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Πρόλογος στην Τέταρτη Έκδοση

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια εισαγωγή στην πολιτική θεωρία, εξετάζοντας τη χρήση και τη σημασία των σημαντικών εννοιών που εμφανίζονται στην πολιτική ανάλυση, ομαδοποιημένων θεματικά. Εκτός από μια γενική αναθεώρηση του υλικού, έγιναν τρεις μεγάλες αλλαγές σε αυτήν την έκδοση.
Πρώτον, το περιεχόμενο του βιβλίου επεκτάθηκε ώστε να παρουσιάσει μια πληρέστερη περιγραφή της διεθνούς/παγκόσμιας διάστασης της πολιτικής, αντανακλώντας το γεγονός ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ
των επιστημονικών πεδίων της πολιτικής και των διεθνών σχέσεων. Γι’ αυτόν τον
λόγο, προστέθηκε ένα νέο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 12, Ασφάλεια, Πόλεμος και
Παγκόσμια Τάξη) που ασχολείται με εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα που
σχετίζονται με βασικές πτυχές της παγκόσμιας πολιτικής. Εισήχθησαν στοιχεία
με τον τίτλο «Σκέψου παγκόσμια» για να εξετάσουμε το πού, πώς και πόσο ουσιαστικά αναθεωρήθηκαν οι πολιτικές ιδέες και έννοιες υπό το φως των τάσεων
παγκοσμιοποίησης (παγκόσμια διακυβέρνηση, κοσμοπολιτική δημοκρατία, παγκόσμια κοινωνική δικαιοσύνη και λοιπά). Το Κεφάλαιο 4 αναθεωρήθηκε για να
συμπεριλάβει μια συζήτηση τόσο της έννοιας της διεθνικότητας όσο και των συνεπειών του εθνικισμού στην παγκόσμια πολιτική. Συμπεριλήφθηκαν επίσης νέα
πλαίσια με τον τίτλο «παράδοση» για τον κοσμοπολιτισμό, τον εθνικισμό και τον
ρεαλισμό.
Δεύτερον, δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή σε μη δυτικές και μετα-αποικιακές
προσεγγίσεις στην πολιτική θεωρία, προκειμένου να μετριαστεί (αλλά σίγουρα όχι
να αφαιρεθεί εντελώς) ο κατά κύριο λόγο δυτικοκεντρικός προσανατολισμός του
βιβλίου. Εισήχθησαν στοιχεία με τίτλο «Πέρα από τη Δύση», που το καθένα εξετάζει μια συγκεκριμένη μη δυτική προσέγγιση στο υπό εξέταση θέμα ή ζήτημα,
που προέρχεται από την ισλαμική, τη βουδιστική, την κινεζική, την ινδική, την
αφρικανική, τη λατινοαμερικανική και άλλες παραδόσεις σκέψης. Προστέθηκε
ένα νέο πλαίσιο με τίτλο «παράδοση» που εστιάζει στη μετα-αποικιοκρατία. Τρίτον,
επεκτάθηκε η εστίαση στην πολιτική της διαφοράς, υπό το φως της αυξανόμενης
σημασίας των ζητημάτων της ταυτότητας και της ποικιλομορφίας. Το Κεφάλαιο 9
αναθεωρήθηκε για να αντανακλά σε μεγαλύτερο βάθος την έννοια των ταυτοτήτων, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξετάσουμε σημαντικές αντιπαραθέσεις σχετικά με το κοινωνικό φύλο και την πολυπολιτισμικότητα.
Άλλες αλλαγές σε αυτήν την έκδοση είναι η πιο εκτεταμένη συζήτηση σχετικά
με τη φύση και την εξέλιξη της πολιτικής θεωρίας στο Κεφάλαιο 1, και η προσθήκη ερωτήσεων για συζήτηση στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Επιπλέον υλικό υπάρχει
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στον ιστότοπο που συνοδεύει το βιβλίο. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
για τις συμβουλές, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των εκδοτών μου στον εκδοτικό οίκο Palgrave, Steven Kennedy και Stephen Wenham, και στη Maddy HameyThomas για τη βοήθειά της στη επιμέλεια του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο το αφιερώνω στις νύφες μου, Helen και Jessie.
Andrew Heywood

