
Ανακοίνωση για το μάθημα Κράτος και Κρατικές Πολιτικές  

 

Το μάθημα θα διδαχθεί κανονικά. Οι παραδόσεις θα αρχίσουν μόλις 

ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  

 

Για την ημερομηνία έναρξης των παραδόσεων του μαθήματος, θα 

ενημερωθείτε εγκαίρως με σχετική ανακοίνωση από τη Γραμματεία.  

 

 

Μάθημα Επιλογής- Χειμερινό- Ε΄ & Ζ΄ Εξάμηνο 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης και η κατανόηση των 

βασικών εννοιών του αντικειμένου του Κράτους και των Κρατικών 

Πολιτικών  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ φοιτήτριες 

θα είναι σε θέση: 

 

(α) Να κατανοούν και να αναλύουν τη διαδικασία εμφάνισης του 

σύγχρονου κράτους ως προϊόν της νεωτερικότητας  

(β) Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες για το κράτος 

(γ) Να κατανοούν το ρόλο των κυβερνήσεων, των κομμάτων, των ελίτ 

αλλά και της δημόσιας διοίκησης στο σύγχρονο κράτος. 

(δ) Να κατανοούν το πώς οι μετασχηματισμοί του καπιταλισμού 

διαφοροποιούν το ρόλο του σύγχρονου κράτους. 

 

Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 επιμέρους ενότητες, το 

περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:  



 

Ι.  Εισαγωγή: Καθορισμός μεθοδολογίας και επεξήγηση βασικών 

εννοιών 

 

ΙΙ.          Από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό : Η γέννηση του 

σύγχρονου κράτους 

 

ΙΙΙ. Το έθνος-κράτος ως θεμέλιο της διεθνοπολιτικής οργάνωσης του 

κόσμου  

 

ΙV.  Η φιλελεύθερη θεώρηση για το κράτος 

  

V. Η μαρξιστική συζήτηση για το κράτος 

 

VI. Το μεταπολεμικό παρεμβατικό κράτος- Οι οικονομικές  του 

λειτουργίες 

 

VIΙ.   Το κοινωνικό κράτος 

 

VIII.   Κρίση του καπιταλισμού και κράτος- Το νεοφιλελεύθερο 

παράδειγμα  

 

IX. Θεωρίες για το κράτος την περίοδο της παγκοσμιοποίησης  

 

X.          Το κράτος στις διεθνείς σχέσεις : Η έννοια του εξαρτημένου 

καπιταλιστικού κράτους  

 

ΧΙ.  Το ελληνικό κράτος την περίοδο 1830-1940  

 



XΙΙ.    Το ελληνικό κράτος την περίοδο 1950 - 2010  

 

ΧΙΙΙ. Μεθοδολογικά και άλλα συμπεράσματα 

 

Εξέταση : Τελική εξέταση γραπτή – Δεν δίνονται απαλλακτικές 

εργασίες  
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