κοινωνίες δυτικού τύπου το κράτος κατέχει το μονοπώλιο της έννομης 

βίας.                                                                                                      

β. Η εξουσία του παραδοσιακού ηγέτη καταρρέει από τη στιγμή που δεν επιβεβαιώνεται το 

χάρισμα του, σύμφωνα με τον Μ. Βέμπερ . 

γ. Τα πολιτικά κόμματα στη χώρα μας επεκτείνουν την επιρροή τους και τον έλεγχό τους σε 

πολλά κινήματα και σε συλλογικές οργανώσεις. 

δ. Τα εργατικά συνδικάτα προωθούν αιτήματα στη βάση κοινών αντιλήψεων και αξιών και 

χρησιμοποιείται για αυτά ο όρος «ομάδες γνώμης» . 

ε. Οι πελατειακές σχέσεις αφορούν μόνο τους κυβερνώντες και όσους κατέχουν θέσεις 

εξουσίας. (μον:5×3=15) 

Στα θέματα Α2 και Α3 που ακολουθούν να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                               

Α2 . Σύμφωνα με το κίνημα του γερμανικού ρομαντισμού το έθνος :                                                                                                

α. ταυτίζεται με το λαό.                                                                                                                                              

β. ταυτίζεται με το κοινό παρελθόν , την ιστορία, την κοινή παράδοση που συνδέει τα μέλη 

μιας κοινότητας.                                                                                                                                                     

γ. ορίζεται ως μια ελεύθερη ένωση πολιτών που διαμένουν στην εδαφική περιοχή που 

συγκροτεί το κράτος.                                                                                                                                 

Α3. Σύμφωνα με τους μαρξιστές στους  ιδεολογικούς  μηχανισμούς του κράτους 

περιλαμβάνονται:  α. η αστυνομία, ο στρατός. β. το σχολείο, η οικογένεια, ο τύπος , το 

ραδιόφωνο. γ. τα δικαστήρια, οι φυλακές ανήλικων παραβατών.            (μον:5×2=10) 

Β. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις:                                                                                            

Β1. Τι είναι η πολιτική αλλοτρίωση και πώς εκδηλώνεται;   (μον:10)                                                                                                                                          

Β2. Πώς ορίζεται το κράτος κατά τον Μ. Βέμπερ; Πότε ανιχνεύονται τα πρώτα στοιχεία της 

γένεσης του έθνους -κράτους  και πώς διαμορφώνεται αυτό στη Δυτική Ευρώπη; (μον:15)                           

2η ΟΜΑΔΑ                                                                                                                                                                       

Γ1. α. Να δώσετε παραδείγματα πολιτικής στάσης. Πώς οι πολιτικές στάσεις επηρεάζουν 

την εκλογική συμπεριφορά;    (μον:13)                                                                                                                               

β. Να σχολιάσετε τη φράση της καθηγήτριας Μ. Παντελίδου- Μαλούτα : «ο 

εκδημοκρατισμός του ιδιωτικού αποτελεί προϋπόθεση για τον εκδημοκρατισμό του 

δημοσίου». (μον:12 )                                                                                                                                                     

Γ2. α. Πώς διαμορφώνεται η σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία σύμφωνα με το 

πλουραλιστικό μοντέλο εξουσίας ; (μον: 12)                                                                                                              

β. Να περιγράψετε τον τύπο της ορθολογικής εξουσίας σύμφωνα με τον Μ. Βέμπερ . 

(μον:13)                                     Καλή Επιτυχία!☺                                                               


