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Aντικείµενο του µαθήµατος
Αυτό το µάθηµα θα επιτρέψει στους φοιτητές που έχουν ήδη µια καλή γνώση της λειτουργίας της
ΕΕ, να εµβαθύνουν τη γνώση τους σχετικά µε το πως η θεωρία µπορεί να µας επιτρέψει να
καταλάβουµε καλύτερα τις λογικές που υποβαστούν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι τα βασικά θεωρητικά µοντέλα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, η
ένταξη των θεωρητικών ρευµάτων στην ιστορική εξέλιξη της ΕΕ, η αναφορά στους βασικούς
εκφραστές των θεωρητικών προσεγγίσεων και στις ακαδηµαϊκές συζητήσεις/διαµάχες.
Η παρουσίαση/συζήτηση της κάθε θεωρητικής προσέγγισης και της εξέλιξης της θα εµπλουτίζεται
µε εµπειρικά παραδείγµατα (πολιτικές EE, άρθρα τύπου, πολιτικά σχόλια, θεσµικά κείµενα κτλ).
Μιλώντας για τις θεωρίες θα προσπαθήσουµε να διαβάσουµε την ιστορική εξέλιξη της ΕΕ, αλλά
και τ’ανάπαλιν, παρακαλουθώντας την επικαιρότητα θα δούµε ποια θεωρητική προσέγγιση
προσιδιάζει καλύτερα στην κατανόηση της.

∆ιαλέξεις
1. Οι προβληµατικές της ΕΕ, η ιστορικο-πολιτική εξέλιξη τους.
2. Η επιρροή της θεωρίας των ∆ιεθνών Σχέσεων στη θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
(ρεαλισµός, φιλελευθερισµός).
3. Η οµοσπονδιακή θεωρία, η συνοµοσπονδία και ο ευρωπαϊκός οµοσπονδισµός (µέρος 1°).
4. Η οµοσπονδιακή θεωρία, η συνοµοσπονδία και ο ευρωπαϊκός οµοσπονδισµός (µέρος 2°).
5. Η συνταγµατική εξέλιξη της ΕΕ. Ο ρεπουµπλικανισµός.
6. Ο λειτουργισµός και η θεωρία των συναλλαγών.
7. Η µεγάλη θεωρία : ο νεο-λειτουργισµός. Ο µετα-λειτουργισµός.
8. Ο διακυβερνητισµός και η θεωρία των διεθνών καθεστώτων. Ο Φιλελεύθερος διακυβερνητισµός.
9. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
10. Νεο-θεσµικές προσεγγίσεις
11. Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός
12. Ο εξευρωπαϊσµός.
13. Οι θεωρίες: ανταγωνιστικές ή συµπληρωµατικές; Μεθοδολογικός και επιστηµολογικός
πλουραλισµός.

Προτεινόµενο ανάγνωσµα: Rosamond Ben, Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Μεταίχµιο,
2004 (Αναγνωστήριο Εθνικής Βιβλιοθήκης).
Επίσης:
-

Χρυσοχόου ∆ηµήτρης, ∆οκίµιο για τη ∆ιεθνή Θεωρία – Νέες µορφές κυριαρχίας και
Συναρχίας, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006.

-

Χρυσοχόου ∆ηµήτρης Ν., Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Παπαζήση, Αθήνα 2003
(Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου).

-

Χρυσοχόου ∆ηµήτρης Ν., Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Πολιτική Θεωρία: Η Πρόκληση του
Ρεπουµπλικανισµού (Ι. Σιδέρης, 2004, επιµέλεια µε Κ. Α. Λάβδα).

-

Wiener, A., & Diez, T. (Eds.), European Integration Theory (2 ed.). Oxford: Oxford University
Press, 2009 (Βιβλιοθήκη ΕΑΠ, Πάτρα και ΑΠΘ).

Αξιολόγηση
• Παρουσία και συµµετοχή στο µάθηµα
• Εργασία (προαιρετική, 15%)
• Τελική γραπτή εξέταση (85% µε εργασία).

Εργασίες
Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέµατα και αναλύστε το αντίστοιχο εµπειρικό παράδειγµα
κάνοντας χρήση της θεωρίας.

-

Η κρίση της άδειας καρέκλας (1965-1966) και η αποδυνάµωση της νεο-λειτουργιστικής
λογικής.

-

Oι θεσµικές µεταρρυθµίσεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης και η
εφαρµογή τους µέσα από το πρίσµα της νεο-θεσµικής προσέγγισης.

-

Η Έκθεση Spinelli (1984), η Έκθεση Herman (1994), η ευρωπαϊκή συνταγµατική
Συνθήκη (2005), και η οµοσπονδιακή και συνταγµατική προοπτική της ΕΕ.

Η εργασία είναι ατοµική, έκτασης 4.500 λέξεων (γραµµατοσειρά Times New Roman, µέγεθος
χαρακτήρων 12, µε διάστιχο 1,5) και πρέπει να περιέχει σύντοµη και σχετική µε το θέµα
βιβλιογραφία.
Όσοι ενδιαφέρονται αποστέλλουν την εργασία στη διδάσκουσα (filippa@eliamep.gr). Προθεσµία
υποβολής 15 Ιουνίου 2012.

