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Χρηςιμοποιώντασ μια προςϋγγιςη ανϊλυςησ τησ απόδοςησ ευθύνησ και με τη χρόςη των δεδομϋνων 
των μϋςων ενημϋρωςησ ωσ κύρια πηγό, η παρούςα ϋρευνα ανιχνεύει τισ διαδικαςύεσ πολιτικοπούηςησ 
τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ ςτην Ελλϊδα. Πολιτικοπούηςη ςε γενικϋσ γραμμϋσ ςημαύνει «την 
απαίτηςη ή η την πράξη τησ μεταφοράσ ενόσ θέματοσ ςτο πεδίο τησ πολιτικήσ – κάνοντασ ζητήματα που 
ςτο παρελθόν θεωρούνταν απολιτικά να γίνονται πολιτικά» (De Wilde & Zürn 2012: 139). Η 
πολιτικοπούηςη τησ ΕΕ χρηςιμοποιεύται κυρύωσ ςτη ςχετικό βιβλιογραφύα για να περιγρϊψει πιο 
πρόςφατα φαινόμενα που υποδεικνύουν μια αλλαγό ςτα πρότυπα ςτόριξησ και αντιπολύτευςησ ςτην 
ευρωπαώκό ολοκλόρωςη. Η πολιτικοπούηςη τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ που μϋχρι πριν από μερικϊ 
χρόνια εύχε θεωρηθεύ ωσ απούςα, εύναι πλϋον ευρϋωσ αποδεκτό (Statham & Trenz 2015: 287). 
Αποςκοπώντασ ςτη διϊκριςη και τη ςύγκριςη των διαφόρων ςτυλ των δημόςιων πολιτικών 
ςυζητόςεων ςχετικϊ με την ευρωπαώκό ολοκλόρωςη ςε μια εθνικό μελϋτη περύπτωςησ, θα αναλύςουμε 
αυτϊ τα πρότυπα τησ ςτόριξησ και τησ αντιπολύτευςησ ςε μακροπρόθεςμη προοπτικό. 
 
Στο ςεμινϊριο θα εξεταςτεύ η προβληματικό τησ πολιτικοπούηςησ τησ Ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ όπωσ 
ϋχει αναπτυχθεύ ςτη διεθνό βιβλιογραφύα τα τελευταύα χρόνια και ςτη ςυνϋχεια θα παρουςιαςτεύ ο 
ςχεδιαςμόσ και τα πρώτα ςτϊδια υλοπούηςησ τησ ϋρευνασ.  
 
Ο Κώςτασ Κανελλόπουλοσ εύναι διδϊκτορασ του Παντεύου Πανεπιςτημύου (Τμόμα Πολιτικόσ 
Επιςτόμησ & Ιςτορύασ, 2009/ υποτροφύα ΙΚΥ). Ο κύριοσ τομϋασ των ενδιαφερόντων του αφορϊ τη 
μελϋτη των κοινωνικών κινημϊτων και τησ ςυγκρουςιακόσ πολιτικόσ, των διαδικαςιών 
παγκοςμιοπούηςησ και τησ κοινωνικόσ αλλαγόσ. Έχει εργαςτεύ ςε μεγϊλα διμερό και διεθνό ερευνητικϊ 
προγρϊμματα (www.ggcrisi.org, www.transsol.eu) ςχετικών με την ανϊλυςη τησ απόδοςησ ευθύνησ 
ςτην κρύςη τησ Ευρωζώνησ, την κοινωνύα πολιτών, τον ριζοςπαςτικό ςυνδικαλιςμό και την ανϊδυςη 
τησ ςύγχρονησ διεθνικόσ αλληλεγγύησ. Έχει διδϊξει ςτο Πανεπιςτόμιο Κρότησ, ςτο Πανεπιςτόμιο 
Αθηνών, ςτο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτόμιο καθώσ και ςτα ΤΕΙ Πϊτρασ και Πειραιϊ. Εύναι 
Επιςτημονικόσ Υπεύθυνοσ του ερευνητικού προγρϊμματοσ «Η πολιτικοπούηςη τησ Ευρωπαώκόσ 
ολοκλόρωςησ ςτην Ελληνικό δημόςια ςυζότηςη, 1975-2017» (ΕΛΙΔΕΚ, ΦΥ: ΠΚ - Τμ. Κοινωνιολογύασ), 
που εύναι ενταγμϋνο ςτο ΚΕΜΕ. Εκλϋγεται  ανελλιπώσ ςτο ΔΣ τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Πολιτικόσ 
Επιςτόμησ από το 2006, ενώ από το 2016 ϋωσ ςόμερα εύναι ο Γενικόσ Γραμματϋασ τησ ΕΕΠΕ. 

* Στα Brown Bag Seminars του ΚΕΜΕ ερευνητέσ παρουςιάζουν το τρέχον ερευνητικό τουσ έργο ςε φιλικό, 

ανεπίςημο πλαίςιο, με ςτόχο την ενεργοποίηςη του διεπιςτημονικού διαλόγου.  

http://www.ggcrisi.org/
http://www.transsol.eu/

