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Α. Περιγραφή του μαθήματος
Βασικό χαρακτηριστικό του μαθήματος αποτελεί ο διεπιστημονικός του
χαρακτήρας, καθώς ο στόχος της κατανόησης τόσο του θεσμικού πλαισίου όσο και του
τρόπου λειτουργίας των πολιτικών συστημάτων επιτάσσει τη μελέτη τους υπό το
πρίσμα τριών πειθαρχιών: της πολιτικής επιστήμης, της ιστορίας και του
συνταγματικού δικαίου.
Το διάγραμμα του μαθήματος χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη έχει ως
θέμα την ιστορική καταγωγή και εξέλιξη του κοινοβουλευτισμού, του κομματικού
φαινομένου και των εκλογικών συστημάτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν σταδιακά
στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Στο επίκεντρο της δεύτερης ενότητας τίθεται η μελέτη
της πολιτικής και θεσμικής κρίσης κατά την ταραχώδη περίοδο του Μεσοπολέμου,
οπότε οι δημοκρατίες καταλύονταν στη μια ευρωπαϊκή χώρα μετά την άλλη, είτε δια
της βίας είτε με νομότυπο τρόπο. Στην τρίτη ενότητα εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο
του σύγχρονου ελληνικού πολιτικού συστήματος, ενώ, επιπλέον, έμφαση δίνεται και
στα καινοφανή χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά
τον κατακερματισμό της πολιτικής σκηνής κατά τη συγκυρία της πρόσφατης
οικονομικής κρίσης. Η τελευταία ενότητα έχει ως στόχο να αναδείξει το διεθνή
προβληματισμό γύρω από το μέλλον των πολιτικών συστημάτων, δεδομένου ότι στο
μεν θεσμικό επίπεδο καταγράφεται, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μια προϊούσα
αλλοίωση του πλαισίου της συνταγματικής νομιμότητας, ενώ στο πολιτικό επίπεδο η
δυναμική της άκρας δεξιάς συνιστά πλέον ευθεία απειλή για τις σύγχρονες
δημοκρατίες.

Β. Μαθησιακοί στόχοι
Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως κεντρικούς άξονες αφενός τη θεωρητική
επεξεργασία βασικών εννοιών της πολιτικής επιστήμης – κοινοβουλευτικό σύστημα,
πολιτικά κόμματα, κατάσταση έκτακτης ανάγκης – και αφετέρου την εξέταση του
ιδιαίτερου τρόπου λειτουργίας των πολιτικών θεσμών σε κρίσιμες καμπές της
σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Με οδηγό αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση

επιχειρείται η σφαιρική μελέτη της έννοιας και της ιστορικής εξέλιξης των πολιτικών
συστημάτων, όχι μόνο σε συνθήκες ομαλότητας, οπότε το Δίκαιο οριοθετεί τη
λειτουργία του Κράτους, αλλά και σε έκτακτες περιστάσεις, όταν η όξυνση των
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ανταγωνισμών μπορεί να οδηγήσει σε θραύση
του θεσμικού πλαισίου ή και σε εκτροπή από τη νομιμότητα.

Γ. Διδακτικές ενότητες
1. Πραγμάτευση βασικών εννοιών


Ιστορική εξέλιξη του κοινοβουλευτικού συστήματος - Ευρώπη και
Ελλάδα
(διάκριση δυαδικού – ορλεανικού – και μονιστικού συστήματος,
συρρίκνωση των αρμοδιοτήτων του στέμματος, ενίσχυση της λαϊκής
αντιπροσωπείας, τυποποίηση της κοινοβουλευτικής αρχής στα
συνταγματικά κείμενα)



Γένεση και εξέλιξη του κομματικού φαινομένου
(πολιτική οργάνωση του εκλογικού σώματος, τρόπος εκπροσώπησης
κοινωνικών ομάδων και πολιτικών ιδεών, μετάβαση από το κόμμα
στελεχών στο κόμμα μαζών)



Εκλογικά συστήματα
(σταδιακή καθιέρωση της καθολικής ψήφου σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
διακρίσεις αναλογικού και πλειοψηφικού συστήματος, σταυρού
προτίμησης και λίστας)

2. Η κρίση του κοινοβουλευτισμού στο Μεσοπόλεμο. Ευρώπη και Ελλάδα


Άνοδος αυταρχικών καθεστώτων στην Ευρώπη
(γέννηση και επικράτηση του φασισμού στην Ιταλία, κρίση και
κατάρρευση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης)



Εθνικός διχασμός και πορεία προς τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου
(μέθοδοι αλλοίωσης της συνταγματικής νομιμότητας από το βενιζελικό
και το αντιβενιζελικό στρατόπεδο κατά το Μεσοπόλεμο, μετατροπή της
έννοιας του πολιτικού αντιπάλου σε εσωτερικό εχθρό)



Συμβολή της συνταγματικής θεωρίας στην εμπέδωση της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
(θεωρητικός διάλογος ανάμεσα στους Καρλ Σμιτ και Χανς Κέλσεν
αναφορικά με το ρόλο των πολιτικών θεσμών σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, σημασία της ηγεμονίας του σμιτιανού έργου στο πεδίο της
μάχης των ιδεών και συνέπειες της επικράτησης της πολιτικής
θεολογίας έναντι του φιλοσοφικού σχετικισμού)

3. Οι πολιτικοί θεσμοί της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας


Θεσμικό
πλαίσιο
λειτουργίας
των
πολιτικών
κομμάτων
(χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, όροι προβολής των θέσεών
τους από τα ΜΜΕ, ζήτημα απαγόρευσης των ακραίων κομμάτων)



Λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων και η νομική θέση του
βουλευτή
(διάκριση μεταξύ ελεύθερης και επιτακτικής εντολής, κομματική
πειθαρχία, ασυλία των βουλευτών)



Ατομικές και πολιτικές ελευθερίες - διασφάλιση του πολιτικού
πλουραλισμού μέσω της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των
μειοψηφιών
(εξέταση του κανονιστικού περιεχομένου σειράς θεμελιωδών
δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία του τύπου, του συνέρχεσθαι και
συνεταιρίζεσθαι, αλλά και θεσμικών εγγυήσεων, όπως οι όροι
λειτουργίας της ραδιοτηλεόρασης)



Μετάβαση από το δικομματικό στον πολυκομματικό κοινοβουλευτισμό
(φαινόμενα κρίσης αντιπροσώπευσης και κατακερματισμού των
πολιτικών δυνάμεων μετά την περιέλευση της χώρας σε καθεστώς
οικονομικής επιτροπείας το 2010, μετάβαση από τις μονοκομματικές
στις συμμαχικές κυβερνήσεις, αποδυνάμωση της θέσης του
πρωθυπουργού)

4. Ο κοινοβουλευτισμός σε κρίσιμη καμπή


Συρρίκνωση του ρόλου των νομοθετικών σωμάτων στη συγκυρία της
οικονομικής κρίσης - ελληνική και διεθνής εμπειρία
(ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης, συστηματική προσφυγή στις διατάξεις
του δικαίου της ανάγκης)



Το φάντασμα της άκρας δεξιάς πάνω από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α.
(κοινωνικά και πολιτικά αίτια της ραγδαίας ανόδου της λαϊκιστικής
δεξιάς και της ιδεολογικής και εκλογικής αποδυνάμωσης της
σοσιαλδημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο)
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