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Βαδίζοντας προς την ολοκλήρωση
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ*

και η «δημιουργική καταστροφή»
Σε μια εποχή που η Πολιτική πράξη, η ύψιστη και ευγενέστερη διαδικασία οργανωσιακής υποστήριξης
της κοινωνίας, αμφισβητείται, άλλοτε δικαιολογημένα και άλλοτε ανεύθυνα, η υπεύθυνη αποσαφήνιση εννοιών
και καταστάσεων δείχνει όσο ποτέ αναγκαία.
Η στοιχειοθεσία του δεκάτομου έργου Πολιτική Επιστήμη. Διαθεματική και Συγχρονική Διερεύνηση της
Πολιτικής Πράξης έχει ολοκληρωθεί. Οι Εκδόσεις Ι. Σιδέρης που έχουν αναλάβει αυτό το εγχείρημα αναγγέλλουν
ότι βρίσκονται στο τέλος μιας τεράστιας πολύμηνης προσπάθειας ώστε μέσα στο 2014 όλοι οι τόμοι να
κυκλοφορήσουν.
Διακόσιοι έγκυροι συγγραφείς εκθέτουν στο πλαίσιο της κάθε κλαδικής ενότητας τις θέσεις τους για τα
καυτά κοινωνικοπολιτικά προβλήματα του καιρού μας. Και σύμφωνα με τη θεμελιακή προδιαγραφή αυτό γίνεται
με πραγματολογικό τρόπο.
Όλοι οι καθιερωμένοι κλάδοι της Πολιτικής Επιστήμης, χωρίς πρωταρχίες και επικαθορισμούς, ο
καθένας σε ξεχωριστό τόμο, αποκαλύπτουν- σύμφωνα με τις επιλογές του κάθε συγγραφέα εκείνα που πρέπει
να προβληθούν και δημόσια να συζητηθούν. Ο στόχος του όλου έργου είναι να προκληθεί η περιέργεια που
απαιτείται για ό,τι αφορά στη δημόσια ζωή.
Μια γενική εισαγωγή με τίτλο «Επιστημολογικές προϋποθέσεις και Θεσμικές Εγγυήσεις», για την οποία
ως Διευθυντής της έκδοσης έχω την αποκλειστική ευθύνη επιδιώκει να υπογραμμίσει τους όρους υπό τους
οποίους το όλο εγχείρημα έπρεπε να αναληφθεί. Σε ένα ανάλογο εκτεταμένο προθεματικό κείμενο εκθέτω τι σε
κάθε τόμο ο αναγνώστης θα συναντήσει.
Στη συνέχεια οι Κλάδοι της Πολιτικής Ψυχολογίας, της Πολιτικής Επικοινωνίας, της Πολιτικής
Κοινωνιολογίας, των Πολιτικών Θεσμών, της Συγκριτικής Πολιτικής, των Διεθνών Σχέσεων, της Πολιτικής
Θεωρίας και της Πολιτικής Μεθοδολογίας- και ο καθένας με την αναγκαία βιβλιογραφία και το ορολογικό του
ευρετήριο- συνθέτουν ένα ενιαίο έργο το οποίο στον τόπο μας, κατά πώς φαίνεται, συντελείται για πρώτη φορά.
Όλα τα άρθρα πραγματεύονται το θέμα τους σε σχέση με την πολιτική διαδικασία στην καθολικότητά της.
Και ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου είναι ότι σε αυτό δεν μετέχουν μόνο Πολιτικοί Επιστήμονες με
την αυστηρή και σχολική έννοια του όρου.
Κλήθηκαν να λάβουν μέρος και «Κάποιοι Άλλοι» οι οποίοι μέσα από το δικό τους ιδιαίτερο κοινωνικό και
πολιτικό στοχασμό, μέσα από τη σκεπτική ιδιαιτερότητά τους, άγγιξαν ζητήματα καίρια, τα οποία είχαμε μάθει ή
συνηθίσει να προσπερνάμε.
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Η διακλαδικότητα, η διεπιστημονικότητα και η ανάμεσά τους ελεγχόμενη σχέση διοικούν το όλο έργο και
το καθιστούν προσιτό στον καθένα. Ο αναγνώστης, πολίτης, φοιτητής, φοιτήτρια, ενδιαφερόμενος ή όχι για την
πολιτική ζωή θα βρει σε αυτά τα κείμενα κάποιο λόγο για τον οποίο αξίζει να σκεφθεί τα δημόσια πράγματα.
Οι δέκα τόμοι- με ένα κεντρικό ορολογικό ευρετήριο (ο 10ος τόμος) ώστε ο καθένας να αναζητήσει εκείνο
που θα ήθελε περισσότερο να διερευνήσει - συνιστούν ένα corpus ανοικτό και πολύπλευρο. Κυρίως υπεύθυνο.
Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους Συγγραφείς. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στις Εκδόσεις Ι.
Σιδέρης που ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας ένα τόσο μεγάλο έργο.

* Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών
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