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Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα 
Νομικής/ 

Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων 
1ο  

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών  Διδάσκων Έτος Σπουδών 

Μεταπτυχιακό –  
2ος Κύκλος Σπουδών 

Δρ. Γιώργος Κέντας 1ο  

Μέθοδος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα 

Διά ζώσης  Δ/Υ Κανένα 

Στόχοι του Μαθήματος: 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές: 

 Να κατανοήσουν την έννοια και την πρακτική διάσταση της δημοκρατίας από την ανάδυσή της
μέχρι και σήμερα

 Να προσεγγίσουν τη δημοκρατία μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία αφορά τη
θεωρία δικαίου, την πολιτική θεωρία, την πολιτειολογία, την οικονομική θεωρία, την κοινωνική
θεωρία και την πολιτική επιστήμη

 Να ενδιατρίψουν στις θεωρίες περί δημοκρατίας

 Να οικοδομήσουν μια κριτική προσέγγιση για τη δημοκρατία ως πολίτευμα και ως πολιτική
διεργασία

 Να αντιληφθούν τις δυνατότητες, τα όρια, τα παράδοξα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
δημοκρατία σήμερα στην Ευρώπη και αλλού

 Να οικοδομήσουν μια συγκριτική προσέγγιση σε σχέση με τα δημοκρατικά πολιτεύματα τόσο στη
θεωρία όσο και στην πράξη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να αναπτύξουν ανεξάρτητη κριτική σκέψη για την έννοια, το περιεχόμενο και την πρακτική
διάσταση της δημοκρατίας 

 Να συζητούν με εμπεριστατωμένο και περιεκτικό τρόπο θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που
άπτονται της δημοκρατίας 

 Να είναι σε θέση να γράψουν μελέτες, εκθέσεις και να παρέχουν επιστημονική αποτίμηση
σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία στην Ευρώπη και αλλού 

 Να μπορούν να εκτιμήσουν πρακτικά προβλήματα σε δημοκρατικά πολιτεύματα και να



 
 

εισηγηθούν λύσεις 
 Να αντιμετωπίζουν σε επαγγελματικό επίπεδο ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία (πολιτικά, 

νομικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά). 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Η γένεση και ανάπτυξη της δημοκρατίας (Πλάτωνας, Αριστοτέλης, κ.ά) 
2. Η φιλελεύθερη παράδοση (Locke, Madison, de Tocqueville, J.S. Mill, Rawls) 
3. Πολιτικός Ρεπουμπλικανισμός και Κοινοτισμός (από τον Αριστοτέλη στον Bellah) 
4. Προστατευτική δημοκρατία 
5. Πλουραλιστική δημοκρατία 
6. Αποδοτική δημοκρατία 
7. Συμμετοχική δημοκρατία 
8. Κριτική στη δημοκρατία (από τον Max Webber στον Aristide) 
9. Αποτίμηση της Δημοκρατίας στην Κύπρο και την Ελλάδα σήμερα 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι: 

 

Διάλεξη, συζητήσεις, πρακτικά παραδείγματα, ατομική εργασία, ατομική καθοδήγηση, ανάλυση μελετών 
περίπτωσης 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, τελική εργασία  

 
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Θεωρίες της 
Δημοκρατίας 

Manfred G. Schmidt Σαββάλας 2004  

Theories of Democracy Ronal Terchek et. al 
Rowman & 
Littlefield 

2001  

 
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Democracy at Work Richard Wolff Haymarket Books 2012  

An Economic Theory of 
Democracy 

Anthony Downs Harper and Row 1957 
 

 
 




