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Περιγραφή του μαθήματος: 
 
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κριτική επεξεργασία και ανάλυση των βασικών 
παραμέτρων της ελληνικής πολιτικής στην ιστορική της εξέλιξη. Λόγω των προφανών 
περιορισμών που συντρέχουν για συστηματική μακρο-ιστορική εποπτεία τους, η έμφαση 
δίνεται στην περίοδο της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας και ειδικότερα: 

 Σε πρακτικές πολιτικής δράσης με στόχο την άσκηση ή τον επηρεασμό της 
πολιτικής εξουσίας. 

 Σε ιδεολογικές σχηματοποιήσεις που διέπουν την πολιτική αντιπαράθεση και 
συνεργασία και τις αποτυπώσεις τους στον πολιτικό λόγο. 

 Σε θεσμικές αποκρυσταλλώσεις των πολιτικών συσχετισμών και των επιδράσεων 
που αυτές έχουν στη διαμόρφωση και τη δυναμική τους. 

Η μελέτη αυτών των εξελίξεων διενεργείται σε συγκριτική προοπτική και με γνώμονα την 
ανάγκη για διεπιστημονική θεώρηση. Υπό το πρίσμα αυτό, επιδιώκεται α) να αναλυθούν 
και ερμηνευθούν οι αλλαγές που σημειώνονται στην εγχώρια πολιτική, αλλά και τα 
ανθεκτικά στο χρόνο χαρακτηριστικά της, β) να χαρτογραφηθούν παράγοντες που 
επιδρούν στην άσκηση της πολιτικής, στη διαμόρφωση των εκάστοτε διακυβευμάτων και 
στις πολυκύμαντες προσλήψεις και νοηματοδοτήσεις τους, γ) να διαγνωσθούν οι σύνθετες 
σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο και δ) να 
ιχνηλατηθούν προκλήσεις που αναφύονται για την εγχώρια δημοκρατική λειτουργία στο 
πλαίσιο των σύγχρονων συνθηκών.  
 
 
 
Μαθησιακοί στόχοι: 
 
Στο μάθημα επιδιώκεται να διαμορφωθούν όροι για την κριτική προσέγγιση και ερμηνεία 
της φυσιογνωμίας, των χαρακτηριστικών και της εξέλιξης της ελληνικής πολιτικής σε 
συγκριτική προοπτική. Στόχος, ειδικότερα, είναι να κατανοηθεί η πολλαπλότητα των 
παραγόντων που επενεργούν στη διαμόρφωσή της και στις συνέχειες/ασυνέχειες που 
εμφανίζει σε βασικά χαρακτηριστικά της. Η διεπιστημονική προσέγγιση της εγχώριας 
πολιτικής, με την κριτική επισκόπηση και εξέταση των ποικίλων προσεγγίσεων που 
προτείνονται για τη μελέτη της, παρέχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να διαγνωσθούν τα 
όρια, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται μονοσήμαντες 
αναγωγές και απλουστευτικές ερμηνείες των σύνθετων διαδικασιών που διέπουν το 
πολιτικό φαινόμενο στις ιστορικές του διαστάσεις. 
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Διδακτικές ενότητες: 
 
Το μάθημα χωρίζεται σε έξι ενότητες, άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, που 
διακρίνονται μόνο για αναλυτικούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε καμιά περίπτωση δεν 
εξαντλούν το σύνολο των παραμέτρων της εγχώριας πολιτικής. 
Στην πρώτη ενότητα, εξετάζονται κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στη μακρά ιστορική 
διάρκεια, καθώς και ο ρόλος του ελληνικού κράτους στη διαμόρφωσή τους. Εντοπίζονται οι 
βασικές αλλαγές που σημειώνονται στο πεδίο της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και 
οι επιδιώξεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής. Κρίσιμη 
παράμετρος στην καταγραφή και ανάλυση αυτών των εξελίξεων αποτελεί το διεθνές 
πλαίσιο και οι δοσμένοι συσχετισμοί δύναμης που το διέπουν. 
Στη δεύτερη ενότητα, καταγράφονται εξελίξεις στο πολιτικό και κομματικό σύστημα, στον 
εκλογικό ανταγωνισμό και στην πολιτική αντιπροσώπευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο 
πλέγμα εξουσίας που συγκροτείται σε κάθε ιστορική συγκυρία και τη δυναμική του, στα 
διακυβεύματα, τις διαιρετικές τομές και τις πολιτικές ταυτότητες που διαμορφώνονται, 
καθώς και στις ποικίλες νοηματοδοτήσεις και αναπαραστάσεις που προκρίνονται στο 
πλαίσιο του πολιτικού λόγου αναφορικά με τις επιθυμητές κοινωνικές κατευθύνσεις και 
προοπτικές. Στη μελέτη του πολιτικού ανταγωνισμού και της άσκησης πολιτικής εξουσίας 
συνυπολογίζεται ως κρίσιμη μεταβλητή καθορισμού το επικοινωνιακό περιβάλλον και οι 
μετασχηματισμοί του.   
Στην τρίτη ενότητα, αναλύεται η ιστορική συγκυρία της μετάβασης στη Γ’ Ελληνική 
Δημοκρατία, σε συγκριτική προοπτική με αντίστοιχες εμπειρίες χωρών όπως η Ισπανία 
και η Πορτογαλία. Εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της μετάβασης και των 
επιδράσεων που είχαν στη διαμόρφωση της πολιτικής και πολιτειακής φυσιογνωμίας του 
δημοκρατικού καθεστώτος. Η ανάλυση της θεσμικής αρχιτεκτονικής και της πολιτειακής 
οργάνωσης εποπτεύεται στο διάστημα που καλύπτει την ιδρυτική πράξη της Γ’ Ελληνικής 
Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, με παράλληλη εξέταση των επιδράσεων που προκαλούνται 
στο θεσμικό περιβάλλον από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Στην τέταρτη ενότητα, μελετάται το κοινωνικό πεδίο και οι ποικίλες μορφές συλλογικής 
δράσης και διεκδίκησης. Αναλύονται ζητήματα που αφορούν στη δράση και λειτουργία 
των «οργανωμένων συμφερόντων» και της «κοινωνίας πολιτών» και των διασυνδέσεών 
τους με την πολιτική εξουσία. Εξετάζονται, αθέατες συνήθως, πολιτικές επενέργειες που 
προκύπτουν από τη συλλογική δράση τυπικών και άτυπων φορέων στο χώρο της 
«κοινωνίας πολιτών» ή πρωτοβουλιών που κινούνται στο χώρο της πολιτισμικής 
παρέμβασης και παραγωγής.  
Στην πέμπτη ενότητα, ερευνώνται ζητήματα σχετικά με την πολιτική συμμετοχή και τη 
δυναμική που εμφανίζουν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των πολιτών για την πολιτική και 
τους πολιτικούς θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η εγχώρια πολιτική κουλτούρα και 
το σύστημα αξιών που περιβάλλει και συγκροτεί την πολιτική δράση, καθώς και τις 
ποικίλες προσλήψεις και αντιλήψεις για την πολιτική.    
Στην έκτη ενότητα, τέλος, αντικείμενο εξέτασης αποτελεί ο ίδιος ο επιστημονικός λόγος 
που αναφέρεται στην ελληνική πολιτική. Εξετάζονται οι βασικές θεωρητικές 
σχηματοποιήσεις, τα σχήματα ερμηνείας και το πλέγμα εννοιών που υιοθετείται 
προκειμένου να αναλυθεί η εγχώρια πολιτική. Στόχος είναι να κατανοηθεί η ιστορικότητα, 
αλλά και οι πολιτικές επενέργειες του σχετικού επιστημονικού λόγου, οι θεματικές και τα 
ερωτήματα έρευνας που προκρίνονται, καθώς και τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και τα 
όρια των προτεινόμενων θεωρητικών σχημάτων. 
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Μέθοδος διδασκαλίας: 
 
Λόγω του εισαγωγικού και υποχρεωτικού χαρακτήρα του, το μάθημα στηρίζεται κατά 
κύριο λόγο σε διαλέξεις. Ωστόσο, ενθαρρύνεται ο διάλογος και η ενεργητική συμμετοχή 
των φοιτητών/τριών στα ζητήματα που εξετάζονται. Για το σκοπό αυτό, στην ιστοθέση του 
μαθήματος στο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης» 
(https://elearn.uoc.gr/) παρέχεται σχετική βιβλιογραφία για κάθε επιμέρους θεματική 
ενότητα και διάλεξη. Επίσης, στις διαλέξεις χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό, όπου 
αυτό κρίνεται σκόπιμο, έτσι ώστε να υποβοηθείται η συναίσθηση του ιστορικού 
περιβάλλοντος εντός του οποίου τελείται η πολιτική πράξη. 
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