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Τι µελετάµε στην Πολ. Επιστήµη 
n  Η εξουσία και η διακυβέρνηση στο επίπεδο 
του κράτους: 
n  Ποιος την κατέχει (κ πως την πήρε); 
n  Πως την ασκεί; Αποτελεσµατικά και 
νοµιµοποιηµένα; (πώς αυτά καθορίζονται;) 

n  Είναι σταθεροί οι θεσµοί της Κυβέρνησης; 
n  Αλλαγές: ήπιες ή δραστικές 
n  Μετάβαση (από δηµοκρατία σε δικτατορία και 
αντίστροφα) 
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Τι µελετάµε στην Πολ. Επιστήµη 

n  Με ποιες διαδικασίες, τυπικές και άτυπες 
(εκλογές απεργίες κλπ) µπορεί να 
επηρεαστεί µια κυβέρνηση: 
n   στα θέµατα που την απασχολούν 
n  Στον τρόπο που τα αντιµετωπίζει 
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Τα ερωτήµατα 

n  Τι πρέπει να παρέχεται δηµόσια και τι από 
την αγορά; 

n  Εξασφάλιση της ειρήνης 
n  Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, περιφερειακά 
συστήµατα, παγκοσµιοποιηµένη 
διακυβέρνηση 
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Γιατί µελετάµε τα Πολιτικά 
Φαινόµενα 

1/3 της παραγωγής αποσπάται και διανέµεται µέσω 
του κρατικού προϋπολογισµού για: 

n  Προστασία από εξωτερικού εχθρούς 
n  Προστασία από την εσωτερική εγκληµατικότητα 
n  Υποδοµές (δρόµοι…) 
n  Δηµόσια αγαθά κ υπηρεσίες (παιδεία, υγεία , 
πρόνοια…) 
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Η Οριοθέτηση του αντικειµένου της 
Πολιτικής Επιστήµης (Π.Ε.) 

Η αφετηριακή οριοθέτηση του πεδίου της 
σύγχρονης Π.Ε. (19ος αιώνας)  

“... ασχολείται µε την µορφή, οργάνωση και 
διοίκηση ενός κράτους ή µερών του και µε την 
ρύθµιση των σχέσεων του µε άλλα κράτη” 

Oxford dic 
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Ένας ορισµός του κράτους; 

Το κράτος ως το µονοπώλιο της βίας και η πολιτική ως 
µέσο επιβολής αποφάσεων στα όρια κυριαρχίας του 
(από τον Hobbes στο Weber)  : 
n  Σύµφωνα µε τον Weber (1864-1920) µια κοινωνία 
χαρακτηρίζεται ως πολιτική από το «αν και κατά 
πόσο η εφαρµογή της τάξης εξασφαλίζεται µε τρόπο 
µόνιµο µέσα σε ένα εδαφικό χώρο µε την άσκηση ή 
απειλή άσκησης της φυσικής βίας από µέρους του 
κυβερνητικού προσωπικού» (Dahl, 1979: 17) 
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(Δια)Κυβέρνηση: η καρδιά του κράτους; 

n  «[είναι] το σύστηµα που υποστηρίζει µε επιτυχία 
την αξίωση για αποκλειστικό έλεγχο της νόµιµης 
χρήσης της φυσικής βίας για την εφαρµογή των 
κανόνων της- αποφάσεων της µέσα σε ένα 
δεδοµένο εδαφικό χώρο» (Dahl 1979: 30) 

n  “…όταν ένα µεγάλος αριθµός ατόµων θέτει σε 
αµφισβήτηση ή αρνείται την αξίωση της 
κυβέρνησης να ελέγχει την βία τότε το κράτος 
κινδυνεύει να διαλυθεί» (Dahl 1979:32)  

Άρης Αλεξόπουλος 



Το Πρόβληµα των Ορίων 
n  Μήπως είναι περιοριστική η οριοθέτηση του 
αντικειµένου µελέτης µόνο στους επίσηµους 
κρατικούς θεσµούς (Βουλή, Όργανα 
κυβέρνησης, Δηµόσια Διοίκηση, κλπ); 

n  Τι γίνεται µε την συµπεριφορά του εκλογικού 
σώµατος, µε την λειτουργία των συνδικάτων; 
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Το Πρόβληµα των Ορίων (συνέχεια) 

n  Μας ενδιαφέρει µόνο το περιεχόµενο των 
νόµων ή και η ιδεολογία και οι πολιτικές 
αντιλήψεις των βουλευτών που τους ψήφισαν; 

n  Η µελέτη πρέπει να περιλαµβάνει όλους τους 
δρώντες και τις περιοχές που συγκροτείται το 
πολιτικό φαινόµενο 
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Η Πολιτική Επιστήµη και οι 
άλλεσ κοινωνικέσ επιστήµεσ 
 

Η οριοθέτηση των πεδίων µελέτης 
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΘΕΣΜΟΙ: 
Αγορά 

Δηµόσιες επιχειρήσεις 
Προϋπολογισµός 

Οικονοµικές ρυθµίσεις 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΡΟΛΟΙ 
- Γονείς 
- Παιδιά 
- Συλλογικές 
ταυτότητες 
- Αθλητικές, ερωτικές 
συµπεριφορές, κτλ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΡΟΛΟΙ 
-Υπουργοί 
-Βουλευτές 
- Δικαστές 
-Δήµαρχοι 
-Κόµµατα 
-Οµάδες πίεσης κτλ. Τα αντικείµενα µελέτης: Πολιτική Επιστήµη-Οικονοµικά-Κοινωνιολογία 
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 Επιµέρους Πεδία της Πολιτικής Επιστήµης 

•      Πολιτική θεωρία 
•      Συγκριτική Πολιτική 
•      Ανάλυση Δηµοσίων Πολιτικών 
•      Δηµόσια Διοίκηση 
•      Διεθνείς Σχέσεις 
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Η διαδροµή της Πολιτικής Επιστήµης 
n  Είναι το σταυροδρόµι των κοινωνικών επιστηµών: 
γεννήθηκε από την φιλοσοφία και την ιστορία και 
στηρίζεται στην κατανόηση των κοινωνικών και 
οικονοµικών πλευρών του πολιτικού φαινοµένου 

n  Η εξέλιξη της θεραπείας είναι άµεσα συνδεµένη 
µε την χρήση ερευνητικών εργαλείων 
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Η καλλιέργεια της Π.Ε. 
n  Το 1980 το 80% των πολιτικών επιστηµόνων 
ήταν από τις Η.Π.Α. 

n  Αµερικανική και Αγγλική παράδοση: κυρίως 
συµπεριφοριστές ( γκάλοπ, σφυγµοµετρήσεις) 

n  Ευρωπαϊκή, Ηπειρωτική Π.Ε. : προσέγγιση των 
πολιτικών θεσµών και του δηµόσιου δικαίου. 
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Η Ανάπτυξη της Π.Ε. 
n  Στις Η.Π.Α. από 1870   -  1920. 

       54.000 -  597.000  φοιτητές 
n  1880 School of Political Science, Columbia,NY 
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Η Εξήγηση 
n  Τα νοµικά δεν προσφέρονται ως πρώτο πτυχίο 
n   Πολιτική κοινωνικοποίηση για τους 
πολυάριθµους µετανάστες. 

n  Η Διευρυνόµενη µεσαία τάξη που αναζητεί τη 
µόρφωση 
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Ευρώπη- Μ. Βρετανία 
n   London School of Economics (and Political Science), 1895(η 
επαγγελµατική προσέγγιση) 
n  Στόχος του να εκπαιδεύσει στελέχη του δηµόσιου τοµέα για την 
διοίκηση των αποικιών 

n  Oxford (η ελιτίστικη προσέγγιση) 
n  Πρώτοι διδάσκοντες: πτυχιούχοι στην ιστορία 
n  Gladstone Chair in Politics, 1915 
n  Degree in Philosophy, Politics, and Economics, 1921 
n  Nuffield College, Social Science Research Centre, 1930s 
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Η Καλλιέργεια της Π.Ε.-Μ.Β. (συνέχεια) 

n  Μετά το ’50 : ραγδαία ανάπτυξη της Π.Ε. για 
την καλύτερη οργάνωση του κράτους και των 
«Νέων Κρατών»   

n  Essex : Department of Government 
n  Warwick  
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Η Καλλιέργεια της Π.Ε. -Ευρώπη 
n  ΓΑΛΛΙΑ (παράδοση «δηµοσίου δικαίου») 

n  Science Politiques 1871 (ιστορία, νοµικά 
οικονοµικά) 

n  Institut d’ Etudes Politiques (µετά το Β’ παγκ. 
πόλεµο) 

n  ΓΕΡΜΑΝΙΑ ( παράδοση στη Φιλοσοφία & 
Κοινωνιολογία) 
n  Χαϊδελβέργη, Φραγκφούρτη, Βερολίνο  

Άρης Αλεξόπουλος 



Η Καλλιέργεια  της Π.Ε.(συνέχεια) 

n  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
n  Μελέτη οµοσπονδιακής οργάνωσης και διακρατικής 
περιφερειακής συνεργασίας (κυρίως µε Ασία) 

n  ΚΑΝΑΔΑΣ 
n  Μελέτη οµοσπονδιακής οργάνωσης 

Άρης Αλεξόπουλος 



Η διαδροµή της Π.Ε. στην Ελλάδα 
19ος αιώνας:  
n  Η ανάγκη για την συγκρότηση µιας  εθνικής 
ταυτότητας έφερε ως πρώτη προτεραιότητα  την 
καλλιέργεια της ιστορίας µε στόχο την ανάπτυξη της 
έννοιας της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού 
έθνους 

n  Η ανάγκη για την οικοδόµηση ενός σύγχρονου 
κράτους ειδικά µε την εισαγωγή του 
κοινοβουλευτισµού το 1844 έφερε στο προσκήνιο την 
νοµική επιστήµη 
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Τα κυρίαρχα ρεύµατα στις απαρχές 
της Ε.Π.Ε. (1830—1930) 

Η ανάγκη της ανάδειξης της εθνικής ταυτότητας, ως 
εργαλείο στην αντιπαράθεση των βαλκανικών 
εθνικισµών έφερε την πρωτοκαθεδρία σε ιστορία 
λαογραφία και γλωσσολογία 

Η ανάγκη οικοδόµησης του θεσµικής 
αρχιτεκτονικής του ελληνικού κράτους έδωσε 
ώθηση στην συνταγµατική θεωρία και το δηµόσιο, 
διοικητικό δίκαιο  
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Η πολιτικοποίηση του συνταγµατικού δικαίου  

n  Αρχές του 20ου αιώνα οι έλληνες 
συνταγµατολόγοι - Αραβαντινός, 
Σαρίπολος - στρέφονται περισσότερο προς 
την µελέτη του πολιτικού φαινοµένου 

n  1920-1930 Ο Αλέξανδρος Σβώλος  εισάγει 
συστηµατικά στην Ελλάδα την κοινωνική 
και πολιτική διάσταση στη µελέτη του 
συνταγµατικού δικαίου 
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Η Ε.Π.Ε 1930-1974 
n  Το 1931 ιδρύεται η Παντειος Σχολή Πολιτικών Επιστηµών 

(ιδιωτικό ίδρυµα) αφιερωµένη στη µελέτη της γενικής 
επιστήµης του κράτους 

n  1926 ιδρύεται έδρα κοινωνιολογίας στο ΑΠΘ και το 1929 στο 
ΕΚΠΑ 

n  1950-1960 Μάνεσης, Δασκαλάκης, Βεγλερής 
n  1960-1970 Η µετατροπη της Παντείου σε Παντειο Ανώτατη 
Σχολή ΠολιτικώνΕπιστηµων, µε την ταυτόχρονη ίδρυση 
τµηµάτων πολιτικής επιστήµης (Βλαχος) και δηµόσιας 
διοίκησης 

n  1965 Η δηµοσίευση από τον Jean Meynaud της µελέτης Les 
Forces politique en Grece εισάγει την συγκριτική πολιτική 
στην Ελλάδα 
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Ε.Π.Ε µετα την δικτατορία 1974- 
n  1974 (επαν)ιδρύεται η Εταιρία Πολιτικής Επιστήµης 
n  1979 εκλέγεται ο πρώτος τακτικός καθηγητής πολιτικής 
επιστήµης στη Νοµική Σχολή του ΕΚΠΑ 

n  1982 το πρώτο Τµήµα Πολίτικης Επιστήµης κ Δηµόσιας 
Διοίκησης στο ΕΚΠΑ, στο ΑΠΘ, Τµήµα Π.Ε. και 
Διεθνών Σχέσεων στο Παντειο  

n  Θεσµοθέτηση Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
n  1998 Τµήµα Πολίτικης Επιστήµης Πανεπιστηµίου 
Κρήτης 
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Οι Κυρίαρχες Σχολές Σκέψης στην 
Σύγχρονη Π.Ε. (19ος -21ος αιώνας) 

Η ιστορική διαδροµή: 
n  Πολιτική φιλοσοφία 
n  Θεσµικές σπουδές 

n  Νοµικές 
n   ιστορικές 

n  Συµπεριφορικές αναλύσεις 
n  Συστηµικές προσεγγίσεις 
n  Νέο-θεσµικές Αναλύσεις 
n  Συγκριτική πολιτική 
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Η ιστορική διαδροµή 19-20ος αι. 

Από την αξιολογική κρίση στην ερµηνεία 
n  Αξιολογική Διήγηση  
n  Περιγραφή 
n  Συστηµατική Ποσοτική Καταγραφή και 
Ανάλυση 

n  Ερµηνεία-Ανάλυση 

Άρης Αλεξόπουλος 



Παραδοσιακός Θεσµισµός 
(Ιστορική –Νοµική Επιρροή) 
Τέλος 19ου αρχές 20ου αι. 
Η µελέτη της ιστορικής εξέλιξης και αξιολόγησης  
της τρέχουσας οργάνωσης και λειτουργίας των 
επίσηµων θεσµικών οργάνων της διακυβέρνησης :  
n  Τα όργανα της κυβέρνησης:  

n  πρόεδροι, πρωθυπουργοί, υπουργοί, υπουργικά συµβούλια 
n  Η νοµοθετική διαδικασία και τα όργανα της 
n  Τα συνταγµατικά δικαστήρια και η νοµολογία τους 
n  Η δηµόσια διοίκηση 
n  Η τοπική αυτοδιοίκηση 
n  Τα κόµµατα 

Άρης Αλεξόπουλος 



Χαρακτηριστικά Παραδείγµατα 

n  Walter Bagehot, The English Constitution 
n  Bernard Crick, Reform of Parliament 
n  Stephen Bailey, Congress at Work 
n  Edward Corwin, The President: Office and 

Powers 
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Παραδοσιακός Θεσµισµός: 
Γενικά Χαρακτηριστικά 

n  Λεπτοµερείς περιγραφικές- καταγραφικές µελέτες 
(ογκώδεις µονογραφίες για την λειτουργία του 
θεσµού..) 

n  Ερµηνεία παρελθόντων ξεχωριστών πολιτικών 
εξελίξεων (πολιτική ιστορία) 

n  Απαγωγικές, ιδεοτυπικές αξιολογικές κρίσεις 
ανάδειξης δυσλειτουργιών κ τρόπων θεραπείας 
τους (δεοντολογικές εφαρµογές)  

n  Απουσία συστηµατικών γενικεύσεων και θεωριών 
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Η Παρακµή του Θεσµισµού 
n  Ήρθε όταν  δεν µπόρεσε να προβλέψει κ εξηγήσει 
πώς κατέρρευσε µια θεσµικά ανεπτυγµένη 
δηµοκρατική Ευρώπη του µεσοπολέµου,  µε 
πρότυπη λειτουργία και οδηγήθηκε στην άνοδο 
φασιστικών- ναζιστικών δικτατοριών 

 
n  Άρα δεν φτάνει µόνο η µελέτη των επίσηµων 
θεσµών για να κατανοηθεί πλήρως ένα πολιτικό 
σύστηµα 
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Η Ανάπτυξη του Συµπεριφορισµού 

n  1908, Η εποχή άνθησης της ψυχολογίας: 
Graham Wallas, “Human Nature in Politics” 

 
 Στρέφει το ενδιαφέρον του στις άτυπες 
διαδικασίες της πολιτικής αφού η ανθρώπινη 
φύση είναι µη ορθολογική, οι δρώντες δεν 
ακολουθούν κανόνες. Άρα πρέπει να µας 
ενδιαφέρει πως πραγµατικά συµπεριφέρονται 
οι άνθρωποι και όχι το πώς έπρεπε η 
µπορούσαν 
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Η Ανάπτυξη του Συµπεριφορισµού ΙΙ 

n  1908, Η εποχή άνθησης της κοινωνιολογίας:        
Arthur Bentley, “The Process of Government”  
 « Αν αναλυθούν επαρκώς οι οµάδες αναλύθηκε το 
παν» 
 Η συµπεριφορά των οµάδων έχει κοινωνιολογικά 
κίνητρα. Π.χ. η εκλογική συµπεριφορά εξαρτάται 
από τις κοινωνικές διαιρέσεις και όχι από τις 
στρατηγικές των ανταγωνιζόµενων κοµµάτων και 
την κυβερνητική πολιτική 
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Η Ανάπτυξη του Συµπεριφορισµού ΙΙΙ 

n  1940-1950: 
 Ανάπτυξη των καταγραφικών δυνατοτήτων και 
της στατιστικής επεξεργασίας χαρακτηριστικών 
ατόµων και πληθυσµών 

n  1950-: 
Μοντέλα πολιτικής και εκλογικής συµπεριφοράς 
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Η παρακµή του συµπεριφορισµού 

n  Αποτυχία προβλέψεων (ακόµα και στην 
περίπτωση της εκλογικής συµπεριφοράς) 

n  Περιορισµένη ερευνά µόνο σε µετρήσιµα 
φαινόµενα 

n  Περιορισµένη έρευνα µόνο σε 
ικανοποιητικά επαναλαµβανόµενα 
φαινόµενα . Υποβάθµιση της έρευνας 
µεγάλων σπάνιων φαινοµένων 
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Η θετική κληρονοµιά του 
n  Η µελέτη της πολιτικής πρέπει να είναι 
προσανατολισµένη στην οικοδόµηση 
θεωριών  

n  Η µέθοδος έρευνας πρέπει να είναι σταθερή 
συστηµατική και δηµόσια 

n  Η προσέγγιση διεπιστηµονική (Ψυχολογία, 
κοινωνιολογία,…) 
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Συστηµική Ανάλυση 
n  David Easton 1953: Ανάλυση Συστηµάτων 
Το πολιτικό σύστηµα ως σύστηµα ροών: 
n  Εισροές –Εκροές 

n  Parsons, Almond, Powell, Coleman: 
Δοµολειτουργισµός  
 Το πολιτικό σύστηµα ως σύστηµα 
λειτουργιών 

n  Carl Deutsch, The Nerves of Government: 
Η πολιτική ως πλοήγηση  
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Easton (1953): «Το Πολιτικό Σύστηµα» 
n  Το Πολιτικό σύστηµα είναι ένα πρότυπο αλληλένδετων 
δοµικών και συµπεριφορικών στοιχείων που βρίσκονται σε 
διαρκή διάδραση 

  
n  Το σύστηµα δέχεται εισροές (δοµικού η συµπεριφορικού 
χαρακτήρα) από τα διάφορα περιβάλλοντα του και τις 
µεταφράζει σε εκροές, δεσµευτικές και νοµιµοποιηµένες 
αποφάσεις που κατανέµουν πόρους και αξίες 

n  Οι εκρόες γίνονται νέες εισροές 
n  Οι δοµικοί µηχανισµοί λειοτυργού ως µετασχηµατιστές και 
προστατεύουν το σύστηµα από «ανικανοποίητες» εισροές 
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Δοµολειτουργισµός 
Parsons στην κοινωνιολογία, Almond and Powell στην πολιτική επιστήµη 
Υιοθετήθηκε ευρύτατα  1960-1980 στο πλαίσιο της Συγκριτικής Πολιτικής:  
n  Το πολιτικό σύστηµα είναι σύστηµα βασικών οργανικών λειτουργιών που 
είναι απαραίτητες για την επιβίωση του. Οι λειτουργίες είναι: 
n  Η πολιτική κοινωνικοποίηση (µετάδοση των κρατουσών αξιών) 
n  Η στρατολόγηση (διασφάλιση της πολιτικής συµµετοχής) 
n  Η επικοινωνία (διακίνηση αξιών κ πληροφορίας) 

και αφορούν την: 
n  Κατανοµή πόρων, καθορισµός στόχων, διασφάλιση αλληλεγγύης, διατήρηση 
κίνητρων δράσης (δοµικές αναγκαιότητες) 

n  Αυτά εξυπηρετούνται από θεσµούς στο πλαίσιο των λειτουργιών της 
οικονοµίας, της πολιτικής, του δικαίου, των ιδεολογικών µηχανισµών 

n  Στο πεδίο της πολιτικής: διεκδίκηση-συνδικάτο- άρθρωση συµφέροντος, 
διεκδίκηση- κόµµα- σύνθεση συµφερόντων -εκπροσώπηση 

Άρης Αλεξόπουλος 



Deutsch: Η πολιτική ως πλοήγηση 

n  H Διακυβέρνηση είναι ζήτηµα πλοήγησης 
της κοινωνίας και όχι εξουσίας 

n  Η πλοήγηση είναι ζήτηµα διαχείρισης 
πληροφορίας, είναι επικοινωνία 

n  Η επικοινωνιακή διαδικασία: Δίοδος, 
φόρτος, ροή, καθυστέρηση σήµατος κλπ 

n  Η επικοινωνιακή διαδικασία επηρεάζει 
καθοριστικά την δυνατότητα λήψης ορθών 
αποφάσεων 
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Νέα Πολιτική Οικονοµία 
n  Anthony Downs 1957, Η Οικονοµική 
Θεωρία της δηµοκρατίας : 
Ορθολογικοί δρώντες και εκλογές 

n  Mancur Olson 1963, H λογική της 
συλλογικής δράσης 
 Ορθολογικοί δρώντες και εκλογές 
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Νεοθεσµισµός 

n  1980- Θεωρία Παιγνίων κ’ νεοθεσµισµός: 
 
Προτιµήσεις Χ Θεσµοί = Δηµόσια Πολιτική 
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Θεσµοί 

Σύστηµα κανόνων 
n  Τυπικοί: θεσµοθετηµένοι κανόνες 
n  Άτυποι: νόρµες, συµπεριφορικά πρότυπα 
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Προτιµήσεις 

n  Εσωτερικών και εξωτερικών δρώντων: 
n   για τις δηµόσιες πολιτικές 
n  Για τους κανόνες -θεσµούς 
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Η Πειθαρχεία της Συγκριτικής 
Πολιτικής Ανάλυσης 

Τρεις άξονες ανάπτυξης: 
n  Η µελέτη «ξένων» πολιτικών συστηµάτων κρατών 
συχνά ανεξάρτητα του ενός από το άλλο 

n  Συστηµατική σύγκριση πολιτικών συστηµάτων µε 
στόχο την εξήγηση διαφορών και οµοιοτήτων 
(οικοδόµηση θεωριών) 

n  Μεθοδολογία συγκριτικής πολιτικής έρευνας µε 
στόχο την ανάδειξη κανόνων και προδιαγραφών 
έρευνας 
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Πέντε τύποι συγκριτικής πολιτικής 
έρευνας 

1. Μελέτη µίας χώρας (Rose 1989, Anderson 1982…) 
2. Ανάλυση παρόµοιων διαδικασιών και θεσµών σε περιορισµένο αριθµό 
     κρατών επιλεγµένων για αναλυτικούς λόγους (Moore 1966, Skocpol 1979, 

Lipset Rokkan 1967…) 
3. Μελέτες οικοδόµησης τυπολογιών η άλλων µορφών κατάταξης πολιτικών 
     συστηµάτων/υποσυστηµάτων µε στόχο την οικοδόµηση θεωριών µέσου -

µικρού βεληνεκούς για ανιχνευόµενα πολιτικά φαινόµενα των εγχώριων 
πολιτικών των κρατών αυτών (Lijphart 1990) 

4. Στατιστική και ποσοτική ανάλυση γεωπολιτικών περιφερειών - κρατών 
     επιλεγµένων σε γεωγραφική η οικονοµική βάση µε στόχο τον έλεγχο 
υποθέσεων για τα κράτη αυτά. (Lange-Garrett 1985 …) 

5. Στατιστική ανάλυση όλων των κρατών µε στόχο την οικοδόµηση και τον 
     έλεγχο συσχέτισης µεταβλητών για το σύνολο των πολιτικών συστηµάτων 
      (Rummel 1972, Sullivan1996…) 
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Στοιχειά επιστηµολογίας 

Τι είναι επιστήµη; 
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Ορισµός Επιστήµης 

n  Είναι συστηµατική, ορθολογική, πνευµατική 
δραστηριότητα. 

n  Δίνει πορίσµατα που έχουν διυποκειµενική ισχύ. 
(Γέµτος, σ.17) 

Άρης Αλεξόπουλος 



Είδη Επιστηµών 
n  Αναλυτικού Τύπου (Θετικές Επιστήµες) 

 Αναζητούν απαντήσεις στο «τι» και «γιατί» συµβαίνει (αιτιώδης, 
περιγραφική ερµηνεία) 

n  Δεοντολογικές-Κανονικές (Νοµική) 
 Αναζητούν τον ορισµό του «πρέπει». Έχουν αξιολογικούς και 
ρυθµιστικούς στόχους. Μπορεί να είναι: 
n  Προτρεπτικές 
n  Απολογιστικές-Αξιολογικές 

n  Ανθρωπιστικές (φιλολογία, λογοτεχνία) 
 Έχουν στόχο την ερµηνεία των ανθρωπίνων 
 πνευµατικών έργων 
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Είδη Επιστηµών Αναλυτικού Τύπου 

n  ΤΥΠΙΚΕΣ επιστήµες (Λογική, Μαθηµατικά): 
    Παράγουν αναλυτικά εργαλεία µε την βοήθεια της 
λογικής παραγωγής  

n  ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ επιστήµες: 
    Συστήµατα υποθέσεων µε πληροφοριακό κ εξηγητικό 
στόχο που επαληθεύονται εµπειρικά 
n  Φυσικές επιστήµες 
n  Κοινωνικές επιστήµες 
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Εµπειρικές Επιστήµες 
Μπορεί να είναι: 
n  Περιγραφικές/Προβλεπτικές 
n  Αιτιώδεις/Προβλεπτικές (επαγωγικά, 
λογικά-παραγωγικά) 

n  Κατανοητικές ερµηνείες(verstehen)  
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Αναλυτική Παράδοση  
n  Σκοπός  

n  Η αύξηση της γνώσης και των πληροφοριών για τα 
υπό µελέτη φαινόµενα 

n  Μέσα 
n   Κατασκευή ισχυρισµών / υποθέσεων κ έλεγχός τους 
λογικά ή εµπειρικά 
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Αναλυτική Παράδοση-Χρησιµότητα 

n  Διαµορφώνει τα γνωστικά θεµέλια που βοηθούν 
στην κατασκευή «τεχνολογίας» (δυνατότητα 
µετασχηµατισµού της πραγµατικότητας) 

n  Προσφέρει µια καλή βάση για να διεξαχθεί 
ορθολογική συζήτηση για αρχές κ αξίες (σύνδεση 
«είναι»-«γιατί»-«πρέπει») 
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Αξιολογική ουδετερότητα(Ι) 

Ο κοινωνικός επιστήµονας στην αναζήτηση της αλήθειας πρέπει να 
µείνει µακριά από αξιολογικές κρίσεις 
  
n  ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 

n  Θετική ή αρνητική αποτίµηση πραγµατικών περιστατικών 
n   Σιωπηρή αναφορά σε ηθικές αξίες 
n  Προσδοκία ότι ο δέκτης της κρίσης θα την αποδεχτεί και θα 
πράξει ανάλογα 
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ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ (ΙI) 

Ορισµός:  
Ο ερευνητής δεν αξιολογεί τα φαινόµενα 
συµφωνά µε τις δικές του πεποιθήσεις. 
Επιστηµονική στάση ως προς τα δεδοµένα 
σηµαίνει εφαρµογή µεθόδων  που 
διαχωρίζουν τα δεδοµένα από τις προσωπικές 
αντιλήψεις 
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ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ (ΙΙI) 

n  Πρέπει οι αξιολογήσεις να είναι αντικείµενο της 
θετικής επιστήµης; 
n   Ναι αλλά µόνο ως γεγονότα ή µεταβλητές έρευνας  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΟΝΙΣΜΟΣ  

Είναι ίδιος ο τρόπος που µελετάµε τα κοινωνικά 
και τα φυσικά φαινόµενα; 
n  Ο ισχυρισµός είναι ότι στις φυσικές και τις 
κοινωνικές επιστήµες υπάρχουν κοινές 
µεθοδολογικές αρχές  
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Η θετικιστική προσέγγιση 
n  Το αντικείµενο της µελέτης περιορίζεται µόνο 
στα παρατηρήσιµα 

n  Στόχος η «ανακάλυψη» κανόνων-νόµων που 
διέπουν τα πολιτικά φαινόµενα  

n  Τα εµπειρικά δεδοµένα είναι ανεξάρτητα από 
τις προσωπικές αξίες κ πεποιθήσεις.  
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Η Κριτική 

n  Η ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης φύσης (το στοιχείο της 
εµπρόθετης δράσης) 

n  Η κοινωνική επιστήµη δεν µπορεί να ασχολείται µόνο 
µε «συστηµατικά επαναλαµβανόµενα 
φαινόµενα»(regularities). Οι ερµηνείες δεν µπορούν να  
γενικευτούν (ΙΣΤΟΡΙΣΜΟΣ) 
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Η Κριτική 
n  Η σχέση ΕΡΕΥΝΗΤΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
 Οι ερευνητές είναι µέρος του ερευνώµενου 
φαινοµένου.Οι ερευνητές-κοινωνικοί επιστήµονες 
«παρεµβαίνουν, κατασκευάζουν» το φαινόµενο 
που ερευνούν. 

n  Όσοι πιστεύουν σε διαχωρισµό είναι 
ΘΕΤΙΚΙΣΤΕΣ. Όσοι δεν πιστεύουν σε 
διαχωρισµό  είναι ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΕΣ. 
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 Τι είναι η Π.Ε.: «Φυσική» επιστήµη ή 
Σπουδή; 

Τι απαντάµε µε βάση τα παραπάνω για την 
Πολιτική Επιστήµη: 
n  Αποτελεί λόγια πειθαρχεία, ακαδηµαϊκή 
παράδοση που κληρονοµείται (προφορικά, 
γραπτά) από το δάσκαλο στο µαθητή 

n  Ο δρόµος της συστηµατικής αυτής θεραπείας 
δεν περνάει αναγκαστικά από την αντιγραφή 
των µεθόδων της Φυσικής, µπορεί όµως να τις 
χρησιµοποιήσει 
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Επιστήµη και Θεωρία 

Θεωρία το άλλο όνοµα της 
επιστήµης 
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Τι είναι Θεωρία 

n  Θεωρίες είναι διατυπώσεις γενικού 
περιεχοµένου που εξηγούν τις αιτίες ή τα 
αποτελέσµατα διαφορετικών φαινοµένων 
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Θεωρία-Δοµικά στοιχεία 

n  Μια θεωρία συγκροτείται από: 
n  «Αιτιώδεις» υποθέσεις (αξιωµατικές, έρευνας) 
n  Νόµους (υποθέσεις που έχουν αποδειχθεί 
έγκυρες) 

n  Στη γενική τους διατύπωση οι υποθέσεις 
συγκροτούν µια θεωρία, στην ειδική µια ερµηνεία:  
 επεκτατισµός à επιθετικότητα à πόλεµος 
 γερµανικός επεκτατισµός à Β’ παγκόσµιος πόλεµος 
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Οι Υποθέσεις-Δοµικά στοιχεία 

n  Εξαρτηµένη µεταβλητή 
n  Ανεξάρτητη µεταβλητή 
n  Προϋποτιθέµενες συνθήκες 
n  Τρόπος σύνδεσης µεταβλητών και συνθηκών 
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Παραδείγµατα  Θεωρητικών  Υποθέσεων 

n  Η µόρφωση οδηγεί στη δηµοκρατία 
n  Η δυσκολία στην αλλαγή πολιτικής 
δηµιουργεί κυβερνητική αστάθεια 

n  Η κυβερνητική αστάθεια δυσκολεύει την 
αλλαγή πολιτικής 
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Τι είναι αιτιότητα 
n  Μια ανεξάρτητη µεταβλητή αναµένεται να 
παράγει µια αλλαγή στην εξαρτηµένη µεταβλητή 
προς την κατεύθυνση και το µέγεθος που 
καθορίζεται από την θεωρία.  

n  Ωστόσο κάθε φορά που παρατηρώ την 
συνδιακύµανση ανεξάρτητης µεταβλητής και 
εξαρτηµένης, δεν σηµαίνει ότι έχουν οπωσδήποτε 
την σχέση αιτίου αποτελέσµατος  
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Είδη ερµηνείας στην εµπειρική έρευνα 

n  Περιγραφική ερµηνεία (Descriptive inference) 
Χρήση παρατηρήσεων ενός φαινοµένου: 

 ώστε να εξηγηθεί η µελλοντική του συµπεριφορά 
Ώστε να εξηγηθεί η γενική συµπεριφορά όλων των 
οµοειδών φαινοµένων 

n  Αιτιώδης ερµηνεία (Causal inference) 
Ανάδειξη σχέσεων αιτιότητας ανάµεσα σε δύο ή 
περισσότερα παρατηρούµενα φαινόµενα 
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Κατάταξη θεωριών ανάλογα µε την έκταση των 
φαινοµένων που µελετούν 

Από τη ολότητα στο µέρος η το ανάποδο; 
n  ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ   

Επιχειρούν να ερµηνεύσουν το σύνολο του συστήµατος (‘το όλον’) 
(δοµές- σχέσεις, ιδιότητες, κανόνες, παίκτες σε αλληλόδραση)   

(πχ. Parsons-Δοµολειτουργισµός)  
n  ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΣΟΥ-ΜΙΚΡΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ 

Επιχειρούν να ερµηνεύσουν πλευρές του συστήµατος (πχ. 
Συµπεριφορά των ελίτ, Θεωρίες συλλογικής δράσης, η µελέτη της 
αυταρχικής προσωπικότητας) 

n  ΜΙΚΡΟΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
Η εξαρτηµένη µεταβλητή µπορεί να είναι συστηµική ή να 
αντιπροσωπεύει φαινόµενα µέσου βεληνεκούς. Οι ανεξάρτητες 
µεταβλητές όµως προέρχονται από τον µικρόκοσµο της ατοµικής 
συµπεριφοράς (ορθολογικές θεωρίας εκλογικής συµπεριφοράς, και 
συλλογικής δράσης (Olson, Downs)  

Άρης Αλεξόπουλος 



Τρόποι Πρόσβασης στον Εµπειρικό Κόσµο 

n  Πείραµα: Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου 
του ερευνητή πάνω στις συνθήκες του 
εµπειρικού υλικού 
n  Εργαστηριακό 
n  Επι τόπου 
n  Προσοµοίωση 
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Τρόποι Πρόσβασης στον Εµπειρικό Κόσµο (ΙΙ) 

n  Παρατήρηση: Απουσία ελέγχου κ 
εµπρόθετης επιρροής του εµπειρικού 
υλικού 
n  Παθητική-Από Απόσταση 
n  Συµµετοχική 
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Πόσες µορφές µπορεί να πάρει η πληροφορία  

2 ΜΟΡΦΕΣ:  ΠΟΣΟΤΙΚΗ &  ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
n  Δεν παραιτούµαστε από την προσπάθεια αξιοποίησης 
του συνόλου της πληροφορίας.  

n  Η ποιοτική µπορεί πάντα µε την επιλογή κατάλληλων 
δεικτών να αποκτήσει ποσοτική διάσταση.  

n  Η ποιοτική πληροφορία µας βοηθάει να 
κατασκευάσουµε ισχυρισµούς και να αναδείξουµε 
σχέσεις αιτιότητας. 

n  Η ποσοτική µας βοηθάει κυρίως στον έλεγχο των 
υποθέσεων 
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Συλλογή πληροφορίας 

Τρόποι Συλλογής 
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Τρόποι Συλλογής Ποσοτικής Πληροφορίας 

Ποσοτική - Μετρήσιµη Πληροφορία 
n  Οργανώνονται έρευνες µε:  

n  δοµηµένα ερωτηµατολόγια 
n  δοµηµένες συνεντεύξεις 

n  Επιλογή αρχειακού ποσοτικού υλικού (χρονοσειρές, panel) 
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Τρόποι Συλλογής ποιοτικής πληροφορίας 

Ποιοτική (άυλη) πληροφορία 
n  Οργανώνονται έρευνες µε: 

n  Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις κ ερωτηµατολόγια 
n  Προσωπικές συνεντεύξεις  
n  Επιστηµονικά Τεστ συµπεριφοράς /προτιµήσεων  
n  Επιλογή αυτοβιογραφιών, κειµένων αλληλογραφίας, ηµερολογίων, 
πρακτικών συναντήσεων, κειµένων λογοτεχνίας, οπτικοακουστικού 
υλικού αποτύπωσης η αναπαράστασης του υπό εξέταση φαινοµένου  
και αρχειακού ποιοτικού υλικού 

n  Κατασκευάζονται δείκτες «αισθητοποίησης» ποιοτικών χαρακτηριστικών 
(ιδεολογία, ικανοποίηση, κατάσταση κλπ) και καταγράφεται η συχνότητα 
επανάληψης τους (πόσοι κοµµουνιστές, πόσοι δυσαρεστηµένοι, πόσοι 
φτωχοί)  
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Κατάταξη συλλεγµένης πληροφορίας 

n  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
n  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 

n  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
n  ΑΤΟΜΙΚΗ, ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

n  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
n  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ (ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΛΗΡ.) 
n  ΤΑΚΤΙΚΗ (ORDINAL) (ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ) 
n  ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΗ (CATEGORICAL) (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΛΗΡ.) 
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Κλίµακες Μέτρησης 
n  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 

n  Συνεχής: εισόδηµα 
n  Διακριτή: αριθµός ψήφων 

n  ΤΑΚΤΙΚΗ (ORDINAL) (οι αριθµητικές πράξεις δεν 
έχουν νόηµα) 
Ικανοποίηση από την κυβέρνηση: 
1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ 

n  ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΗ (CATEGORICAL) 
Ποιο το θρήσκευµα σου, το φύλο σου 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

n  Ανάλυση µεγάλων δειγµάτων 
n  Απογραφές 
n  Μελέτη Περιπτώσεων 
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Ο ορισµός της µελέτης περιπτώσεων 

n  Ο ορισµός της µελέτης περιπτώσεων (Yin 
1994) 

n  Η µελέτη περιπτώσεων είναι µια εµπειρική έρευνα 
που: 

n  ερευνά ένα σύγχρονο πολιτικό φαινόµενο µέσα 
στο πλαίσιο πραγµατικών     πολιτικών, 
κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών που το 
περιβάλλουν, ειδικά όταν 

n  τα όρια µεταξύ του φαινοµένου και του πλαισίου 
εµφάνισης του δεν είναι σαφώς οριοθετηµένα  

Άρης Αλεξόπουλος 



Είδη µελέτης περιπτώσεων 

n  Διερευνητικές (exploratory): στόχος ο αρχικός 
καθορισµός των υποθέσεων έρευνας  
(πως µπορεί να βελτιωθεί η συλλογική δράση;) 

n  Περιγραφικές - καταγραφικές (descriptive): η 
περιγραφή ενός φαινοµένου στο πλαίσιο εµφάνισης 
του  
(Whyte’s “Street Corner Society 1943-55”) 

n  Ερµηνευτικές (explanatory): ο έλεγχος υποθέσεων, 
η κατανόηση του πολιτικού φαινοµένου  
(Allison’s “The Essence of Decision”) 
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Μέθοδος  Διαφοράς 

John Stuart Mill 
Συγκρίνουµε περιπτώσεις µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά ΑΛΛΑ διαφορετικές τιµές 
στην εξαρτηµένη µεταβλητή. Οι όποιες 
διαφορές αναδεικνύονται επιλέγοντας ως 
πιθανές αιτίες (ανεξάρτητη µεταβλητή). Όσο 
περισσότερο µοιάζουν οι περιπτώσεις τόσο 
λιγότερες είναι οι υποψήφιες αιτίες.  
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Μέθοδος Συµφωνίας 

Συγκρίνουµε περιπτώσεις µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά ΑΛΛΑ παρόµοιες τιµές 
στην εξαρτηµένη µεταβλητή. Αν 
εµφανιστούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά 
αναγορεύονται σε υποψήφιες αιτίες της 
κοινής εξαρτηµένης µεταβλητής  

Άρης Αλεξόπουλος 



Συνακόλουθη Μεταβολή 

Επιλέγουµε και συγκρίνουµε περιπτώσεις µε ιδιαίτερα 
υψηλές (λαµπρή παρουσία) τιµές για την 
εξαρτηµένη (και αντίστοιχα πολύ χαµηλές τιµές ή 
απουσία) και ελέγχουµε ποια άλλα φαινόµενα – 
χαρακτηριστικά «λάµπουν» µε την παρουσία τους ή 
την απουσία τους. Αυτά αναγορεύονται σε 
υποψήφιες αιτίες. (αυτό µπορεί να γίνει και ενδο-
περιπτωσιολογικά σε βάθος χρόνου ή έκταση 
χώρου)  
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



Βήµα 1ο  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Δυο δρόµοι: 
Ø  Επέλεξε κάτι ενδιαφέρον από την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική 
επικαιρότητα 

Ø  Αναπάντητα επιστηµονικά ερωτήµατα 
 
 
 “Η ανακάλυψη περιέχει πάντα ένα µη-ορθολογικό στοιχείο…αυτό της 

δηµιουργικής έµπνευσης” Popper 
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Βήµα 2ο 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙ-
ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΕΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Οριοθέτηση του ερευνητικού αντικειµένου µε την επιλογή του ερευνητικού(ων) 
ερωτήµατος(ων) 

(Χρησιµοποιείστε την τεχνική των αποκλίνουσων περιπτώσεων) 

Άρης Αλεξόπουλος 



Βήµα 3ο 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ  

Α)Επιλογή τρόπου πρόσβασης στον εµπειρικό κόσµο: 
Διερευνητικό , περιγραφικό πείραµα-παρατήρηση 
Β)Συλλογή πληροφορίας µέσα από τον προσδιορισµό δεικτών: 
q  ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ (Μετρήσιµης) 
Έρευνες µε δοµηµένα ερωτηµατολόγια 
Έρευνες µε δοµηµένες συνεντεύξεις 
Επιλογή αρχειακού ποσοτικού υλικού (χρονοσειρές, panel) 
q  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (Αυλης) 
Προσωπικές συνεντεύξεις , Επιστηµονικά Τεστ συµπεριφοράς /προτιµήσεων, 
αυτοβιογραφίες , αρχειακό πρωτότυπο υλικό 

Γ)ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΜΕΤΡΗΣΗ 
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Βήµα 4ο 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
q  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ (π.χ µέσοι όροι) 

q  ΑΙΤΙΩΔΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: 
Συµφωνιά, διαφορά, συνακόλουθη µεταβολή, εξ αντιθέτου ανάλυση 
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Βήµα 5ο 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
q  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Ανάλυση µεγάλου δείγµατος: στατιστική προβολή 
(η θεωρία πιθανοτήτων κ οι νόµοι της στατιστικής µας οδηγεί στην γενίκευση του 
ισχυρισµού σε ένα ευρύτερο σύνολο) 

q  ΠΕΙΡΑΜΑ 
Περιπτωσιολογική ανάλυση: 
Αναλυτική προβολή 
(η οµοιότητα των περιπτώσεων και το κατ αναλογία επιχείρηµα µας οδηγεί στη 
γενίκευση του ισχυρισµού σε ένα ευρύτερο σύνολο) 
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