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ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

 

ΘΕΜΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΣΔΔΑ  2013: 

 

Φιλελεύθερο, δημοκρατικό, κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη: τα βασικά χαρα-

κτηριστικά και η εξέλιξη από τη μια μορφή στην άλλη. Πολιτικές και κοινωνικές 

δυνάμεις που συνέβαλαν στην εξέλιξη αυτή. Σύγχρονη πολιτειακή οργάνωση 

και πώς ασκείται η εξουσία με κριτήριο καθεμιά από τις παραπάνω μορφές. 
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ΠΛΑΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Μετάβαση από το απολυταρχικό στο σύγχρονο φιλελεύθερο, δημοκρατικό 

κοινωνικό κράτος δικαίου. 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: 

-Η εξέλιξη της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην Ευρώπη. Άνοδος των αστικών 

τάξεων. Αναφορά στις φιλελεύθερες αστικές επαναστάσεις (Αγγλική «ένδοξη» 

επανάσταση, Γαλλική επανάσταση, φιλελεύθερες επαναστάσεις 19ου αιώνα). 

-Πολιτική θεωρία: Σύντομες αναφορές στις απόψεις Λόκ, Ρουσσώ, Μοντεσκιέ, 

Τζ.Σ.Μίλ.  

-Φιλελεύθερο κράτος: Χαρακτηριστικά σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και 

σε θεσμικό συνταγματικό επίπεδο. Φιλελεύθερη αρχή (αρχή διάκρισης των 

λειτουργιών, αρχή του κράτους δικαίου, 1η γενιά δικαιωμάτων-ατομικά δι-

καιώματα). 

-Δημοκρατικό κράτος: Χαρακτηριστικά σε πολιτικό επίπεδο και σε θεσμικό 

συνταγματικό επίπεδο. Νομιμοποίηση (απόψεις Μ.Βέμπερ). Κοινοβουλευτι-

σμός, εναρμόνιση κοινωνικών συμφερόντων. Αρχή λαϊκής κυριαρχίας. Δημο-

κρατική αρχή.Εκλογικό σώμα. 2η γενιά δικαιωμάτων-πολιτικά δικαιώματα. 

-Κοινωνικό κράτος: Φάσεις ανάπτυξης, κρίσης και μετασχηματισμός του.Νέο 

κοινωνικό κράτος. Κοινωνικό κράτος δικαίου. Απόψεις Τζ.Ρώλς. Κοινωνική 

αρχή.3η γενιά δικαιωμάτων-κοινωνικά δικαιώματα. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

3 

-Κοινωνικές δυνάμεις που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των τριών μορφών 

κράτους (ανερχόμενες αστικές τάξεις στην Δ. Ευρώπη για την καθιέρωση του 

φιλελεύθερου –δημοκρατικού κράτους από 18ο,19ο,20ο αιώνα, εργατική τάξη 

και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της αλλά και άλλοι φορείς της κοινωνίας 

πολιτών για την καθιέρωση των πολιτικών και των κοινωνικών  δικαιωμάτων). 

-Πολιτικές δυνάμεις που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των τριών μορφών κρά-

τους(πολιτικά κόμματα και οργανώσεις από 18ο, 19ο, 20ο αιώνα που ανήκουν 

στον ιδεολογικό χώρο του φιλελευθερισμού, του σοσιαλισμού, του νεοφιλε-

λευθερισμού). 

-Σχόλια  και προβληματισμοί για το πώς  ασκείται η εξουσία με κριτήριο κα-

θεμιά από τις παραπάνω μορφές κράτους στη σύγχρονη πολιτειακή οργάνω-

ση υπό την επίδραση των νέων διεθνών οικονομικών,πολιτικών,κοινωνικών 

δεδομένων (διεθνοποίηση, παγκοσμιοποίηση, ευρωπαική ενοποιηση, μετα-

σχηματισμός κοινωνικού κράτους, οικονομική κρίση, έλλειμα συμμετοχής 

κλπ.) 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

-Προβολή της αναγκαιότητας επιτάχυνσης ευρωπαϊκής πολιτικής, οικονομι-

κής και κοινωνικής εννοποίησης, ενίσχυσης της κοινωνίας πολιτών αλλά και 

των μεταρρυθμίσεων της πολιτείας που θα οδηγήσουν στην πολυεπίπεδη δι-

ακυβέρνηση με στόχο την ολοκληρωμένη εφαρμογή των αρχών του φιλελεύ-

θερου,δημοκρατικού,κοινωνικού κράτους δικαίου. 


