
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης εκδίδεται ως το 
περιοδικό επιστημονικό όργανο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτι
κής Επιστήμης. Με την έκδοση του περιοδικού της η Ελληνική 
Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης εκπληρώνει τελικά τον θεμελιώδη 
επιστημονικό της προορισμό, δημιουργώντας και στη χώρα μας, 
όπως συμβαίνει και με τις άλλες εθνικές εταιρείες πολιτικής επι
στήμης στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική, το ενδεδειγμένο 
όργανο επιστημονικής επικοινωνίας και προαγωγής της έρευνας. 
Η Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης έρχεται να προ
στεθεί στη χορεία των επιστημονικών περιοδικών των εθνικών 
εταιρειών πολιτικής επιστήμης, όπως είναι η Αμερικανική Επι
θεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, η Βρετανική, η Γαλλική, η Ιταλική 
αλλά και η Διεθνής Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, όργανο 
της Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

Τα περιοδικά αυτά, τα οποία διακρίνονται για την εγκυρότητα 
της έρευνας που φιλοξενούν, έχουν συμβάλει στην καθιέρωση 
υψηλών επαγγελματικών προδιαγραφών στο χώρο της πολιτικής 
επιστήμης και αποτελούν τους φορείς της διαμόρφωσης των 
ποιοτικών κριτηρίων του κλάδου. Προς τα ποιοτικά αυτά κριτή
ρια οφείλει να προσανατολιστεί και να ανταποκριθεί και η Ελλη
νική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, αν η έκδοσή της θέλουμε 
να αποβεί επιστημονικά βιώσιμη υπόθεση. Αυτός επιβάλλεται να 
είναι ο γνώμονας του δύσκολου εγχειρήματος που αναλαμβάνει 
η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης με την έκδοση του 
περιοδικού.

Η ίδια η πρωτοβουλία για την έκδοση της Ελληνικής Επιθεώ
ρησης Πολιτικής Επιστήμης πάντως αποτελεί αφ ’ εαυτής καλό 
οιωνό. Αποτελεί ένδειξη ότι η πολιτική επιστήμη στην Ελλάδα ως 
χώρος έρευνας έχει αποκτήσει την αναγκαία πυκνότητα από ά-
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ποψη ανθρώπινου δυναμικού και επαρκή ωριμότητα όσον αφο
ρά την ποιότητα της συγγραφικής παραγωγής, ώστε να καθιστά 
δυνατή την ανάληψη της εκδοτικής αυτής πρωτοβουλίας από 
τον ενδεδειγμένο φορέα που είναι η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής 
Επιστήμης. Ελπίζουμε ότι θα αποδειχθεί υπαρκτή και η τρίτη 
προϋπόθεση της βιωσιμότητας ενός επιστημονικού περιοδικού, 
η αναγκαία ζήτηση από το ειδικό αναγνωστικό κοινό προς το 
οποίο απευθύνεται. Το ειδικό αυτό αναγνωστικό κοινό δεν πε
ριλαμβάνει φυσικά μόνο πολιτικούς επιστήμονες ή ερευνητές 
των άλλων κλάδων της ιστορικής και κοινωνικής ανάλυσης, αλλά 
και κάθε πολίτη που προβληματίζεται σοβαρά για την πολιτική. 
Αυτονόητο είναι ότι το αναγνωστικό κοινό προς το οποίο στο
χεύει το περιοδικό περιλαμβάνει και τους φοιτητές των Τμημά
των Πολιτικής Επιστήμης των πανεπιστημίων μας καθώς και φοι
τητές παρεμφερών ειδικοτήτων. Οι ενδείξεις σε σχέση με την 
ύπαρξη των δύο πρώτων προϋποθέσεων καταγράφονται μεταξύ 
άλλων στα προηγούμενα συλλογικά επιστημονικά δημοσιεύματα 
της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και στην 
πύκνωση των μονογραφιών στους επιμέρους κλάδους της πολι
τικής επιστήμης, των οποίων η εμφάνιση τα τελευταία χρόνια 
έχει πλέον οριοθετήσει την πολιτική επιστήμη ως υπαρκτό χώρο 
πρωτότυπης έρευνας και συγγραφικής παραγωγής στη χώρα 
μας. Άλλωστε το έδαφος για την εμφάνιση του επιστημονικού 
περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης προε
τοιμάστηκε από παλαιότερες απόπειρες που επεδίωκαν να συ
σπειρώσουν τους ειδικούς μελετητές γύρω από ένα περιοδικό 
βήμα επιστημονικής έκφρασης.

Με τις διαπιστώσεις αυτές υπόψη του το Διοικητικό Συμβού
λιο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, μετά την επα- 
ναδραστηριοποίηση της Εταιρείας από το 1988 και εξής, εθεώ- 
ρησε ότι έφτασε η ώρα για την ανάληψη του δύσκολου εγχειρή
ματος που κατέληξε αίσια με την εμφάνιση του ανά χείρας τεύ
χους. Κύριος στόχος μας κατά την περίοδο αυτή και επίκεντρο 
των προβληματισμών μας υπήρξε όντως η δημιουργία του περιο
δικού της Εταιρείας. Η δυσκολία και η σοβαρότητα του εγχειρή
ματος υπαγόρευσαν τη σε βάθος μελέτη όλων των πλευρών του 
ζητήματος ώστε να τηρηθούν οι επιβεβλημένες επιστημονικές 
προδιαγραφές με την έναρξη της έκδοσης.

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ε-
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ταχείας Πολιτικής Επιστήμης κατά την περίοδο της θεμελίωσης 
της Ελληνικής Επιϋεώρησης Πολιτικής Επιστήμης θα ήθελα, τη 
στιγμή αυτή που η ύλη του πρώτου τεύχους παραδίδεται στο 
τυπογραφείο, να ευχαριστήσω πρωταρχικά όσους συναδέλφους 
εμόχθησαν για να μεταβληθεί ένας αρχικός οραματισμός σε 
πραγματικότητα. Θα παρακαλούσα όμως να μου επιτραπεί στην 
κατακλείδα αυτού του σημειώματος να καταγράψω μερικές σκέ
ψεις ως προς τον, κατά την άποψή μου, ενδεδειγμένο χαρακτήρα 
του περιοδικού.

Με την έκδοση της Ελληνικής Επιϋεώρησης Πολιτικής Επιστή
μης δεν προστίθεται στον ελληνικό περιοδικό τύπο άλλο ένα 
έντυπο πολιτικού σχολιασμού και γενικών αναλύσεων της επικαι- 
ρότητας. Εάν αυτός ήταν ο σκοπός της Ελληνικής Επιϋεώρησης 
Πολιτικής Επιστήμης, θα ήταν περιττή η ύπαρξή της, διότι έντυ
πα αυτού του γενικού προσανατολισμού υπάρχουν ήδη αρκετά 
στην Ελλάδα. Προορισμός της Ελληνικής Επιϋεώρησης Πολιτικής 
Επιστήμης θα πρέπει να είναι να προσφέρει τη διέξοδο για τη 
δημοσίευση των πορισμάτων πρωτότυπης και εξειδικευμένης έ
ρευνας στους ποικίλους κλάδους της πολιτικής επιστήμης. Ο χα
ρακτήρας των συνεργασιών επιβάλλεται να ανταποκρίνεται προς 
αυστηρά μεθοδολογικά ζητούμενα και να πληροί τις τεχνικές α
παιτήσεις της πολιτικής ανάλυσης ως χώρου επιστημονικού προ
βληματισμού. Ζητούμενο εν ολίγοις είναι η σε βάθος έρευνα και 
η παρουσίαση των πορισμάτων της σύμφωνα με τις επαγγελμα
τικές προδιαγραφές του κλάδου. Αν η φυσική αφετηρία μας θα 
είναι η σε βάθος μελέτη της ελληνικής πολιτικής ζωής τόσο στην 
ιστορική διαχρονικότητά της όσο και στη σύγχρονη δυναμική της, 
ευρύτερος στόχος θα πρέπει να είναι η διεύρυνση του πεδίου της 
ελληνικής πολιτικής επιστήμης προς τη συγκριτική ανάλυση.

Ένα τελευταίο ζητούμενο επιβάλλεται να είναι η ισόρροπη 
θεραπεία των κλάδων της πολιτικής επιστήμης ώστε να διασφα
λιστεί και στην Ελλάδα η ανάπτυξη της δημιουργικής πολυμέ- 
ρειας που χαρακτηρίζει εσωτερικά τον κλάδο. Πιστεύω ότι αν 
ανταποκριθεί προς αυτά τα μεθοδολογικά ζητούμενα η Ελληνική 
Επιϋεώρηση Πολιτικής Επιστήμης θα επιτελέσει την αποστολή 
της δικαιώνοντας τις προσδοκίες όσων ενδιαφέρονται για τη συ
νεπή καλλιέργεια της πολιτικής επιστήμης στη χώρα όπου πρω- 
τοεμφανίστηκε ως όρος και ως τρόπος συστηματικής σκέψης.

Θα τελειώσω με μια αποσαφήνιση. Ο επιστημονικός στόχος
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του περιοδικού καθορίζεται από τα διεθνώς κρατούντα ως προς 
τα ποιοτικά μέτρα και τα τεχνικά κριτήρια της επιστημονικής μας 
εξειδίκευσης: τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν και την πολλα
πλότητα των προσεγγίσεων, τον κριτικό λόγο και τον απροκατά
ληπτο διάλογο. Το περιοδικό δεν εμφορείται από μεθοδολογικές 
και ιδεολογικές ορθοδοξίες, απορρίπτει τις αποκλειστικότητες 
και αρνείται την εσκεμμένη υπαγωγή της επιστημονικής ανάλυ
σης σε εξωεπιστημονικές σκοπιμότητες. Το ιδεώδες προς το ο
ποίο κατατείνει είναι η ελεύθερη προαγωγή της επιστημονικής 
έρευνας που διασφαλίζεται με τον πλουραλισμό των μεθόδων και 
των αναλυτικών εργαλείων. Πιστεύω ότι από το δρόμο αυτόν, 
που είναι συχνά δύσβατος, θα πρέπει να περάσει η ελληνική 
πολιτική επιστήμη για να αποβεί γόνιμη και να προσφέρει υπο
δείγματα ωριμότητας και ευθύνης στον πνευματικό και τον δη
μόσιο βίο της χώρας.
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