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Consolidation of Greek Democracy in TheoreticaJPerspective, Praeger, Westport,
Connecticut και Λονδίνο, 215 σελ..

Πώς κατέστη δυνατό η δημοκρατία να
εδραιωθεί με σταθερότητα στην Ελλά-
δα μετά το 1974, δηλαδή σε μια χώρα
με μεγάλη παράδοση οξύτατων πολι-
τικών διαμαχών και πολιτικής αστά-
θειας; Η διχαστική πολιτική κουλτού-
ρα, απότοκος του Εμφυλίου Πολέμου
και της καχεκτικής μεταπολεμικής
δημοκρατίας, και η ασυνεννοησία των
αντιστασιακών πολιτικών δυνάμεων
κατά τη διάρκεια της δικτατορία;
προμήνυαν το αντίθετο. Αυτό το
παράδοξο εξετάζει στη μονογραφία
της για το μετασχηματισμό των ελίτ η
Νιόβη Καρακατσάνη, επίκουρος καθη-
γήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πανε-
πιστήμιο της Ιντιάνα (South Bend) και
συγγραφέας άρθρων για την ελληνική
πολι τική και το κράτος πρόνοιας στο
συγκριτικό πλαίσιο της Νότιας Ευρώ-
πης. Η απάντηση της Καρακατσάνη
στο ανωτέρω ερώτημα έγκειται στην
ανίχνευση των τρόπων με τους οποί-
ους οι πολιτικές ελίτ, τόσο της Δεξιάς
όσο και της Αριστεράς, και οι στοα-
τιωτικές ελίτ, δηλαδή οι Έλληνες
αξιωματικοί, μετά την πτώση της
δικτατορίας μετέβαλαν τη συμπεοι-

φορά τους και αργότερα τις στάσεις
και αντιλήψεις τους. Όπως υποστηρί-
ζει η συγγραφέας, οι μεν ηγεσίες της
ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των κομμάτων
της Αριστεράς μετά το 1974 στράφη-
καν σταδιακά προς μετριοπαθέστερες
θέσεις και πρακτικές σε ό.τι αφορά
τις μεταξύ τους ιδεολογικές διαφορές
ως προς βασικές όψεις οικοδόμησης
του μετα-δικτατορικού πολιτικού
συστήματος, οι δε στρατιωτικοί προ-
σάρμοσαν αρχικά τη συμπεριφορά
τους και αργότερα και τις αντιλήψευ;
τους στις απαιτήσεις λειτουργίας του
νεοπαγούς συστήματος.

Η συγγραφέας πραγματοποίησε
σχετική εμπειρική έρευνα στην Ελλάδα
και στις ΗΠΑ κατά τα μέσα της δεκα-
ετίας του 1990. Μελέτησε κομματικά
κείμενα και προσωπικά αρχεία πολι-
τικών πρωταγωνιστών της μεταπολι-
τευτικής περιόδου, χρησιμοποίησε
δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου
και υλικό αδημοσίευτων μνημονίων
και μαγνητοφωνημένων συνεντεύξε-
ων Ελλήνων πολιτικών και κυρίως
έλαβε προσωπικές συνεντεύξεις
«βάθου;» από περίπου ενενήντα βου-
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λευτές, πρώην υπουργούς, ηγετικά
στελέχη όλων των κομμάτων, κ<!θώς
και από απόστρατους αξιωματικούς.
Τα στοιχεία που συνέλεξε τα ενέταξε
στην προσέγγιση της θεωοια; των ελίτ,
όπως αυτή εκφράζεται σήμερα από
τους Αμερικανούς πολιτικούς επιστή-
μονες Michael G. Burton, Richard
Gunther και John Higley σε δημοσιεύ-
ματά τους για το ρόλο των πολι τι-
κών ελίτ κατά τη μετάβαση στη δημο-
κρατία στη Λατινική Αμερική, τη
Νότια Ευρώπη και την Ανατολική
Ευρώπη. Η συγγραφέας περιορίζεται
σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, χωρίς
να ασχολείται καθόλου με τι; υπό-
λοιπες θεωρίες που αφορούν τον
εκδημοκρατισμό. Π.χ., δεν εξετάζει
καθόλου τις θεωρίες που αποδίδουν
μεγάλη σημασία στις εξωτερικές, διε-
θνείς, Όικονομικές και πολιτιστικές
πιέσεις και συνθήκες που ευνοούν τη
δημοκρατική μετάβαση και εδραίωση
ούτε τις θεωρίες που συζητούν τις
ταξικές συγκρούσεις και συμμαχίες
που υποβόσκουν σε τέτοιες μεγάλες
συστημικές μεταβολές. Αφιερώνει δε
στους δομικούς-ιστορικούς παοάγο-
ντες ερμηνείας της εδραίωσης της
δημοκρατίας σαφώς λιγότερες σελί-
δες από ό,τι στη συμπεριφορά και στις
πεποιθήσεις των ελίτ.

Η ανωτέρω προσέγγιση των ελίτ,
την οποία υιοθετεί, υποστηρίζει ότι
υπάρχουν δύο τρόποι μέσω των οποί-
ων εξελίσσεται επιτυχώς η διαδικα-
σία της μετάβασης από τον αυταρχι-
σμό στη δημοκρατία και εδραιώνεται
το νέο δημοκρατικό πολίτευμα. Ο
πρώτος τρόπος αφοοά τις συνεννοή-

σεις ή συμφωνίες μεταξύ των ελίτ
(elite sett1ements, elite pacts), δηλαδή
συμφωνίες για την παράδοση της
εξουσίας μεταξύ εκπροσώπων του
απερχόμενου αυταρχικού καθεστώτος
και εκπροσώπων των δημοκρατικών
πολιτικών κομμάτων του αναδυόμε-
νου δημοκρατικού καθεστώτος. Αντί-
στοιχες συνεννοήσεις μπορεί να προ-
κύψουν, πριν από την πτώση ή κατά
την εκπνοή του αυταρχικού καθεστώ-
τος, μεταξύ των ηγεσιών των αντι-
στασιακών οργανώσεων ή ομάδων. Η
Καρακατσάνη επιχειρηματολογεί πει-
στικά ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο στην
περίπτωση της Ελλάδας, καθώς κατά
την διάρκεια της δικτατορίας οι συνο-
μιλίες μεταξύ των αντιστασιακών δεν
απέδωσαν καρπούς. Απλώς δημιουρ-
γήθηκε ένα διάχυτο θετικό κλίμα μετα-
ξύ τους. Ούτε το 1974, κατά τη μετά-
βαση στη δημοκρατία, έλαβαν χώρα
σημαντικές τέτοιες συνομιλίες ή συμ-
φωνίες, εκτός από την εσπευσμένη
σύσκεψη πολιτικών και στρατιωτικών
αρχηγών μετά από την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο η οποία κατέληξε
στην πρόσκληση προς τον Κ. Καρα-
μανλή. Στη συνέχεια, ο ηγέτης της ΝΔ
έλαβε τις κυριότερες αποφάσεις για
την εδραίωση της δημοκρατίας σχε-
δόν μόνος του.

Ο δεύτερος τρόπος, που η συγγοα-
φέας θεωρεί ως εναλλακτική θεωρη-
τική υπόθεση εργασίας, είναι η σύγκλι-
ση των ελίτ (elίte convergence). Η υπό-
θεση υποστηρίζει ότι οι πολιτικές ελίτ
της αντιπολίτευσης, που μετά την
πτώση του αυταρχικού καθεστώτος
τυχόν δεν αναγνωρίζουν το νέο δημο-
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κρατικό καθεστώς ή δεν κερδίζουν
τις εκλογές, σταδιακά στρέφονται
προς μετριοπαθέστερες θέσεις. Για
λόγους διεύρυνσης της εκλογικής τους
βάσης, οι ελίτ αυτές προσεγγίζουν
προς το κέντρο του πολιτικού φάσμα-
τος, αποποιούμενες τις αρχικώς απορ-
ριπτικές για το νέο δημοκρατικό πολί-
τευμα θέσεις τους. Υιοθετούν προ-
γραμματικές θέσεις πλησιέστερες προς
εκείνες της ελίτ του κόμματος που
κυβερνά, με σκοπό να του αποσπά-
σουν ψήφους. Η Καρακατσάνη αφιε-
ρώνει το κύριο σώμα της μονογρα-
φίας της σε αυτήν την υπόθεση εργα-
σίας, θεωρώντας ότι ταιριάζει στην
ελληνική περίπτωση. Η στροφή προς
μετριοπαθέστερες θέσεις ήταν ορατή
εξαρχής στο κυβερνών κόμμα της
μεταπολί τευσης, δηλαδή στη ΝΔ, από
την ίδρυσή της. Η ΝΔ είχε δημοκρατι-
κότερο προφίλ από την προ-δικτατο-
ρική Δεξιά. Όπως εξηγεί η συγγραφέ-
ας, η δεύτερη από τις ανωτέρω θεω-
ρίες (elite convergence) πρεσβεύει
εσφαλμένα ότι, με την πάροδο του
χρόνου, αναμένεται μόνο τα κόμματα
της αντιπολίτευσης (και όχι της κυβέρ-
νησης) να συγκλίνουν προς το κέντρο.
Ωστόσο, η ΝΔ συνέκλινε προς το
κέντρο, ενόσω ήταν στην κυβέρνηση.

Η Καρακατσάνη προβάλλει δύο
ακόμα σημαντικούς ισχυρισμούς.
Πρώτον, υποστηρίζει ότι, κατά τη δια-
δικασία της εδραίωσης της Τρίτης
Ελληνικής Δημοκρατίας, παρατηρή-
θηκε σύγκλιση και από τα υπόλοιπα
πολιτικά κόμματα, τα οποία βρίσκο-
νταν στην αντιπολίτευση. Και δεύτε-
ρον, ότι το ίδιο συνέβη και με τους

στρατιωτικούς, οι οποίοι, κατά τη
συγγραφέα, για μεγάλο διάστημα μετά
την πτώση της δικτατορίας, είχαν επι-
φανειακή μόνο προσήλωση στη δημο-
κρατία, διατηρώντας την πεποίθηση
ότι είχαν την αποστολή να επέμβουν
εφόσον το έκριναν σκόπιμο. Η συγ-
γραφέας υποστηρίζει ότι μπορεί η
συμπεοιφοοά τους να ήταν δημοκρα-
τική, εφόσον είχαν υποταχθεί στη νέα
πολιτική ηγεσία, όμως οι στάσεις και
οι αντιλήψε«; τους απείχαν από την
πλήρη νομιμοφροσύνη προς το νέο
πολίτευμα και μεταβλήθηκαν πολύ
αργότερα μετά την κατάρρευση της
δικτατορίας. Ως προς τον πρώτο από
τους ανωτέρω ισχυρισμούς, μπορούν
να προβληθούν πολλές αντιρρήσεις.
Ενώ δηλαδή πράγματι υπήρξε συναί-
νεση των ελίτ, τόσο της ΝΔ όσο και
των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, ως
προς τις βασικές επιλογές του νέου
αυτού δημοκρατικού καθεστώτος, η
συναίνεση αυτή αφορούσε μόνον ορι-
σμένες όψει; της μετάβασης στη δημο-
κρατία. Πλήθος επιλογών της ΝΔ για
σημαντικές όψευ; του πολιτεύματος
και των σπουδαιότερων τομέων δημό-
σιας πολιτικής, από την έκταση της
αποχουντοποίησης και το εκλογικό
σύστημα μέχρι την οικονομική και την
εξωτερική πολιτική της χώρας, βρέ-
θηκαν στο στόχαστρο σύσσωμης της
αντιπολί τευσηξ. Ακόμα και όταν το
ΠΑΣΟΚ, μετά το 1977,κατέστησε τον
πολιτικό του λόγο ηπιότερο, η από-
σταση μεταξύ αυτού και της ΝΔ ήταν
πολύ μεγάλη τόσο σε θεσμικά ζητή-
ματα όσο και σε ζητήματα δημόσιας
πολι τικής (το τελευταίο αναγνωρίζε-
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ται και από την Καρακατσάνη). Η
απόσταση αυτή, που δεν μεταφραζό-
ταν σε «σύγκλιση των ελίτ», ήταν
ακόμα μεγαλύτερη μεταξύ της ΝΔ και
του ΚΚΕ. Προκειμένου να υποστηρί-
ξει τον ισχυρισμό της για τη συμβολή
της μετριοπάθειας στην εδραίωση της
δημοκρατίας, η συγγραφέας παραθέτει
τη στροφή προς μετριοπαθέστερες
θέσεις που επιχείρησαν το ΠΑΣΟΚ
μετά το 1981, αφότου ανήλθε στην
εξουσία, και το ΚΚΕ, κατά την περίο-
δο 1989-1990. Αλλά αυτές οι μετα-
στροφές αφορούν την περίοδο μετά
την ολοκλήρωση της εδραίωσης της
δημοκρατίας. την οποία οι περισσό-
τεροι συγγραφείς χρονολογούν στο
1981, κατά την πρώτη ομαλή εναλλαγή
κομμάτων στην εξουσία μετά το 1974.

Ο δεύτερος ισχυρισμός της Καρα-
κατσάνη, για την καθυστερημένη ιδε-
ολογική μεταστροφή των στρατιωτι-
κών, είναι ακόμα πιο προβληματικός.
Στηρίζεται σε ελάχιστα πρωτογενή
στοιχεία (σε αποσπάσματα από ελά-
χιστες συνεντεύξεις με αξιωματικούς)
και σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες,
από μία ή δύο δευτερογενείς πηγές,
για κινήσεις μερίδων του στρατού,
απόπειρες πολιτικών δολοφονιών
κατά του Κ. Καραμανλή και απόπει-

ρες στρατιωτικών πραξικοπημάτων
μεταξύ των ετών 1974 και 1983.

Γενικότερα, με εξαίρεση το κεφά-
λαιο για τις στρατιωτικές ελίτ, η τεκ-
μηρίωση του βιβλίου είναι επαρκής.
Είναι προφανές ότι η Καρακατσάνη
ελέγχει τις σχετικές θεωρητικές δια-
μάχες και ότι έχει συγκεντρώσει πρω-
τότυπα εμπειρικά στοιχεία. Τα απο-
σπάσματα από τις συνεντεύξεις της
είναι πάρα πολύ διαφωτιστικά. Το
βιβλίο θα ήταν ακόμα πιο ελκυστικό
αν περιείχε, έστω σε παράρτημα, επι-
πλέον υλικό από τις συνεντεύξεις
αυτές. Θα άξιζε επίσης να είχαν προ-
στεθεί πίνακες με εκλογικά αποτελέ-
σματα, ώστε να φαίνεται η εξέλιξη της
δύναμης των πολιτικών κομμάτων
κατά τη διάρκεια της εδραίωσης της
δημοκρατίας, καθώς και με τα ονό-
ματα όσων πολιτικών τής παρεχώρη-
σαν επώνυμες συνεντεύξεις. Στα θετι-
κά του βιβλίου προσμετρώνται η
σαφήνεια και η λιτότητα στην έκφρα-
ση, τα λίγα πραγματολογικά λάθη και
η στενή σύνδεση των προσφερόμενων
εμπειρικών στοιχείων με το θεωρητικό
πλαίσιο.
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