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6. Νέες προκλήστιξ για τη μελέτη της ελληνικήξ
πολιτικής και κοινωνίαξ

Δημήτρη; Α. Σωτηρόπουλος

1. Εισαγωγή,

Το κεφάλαιο αυτό αφορά τις αναζητήσι;κ; της επιστημονική;
κοινότητω; των ελλήνων πολιτικών επιστημόνων "'ΙΙ,Ι πολιτικών
κοινωνιολόγων, από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Υπάρχουν
ήδη αρκετά ενδιαφέροντα ι'φ()Ι1ΙΙ στα οποία γίνΙ:ΤΙ1,1 γενική επισκό-
πηση της κατάστασηξ της ελληνικήξ πολιτική; επιστήμηξ.' Τα
άρθρα αυτά, ωστόσο, εξετάζουν τη γένεση και εξέλιξη της πολι-
τική; επιστήμη; στη χώρα μας θεσμικά (αριθμό; και είδο; «εδρών»
και τμημάτων πολιτική; επιστήμηξ, απεξάρτηση της πολιτική;
επιστήμη; από τη νομική) και κατά ειδικότητα; ή κλάδου; (συγκρι-
τική πολιτική, πολιτική φιλοσοφία, κ.λ.π.). Σκοπύτ; μου δεν είναι να
επαναλάβω το καλό έργο των συγγραφήων τουξ, αλλ« να συζητήσω
την ουσία και την ποικιλία της Οl:jlιιτολογίιl,ς και των μεθοδολο-
γικών κατευθύνσεων της ελληνική.; πολιτική; και κοινωνικήξ
έρευναξ. Δηλαδή, αντίθετα με προηγούμενου; συγγραφείξ, δεν
ασχολούμαι με την γένεση και την περιοδολόγηση της πολιτική;
και κοινωνική; έρευναξ, αλλά μι; τις κατευθύνσεκ και το περιε-

ι Ilλ, Λ1Ij11ντζl'ις Χρήστο; (2002), ΛΙΙI/ΙΙ/,ΥΤΟI"ιl()ς Νικηφόροι; 1\111~lιolφΩlιUι"ης
l'vIιχιΊλης ( 11)<)7), Λγγελίδη; Μανόλη; (Ι 9ψη, Ι Ίιι ορισμέν« Ιll:I',I,ΙI,rιι τη; ελλη-
νικήι; IlΟλlτlκι'ις Οl:ιιφίuς, 111.,'1'11χ()πιιίί'iης Κ ()ιηιlΊς (~()()2), Λα; 1\111tIl. κι:ίι":νιι ΤΟ11
(;~01'!!-~S('OIIIo~ClH't\iS(Ι ()%) για την ελληνική πολl τική ι.πιστήμη στο 1:III'\ψ<:,1ι1
I)olίlί~;ιl Sι'ίcιιι:ι: Νι:Ιινοl'k (\ν\ν\ν.Ι:I)S·ll.cj.!.!11~),,,11 ,lι'ίι'llΙ'Ι' ,ιιι,ίιίηιι(' ('/1 1'.'Ιll'fηι('.
Παρίσι, 255·21)/, ι-.:ιι.()ι;ις και ΤΟΙΙ ίίϊιοll (ΙΙ)')(»), Συζήτηση γι« το ιτιψι:λΟι'ιν ΚΙΙ,Ι το
ιll':λλιιν της πολιτική; επιστήμηι; η οπυία ι:γινι: μΙ:ίιιςι'l των i'ν1lι.νω.lι ΛΥγI:λίι)'l.
Λιυνύση Ι 'ράβαρη, Χρήστου Λυριντζή 1\'1Ι Ι Μιχάλη Σπυυρδαλάκη στις Ι ~
Φι:Ιlllιlllιφίοll 2004 γι« λυγαριασμ« ΤΟΙΙ πι.ρ. Ilrll'l:ilInriifIIII. δημοσιιύετ«: στο
IIrιι'Ι,ΠΙΠΓιίιιιιι, 7, 7·40. Υπάρχουν πυλλ« αντίστοιχα κι:ίιιι:νιι για τις «ι:lJνlκι;ς»
ιl.l<:ιι1)ΙΙΙlιι"ι-.:Ι:ς κοινότητα; πολιτική; τπιστήμη«. 1':νl)ι:lι-.:τιι-.:ιΊ.. ι':ι'ιι ιιπι'ι αυτά είναι το
ι'φ()ι)ο των 1'Ιίίl1φCΓ TIIOIII<\S Κ'ΙΙΙ 1{;ιιl;Iι:ΙΙί (Ί;lιlιΙίο ",Ι, (2()(),!),
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χόμενό τουξ. Λναφέρω τους όρους «πολΙΤΙΚ1Ίέρευνα και κοινωνική
έρευνα» μαζί και συγκαταλέγω τους πολιτικούς κοινωνιολόγους
μαζί με τους πολιτικούς επιστήμονεξ, τόσο γιατί πολλοί έλληνα;
πολιτικοί επιστήμονα; έχουν σπουδάσει κοινωνιολογία και κοινω-
νΙΚΙ1θεωρία 11έχουν κάνει κοινωνική έρευνα όσο και γιατί η έρευνα
της πολιτική; εκτόξ των κοινωνικών παραμέτρων είναι αδιανόητη,

Ι Ι κύρια θέση που Οα υποστηρίξω είναι ότι στη σύγχρονη ελ-
ληνΙΚΙ1 ιωλΙΤΙΚΙ1 και κοινωνική έρευνα έχουν προκύψει ορισμένα
σχίσματα, πρώτον, στο επιστημολογικό και, δεύτερον, στο ουσια-
στικό-οντολογικό επίπεδο της θεματολογία; της έρευναξ: στο πρώ-
το επίπεδο. η κατάσταση είναι «πολυπαραδειγματική», ενώ στο
δεύτερο επίπεδφ, συνυπάρχουν κλασικά και καινούργια θέματα
έρευναξ, καθώξ και θετικιστικέξ και μεταμοντέρνα; προσεγγίσεκ;
Παράλληλα δι: παρατηρούνται κάποια; διαφοροποιήσευ; στα κλασι-
κά θέματα, μερικό; από τις οποίες διαφαίνονται ήδη, ενώ άλλα; αξί-
ζτι να αναπτυχθούν περισσότερο από τους ερευνητέξ, Η εξέλιξη των
θεμάτων έρευναξ, τα οποία δεν είναι πλέον αμιγώς ελληνοκεντρικά,
είναι αποτέλεσμα των παράλληλων μετασχηματισμών τους οποίου;
υφίσταται το ελληνικό κοινωνικό και πολιτικό σύστημα,

2. ΤΟ θεωρητικό πλαίσιο

Λποδεχόμενοξ εν μέρει το ιστορικό σχήμα του Γιάννη Βούλγα-
ρη, σύμφωνα με το οποίο η μεταπολιτευτική Ελλάδα ακολουθεί μι:
τον δικό της τρόπο τον «μακρύ πολιτικοκοινωνικό κύκλο των δυτι-
κών χωρών» (Βούλ γαρης, 2002: 17), προτιμώ να εντάσσω την
ελληνική περίπτωση στο πιο οικείο συγκριτικό πλαίσιο της Νότιας
Γυρώπηι; (Λιαμαντούροξ, 2002: ](1-37), Κατά τον Νικηφόρο Δια-
μαντούρο, στον 200 αιώνα η Ελλάδα, όπως άλλωστε και η Ιταλία,
η Ισπανία και η Ι Ιορτογαλία, διέσχισαν ορισμένα «κρίσιμα σταυρο-
δρόμια» πολιτικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού, Προχωρώ-
νως σε μια διαφοροποίηση των ανωτέρω σχημάτων, προσθέτω δη
σ την Ι~λλ('ιι')(( σήμερα και συγκεκριμένα στις σφαίρα; της πολιτική.;
της κοινωνία; και της οικονομίαξ, παρατηρούμε μια διπλή ταυ-
τόχρονη μετάβαση: διατηρώντας υπολείμματα παραδοσιακών

Νι':ι:ς ιφll~'λι')ιπιι; για 1ι)lιι:λ.Ι:ιι) ιη.; ,:λλ,)νι,ι'ις 1Ι(1).111"Iι;'"" ~",ν("νί,,<; 12:\

δομών, οι οποία; εκσυγχρονίζονται αργόσυρτα, η ελληνική κοινω-
νία πραγματοποιεί ταυτόχρονα τη μετάβασή της από τη νεωτερι-
κότητα στη μετα-νεωτερικότητα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, η
ελληνική κοινωνία δεν έχει ολοκληρώσει τη μετάβασή της στη
νεωτερικότητα και ταυτόχρονα ι:χι:ι ξι:ι-.:ινl·lσι:ιτο πέρασμα στη
μετα-νεωτερικότητα, πράγμα που αντανακλάται σι: πολλά επίπεδα
της πολιτιστική; και επιστημονική; σφιιίι)ιι.ς. ιιι:ταξ\ι αυτών και
στην πολιτική επιστήμη και κοινωνιολογία.

Εν όψει αυτήξ της ταυτόχρονη; μι.τάβασητ; είναι καιρόξ να
συζητηΟούν κάποια; από τις κυρίαρχα; υποθέσεκ; εργασία; της
ελληνική; πολιτικήξ επιστήμη; και κοινωνιολογίαξ. Οι προκλήσε«;
για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα είναι να συζητήσει
τα κλασικά θέματα και την κρατούσα γνώμη σε αυτά με πιο
αυστηρό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν και να ερευνήσει τα και-
νούργια θέματα, χωρίς να περιπέσει σε δημοσιογραφικό σχολιασμό.
Μια θεωρητική διέξοδοι; Οα ήΤΙ1ννα δούμε την ελληνική πολιτική
και κοινωνική έρευνα ως πεδίο συνύπαρξηξ, όχι πάντοτε αρμονι-
κήξ, διαφορετικών επιστημολογικών παραδειγμάτων 1'1 καλύτερα
υποδειγμάτων, κατά την έννοια του 'Πιοηιυε S. KlIlll1 (1981).2

Όπως είναι γνωστό, κατά τον Κυίυι, «παράδειγμα» είναι ένα
σύνολο αναγνωρισμένων επιστημονικών επιτεύξεων. «οι οποίεξ,
για ένα χρονικό διάστημα, παρέχουν πρότυπα προβλημάτων και λύ-
σεων σε μια κοινότητα ειδικών» (Κιιίιιι, 19Χ Ι: 56). Παραδείγματα
αλλαγή; «παραδείγματοι;» στις φυσικέξ επιστήμεξ είναι οι επιστη-
μονικέξ επαναστάσεις του Κοπέρνικου, του Νεύτωνα, της χημείω;
και του Αϊνστάιν. Αν και η σχετική φιλοσοφική συζήτηση αφορού-
σε τη διαδοχή παραδειγμάτων στην εξέλιξη των φυσικών επιστη-
μών, στη συνέχεια επεκτάθηκε και στκ; κοινωνικό; επιστήμεξ, π.χ.,
στην κοινωνιολογία. 11 Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, στην οποία είναι
αφιερωμένοξ ο παρών συλλογικός τόμοξ, {;ΧΓοΙυιοθετήσει την άπο-
ψη ότι η κοινωνιολογία βρίσκεται σε μια «πσλυπαραδειγματική»

211 μετάφραση του βιβλίου του Κιιίι» στα ελληνικά έγινι; απύ το αγγλικό πρωτό-
τυπο της δεύτερη; έκδοση; το" 1970. χωρ«; δυστυχώ; να περιληφθεί το σημα-
ντικό νέο «υστερόγραφο» (νέο κεφάλαιο) τοιι Κιιίυ: στη δεύτερη έκδοση, μι: τη
δικαιολογία ότι στο νέο κεφάλαιο ο Κμίιιι απαντά πι; άγνωστοι»; στο ελληνικό
κοινό ι;πικrιτ{;ς του (σελ, 4Ι) της ι.λληνικήτ; έκδοση.).
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κατάσταση, αφού σι: αυτήν συνυπάρχουν παράλληλα Ο δυμολει-
τουργισμόξ, η κοινωνιολογία των συγκρούσεων, η κοινωνιολογία
της συμβολική; διάδρασης και 11 εθνομεθοδολογία (Λαμπίρη-
Δημάκη, Ι9S6: 50-51, 56).

11 αρχική εμπειρική αναφορά της έννοια; «παράδειγμα»
βρισκόταν στην ιστορία της φυσΙΚΙ1ς και της χημείαξ. Λόγω διαφό-
ρων επικρίσεων που δέχθηκε, ο Κιιίιιι προχώρησε σε αναδιατύπωση
της έννοια.; (δεύτερη έκδοση του Κιιίιιι, 1970: 181-187). Θεώρησε
<-'ΗΙ είναι (Η':()ΠΨΟ, αντί για το «παράδειγμα», να αναφερόμαστε
καλύτερα στη «μήτρα επιστημονικήι; πειθαρχίατ;» 11 «κλαδική
μήτρα» ("ιlίscίρlίl1alΎ υιειτυ;"), (στο ίδιο: 182).3 Η «μήτρα» περι-
λαμβάνει γενικεύσειξ, αξίες, μοντέλα, και υποδείγματα ("cxcIn-
plars"), δηλαδή τυπικά προβλήματα και απαντήσευ; στις οποίεξ κοι-
νωνικοποιείται ο εκπαιδευόμενοξ σε έναν επιστημονικό κλάδο (σro
ίδιο: 187). Στην ανάλυση της ελληνική; κοινωνική; και πολιτική;
έρευναξ που μας αφορά εδώ, τα υποδείγματα είναι μια χρήσιμη
έννοια. Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχουν συγκροτημένα
σύνολα προβλημάτων και απαντήσεων στις ελληνικέ; κοινωνικά;
επιστήμτξ, πιστεύουμε ότι υπάρχουν σύνολα Οεμάτων έρευνα; και
υποθέσεων ι.ργασίαξ που έχουν συνάφεια μεταξύ τουξ, διακρί-
νονται από άλλα αντίστοιχα σύνολα και έχουν τη δΙΚΙ1τους γλώσσα
(τους δικού; τους κώδικες). Για λόγους που εξηγώ αμέσως παρα-
κάτω, Οα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε «οιονεί υποδείγματα».
Λυτά διδάσκονται από τους παλαιότερους πολιτικούς επιστήμονα;
και κοινωνιολόγου; στους νεότερους, με τυπικούς ή άτυπου ς, ανε-
πίσημους τρόπους, σε μεταπτυχιακά σεμινάρια, κύκλους διαλέξεων
11ερευνητικά εγχειρήματα. Έτσι, π.χ., στις ελληνικέ; κοινωνικά;
επιστήμα; σήμερα λειτουργούν σεμινάρια και κύκλοι ερευνητών
γύρω (1πι') πρωτοβάθμιοιπ; συνήθωξ καθηγητέξ, οι οποίοι έχουν
συνδέσει το όνομά τους με κάποια διακριτή ερευνητική «ατζέντα».
r Ιαραδείγματα, περισσότερο 11λιγότερο συγκροτημένων, οιονεί
υποδειγμάτων στη χώρα μας είναι η μελέτη της ευρωπαϊκή; πολιτι-

111 III:ΗΊΨΙ'(1(1'! <ιι.;λιιιill\ι·] μήτρα» είναι του Β. Κάλφα, από την εισαγωγή στην
ελληνική έκδοση του έργου. Το ίδιο και ο τλληνικόξ όροτ; «υπόδειγμα» για τον
{ψΙ1 "C:\CIllJlI;lI· •..

ΝΙ:I:ι; ιlJ'~~~),I·I(\I:I.;γlll 111ιιl:λΙ:llι 111<;1:I,λlJl'l~ι'ιι; lι11λlι ι ,,'ιι; ι", Ι κυινωνίι«; ω

κή; φιλοσοφίω; με έμφαση στο μαρξισμ« και την κριτική θεωρία, η
μελέτη της κοινωνιολογική; Κ(1\ κοινωνική; ()ι;υφίας. καθώι; και των
πολιτικών ταυτοτήτων και του πολιτικοί) λόγου, η μελέτη των
εργασιακών σχέσεων και του συνδι καλισ τικυύ κι νήματοι; και η
μελέτη της ελληνική; δημόσια; διοίκησηξ.

Δεδομένου του μικρού μεγέθοι»; και της νεαρή; ηλικίατ; της
κοινότηταξ των ελλήνων πολιτικών επιστημόνων και κοινωνιο-
λόγων, ΟΗ ήταν άτοπο να μιλήσουμε για πλήρη υποδείγματα, ανά-
λογα εκείνων που επικρατούν στις διεθνεκ; επιστημφνικέτ; κοινό-
τητα; των φυσικών, των χημικών 1'1 ακόμα και των οικονομολόγων.
Η χαρτογράφηση των οιονεί υποδειγμάτων στις ελληνικέ; κοι-
νωνικύ; επιστήμεξ Οα απαιτούσε ξεχωριστή μονογραφία, με έρευνα
των πανεπιστημιακών τμημάτων, των ερευνητικών ομάδων, των
επιστημονικών περιοδικών, των συνεδρίων και σεμιναρίων και της
βιβλιοπαραγωγήξ στην Ελλάδα της τελευταίω; τριακονταετίαξ. Θα
ενείχε δε και μια συζήτηση για το αν στη χώρα μι«; υπάρχουν καν
ακαδημαϊκέξ κοινότητα; με την παραδοσιακή έννοια του όρου 11
ακόμα και «κοινότητα; επιστήμη;» ("CjJiStCllliC οουυιιαυίιίοε"). Γι'
αυτό εδώ, στο περιορισμένο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου, Οαπεριο-
ριστούμε σι: μια μόνον όψη των οιονι.ί υποδειγμάτων, δηλαδή στις
διαφορετικέξ θεματολογία; της κοινωνική; και πολΙΤΙΚΙ1ςέρευνι«;
στην Ελλάδα, καΟώς και σε ενδεικτικά; υποθέσε«; εργασίαξ (και
δευτερευόντωτ; σε τεχνικό; έρευναξ) που σχετίζονται ειδικά με τους
κλάδους της πολΙΤΙΚΙ1ςεπιστήμη; και της πολιτική; κοινωνιολογίας.

3. 11 συνύπαρξη κλασικών και νέων θεμάτων έρευνι«;

Είναι πρφφανέξ ότι τα θέματα της πολιτική; και κυινωνικήξ
έρευναξ επηρεάζονται, όχι μόνο από τα παράλληλα υφιστάμενα
οιονεί υποδείγματα, αλλά και από τις πολιτικοκοινωνικύ; εξελίξεκ;
Οταν αυτέι; μεταβάλλονται, η επιστημονική έρευνα αναπροσαρ-
μόζει τη στόχευσή της. Μψικί:ς από τις τάσεκ; στην τρέχουσα
ελληνική πραγματικότητα δεν είναι πια ακραιφνώι; ελληνικέξ.
'Εχουν διεθνοποιηθεί και μελετώνται ανάλογα και σι: ελληνικό και
σε διεθνέξ πλαίσιο.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα νέας τάσης στην ελληνική κοι-
νωνία είναι το κίνημα εναντίον της παγκοσμιοποίησηξ, ογκώδη;
διαδήλωση του οποίου έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο
του 2003, με αφορμή τη διάσκεψη κορυφή; της Ευρωπαϊκή; 'Ενω-
σηξ, καθώ; και στην Αθήνα το Μάιο του 2006, με αφορμή το 4"
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τις
επιπτώσεκ; τη; ευρωπαϊκή; ολοκλήρωση; στην Ελλάδα, ζήτημα το
οποίο, και πάλι, παρά τις ελληνικέξ διαστάσει; του, δεν αποτελεί
ακραιφνώξ «ελληνικό θέμα έρευναι;», παρότι μπορεί κανείς να επιλέ-
ξει να μελετήσει συγκεκριμένα τιιν περίπτωση της Ελλάδας. Τρίτο
παράδειγμα είναι η τεταμένη συνύπαρξη της ελληνική; με την ευρω-
παϊκή ταυτότητα: για γενιές Ελλήνων, οι οποίοι έχουν κοινωνικό-
ποιηθεί στο να Οεωρούν τους εαυτού; τους είτε ως «όχι αρκετά Ευρω-
παίου;» είτε ως ανώτερου; των Ευρωπαίων υπό την ιδιότητα των
άμεσων απογόνων των αρχαίων Ελλήνων, το να γίνει κανείς Ευρω-
παίος σήμερα συνιστά μια υπέρβαση ταυτότηταξ. Εν τούτοις, από τη
στιγμή της ένταξη; τη; Ελλάδας στις Ευρωπαϊκά; Κοινότητα; το 1981,
οι Έλληνcς --όπως και πολλοί άλλοι ευρωπαίοι un11Koot-- έχουν
εισέλθει σι: μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού του τι σημαίνει να
είναι "ι.ινι:ίς 'Ελληναξ στο πλαίσιο του να είναι Ευρωπαίοξ.

Κανένα από τα παραπάνω θέματα δεν είναι αποκλειστικά
ελληνικό, πράγμα που επιδρά στην έρευνα της ελληνική; πολιτική;
και κοινωνίας. Υπήρξε μια εποχή κατά την οποία ένας έλληνα;
ερευνητή; μπορούσε να επιλέξει από μια ομάδα ακραιφνώς «ελλη-
νικών θεμάτων» και να οικοδομήσει μια ακαδημαϊκή καριέρα
δημοσιεύοντω; άρθρα 1; βιβλία για ένα 11 δύο από αυτά. Τέτοια
κλασικά ελληνικά Οέματα ήταν: η πολιτική πατρωνία: ο ρόλος του
στρατού στην πολιτική- η κατάρρευση της δημοκρατία; το 1967 και
η μετάβαση από το αυταρχικό καθεστώξ των συνταγματαρχών το
1974' τι! προσωποπαγή 11τα χαρισματικά πολιτικά κόμματα- η
κορπυρα τιστική αντιπροσώπευση συμφερόντων και ο άνωθεν
κρατικό« 1·1κομματικόι; έλεγχοι; στον οποίο υπόκεινται τα εργατικά
συνδικάτα- και η διχαστική και συγκρουσιακή πολιτική κουλτούρα.
Λυτά ήταν συνήθη θέματα έρευνα; στη μελέτη της ελληνικήξ
πολιτική; κατά το τελευταίο τέταρτο του 200ύ αιώνα. Τα θέματα
αυτά είνα: σημαντικά ακόμα και σήμερα.
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Παρότι τα παραπάνω ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί πλήρωξ,
είναι καιρόξ να προχωρήσουμε σι: νι:ι;ς θεματικ έξ, χωρίξ, βεβαίο«;
να εγκαταλείπουμε τις πιο παραδοσιακέι; ερευνητικό; ανησυχία;
μας. Και πράγματι, πολλοί από εμάτ; τους ερευνητέξ της πολιτική;
και κοινωνίας που εργάζονται σε ερευνητικά ιδρύματα και πανεπι-
στήμια, έχουν προχωρήσει: νέα θέματα έρευνα; περιλαμβάνουν
πλευρά; του ελληνικού εμφυλίου πολέμου τη μετεμφυλιακή πολι-
τική ιστορία' τη σύγχρονη δημόσια πολιτική, όπωξ, για παράδειγμα,
την τοπική, την περιβαλλοντική, την εκπαιδευτική, την εργ ατι κ1'1 ,

την κοινωνική και τη μεταναστευτική πολιτική: τα κοινωνικά κινή-
ματα' τα μέσα μαζική; ενημέρωση;' την ελληνική ορθόδοξη εκκλη-
σία και το κράτοξ- τον σύγχρονο ελληνικό εθνικισμό τις πολιτικά;
ταυτότητα; μειονοτήτων που ζουν στην Ελλάδα' τις γυναίκα; στην
πολιτική και τη δημόσια πολΙΤΙΚΙ1για θέματα φύλου: τον εξευρω-
παϊσμό των πολιτικών και διοικητικών δομών και διαδικασιών,

Επιπλέον της έρευνω; για τους πολιτικού; θεσμούτ; και την
πολΙΤΙΚΙ1συμπεριφορά, στην Ελλάδα έχουν διανοιχτεί τρία ακόμη
πεδία έρευναξ, τα οποία μάλιστα βρίσκονται σι: άνθιση. Λυτά είναι,
πρώτον, η πολιτική φιλοσοφία και η σύγχρονη πολιτική θεωρία,
δεύτερον, οι ευρωπαϊκό; σπουδέξ και, τρίτον, οι διεθνε«; σχέσεκ;
ΊΌ καθένα Οι! απαιτούσε ξεχωριστή διαπραγμάτευση. Γι' αυτό δεν
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου, το οποίο
αφορά κυρίως την πολΙΤΙΚΙ1ανάλυση και την πολιτική κοινωνιολο-
γία. Λφορά δηλαδή τη θεματολογία που συναντά κανε«; σε οποιο-
δήποτε από τα διδασκόμενα εγχειρίδια εισαγωγή; στην πολιτική
επιστήμ η και την πολιτική κοινωνιολογία."

Όπως προανέφερα, το κύριο επιχείρημα αυτού του κεφαλαίου
είναι {ΗΙ στην εν λόγω πολιτική επιστήμη κω πολιτική κοινωνιο-
λογία, όπο«; ΙLI)τι';ςκαλλιεργούνται στην Ιλλιιί)ιι, έχουν δημιουργη-
Οι:ί ορισμένα σχίσματα. Μερικοί ερευνητέι; εξακολουθούν να
εργάζονται σι; εμπειριστικό πλαίσιο, χωρ«; ()Ι:ΙΙΨ'lτικι:ς αναφορέτ;
(π.χ. καταγραφή των πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων και των

.ι IΙן ... /[./.., fVιι:τιιςιις Λ. Ι.-Δ. (Ι 'ΠΙ»), 1)"1,1 Ι{ΙΙΙΚ'Ι'Ι (Ι ')7'J). ΙΙ;ΙΙΙ,\Ι;ΙΙΙ και 1'Ι:ΙΙ:Ι'ς 11.
(ίιι:-' (2001). Σεραφετινίδου Μελίνα (2002), Sl'11I\;II'/CIII)CI~ Ι{. (ί. (19X.J).I.CIIk
Κιιι'Ι (ΙΙ)()()). ι\lιclHlιυΙlι W. 1\(/1 Ι,Ι:ΙΙ" Κ. (1')Χ.1).
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δημογραφικών χαρακτηριστικών διαφόρων δειγμάτων του πληθυ-
σμού). Μερικοί άλλοι συνεχίζουν να εργάζονται στα προαναφερθέντα
κλασικά θέματα (π.χ. κόμματα, πολιτικέξ ηγεσίεξ). Άλλοι έχουν
στραφεί σε νέα θέματα, προσαρμοσμένα στην αλλαγή εστίασης της
έρευνι«; και σε άλλα; ευρωπαϊκέ; χώρες (π.χ. εξευρωπαϊσμό; των
πολιτικών συστημάτων, παγκοσμιοποίηση). Άλλοι πάλι ερευνούν τα
κλασικά θέματα με νέους τρόπους, π.χ., όχι με στατιστικά; αναλύσειξ,
αλλά μι: ανάλυση λόγου (ασίεσοιιιεο ana!ysis»). Τέλος, κάποιοι άλλοι
επιμένουν στη θεωρητική έρευνα, π.χ., του μαρξισμού 11του μετα-
δομισμού, χωρί; αναφορέξ στην εμπειρική πραγματικότητα.

Υπάρχουν δηλαδή περισσότερα; από μια προσεγγίσεκ; Αν μιλάμε
εδώ για σχίσματα, αυτό δεν συνιστά απαραίτητα αρνητική αξιολόγηση,
Ι Ι πληθώρα των προσεγγίσεων Οαμπορούσε να θεωρηθεί ευπρόσδεκτη
εξέλιξη, η οποία i:XI:I πολλαπλό; διακλαδώσει; και αιτία; ορισμένα;
από τις οποία; παρουσιάζονται σε αυτό εδώ το κεφάλαιο.

Όπως έχουν πολλαπλασιαστεί τα θέματα στη μελέτη της ελλη-
νικήι; πολιτικήξ, έχουν πολλαπλασιαστεί και οι μεΟοδολογικές
προσεγγίσε«; αλλά και τα θεωρητικά πλαίσια μέσα στα οποία
εργάζονται οι ερευνητέξ. Οι γενικές μακρο-ιστορικέξ, οι μαρξι-
στικέτ; και οι δομικέξ-λειτουργικέτ; προσεγγίσε«; έχουν συμπλη-
ρωθεί --χωρίς να αντικατασταΟούν-- από θεωρίεξ ταυτότηταξ,
θεωρίο; μέσων μαζΙΚΙ1ς ενημέρωση; και πολιτισμού, φεμινιστικέξ
θεωρίεξ, και μεταδομιστικέξ Οεωρίες. Οι μετατοπίσεκ; στο ανα-
λυτικό πλαίσιο και στις μεθοδολογικά; προσεγγίσε«; έχουν επη-
ρεάσει και τις τεχνικέ; έρευνας.

Οι μακρο-ιστορικοί, οργανωσιακοί 11δημογραφικοί δείκτα; οι
οποίοι ήταν κατάλληλοι για τη μελέτη των κλασικών θεμάτων, φαί-
νονται λιγότερο δημοφιλείξ σήμερα. Η ανάλυση λόγου και η απο-
δόμηση ενδέχεται να είναι καταλληλότερα; τεχνικό; έρευνω; για τα
\'1:« θέματα που απασχολούν την πολιτική και κοινωνική ανάλυση.
Βι':['ιιιιι κιιι τα δύο, ανάλυση λόγου και αποδόμηση, είναι κάτι περισ-
σύτερο (ιπιΊ ιιπλl:ς τεχνικά; έρευναξ. Συνιστούν οργανικά συστατικά
και σύμβυλ« του «ντι-θττικιστικού επιστημολογικού ρεύματοξ.

Ολ« τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι στην ελληνική πολιτική
""ιιι κοινωνική r.,11:1)\,a υπάρχει καλή επαφή με τα νεότερα ρεύματα
τηι; δll:()\'οl'ι( [\ι[\λισγριιφίας, Λντιθέτωξ, στην Ελλάδα σήμερα,
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συμβαίνει βιβλία, άρθρα περιοδικών και ολόκληρα συνέδρια να
διαδέχονται το ένα μετά το άλλο χωρ«; καλή εικόνα των κυρίαρχων
αλλά σε μας σχετικά άγνωστων θεωρητικών εξελίξεων. Για παρά-
δείγμα, cκτός Ελλάδοξ, στη συγκριτική πολιτική ανάλυση και στις
ευρωπαϊκό; σπουδέξ κυριαρχούν εδώ και καιρό δύο μεγάλα ρεύ-
ματα, η νεοθεσμική προσέγγιση ("I1C\V il1stitutiOI1<1!isIll") και η προ-
σέγγιση της ορθολογική; επιλογή; ("nltiOI1<.II οίιοίοο <Ιρριυεσ]ι") ,
Ορισμένα βασικά έργα της δεύτερη; από τις δύο προσεγγίσεκ;
έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά.' Κάποια άρθρα σχετικά μc τη μία
11την άλλη προσέγγιση στη συλλογική δράση, τη συγκριτική
πολιτική και τις σύγχρονα; οργανώσει; έχουν δημοσιευτεί σε ελλη-
νικά περιοδικά." Ωστόσο, ούτε η μία ούτι: η άλλη προσέγγιση είναι
ενσωματωμένα; στην τρέχουσα έρευνα των ελλήνων πολιτικών
επιστημόνων και κοινωνιολόγων. 1':κτιΊς λίγων εξαιρέσεων (π.χ.,
1:ι;ί\tlιι;l'sloIIC 20U5), βιβλία και άρθρα γΗΙ τοιις σύγχρονου; πολιτι-
lωίις θεσμού; 11για τις δημόσια; πολιτικέι; στην ΙλλιΊ.δα δεν περι-
λαμβάνουν παρά τελετουργικό; αναφορέι; στη σημασία της ευρω-
παϊκή; ολοκλήρωσηξ, ενώ την ίδια στιγμή τα σημάδια του εξευρω-
παϊσμού είναι ορατά σι: πολλά πεδία πολιτική; και θεσμού; των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκή; 'Ενωσηξ, ιιι:τιιξl'ι αυτών και της
Ελλάδαξ. 11 κατάσταση αυτή, βεβαίο«; ενδέχεται να ί:χι:ι κάποιο
κόστοτ; ως προς την ποιότητα και την απήχηση του ερευνητικού
έργου στη χώρα μι«; Στις αρχό; του 2 1011 αιώνα, είναι προφανώξ
προβληματικό το να εργάζεται κάποιοι; πάνω σι: θέματα περιορι-
σμένου εύρουξ, χωρίς καμία εικόνα των σημαντικότερων θεωριών
της σύγχρονη; πολιτική; ανάλυση; ούτε εικόνα των ι:ξr.λίξcων στη
μελέτη της ευρωπαϊκή; πφλιτικήξ.

Στο υπόλοιπο αυτού τυυ κεφαλαίου, ωωλιι\)()ι:ί 111(ι συνωττική
ανάλυση των αιτίων της ι.πηιονή; σι: κλασικά ι'] παλαι« (αλλά Ι:\'-

διαφέροντα) θέματα έρευνι«; μιαζ επιμονή; η οποία παρατηρεί τω
στην ακαδημαϊκή μιις κοινότητα παρ« τις γlφγι':ς (/,λί.ιι,γι':ς που ση-

~ Στη <ιι:φl'ι '1!1[lλιο())'ικη Πολιτικητ; Κυινωνιολφγίι«;' ποll ,)ΙΙ:ΙΙ()ύνε: () Ill.ίιις
Κατσούληι; στκ; εκδόσι;«; Παπαζήση,

(,t\'I'-i1IK"~παραδι.ίγματ« ι:ίνιι.Ι τα ι:ξι'ιι;: Λλ,:Clι,ν;)IΗΊποlll'ο,:2.ΤΙ),ΙΟ( ( Ι 'J')()), Κιιl.ιψ,ις
Στάθη; Ν, ( Ι ')Ι)7), Σωτηρόποιιλο.; Λημήτρηι; Λ. ( ΙΨ)() ),1 (>ΙΙΚΙΙ τί ~I( f\ Ιιψrι;, (2()()·I),
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μειώνονται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον παγκόσμιο καπιτα-
λισμό. Θα Οιγούν οι αλλαγές στη μελέτη των κλασικών Οεμάτων,
καθώξ και οι αιτίr.ς συνύπαρξη; κλασική; και νέα; έρευνω; στη με-
λέτη της ελληνική; πολιτικής και κοινωνίας σήμερα, Θα αναφερ-
Οούν οι προκλήσε«; που αντιμετωπίζουν τόσο οι ερευνητές των κλα-
σικών ερωτημάτων όσο και εκείνοι που ερευνούν νέα Οέματα 1'1 χρη-
σιμοποιούν νέα; προσεγγίσειξ, Τέλοξ, Οα επισημανθεί η ύπαρξη ενός
κενού στη μελέτη της πρόσφατη; ελληνική; πολιτική; και κοινωνίας
και η πρόκληση που αυτό συνιστά για την ακαδημαϊκή κοινότητα.

4. Τα αίτια Τιις επιμονήτ; σε κλασικά θέματα έρευνω;

Πολλέι; είναι οι διατριβές, οι μονογραφίεξ και τα άρθρα που
γράφονται σήμερα ακόμη για κλασικά Οέματα έρευναξ, για εκείνα,
δηλαδή, που (όπως αναφέραμε στην αρχή του τρίτου τμήματοξ του
άρΟρου) κυριαρχούσαν στη μελέτη της ελληνική; πολιτική; στο
τέλος του 20nίl αιώνα, Πώς ερμηνεύεται αυτή η επιμονή; Η περίοδο;
που διανύουμε είναι μια ιστορική περίοδοξ τεράστιων αλλαγών
στην Ευρώπη και στον κόσμο. Κυρίως λόγω της ένταξη; της χώρω;
στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση ορισμένα; όψε«; της ελληνική; πολιτική;
πραγματικότητω; (π.χ, η νομισματική πολιτική, η αγροτική πολι-
τική, η περιφερειακή πολιτική) έχούν αποκτήσει μια διεθνή διά-
σταση. Άλλα; όμως σημαντικέ; όψει; του ελληνικού πολιτικού συ-
στήματοξ δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα από τα μέσα, ας πούμε, της
δεκαετία; του 1980 μέχρι σήμερα, Αυτή η απουσία αλλαγήξ, λοι-
πόν, ενδέχεται να είναι ένα; από τους λόγοι»; για τη συγκεκριμένη
επιμφνή. Λυτή η ερευνητική υπόθεσή μου αυτή στηρίζεται στα
ακόλουθα επιχειρήματα,

Πρώτον, οι σύγχρονα; κοινοβουλευτικά; δημοκρατίεξ, μεταξύ
των οποίων και η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία (1974- ), παρουσιά-
ζοιιν γνωστά, μόνιμα προβλήματα, η ύπαρξη των οποίων προσκαλεί
σι: «επανεπίσκεψη», δηλαδή σι: περιοδικώξ επαναλαμβανόμενη
μελέτη. Τέτοια είναι, π.χ., 11 πολιτική απάθεια, 11 κρίση αντιπροσώ-
πευση.; η υποβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου, οι σχέσε«; χρι'l-
ματοι; κα: εξουσίαξ. Όσο υπάρχουν κόμματα, κοινοβούλια και
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ομάδα; πίεση; (επιχειρηματικοί κύκλοι, συνδικάτα, κοινωνικά
κινήματα), τα ανωτέρω κλασικά θέματα Οα παραμένουν κρίσιμα
και άξια διερεύνησηξ.Ϊ Λν τα θέματα αυτά αποκαλούνται εδώ «κλα-
σικά», είναι γιατί είναι πάντοτε επίκαιρα.

Δεύτερον, το ελληνικό κομματικό σύστημα είναι, σήμερα. ένα
από τα. ισχυρότερα δικομματικά συστήματα στον κόσμο --ειιν
υπολογίσουμε, συγκριτικά, το μερίδιο ψήφων γι« τα δύο μεγαλύ-
τερα κόμματα στις σύγχρονα; δυτικοευρωπαϊκύ; δημοκρατία; Το
ΠΛΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία εξακολουθούν να είναι οι κύριοι
διεκδικητέξ της εξουσίαξ, καΟώς συγκεντρώνουν πάνω από το 80%
των ψήφων (γενικά; βουλευτικύ; ι;κλογές του 2000 και του 2004).8

Επίσηξ, αντίθετα από τη δυτικοευρωπαϊκή εμπειρία, στην
Ελλάδα μέχρι το 2004 δεν ι:ίχε αναδυθεί κανένα βιώσιμο κόμμα της
άΚΙ1ας Δεξιάξ. Επιπλέον, άλλα κόμματα, όπωι; η ΔΗΛΝΛ του
Κωστή Στεφανόπουλου, η Πολιτική Άνοιξη του Λντώνη Σαμαρά, οι
Ταύροι του Στέφανου Μάνου και το κόμμα του Δημήτρη
Λβραμόπουλου (ΚΕΠ) είχαν μια σύντομη, αβέβαιη ζιι)IΊ και, τελικά,
δεν επιβίωσαν πολιτικά,

Ούτε υπήρξαν σημαντικά; αλλαγέι; στο πολιτικό προσωπικό.
Παρά την ανανέωση των κοινοβουλευτικών και υπουργικών
πολιτι κών ελίτ το 19Χ Ι, το 1Ι)Χ9 και το 1Ψ)(ι, "την ελληνική πολι-
τική σκηνή φαίνεται να κυριαρχεί έναι; αριθμό; σημαντικών πολιτι-
κών προσωπικοτήτων. Σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο (αρχηγία μεγά-
λων κομμάτων) μπορεί καντίξ να ισχυριστεί ότι κυριαρχούν λίγα;
οικογένεια; Μετά το 1981, οι ανωτέρω τάσεκ; σταθερότητα; στο
πολιτικό προσωπικό αποδίδονται συνήθωι; στη μακρά παραμονή
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7 Οφείλω αυτήν την παρατήρηση στον Γεράσιμο Μυσχονά.

Η Το ποσοστιαίο μερίδιο της συνολική; ψήφου για κόμματα της Λριστερι«; [1\.1\.Ι.
LYN ΚΙ11 ΛΙΙΚΚΙ --μΙ:ΧΙΗ τη διάλυση το" τελευταίου] [\ιι.ίνι:ι μειούμενο- ωστόσο,
τιι δύο κόμματα τιις Λρισττρω; αντιπροσωπι.ύυνται στο κοινοβούλι«, ι:ίιι;, ΚΙ/1

ΙΙΙ:(>ΙΚΙ\ ίi,;κιιl:τί,;ς, υιιως ι:ίν!!l γνωστό, η παρυυσί« τυι: ΚΙ\.Ε οτη Βουλή είναι
διαρκή; από την εποχή της Μι:τιιπολίτι:ιισης. Το Κ Κ ι: εσωτερικού δεν αντιπρο-
σωπι.ύτηκι: την περίοδο Ι9Χ ι-ι 985, μετασχηματίστηκε σε ΕΛ Ι' στα μέσα της
δεκαετίατ; του Ι980 και, μετά ΙΙΤΤΙ) έναν σύντομο συνασπισμό ,ΙΙ: το ΚΚΕ. σχημά-
τισι; ί:νιι νέο κόμμα, τον Συνασπισμό, ILYNI. ιιποτι:l.οl·ιμι:\'() ιιπlΊ πτέρυγ«; τη;
πιιλιι.ιι'!ς ευρωκφμμυυνιστική.; Λριστην«; Κ({\ το" I\(lιlιιι)"I'lπrιιωιΊ Ι\I'1JIιιιιτος.
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του IΊΛ~OK στην εξουσία και στην «ανακύκλωση» των ίδιων
πολιτικών προσώπων σε υπουργικέςΟέσεις (δοτίτοροιιίοε και
Bourikos, 2002). Ωστόσο, στα υπουργικά συμβούλια της ΝΔ της
περιόδου 1990-1993 κατείχαν υπουργικέξ θέσε«; αρκετοί από τους
γηραιότερου; συντηρητικού; πολιτικούς, παρά το γεγονόι; ότι ο
αρχηγό; του κόμματος εκείνη τηντποχή [Κώσταξ Μητσοτάκης]
ήταν άλλος από τον ιδρυτή του [Κωνσταντίνοξ Καραμανλήξ],
Επιπλέον, παρά την ανανέωση του κυβερνητικού προσωπικού της
ΝΔ, τον ΜιΙ(1ΤΙΟτου 2004, πολλοί από τους παλαιού; συντηρη-
τικούς πολιτικούς διορίστηκαν επικεφαλή; φορέων του δημόσιου
τομέα 11κατέλαβαν άλλα; σημαντικά; δημόσια; Οέσεις.

Παρότι κανε«; δεν μπορεί να αρνηθεί προφανείξ αλλαγύ; σι:
συγκεκριμένα κόμματα [π.χ., την αλλαγή ηγεσίαι; στο Γ1ΑΣΟΚ, το
1996 και το 2004, και τη μετατροπή της πολιτική; ρητορική; του
από αντιδυτικό λαϊκισμό σε φιλοευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό, τη
μετακίνηση της ΝΔ προι; κεντροδεξιό; θέσε«; και τη διαδοχή ηγεσίι«;
στον Συνασπισμό], το ελληνικό πολιτικό σύστημα και οι πολιτικα;
ελίτ έχουν αλλάξει λιγότερο από όσο Οα ανέμενε κανείξ, δεδομένων
των αλλαγών στη διεθνή πολιτική. Πάντωξ, η αναπαραγωγή κάποιων
συστημικών πλι:ιψιί)ν της ελληνική; πολιτική; από τη δεκαετία του
19~O, δεν είναι ο μοναδικός λόγος για την εμμονή της πολιτική;
έρευνα; (π ορισμένα από τα κλασικά θέματα που προαναφέρθηκαν,
'Ενι«; άλλοτ; και, ίσως, σημαντικότεροι; λόγος είναι ότι υπάρχει βαθιά
δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη για τον τρόπο με τον οποίο
εξακολουθούν να λειτουργούν οι παραδοσιακοί πολιτικοί θεσμοί στη
χώρα, Λυτό έχει συντελέσει στην πολιτική αποξένωση και απάθεια,
αλλά και στο υψηλό ενδιαφέρον των ερευνητών για το θέμα.

Στις αιτία; αυτή; της δυσαρέσκειω; συγκαταλέγεται το γεγονό;
Ι'ΗΙ τιι πολιτικά κόμματα, τα εργατικά συνδικάτα και οι επάγγελμα-
τικοί σύλλογοι ι':ΧΙΗ)νχάσει την ελκυστικότητά τουξ. 'Εναι; αριθμό;
πολιτών Οι:ιιψι:ί πυλλύ; από αυτά; τις οργανώσεκ; ως στενόμυαλοι«;
υπτρασπιο ιύ; κεκτημένων δικαιωμάτων ή τις θεωρεί πεδία αναπαρα-
γωγή; του κομματικού ανταγωνισμού, χωρίς αυτονομία δράσης των
συνδικαλιστών οι οποίοι πολλέ; φορέξ εξαρτώνται από τις κομματικά;
ηγεσία; Επίσικ. σχετική αιτία της πολιτική; αποξένωση; είναι και το
γΙ:Υονί)ςότι 10 ελληνικό κοινοβούλιο δείχνει μια αδυναμία να ελέγξε:
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αποτελεσματικά την εκτελεστική εξουσία και να επιδοθεί σι: ουσια-
στική πολιτική συζήτηση. Άλλα; αιτία; είναι το ότι η δημόσια διοίκη-
ση, πολλέξ φορέξ, δεν φτάνει στο σημείο να εφαρμόσει τις αποφάσεκ;
των διοικητικών δικαστηρίων και το ότι, παρά ορισμένα; βελτιώσεκ,
οι περισσότερα; επαφέ; των πολιτών μι: τις ιφχ.ί:ς συνοδεύονται από
απογοήτευση και αισθήματα ματαιότηταξ, που καταλήγουν στην
προσπάθεια ΧΡ11σηςπελατειακών διασυνδέσεων (αμέσων»).

Αντιστοίχωξ, και αυτό που θα ισχυριστώ εδώ είναι παραπάνω
από προφανέξ, τόσο στη θεματολογία του Τύπου όσο και στη
σύνθεση του ελληνικού κοινοβουλίου, τα συμφέροντα των φτω-
χότερων κοινωνικών στρωμάτων δεν εκφράζονται αποτελεσματικά.
Επίσηξ, οι ανάγκα; των σχετικά αδύναμων κατηγοριών του πληθυ-
σμού =συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ξένων μετανα-
στώ ν, των νέων, των ανέργων και διαφόρων μαονοnΊτων-- δεν
αντιπροσωπεύονται επαρκώ; στο πολιτικό σύστημα.

Τελευταία, αν και όχι αμελητέα, αιτία της διάχυτη; δυσαρέ-
σκειω; για την ποιότητα της ελληνικήξ δημοκρατίαξ, συνιστά η
χαμηλή ποιότητα του προσφερόμενου πολιτικού σχολιασμού από
αρκετούτ; έλληνα; δημοσιογράφουτ; Θα μπορούσε κανεί; να
υποστηρίξει ότι η έλλειψη επαγγελματισμού αρκετών δημόσιο-
γράφων είναι αντιστρόφωξ ανάλογη της επιρροή; τους. Μερικοί
από τους δημοφιλέστερουτ; δημοσιογράφουτ; δεν είναι απλώι;
εκφραστέξ της δυσαρέσκειω; για την ποιότητα της δημοκρατίαξ: με
το επίπεδο του σχολιασμού τους, απομακρύνουν θεατά; ακροατές
και αναγνώστεξ από την τρέχουσα πολιτική, συμβάλλονται; έτσι
στη διάχυση της αποξένωσης από το πολιτικό σύστημα.

Για τους παραπάνω λόγους, συνεχίζονται οι συστηματικέξ
πολιτικά; έρευνα; για τα κόμματα, τη δημόσια διοίκηση, τα MMC
και τουι; υπόλοιποικ; πολιτικυύξ θεσμούτ; κι/.Οιίις και οι έρευνα;
πολιτική; κουλτούραξ. Όσο οι μόνιμα; προβληματικά; όψεκ; της
λειτουργίω; της 'Ι'ρίτητ; Ελληνική; Δημοκρατίω; (Ι <J74- ) αναπα-
ράγονται, είναι προφανά; ότι θα αναπαράγονται και σι έρευνα; στα
κλασικά θέματα που προαναφέραμε.
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5. Αλλαγές σΤΙ1 μελέτη των κλασικών θεμάτων έρευνα;

Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η ελληνική
πολιτική έχει παραμείνει συνολικά στάσιμη. Τέσσερ«; τουλάχιστον
όψεις του πολιτικού συστήματος, όπωξ οι δίαυλοι της πολιτικής
συμμετοχή; (κόμματα, συνδικάτα), ο ευρύτερο; δημόσιος τομέαξ,
η τοπική διοίκηση και η εκπόνηση μέτρων δημόσιας πολιτικήξ,
έχουν υποστεί 11 υφίστανται σημαντικές αλλαγέξ, ακόμη και αν οι
αλλαγές απέχουν από το να είναι ολοκληρωμένα; Ας δούμε συνο-
πτικά τις τέσσερ«; σχετικέξ αλλαγέξ.

Πρώτον, η προαναφερθείσα (τμήμα 4, ανωτέρω) δυσαρέσκεια
είχε συνέπεια; στην πολιτική συμμετοχή. Από τα τέλη της δεκαε-
τίας του 1980, επαναλαμβανόμενα; δημοσκοπήσει; έχουν δείξει
την τάση των πολιτών να χάνουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέ-
ρον τους για την πολιτική και να υιοθετούν, σταδιακά, κυνΙΚΙ1
πολιτική στάση, απομακρυνόμενοι από τα κόμματα και τα συνδι-
κάτα (Δεμερτζή; και Καφετζήξ, 1996).

Αντίθετα με το φαινόμενο της μεγάλης προσφοράς εθελοντών
για τους Ολυμπιακού; Αγώνες του 2004, οι αριΟμοί των εθελοντών
που συνήθιζαν να συνεισφέρουν στην εκλογική εκστρατεία των
πολιτικών κομμάτων φΟίνουν, όπως και οι αριΟμοί των πολιτών που
συμμετέχουν σε κομματικέξ διαδηλώσεις κατά τις προεκλογικό;
περιόδους (δα; σύνοψη της σχετική; βιβλιογραφίας στο Σωτηρό-
πουλος, 2004). ΤΟ ποσοστό των εργατών και των υπαλλήλων που
είναι εγγεγραμμένα μέλη σε κάποιο συνδικάτο έχει μειωθεί [με
πιθανή εξαίρεση τα συνδικάτα του δημοσίου τομέα]. Η κυκλοφορία
των ημερησίων, πολιτικών εφημερίδων μειώνεται επίσης.

Ορισμένα; από αυτές τις τάσεις δεν είναι αποκλειστικά ελλη-
νικέξ: παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται σε πολλέξ σύγχρονα;
δημοκρατία; 11 παραδοσιακή πολΙΤΙΚ11συμμετοχή, νοούμενη ως
δέσμευση και προσωπική ανάμειξη σε έναν απαιτητικό πολιτικό
σκοπό, έχει παραχωρήσει τη θέση της σε μια αποστασιοποιημένη
εκτίμηση των εναλλακτικών επιλογών μέσα σε ένα, μάλλον περιο-
ρισμένο, ιδεολογικό φάσμα. Λυτό οφείλεται στην προσωποποίηση
του δημοκρατικού πολιτικού ανταγωνισμού και, ιδιαίτερα, στην
αντικατάσταση της αντιπαράθεση; με αντικείμενο τα αποκλίνοντα
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πολιτικά προγράμματα με ένα r.ίδος «διαγωνισμού ομορφιάι;» ανά-
μεσα σι: συγκλίνουσα; πολιτικά; προσωπικότητα; Λυτό ήταν αρ-
κετά εμφανέξ στην Ελλάδα κατά τις δημοτικό; εκλογό; του φθινοπώ-
ρου του 2002 και κατά τις γενικό; εκλογα; της άνοιξη; του 2004.

Το γr.γονός είναι αξιοσημείωτο καθώτ; από τις αl)χές της δεκα-
ετίαξ του 1990, υπάρχει αυξανόμενη αποκέντρωση των διοικητικών
δομών. Η σημασία αυτήξ της εξέλιξη; είναι προφανήξ, μεταξύ
άλλων, και στην προΟυμία βουλευτών =ακόμη και πρώην υπουρ-
γιί>ν-- να αφήσουν την κενΤΡΙΚΙ1 πολΙΤΙΚ11σκηνή για να θέσουν
υποψηφιότητα στις νομαρχιακέξ και δημοτικέξ εκλογ«; 'Ενα
ενδιαφέρον ερώτημα είναι σι: ποια έκταση η ανάπτυξη της τοπική;
και περιφερειακήτ; διοίκησης έχει συνοδευτεί από την αναπαρα-
γωγή, σε τοπικό επίπεδο, των πελατειακών προτύπων που εδώ και
πολύ καιρό χαρακτηρίζουν την κεντρική δημόσια διοίκηση.

Ένα παράδειγμα τέτοιαξ αναπαραγωγή; των μακροχρόνιων
τάσεων του ελληνικού πολιτικού συστήματοξ αποτελεί η μι:ταΤΡΟΠΙ1
της πατρωνίας από οργανωσιακό πόρο στα χέρια των αρχηγών των
κομμάτων, των βουλευτών και των κεντρικών οργάνων των πολι-
τικών κομμάτων σε πόρο των τοπικών, πολιτικών ελίτ, τώρα που
πρόσθετη χρηματοδότηση και δικαιοδοσία; έχουν διοχετευθεί από το
κέντρο στην περιφέρεια, Άλλο παράδειγμα είναι η αποκέντρωση της
διαφθοράξ, η οποία ενδέχεται να άνθισε ακριβώ; r.ξαιτίας των νέων
ευκαιριών για κατανομή αρμοδιοτήτων και χρηματικών πόρων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πάντως, το ελληνικό κράτος
αλλάζει αργά =υιοθετεί μια πιο αποκεντρωμένη δO~ιI1-- και σ
μετασχηματισμό; αυτός του κράτους είναι έκδηλοι; και σε όψει; των
τριών υπόλοιπων αλλαγών, που αναφέρουμε αμέσω; παρακάτω.

11 δεύτερη αλλαγή αφορά την ιδιωτικοποίηση τμημάτων του
δημοσίου τομέα. Στην Ελλάδα σημειώθηκαν σπασμωδικά; ιδιωτι-
κοποιήσευ; από τις αρχέξ της δεκαετία; του 1990. Ενώ μεγάλα;
δημόσια; επιχειρήσειξ, όποκ; η Ολυμπιακή, () ΟΣΕ και τα ΕΛΤΛ,
παρέμεναν =τουλάχιστον μέχρι το 2005-- ακόμη υπό την κυριότητα
του κράτουξ, άλλr.ς έχουν αλλάξει ιδιοκτήτη. ΠΙ1.Ρ6τι αυτή η, εν
ι:ξr.λίξcι, αλλαγή έχει προφανεί; επιπτώσε«; σε ένα πλΙ100ς δημό-
σιων πολιτικών --συμπcριλαμ[1ανoμΙ:νων της βιομηχανική; πολιτι-
κή; και της πολιτική; απασχόλησηξ-- η πολιτική και κοινωνική έρευ-
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να για τις ιδιωτικοποιήσει; δεν έχει προοδεύσει πολύ, Και όμωξ,
δεν πρόκειται για ζήτημα που αφορά μόνον οικονομολόγους, αλλά
και πολιτικού; επιστήμονεξ, εφόσον ενδιαφέρονται για τη μετατο-
πιζόμενη ισορροπία δυνάμεων μεταξύ κράτους και ιδιωτικών επι-
χειρήσεων και την αντίστοιχη επίδραση των δεύτερων στο πρώτο.

Μια τρίτη αλλαγή είναι η σύγκλιση του ελληνικού κράτους μι:
άλλα κράτη της Ευρωπαϊκή; 'Ενωσηξ, Πρόκειται για σύγκλιση η
οποία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένη, Ο εξευρωπαϊσμό;
επέδρασε στις ελληνικέ; διοικητικό; δομές και διαδικασία; Σε
ποιον βαθμό, όμως, αυτό σήμανε τυπική αντί ουσιαστική; αλλαγήξ,
είναι θέμα το οποίο απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Εφόσον δεν υπάρχει
ένα μοναδικό μοντέλο ευρωπαϊκή; κρατική; οργάνωσηξ, το ζήτημα
εδώ είναι οι ιδιαίτεροι τρόποι με τους οποίους το ελληνικό κράτοξ
έχει προσαρμοστεί στις πιέσεις τη; Ευρωπαϊκή; 'Ενωσηξ. Πώς έχει
αλλάξει η πορεία της οργανωτική; του ανάπτυξης, την οποία
ακολουθούσε παραδοσιακά από το 1981, όταν η Ελλάδα έγινε
μέλος των τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; Το Οέμα αυτό δεν αφορά
μόνον ειδικού; στην ελληνική πολΙΤΙΚ11αλλά και ερευνητέξ στον
χώρο των ευρωπαϊκών σπουδών.

Όπως είναι γνωστό, ο εξευρωπαϊσμό; δεν είναι έναξ αυστηρά
περιοριστικό; παράγονταξ, όσο ένας δρόμος διπλή; κατεύθυνσηξ.
Πώς εκλαμβάνονται οι αλλαγές που οφείλονται στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση σε κάθε κράτος-μέλος; Αυτό είναι, κατά πάσα πιΟανό-
τητα, θέμα εσωτερικού συσχετισμού πρακτικών και ιδεατών
συμφερόντων, συσχετισμού ο οποίος διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Αντιστρόφωξ, φαίνεται ήδη ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Οα δια-
μορφωθεί όχι μόνον από τα μεγαλύτερα από τα ιδρυτικά κράτη-
μέλη της υπερεθνική; οντότητας που ήταν κάποτε οι Ευρωπαϊκά;
Κοινότητα; αλλά και από τις μικρότερα; χώρα; που εντάχθηκαν
στην εν λόγω οντότητα κατά τη δεκαετία του 1980, τη δεκαετία του
1990 αλλά και στις αρχά; του 21 ου αιώνα.

Για μία ακόμη φορά, ένα ζήτημα της ελληνική; πολιτική; δεν
είναι χαρακτηριστικά ελληνικό. Η περίπτωση της Ελλάδας η οποία
κατόρθωσε, τα τελευταία 30 χρόνια, μια επιτυχημένη μετάβαση στη
δημοκρατία αλλά και τη βελτίωση της οικονομική; της απόδοσης,
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ακριβώς επειδή η πολιτική και η

ΝΙ;.:.; ιψ"~'I,III1I;IΙ;γι.! ιη μι.λέιη 111'; ι:λί-llνl~II~/1111.111"'1.; ~ιιl ",Iν",νlιι~ ιι

οικονομική της μεταμόρφωση δεν ήσαν ομαλέι; (περιοδική όξυνση
της μεταπολιτευτική; πολιτική; πόλωοηξ, ένταση μι: γειτονικά; προς
την Ελλάδα χώρα; υποτίμηση της δραχμήξ, κ.ά.). Λυτό ενδέχεται να
ισχύει και για άλλα; μικρά; χώρα; και, ιδιαίτερα, για ορισμένα; από
εκείνα; που εντάχθηκαν στην ΕυρωπαϊκήΕνωση τον Μάιο του 2003.

11 τέταρτη αλλαγή έχει σχέση μι: την ανάπτυξη νέων δημόσιων
πολιτικών σε μια προσπάθεια αντιμετώπιση; των νέων προβλημά-
των που προκαλούν οι σχετικά πρόσφατεξ, μεγάλη; κλίμακω; μετα-
βολέι; στις ευρωπαϊκά; κοινωνία; και οι παγκοσμίωτ; διαθέσιμα;
νέα; τεχνολογία; και επικοινωνία; ΊΌ ελληνικό κράτος προσπάθη-
σε, καθυστερημένα, να εκπονήσει συγκεκριμένα; πολιτικό; για την
αντιμετώπιση νέων προβλημάτων.

Δύο παραδείγματα είναι τα εξήτ; πρώτον, η μεταναστευτική
πολιτική η οποία έχει σκοπό περισσότερο να ανακόψει το κύμα
προσφύγων που έρχονται από τα Βαλκάνια και την Λσία και λιγό-
προ να ενσωματώσει τους νεοαφιχθέντα; στην ελληνική κοινωνία'
και, δεύτερον, δημόσια; πολιτικΙς σχετικά; μι: τις νέα; τεχνολογία;
που έχουν στόχο να προωθήσουν την εκμάθηση της ΧΡIΊσης ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και τη διάδοσή τους, ιδιαίτερα στην εκπαί-
δευση, στη δημόσια διοίκηση και σε μικρέξ και μεσαία; επιχει-
ρήσε«; (π.χ. προγράμματα του Υπουργείου Εθνική; Ι 1αιδείας και
Θρησκευμάτων για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόγραμμα 'C-bUSiI1C5S Γοl'υιη' του
Υπουργείου Λνάπτυξηξ).

ΊΌ ποιος διαμορφώνει τη δημόσια πολιτική και τίνος συμφέ-
ροντα εξυπηρετεί το κράτος είναι κλασικά και φυσικά =ακόμη και
σIΊμερα-- κρίσιμα θέματα στην πολιτική επιστήμη. Παρόλα αυτά,
στην Ελλάδα και σε άλλα; χώρα; τα θέματα αυτά, τα οποία θίξαμε
«μέσωι; παραπάνω, έχουν προσλάβει νΙι:ς διαστάστκ. Μία από
αυτέι; οφείλεται στους περιορισμού; που επιβάλλει η ένταξη στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση,

Μια άλλη διάσταση μπορεί να οφι.ίλεται στην ανάδυση νέων,
αδιαφανών δεσμών μεταξύ πολιτικών, γραφειοκρατών, επιχείρημα-
τιών και μεγιστάνων των Μ Μ Ε. Τέτοια αλληλένδετα συμφέροντα
έχουν επηρεάσει τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών, την ανάθεση
δημόσιων έργων και προμηθειών και, όλο Κ(1\ περισσότερο, την
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εστίαση της δημόσιαξ συζήτησηξ. Τα παραπάνω εκδηλώνονται,
μεταξύ άλλων, πρώτον, με τις κατά καιρού; επιθέσει; από τμήματα
του ελληνικού Τύπου εναντίον συγκεκριμένων πολιτικών στελεχών
και των δύο μεγάλων κομμάτων (άλλοτε με αληθινή αφορμή και
άλλοτε όχι) 11,αντιστρόφως, με την επιλεκτική προβολή άλλων στε-
λεχών και, δεύτερον, με τις περιοδικό; ανακατατάξεις των μεριδίων
ιδιοκτησίας στις επιχειρήσει; Τύπου και ΜΜΕ. Η ανάγκη μελέτης
τέτοιων εξελίξεων υπογραμμίζεται από τις περιοδικέξ αλληλοεξο-
ντωτικέι; διαμάχεξ μεταξύ μεγαλοεπιχειρηματιών που ελέγχουν
τόσο μερικά τμήματα των μέσων ενημέρωση; όσο και ορισμένα;
κατασκτυαστικέξ και άλλες επιχειρήσει; που συμμετέχουν σε
δημόσιοικ διαγωνισμούξ.

ΊΌ ελληνικό κράτοξ, με λίγα λόγια, αλλάζει βαθμιαία, όπως αλ-
λάζει το σύνολο των ιδιωτικών συμφερόντων τα οποία, τουλάχι-
στον κατά τη μεταπολεμική περίοδο, μπορούσαν να το ελέγχουν,
άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Η πολιτική αφορά πρω-
ταρχικά την εξουσία και, ακόμη και σε μια εποχή, όπου τόσο πολλά
γράφονται και ακόμη περισσότερα εικάζονται για την παγκοσμιο-
ποίηση. το εθνικό κράτος παραμένει ο κυριότεροι; εξουσιαστικόξ
θεσμι«; Δι:ν είναι, λοιπόν, άξιο απορίαξ ότι το κράτοξ εξακολουθεί
να είναι δημοφιλέξ θέμα μελέτης από την άποψη της ανάλυσης
δημόοιαξ πολιτικήξ, της πολιτική; οικονομίας, της πολιτική; ιστο-
ρίαξ, της συγκριτικής μελέτης του κράτους πρόνοιας και της
διοικητική; επιστήμηξ.

Η πρόκληση για την έρευνα συνίσταται στο να περιγραφούν
και να ερμηνευτούν οι ποικίλοι τρόποι με τους οποίους το κράτος
υπόκειται σε αλλαγή και με τους οποίους μεταβάλλεται η ατομική
και συλλογική πολΙΤΙΚΙ1συμπεριφορά. Οι ανωτέρω μετασχηματι-
σμοί, τοικ οποίοι»; περιέγραψα πολύ συνοπτικά, αποτελούν ερεθί-
σματα για επέκταση και διαφοροποίηση της κλασική; θεματολο-
γίας τηι; πολιτική; έρευνα; στην Ελλάδα.

Ι,
Ι

ΝΙ;I;ι; ι",(I~λll()I;'Ι; Ύ"' ιη μι.λέιη ι'ιι; ,;λΛ,lνl~ι'I<;ιωλlll~ι'lς ~'" ~OIν",νΙIlι; Ι),)

6. Η ώρα της αμφισβήτησηξ;

Η επέκταση και διαφοροποίηση της κλασική; θεματολογίι«; και του
κλασικού οιονεί υποδείγματοξ κοινωνική; και πολΙΤΙΚΙ1ςέρευνω;
δεν χρειάζεται να προέλθουν μόνο από τη μελέτη των μετασχημα-
τισμών τους οποίους συνοψίσαμε στο προηγούμενο τμήμα αυτού
του κεφαλαίου. Μεταβολές στη θεματολογία μπορούν να προκύ-
ψουν και από τη νέα «επίσκεψη» σι: παλαιά θέματα. Ίσως είναι ώρα
για την αμφισβήτηση της κρατούσω; γνώμητ, σχετικά μι: τη σύγχρο-
νη ελληνική κοινωνία και πολιτική = όπου «κρατούσα γνώμη» είναι
ένας αριΟμός πολύ γνωστών υποθέσεων εργασίαξ οι οποίεξ, όταν
πρωτοεκφράστηκαν κατά τη δεκαετία του Ι()70 και στις αρχά; της
δεκαετία; του 1980, έφεραν την επανάσταση στη μελέτη της ελλη-
νική; πολιτική; που κηδεμονευόταν, ί:ως Η'ΗΙ:, από το σύνταγμα-
τικό δίκαιο και μια παλιομοδίτικη συντηρητική κοινωνιολογία.
ΑκολουΟούν, αμέσως παρακάτω, τρία παραδείγματα τέτοιων υπο-
θέσεων, οι οποία; ενδέχεται στις μέρα; μας πλέον να απαιτούν κά-
ποια τροποποίηση.

Πρώτον: είναι γνωστό ότι στο παρελθόν σι: ό,τι αφορά την
κατανομή των ψήφων στις ελληνικά; r.κλογι':ς η επιρροή της ΚΟΙ-

νωνΙΚΙ1ς τάξης διαμεσολαβείτο από τις ιδεολογικέι; συγκρούσει;
στο πολιτικό σύστημα και από τις αποκλίνουσα; βιωματικό; και
ιστορικά; εμπειρία; των ψηφοφόρων." Αυτό υποκρυπτόταν, μεταξύ
άλλων, στην έντονη γεωγραφική διαφοροποίηση της ψήφου που
παρατηρούνταν τουλάχιστον ως τις εκλογέι; του 1981, με την Αριστερά
να επιτυγχάνει κατά πολύ υψηλότερα; επιδόσε«; σε ορισμένα;
εκλογικα; περιφέρεια; (Μυτιλήνη, Λευκάδα, Μαγνησία, κ.ά.), από
ό.τι σε άλλες (Νικολακόπουλος, 1984). Άλλοτε η προσωπική τοπο-
θέτηση στο φάσμα «Λρισττρά-Δεξιά» και άλλοτε οι πολιτικέξ
παραδόσε«; της οικογένεια; του ψηφοφόρου φαίνεται να βάραιναν
περισσότερο από την ταξΙΚΙ1 θέση, το κοινωνικό "SI3llIS", το φύλο
1'1την ηλικία. Αυτό ήταν πιθανότατα αλήθεια στο παρελθόν και πά-

Q Οφείλω την παρατήρηση αυτή σι; συζήτηση μι; τον Ilλίιι. Νικολακόπουλο. Για
ΗΗlς ιδι:ολογικοίις πρφσανατολισμούξ του ελληνικυύ εκλογικο» σώματοξ, δα;
συνοπτικά, αντί άλλων την ανάλυση του K;trctl.iS Ι'. (2ΩΟ4).
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ντως τκ; πρώτα; δεκαετία; μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο- δεν ίσχυε
πάντοτε, καθώ; σε ορισμένα; περιπτώσεκ, όπως στις εκλογέι; του
Ι989, ήταν αρκετά εμφανή; η ταξικότητα της ψήφου (στις λαϊκέ;
συνοικία; των μεγάλων αστικών κέντρων το ΠΑΣΟΚ συγκράτησε
τα ποσοστά του σε υψηλά επίπεδα, ενώ κατέρρευσε στις αστικέξ
και τκ; μεγαλοαστικέξ).

Άραγε, εξηγεί επαρκώ; αυτή η προσέγγιση, η οποία στηρίζεται
στην προσωπική ιδεολογία και στις οικογενειακό; πολιτικό; παρα-
δόσειξ, την εκλογική συμπεριφορά σήμερα, όταν η ιδεολογική από-
σταση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων έχει ελαττωθεί: Δεν
υπονοώ ότι η προσέγγιση της οικονομικής ψήφου ("CCOnOllliC νοι-
il1g"), 11 οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα στο εξωτερικό, είναι επαρ-
κιΊς εναλλακτική προσέγγιση στην ερμηνεία της εκλογική; συμπε-
ριφοράς στην Ελλάδα, Αναφέρομαι στην προσέγγιση της εκλογική;
συμπεριφοράς με όρους πολιτικών ταυτοτήτων, Μια πρώτη σχετική
ερευνητική απόπειρα, πάντως, έδειξε ότι =σε ό.τι αφορά την
Αριστερά-- «δεν υπάρχει σήμερα διαΚΡΙΤΙ1και συμπαγής ταυτότητα
της παραδοσιακή; Αριστεράξ» (Βτρναρδάκηξ, 2003: 57), Γι' αυτό
θα ήθελα νιι επαναλάβω αυτό που ισχυρίζονται πολλοί, ότι δηλαδή
ί:χι:ι cπι':λΟι:ι μείωση της ιδεολογική; απόσταση; ανάμεσα στα δύο
μεγάλα "όμματα, πράγμα που έχει συντελέσει στην πολιτική
απάθεια. Και να υποθέσω ότι η εξέλιξη αυτή Οα έπρεπε να οδηγήσει
την επιστημονική έρευνα να αναδείξει άλλες ανεξάρτητεξ μετα-
βλητέξ τη; εκλογική; συμπεριφοράς (κοινωνική τάξη, "statιιs",
φύλο, ηλικιακή ομάδα), οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν μελε-
τηθεί διεξοδικά στην Ελλάδα.

Δεύτερον, μια δημοφιλή; υπόθεση εργασίας υποστηρίζει ότι
στη σύγχρονη Ελλάδα υπάρχει μια εξελισσόμενη ένταση ανάμεσα
σι: δυο διαφορετικέτ; κουλτούρεξ. Ι-Ι πρώτη είναι η φιλοδυτική
εκσυγχρονιστική κουλτούρα, ενώ η δεύτερη η παραδοσιακή κουλ-
τούρα ΤΟΗ. «υποταγμένου», αλλιώι; ειπωμένο, του «καταφρονεμέ-
νου» (Διαμαντούροξ, 2000: 12- Ι3, 3 Ι, 38-40 και Τσούκαλης, 2002:
υ, 3(,). Καμία κοινωνική τάξη και κανένα πολιτικό κόμμα δεν
έχουν γίνει οι κύριοι εκπρόσωποι μιας από τις δύο αντιλήψειξ. Δια-
φορετικυί φορείτ; όπως τμήματα κοινωνικών τάξεων αλλά και "ομ-
ματικέξ φατρία; που συγκατοικούν στο ίδιο πολιτικό κόμμα, έχουν

Νι':ι:.;"ιω,λι'ι<ιι:ις γΗΙ ΙΙΙ IIι:λΙ:ΙI1111Ι; ,:Χλ.ιινι,,'ιι;ιι"ι.ιιι",·ιι; "''' ""ιν",νlll.; I~Ι

υιοθετήσει πότε τη μία και πότε την άλλη από αυτό; τις αντιλήψειξ.
Παρότι αυτή η υπόθεση εργασίω; αληθεύει σε ένα αφηρημένο ανα-
λυτικό επίπεδο, είναι μάλλον λιγότερο χρήσιμη, όταν κανείς μετα-
θέσει την ανάλυση σε οικογενειακέι; στρατηγικέξ πολιτική; συμ-
μετοχή; και οικονομική; επιβίωση; και στα αντιφατικά μι:ίγιΗΗΗ
παραδοσιακών και εκσυγχρονιστικών πεποιθήσεων και στάσεων
των ατόμων. Πάντωξ, 01ΙΤΙ: αυτή 11 υπόθεση εργασίω; έχει ερευ-
νηθι.ί εμπειρικ« .. Για παράδειγμα, μι.τ« το ΙΨ)(). οι μετατοπίσεκ;
«<Ι1λλαγι:ς στρατοπέδων») εκσυγχρονιστικών και λαϊκιστικών
στελεχών μέσα στο ΠΛΣΟΚ και στο Συνασπισμό, ΚΙΙΟ(;JςΚαι η --
όχι σπάνια= σύμπτωση εκσυγχρονιστικών και λαϊκιστικών αντιλή-
ψεων στα ίδια πρόσωπα ίσο»; προδίδουν μια πραγματικότητα πιο
σύνθετη από ό,τι οποιαδήποτε διχοτομική υπόθεση εργασίαι; Οα
μπορούσε να προσφέρει.

ΙΙ τρίτη και τελευταία, ευρέωτ; χρησιμοποιούμενη, υπόθεση
εργασίι«; είναι ίΗΙ 11 πατρωνία είναι ένω; ιδιαίτερο; τρόποτ; πολι-
τική; συμμετοχή; και ότι στην Ελλάδα υπ(ί.Ι1ΧΙ:Ιπαραδοσιακά μια
«κάθετη» ένταξη των μαζών στην πολιτική (Μουζέληξ, Ι987: 23,
135. 13Η και επόμ.), 11 «κάθετη» ένταξη σημαίνει πελατειακή δια-
σύνδεση φτωχών 1'1 ανίσχυρων στρωμάτων και ατόμων ι": τις μι:-
σιιίι:ς κομματικύ; βαθμίδα; Π.χ. 111:τοπικυύξ κ()ιιιιll.τιί.ι)χι:ς ι; τοικ; ι:-
πικεφαλή; των τοπικών κομματικών οργανώσεων, και μι: τις υψηλά
ιστάμενο; πολιτικό; ελίτ που στηρίζονται στις μεσαία; βαθμίδεξ.!"
Ι·Ι«κάθετη» ένταξη στο πολιτικό σύστημα διαφέρει από την «οριζό-
ντια» ενσωμάτωση των μαζών σε άλλα πολιτικά συστήματα της
δυτική; Ευρώπηξ, όπου πολίτα; παρόμοια; κοινωνική; Οέσης αντί
να ψάχνουν έναν πάτρωνα, σφυρηλατούν δεσμού; μεταξύ τους ως
μέλη εργατικών σωματείων και εθελοντικών οργανώσεων. Οι ιστο-
ρικοί ι:χ()\)ν ήδη αμφισβητήσει την εγκυρότητα ιΙ.\) το ι, του σχήματοξ
και, γενικότερα, της εκτεταμένη; χι)IΊσης της πατρωνίι«; ως κλει-
διού γιιι την ερμηνεία της ελληνική; πολιτικήι; κατά τον 1<)"αιώνα

111Κλασική διατύπωση αυτή; της άποψη; ιιψιλιψl\lί.l'l:τιιl πω I,ψ~ Κ. ( IIJ6IJj. 1:\'11

1\II\λίο που αντανακλά το θεωρητικό πλαίσιο τυυ λει τυιηιγισμυύ. Παρόμοια; u.I.I.r't
IJ~I"I\I:rιTI;I1/:C, πιο I:Kλ,:ΙΙTl1rιlll:νl:ς I\IΙΙ ι:ντιιγlll:νι:ς ••Ι: \·I.I'Ι'(φ':l ••ι ικι) θεωρητικι:
πλαίσ.«, ι:ίνω οι απόψε«; των Τσουκαλ« ";(/1 i'ν10Ilζι·λ'1' 1Ii.. ·1ποιll\((λ((, Κ. (Ι 'J77)
ι<ιιι (Ι 'ιχ Ι), Ι\ιι()ιίις κα: Μουζέλη; Ν., ( Ι '!77).
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(Χατζηιωσήφ, 1994), Η προαναφερθείσα άποψη σχετικά με την
κάθετη ενσωμάτωση/ένταξη εξακολουθεί, ενδεχομένωξ, να έχει
αξία. ωστόσο η ακριβή; έκταση στην οποία ισχύει σήμερα, στις
αρχό; του 21 ου αιώνα, συνιστά μία ακόμη πρόκληση για την πολι-
τική και κοινωνική έρευνα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να προστεθεί πως είναι καιρός να
αμφισβητηθεί η εγκυρότητα του ισχυρισμού ότι το ελληνικό κράτος
παραμένει αρκετά μεγάλο και ότι η απασχόληση στον δημόσιο
τομέα είναι υπερμεγέθηξ.!' [Αυτό, στο παρελθόν, το είχε υποστηρί-
ξει και ο συγγραφέας αυτού του κεφαλαίου (δοιίτορουίοε, 1993)],
Σε σύγκριση μι: άλλες δυτικοευρωπαϊκά; 11,ακόμη, και νοτιοευρω-
παϊκά; περιπτώσειξ, κατά πάσα πιΟανότητα, η συγκεκριμένη υπόθε-
ση εργασίας δεν φαίνεται να αληθεύει πλέον, Αυτό γίνεται προ-
φανές όταν αντιληφθεί κανείς ότι, με βάση συγκριτικά στοιχεία του
ΟΟΣΑ. το 2001 στην Ελλάδα η δημόσια απασχόληση ως μερίδιο
της συνολική; απασχόληση; ήταν 12,3 %, Ο νοτιοευρωπαϊκόξ
μέσοι; όρος ήταν 9,4 % και ο μέσος όρος των χωρών της ΔυΤΙΚΙ1ς
Ευρώπη; (εξαιρώνταξ την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία)
ήταν 7.7% (δοίίτοροιιίο», 2004: 413, Πίνακας Ι), Λπ6 συγΚΡΙΤΙΚ11
άποψη. η δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα σήμερα είναι μεν
μεγαλύτερη από εκείνη άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά δεν είναι
υπερμεγέθηξ. Η πρόκληση για την έρευνα σήμερα είναι να αναδεί-
ξει τη διαφορά της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρε-
σιών σε διαφορετικούξ υπο-τομείξ του δημόσιου τομέα και να εντο-
πίσει με ακρίβεια την ανισοκατανομή του υπαλληλικού προσω-
πικού, των διαθέσιμων δεξιοτήτων και των λοιπών πόρων, Δεδομέ-
νης της μάλλον χαμηλή; ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, το
σημερινό ελληνικό κράτος μπορεί ακόμη να έχει «πήλινα πόδια»,
αλλά δεν ιιοιάζει «κολοσσόξ» 12.

11Κ).II(1II\Ι":.; διατυπώσε«; αυτήτ; της άποψη; βρίσκονται σΗ1 ι:ξl'ις έργα: γι« τη
δημόσια απασχόληση κατά τον ΙΨ' αιώνα, Μουζέλη; Ν. (1987), και ειδικά για
ων 20'; 11\(;)\'1Ι Τσουκαλάξ Κ. (1986: 29, 38, 90, 92), και Μακρυδημήτρηξ Λ.
(1999: :'7. 1()·I-I()(i. 248, 227-278).

ι: Ο 1:\I{1{I\;Ι:I\~ χαρακ ιηρκηιικ; «κολοσσόξ μι: πήλινα πόδια» για το νεοελληνικό
κράτο; ((\'I·jl\T.1στον Νίκο Ι Ι. Μουζέλη,
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7. Αιτία; τηξ συνύπαρξη; κλασικών 1<(Η νέων θεμάτων έρτυναξ

11 επανεξέταση, λοιπόν, των κλασικών θεμάτων αξίζει για τους
προαναφερθέντα; λόγους. Εν τω μεταξύ, όμωξ, αναδύονται και νέα
θέματα έρευνα; 11ερευνώνται παλιά θέματα με νέου; τρόπουξ. Από
τα τέλη της δεκαετία; του Ι990, θέματα που εμπίπτουν σε αυτήν
την κατηγορία (νέα ερωτήματα Il νέοι τρόποι προσέγγιση; παλιών
ερωτημάτων) είναι, μεταξύ άλλων, ο ελληνικόξ εμφύλιοτ; πόλεμοξ,
ο πολιτικό; λόγος των κομμάτων, οι πολιτικό; ταυτότητα; η διά-
σταση του κοινωνικού φύλου, η κοινωνία πολιτών και οι δημόσια;
πολιτικέξ, όπωξ, π.χ, η περιβαλλοντική πολιτική και η κοινωνική
πολιτική. Μερικά από αυτά τα θέματα μαρτυρούν ότι η ελληνική
ερευνητική κοινότητα είναι σε θέση να εξετάσει το ιστορικό
παρελθόν, καΟώς και τρέχοντα θέματα, χωρίς να τα «εργαλει-
οποιεί» στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού.

Πώς εξηγείται το γεγονόι; ότι η έρευνα για την ελληνική πολι- .
τική έχει επεκταθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα
κλασικών, αλλά και τελείωξ νέων θεμάτων; Ι Ι ανάδυση των τελευ-
ταίων Οα πρέπει να αποδοθεί στην εμφά νιση νέων πολι τικών
προβλημάτων και ζητημάτων, δηλαδή στο γι:γονός ότι η ελληνική
δημοκρατία μοιράζεται τώρα ορισμένα; (L1[(') τις δυσλειτουργία;
άλλων σύγχρονων καπιταλιστικών δημοκρατιών (βλ. παραπάνω
στο πέμπτο Τ~01μααυτού του κεφαλαίου), Μπορεί επίσητ; να απο-
δοθεί στο ότι, λόγω της εισροή; ξένων μεταναστών στην Ελλάδα. η
ελληνική κοινωνία έχει να αντιμετωπίσει μια αλλαγή στην εθνική
και κοινωνική της σύνθεση. Αυτός ο εμπλουτισμό; της πολιτική;
και κοινωνική; έρευνα; μι: νέα θέματα μπορεί να είναι ένα σημάδι
ωριμότητω; της ελληνική; ακαδημαϊκή; κοινότηταξ σων τομέα της
πυλιτι ΚΙ1ςεπιστήμη; και κοινωνιολογίαξ.

II εμφάνιση νέων θεμάτων έρευνα; δεν Ι:χι:ι περιορίσει ω ακα-
δημαϊκύ ενδιαφέρον για κλασικά, οικεία ΟΙ:μιl.τιι. έρευν:«; τα οποία,
όπως αναφέραμε παραπάνω. δικαίως εξακολουθούν να απασχολούν
πολλούι; ερτυνητέξ. Μι: άλλα λόγω. συνυπάρχουν περισσότερα του
ι:νός οιονεί υποδείγματα. 1·1 συνύπαρξη νέων και κλασικών θεμά-
των μπορεί να αποδοθεί στη «συμβίωση» παλαιότερων και νεότε-
ρων γενεών πολιτικών επιστημόνων και κοινωνιολόγων, 1\αΟιί)ςκαι
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στην ετερογένεια των αλλοδαπών επιστημονικών επιδράσεων τις
οποία; αυτοί έχουν δεχτεί, Πάνω από όλα, όμως, η συνύπαρξη αυτή
μπορεί να ερμηνευτεί από τις ποικίλει; διαδικασίες αλλαγή; που
σημειώνονται, συγχρόνωξ, στην ελληνική πολιτική και κοινωνία
εδώ και μερικό; δεκαετίεξ.

Εν ολίγοις, στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα παρατηρεί-
ται ένα πέρασμα από την παραδοσιακή στη σύγχρονη κοινωνία και,
την ίδια στιγμή, ένα πέρασμα από τη σύγχρονη στη μετα-νεωτερική
κοινωνία. Πρόκειται για μια παράλληλη και ταυτόχρονη μετάβαση
που συνδέεται μι: αντιφατικά φαινόμενα συνύπαρξης παράδοσης,
νεωτερικότητω; και μετα-νεωτερικότηται; στον ίδιο τόπο, την ίδια
χρονική περίοδο. Π,χ., τη στιγμή που στην Ελλάδα οι απασχολούμε-
νοι στη γεωργία (16%) είναι αναλογικά πολύ περισσότεροι ως τμήμα
του ελληνικού ενεργού πληθυσμού από ί),ΤΙ οι γεωργοί στους αντί-
στοίχου; πληθυσμού; των υπόλοιπων χωρών της Δυτική; Ευρώπη;
(T/Ie Eω110/lΙί.vl, 2005: 150), οι χρήστεξ ηλεκτρονικών υπολογιστών
και κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των ελλήνων νέων, αυξά-
νονται διαρκώξ. Παρότι αυτή η ιδέα της παράλληλη; και ταυτό-
χρονικ; μετάβαση; έρχεται σε αντίθεση μι: τις εξελικτικά; αντιλήψεκ;
της κοινωνιολογική; θεωρίαξ του εκσυγχρονισμού, είναι αρκετά
προφανή; και σωστή. Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να εξηγήσουμε
τη συνύπαρξη παλαιών και νέων πολιτικών τάσεων, συμπεριφορών
και διαδικασιών στην τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα και,
αντιστοίχοκ. τη συνύπαρξη κλασικών και νέων οιονεί υποδειγμάτων
έρευναξ, χωρίς να αναφερθούμε στις παράλληλα; και ταυτόχρονα;
αλλαγ«; που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία.

Λκυλουθούν τέσσερα επιπλέον παραδείγματα αυτή; της συνύ-
πιφξης παράλληλων πολιτικών τάσεων, συμπεριφορών και διαδι-
κασιών, παραδειγματα τα οποία αντανακλούν τη σύμπτωση πολύ
διαφορετικων μεταξύ τους σταδίων οικονομική; και κοινωνικήι;
ανάπτυξηο. Πρώτον, στην Ελλάδα σήμερα εντάσε«; μεταξύ εκκλη-
σίαξ και κράτου; --/:να θέμα που αντιμετωπίστηκε σι: άλλα; ευρω-
παϊκά; κοινωνία; εδώ και πάρα πολλές δεκαετίεο- συνυπάρχουν με
εντάσεκ μεταξύ γηγενών πολιτών και ξένων μεταναστών, ένα πολύ
πρόσφατο ζήτημα, το οποίο συζητείται σήμερα εντόνοκ; στα κράτη-
μέλη Τ1)( ΕΙ!f1(Ι)ΠΙ(lk:ιΊς'Ενωσηξ. ΊΌ πρώτο ι:ίδος εντάσεων δεν συν-
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δέεται με το δεύτερο, αν και είναι γι:γονός ότι ο εναγκαλισμόι; εκ-
κλησίας και κράτουξ δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη τη δημόσια πο-
λΙΤΙΚΙ1για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δι-
καιωμάτων των μεταναστών.

Δεύτερον, ένα μεγάλο και αυξανόμενο ποσοστό των αποφοί-
των λυκείου εγγράφονται σε έναν, επίσης αυξανόμενο, αριθμό πα-
νεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ενώ, παράλληλα,
υπάρχουν τόσο διάχυτος λειτουργικόξ αναλφαβητισμόξ όσο και έλ-
λειψη δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών λυκείου, όπως προκύπτει
από τις περιοδικά; πανευρωπαϊκό; εξετάσε«; μαθηματικών και ανα-
λυτικών ικανοτήτων και κατανόηση; κειμένου ('Ψίsa studics").

Τρίτον, η Ελλάδα μπήκε στην εποχή της πληροφορικής, ενώ,
όποκ; προαναφέραμε, συγκριτικά, έχει ακόμη το μεγαλύτερο ποσο-
στό γεωργική; απασχόληση; ως προτ; τη συνολική απασχόληση με-
ταξύ όλων των χωρών της Δυτική; Ευρώπη; (16% έναντι 13% της
Πορτογαλίαξ, 7% της Ιρλανδίαξ, 6% της Ισπανίαξ, 5'Υιι της ίταλίω;
και Ι% έως 3% της Γερμανίαξ, της Γαλλίας, της Μ. Βρετανία.; της
Σουηδίας και της Δανίας) (στο ίδιο: 138, 148, 150, 162, 166, Ι98,
21 G, 218, 232). 'Εναι; σταθερά υψηλόξ αριΟμός μικροκαλλιεργητών,
οι οποίοι εξακολουθούν να επικεντρώνονται σι: παραδοσιακά γεωρ-
γικά προϊόντα (π.χ. στο βαμβάκι), συνυπάρχει στην ίδια εθνική οικο-
νομία μι: λιγοστό; μεγάλα; και μι: πολλά; μικρέξ σύγχρονα; επιχει-
ρήσευ; επικοινωνιών και τεχνολογία; υπολογιστών.

Τέλος, η μεταρρύθμιση της δημόσια; διοίκησης στην Ελλάδα
αφορά την επιδίωξη να δημιουργηθεί =επιτέλουτ;- μια λειτουργική
γραφειοκρατία τύπου Βέμπερ, η οποία δεν Οα ανέχεται ούτε την
τυχαία τήρηση/εφαρμογή των κανόνων ούτε τη συνέχιση των επι-
λεκτικών πρακτικών πρόσληψη; και προαγωγή; στο δημόσιο οι
οποίι:ς διαπνέονται από τη λογική της πατρωνίαξ και, συγχρόνωτ;
από την επιθυμία να εφαρμοστούν σύγχρονα; μεταβεμπεριανέι;
μέθοδοι διοίκησης στις οποία; Οα περιλαμβάνονται η διοίκηση που
επικεντρώνεται σε συγκεκριμένου; στόχους (''ιΙΙίΊl1agcllιcI1Ι by
objcctiνcs") και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ("c-govcrl1l11cnt").

ι-ι συνύπαρξη τόσο διαφορετικών κοινωνικών και πολιτικών
τάσεων, συμπεριφορών και διαδικασιών, οι οποίεξ, θεωρητικά,
ανήκουν σε διαφορετικέξ φάσε«; κοινωνικοπολιτικήξ ανάπτυξη;
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μιας χώραξ, μπορεί να ερμηνεύσει το ευρύ πεδίο νέων και κλασι-
κών θεμάτων έρευνω; για την ελληνική πολΙΤΙΚΙ1και κοινωνία και
τη συνύπαρξη διαφορετικών οιονεί υποδειγμάτων, Η αντιφατι-
κότητα της θεματολογίαξ της έρευνας αντανακλά την σύνθετη και
διαρκώξ μεταβαλλόμενη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Η
αιτιολόγηση αυτής της συνύπαρξης αντιφατικών τάσεων στο ερευ-
νητικό πεδίο της πολΙΤΙΚ11ςεπιστήμη; και κοινωνιολογίας Οα απαι-
τούσε μια ιστορική ανάλυση των δρόμων που ακολούθησε η κοινω-
νία και η πολιτική από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κρά-
τους μέχρι σήμερα. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο αυ-
τού του κεφαλαίου, μία επιδίωξη του οποίου είναι να υπενθυμίσει
το ρόλο του ιστορικού, του κληροδοτηθέντοξ, δηλαδή, πλαισίου
των θεμάτων της έρευναξ και την εξάρτησή τους από τους μετα-
σχηματισμού; της κοινωνικοπολιτική; πραγματικότητας.

Προς το παρόν, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει με-
γάλος αριΟμός νέων και κλασικών θεμάτων στη μελέτη της ελλη-
νΙΚ1Ίςπολιτικήξ. Στα ράφια των ελληνικών βιβλιοπωλείων συνυ-
πάρχουν βιβλία για παραδοσιακούς πολιτικούς Οεσμούς, κοινωνικά
κινήματα. πολιτικά; ταυτότητες, την ετερότητα και τον πολιτικό
λόγο. Χρησιμφποιούνται εξίσου παραδοσιακό; θττικιστικέξ προ-
σεγγίσε«; και ντότερεξ, μεταμοντέρνεξ προσεγγίσειξ, οι οποίες
αντικατοπτρίζουν τη γλωσσολογική στροφή στις κοινωνικό; επι-
στήμεξ. Οι προκλήσειξ στη μελέτη της ελληνική; πολΙΤΙΚ11ςδιαφέ-
ρουν ανάλογα με το είδος του ερευνητικού οιονεί υποδείγματος.

8. Πρυκλήσευ; για τη μελέτη κλασικών θεμάτων και τη ΧΡ'lση
κλασικών προσεγγίσεων (για το κλασικό οιονεί υπόδειγμα
έρευναξ)

J Ι μελέτη κλασικών Οεμάτων, η οποία είναι έτσι κι αλλιώξ
χρήσιμη, θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στο βαΟμό που δεν
μελετά κανείξ την Ελλάδα απομονωμένα, αλλά σε συγκριτική προ-
οπτική και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκή; ολοκλήρωσηξ. Επ ' αυτού,
Οα ήθελα να σημειώσω τέσσερα προβλήματα και τις αντίστοιχα;
προκλήσεκ; για την έρευνα.
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Πρώτον, στη διεθνή και στην ελληνική βιβλιογραφία, η ελ-
ληνΙΚΙ1 περίπτωση κοινωνικού και πολιτικού συστήματοξ παρου-
σιάζεται ως ιδιάζουσα, αν και αυτό συμβαίνει σήμερα λιγότερο
συχνά από ό,τι στο παρελθόν. Όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί κα-
νείς να αΠΟΚΤ1Ίσεισαφή αντίληψη για το τι είναι ιδιάζον σχετικά με
την ελληνική πολιτική --IΊ, στην ουσία, για οποιαδήποτε άλλη μεμο-
νωμένη περίπτωση-- παρά αφού καταγράψει διαφορέι; και όμοιό-
τητες με συγκρίσιμα; περιπτώσειξ. ι-ι πρόκληση συνίσταται στο να
τεθεί η ελληνική πολιτική σι: μια. συγκριτική και, ιδιαίτερα, σε μια
ευρωπαϊκή προοπτική,

'Ενα δεύτερο πρόβλημα είναι η τάση να γράφει κανείξ για την
ελληνική πολΙΤΙΚΙ1 με έναν εμπειριστικό τρόπο, χωρίς, δηλαδή,
ι:παΡΚΙ1φροντίδα για τη θεώρηση της ελληνική; πολιτική; ως μέρο;
μιας ευρείαξ, ΟεωρηΤΙΚΙ1ςσυζήτηση; για την πολιτική στον σύγχρο-
νο κόσμο. Ακόμη και σήμερα, δεν είναι ασύνηθει; να διαβάζει
κανείς ελληνικό; ερευνητικέξ εργασίεξ, που δεν συνδέονται με
κανένα ευρύτερο θεωρητικό ερώτημα. Ακόμη και σήμερα, κάποιοι
φιλοδοξούν να «καλύψουν κενά» στην υπάρχουσα βιβλιογραφία
για Τ11νελληνική πολΙΤΙΚ11,χωρίς καμία αναφορά σε οποιαδήποτε
Οι:ωρηΤΙΚΙ1συζήτηση. Δεν ενέχει κάποια ματαιότητα να εργάζεται
κανείς σε ένα «ελληνικό θέμα», μόνο και μόνο επειδή κανείς άλλος
δεν έχει γράψει για αυτό;

Με άλλα λόγια, μεγάλο μέρο; της έρευνα.; για την ελληνική
πολΙΤΙΚΙ1παρουσιάζεται να συνάδει μόνον επιφανειακά με τη θεω-
ρία. Η δε ενασχόληση με την πολΙΤΙΚΙ1και κοινωνιολογική θεωρία
στην Ελλάδα των αρχών του 21 ου αιώνα συχνά σημαίνει την αέναη
συζήτηση θεωρητικών σχημάτων, οι εμπνευστό; των οποίων με-
σουρανούσαν στη Γαλλία στις δεκαετία; του J 960 και του J 970
(Λλτουσέρ, Πουλαντζάξ, Φουκό, Ντεριντά), 1'1θεωρητικών σχημά-
των που ήσαν δημοφιλή στην Αγγλία και την Αμερική την ίδια περί-
που περίοδο (π.χ., θεωρία της εξάρτηση; και του παγκόσμιου καπι-
ταλιστικού συστήματοξ) 11κατά τη δεκαετία του J 9~O (Χάμπερμαξ,
Μπουρντιέ, Γκίντενξ).

Ενώ είναι πολύ σημαντική η προσφορά των τριών τελευταίων
ευρωπαίων θεωρητικών για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου
και οι εργασίεξ τους περιέχουν πλούτο ερευνητικών υποθέσεων,
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διεθνώς η τρέχουσα εμπειρική και συγκριτική έρευνα της πολΙΤΙΚ11ς
δεν γίνεται με βάση το έργο τους. Αντιθέτως, κυριαρχούν οι ιστο-
ρικέξ-θεσμικύ; και οι ρασιοναλιστικές προσεγγίσειξ. Όπως προανα-
φέραμε (στο τρίτο τμήμα του κεφαλαίου), μέχρι τις αρχές του 2005,
δεν υπήρχε στα ελληνικά εισαγωγικό εγχειρίδιο ούτε μονογραφία
που να καλύπτει επαρκώς την κυρίαρχη θεωρητική διαμάχη στην
ξένη βιβλιογραφία της πολιτικής επιστήμη; και της πολΙΤΙΚΙ1ςκοι-
νωνιολογίας σήμερα, δηλαδή τη διαμάχη ανάμεσα στη νεοθεσμική
προσέγγιση ("I1CW il1stituti0l1alίS1H") και στην προσέγγιση της
ορθολογική; επιλογή; C"ratiol1al οίιοίοε approach").

Υπάρχουν, βεβαίωξ, ορισμένα ελληνικά ζητήματα για τα οποία
η έρευνα έχει ιδιαίτερα καθυστερήσει: επί παραδείγματι, μέχρι τα
μέσα του 2005, οπότε εκδόθηκε το συλλογικό έργο Ο Ελευθέριος
Βενιζέλος και " εποχιι του (Βερέμης και Νικολακόπουλος, 2005),
δεν υπήρχε καμία συνολική πολιτική βιογραφία του Ελευθέριου
Βενιζέλου! Παρά τέτοιεξ εξαιρέσεις, είναι αποδοτικό να δουλεύει
κανείς σε ένα θέμα με ευρύτερη σημασία για τη σύγχρονη πολιτική,
λαμβάνοντας την ελληνική περίπτωση ως εμπειρικό παράδειγμα
ευρύτερη; θεωρητική; αναζήτησης, όχι ως αυτοσκοπό της ανάλυ-
σης. Στην αντίΟετη περίπτωση, το κόστος είναι να καθίσταται η
έρευνα για την Ελλάδα άσχετη για την ευρύτερη ακαδημαϊκή
κοινότητα και, πιΟανώς, και για όσους διαμορφώνουν μέτρα
δημόσιας πολΙΤΙΚ11ςστην Ελλάδα.

Το τρίτο πρόβλημα είναι η μεγάλη ΠΟΙΟΤΙΚΙΙανομοιογένεια των
στοιχείων, καθώς και το ότι η αυστηρότητα με την οποία χρησιμο-
ποιούνται στη χώρα μας οι στατιστικές τεχνικέ; πάσχει σημαντικά.
Ακόμη και σήμερα είναι αρκετές οι δημοσιευμένε; έρευνεξ που
στηρίζονται σε δείγματα, τα οποία προδίδουν αδιαφορία 11άγνοια
για τη μεθοδολογία της εμπεΙΡΙΚ11ςέρευνας. Επίσης, ιδιαίτερα στον
ελληνικό Τύπο, δημοσιεύονται έρευνα; οι οποίες παραθέτουν και
χρησιμοποιούν αριθμού; με προχειρότητα και θεωρούν ως δεδο-
μένα στοιχεία από δειγματοληψία; πολύ αμφίβοληξ ποιότητα; (π.χ.,
με ολιγάριθμα; τηλεφωνικέξ συνεντεύξειξ). Προβληματικό; δείγμα-
τοληψίι:ς βρίσκει κανείς και σε ελληνικά βιβλία και διδακτορικά
πολΙΤΙΚ11ςεπιστήμη; και κοινωνιολογίας, πολλά των οποίων δεν
έχουν ούτε αξιόπιστα στοιχεία να προσφέρουν ούτε θεωρητικό
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προβληματισμό που να προδίδει κάποια επαφή με τις σύγχρονα;
αναζητήσει; των ανωτέρω κλάδων. Πολλά, τέλοξ, είναι τα βιβλία
και τα άρθρα σε περιοδικά τα οποία ασχολούνται με τους κινδύνους
του έθνου; και της φυλήξ, για να αναφέρουμε δύο μόνον παραδείγ-
ματα δημοφιλών θεμάτων που δεν έχουν σαφέι; ερευνητικό αντι-
κείμενο, πόσο μάλλον μια ευδιάκριτη επιχειρηματολογία.

Ένα τελευταίο πρόβλημα είναι η τάση να μελετάται η ελληνική
πολΙΤΙΚ11απομονωμένη από την κοινωνιολογία, την ιστορία και την
ανθρωπολογία της σύγχρονη; Ελλάδι«; Στο παρελθόν, πολιτικοί
θεσμοί και διαδικασίες είχαν αναλυθεί σε κοινωνικό κενό. Αυτό
πρέπει να ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων: της εξάρτηση; τllς
ελληνική; πολΙΤΙΚ11ςεπιστήμη; από τις νομικά; σπουδύ; [πρόβλημα
σύνηΟες και σε άλλι»; ευρωπαϊκέξ ακαδημαϊκό; κοινότητεξ]: της
ανάγκη; ενός σχετικώ; νέου ακαδημαϊκού πεδίου, όπως η πολιτική
επιστήμη, να δημιουργήσει μια θέση για τον ταυτό του σε ένα ευρύ
πεδίο κοινωνικών επιστημών' και της επιρροή; μη-ιστορικών
μοντέλων πολΙΤΙΚ11ς επιστήμηξ, τα οποία ήταν δημοφιλή στην
Ευρώπη και στις ι-ι ΠΑ κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο και
έφτασαν στην Ελλάδα με κάποια καθυστέρηση. Είναι προφανέξ, ότι
η πολιτική ανάλυση δεν μπορεί να πάει πολύ μ(ίΚΡΙΙΙ,χωρίς να θέσει
την πολιτική σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον και χωρίς
να καταφύγει στη βοήθεια της ιστορίω; και της ανθρωπολογίαξ.

Η διαμάχη για τον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, στην οποία ενε-
πλάκησαν το 2004 πολιτικοί επιστήμονα; και ιστορικοί, παρά τη
σφοδρότητα της ανταλλαγή; επιχειρημάτων, την προσωποποίηση των
επιθέσεων και το γεγονό; ότι η διαμάχη έλαβε χώρα στον Τύπο αντί
για τα ακαδημαϊκά περιοδικά, συνιστά καλό παράδειγμα προσέγγιση;
ερωτημάτων που απασχολούν τη διεθνή πολιτική επιστήμη (π.χ., οι
αιτία; της εκτεταμένη; πολιτική; Ιιίας) σι: συγκεκριμένο ιστορικό
πλαίσιο (στην Ελλάδα της δεκαετίι«; του !()40).1'Ι

Εν συντομία, το να συνδέει κανε«; την έρευνά του μι: σημα-
ντικά αναλυτικά πλαίσια, το να ι:ίνιι.Ιπολύ προσεκτικό; μι; τα ΟΤΟΙ-

Ι ι Βλ. συγκεντρωμένα τα άρθρα της ()ιιψιί.χης στο Ilί.ίιις Νικι.λακύπυυλφτ.
'Βιβλιοδρόμιο '. αφιέρωμα-διάλογοτ; για τηl' Ιστορία, ειδική έκδοση της
εφημερίδω; Τα Νια. Δεκτμβρκ«; 2004.
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χεία και τις ερευνητικά; τεχνικέ; και το να επιδιώκει διεπιστημονι-
κότητα, είναι πράγματα που αποδίδουν. ΑντιΟέτως, το να συλλαμβά-
νει την ελληνική πολιτική ως μια ιδιάζουσα περίπτωση, στην οποία
δεν ταιριάζουν τα διεΟνώς χρησιμοπόιούμενα αναλυτικά πλαίσια
ούτε μια συγκριτική προοπτική, αυτό έχει κόστοξ. Και το κόστοξ
αυτό είναι ο παρωχημένο; και αδιάφορο; χαρακτήρα; της ανάλυσηξ.

9. Προκλήσε«; για τη μελέτη νέων θεμάτων 11 νέων προσεγ-
γίσεων (για το νέο οιονεί υπόδειγμα έρευναξ)

Ορισμένα; από τις προαναφερθείσες προκλήσεκ; αφορούν και
εκείνου; που μελετούν την ελληνική πολιτική από μια γλωσσολο-
γική ("Ιίιψ.ιιίstίc") ή/και μεταμοντέρνα προοπτική." Οι μελετητέξ
αυτοί, πολλοί από τους οποίους Οεωρούν την κοινωνία ως ένα
κείμενο που επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσειξ, δίνουν έμφαση στο
ότι η πολιτική δεν εξισώνεται με κόμματα, συνδικάτα, εκλογέ; και
κράτοξ. Στις αναζητήσει; της μεταμοντέρνα; προσέγγισηξ, υπάρχει
μια καινοτομία στο τι σημαίνει πολιτική,

'Ενα παράδειγμα: η έννοια της ιθαγένεια; έχει διευρυνθεί για
να περιλαμβάνει όχι μόνον αστικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώ-
ματα, αλλά και πολιτιστικά. Αυτό συνεπάγεται μια πολιτική μάχη
για την αναγνώριση τέτοιων δικαιωμάτων, για παράδειγμα, των
δικαιωμάτων ορισμένων μειονοτήτων. Πρόκειται για μάχη η οποία
δεν περιορίζεται στον νομικό και διοικητικό τομέα, αλλά επεκτεί-
νεται και στον τομέα Τ11ςεκπαίδευση; και της γλώσσας. Συνακό-
λουΟα, η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και στην ανάλυση του πολιτι-
κού λόγου για τις μειονότητα; και των τεχνολογιών της εξουσίω;
που Γοφιφl ιόζονται πάνω σι: αυτί:ς.

J J καινοτομία, ωστόσο, επιφέρει ένα πρόσθετο κόστοξ, καθώι;
οι νί:r.ς θεωρί»; είναι ακόμη στα σκαριά και η εφαρμογή τους μπο-
ρεί να ποιι..:ίλλr.ι σημαντικά. Για παράδειγμα, η μελέτη της εξουσία;
στο συμβολικό επίπεδο και 11κατασκευή και ανακατασκευή ταυτο-

Ι ι Γιιι τκ ι)ιιιφ<φl':ς «νάμεσ« στις μεταμοντέρνα; 11:((\τις ιιπύλοιπι»; προσεγγίσεκ;
1\1..το lφιτωΊ ιΊιι()ι,ο τυυ Μουζέλη, 2004: 143-160.
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τήτων απαιτούν την εφαρμυγή φι:υνητικιί)ν τι:χνικ(ί)ν ()(ινΓοισμένων,
κυρίωξ, από την κοινωνική ιστορία και την πολιτιστική άνθρωπο-
λογία. Χωρίς καλή ι:;ξάσκηση σε τέτοια; τεχνικ«; η μελέτη της
εξουσία; και των ταυτοτήτων μπορούν εύκολα να καταλήξουν σι:
ψυχολογισμό. Λυτό σημαίνει, ότι η πολιτική ανάλυση μι.:τατρGπι:ται
σε γι:;νΙΚΙ1συζήτηση του ψυχικού κόσμου του «υποκειμένου» 1'1 του
πως οι «πειθαρχία;» και η πολΙΤΙΚΙ1 εξουσία εγχαράσσονται σε αυτό
χωρίς καμία διαφοροποίηση από τόπο σι: τόπο και από ιστορική
περίοδο σι: ισΤΟΡΙΚΙ1περίοδο.

ί\λλος πιΟανός κίνδυνοι; για τις μι:τ(ψονίι:ι)νι:ς προσεγγίσεκ;
είναι η αδυναμία να αιτιολογηθεί η κοινωνική και πολιτική μετα-
βολή. 'Ενα θέμα είναι να δείξει κανείξ, για παράδειγμα, πώτ; διαμορ-
φώνεται μια ορισμένη πολιτική ταυτότητα και άλλο να εξηγήσει
γιατί και πώτ; αυτή έχει αλλάξει. Και πάλι, η μελί;τη της μεταβολή;
απαιτεί ευαισθησία στην ιστορικότητα των κοινωνικών Κ(1ΤΙΙ-
σκευών, όπως είναι οι ταυτότητα; --πριΊγμα που συνιστά έκκληση
για διεπιστημονικότητα στη μελέτη της ελληνική; πολΙΤΙΚΙ·1ς·

Οι νέα; προσεγγίσεκ; στη μελέτη της ελληνική; πολιτική; και
κοινωνία; απαιτούν, ι::πίσης, ένα άλλο ι.:ίδος αυστηρότητατ; Λυτή τη
φορά, δεν πρόκειται για αυστηρότητα στη χρήση ποσοτικών μεθό-
δων, αλλά στον ορισμό ενότ; σαφώτ; καθορισμένου ερευνητικού
πρφβλήματοζ, ενός ερευνητικού σχεδίου και, φυσικά, ενότ; επιχει-
ρήματοξ συνδεδεμένου με μια από τις μεταμοντέρνα; θεωρία;
Συχνά, σε δοκίμια και βιβλία σχετικά με την ελληνική πολιτική και
κοινωνία γραμμένα από την οπτική μιας από τις μεταμοντέρνα;
θεωρία; δεν βλέπουμε τίποτε περισσότερο από ένα είδο; σχόλια-
σμΟI), χωρίς θεωρητικό; βλέψε«; και, ακόμ η συχνότερα, χωρ«; φρυ-
ντίδα για οιαδήποτε Οηιελίωση του ι:πlχι:ψIΊll<Ι.τος. Λυτό, για παρά-
δείγμα, είναι σύνηΟι:ς σι: άρθρα σχετικά μι: την πολιτική που δημο-
σιεύονται στον ελληνικό Τύπο, σι: επιστημονικά περιοδικά και,
ακόμη, και σε ανακοινώσεκ; που πιφουσιιΊ.ζονται σι: ακαδημαϊκά
συνέδρια. Είνα: σαφέξ, ότι η συστηματική μι.λέτη της ελληνική;
πολιτική; δεν προωθείται από τέτοιον δημοσιογριι.φικό σχολιασμό.
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10. Συμπεράσματα. Ένα προφανές κενό και 11 αντίστοιχη
πρόκληση

έρευνα. Το πρώτο είναι πιο κοντά στην ερευνητική παράδοση του Οε-
τικισμού και ειδικά στην Ελλάδα δεν στηρίζεται τόσο στην ποσοτική
ανάλυση όσο στη ισΤOρtΚ1Ί-KOινωνΙOλOγΙKιΊανάλυση, με πρότυπα
μαρξιστικέ; και βεμπεριανα; ιΊ μεταβεμπεριανέξ προσεγγίσεκ. Το
δεύτερο είναι οιονεί υπόδειγμα που έχει επηρεαστεί από διάφορα;
μεταμοντέρνα; προσεγγίσε«; ΊΌ καθένα από αυτά έχει τον δικό του
κύκλο προβλημάτων προς επίλυση και το δικό του φάσμα λύσεων.

Καθηγητέξ, ερευνητέξ, μεταπτυχιακοί φοιτητέξ εκπαιδεύονται
στο ένα ιΊ στο άλλο οιονεί υπόδειγμα. Τα δύο οιονεί υποδείγματα
φαίνεται να συνυπάρχουν, αν και η επικοινωνία μεταξύ τους δεν
είναι εύκολη, ιδιαίτερα σε μια επιστημονική κοινότητα μικρή;
κλίμακαξ, όπως η ελληνική, στην οποία οι επιστημολογικά; και
επιστημονικέξ αντιθέσε«; προσωποποιούνται και οι προσωπικές
ασυμβατότητα; μπορούν να θεωρητικοποιούνται.

Σε κάθε περίπτωση, οι προκλήσεκ; που αντιμετωπίζει η πολι-
τική και κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα εξαρτώνται από το
ι:ίδος των υπό μελέτη θεμάτων και τη χρησιμοποιούμενη προσέγγιση.
Στο παρελθόν, η έρευνα σε κλασικά θέματα ήταν, συχνά, παρω-
χημένη, ιδιαίτερα εάν διεξαγόταν εντόι; της χώραξ, χωρίς σύνδεση
μι: αντιμαχόμενα; ερμηνευτικύ; θεωρία; με συγκριτική έρευνα ή με
άλλου; επιστημονικού; κλάδουξ. Λυτό ήταν έκδηλο στην απουσία
σύγχρονων αναλυτικών πλαισίων και ιστορική; προοπτικήξ, καθώξ
και στην πρόχειρη χρήση ερευνητικών τεχνικών.

Οι προκλήσε«; που αντιμετωπίζει η πολιτική και κοινωνική
έρευνα η οποία είναι επηρεασμένη από τη γλωσσολογική στροφή
στις κοινωνικό; επιστήμα; και από μεταμοντέρνα; θεωρία; μπορούν
να είναι διαφορετικέξ. Αφορούν τον κίνδυνο του ψυχολογισμού και
της αδυναμία; να ερμηνευτεί η αλλαγή σε [\ιί.()οςχρόνου. 11 ιστορία
και η ανθρωπολογία μΠΟΙ10ύννα συνεισφέρουν διορθωτικά σε αυτή
την περίσταση, όπως και στη μι:λΙτη των παραδοσιακών θεμάτων.

Ανεξάρτητα από την ερευνητική προσέγγιση, οι γνώσε«; μω;
για την ελληνική πολιτική και την κοινωνία δεν θα επεκταθούν
μέσω μη θεωρητικών και μη συγκριτικών μελετών. Κλασικά και
νέα θέματα, θετικιστικα; και μεταμοντέρνα; προσεγγίσε«; οφείλουν
να τοποθετούν την περίπτωση της Ελλάδι«; σι: ευρύτερα ερμηνευ-
ΤΙΚ(1 σχήματα ή πλαίσια και σε συγκριτική προοπτική.

Το κύριο επιχείρημα αυτού του κεφαλαίου είναι ότι στη μελέτη της
ελληνική; πολιτικής και κοινωνίας νέα θέματα έρευνα; έχουν
παρουσιαστεί δίπλα στα κλασικά, που παραμένουν σημαντικά.
Υπάρχουν, δηλαδή, σχίσματα ανάμεσα στα κλασικά και στα νέα
Οέματα έρευναξ, καθώς και ανάμεσα στις Οετικιστικέξ και τις
μεταμοντέρνα; προσεγγίσειξ. Συνυπάρχουν περισσότερα του ενόι;
οιονεί υποδείγματα πολιτικής και κοινωνική; έρευνας. Η μελέτη
των κλασικών θεμάτων, όπως η πολιτική πατρωνία, τα κόμματα, τα
συνδικάτα, η πολιτική κουλτούρα και το κράτος, συνεχίζεται. Αυτό
οφείλεται και στις νέες διαστάσεις που προσλαμβάνουν ορισμένα;
από αυτές τις έννοια; αλλά και στις εν εξελίξει αλλαγέι; στο αντι-
κείμενο τέτοιων θεμάτων, καΟώς και στη βαθιά δυσαρέσκεια για
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημοκρατικοί πολιτικοί θε-
σμοί στην Ελλάδα σήμερα, Η συνέχιση της διερεύνηση; των κλα-
σικών θεμάτων μπορεί να έχει ως στόχο την αμφισβήτηση της
«κρατούσω; γνώμηι;» αναφορικά με την ελληνική πολιτική και
κοινωνία (Ι3λ. παραπάνω στο έκτο τμήμα του κεφαλαίου). Λυτό
αφορά και την αμφισβήτηση του βαθμού στον οποίο διαδεδομένα;
απόψεκ; {1κυρίαρχα; ερευνητικές υποθέσει; σχετικά με την πολι-
τική και την κοινωνία εξακολουΟούν να ισχύουν ακόμη και σήμερα.

Εν τω μεταξύ, εξαιτίας εκτεταμένων αλλαγών στην ελληνική
και στις ευρωπαϊκό; κοινωνίες και στα πολιτικά συστήματα, εξαι-
τίας της εισαγωγή; νέων ιδεών και τεχνολογιών και εξαιτίας της
επιρροή; νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην ακαδημαϊκή
κοινότητα, έχουν εμφανιστεί νέα θέματα έρευναξ. Τα θέματα αυτά
συνυπάρχουν 1": τα κλασικά στην πολιτική και κοινωνική έρευνα
για την Ελλάδα, καΟώς η χώρα αντιμετωπίζει ταυτοχρόνωξ τόσο
νέα όσο ΚΙΙΙ παλαιά ζητήματα και προβλήματα που οφείλονται σι;
διαφορετικέτ, αλλά συντρέχουσα; φάσε«; πολιτικήι; και οικονο-
μική; ανάπτυξηξ. Ο φάσεκ; αυτά; δεν προκύπτουν διαδοχικά, αλλά
εξελίσσονται παράλληλα.

Μπορεί, γι' αυτό, κανεί; να μιλήσει για τη συνύπαρξη τουλάχι-
στον δύο οιονεί υποδειγμάτων στην ελληνική κοινωνική και πολιτική
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'[να εμφανέξ κενό στην ελληνική πολΙΤΙΚ11και κοινωνική
έρευνα είναι η έλλειψη μελέτηξ της δυσμενούς μεταχείριση; και
των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων τις οποία; υφίστανται διά-
φορα κοινωνικά στρώματα (π.χ., χαμηλόμισΟοι ιδιωτικοί υπάλληλοι)
και κοινωνικό; κατηγορία; (π.χ., νέοι, γυναίκα; ξένοι μετανάστεξ).
Υπάρχει δηλαδή εκ μέρου; των κοινωνικών επιστημών σποραδική
μόνον και σπάνια συστηματική αναφορά στις πολιτικό; όψε«; της
δυσμενού ; μεταχείρισήξ τους από το ελληνικό κράτοξ και τοικ;
εργοδότα; και των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων τις οποία; οι
εν λόγω κατηγορία; και στρώματα υφίστανται. Πρόκειται για κατα-
στάσε«; που είναι και οι δύο παρούσεξ και σε άνθιση στη σύγχρονη
ελληνική κοινωνία και πολιτική. Παρότι υπάρχουν κάποια; διατρι-
βές και μονογραφίεξ, καθώς και έρευνεξ (χρηματοδοτούμενο; από
την [[ αλλά ελάχιστα γνωστέξ) που αναφέρονται σε τέτοια θέματα,
η δυσμενή; μεταχείριση ορισμένων στρωμάτων και κατηγοριών
του πληθυσμού και οι σχετικέξ ανισότητα; δεν έχουν αποσπάσει
την προσοχή του μεγαλύτερου μέρουξ της κλασική; και νεότερη;
έρευναξ. Οι ειδικοί τρόποι μι::τους οποίου; το ελληνικό πολιτικό
σύστημα αφενόξ, αντανακλά και αφετέρου, αναπαράγει ανισότητα;
που οφείλονται στην κοινωνική τάξη, το φύλο, την εθνοτική 1'1

τοπική καταγωγή και το εισόδημα θα έπρεπε ίσως να γίνουν η
καίρια πρόκληση για τη μελέτη της ελληνική; πολιτική; σήμερα.

Γιατί. όμοκ; δεν έχει αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση; Η απά-
ντηση θα απαιτούσε άλλο κείμενο, συμπληρωματικό αυτού του
κεφαλαίου. Ίσως η αιτία να είναι ότι οι σχέσεκ εξουσίαξ, διαμέσου
των οποίων δομούνται οι κοινωνικό; ανισότητα; έχουν γίνει πολύ
λιγότερο προφανεκ; από ό,τι ήταν στο παρελθόν. 11 εποχή κατά την
οποία ήταν ξι:κω)ιφο ότι η εξουσία βρισκόταν στα χέρια σύνταγμα-
ταρχών. χαρισματικών ηγετών 1'1 παλιομοδίτικων πολιτικών ελίτ οι
οπυία; αντάλλασσαν τκδουλεύσεκ; μι: τους παραδοσιακού; βιομη-
χάνοικ, τραπεζίτα; και εφοπλιστέξ, έχει παρέλθει. Εν κατακλείδι, η
πιο μι:γιΊλη. ΠΗλαιΙ1και συγχρόνως νέα, πρόκληση για τη μελέτη
τη; ελληνική; πολιτικήξ, στην Ελλάδα όπως και παντού, παραμένει
10 ερώτημα πυιω; έχει την εξουσία, πώς και γιατί.

Ι
,
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ΕΙJχΓφlστίες

Παλαιότερα; και συντομότερα; εκδοχέξ του κειμένου αυτού παρου-
σιάστηκαν ως ανακοινώσι::ις στην ημερίδα του Ελληνικού Παρατη-
ρητηρίου της Lol1uol1 SCI100101' ECOIlOIl1iCS.lιlιl l>olitic.II SCiCI1CC
για την κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα (Ιούνιο; 2(03) και σε σεμι-
νάριο στο ΕΛ ΙΛΜ ΕΠ (Δτκέμβριοτ; 2004). Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω την Τίνα Ι Ιλυτά, που μι: βοήθησε στη μετάφραση και την επι-
μέλεια του κειμένου, τους συναδέλφουι; Μ. Λλεξάκη κα: Λ. Λφου-
ξενίδη, οι οποίοι μι: κάλεσαν να συμμετάσχω μι; κείμενό μου στον
τιμητικό τόμο σε μνήμη της Ιωάννω; Λαμπίρη-Δημάκη, καθο«; και
τοιις ι:ξιις συναδέλφουξ, οι οποίοι σχολίασαν απόψε«; που εκφράζω
στο κείμενο: Ντία Λναγνώστου, Μπλάνκα Λνανιάδη, Σουζάννα
Βέρνυ, Λ. Γκόφαξ, Χ. Λυριντζήξ, Ι". ΜοσΧΟΥιίς, ΙΌ Ilιιγοιιλάτος,
Τ. L. l1αππάς και Χ. Ι. Παρασκευόπουλοξ.
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