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Το μάθημα εξετάζει τι σημαίνει η μετάβαση από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση, και ποιες είναι
οι συνεπακόλουθες επιπτώσεις και οι αλλαγές στη διοίκηση του Κράτους, τόσο στο κεντρικό επίπεδο
όσο και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τάσεις που έχουν ενισχυθεί παντού στο δυτικό
κόσμο, ιδίως μετά τη δεκαετία του ’70, και οι οποίες οδήγησαν στη μεγαλύτερη ή μικρότερη
αντιστροφή της υπερφόρτωσης του κεντρικού κράτους με αρμοδιότητες. Για τον σκοπό αυτόν
μελετά:
a.

τις σύγχρονες τάσεις για λειτουργική αποκέντρωση των εξουσιών

b. την ανίχνευση της φυσιογνωμίας του μεσο-επιπέδου, δηλαδή της περιφερειακής
διακυβέρνησης
c.

τη μελέτη της χάραξης της πολιτικής
i. «ύφος» της πολιτικής και οι κανονιστικές και θεσμικές επιδράσεις,

ii. η συγκρότηση των δικτύων πολιτικής,

d. τη διακρίβωση των συνεπειών από την ανάπτυξη της τρίτης εξουσίας, της δικαστικής στο
εθνικό αλλά και στο ενωσιακό επίπεδο όπου διαμορφώνει κατευθύνσεις πολιτικών αντί μόνο
να τις ελέγχει εκ του θεσμικού της ρόλου.

Μαθησιακοί στόχοι
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τις νέες επιστημονικές προσεγγίσεις που αφορούν καίρια
ζητήματα της πολιτικής θεωρίας, δηλαδή τη διακυβέρνηση, το κράτος και τη δημοκρατία, καθώς και να
αναδείξει τις ατραπούς μέσω των οποίων συνδέονται αυτά μεταξύ τους στην περίοδο της
νεωτερικότητας

και

της

ύστερης

νεωτερικότητας,

και

τους

τρόπους

με

τους

οποίους

αλληλοεπηρεάζονται. Το σύγχρονο κράτος, ιδίως στη δυτική του εκδοχή, έχει ταυτιστεί απολύτως με το
δημοκρατικό καθεστώς ενώ ανεξαρτήτως του μοντέλου διακυβέρνησης που θα επιλέξουν οι εκάστοτε
κυβερνώντες, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θεωρούν αυτονόητο ότι θα κινηθούν είναι η Δημοκρατία. Πώς
επηρεάζεται το ουσιώδες περιεχόμενό της από τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσουν την εξουσία τους οι
κυβερνώντες, πώς θα διαντιδρούν με την εξουσία αυτή οι κυβερνώντες; Όλα αυτά είναι ουσιώδη
ερωτήματα που όμως επαναπροσδιορίζονται συνεχώς μέσα στην ιστορία, στο εκάστοτε παρόν. Οι
φοιτητές μαθαίνουν να κατανοούν όλα αυτά μέσα από την μελέτη ειδικών παραδειγμάτων εθνικών
κρατών και διεθνών οργανισμών, και του τρόπου που ασκείται εκεί η διακυβέρνηση.

