
Από την τελευταία έκδοση της Συγκριτικής πολιτικής και διακυβέρνησης έχουν σημειω-
θεί πολλές αλλαγές ανά τον κόσμο. Αυτή η νέα έκδοση είναι μια ευκαιρία να αποτυπώ-
σουμε αυτές τις αλλαγές, παραμένοντας παράλληλα πιστοί στον κύριο στόχο και στα
βασικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων εκδόσεων: να προσφέρουμε ένα εισαγω-
γικό εγχειρίδιο συγκριτικής πολιτικής, ενσωματώνοντας ορισμένες νέες προσεγγίσεις
στη μελέτη του πεδίου.

Δομή και χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πέντε σημαντικές δομικές αλλαγές στη νέα έκ-
δοση:

• Τα δύο κεφάλαια για τις θεωρίες και τις μεθόδους έχουν μεταφερθεί στην αρχή του
βιβλίου, ώστε να συνδέονται περισσότερο με το εισαγωγικό κεφάλαιο για τις έννοιες.

• Το κεφάλαιο για την εκτελεστική εξουσία έχει μεταφερθεί πριν από το κεφάλαιο για
τα νομοθετικά σώματα, ώστε η ανάλυση του κοινοβουλευτικού συστήματος να
προηγείται της παρουσίασης των νομοθετικών σωμάτων.

• Το κεφάλαιο για την πολιτική οικονομία έχει γραφεί εκ νέου, βάσει των υποδείξεων
που λάβαμε από ορισμένους διδάσκοντες.

• Η παρουσίαση των απολυταρχικών καθεστώτων έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό
με περισσότερα παραδείγματα σε διάφορα σημεία του κειμένου, ενώ οι ενότητες
για την απολυταρχική εξουσία έχουν αυξηθεί κατά δύο, τρεις ή και περισσότερες.

Όλα τα εκπαιδευτικά γνωρίσματα που είχαν εισαχθεί στην προηγούμενη έκδοση έχουν
διατηρηθεί και αναπτυχθεί περισσότερο, όπως τα πλαίσια, η προεπισκόπηση κεφα-
λαίου και τα θέματα προς συζήτηση στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Επίσης τα Προφίλ χω-
ρών έχουν επανασχεδιαστεί και έχουν συμπληρωθεί με νέους χάρτες και βιβλιογραφία
για περαιτέρω μελέτη.

Κατηγοριοποίηση των πολιτικών συστημάτων. Στην προηγούμενη έκδοση είχαν
ληφθεί υπόψη ο Δείκτης Δημοκρατίας και η Αξιολόγηση Freedom House για την ελευ-
θερία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το διπλό σύστημα κατηγοριοποίησης έχει επεκτα-
θεί στη νέα έκδοση με περισσότερα παραδείγματα ενσωματωμένα στη θεωρία, τα
οποία αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά κάθε συστήματος.

Περιπτώσεις χωρών. Όπως και η προηγούμενη έκδοση, έτσι και η παρούσα εστιάζει
σε επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης χωρών, οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί ώστε να ανα-
δεικνύουν την οικονομική, την κοινωνική και τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα κάθε χώ-
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ρας. Η Τουρκία έχει προστεθεί ως παράδειγμα υβριδικού πολιτικού συστήματος. Οι με-
λέτες περίπτωσης είναι οι ακόλουθες:

Πηγές. Όπως πάντα, στόχος μας είναι να ενταχθούν στο βιβλίο οι πιο πρόσφατες με-
λέτες και υλικό από ποικίλες πηγές. Η μεγάλη πλειονότητα των ερευνών στην πολιτική
επιστήμη δημοσιεύεται στα αγγλικά από Ευρωπαίους και Αμερικανούς εκδότες, γεγο-
νός το οποίο οδηγεί σε μια κάπως μονόπλευρη θεώρηση του κόσμου. Σε αυτή την έκ-
δοση, έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για τον εντοπισμό επιστημονικού υλικού
(δημοσιευμένου στα αγγλικά) το οποίο αντλείται από μελετητές προερχόμενους από
όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Σε όλο το βιβλίο έχουν αναπτυχθεί επιχειρήματα, ορισμοί και σύνδεσμοι μεταξύ δια-
φόρων θεωριών· έχουν ενσωματωθεί περισσότερα παραδείγματα χωρών και έχουν
ενσωματωθεί τα πορίσματα των νέων ερευνών.
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Γερμανία Βραζιλία Νιγηρία Κίνα
Σουηδία Γαλλία Τουρκία Αίγυπτος
Η.Β. Ινδία Ιράν

Ιαπωνία Ρωσία
Μεξικό Βενεζουέλα
Νότια Αφρική
ΗΠΑ

Ώριμη δημοκρατία Ατελής δημοκρατία Υβριδικά καθεστώτα Απολυταρχικά καθεστώτα

Σημείωση: Αυτή η κατηγοριοποίηση προέρχεται από τον Δείκτη Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
κατηγοριοποιείται ξεχωριστά στον δείκτη, αλλά όλα τα κράτη-μέλη της αποτελούν ώριμες ή ατελείς δη-
μοκρατίες.

Κεφάλαιο 1 Κύριες έννοιες Περισσότερα παραδείγματα χωρών, νέοι όροι και συνδέσεις 
τομέων της πολιτικής και της ισχύος.

Κεφάλαιο 2 Θεωρητικές Προσθήκη νέων λεπτομερειών για το εύρος των πολιτικών 
προσεγγίσεις θεωριών και μιας νέας ενότητας για τις πολιτισμικές 

προσεγγίσεις.

Κεφάλαιο 3 Συγκριτικές μέθοδοι Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διάφορες μεθόδους 
και εκτενέστερες ενότητες για τον εθνικισμό και την 
παγκοσμιοποίηση.
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Κεφάλαιο 4 Το κράτος Εκτενέστερη ενότητα για την πολιτική εξουσία, νέοι χάρτες, 
λεπτομερέστερη πραγμάτευση των επιπτώσεων του 
εθνικισμού στο κράτος.

Κεφάλαιο 5 Δημοκρατική Εκτενέστερη πραγμάτευση της δημοκρατίας και του 
διακυβέρνηση εκσυγχρονισμού· νέα συγγραφή της ενότητας για τις 

προοπτικές της δημοκρατίας.

Κεφάλαιο 6 Απολυταρχική Διευρυμένη διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των 
εξουσία επιπτώσεων του αυταρχισμού, με νέες ενότητες για τον 

δεσποτισμό και την καταστολή, καθώς και παραδείγματα 
από περισσότερες χώρες.

Κεφάλαιο 7 Συντάγματα και Νέα κάλυψη της διάκρισης μεταξύ κωδικοποιημένων και 
δικαστήρια μη κωδικοποιημένων συνταγμάτων και μια σημαντικά 

εκτενέστερη ενότητα για τα απολυταρχικά κράτη.

Κεφάλαιο 8 Η εκτελεστική Εκτενέστερη ενότητα για τους επικεφαλής του κράτους 
εξουσία και της κυβέρνησης και μια νέα ενότητα για την απεριόρι-

στη προεδρική εκτελεστική εξουσία.

Κεφάλαιο 9 Νομοθετικά σώματα Νέα κάλυψη μοντέλων εκπροσώπησης, νέα πραγμάτευση 
των επιπέδων εμπιστοσύνης και μια εκτενής ενότητα για τα 
απολυταρχικά κράτη.

Κεφάλαιο 10 Γραφειοκρατίες Πιο λεπτομερής παρουσίαση του νέου δημόσιου μάνατζ- 
μεντ και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μια σημα- 
ντικά εκτενέστερη ενότητα για τα απολυταρχικά κράτη.

Κεφάλαιο 11 Υποεθνική Εκτενέστερη κάλυψη των τοπικών κυβερνήσεων, νέοι 
διακυβέρνηση χάρτες και παραδείγματα από περισσότερες χώρες, μεγα-

λύτερη εμβάθυνση στα απολυταρχικά κράτη.

Κεφάλαιο 12 Πολιτική κουλτούρα Λεπτομερέστερη πραγμάτευση της πολιτικής κουλτούρας, 
νέες ενότητες για την πολυπολιτισμικότητα και τις 
πολιτικές ταυτότητας, μεγαλύτερη εμβάθυνση σε θέματα 
πολιτικής εμπιστοσύνης.

Κεφάλαιο 13 Πολιτική συμμετοχή Εκτενέστερη συζήτηση σχετικά με το ποιος συμμετέχει και 
γιατί και νέα κάλυψη της εμπλοκής των γυναικών στη 
διακυβέρνηση και στην πολιτική.

Κεφάλαιο 14 Πολιτική επικοινωνία Επικαιροποιημένη ύλη βάσει των εξελίξεων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και του προβλήματος των ψευδών 
ειδήσεων, σημαντικά εκτενέστερη ενότητα για τα 
απολυταρχικά κράτη.

Κεφάλαιο 15 Εκλογές Ενσωμάτωση πολλών νέων παραδειγμάτων χωρών, με 
σημαντικά εκτενέστερη ενότητα για τα απολυταρχικά 
κράτη και τη δυναμική των κομματικών τους συστημάτων.

Θεματική Σημαντικές αλλαγές

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου - Ν. 2121/1993 | Εκδόσεις Κριτική



ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ (11η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ) ΕΚΔΟΣΗ /   29

Κεφάλαιο 16 Πολιτικά κόμματα Νέες λεπτομέρειες για τις βουλευτικές εκλογές, αναθεωρη-
μένα εκλογικά αποτελέσματα και σημαντικά εκτενέστερη 
κάλυψη της δυναμικής και της σκοπιμότητας των εκλογών 
στα απολυταρχικά κράτη.

Κεφάλαιο 17 Ψηφοφόροι Πιο περιορισμένη πραγμάτευση των επιλογών των ψηφο-
φόρων και της αποχής από τις εκλογές. Προσθήκη νέων 
λεπτομερειών για τους ψηφοφόρους στα απολυταρχικά 
κράτη.

Κεφάλαιο 18 Ομάδες Εκτενέστερη ενότητα σχετικά με το λόμπινγκ, νέα παρα-
συμφερόντων δείγματα λειτουργίας των ομάδων συμφερόντων, περισ-

σότερα παραδείγματα χωρών και νέες λεπτομέρειες για τη 
λειτουργία των ομάδων συμφερόντων στα απολυταρχικά 
κράτη.

Κεφάλαιο 19 Δημόσια πολιτική Περισσότερο συγκριτική παρουσίαση, νέα εστίαση σε 
θέματα σχεδιασμένα έτσι ώστε να αναδείξουν τη δυναμική 
της πολιτικής και σημαντική επανεπεξεργασία της 
ενότητας για τα απολυταρχικά κράτη.

Κεφάλαιο 20 Πολιτική οικονομία Νέο κεφάλαιο που προέρχεται από προηγούμενες εκδόσεις, 
αλλά έχει σχεδόν εξολοκλήρου ξαναγραφτεί, με κάλυψη 
όλων των σημαντικών προσεγγίσεων και μια νέα ενότητα 
για τα απολυταρχικά κράτη.
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