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Unit 1 

 
frequently=συχνά 
to cite= αναφέρω, παραθέτω 
typology= τυπολογία 
to classify= ταξινοµώ 
classification= ταξινόµηση 
contemporary= σύγχρονος, της ίδιας εποχής µε κπ άλλο 
regime=  καθεστώς, πολίτευµα 
city-state= πόλη-κράτος 
along two dimensions= µε βάση δύο κριτήρια 
to rule= κυβερνώ 
ruler= κυβερνήτης, άρχων 
in sb’s interest= προς το συµφέρον κάποιου 
According to= Σύµφωνα µε 
scheme= σχέδιο, σχήµα 
constitution= σύνταγµα, πολίτευµα 
polity= πολιτεία (το ιδανικό πολίτευµα του Αριστοτέλη) 
to conduct= διεξάγω 
respective= αντίστοιχος 
deviations= παρεκκλίσεις 
basic taxonomy= στοιχειώδης ταξινόµηση/ ταξινοµία 
through the ages= στο πέρασµα των αιώνων 
to emerge from= προκύπτω, προέρχοµαι από 
onwards= και µετά 
constitutional republicanism= συνταγµατικός ρεπουµπλικανισµός 
parliamentary government= κοινοβουλευτική διακυβέρνηση 
political developments= πολιτικές εξελίξεις 
Stalinist Russia= η Ρωσία του Στάλιν 
a binary opposition= διττή αντίθεση 
authoritarian and democratic regimes= αυταρχικά και δηµοκρατικά  

καθεστώτα 
sub-types= υποκατηγορίες 
absolutist or despotic regimes= απολυταρχικά ή δεσποτικά  

καθεστώτα 
traditionally= παραδοσιακά, κατά παράδοση 
to associate with= συνδέω µε 
dynasty= δυναστεία 
absolute monarchs= απόλυτοι µονάρχες 
to claim= ισχυρίζοµαι 
divine right= θείο δικαίωµα, δικαίωµα εκ Θεού 
to be accountable to sb for sth= είµαι υπόλογος σε κπ για κτ 
to resemble sb/sth= µοιάζω σε κπ/κτ 
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theocracy= θεοκρατία 
military regime= στρατιωτικό καθεστώς 
autocratic government= απολυταρχική κυβέρνηση 
the military= οι στρατιωτικοί, ο στρατός 
to seize power= καταλαµβάνω την εξουσία 
coup d’état= πραξικόπηµα 
military junta= στρατιωτική χούντα 
military-backed personalized dictatorship= προσωποπαγής  

δικτατορία µε στρατιωτική στήριξη  
totalitarianism= ολοκληρωτισµός 
a modern version= σύγχρονη εκδοχή 
authoritarianism= αυταρχισµός 
to employ= χρησιµοποιώ (µέθοδο, τεχνική κ.λπ) 
mass communication= µαζική επικοινωνία 
to exercise all-encompassing control over citizens= ασκώ  

ασφυκτικό έλεγχο στους πολίτες 
private life= ιδιωτική ζωή 
civil society= κοινωνία των πολιτών 
torture= βασανιστήρια 
to torture= βασανίζω 
mass extermination of dissidents=µαζική εξόντωση των  

αντιφρονούντων 
the main features= τα κύρια χαρακτηριστικά 
democratic regime= δηµοκρατικό καθεστώς 
equality= ισότητα                  (#inequality) 
equal= ίσος        (#unequal) 
political participation= πολιτική συµµετοχή 
civil liberties= πολιτικές ελευθερίες 
governmental accountability= κυβερνητική λογοδοσία 
direct or participatory democracy= άµεση ή συµµετοχική  

δηµοκρατία 
representative democracy= αντιπροσωπευτική δηµοκρατία 
to be involved in sth= εµπλέκοµαι σε κτ, συµµετέχω 
decision-making process= διαδικασία λήψης αποφάσεων 
variant= εκδοχή 
plebiscitory democracy= δηµοψηφισµατική δηµοκρατία 
plebiscite= referendum= δηµοψήφισµα 
to establish= καθιερώνω, εγκαθιδρύω 
government and the governed= κυβέρνησης και κυβερνώµενων 
to delegate responsibility for sth to sb= αναθέτω/µεταβιβάζω  

 ευθύνη σε κπ για κτ 
elected representatives= εκλεγµένοι αντιπρόσωποι 
species= είδος 
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parliamentary democracy= κοινοβουλευτική δηµοκρατία 
to operate= λειτουργώ 
a popularly elected assembly= συνέλευση εκλεγµένη από το λαό 
radical= ριζοσπαστικός 
consociational democracy= συνοµοσπονδιακή δηµοκρατία 
social cleavage= κοινωνικό χάσµα  
democratic rule= δηµοκρατική διακυβέρνηση 
liberal democracy= φιλελεύθερη δηµοκρατία 
democratization= εκδηµοκρατισµός 
the disintegration of the Soviet bloc= η διάλυση του σοβιετικού  

µπλοκ 
elections are held at regular intervals= γίνονται εκλογές σε τακτά  

διαστήµατα 
a legislative assembly= νοµοθετικό σώµα 
a wide array of civil rights and natural rights= ευρύ φάσµα  

πολιτικών και φυσικών δικαιωµάτων 
enshrined in a constitution= που περικλείονται σε ένα σύνταγµα 
polyarchy= πολυαρχία 
so-called democratic states= τα λεγόµενα δηµοκρατικά κράτη 
to conform with= εναρµονίζοµαι µε κτ 
to conform to= συµµορφώνοµαι µε κτ 
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Unit 2 

 

So integral a part of public life are political parties that…= Τα  
πολιτικά κόµµατα είναι τόσο αναπόσπαστο 
κοµµάτι του δηµόσιου βίου που… 

to take sth for granted= θεωρώ κτ δεδοµένο 
in actual fact= στην πραγµατικότητα 
relatively= σχετικά 
political factions or cliques= πολιτικές φατρίες ή κλίκες 
to form= σχηµατίζω 
to derive from= προέρχοµαι από 
disparaging epithets= υποτιµητικές ονοµασίες 
to attach to= αποδίδω, προσδίδω (π.χ. σηµασία σε κτ)/  

προσκολλώ, δένω 
opponents= αντίπαλοι 
Tory= Τόρυ, οπαδός του Συντηρητικού Κόµµατος της Βρετανίας  
Whig= Ουίγος, οπαδός του Φιλελεύθερου Κόµµατος της Βρετανίας 
presumably= ενδεχοµένως 
in a vacuum= µέσα σε κενό, εν κενώ 
inevitable= unavoidable= αναπόφευκτος 
representative institutions= αντιπροσωπευτικοί θεσµοί  
mass politics= µαζική πολιτική 
the extension of the franchise= η επέκταση του δικαιώµατος  

ψήφου 
to distinguish between= διαχωρίζω, κάνω διαχωρισµό µεταξύ… 
along different lines= µε διαφορετικά κριτήρια 
a common distinction= συνηθισµένη διάκριση 
cadre party= κόµµα στελεχών 
mass party= µαζικό κόµµα 
membership= ιδιότητα του µέλος ή αριθµός µελών 
membership is restricted to…= το δικαίωµα να γίνεις µέλος  

περιορίζεται στους… 
committed (to)= αφοσιωµένος, δεσµευµένος 
to broaden their electoral base= για να διευρύνουν την εκλογική  

τους βάση 
to extend membership to all= προσφέρω σε όλους το δικαίωµα να  

γίνουν µέλη 
left-wing, right-wing and centre parties= αριστερά, δεξιά και  

κεντρώα κόµµατα 
the left–right divide= το χάσµα αριστεράς – δεξιάς  
to result in= καταλήγω σε 
to result from= προέρχοµαι από 
gross oversimplification= χονδροειδής (δηλ. υπερβολική)  
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υπεραπλούστευση  
given the fact that…= δοθέντος ότι…, µε δεδοµένο ότι…  
modern parties are “broad churches”= τα σύγχρονα κόµµατα  

καλύπτουν ευρύ ιδεολογικό φάσµα 
tendencies= τάσεις 
catch-all parties= πολυσυλλεκτικά κόµµατα 
to attract voters= προσελκύω ψηφοφόρους 
the political spectrum= το πολιτικό φάσµα 
typically= συνήθως, γενικά 
right-of-centre parties= κεντροδεξιά κόµµατα 
to renounce= αποκηρύσσω, απαρνούµαι 
class affiliation= ταξική σύνδεση 
to fulfill a wide array of functions= επιτελώ ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών 

key intermediaries between…= βασικοί µεσολαβητές µεταξύ των… 
to contribute to sth= συνεισφέρω, συµβάλλω σε κτ 
articulation= άρθρωση, έκφραση 
aggregation= συσσωµάτωση, οµαδοποίηση 
to recruit= στρατολογώ 
the apparatus of government= ο κυβερνητικός µηχανισµός 
Prime Minister= Πρωθυπουργός 
primaries= προκριµατικές εκλογές (στις ΗΠΑ) 
a candidate for the presidency= υποψήφιος για την προεδρία 
to formulate= διατυπώνω 
policies enshrined in a party platform= πολιτικές που περικλείονται  

στο πρόγραµµα του κόµµατος 
partisan= οπαδός κόµµατος 
sympathies= προτιµήσεις 
to dispense patronage= ασκώ (µοιράζω) πατρωνία (πολιτική προστασία)  

supporters= υποστηρικτές, οπαδοί 
to mobilize popular support= εξασφαλίζω (κινητοποιώ) τη λαϊκή στήριξη  

partisan dealignment= κοµµατική αποευθυγράµµιση  
to retain the loyalty of voters= διατηρώ την αφοσίωση των ψηφοφόρων 

to stem from= προέρχοµαι, πηγάζω από 
party identification= κοµµατική ταύτιση 
electoral realignment= εκλογική επανευθυγράµµιση 
the major party systems= τα κυριότερα κοµµατικά συστήµατα 
modern states= σύγχρονα κράτη 
one-party system= µονοκοµµατικό σύστηµα 
two-party system= δικοµµατικό σύστηµα 
dominant-party system= σύστηµα κυρίαρχου κόµµατος 
multiparty system= πολυκοµµατικό σύστηµα 
to erode the distinction between party and state= διαβρώνω τη  

διάκριση µεταξύ κόµµατος και κράτους 



 6

to praise sb for sth= επαινώ κπ για κτ 
party government= κοµµατική κυβέρνηση 
stability= σταθερότητα 
to criticize sb for sth= επικρίνω κπ για κτ 
adversarial politics= πολιτική της αντιπαράθεσης 
sterile conflict= στείρα σύγκρουση 
to adopt= υιοθετώ (παιδί ή µέθοδο) 
moderate policy platforms= µετριοπαθή προγράµµατα πολιτικής 
floating voters= µετακινούµενοι ψηφοφόροι 
to converge on= συγκλίνω σε 
median voter= µέσος ψηφοφόρος 
a wider pool of voters= ευρύτερη δεξαµενή ψηφοφόρων 
to dominate= κυριαρχώ 
over several decades= επί αρκετές δεκαετίες 
to breed arrogance and corruption= τρέφω την αλαζονεία και τη  

διαφθορά 
single-party government= µονοκοµµατική κυβέρνηση 
coalition government= κυβέρνηση συνασπισµού 
instability= αστάθεια 
compromise= συµβιβασµός 
 
Unit 3 

 
electoral systems= εκλογικά συστήµατα 
democratization= εκδηµοκρατισµός 
sweep – swept – swept= σαρώνω 
inextricably related to…= άρρηκτα συνδεδεµένος µε … 
the principle of representation= η αρχή της εκπροσώπησης 
universal suffrage= καθολικό δικαίωµα ψήφου 
enfranchisement= πολιτική χειραφέτηση 
as recently as 1971= µόλις το 1971 
norm= κανόνας, νόρµα 
voting rights= εκλογικά δικαιώµατα 
to extend sth to sb= προσφέρω κτ σε κπ 
the primary institutional mechanism= ο πρωταρχικός/ κύριος  

θεσµικός µηχανισµός 
popular sovereignty= λαϊκή κυριαρχία 
to realize an ideal= πραγµατοποιώ ένα ιδεώδες, το κάνω πραγµατικότητα 

with the exception of…= µε εξαίρεση το… 
indirectly= έµµεσα 
electoral college= σώµα εκλεκτόρων (στις ΗΠΑ) 
election to public office= εκλογή σε δηµόσιο αξίωµα 
to lend legitimacy to a regime= προσδίδω νοµιµότητα σε ένα  
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καθεστώς 
even dictatorial regimes stage elections= ακόµα και τα δικτατορικά  

καθεστώτα «στήνουν» (σκηνοθετούν) εκλογές 
to occupy a prominent position= έχω εξέχουσα θέση  
to stimulate scientific interest= κεντρίζω το επιστηµονικό ενδιαφέρον 

psephology= ψηφολογία 
voting patterns= εκλογικά µοτίβα (δηλ. οι συνήθειες του  

εκλογικού σώµατος)   
elections are held= γίνονται εκλογές 
in a fair and competitive way= µε δίκαιο και ανταγωνιστικό τρόπο 
procedural safeguards= διαδικαστικές δικλίδες ασφαλείας 
election rigging= εκλογική νοθεία 
to secure= διασφαλίζω 
secret ballot= µυστική ψηφοφορία 
to rule out= αποκλείω 
bribery= δωροδοκία 
intimidation= εκφοβισµός 
electoral district= εκλογική περιφέρεια 
in an equitable fashion= µε δίκαιο τρόπο 
to redraw the boundaries= αναχαράζω τα σύνορα 
to secure the desired electoral result= εξασφαλίζω το επιθυµητό 
εκλογικό αποτέλεσµα 
gerrymandering= χωρισµός εκλογικών περιφερειών κατά τρόπο  

που ευνοεί ένα κόµµα 
to devise= επινοώ, κατασκευάζω 
shaped like a salamander= µε σχήµα σαλαµάνδρας  
electoral fairness= εκλογική δικαιοσύνη 
to reflect= αντανακλώ 
preferences= προτιµήσεις 
the electorate= εκλογικό σώµα 
to categorize= κατηγοριοποιώ 
depending on= ανάλογα µε 
the majority principle= η αρχή της πλειοψηφίας 
the principle of proportional representation= η αρχή της αναλογικής  

εκπροσώπησης 
to translate votes into seats= µεταφράζω/ µετατρέπω τις ψήφους  

σε έδρες 
an elected body= εκλεγµένο σώµα 
majoritarian system= πλειοψηφικό σύστηµα 
major parties= µεγάλα κόµµατα 
to allocate (to)= κατανέµω 
proportion of seats= αναλογία εδρών 
the votes they gained in the election= οι ψήφοι που έλαβαν στις εκλογές 
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likely= πιθανός 
to underrepresent= υπο-εκπροσωπώ, εκπροσωπώ ανεπαρκώς 
variation= διακύµανση 
simple plurality system (or “first-past-the-post” system)= σύστηµα  

απλής πλειοψηφίας   
harsh on= σκληρός προς  
minorities= µειονότητες 
to opt for= επιλέγω, προτιµώ 
the second ballot system= σύστηµα δεύτερης ψήφου  
seats allocated to a party= οι έδρες που αναλογούν σε ένα κόµµα 
proportionate to= ανάλογος προς 
electoral strength= εκλογική δύναµη 
to favour= ευνοώ 
to ensure fair representation= εξασφαλίζω δίκαιη εκπροσώπηση 
the party list system= σύστηµα κοµµατικής λίστας 
the additional member system (AMS)= σύστηµα πρόσθετου µέλους 

electors= εκλογείς 
to cast a vote= ρίχνω ψήφο 
constituency= εκλογική περιφέρεια, ψηφοφόροι εκλογικής περιφέρειας 

popular mandate= λαϊκή εντολή 
to implement the policies it set out in its election manifesto= να  

εφαρµόσει τις πολιτικές που παρουσίασε στην 
προεκλογική του διακήρυξη 

contingencies that may arise= απρόοπτα που µπορεί να προκύψουν 

international politics= διεθνής πολιτική 
domestic politics= εσωτερική πολιτική  
carte blanche= εξουσιοδότηση εν λευκώ 
to approve of= εγκρίνω 
means of doing sth= τρόπος να κάνεις κτ 
to inflict punishment on sb= επιβάλλω τιµωρία σε κπ    
offending politicians= παραβάτες πολιτικοί    
to offset a weakness= αντισταθµίζω µια αδυναµία 
representative government= αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση 
to utilize= αξιοποιώ, χρησιµοποιώ 
initiative= αυτοβουλία  
recall= δικαίωµα ανάκλησης   
device= επινόηση, τέχνασµα 
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Unit 4 

 
nation-state= έθνος-κράτος, εθνικό κράτος   
to assume responsibility for sth= αναλαµβάνω ευθύνη για κτ 
policy making= χάραξη πολιτικής 
administration= διοίκηση 
to delegate authority to= µεταβιβάζω εξουσίες σε… 
structure= δοµή 
at sub-national level= σε υποεθνικό επίπεδο 
centralization= συγκεντρωτισµός, συγκεντρωτικό σύστηµα 
decentralization= αποκέντρωση 
a trend towards sth= τάση για … 
contemporary societies= σύγχρονες κοινωνίες 
centrifugal pressures= φυγόκεντρες πιέσεις 
regional= περιφερειακός 
claims= διεκδικήσεις 
framework for sth= πλαίσιο για κτ 
centre–periphery politics= πολιτική κέντρου – περιφέρειας  
territorial administration= εδαφική διοίκηση 
federal and unitary systems= οµοσπονδιακά και ενιαία συστήµατα  
the overwhelming majority= η συντριπτική πλειοψηφία 
power is centralized= η εξουσία είναι συγκεντρωµένη 
peripheral or local institutions= περιφερειακοί ή τοπικοί θεσµοί 
at the pleasure of…= κατά τη διακριτική ευχέρεια της …  
central government= κεντρική κυβέρνηση 
subordinate (to)= υποδεέστερος  
coordinate and independent=  ισοδύναµα και ανεξάρτητα   
unitary state= ενιαίο κράτος  # federal state= οµοσπονδιακό κράτος 

local government= τοπική αυτοδιοίκηση 
devolution= αποκέντρωση, µεταβίβαση εξουσιών  [σε µεγαλύτερο  

βαθµό απ’ ότι στην αποκέντρωση] 
administrative deconcentration= διοικητική αποκέντρωση 
home rule= διοικητική αυτοκυβέρνηση    
regionalism= ρεζιοναλισµός, περιφερειακή ανάπτυξη  
to offset the disadvantages of sth= αντισταθµίζω τα µειονεκτήµατα 
hypercentralization= υπερσυγκεντρωτισµός  
tiers of government= βαθµίδες διακυβέρνησης    
constituent units= συστατικές µονάδες 
federation= οµοσπονδία 
a permanent covenant= µόνιµο σύµφωνο   
provinces= επαρχίες 
dual federalism= διττός φεντεραλισµός 
co-operative federalism= συνεργατικός φεντεραλισµός 
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formula= τύπος, φόρµουλα   
confederation= συνοµοσπονδία 
union of states= ένωση κρατών 
to retain= διατηρώ 
secession= απόσχιση 
North Atlantic Treaty Organization (NATO)= Οργανισµός  

Βορειοατλαντικού Συµφώνου   
the confederal principle= η αρχή της συνοµοσπονδίας 
to apply= εφαρµόζω 
intergovernmentalism= διακυβερνητισµός   
supranationalism= υπερεθνισµός    
states form alliances= τα κράτη σχηµατίζουν συµµαχίες 
to remain independent= παραµένω ανεξάρτητος 
unanimous decision-making= οµόφωνη λήψη αποφάσεων 
to exercise the veto= ασκώ βέτο 
member-states= κράτη-µέλη 
gradually= σταδιακά 
to transfer powers (to)= µεταβιβάζω εξουσίες σε… 
central authority= κεντρική εξουσία 
policy areas= τοµείς πολιτικής 
It should be noted that…= Σηµειωτέον ότι… 
supranational= υπερεθνικός 
intergovernmental= διακυβερνητικός 
elements= στοιχεία 
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Unit 5 

 
constitution= σύνταγµα 
legitimacy= νοµιµότητα 
stability= σταθερότητα 
regime= καθεστώς, πολίτευµα 
in a number of ways= µε αρκετούς τρόπους 
to establish a basic framework= καθιερώνω ένα στοιχειώδες πλαίσιο 

to operate= λειτουργώ 
to assign (to)= αναθέτω, δίνω 
specific functions= συγκεκριµένες λειτουργίες 
the three branches of government= οι τρεις κλάδοι της διακυβέρνησης 
the legislature= νοµοθετική εξουσία, νοµοθετικό σώµα 
the executive= εκτελεστική εξουσία 
the judiciary= δικαστική εξουσία, δικαστικό σώµα 
to determine= καθορίζω 
to mirror= καθρεφτίζω, αντικατοπτρίζω 
the political climate of the era= το πολιτικό κλίµα της εποχής 
to draft= καταρτίζω, συντάσσω 
preamble (to)= προοίµιο (επίσηµου εγγράφου) 
constitutionalism= συνταγµατισµός, συνταγµατικό πολίτευµα 
declaration= διακήρυξη 
bill of rights= χάρτης δικαιωµάτων 
acts as a safeguard= λειτουργεί ως διασφάλιση 
the arbitrary exercise of power= η αυθαίρετη άσκηση εξουσίας 
traditionally= παραδοσιακά, κατά παράδοση 
to divide (into)= διαιρώ (σε) 
distinction= διάκριση 
to abandon= εγκαταλείπω 
entirely= στο σύνολό τους, στην ολότητά τους 
to prefer (to)= προτιµώ κτ (από κτ άλλο) 
codified constitution= κωδικοποιηµένο σύνταγµα 
uncodified constitution= ακωδικοποίητο σύνταγµα 
fundamental= θεµελιώδης, βασικός 
constitutional provisions= συνταγµατικές διατάξεις 
to enshrine= διαφυλάσσω, περικλείω 
single= ενιαίος, ένας και µοναδικός 
document= έγγραφο, κείµενο 
a superior status to…= ανώτερη θέση συγκριτικά µε… 
to possess= έχω, κατέχω 
ordinary= απλός, συνηθισµένος, κανονικός 
legislation= νοµοθεσία 
to be subject to sth= υπόκειµαι σε κτ 
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law-making procedures= νοµοθετικές διαδικασίες 
entrenchment= κατοχύρωση 
to revise= αναθεωρώ 
a wide range of sources= ευρύ φάσµα πηγών 
statute law= γραπτό/θετό δίκαιο 
common law= άγραφο / εθιµικό δίκαιο 
constitutional conventions= συνταγµατικές συµβατικότητες 
authoritative works= έγκυρα έργα 
constitutional experts= συνταγµατολόγοι 
to classify (into)= ταξινοµώ (σε) 
flexible constitution= εύκαµπτο / ελαστικό σύνταγµα  
rigid constitution= άκαµπτο / αυστηρό σύνταγµα 
to bring sth up to date= εκσυγχρονίζω 
to amend= τροποποιώ 
amendment= τροπολογία, τροποποίηση (νόµου) 
the law-making process= η νοµοθετική διαδικασία 
to require= απαιτώ, προϋποθέτω 
a special procedure= ειδική διαδικασία 
entrenched provisions= συνταγµατικά κατοχυρωµένες διατάξεις 
to tend to do sth= τείνω να κάνω κτ 
lengthy= µακροσκελής 
arduous= επίπονος 
whereby= by which= µε την οποία 
to modify= τροποποιώ 
judicial review= δικαστική αναθεώρηση, ακυρωτική διαδικασία 
to enhance the status of …= αναβαθµίζω / ενισχύω τη θέση του… 

to exercise one’s discretion= ασκώ τη διακριτική µου ευχέρεια 
to assess= υπολογίζω, εκτιµώ 
constitutionality= συνταγµατικότητα 
before= ενώπιον 
constitutional courts= συνταγµατικά δικαστήρια 
the Supreme Court (USA)= το Ανώτατο ∆ικαστήριο (ΗΠΑ) 
to declare sth null and void= κηρύσσω κτ άκυρο 
significant= σηµαντικός 
acts= νόµοι, νοµοθετικές πράξεις 
Congress= κογκρέσο 
unconstitutional= αντισυνταγµατικός 
hence= ως εκ τούτου, εποµένως 
to complain about sth= παραπονιέµαι για κτ 
the judicialization of political life= η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής 

manifested in…= που εκδηλώνεται, που φανερώνεται σε…. 
administrative court= διοικητικό δικαστήριο 
constitutional court= συνταγµατικό δικαστήριο 
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investigation (into sth)= έρευνα για κτ 
prosecutor= εισαγγελέας 
the finances of political parties= τα οικονοµικά των πολιτικών κοµµάτων 

to perform a task= επιτελώ ένα καθήκον 
properly= σωστά, όπως πρέπει 
independent= ανεξάρτητος 
liberal democracy= φιλελεύθερη δηµοκρατία 
judicial independence= δικαστική ανεξαρτησία 
security of tenure= µονιµότητα (εργασιακή) 
recruitment= πρόσληψη 
promotion= προαγωγή 
co-option= (για επιτροπές κ.λπ.) σύστηµα εισδοχής µελών µε  

ψηφοφορία των ήδη υπαρχόντων µελών 
appointment= διορισµός 
the administration of justice= η απονοµή της δικαιοσύνης 
in recent years= τα τελευταία χρόνια 
growth= ανάπτυξη 
bureaucracy= γραφειοκρατία 
to result in= καταλήγω σε 
semi-judicial institutions= οιονεί δικαιοδοτικοί θεσµοί 
to adjudicate in a dispute= εκδικάζω διαµάχη 
public service bodies= Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) 

tribunal= δικαστήριο, επιτροπή κρίσης 
complex aspects of…= σύνθετες πλευρές του… 
administrative law= διοικητικό δίκαιο 
informal mechanism= ανεπίσηµος µηχανισµός 
to settle a dispute= διευθετώ διαµάχη 
ombudsman= Συνήγορος του Πολίτη 
a binding decision= δεσµευτική απόφαση 
to carry authority= έχω κύρος 
if a case does get to court= αν µία υπόθεση τελικά φτάσει στα δικαστήρια 
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Unit 6 

 
the executive= εκτελεστική εξουσία 
prime minister (PM)= πρωθυπουργός 
to identify with= ταυτίζω µε 
premiership= πρωθυπουργία 
appropriate= ορθό, ενδεδειγµένο 
to distinguish between= ξεχωρίζω κτ από κτ άλλο 
subdivisions= υποδιαιρέσεις 
the executive branch of government= ο εκτελεστικός κλάδος της κυβέρνησης 

the political executive= η πολιτική εκτελεστική εξουσία 
minister= υπουργός 
the official executive= η υπαλληλική εκτελεστική εξουσία 
permanent officials= µόνιµοι αξιωµατούχοι 
to man= στελεχώνω, επανδρώνω 
public administration= δηµόσια διοίκηση 
to be concerned with sth= ασχολούµαι µε κτ 
the former… the latter….= το πρώτο… το δεύτερο…, το µεν… το δε… 

the execution of laws= η εκτέλεση των νόµων 
the legislature= νοµοθετική εξουσία, νοµοθετικό σώµα 
law-making powers= νοµοθετικές εξουσίες 
delegated legislation= εντεταλµένη νοµοθεσία 
decree= διάταγµα 
depending on= ανάλογα µε 
presidential system of government= προεδρικό σύστηµα διακυβέρνησης 

personnel= προσωπικό 
president= πρόεδρος 
head of state= αρχηγός κράτους 
head of government= πρόεδρος της κυβέρνησης 
separation of powers= διάκριση των εξουσιών 
principle= αρχή 
to be accountable to sb (for sth)= είµαι υπόλογος σε κπ για κτ 
assembly= συνέλευση, βουλή 
to dismiss= απολύω 
impeachment= παραποµπή σε δίκη 
conversely= αντιστρόφως 
to dissolve= διαλύω 
checks and balances= έλεγχος και εξισορρόπηση 
concentration of power= συγκέντρωση εξουσίας 
parliamentary system of government= κοινοβουλευτικό σύστηµα  

διακυβέρνησης 
to draw (drew – drawn)= αντλώ 
fusion of powers= σύγχυση των εξουσιών 
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distinction between…= διαχωρισµός ανάµεσα στο … 
Minister without Portfolio= υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου 
senior minister= ανώτερος υπουργός [µετέχει στο υπουργικό συµβούλιο] 

junior minister= κατώτερος υπουργός [δεν µετέχει στο υπουργικό συµβούλιο] 

undersecretary= υφυπουργός 
executive power is vested in the prime minister= η εκτελεστική  

εξουσία ανήκει στον πρωθυπουργό 
ceremonial powers= εθιµοτυπικές εξουσίες 
to receive= υποδέχοµαι 
hereditary monarch= κληρονοµικός µονάρχης 
retired distinguished statesman= βετεράνος διακεκριµένος  

πολιτικός άνδρας 
to comprise= περιλαµβάνω, αποτελούµαι από 
cabinet= υπουργικό συµβούλιο 
purely= καθαρά, αµιγώς 
consultative role= συµβουλευτικός ρόλος 
the parliamentary executive= η κοινοβουλευτική εκτελεστική εξουσία 

cabinet government= κυβέρνηση υπουργικού συµβουλίου 
to illustrate= αποτελώ/ δίνω παράδειγµα 
… illustrated by the United Kingdom= της οποίας παράδειγµα 
αποτελεί το Ηνωµένο Βασίλειο 
to chair= προεδρεύω, προΐσταµαι 
ministry= υπουργείο 
department= υπουργείο (ΗΠΑ ή ΜΒ) 
State Department= Υπουργείο Εξωτερικών (ΗΠΑ) 
Secretary= Υπουργός (ΜΒ) 
Secretary of State= Υπουργός (ΗΠΑ) 
individual ministerial responsibility= ατοµική υπουργική ευθύνη 
collective responsibility= συλλογική ευθύνη 
to remain in power= παραµένω στην εξουσία 
to confirm= επιβεβαιώνω 
vote of confidence= ψήφος εµπιστοσύνης 
vote of no confidence= ψήφος µη εµπιστοσύνης 
to withdraw= αποσύρω 
the Opposition= η αντιπολίτευση 
lack of confidence in the government= έλλειψη εµπιστοσύνης στην  

κυβέρνηση 
vote of censure= ψήφος µοµφής 
shadow cabinet= σκιώδες υπουργικό συµβούλιο 
alternative= εναλλακτικός 
popularity= δηµοτικότητα 
cabinet reshuffle= κυβερνητικός ανασχηµατισµός 



 16

Unit 7 

 
assembly= συνέλευση 
legislature= νοµοθετικό σώµα 
parliament= κοινοβούλιο 
to refer to= αναφέροµαι σε 
the legislative branch of government= νοµοθετικός κλάδος της κυβέρνησης 
to denote= υποδηλώνω 
function= λειτουργία 
to underline= υπογραµµίζω 
representation= εκπροσώπηση 
popular sovereignty= λαϊκή κυριαρχία 
common= συνηθισµένος 
designation= ονοµασία 
law-making= νοµοθέτηση, θέσπιση νοµοθεσίας 
raison d’être= λόγος ύπαρξης 
debate= συζήτηση πρότασης (σε κοινοβούλιο) / (δηµόσιος) διάλογος 
variety= ποικιλία 
to reflect= αντανακλώ 
wide array= ευρύ φάσµα 
to assign (to)= αναθέτω, δίνω 
the primary function= η βασική / πρωταρχική λειτουργία 
the enactment of legislation= η θέσπιση νοµοθεσίας 
voting the budget= ψήφιση του προϋπολογισµού 
the principle of representation= η αρχή της εκπροσώπησης 
miniature= µινιατούρα, µικρογραφία 
the general will= η γενική βούληση 
parliamentarians= πεπειραµένοι βουλευτές, κοινοβουλευτικοί 
to play a substantial part in sth= παίζω ουσιαστικό ρόλο σε κτ 
to intercede= µεσολαβώ, παρεµβαίνω (για επίλυση διαφορών) 
on behalf of= εκ µέρους, για λογαριασµό του… 
constituents= ψηφοφόροι (εκλογικής περιφέρειας) 
forum= φόρουµ, τόπος δηµόσιας συζήτησης, ελεύθερο βήµα 
policy debate= συζήτηση στη Βουλή για θέµατα πολιτικής 
to ensure= διασφαλίζω 
scrutiny of the government= έλεγχος της κυβέρνησης 
question= επερώτηση 
institutional mechanism= θεσµικός µηχανισµός 
whereby= by which= µε τον οποίο 
to scrutinize= ελέγχω, εξετάζω εξονυχιστικά 
budgetary debate= συζήτηση για τον προϋπολογισµό 
private member= απλός βουλευτής (που δεν είναι υπουργός) 
private member’s bill= νοµοσχέδιο που εισάγεται από απλό βουλευτή 
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Member of Parliament (MP)= βουλευτής, µέλος του Κοινοβουλίου 
to place an issue on the agenda= θέτω ένα θέµα στην ατζέντα,  

στην ηµερήσια διάταξη 
relevance (to)= σηµασία, σχέση 
effective scrutiny= αποτελεσµατικός έλεγχος 
to confirm= επιβεβαιώνω 
legal immunities= νοµικές ασυλίες 
to enjoy= απολαµβάνω 
members of legislative bodies= µέλη νοµοθετικών σωµάτων 
freedom of speech= ελευθερία λόγου 
parliamentary privilege= κοινοβουλευτική ασυλία 
structure= δοµή 
unicameral assembly= απλή βουλή, βουλή ενός νοµοθετικού σώµατος 

bicameral assembly= διπλή βουλή, βουλή δύο νοµοθετικών σωµάτων 

to be made up of…= αποτελούµαι από 
the upper house or second chamber= Άνω Βουλή, δεύτερο νοµοθετικό σώµα 

lower house= Κάτω Βουλή 
subordinate (to)= υποδεέστερος, κατώτερος 
the United States Congress=  το κογκρέσο των ΗΠΑ 
Senate= Γερουσία (ΗΠΑ) 
House of Representatives= Βουλή των Αντιπροσώπων (η Κάτω Βουλή  

του αµερικανικού κογκρέσου) 

they stand on a roughly equal footing= βρίσκονται στην ίδια  
περίπου µοίρα / θέση 

to generalize about sth= γενικεύω για κτ 
bicameralism= σύστηµα δύο Βουλών 
to vary= ποικίλω, διαφέρω 
appointment= διορισµός 
powers= εξουσίες 
federal system= οµοσπονδιακό σύστηµα 
federation= οµοσπονδία 
constituent units= συστατικές µονάδες 
legislative power= νοµοθετική εξουσία 
House of Lords= Βουλή των Λόρδων   (Βρετανία) 
House of Commons= Βουλή των Κοινοτήτων  (Βρετανία) 
secondary (to)= δευτερεύων (προς) 
an appointed body= διορισµένο σώµα 
an elected body= εκλεγµένο σώµα 
bicameral legislature= διπλό νοµοθετικό σώµα 
conflict may occur= µπορεί να υπάρξει σύγκρουση  
to result in= to lead to= καταλήγω σε 
immobilism= στασιµότητα (στο νοµοθετικό ή κυβερνητικό έργο) 
to resolve legislative disputes= επιλύω νοµοθετικές διαµάχες 
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to reach a compromise= καταλήγω σε συµβιβασµό 
joint committee= µικτή επιτροπή 
chambers= houses= βουλές, νοµοθετικά σώµατα 
essential (to)= ουσιώδης, απαραίτητος (για κτ) 
the legislative process= η νοµοθετική διαδικασία 
complexity= περιπλοκότητα 
to investigate= διερευνώ 
intricacies= περιπλοκές, µπερδέµατα 
legislative measures= νοµοθετικά µέτρα 
on the floor of the house= στα κοινοβουλευτικά έδρανα  
it is left to…= εναπόκειται στις… 
to conduct a meticulous examination= διεξάγω σχολαστική  

εξέταση, κάνω σχολαστικό έλεγχο 
legislative proposals= νοµοθετικές προτάσεις 
policy areas= τοµείς πολιτικής 
standing committee= διαρκής επιτροπή 
select committee= κοινοβουλευτική επιτροπή 
ad hoc committee= ειδική επιτροπή 
plenary session= ολοµέλεια 
article= άρθρο 
to approve a Bill= ψηφίζω νοµοσχέδιο 
Act of Parliament= νόµος του κράτους 
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Unit 8 

 
to be made up of= αποτελούµαι από 
to compete with= συναγωνίζοµαι µε 
to exercise influence over sth= ασκώ επιρροή σε κτ 
policy making= χάραξη πολιτικής 
broad categories= ευρείες κατηγορίες 
to distinguish= διακρίνω, ξεχωρίζω 
communal groups= κοινοτικές οµάδες 
institutional groups= θεσµικές οµάδες 
associational groups= ενωσιακές οµάδες 
blood bonds= δεσµοί αίµατος 
ethnic heritage= εθνοτική κληρονοµιά 
traditional allegiances= παραδοσιακοί δεσµοί 
tribe= φυλή (όρος της ανθρωπολογίας για οµάδες µε κοινή  

καταγωγή, γλώσσα, πολιτισµό) 
caste= κάστα 
ethnic group= εθνοτική οµάδα 
the apparatus of government= κυβερνητικός µηχανισµός 
bodies= φορείς 
the armed forces= οι ένοπλες δυνάµεις 
the civil service= οι δηµόσιες υπηρεσίες, το ∆ηµόσιο 
the military= ο στρατός, οι στρατιωτικοί 
to form powerful alliances= σχηµατίζω ισχυρές συµµαχίες 
interest groups= οµάδες συµφερόντων 
the military-industrial complex= βιοµηχανο-αµυντικό σύµπλεγµα 
aggregate= συσσωµάτωση, οµάδα, σύνολο 
to pursue a goal= επιδιώκω έναν στόχο 
to address one’s demands to sb= απευθύνω τα αιτήµατά µου σε κπ 

bureaucracies= γραφειοκρατικοί φορείς 
in turn= µε τη σειρά τους 
to subdivide into= υποδιαιρώ σε 
sectional groups= τοµεακές οµάδες 
promotional groups= θεµατικές οµάδες 
employers’ associations= σύλλογοι εργοδοτών 
the Confederation of British Industry= Σύνδεσµος Βρετανών  

Βιοµηχάνων 
trade unions= συνδικαλιστικές οργανώσεις 
professional bodies= επαγγελµατικοί φορείς 
the American Bar Association= Αµερικανικός ∆ικηγορικός Σύλλογος 
in support of a collective cause= για την υποστήριξη ενός  

συλλογικού σκοπού 
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moral implications= ηθικές συνέπειες 
consumer organizations= καταναλωτικές οργανώσεις 
pro-choice= υπέρ της επιλογής (της γυναίκας να κάνει έκτρωση ή όχι) 

pro-life= υπέρ της ζωής (του αγέννητου παιδιού) 

campaign= εκστρατεία, καµπάνια 
environmental pressure groups= περιβαλλοντικές οµάδες πίεσης 
single-issue protest groups= µονοθεµατικές οµάδες διαµαρτυρίας 
commentators= σχολιαστές 
to reserve= (δια) φυλάσσω, κρατάω 
to apply (to)= εφαρµόζω (σε) 
interchangeably= κατ’ εναλλαγή, το ένα στη θέση του άλλου 
to confuse with= συγχέω µε 
social movements= κοινωνικά κινήµατα 
to focus on= εστιάζοµαι, επικεντρώνοµαι σε κτ 
to disseminate= διαδίδω (πληροφορίες, γνώσεις κ.λπ) 
moral values= ηθικές αξίες 
in terms of= µε αναφορά στο 
dominant paradigm= κυρίαρχο υπόδειγµα 
pluralism= πλουραλισµός 
corporatism= κορπορατισµός 
outcome= έκβαση, αποτέλεσµα 
interaction= αλληλεπίδραση 
bargaining= διαπραγµάτευση 
the allocation of scarce resources= κατανοµή ελλιπών πόρων 
neutral arbiter= ουδέτερος διαιτητής 
constant competition between…= συνεχής ανταγωνισµός µεταξύ… 
to rule out a possibility= αποκλείω µια πιθανότητα 
domination= κυριαρχία 
the alternative paradigm= το εναλλακτικό υπόδειγµα/ µοντέλο 
transnational corporations (TNCs)= πολυεθνικές 
to incorporate into= ενσωµατώνω σε 
the policy-making process= διαδικασία χάραξης πολιτικής 
auxiliaries= βοηθοί, επίκουροι 
partners= εταίροι 
pressure point= σηµείο πίεσης 
the primary target= πρωταρχικός / βασικός στόχος 
business interests= επιχειρηµατικά συµφέροντα 
privileged= προνοµιούχος 
access to= πρόσβαση σε 
civil servants= δηµόσιοι υπάλληλοι 
regular consultation= τακτική διαβούλευση 
political arrangements= πολιτικές διευθετήσεις 
to refer to= αναφέροµαι σε 
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the corporate state= το κορπορατιστικό κράτος 
corporatist arrangements= κορπορατιστικές διευθετήσεις 
to institutionalize= θεσµοθετώ 
tripartism= τριµερής συνεργασία 
avenue of communication= δίαυλος επικοινωνίας 
a major mechanism= σηµαντικός µηχανισµός 
to utilize= αξιοποιώ 
lobby= οµάδα που ασκεί πίεση σε βουλευτές, λόµπυ 
lobbying= η άσκηση πιέσεων σε βουλευτές 
certain tactics are employed by….= ορισµένες τακτικές  

χρησιµοποιούνται από…. 
to mobilize public opinion= κινητοποιώ/ ξεσηκώνω την κοινή γνώµη 

to put pressure on sb= ασκώ πίεση σε κπ 
direct action= άµεση δράση 
civil disobedience= πολιτική ανυπακοή 
petition= αίτηση, παράκληση (µε υπογραφές) 
sit-in= κατάληψη (σε ένδειξη διαµαρτυρίας) 
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Unit 9 

 
bureaucracy= γραφειοκρατία 
to coin a term= πλάθω έναν όρο 
negative connotations= αρνητική απόχρωση /σηµασία 
to retain= διατηρώ, κρατώ 
pejorative overtones= υποτιµητική έννοια 
usage= χρήση (λέξης) 
coterminous with= ταυτόσηµος, συνώνυµος µε 
ritualism= τυπολατρία 
inefficiency= ανεπάρκεια, αναποτελεσµατικότητα 
inflexibility= δυσκαµψία, έλλειψη ευελιξίας 
‘red tape’= γραφειοκρατικές διατυπώσεις, γραφειοκρατία, χαρτοβασίλειο 

[όρος προερχόµενος από την κόκκινη ταινία των παλαιών γραφοµηχανών] 

bureau= «γραφείο», υπηρεσία 
namely= δηλαδή 
administrative bodies= διοικητικοί φορείς 
to staff= επανδρώνω, στελεχώνω 
the implementation of policies= η εφαρµογή των πολιτικών 
heavily= πολύ, υπερβολικά 
to identify= προσδιορίζω, αναγνωρίζω 
charismatic authority= χαρισµατική εξουσία 
traditional authority= παραδοσιακή εξουσία 
rational-legal authority= ορθολογική-νόµιµη εξουσία 
personal prestige= προσωπικό κύρος 
grounded in= βασισµένη σε…, που εδράζεται σε… 
custom= έθιµο, συνήθεια 
‘immemorial order’= πανάρχαια τάξη, παρελθόν 
shift= µετατόπιση 
charisma= χάρισµα 
impersonal forms of organization= απρόσωπες µορφές οργάνωσης 
rationality= ορθολογικότητα 
managerialism= τεχνοκρατισµός 
a hierarchical mode of organization= ιεραρχικός τρόπος οργάνωσης 
areas of jurisdiction= τοµέας δικαιοδοσίας / αρµοδιότητας 
to demarcate= οριοθετώ, διαχωρίζω 
room (for)= χώρος για κτ, περιθώριο για κτ 
personal discretion= προσωπική κρίση, διακριτική ευχέρεια 
a break with sth= ρήξη, διακοπή σχέσεων, «διαζύγιο» 
milieu= περιβάλλον (πολιτιστικό, κοινωνικό κ.λπ) 
competition= ανταγωνισµός 
meritocracy= αξιοκρατία 
patrimonialism= πατρογονισµός 
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patronage= πατρωνία, πολιτική προστασία 
ideal type= ιδεότυπος 
a gauge by which to evaluate…= κριτήριο, «µέτρο» αξιολόγησης 
government organizations= κυβερνητικοί οργανισµοί 
political parties= πολιτικά κόµµατα 
government departments= υπουργεία 
the civil service= οι δηµόσιες υπηρεσίες, το ∆ηµόσιο 
rationalization= ορθολογική οργάνωση 
to undergo a process of…= υφίσταµαι µια διαδικασία 
bureaucratization= εκγραφειοκρατισµός 
the extension of state activity= η επέκταση της κρατικής δραστηριότητας 

to render sth imperative= καθιστώ κτ επιτακτικό / απολύτως αναγκαίο 

bureaucratic state= γραφειοκρατικό κράτος 
irrespective of= άσχετα από, ανεξαρτήτως 
official ideology= επίσηµη ιδεολογία 
to anticipate= προβλέπω, προλαµβάνω (εξέλιξη) 
the convergence thesis= θεωρία σύγκλισης 
increasingly= ολοένα και περισσότερο 
to grow alike= γίνοµαι ίδιος 
the public perception= η γενική αντίληψη 
state employees= κρατικοί υπάλληλοι 
faceless bureaucrats= απρόσωποι γραφειοκράτες 
minority= µειοψηφία           (#majority=) πλειοψηφία 
administrator= διοικητής 
the administrative elite= διοικητική ελίτ, ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι 

to carry out policies= εφαρµόζω πολιτικές 
to propose= προτείνω 
to shape= διαµορφώνω 
The drawback is that…= Το µειονέκτηµα είναι ότι… 
involvement in sth= εµπλοκή, συµµετοχή σε κτ 
senior bureaucrats= ανώτεροι γραφειοκράτες 
the formulation of policy= διατύπωση πολιτικής 
contact with= επαφή µε 
clientilism= πελατειακές σχέσεις 
emergence= εµφάνιση 
quango= αυτόνοµος οργανισµός ή φορέας που χρηµατοδοτείται  

από το κράτος, ηµιαυτόνοµος µη κυβερνητικός οργανισµός 
streamlining= εκσυγχρονισµός, βελτιστοποίηση, εξορθολογισµός 
to pose a question= εγείρω θέµα 
public accountability= δηµόσια λογοδοσία 
to distance oneself from sth= αποστασιοποιούµαι από κτ 
conglomeration= συγκρότηµα, κοινοπραξία επιχειρήσεων (διαφόρων  

κλάδων δραστηριότητας) συνασπισµένων σε ενιαίο φορέα 
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public administration= δηµόσια διοίκηση 
homogeneous= οµοιογενής  (# heterogeneous= ετερογενής) 
to lay emphasis on sth= δίνω έµφαση σε κτ 
expertise= εξειδίκευση, εξειδικευµένη γνώση 
departmentalism= υπηρεσιακός καταµερισµός 
generalist= πολυδέξιος 
technocrat= τεχνοκράτης 
to undermine= υπονοµεύω 
to strengthen= ενισχύω 
to hold political office= κατέχω πολιτικό αξίωµα 
More often than not= τις περισσότερες φορές 
competing interests= ανταγωνιστικά συµφέροντα 
government department= υπουργείο 
interdepartmental conflict= διυπουργική σύγκρουση 
common= συνηθισµένος 
defence= άµυνα        (ΗΠΑ: defense) 
to be in conflict with sb over sth= βρίσκοµαι σε σύγκρουση µε κπ για κτ 

their share of the budget= το µερίδιό τους στον προϋπολογισµό 
 to result in= καταλήγω σε 
logrolling= πολιτική συµµαχία σκοπιµότητας, (υστερόβουλη) 

 αλληλοϋποστήριξη 
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Unit 10 

 
the political process= η πολιτική διαδικασία 
…is inextricably related to…= συνδέεται άρρηκτα µε… 
the policy process= η διαδικασία διαµόρφωσης και άσκησης της πολιτικής 

policy= πολιτική (γραµµή), τακτική 
formal decision= επίσηµη απόφαση 
to adopt a particular course of action= υιοθετώ συγκεκριµένο  

τρόπο δράσης 
to achieve a result= πετυχαίνω αποτέλεσµα 
Accordingly, …= Εποµένως, …    Για το λόγο αυτό, … 
public policy= δηµόσια πολιτική 
to consist of= to be made up of= αποτελούµαι από 
government agencies= κυβερνητικοί φορείς 
distributive policies= επινεµητικές πολιτικές 
redistributive policies= αναδιανεµητικές πολιτικές 
regulatory policies= ρυθµιστικές πολιτικές 
constituent policies= συστατικές (αρµοδιοτήτων) πολιτικές 
to promote= προωθώ, προάγω 
to ensure= διασφαλίζω 
equitable allocation of resources= δίκαιη κατανοµή πόρων 
to extract (from)= αποσπώ (από) 
to allocate (sth to sb)= κατανέµω κτ σε κπ 
to deal with= αφορώ, ασχολούµαι µε 
to assign (sth to sb)= αναθέτω, δίνω (κτ σε κπ) 
powers= εξουσίες 
national and subnational authorities= εθνικές και υποεθνικές αρχές 
policy-making= χάραξη πολιτικής 
stage= στάδιο 
policy initiation= έναρξη πολιτικής 
crucial (to)= κρίσιµος, ζωτικός, καίριος (για) 
agenda setting= οριοθέτηση ηµερήσιας διάταξης 
to determine the direction of sth= καθορίζω την κατεύθυνση 
to highlight= τονίζω, δίνω έµφαση 
issue= θέµα, πρόβληµα 
to address an issue= προσπαθώ να λύσω ένα πρόβληµα 
political actors= πολιτικοί δρώντες 
to be involved in= εµπλέκοµαι σε κτ, συµµετέχω σε κτ 
to range from … to …= κυµαίνοµαι από… µέχρι… 
head of state= αρχηγός κράτους 
cabinet= υπουργικό συµβούλιο 
government bodies= κυβερνητικοί φορείς 
think tank= δεξαµενή σκέψης 
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policy network= δίκτυο πολιτικής 
policy formulation= διατύπωση πολιτικής 
disparate= ανόµοιος, διαφορετικός 
policy inputs= εισροές πολιτικής 
policy outputs= εκροές πολιτικής 
to process= επεξεργάζοµαι 
to shape= διαµορφώνω 
coherent= συνεκτικός, που έχει συνοχή 
proposal= πρόταση 
implementation= υλοποίηση 
aims= στόχοι 
policy makers= οι αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, οι φορείς  

χάραξης πολιτικής 
to frustrate sb’s aims= µαταιώνω/ εµποδίζω την πραγµατοποίηση στόχων 

flexibility= ευελιξία, προσαρµοστικότητα 
the practical application of policies= η πρακτική εφαρµογή των πολιτικών 

evaluation= αξιολόγηση 
efficiency= αποδοτικότητα, επάρκεια 
effectiveness= αποτελεσµατικότητα 
to review= επανεξετάζω, προβαίνω σε κριτική 
feedback (on sth)= ανατροφοδότηση 
policy outcomes= εκβάσεις πολιτικής 
to utilize= αξιοποιώ 
subsequent= µεταγενέστερος 
to come full circle= ολοκληρώνω τον κύκλο 
to put forward= προτείνω 
the rational actor model= υπόδειγµα ορθολογικού δρώντος 
clearly defined goals= στόχοι προσδιορισµένοι µε σαφήνεια 
alternative courses of action= εναλλακτικοί τρόποι δράσης 
the means that fit their ends= τα µέσα που ταιριάζουν στους σκοπούς τους 

to exemplify sth= αποτελώ παράδειγµα για κτ 
a rational approach= ορθολογική προσέγγιση 
cost–benefit analysis= ανάλυση κόστους–οφέλους 
prescriptive= κανονιστικός, ρυθµιστικός (που υπαγορεύει τι πρέπει  

να γίνει) 
descriptive= περιγραφικός (που περιγράφει τι γίνεται στην πράξη) 
to meet the criteria= εκπληρώνω τα κριτήρια 
rational decision-making= ορθολογική λήψη αποφάσεων 
purposive= µε σκοπό, µε πρακτική σκοπιµότητα 
feasible= εφικτός 
bounded rationality= πεπερασµένη ορθολογικότητα 
a limited range of alternatives= περιορισµένο φάσµα εναλλακτικών λύσεων 

the rational paradigm= το ορθολογικό υπόδειγµα  
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the incrementalist model= προσαυξητικό µοντέλο 
incrementalism= προσαυξητισµός, προσαυξητικό µοντέλο λήψης  

αποφάσεων 
with a view of achieving an ideal goal= αποβλέποντας στην  

επίτευξη ενός ιδανικού στόχου 
incremental adjustments= σταδιακές προσαρµογές 
to undertake bold and innovative action= αναλαµβάνω τολµηρή  

και καινοτόµο δράση 
to upset the status quo= αναστατώνω την καθεστηκυία τάξη 
in a piecemeal and gradual manner= µε αποσπασµατικό και σταδιακό τρόπο 

tentative decisions= δοκιµαστικές αποφάσεις 
ad hoc= επί τούτου, επί µέρους 
in the light of changing conditions= υπό το φως συνθηκών που  

αλλάζουν, κάτω από µεταβαλλόµενες συνθήκες 
 


