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Α’ ΟΜΑΔΑ 

1ο θέμα  α) 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

γ) Σωστό 

δ) Λάθος 

ε) Λάθος 

 

1ο θέμα β) 

1. β 

2. α 

 

2ο θέμα 

α) Με τον όρο «πολιτική συμπεριφορά» εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο το άτομο εκφράζει, 

δραστηριοποιείται και συμμετέχει ως πολίτης σε συλλογικές διαδικασίες, σε σωματεία, 

συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις, λέσχες, κόμματα και εκλογικές διαδικασίες. 

β) Στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας τα άτομα γίνονται δέκτες, αλλά και φορείς της 

πολιτικής κοινωνικοποίησης, δηλαδή συμμετέχουν σε μια συνεχή διαδικασία διαμόρφωσης 



και αλληλεπίδρασης πολιτικών αξιών, στάσεων, αναπαραστάσεων και συμπεριφορών που 

μεταβιβάζονται σ’ αυτά μέσω των θεσμών κοινωνικοποίησης. 

Β’ ΟΜΑΔΑ 

1ο θέμα  

α) Στο ολοκληρωτικό σύστημα διακυβέρνησης μόνο ένας, ο κυβερνήτης, κατέχει απόλυτη 

δύναμη και δυνατότητα ελέγχου όλης της κοινωνίας. Μία από τις μορφές του ολοκληρωτικού 

καθεστώτος είναι η δικτατορία, η οποία αποτελεί αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης, που 

στηρίζεται στη βία. Τα χαρακτηριστικά του ολοκληρωτισμού είναι τα εξής: η επιβολή μιας 

συγκεκριμένης ιδεολογίας, η ύπαρξη μονοκομματισμού, η ύπαρξη ενός οργανωμένου 

σχεδίου εκφοβισμού των πολιτών, ο απόλυτος έλεγχος του στρατού, ο απόλυτος έλεγχος των 

μέσων επικοινωνίας και η ελεγχόμενη και προγραμματισμένη από το κράτος, οικονομία. 

β) Η κατάταξη των συστημάτων διακυβέρνησης δεν μπορεί να είναι απόλυτη. Έχει 

παρατηρηθεί ότι στοιχεία κάποιου συστήματος διακυβέρνησης μπορεί να ενυπάρχουν σε 

άλλο σύστημα δομικά διαφορετικό. Σύμφωνα με τον πολιτικό κοινωνιολόγο Μίκελς, στοιχεία 

αυταρχισμού μπορεί να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου και κάτω από ορισμένες 

συνθήκες και σε δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης. Αλλά και αντίστροφα, στοιχεία 

δημοκρατίας μπορεί να εμφανιστούν και σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως για 

παράδειγμα, το δημοψήφισμα υπέρ ή κατά της μοναρχίας που διεξήχθη το 1973 κατά τη 

διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα. 

γ)  Το μοντέλο των ελίτ επιβάλλει έναν αυταρχικό και ολοκληρωτικό τρόπο 

διακυβέρνησης, όλες οι εξουσίες συγκεντρώνονται στα χέρια μιας μειοψηφούσας ελίτ και για 

το λόγο αυτό, οι απλοί πολίτες απέχουν από τις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις ή από τα 

πολιτικά δρώμενα, παθητικοποιούνται και οδηγούνται στην πολιτική αλλοτρίωση. 

 Το μοντέλο των ελίτ βασίζεται σε τρεις αλληλένδετες μορφές εξουσίας και σε τρεις 

κλειστές κοινωνικές ομάδες, τις λεγόμενες ελίτ. Καταρχήν, υφίσταται η πολιτική ελίτ, η 

οποία αποτελείται από την ηγετική ομάδα που εμφανίζεται ως κύριος φορέας άσκησης της 

πολιτικής εξουσίας και περιλαμβάνει όχι μόνο αυτούς που παίρνουν τις πολιτικές 

αποφάσεις, αλλά και αυτούς που ασκούν αντιπολίτευση και εκφράζουν κατεστημένα 

συμφέροντα. Ακολουθεί η οικονομική ελίτ που αποτελείται κυρίως από διευθυντές μεγάλων 



επιχειρήσεων, μεγαλομετόχους και υψηλόβαθμα στελέχη των εργοδοτικών οργανώσεων. 

Αυτή η ελίτ λειτουργεί ως ομάδα πίεσης απέναντι στην πολιτική ελίτ με στόχο την 

υπεράσπιση των συμφερόντων της, ενώ, στην περίπτωση που νιώσει ότι τα συμφέροντά της 

απειλούνται, μπορεί να φτάσει μέχρι και στην ανατροπή της κυβέρνησης. Τέλος, η 

στρατιωτική ελίτ αποτελείται από τα ανώτερα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων, των 

σωμάτων ασφαλείας και της αστυνομίας. Ο ρόλος τους είναι τόσο σημαντικός που 

εντάσσεται στις γραμμές της ιθύνουσας ελίτ. 

 Οι ηγέτες των τριών αυτών ελίτ επικοινωνούν μεταξύ τους και αλληλοδιαπλέκονται, 

καθώς τα συμφέροντά τους είναι ταυτόσημα, πράγμα που οδηγεί σε μια μη εκλεγμένη 

ολιγαρχία (με εξαίρεση την πολιτική ελίτ), η οποία λαμβάνει όλες τις πολιτικές αποφάσεις 

και κατευθύνει το εθνικό πεπρωμένο. Η απόλυτη κυριαρχία των ελίτ μετασχηματίζει την 

πολιτική σε διαχείριση τεχνοδιοικητικής φύσεως, με ό, τι αυτό σημαίνει για την πλειονότητα 

των πολιτών. Οι τεχνοκράτες είναι σύμβουλοι σε κυβερνητικά γραφεία που προτείνουν την 

επίλυση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων με βάση οικονομικά δεδομένα, 

παραγνωρίζοντας έτσι τις κοινωνικές ανάγκες και τις σοβαρές επιπτώσεις αυτής της 

πρακτικής στη ζωή των πολιτών. Ως εκ τούτου, με το συγκεκριμένο μοντέλο δεν εκφράζεται 

η λαϊκή βούληση, ενώ μεθοδεύεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, η πρόσβαση οργανωμένων 

συμφερόντων και ισχυρών οικονομικών παραγόντων στην κυβέρνηση. 

 Οι πολίτες που ανήκουν στη μάζα αλλοτριώνονται σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Με τον όρο «πολιτική αλλοτρίωση» εννοούμε την αποξένωση, την αδιαφορία, την αίσθηση 

του ατόμου ότι η συμμετοχή του στο πολιτικό γίγνεσθαι δε μετρά, τη δυσπιστία του έναντι 

των κυβερνώντων και γενικά την απομάκρυνσή του από τις πολιτικές διαδικασίες και τις 

πολιτικές εξελίξεις. Η πολιτική αλλοτρίωση είναι μια μορφή πολιτικής συμπεριφοράς που 

εκδηλώνεται τόσο στο επίπεδο των στάσεων και των αντιλήψεων των πολιτών όσο και στο 

επίπεδο συγκεκριμένης πολιτικής συμπεριφοράς (π.χ. αδρανοποίηση, αυτο-απομόνωση, 

αδιαφορία, μη συμμετοχή σε πολιτικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και εκλογικές 

διαδικασίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του λαού στο Κοινοβούλιο). 

 Καθοριστικό ρόλο στην πολιτική αλλοτρίωση των ατόμων διαδραματίζουν και οι 

ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους που επιτρέπουν την αναπαραγωγή των κυρίαρχων 

κοινωνικών σχέσεων. Για παράδειγμα, το σχολείο, η οικογένεια, η κοινωνική ασφάλεια, ο 

έλεγχος των ανηλίκων παραβατών, ο τύπος, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση αποτελούν τους 



κυριότερους ιδεολογικούς μηχανισμούς, μέσω των οποίων το κράτος αναπαράγει την 

κυρίαρχη ιδεολογία. Οι παραπάνω ιδεολογικοί μηχανισμοί, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί, 

λειτουργούν με βάση την πειθώ και την προπαγάνδα. 

Άρα, η πολιτική αλλοτρίωση νοείται σαν μια σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία και 

θα πρέπει κανείς να αναλύσει με μια κοινωνιολογική οπτική όλους εκείνους τους 

παράγοντες που κάνουν το μέσο πολίτη να απέχει από τα πολιτικά πράγματα, να έχει μια 

αποστροφή για τα πολιτικά κόμματα και να απαξιώνει το έργο των πολιτικών προσώπων.  

 

2ο θέμα  

α) Ένα είδος δύναμης κατά το Γερμανό κοινωνιολόγο είναι η κοινωνική επιβολή ή η εξουσία. 

Η εξουσία απαιτεί τη χρήση βίας (καταναγκασμού) ή την απειλή χρήσης βίας για την άσκηση 

ελέγχου. 

β)  Σύμφωνα με το πλουραλιστικό μοντέλο οι πολιτικές αποφάσεις είναι αποτέλεσμα 

διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές ενώσεις και ομάδες 

συμφερόντων. Καμία από αυτές τις ομάδες δε φαίνεται να κρατά στα χέρια της όλη τη 

δύναμη, η οποία μάλλον διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία.  

Οι θεωρητικοί του πλουραλιστικού μοντέλου (όπως ο Νταλ, ο Αρόν και ο Γκαλμπρέιθ) 

ισχυρίζονται ότι η δύναμη διαχέεται σε διάφορους τομείς, δηλαδή στον πνευματικό, το 

στρατιωτικό, τον οικονομικό, τον πολιτικό και το διοικητικό τομέα. Οι ελίτ των τομέων αυτών 

- είτε συνεργάζονται μεταξύ τους είτε ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον - εκφράζουν αιτήματα 

και πιέσεις της κοινωνικής βάσης. Κάθε ελίτ έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο και να 

ανατρέψει τις αποφάσεις των άλλων. Έτσι η εξουσία δεν ασκείται μόνο από μια διευθυντική 

τάξη (το επίπεδο Α της πυραμίδας του Μιλς) αλλά και από τις ελίτ των διαφόρων τομέων, 

όπως είναι οι διανοούμενοι, οι συγγραφείς και οι επιστήμονες, οι αρχηγοί του στρατού και της 

αστυνομίας, οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, οι ηγέτες των εργατικών συνδικάτων και 

των πολιτικών κομμάτων, οι ανώτατοι υπάλληλοι στη διοικητική εξουσία. Στα 

πλουραλιστικά πολιτικά συστήματα οι έχοντες εξουσία χαλιναγωγούνται από τους νόμους, 

ελέγχονται θεσμικά από το κράτος, ενώ φαίνεται ότι οι διάφορες ομάδες συμφερόντων 

απολαμβάνουν ένα υψηλό ποσοστό αυτονομίας. 



γ) Τα πολιτικά κόμματα και οι ομάδες συμφερόντων στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών 

συστημάτων, προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες για το δίκαιο των αιτημάτων και των 

απόψεών τους. Άρα, τα πολιτικά κόμματα και οι ομάδες συμφερόντων αποτελούν δυο 

διαφορετικές μορφές οργανωμένης πολιτικής δράσης που επιτρέπουν στους πολίτες να 

συνταχθούν σε αυτές τις συλλογικότητες και να εκφράσουν με δυναμικό τρόπο τα διάφορά 

πολιτικά αιτήματά τους, τις πάσης φύσεως κοινωνικές διεκδικήσεις τους και να 

προασπιστούν τα ατομικά και ομαδικά τους συμφέροντα.  

Καταρχήν, θα γίνει μια αναφορά στις ομοιότητες που εντοπίζονται μεταξύ των 

πολιτικών κομμάτων και των ομάδων συμφερόντων. Η λειτουργία, λοιπόν, τόσο των 

πολιτικών κομμάτων, όσο και των ομάδων συμφερόντων προϋποθέτει ένα βαθμό 

οργάνωσης, έτσι ώστε να υπάρχει μια εσωτερική ιεραρχία και να διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία αυτών των πολιτικών οργανώσεων. Ακόμη, η λειτουργία των κομμάτων και των 

ομάδων συμφερόντων στο πλαίσιο της δημοκρατίας συμβάλλει στην πολιτική 

διαπαιδαγώγηση, αλλά και στην πολιτική ενεργοποίηση ατόμων και ομάδων γύρω από τις 

αρχές και τα συμφέροντα που τους ενώνουν. Ως εκ τούτου τα κόμματα και οι ομάδες 

συμφερόντων αποτελούν κύριους χώρους παραγωγής και μεταβίβασης πολιτικών ηθών, 

είναι δηλαδή φορείς πολιτικής κοινωνικοποίησης. Επιπροσθέτως, όπως και τα κόμματα έτσι 

και οι ομάδες πίεσης διαμορφώνουν πολιτικές στάσεις και κοινωνικοποιούν πολιτικά ένα 

άτομο, αφού αυτό μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια ομάδα μέσα από τις διαφορετικές 

ιδιότητές του (ως εργαζόμενος, ως καταναλωτής, ως κάτοικος συγκεκριμένης περιοχής, 

ενδεχομένως ως πολύτεκνος κτλ.) για την προάσπιση των ατομικών και των κοινωνικών 

συμφερόντων του. Τέλος, τα σύγχρονα κόμματα και οι ομάδες συμφερόντων έχοντας το ρόλο 

του βασικού διαμεσολαβητή μεταξύ της κοινωνίας και της εξουσίας, αποτελούν τους 

σταθεροποιητικούς μηχανισμούς του πολιτικού συστήματος. 

Εντούτοις, υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των 

ομάδων συμφερόντων. Το βασικό χαρακτηριστικό των πολιτικών κομμάτων είναι το γεγονός 

ότι επιδιώκουν την ανάληψη της διακυβέρνησης σε αντίθεση προς τις ομάδες συμφερόντων 

που δε στοχεύουν άμεσα στην κατάκτηση της εξουσίας και δεν ασχολούνται με ευρύτερα 

πολιτικά θέματα. Τα πολιτικά κόμματα διακρίνονται από τον κοινό στόχο τους που είναι η 

κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας ακόμα και σε συνεργασία με άλλα κόμματα. Επίσης, 

έχουν ως σκοπό τη διεύρυνση της εκλογικής τους βάσης και τη διασφάλιση της ιδεολογικής 



ταυτότητας των μελών τους. Αντιθέτως, οι ομάδες συμφερόντων είναι συνεκτικές κοινωνικές 

ομάδες που δραστηριοποιούνται οργανωμένα με σκοπό την προώθηση αιτημάτων και 

συμφερόντων. Η προώθηση των αιτημάτων τους γίνεται μέσω της πίεσης και της επιρροής 

που ασκούν κατά τις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Έτσι, τα πολιτικά κόμματα 

είναι εκείνα που αναλαμβάνουν να μορφοποιήσουν και να μετατρέψουν τη λαϊκή βούληση 

σε πολιτικό λόγο. Αυτός είναι ο δρόμος διαμέσου του οποίου τα αιτήματα του λαού (ή έστω 

μιας μερίδας του) μετατρέπονται σε πολιτικές αποφάσεις. Όμως, οι ομάδες συμφερόντων 

«ελέγχουν» τις κυβερνήσεις, τους πολιτικούς και δεν τους αφήνουν το πεδίο ελεύθερο να 

μονοπωλούν την εξουσία. Οι ομάδες πίεσης συνομιλούν με την εξουσία για θέματα που 

αφορούν τις νομοθετικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές 

(αποκλεισμός δρόμων, διαμαρτυρίες, τηλεοπτικά μηνύματα) που συνδέονται με το πολιτικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, αλλά και με τη φύση του αιτήματος. 

Η λειτουργία των κομμάτων στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και η συμβολή των 

ομάδων συμφερόντων στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων αποτελούν κρίσιμα 

θέματα για την ποιότητα της συμμετοχής και της εκλογικής συμπεριφοράς του πολίτη. 


