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Το µάθηµα αυτό στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου των πολιτισµικών παραµέτρων
της πολιτικής διαδικασίας. Εξετάζεται η πολιτική κοινωνικοποίηση ως διαδικασία
διαµόρφωσης πολιτικών στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφοράς, και ως συνιστώσα
αναπαραγωγής αλλά και µετεξέλιξης της πολιτικής κουλτούρας µιας κοινωνίας. H
προβληµατική επικεντρώνεται στην ελληνική κοινωνικο-πολιτική πραγµατικότητα,
στους ιστορικούς παράγοντες που επέδρασαν στη διαµόρφωση της ελληνικής
πολιτικής κουλτούρας, καθώς και στις σύγχρονες εκφράσεις της.
Στο πρώτο µέρος προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης µε κριτική
παρουσίαση της κλασικής βιβλιογραφίας για τις δύο έννοιες που συνθέτουν το
βασικό αντικείµενο του µαθήµατος, καθώς και για άλλα εννοιολογικά εργαλεία που
είναι απαραίτητα για κάθε σχετική προβληµατική: πολιτικές στάσεις, αντιλήψεις και
αξίες, πολιτική γενιά, φορείς κοινωνικοποίησης, υλιστικά/µετά-υλιστικά πρότυπα,
εθνική πολιτική κουλτούρα, πολιτικές υποκουλτούρες, στερεότυπα, εθνικός
χαρακτήρας κ.ά. Στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζεται µια προβληµατική για την
ελληνική πολιτική κουλτούρα και το ιστορικό της διαµόρφωσης του αντιφατικού και
πολυποίκιλου χαρακτήρα της, µε κατάληξη στην εξέλιξή της από τη Μεταπολίτευση
και µετά και έµφαση στις συνθήκες της κρίσης. Η συζήτηση επικεντρώνεται τόσο σε
σταθερές, όσο και σε επίκαιρες εκφράσεις της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας,
όπως είναι ο κυνισµός, η πολιτική αδιαφορία, η απόρριψη και η ξενοφοβία, καθώς
και στις κοινωνικές παραµέτρους που συσχετίζονται θετικά µε αυτές. Το τρίτο µέρος
αναφέρεται σε πλευρές της πολιτικής κοινωνικοποίησης καθώς και στην εξέλιξη της
πολιτικής φυσιογνωµίας των νέων στην Eλλάδα

από τη Μεταπολίτευση µέχρι

σήµερα, µε αναφορές στις ευρύτερες τάσεις εξέλιξης στα αξιακά συστήµατα των
νέων στην Ευρώπη. Με τη βοήθεια εµπειρικών δεδοµένων, διερευνάται η µεταβολή
πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων, µε στόχο την ανάπτυξη προβληµατισµού
σχετικά µε τη σύνδεση της πολιτικής κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς µε την
αναπαραγωγή και τη µετεξέλιξη της (ελληνικής) πολιτικής κουλτούρας.
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