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Το μάθημα Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση και ανάλυση του
φαινομένου της πολιτικής και των βασικών της παραμέτρων. Έτσι, εξετάζονται, κατ’ αρχήν, οι δύο
βασικές απόψεις σχετικά με τον χαρακτήρα της πολιτικής. Η πρώτη άποψη αντιλαμβάνεται την
πολιτική ως έναν αγώνα για επικράτηση, η οποία θα επιτρέψει στον νικητή –άτομο ή κόμμα- να
ασκήσει την εξουσία προς όφελος του. Η δεύτερη άποψη αντιλαμβάνεται την πολιτική ως μία διαρκή
προσπάθεια εξισορρόπησης αντιτιθέμενων συμφερόντων, ώστε να επικρατήσει η τάξη και η
δικαιοσύνη με στόχο την εξυπηρέτηση του γενικού καλού.
Όπως προκύπτει, η άσκηση της πολιτικής εμπεριέχει μία διαρκή αντιπαλότητα, η οποία εκφράζεται
με διαφορετική ένταση και διαφορετικό τρόπο σε κάθε ιστορική περίοδο. Πρόκειται για μία
αντιπαλότητα που φέρνει αντιμέτωπους αυτούς που κατέχουν την εξουσία και επιθυμούν να την
διατηρήσουν με αυτούς που την υφίστανται και επιθυμούν να την κατακτήσουν. Στην συνέχεια
εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την πάλη για την εξουσία ανάμεσα σε άτομα και
ανάμεσα σε ομάδες. Οι παράγοντες αυτοί είναι υλικοί αλλά και άυλοι, όπως είναι οι βιολογικοί
παράγοντες, οι ψυχολογικοί, δημογραφικοί, πολιτισμικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί αλλά και τα
συστήματα αξιών.



Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί
να προσεγγίσει το πολιτικό φαινόμενο στις διάφορες εκφάνσεις του, να αντιληφθεί την σχέση
αιτίου και αιτιατού στην πολιτική πράξη, καθώς επίσης και το πώς λειτουργεί η πάλη για την
εξουσία αλλά και το πώς επηρεάζει τις διάφορες εκφάνσεις τόσο της δημόσιας ζωής όσο και της
ζωής του ατόμου. Η γνώση αυτή, που είναι απαραίτητη σε κάθε πολίτη, αποτελεί σημαντικό
εφόδιο για τους μελετητές των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής, αφού τους επιτρέπει
να έχουν ένα γενικότερο πλαίσιο ένταξης των επί μέρους πολιτικών προβλημάτων με τα οποία
έρχονται αντιμέτωποι, ώστε να μπορούν να τα κατανοούν και να τα ερμηνεύουν με ακαδημαϊκό
τρόπο.
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