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Ρέθυµνο 2-3-15 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 
Φίλοι Φοιτητές/τριες, αφού σας καλωσορίσω στο Εργαστήριο Κοινωνικής 

Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας του Τµήµατος θα ήθελα να σας πω τα εξής: 

1. Πιθανότατα τύχη αγαθή σας έφερε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και στο Τµήµα 

Πολιτικής Επιστήµης αυτού. Κι αυτό θα το δικαιολογήσουµε αµέσως 

παρακάτω. Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Π.Κ. είναι το µοναδικό 

Πολιτικό Τµήµα της χώρας, που πέρα από τις αξιοζήλευτες Θεωρητικές 

αναζητήσεις, ενδιαφέρεται και αναπτύσσει,  και µάλιστα σε σηµαντικό βαθµό, 

τις Ποσοτικές Μεθόδους. Πεποίθησή µας είναι και παραµένει ότι, η Πολιτική, 

και γενικά οι Κοινωνικές Επιστήµες, είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την 

εµπειρική µετρική έρευνα και ανατροφοδοτούνται από αυτήν. Παροιµιώδης 

είναι η ρήση του Γαλιλαίου: ‘Μετρήστε ό,τι είναι µετρήσιµο. Και ό,τι δεν 

είναι, κάντε το µετρήσιµο και µετρήστε το!’. Έτσι, το Τµήµα µας, είναι σε 

θέση να προσφέρει σε µόνιµη βάση τα εξής: 

2. Το µάθηµα της ‘ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ’ το οποίο περιλαµβάνει πέρα από τη συνηθισµένη οµώνυµη 

ύλη, τα βασικά στατιστικά εργαλεία ανάλυσης για την Πολιτική Έρευνα (t-

test, CHI-SQUARE, ONEWAYANOVA, REGRESSION ANALYSIS, 

NONPARAMETRIC STATISTICS, Προσοµοιωτικές Μέθοδοι, EXACT, 

Monte Carlo, Bootstrapping κτλ.) και την εκµάθηση των στατιστικών 

πακέτων SPSS και STATA. Το µάθηµα περιλαµβάνει Θεωρητικό (Κάθε 

∆ευτέρα 8.30-11.30 στο Αµφιθέατρο Γ της Φιλοσοφικής Σχολής) και 

Εργαστηριακό (Κάθε ∆ευτέρα 11.30-14.30 στο Εργαστήριο Κοινωνικής 

Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας του Τµήµατος) µέρος, καθώς και 

εφαρµογές ∆ειγµατοληπτικού χαρακτήρα, όλα αναπόσπαστα συνδεδεµένα 

στο γνωστικό επίπεδο και µε την εξής βαθµολογική κατανοµή: Θεωρία 60%, 

Εργ. SPSS 10%, Εργ. STATA 10% και ∆ειγµατοληψία 20% , του τελικού 

βαθµού. Οι φοιτητές που έχουν το µάθηµα, πρωτοετείς και µη, θα πρέπει να 

παρευρίσκονται άπαντες   τη ∆ευτέρα 2-3-15 και ώρα 8.30 στο αµφιθέατρο Γ 

της Φιλοσοφικής Σχολής, για να δηλώσουν σε ποια ακριβώς (µία, 

συγκεκριµένη και σταθερή) από τις 3 Εργαστηριακές Οµάδες 

παρακολούθησης επιθυµούν να συµµετάσχουν, παρέχοντας ταυτόχρονα 

κινητό και e-mail. Α΄ Οµάδα=11.30-12.30, Β΄ Οµάδα=12.30-13.30, Γ΄ 

Οµάδα=13.30-14.30. Υπεύθυνος για την κατασκευή των Εργαστηριακών 

Οµάδων έχει οριστεί ο συνεργάτης µου ∆ρ. ∆ηµήτρης Βιζυριανάκης, στον 

οποίο και θα πρέπει να απευθύνεστε πάντοτε πριν από κάθε ∆ειγµατοληπτική 

Έρευνα (τηλ.28310-77514). 

3. Το ‘ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ SPSS και STATA’ το οποίο είναι αναπόσπαστο, όπως 

προαναφέραµε, µέρος του παραπάνω υποχρεωτικού µαθήµατος, αφορά την 

συστηµατική µάθηση και την ανάπτυξη εφαρµογών των πακέτων λογισµικού 

SPSS και STATA, τα οποία συναντά κανείς σε όλα τα κορυφαία 

Πανεπιστήµια του πλανήτη, ως εργαλεία µέτρησης των Κοινωνικών 

Επιστηµών. (Κάθε ∆ευτέρα 11.30-14.30, στο Εργαστήριο Κοινωνικής 

Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας του Τµήµατος). 

4. Το µάθηµα της ‘ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ STRUCTURAL 

EQUATION MODELING’, το οποίο  βυθίζει µε τη µορφή µοντέλων, τις 
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συναρπαστικές ενίοτε, αλλά πάντοτε σηµαντικές Θεωρίες της Πολιτικής 

Επιστήµης, στα εµπειρικά δεδοµένα, µε 3 πιθανές εκβάσεις: (a) Την 

ισχυροποίηση της Θεωρίας αν το µοντέλο έχει στατιστική υποστήριξη (Fit), 

(b) Την άµεση τροποποίηση της Θεωρίας, αν έτσι επιβάλλουν οι δείκτες 

τροποποίησης (Modification Indices) και (c) To θάνατο της Θεωρίας, και την 

κατασκευή νέας αφού η παλιά δεν διαθέτει έξωθεν επαρκή στατιστική 

µαρτυρία. Το συγκεκριµένο µάθηµα οπωσδήποτε δίνει την ευκαιρία στους 

Πολιτικούς Επιστήµονες να διαπιστώσουν οι ίδιοι το εφικτό πάντρεµα, την 

αλληλεπίδραση, την ώσµωση και την τελική αρµονία, των µοντέλων της 

κοινωνικής πραγµατικότητας µε τα µαθηµατικά- στατιστικά µοντέλα. Κι 

αυτό, δεν γίνεται µέσω περίπλοκων εξισώσεων που θα πρέπει να επιλυθούν µε 

χαρτί και µολύβι, αλλά µέσω υπολογιστικών διαδικασιών που επιφορτίζεται 

στο παρασκήνιο και τελικά µας προσφέρει στην κυριολεξία στο πιάτο, το 

στατιστικό λογισµικό. Η ερµηνεία εποµένως των αποτελεσµάτων είναι το 

µόνο µέληµα του Κοινωνικού Επιστήµονα και φυσικά δεν έχει κανένα λόγο 

να φοβάται τα µαθηµατικά…  

5. Το σεµιναριακό  µάθηµα ‘Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης στην Κοινωνική 

Έρευνα’ µε τα  SPSS, LISREL, AMOS, EQS και STATA’, το οποίο 

περιλαµβάνει προχωρηµένες στατιστικές τεχνικές πρόβλεψης (που τόσο 

έχουµε ανάγκη σ’αυτές τις δύσκολες κι απρόβλεπτες µέρες που διανύουµε), 

και προετοιµάζει τους αυριανούς Πολιτικούς Επιστήµονες να βγουν στην 

παραγωγή, στην αγορά εργασίας, µε τελείως εξειδικευµένες γνώσεις, µε 

αξιώσεις.  

6. Το σεµιναριακό  µάθηµα ‘Τεχνικές ∆ειγµατοληψίας και Repeated Measures 

Models στην Πολιτική Έρευνα’, το οποίο περιλαµβάνει διάφορες µορφές 

∆ειγµατοληψίας (Απλή Τυχαία, Στρωµατοποιηµένη, Πολυσταδιακή, µε χρήση 

Quota, Κατά Συστάδες κτλ), και προχωρηµένες στατιστικές τεχνικές λήψης 

ενός επαρκούς ∆είγµατος (Complex Sampling), έτσι ώστε αυτό να είναι 

κατάλληλο για να εφαρµόσουµε πάνω του µια συγκεκριµένη στατιστική 

διαδικασία π.χ. Ordinal Regression). και καθιστά τους αυριανούς Πολιτικούς 

Επιστήµονες του Τµήµατος απολύτως ανταγωνιστικούς στο επίπεδο της 

παραγωγής, µα και διακρίσιµους στο ακαδηµαϊκό επίπεδο. 

7. Η ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΓΝΩΜΗΣ πολύ συχνά, και πάντοτε µετά από ανακοίνωση, θα συνεδριάζει 
∆ευτέρα 14.30-15.30 στο Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και 
Πολιτικής Έρευνας. Εποµένως, όσοι θέλουν να συµµετάσχουν σε 

συγκεκριµένη ∆ειγµατοληπτική έρευνα, θα πρέπει, µόλις ανέβει η σχετική 

ανακοίνωση στο διαδίκτυο να δηλώσουν συµµετοχή, µε τον τρόπο που 

ορίζει η ανακοίνωση και προ παντός, να προσέλθουν οπωσδήποτε στην 

έρευνα  που δήλωσαν και να την ολοκληρώσουν υποχρεωτικά µέχρι 

τέλους (εισαγωγή των δεδοµένων στους Η/Υ). Φοιτητής/ τρια που 

δηλώνει συµµετοχή σε συγκεκριµένη Έρευνα και δεν προσέρχεται σε 

αυτήν, ή την αφήνει ανολοκλήρωτη, ή τέλος επιδίδεται σε fabricated 

Data, δηµιουργεί µεροληπτικό κενό στη ∆ειγµατοληψία, επιφέρει καίρια 

πλήγµατα στην επιστηµονική έρευνα, τροφοδοτεί µε µη υγιή, µη 

πραγµατικά δεδοµένα τους υποψήφιους ∆ιδάκτορες του Τµήµατος, 

πλήττει την αξιοπιστία του Τµήµατος στο εξωτερικό και  τέλος 

προσβάλλει µε βάναυσο τρόπο τον ∆ιδάσκοντα. Για όλα αυτά οι συνέπειες 

για τους παρανοµούντες θα είναι βαριές. Πριν κάνετε οτιδήποτε, 

αναφορικά µε τη ∆ειγµατοληψία, διαβάστε το ‘Ο∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 2015’, το οποίο έχει αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο. 
8. Οι Επιστήµες σας, φίλοι φοιτητές/τριες, οι Κοινωνικές Επιστήµες, εµφανίζουν 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ισχυρή ροπή προς ποσοτικές µεθόδους, και 

εποµένως καλό θα είναι να παρακολουθήσετε και τα 5 µαθήµατα της 

Κοινωνικής Στατιστικής, που προσφέρει το Τµήµα της Πολιτικής Επιστήµης.. 

Για παράδειγµα, τα επίσηµα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίθουν από 

Στατιστικούς Πίνακες, και είναι αδύνατο να τα διαβάσετε χωρίς στατιστική 

παιδεία. Ακόµη, τα ίδια µαθήµατα είναι σοβαρά εφόδια για την εξεύρεση 

δουλειάς, όταν θα βγείτε στην Αγορά Εργασίας ή πραγµατοποιήσετε 

Μεταπτυχιακές Σπουδές.  

9. Τέλος, συστατική επιστολή εκ µέρους µου, θα λαµβάνουν στο εξής, µόνο όσοι 

έχουν περάσει και τα 5 αυτά µαθήµατα κι ακόµη να εµφανίζουν βαθµολογία 

µεγαλύτερη του 8, σε κάθε ένα από αυτά. Εκπτώσεις στο επίπεδο της 

ποιότητας δεν γίνονται. 

10. Συστήνεται, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, στους φοιτητές/τριες,  για το µάθηµα 

της ‘ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ’, το κόκκινου 

χρώµατος βιβλίο Β.∆αφέρµος (2011). ‘Κοινωνική Στατιστική και 
Μεθοδολογία Έρευνας µε το SPSS’, 830 σελίδων, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, µε τα 

πιο προχωρηµένα, πρόσφατα  χαρακτηριστικά του SPSS, όπως για 

παράδειγµα το Bootstrapping. 

 

 

Ο ∆ιδάσκων 

 

 

 

Βασίλης ∆αφέρµος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής Π.Κ. 

 


