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ΚΛΗΡΩΘΕΝ ΘΕΜΑ:  

 

Φιλελεωθεπο κπάηορ, Γημοκπαηικψ Κπάηορ, Κοινυνικψ Κπάηορ: ζσολιάζηε ηην εξέλιξη απψ ηη μια 

μοπθή ζηην άλλη, ηιρ κοινυνικέρ και πολιηικέρ δςνάμειρ πος οδήγηζαν ζηη εξέλιξή ηοςρ και 

ζσολιάζηε ηο ζωγσπονο ηπψπο άζκηζηρ ηηρ εξοςζίαρ με βάζη ηα παπαπάνυ. 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ: 

 

Απσικά  θα ππέπει να αποδοθεί ηψζο ο οπιζμψρ ηος Webber για ηο κπάηορ, ψζο και οι απψτειρ πεπι 

αςηοω, ηυν Χομπρ, Ροςζζυ και Λοκ. Παπάλληλα θα ππέπει να γίνει αναθοπά ζηον Μονηεζκιέ πεπί 

ηηρ  Γιάκπιζηρ ηυν Δξοςζιϊν και ζηοςρ Σωποςρ Δξοςζίαρ ζωμθυνα με ηον Webber. Δν ζςνεσεία, 

θα ήηαν σπήζιμο εδϊ να γίνει αναθοπά ζηο απολςηαπσικψ κπάηορ πος ακολοωθηζε ηιρ θεοςδαπσίερ 

ηος Μεζαίυνα και ζηιρ ζςνθήκερ πος ηο δημιοςπγηζαν. 

 

Αναθοπικά με ηο Φιλελεςθεπο κπάηορ θα ππέπει να γίνει αναθοπά ζηιρ έννοιερ ηυν αηομικϊν 

δικαιϊμαηυν,ηηρ Ένδοξηρ Δπανάζηαζηρ, ηος Γιαθυηιζμοω, ηος κπάηορ δικαίος ηηρ νομιμψηηηαρ 

και ηηρ διάκπιζηρ ηυν εξοςζιϊν καθϊρ και ζηο ςνηαγμα κςπίυρ ζηα άπθπα 4-25 και 25 πεπί 

κπάηοςρ δικαίος. 

 

Δπιπλέον, για ηο Γημοκπαηικψ κπάηορ θα ππέπει ζαθϊρ να δυθεί έμθαζη ζηην ιδιοκηηζία και ηον 

κοινοβοςλεςηιζμψ, ζηα κομμαηα και ζηο ανηιπποζυπεςηικψ μαρ ζωζηημα. Δνϊ για ηο Κοινυνικψ 

κπάηορ, ηο οποίο ηοποθεηείηαι σπονικά ανάμεζα ζηο  1950-1970, θα ππέπει να γίνει αναθοπά ζηον  

Bretton Woods και ζηην οικονομική κπίζη ζηο ηέλορ ηος 19 αιϊνα καθϊρ και ζηην κεχνζιανή 

θευπία, ηο  κπασ ηος 1929 και ζηα γεγονψηα ηος Α' και Β' Παγκοζμίος Πολέμος. Δπίζηρ ο 

ςποτήθιορ θα ππέπει να αναθέπθεί ζηον οπιζμψ ηος κοινυνικοω κπάηοςρ, ζηο κοινυνικψ 

κεκηημένο και ζηο κοινυνικψ κπάηορ δικαίος ζωμθυνα με ηο Απθπο 25 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Απψ ηα ανυηέπυ πποκωπηει πυρ ηο Κοινυνικψ και Γημοκπαηικψ κπάηορ δεν είναι έννοιερ ανηίθεηερ 

αλλα αλληλοζςμπληπϊνονηαι. Αλλά και ζηην Δςπϊπη αςηερ οι Απσέρ θαίνονηαι απψ ηην 

οπγανυζη ηηρ ΔΔ, αλλά και απψ άλλερ Ανεξάπηηηερ Δςπυπαικέρ Απσέρ. Δδϊ θα ππέπει να γίνει 

αναθοπά ζηο ποιέρ είναι αςηέρ οι Απσέρ και ζηη ςμμεηοσή ηος Πολίηη. 

 

ηη ζςνέσεια, θα ππέπει να γίνει αναθοπά ζηα ςμβοςλεςηικά Όπγανα ππορ ηην Δπιηποπη ΔΚΟΔ 

και ηην Δπιηποπη Πεπιθεπιϊν, ζηα Κπιηήπια ηηρ Κοπεγσάγηρ και ζηα νέα μέλη, ηα οποία θα ππέπει 

να  ηα διέπει η ζηαθεπψηηηα ηυν θεζμϊν και η δημοκπαηία. Δπιπλέον, ζωμθυνα με ηη ςνθήκη ηηρ  

Λιζζαβϊναρ, θα ήηαν σπήζιμο να γίνει αναθοπά ζηιρ αλλαγερ πος εγίναν καηά ηη ζςνθήκη και 

ανέδειξαν ηελικά ηον δημοκπαηικψ και θιλελεςθεπο σαπακηήπα ηηρ Ένυζηρ. 

 

Σέλορ θα ήηαν σπήζιμο να γίνει λψγορ για ηο Γημοκπαηικψ έλλειμμα ζηην ΔΔ, ηιρ αλλαγέρ ζηο 

Κοινυνικψ Κπάηορ καθϊρ και ηην Κοινυνική Πολιηική ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


