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Το μάθημα εξετάζει τη σχέση της Ελλάδας με την ΕΟΚ\ΕΕ από θεωρητική και
εμπειρική σκοπιά και σε βάθος χρόνου, καλύπτοντας την πεντηκονταετία από την
αρχική αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης για Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΟΚ έως τη
σημερινή φάση της κρίσης στην ευρωζώνη. Η ύλη εστιάζεται σε έξι κρίσιμες
περιόδους κατά τις οποίες διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έλαβαν καθοριστικές
αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στη
μετεξέλιξη της διαδικασίας αυτής (εμβάθυνση και διεύρυνση). Σε κάθε ιστορική
περίοδο, διερευνώνονται τα διλήμματα που αντιμετώπιζε η ελληνική κυβέρνηση, οι
προτιμήσεις που διαμόρφωνε σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι
παραγόντες που επηρέασαν τις επιλογές αυτές. Επιπλέον, αναλύεται η μετεξέλιξη
του «ευρωπαϊκού ζήτήματος» στην εσωτερική πολιτική σκηνή, τόσο στο πεδίο της
κοινής γνώμης όσο και στο επίπεδο των πολιτικών κομμάτων.

Μαθησιακοί στόχοι
Το μάθημα σκοπεύει στην εμβάθυνση των θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων των
φοιτητών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για τις ιστορικές μετεξελίξεις της και για
τις επιπτώσεις της συμμετοχής στα συμμετέχοντα κράτη. Μέσω της
περιπτωσιολογικής μελέτης συγκεκριμένου κράτους-μέλους, επιδιώκεται η
καλύτερη κατανόηση θεωρητικών προσεγγίσεων, όπως ο φιλελεύθερος
διακυβερνητισμός ή ο εξευρωπαϊσμός. Επιπλέον, το μάθημα εισάγει τους φοιτητές
στην ακαδημαϊκή συζήτηση για τον ευρωσκεπτικισμό (μαζικό/λαϊκό και κομματικό)
και επιχειρεί την εφαρμογή στην ελληνική περίπτωση των θεωριών που
καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, το μάθημα αποσκοπεί στη
βαθύτερη κατανοήση της ιστορικής εξέλιξης των σχέσεων Ελλάδας-ΕΟΚ\ΕΕ και της
θέσης της χώρας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μεθοδολογικά, για όσους φοιτητές
επιθυμούν, το μάθημα προσφέρει μία πρώτη εμπειρία επεξεργασίας πρωτογενούς
υλικού (Πρακτικά της Βουλής, δημοσκοπήσεις, κτλ.).
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