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Στόχος του µαθήµατος & µέθοδοι προσέγγισης των 
θεµατικών στόχων 

 
 
Στόχος του µαθήµατος Επιστήµων Πολίτης στο παρόν εξάµηνο 

είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές στα συγκεκριµένα «θέµατα 
δηµοκρατίας» που προσφέρονται στο πρόγραµµα και, συγχρόνως, 
στη µέθοδο να διαχωρίζουν την  επιστηµονική εµπειρική γνώση από 
τις υποκειµενικές πεποιθήσεις και τις µεροληπτικές αξιακές κρίσεις, 
µαθαίνοντας «να επιτελούν, τόσον το επιστηµονικό καθήκον, 
να βλέπουν την αλήθεια των γεγονότων, όσο και το πρακτικό, 
να υποστηρίζουν τα δικά τους  ιδεώδη» (Max Weber). 
 
             Ενώ είναι δυνατόν να υπάρχει ευρεία συναίνεση ως προς τον 
στόχο του µαθήµατος, οι οπτικές γωνίες προσέγγισης των θεµάτων και 
οι διαφορετικές προτεραιότητες  κατά την συγκεκριµένη υλοποίηση 
τους συνδέονται, κατά κανόνα, µε κοινωνικές, ταξικές και άλλες 
διαφοροποιήσεις ή αντιθέσεις  και αντίστοιχες µεθοδολογικές 
δυσκολίες. Ένα πρόβληµα που αναφύεται εδώ σχετίζεται µε το 
ερώτηµα, ποιος είναι ο ρόλος της επιστήµης και του επιστήµονα στις 
προσεγγίσεις αυτές από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστηµών. 
              Είναι συχνό το φαινόµενο, να διεξάγονται επιστηµονικές 
συγκρούσεις που θυµίζουν «πολέµους  πίστης» αλλοτινών εποχών. Για 
παράδειγµα, κάθε φορά που γίνεται σεισµός στην Ελλάδα επιτείνονται 
οι αντιπαραθέσεις, και οι «οµηρικές µάχες», ανάµεσα στις 
διαφορετικές επιστηµονικές οµάδες και τα αντίστοιχα συµφέροντα-
ενδιαφέροντα των σεισµολόγων.  
            Βλέπουµε ότι ακόµη και στο Πανεπιστήµιο διεξάγονται συχνά 
συζητήσεις και αντιπαραθέσεις για ενδιαφέροντα κοινωνικά και 
επιστηµονικά θέµατα µε τρόπο που θα ταίριαζε λιγότερο σε 
επιστήµονες και περισσότερο στους πιστούς µιας (παρα)θρησκευτικής 
κοινότητας. Συχνά, η ηθική που αναπτύσσεται στη βάση αυτή είναι 
µάλλον η δογµατική και άκαµπτη «ηθική του φρονήµατος». 
Αντίστοιχα, τα κριτήρια που επικρατούν τείνουν να κυριαρχούνται από 
την αρχή ότι ο (υποτιθέµενος) «καλός σκοπός», που κάθε οµάδα 
ισχυρίζεται ότι µόνον αυτή έχει, αγιάζει τα µέσα που 
χρησιµοποιούνται. Κατά τον Weber, η απλουστευτική αυτή άποψη 
παραπέµπει και στην «παλιά, αφελή πίστη των κοµµάτων όσον αφορά 
την ‘επιστηµονική’ αποδεικτικότητα των δογµάτων τους». 
               Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν αποτελούν ελληνική 
ιδιοµορφία, αλλά τον κανόνα στα ανθρώπινα πράγµατα. Το γεγονός 
αυτό επιφέρει ανάλογα προβλήµατα στις κοινωνικές επιστήµες. Για 
παράδειγµα, ο φυσικός επιστήµονας παρατηρεί απλώς και καταγράφει 
την αυτόµατη ή µηχανιστική λειτουργία των κυττάρων διατυπώνοντας 
ανάλογους κανόνες και νοµοτέλειες. Αντίθετα το αντικείµενο στις 
κοινωνικές επιστήµες είναι οι άνθρωποι, µε την αυτοσυνείδηση, την 
ατοµικότητα και τη σχετική αυτονοµία τους: Για να εξηγήσουµε τις 
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αιτιώδεις συναρτήσεις της κοινωνικής δράσης των ανθρώπων πρέπει 
πρώτα να κατανοήσουµε τα κίνητρα, τους στόχους και προπαντός την 
διαφορετική (ταξική, κοινωνική, οικονοµική, συντεχνιακή ή άλλη) 
οπτική γωνία από την οποία βλέπουν τα πράγµατα.  
                 Βλέπουµε π.χ. ότι η πρόσφατη σύγκρουση στον Καύκασο 
αντιµετωπίζεται µε επιχειρήµατα, τα οποία εξαρτώνται από τη 
συγκεκριµένη οπτική γωνία συµφερόντων-ενδιαφερόντων (την ‘αξιακή 
αναφορά’ κατά τον Weber) του εκάστοτε φορέα: αν δηλαδή ο φορέας 
αυτός βλέπει τα πράγµατα από το πρίσµα συµφερόντων και την 
αντίστοιχη ‘αξιακή αναφορά’ των Αµερικανών, των Ρώσων, της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας, της Γερµανίας, Γαλλίας, Ιταλίας ή των κρατών 
που ανήκαν παλαιότερα στη Σοβιετική Ένωση κ.λπ.. 
                Σήµερα υπάρχει ευρεία συναίνεση ως προς την διαπίστωση 
του Μax Weber, ότι η επιστήµη, στην ανάλυση και τη µέθοδο που 
ακολουθεί, οφείλει να αρθεί υπεράνω των επιµέρους µεροληπτικών 
προσεγγίσεων µέσω αφηρηµένων θεωρητικών σχηµάτων και εννοιών. 
Αντί να εξετάζει µεροληπτικά µόνο  από µια σκοπιά και αξιακή 
αναφορά, οφείλει να ερευνά και να κατανοεί και τις αξιακές αναφορές 
των άλλων, κάνοντας αντίστοιχες συγκρίσεις ως προς τις επιπτώσεις 
αλλά και τις παρενέργειες που µπορεί να έχει κάθε δυνητικό 
θεωρητικό σενάριο. 
                 Επιβάλλεται λοιπόν να εξετάσουµε τα συγκεκριµένα 
«θέµατα Δηµοκρατίας», κρατώντας απόσταση από συγκεκριµένες 
µεροληπτικές προσεγγίσεις, και κατά το δυνατόν συγκριτικά, 
αντικειµενικά-κριτικά. Η κάθε µια από τις διάφορες προσεγγίσεις και 
«αξιακές αναφορές» διεκδικεί για τον εαυτό της ότι είναι η πιο σωστή 
και η πιο ηθική από όλες τις άλλες. Η επιστηµονική προσέγγιση των 
κοινωνικών επιστηµών οφείλει να κατανοήσει και να εξετάσει όλες 
αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις και «αξιακές αναφορές». 
               Στο εγχείρηµα αυτό, η εµπειρική επιστήµη δεν µπορεί, από 
µόνη της, να επιθέτει τη σφραγίδα του ηθικού στα διάφορα ηθικά 
περιεχοµενικά αιτήµατα και ιδανικά. Για παράδειγµα, η ιατρική 
επιστήµη µπορεί να παρατείνει για χρόνια µε τεχνικά µέσα τη ζωή ενός 
βαριά τραυµατισµένου, όµως αδυνατεί να απαντήσει στο ερώτηµα αν η 
επιµήκυνση της ζωής µέσω διασωληνώσεων είναι κάτι που είναι θεµιτό 
και ηθικό να γίνει ή όχι. Ενώ λοιπόν η επιστήµη αδυνατεί να απαντήσει 
µε  ένα ναι ή ένα όχι σε ηθικά, κοινωνικά, πολιτικά, αισθητικά και 
άλλα διλήµµατα, ωστόσο µπορεί να συµβάλει στην αντικειµενική 
σύγκριση και την κατά το δυνατόν έγκυρη αξιολόγηση των, µεταξύ 
τους αλληλοσυγκρουόµενων, µεροληπτικών προσεγγίσεων και 
αξιακών αναφορών.  

 Μαζί µε τις σηµειώσεις, φωτοτυπίες ή άλλα βοηθήµατα από τους 
διδάσκοντες θα δοθούν στους φοιτητές, από το πρώτο µάθηµα, όπως και οι 
βασικές σηµειώσεις για  το µάθηµα από τον κ. Δ. Χρυσοχόου. 
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Πρόγραµµα  
 
 

1. Μάικλ Χέρτσφελντ (Καθηγητής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήµιο 
Χάρβαρντ, Η. Π. Α)   

       Θέµα:  «Η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Παγκοσµιοποίηση και η 
Ανθρώπινη    
       Αξιοπρέπεια» (Διάλεξη) 
       Την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2008, 7 το βράδυ, Αµφιθέατρο Δ3-7Α,  
        Πανεπιστηµιούπολη  Γάλλου στο Ρέθυµνο  
       
2. Στέλιος Χιωτάκης (Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης) 
Θέµα:  «Ανατροφοδότηση ανάµεσα στους στόχους και τη 
µεθοδολογία του µαθήµατος Δηµοκρατία» 
Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008, από  5.30 το απόγευµα έως 8.30 το 
βράδυ, αίθουσα  Β1-29Α,  Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου στο Ρέθυµνο 
Την  Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008 στο Ηράκλειο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν    
 έγκαιρα) 
                       

3. Μηνάς Σαµατάς (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Κοινωνιολογίας,  
Πανεπιστήµιο Κρήτης) 
Θέµα: «Από τον αριστοτελικό ορισµό της πολιτικής και την 
Εκκλησία του Δήµου στην    
 ηλεκτρονική δηµοκρατία»  
 Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 στο Ρέθυµνο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα) 
 Την Πέµπτη 23 Οκτωβρίου 2008 στο  Ηράκλειο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν   έγκαιρα) 

 
4. Γεώργιος Κοντογιώργης (Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο)  
Θέµα: «Δηµοκρατία: Θεωρία και Πράξη» 

      Την Πέµπτη 6  Νοεµβρίου 2008 στο Ρέθυµνο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα) 

 Την Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 2008 στο  Ηράκλειο  (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν  έγκαιρα) 

 
5. Διονύσιος Δρόσος (Αναπληρωτής Καθηγητής της Ηθικής 
Φιλοσοφίας, Τµήµα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων)  
Θέµα: «Η αγορά των πολιτών και το Μάρκετ των πωλητών: 
Δηµόσια ηθικότητα και οικονοµικός εγωισµός στη 
Νεοφιλελεύθερη Δηµοκρατία» 
Την Πέµπτη 13 Νοεµβρίου 2008 στο Ρέθυµνο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα) 
 Την Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2008 στο Ηράκλειο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν    
έγκαιρα) 
 

6. Ιωαννίδης Σταύρος (Καθηγητής Θεσµικής Οικονοµίας, Πάντειο 
Πανεπιστήµιο) 
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       Θέµα: «Υπό Διαµόρφωση»  
      Την Τρίτη 18 Νοεµβρίου 2008 στο Ρέθυµνο  (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα) 
      Την Τετάρτη 19 Νοεµβρίου 2008 στο Ηράκλειο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν   έγκαιρα) 
       
7. Στάθης Μπάλιας (Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Επιστηµών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 
Πανεπιστήµιο Πατρών)  

       Θέµα: «Δηµοκρατία, ανθρώπινα δικαιώµατα και η ιδιότητα του 
πολίτη»  
Την Δευτέρα 24 Νοεµβρίου 2008 στο Ρέθυµνο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα) 
Την Τρίτη 25 Νοεµβρίου 2008 στο Ηράκλειο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα) 
 

8. Ιωάννης Μεταξάς (Οµότιµος Καθηγητής. Τµήµα Πολιτικής 
Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήµιο Αθηνών)   
Θέµα: «Δηµοκρατία και Επικοινωνία» 
(Ηµεροµηνία, ώρα και αίθουσα θα ανακοινωθούν έγκαιρα) 
 

9. Φιλήµων Παιονίδης (Επίκουρος Καθηγητής της Ηθικής και 
Πολιτικής Φιλοσοφίας, Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)  
Θέµα: «Η κρίση της Αντιπροσωπευτικής Δηµοκρατίας» 

       Την Δευτέρα 1 Δεκεµβρίου 2008 στο Ρέθυµνο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα) 
        Την Τρίτη 2 Δεκεµβρίου 2008 στο Ηράκλειο (Ώρα & αίθουσα θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα) 

  
10. Σπύρος Σηµίτης (Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Φρανκφούρτης, 
Γερµανία)  
Θέµα:  «Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδοµένα» 

       (Ηµεροµηνία, ώρα και αίθουσα θα ανακοινωθούν έγκαιρα) 
 
 
11. Μανόλης Γ. Δρεττάκης (Πρώην Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Βουλής, Υπουργός  Οικονοµικών & Οµότιµος Καθηγητής 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών) 

      Θέµα: «Υπό Διαµόρφωση» 
     (Ηµεροµηνία, ώρα και αίθουσα θα ανακοινωθούν έγκαιρα) 
 
12. Δηµήτρης Θ. Τσάτσος (Πρώην Ευρωβουλευτής, Καθηγητής 
Συνταγµατικού Δικαίου,  Πανεπιστήµιο Χάγκεν, Γερµανία) 

     Θέµα: «Τι σηµαίνει Δηµοκρατία στους θεσµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης;»  

(Ηµεροµηνία, ώρα και αίθουσα θα ανακοινωθούν έγκαιρα)  
 
13. Κωστής Στεφανόπουλος (Πρώην Πρόεδρος Δηµοκρατίας) 
      Θέµα: «Υπό Διαµόρφωση» (Διάλεξη) 
      (Ώρα και αίθουσα θα ανακοινωθούν έγκαιρα) 
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Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος  
 

 
Το µάθηµα Επιστήµων-Πολίτης θα αξιολογείται µε τρεις διδακτικές 

µονάδες για όλα τα Τµήµατα των Σχολών του Πανεπιστηµίου Κρήτης,. Η 
τελική βαθµολογία του µαθήµατος Επιστήµων-Πολίτης θα καθοριστεί: 
1) µε ποσοστό 10% από την ενεργή συµµετοχή των φοιτητριών/ φοιτητών 
κατά τη διεξαγωγ      
    του µαθήµατος στο αµφιθέατρο,   
2) µε ποσοστό 90% από την αξιολόγηση της επιστηµονικής εργασίας 
(περίπου 5000  
    λέξεις) και  του άρθρου (µέχρι περίπου 1000 λέξεις & θα βασίζεται στο 
θέµα της εργασίας) που θα εκπονήσουν/ συντάξουν  οι φοιτήτριες/ φοιτητές.  

Η επιστηµονική εργασία, η οποία θα εκπονείται από µικρές οµάδες  
2-3 φοιτητριών/ φοιτητών, προσεγγίζει τα πράγµατα από περισσότερες 
επιστηµονικές οπτικές γωνίες, από περισσότερες αξιακές αναφορές στο 
πλαίσιο µιας αφαίρεσης από την υποκειµενική σκοπιά. Το άρθρο ξεκινά από 
την µάλλον υποκειµενική αξιακή αναφορά, όµως και αυτό είναι κατά το 
δυνατόν ορθολογικά δοµηµένο, κάνοντας χρήση των πηγών. Εδώ  ο 
φοιτητής επιχειρηµατολογεί από τη δική του σκοπιά. Το άρθρο θα 
συντάσσεται από την κάθε φοιτήτρια/ τον κάθε φοιτητή χωριστά,  θα 
απευθύνεται στο ευρύ κοινό και θα είναι εν δυνάµει δηµοσιεύσιµο σε 
εφηµερίδα  µεγάλης κυκλοφορίας.  

Η εργασία και το άρθρο θα παραδοθούν για αξιολόγηση στο τέλος 
του ακαδηµαϊκού εξαµήνου.   

 
Ρέθυµνο, Σεπτέµβριος 2008 

 
Καθηγητής Στέλιος Χιωτάκης 

Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος του διατµηµατικού µαθήµατος Επιστήµων - Πολίτης  
κατά το χειµερινό ακαδηµαϊκό εξάµηνο 2008-2009 

 


