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Πολιτική

Το πολιτικό πανόραμα
μετά τη δικτατορία

Η 
πορεία της μεταπολιτευτικής 
Ελλάδας από το τέλος της 
δικτατορίας των συνταγμα-
ταρχών ως τις αρχές του 
21ου αιώνα, παρά το γε-

γονός ότι είχε προσελκύσει και νωρίτερα 
το ενδιαφέρον των μελετητών, κατέστη 
αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής στον 
απόηχο της οικονομικής κρίσης. Καθώς 
το επίκεντρο της ανάλυσης μετατοπιζόταν 
βαθμιαία από τον γενικό Τύπο σε εξειδι-
κευμένα έντυπα, πληθώρα εκδόσεων και 
δημοσιεύσεων στον χώρο των πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 
διερεύνησαν πολλαπλές πτυχές της επο-
χής είτε ως φόντο είτε ως προϋπόθεση 
της κρίσης χρέους. Δείκτη τόσο της αυξα-
νόμενης ζήτησης όσο και της πύκνωσης 
των ερευνητικών προσεγγίσεων συνιστά ο 
ογκώδης τόμος The Oxford Handbook 
of Modern Greek Politics (εκδ. Oxford 
University Press) που εκδόθηκε πρόσφατα 
σε επιμέλεια των Κέβιν Φέδερστοουν, 
καθηγητή της έδρας Ελευθέριος Βενιζέ-
λος του London School of Economics, και 
Δημήτρη A. Σωτηρόπουλου, καθηγητή 
Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Πρόκειται για ένα μείζον συλλο-
γικό έργο από έναν εκδοτικό οίκο παγκό-
σμιας εμβέλειας το οποίο περιλαμβάνει 44 
άρθρα ελλήνων μελετητών από τον χώρο 
της πολιτικής επιστήμης, της οικονομίας 
και της κοινωνιολογίας και φιλοδοξεί να 
χαρτογραφήσει τους θεσμούς, τις πολι-
τικές παραδόσεις, το πολιτικό σύστημα, 
τις συνέχειες και τις τομές της περιόδου 
1974-2019. 

Η πλήρωση μιας απουσίας

Ως εκ τούτου, η συγκεντρωτική ματιά του 
έργου καλύπτει ένα κενό, όπως επεσή-
μαναν οι επιμελητές του τόμου. «Ελειπε 
μια επιστημονική και μάλιστα συγκριτική 
προσέγγιση στους σύγχρονους ελληνι-
κούς πολιτικούς θεσμούς, τις εγχώριες 
δημόσιες πολιτικές, τις εξωτερικές σχέ-
σεις της χώρας και τους σημαντικότερους 
πρωθυπουργούς από τη Μεταπολίτευση 
έως σήμερα» μας επεσήμανε ο κ. Σωτηρό-
πουλος. «Το ακροατήριο έχει γίνει πολύ 
εκτεταμένο διεθνώς μετά το ξέσπασμα 
της λεγόμενης “ελληνικής κρίσης” την 
περασμένη δεκαετία. Εξ αυτού αυξήθηκε 
ο αριθμός ξενόγλωσσων πηγών για την 
Ελλάδα, όμως πολλοί, ξένοι και Ελληνες, 
δεν είχαν συνολική και λεπτομερή εικόνα 
της ελληνικής πολιτικής και οικονομίας. 
Ο τόμος δίνει διεθνές βήμα σε 44 έλλη-
νες αναλυτές, ειδικούς στον τομέα τους 
και μάλιστα χωρίς αποκλεισμούς δια-
φορετικών αντιλήψεων, όπως δείχνει ο 
κατάλογος των συγγραφέων». 
«Θελήσαμε να κάνουμε μια συνολική 
εκτίμηση των συνεχειών και των τομών 
που εμφανίζονται στη διάρκεια της Με-
ταπολίτευσης θέτοντας τον αντίκτυπο της 
πρόσφατης κρίσης σε αυτά τα ευρύτερα 
συμφραζόμενα» συνοψίζει με τη σειρά 
του ο Κέβιν Φέδερστοουν. «Μια τέτοια 
αντίληψη μπορεί να χρησιμεύσει στον δι-
άλογο ως προς τον ιστορικό ορισμό της 
Μεταπολίτευσης, τη διακριτή της φύση 
και την κληρονομιά της. Σήμερα βλέπουμε 
συχνές αναφορές στο πλαίσιο της Μετα-
πολίτευσης, όπως συνέβη με την πρόσφα-
τη διένεξη για το δικαίωμα του ασύλου 
στα πανεπιστήμια, επομένως ορθώς αυτή 
παραμένει μέρος του τρέχοντος νοητικού 
χάρτη. Γενικότερα, όμως, είχαμε επίγνωση 
της πρωτοτυπίας που αποτελεί η συνολική 
ανάλυση της σύγχρονης ελληνικής πολι-
τικής – των θεσμών και των διαδικασιών 
της, της πορείας της δημόσιας πολιτικής 
της, των κομμάτων και των ηγετών της, 
των εκλογικών συμπεριφορών της. Για 
καλό ή για κακό η Ελλάδα βρέθηκε τα 

τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντος και είναι η κατάλληλη στιγμή 
για έναν έγκυρο οδηγό που να αυξήσει 
το επίπεδο της κατανόησής της. Γιατί οι 
παρανοήσεις κοστίζουν».

Η δομή του έργου

Η πρωτοτυπία, η πληρότητα και η λεπτο-
μερειακότητα του εγχειρήματος που τονί-
ζουν οι επιμελητές του αντανακλάται στη 
δομή του έργου. Την εισαγωγική ενότητα 
που εστιάζει στην ανάπτυξη του ελληνικού 
κράτους, τις σχέσεις του με την κοινωνία, 
την αγορά, την εκκλησία και τη διασύν-
δεσή του με την Ευρωπαϊκή Ενωση δια-
δέχονται ενότητες που πραγματεύονται 
τους πολιτικούς θεσμούς, τις πολιτικές 

παραδόσεις, τα πολιτικά και κοινωνι-
κά ενδιαφέροντα, τη διαμόρφωση των 
κυβερνητικών πολιτικών, την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ηγεσία. Η με-
θοδική αυτή κατανομή δεν αναιρεί τη δυ-
νατότητα ευελιξίας των μελετητών, όπου 
αυτή απαιτείται: το κείμενο του Πασχάλη 
Κιτρομηλίδη για τις σχέσεις Κράτους, 
Εκκλησίας και Ελληνισμού παρακολου-
θεί όλο το ανάπτυγμα της Ιστορίας του 
ανεξάρτητου κράτους χωρίς να περιορί-
ζεται στη Μεταπολίτευση, ενώ ο Στάθης 
Καλύβας αντλεί επίσης από το σύνολο 
της νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας της 
χώρας προκειμένου να επιχειρηματολο-
γήσει υπέρ μιας τροχιάς που εκφράζεται 
με επτά κύκλους ανάπτυξης, επτά πτωχεύ-

σεις και επτά διασώσεις. Ταυτόχρονα, 
στον καταμερισμό της ανάλυσης αντικα-
τοπτρίζονται οι τρέχουσες τάσεις και ανα-
προσαρμογές της ερευνητικής οπτικής. Η 
άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβερνητική 
του θητεία, για παράδειγμα, επιβάλλει 
πλέον μια αναδρομική διαφοροποίηση 
η οποία εκφράζεται με την αποσύνδεση 
του ρεύματος του ευρωκομμουνισμού 
και τη χωριστή εξέταση της εξέλιξής του 
από μικρό κόμμα σε μείζονα δύναμη στο 
κεφάλαιο του Γιάννου Κατσουρίδη για 
τη ριζοσπαστική Αριστερά. Σε μικρότερο 
βαθμό το ίδιο ισχύει και για τον διαχω-
ρισμό μεταξύ Κέντρου και Σοσιαλιστών 
στα αντίστοιχα άρθρα των Σωτήρη Ριζά 
και Χρήστου Λυριντζή τον οποίο δικαι-

Μια ιδιαίτερα σημαντική έκδοση χαρτογραφεί 
τον κόσμο της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής από  
το καλοκαίρι του 1974 ως το τέλος της εποχής των μνημονίωνΤου Μάρκου κάράσάρίνη
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ολογεί η απομείωση του ΠαΣοΚ που σε 
παλαιότερες αντίστοιχες επισκοπήσεις θα 
κάλυπτε ενιαία τον χώρο της Κεντροαρι-
στεράς. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι 
τα χρόνια μετά το 2010 δεν αποσπώνται 
από τον κορμό της μελέτης της εκάστοτε 
θεματικής αλλά συνεξετάζονται με την 
προηγούμενη περίοδο δίνοντας σε όλα 
τα κεφάλαια συγκριτικό χαρακτήρα.

Η σύγκριση και η κριτική

H συγκριτική διάσταση και η έμφαση στην 
αποτύπωση των εσωτερικών υποδιαιρέ-
σεων επιτρέπει ακριβώς τον εντοπισμό 
καίριων συνεχειών και ασυνεχειών. Κεί-
μενα όπως αυτά του Νίκου Αλιβιζάτου 
για τον συνταγματισμό, του Ηλία Ντίνα 
για τα εκλογικά συστήματα, του Γιάννη 
Τσίρμπα για το κομματικό σύστημα, των 
Σοφίας Βασιλοπούλου και Δάφνης Χα-
λικιοπούλου για την πολιτική κουλτούρα, 
του Στυλιανού Παπαθανασόπουλου για 
τα μέσα ενημέρωσης, του Γιώργου Κα-
σιμέρη για την τρομοκρατία παρέχουν 
ένα σαφές σχεδίασμα των μεταβολών 
που συντελέστηκαν στη μετάβαση από 
τη σταθερότητα στην αστάθεια, από την 
ευμάρεια στη λιτότητα της εποχής των 
μνημονίων. Οι διακυμάνσεις αναδεικνύ-
ονται όμως με ιδιαίτερη σαφήνεια στην 
ενότητα που αναφέρεται στη συγκρότηση 
της κυβερνητικής πολιτικής και η οποία 
συνιστά μια εκτεταμένη κριτική προσέγγι-
ση του τρόπου διαμόρφωσής της (Στέλλα 
Λάδη), της οικονομικής ανάπτυξης (Τά-
σος Γιαννίτσης), των δημόσιων οικονο-
μικών (Βασίλης Ράπανος και Γεωργία 
Καπλάνογλου), των συντάξεων (Πλάτων 
Τήνιος), του συστήματος υγείας (Μαρία 
Πετμεζίδου), του δικτύου κοινωνικής 
ασφάλισης (Μάνος Ματσαγγάνης), της 
παιδείας (Θεοφάνης Εξαδάκτυλος) και 
της μετανάστευσης (Αννα Τριανταφυλλί-
δου). Εξίσου προνομιακό πεδίο αντίστοι-
χης διερεύνησης αποτελεί και το άρθρο 
του Λουκά Τσούκαλη στην ενότητα της 
εξωτερικής πολιτικής για τη διασύνδεση 
μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
το οποίο αποδίδει με χαρακτηριστικό 
τρόπο τις κυμαινόμενες σχέσεις και αλ-
ληλεπιδράσεις σχεδόν 60 ετών από τις 
πρώτες διαπραγματεύσεις του 1959 ως 
τις πρόσφατες, πολύ δραματικότερες, 
του 2015.
Είναι σαφές ότι σε μια τέτοιου είδους 
ανάλυση έμφαση αποδίδεται περισσότερο 
στους θεσμούς και λιγότερο στα πρόσω-
πα, επομένως η συμπερίληψη των ηγετι-
κών προσωπικοτήτων της Γ΄ Δημοκρατίας 
στο τέλος του τόμου λογίζεται μάλλον 
συμπληρωματική της προσέγγισης παρά 
συστατικό μέρος του πυρήνα της. Εξ ου 
και παρατηρεί κανείς ότι επιλέγονται πο-
λιτικοί που συνδέονται με συγκεκριμένες 
τομές: οι χαρισματικοί ηγέτες της Μεταπο-
λίτευσης Κωνσταντίνος Καραμανλής και 
Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός 
της ένταξης στην ΟΝΕ Κώστας Σημίτης 
και ο εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς Αλέξης Τσίπρας (σκιαγραφημένοι 
αντίστοιχα από τους Ευάνθη Χατζηβασι-
λείου, Ανδρέα Πανταζόπουλο, Νικηφό-
ρο Διαμαντούρο και Μυρτώ Τσακατίκα). 
Η απουσία των Κώστα Καραμανλή και 
Γιώργου Παπανδρέου αντισταθμίζεται 
από την εκτεταμένη παρουσίαση της πο-
λιτικής και των πεπραγμένων τους στα 
πολλά κεφάλαια που σχετίζονται με την 
περίοδο των μνημονίων. Θα επιθυμούσε 
κανείς πάντως εδώ τα πεπραγμένα των 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Αντώνη 
Σαμαρά λόγω της δεκαετούς περίπου 
αναμέτρησης του πρώτου με τον Ανδρέα 
Παπανδρέου και της κρισιμότητας της 
πρωθυπουργίας του δεύτερου μεταξύ 
2012 και 2015.

Σύγκλιση  
και αντιθέσεις

Πολυπρισματική εξαρχής, 
η προσέγγιση του Oxford 
Handbook of Modern 
Greek Politics δεν απο-
σκοπεί στη συγκρότηση 
ενός ενιαίου αφηγήματος 
και η αρετή της έγκειται 
ακριβώς στο περιθώριο 
των διαφορετικών ερμη-
νειών και σχολών σκέψης 
που φιλοξενεί τόσο ως 
προς τις πολιτικές όσο και 
ως προς τις οικονομικές 
εξελίξεις. Μπορεί όμως 
να αναγνωρίσει κανείς 
ενοποιητικά νήματα στην 
πραγμάτευση της περιό-
δου 1974-2019, συγκλίσεις 
στις κομβικές έννοιες της 
«συνέχειας», της «ρήξης» 
και του «εξευρωπαϊσμού». 
«Θα έλεγα ότι αυτή είναι 
μια δίκαιη εκτίμηση» συ-
ναινεί ο Κέβιν Φέδερστο-
ουν. «Μετά τη δεκαετία 
του 1970 η ισχυρότερη 
δύναμη που ωθούσε τις 
ρήξεις ήταν ο αντίκτυπος 
της ένταξης στην ΕΟΚ, 
τη μετέπειτα Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Ωστόσο, το νόη-
μα της συμμετοχής στην 
ΕΕ δεν είναι ούτε στατι-
κό ούτε αδιαφοροποίητο. 
Ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής σίγουρα δεν θα 
περίμενε την ανάπτυξη 
μιας κοινής ευρωπαϊκής 
αγοράς με τις συνέπειές 
της ως προς το ρυθμιστι-
κό πλαίσιο της επιχειρη-
ματικότητας ή ένα κοινό 
νόμισμα συνδεδεμένο με 
μία συγκεκριμένη (ορντο-
λιμπεραλιστική) ορθοδο-
ξία. Τα πρώτα χρόνια του 
“ήπιου” εκσυγχρονισμού 
της Ελλάδα, όταν το χρή-
μα εισέρρεε, ξεπεράστη-
καν από τους αυστηρούς 
περιορισμούς της τρόι-
κας. Η αναλυτική έννοια 
του “εξευρωπαϊσμού” 
εστιάζει στις εσωτερικές 
αντιθέσεις, στις ασυμμε-
τρίες μεταξύ διάφορων 
τομέων, στον τρόπο με 
τον οποίο η ενσωμάτωση 
στην ΕΕ επέδρασε στην 
οικονομία και στην κοι-
νωνία. Συνδέοντας την 
ευρωπαϊκή με την εσωτε-
ρική διάσταση μπορούμε 
να υπογραμμίσουμε ση-
μαντικά χαρακτηριστικά 
της ελληνικής ανάπτυξης, 
αλλά και τις ανεπάρκει-
ες των όσων πρόσφερε η 
ΕΕ και τις ευκαιρίες που 
η Ελλάδα αγνόησε». Η 
σύγχρονη ελληνική πολι-
τική, η σκηνή της Μεταπο-
λίτευσης, αποδεικνύεται 
πρωτίστως ένας χώρος 
αντιθέσεων. 

Μια ιστορία μυστηρίου από τον 
εισηγητή του νεότερου γαλλικού 
αστυνομικού μυθιστορήματος 
Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ

Σ
τις αρχές της δεκαετίας του ’70 εμφανίστηκε 
στη Γαλλία, τη χώρα όπου ο Εμίλ Γκαμποριό 
επινόησε τον αστυνόμο Λεκόκ στο μυθιστόρη-
μα Η υπόθεση Λερούζ (1866), το νέο αστυνο-
μικό μυθιστόρημα, το «neo-polar», με εισηγητή 

τον Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ (Υπόθεση Ν’Γκούστρο, 1971), ο 
οποίος προσέδωσε στο αμερικανικό hardboiled κοινωνικές 
και πολιτικές αποχρώσεις. Ο Μανσέτ (1942-1995), ο επι-
φανέστερος εκπρόσωπος του «neo-polar», εισήγαγε στην 
πλοκή των έργων του τους προβληματισμούς της εξέγερσης 
του Μάη του ’68. Απολύτως πολιτικό ον, με δράση σε ποι-
κίλους κοινωνικούς χώρους, χαρακτηριζόταν από ακρο-
αριστερές ιδέες και είχε αναρχομαρξιστικές αντιλήψεις.
Στο μυθιστόρημα Νεκροτομείο πλήρες ο Μανσέτ αποφεύ-
γει τις κοινωνικές και πολιτικές επισημάνσεις, γράφει μια 
ιστορία μυστηρίου με κεντρικό ήρωα και αφηγητή τον ιδι-
ωτικό ντετέκτιβ, πρώην αστυνομικό, Εζέν Ταρπόν, ο οποίος 
πρωταγωνιστεί και στο Τι λούκι! που κυκλοφόρησε πριν 
από χρόνια από τις εκδόσεις Στάχυ. Μοναχικός, έντιμος 
και πότης, ένα είδος Γάλλου Φίλιπ Μάρλοου – λιγότερο 
Σαμ Σπέιντ –, που κοιμάται πολύ και διαβάζει βιβλία στον 
ελεύθερο χρόνο του, ο Ταρπόν δέχεται την επίσκεψη μιας 
νεαρής κοπέλας, ονόματι Μέμφις Σαρλ, η οποία του ανα-
κοινώνει πως βρήκε τη συγκάτοικό της, κάποια Γκριζέλντα, 
μαχαιρωμένη μέσα στο σπίτι τους. Δεν καλεί την αστυνομία 
διότι θα θεωρηθεί ένοχη, εξάλλου το μαχαίρι είναι δικό 
της. Ο Ταρπόν δεν δέχεται κι αυτή εξαγριωμένη τον χτυ-
πάει άσχημα. Αργότερα, τον επισκέπτεται ο αδελφός της 
νεκρής που ζητάει εκδίκηση. Οι κοπέλες είναι ηθοποιοί και 
παίζουν σε τολμηρές ταινίες και η ιστορία αφορά κυκλώ-
ματα πορνείας και διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς, 
τα μυστικά μιας οικογένειας, αλλά και τα σεξουαλικά 
ένστικτα των ανδρών που οδηγούν σε εγκλήματα. Ασφα-
λώς, είναι η αστυνομία που αναλαμβάνει την υπόθεση, ο 
Ταρπόν απλώς επιχειρεί να την εξιχνιάσει.
Οπως είπαμε, ο συγγραφέας δεν κάνει κοινωνικά σχόλια, 
ωστόσο στο μυθιστόρημα υπάρχουν διάσπαρτες φράσεις 
που φανερώνουν την επιθυμία του να μιλήσει για πολιτι-
κή. Για παράδειγμα, ο ήρωας λέει πως ποτέ δεν είπε πως 
«έχουμε δημοκρατία», πως δυσκολεύεται να καταλάβει 
τους ανθρώπους που «γίνονται μπάτσοι», ένας άλλος, 
θαυμαστής του Χίτλερ, λέει πως η Γαλλία «βρίσκεται στα 
χέρια των Εβραίων και των αράπηδων», 

Οι σκέψεις του συγγραφέα

Στο εξαιρετικό επίμετρο του βιβλίου  υπάρχουν σημειώματα 
και συνεντεύξεις του συγγραφέα, ο οποίος εκφράζει τις 
σκέψεις του για την αστυνομική λογοτεχνία. Διαβάζουμε: 
«το κοινό και ενδιαφέρον συνδετικό στοιχείο, ας πούμε, 
ανάμεσα στην αρχαία τραγωδία, το ουέστερν και το αστυ-
νομικό μυθιστόρημα δεν είναι ότι και τα τρία μιλάνε για 
το Κακό, αλλά μάλλον ότι μόνο ο θάνατος μπορεί να στα-
ματήσει την κίνηση των προσώπων». Επίσης: «μέσω του 
αστυνομικού μυθιστορήματος θα περιγράψουμε κοινωνικά 
και ιστορικά τον νόμο και την τάξη που ισχύουν τη στιγ-
μή του εγκλήματος, και θα υπογραμμίσουμε τις μεγάλες 
διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της πρακτικής ύπαρξης 
των πολιτών – λειτουργών ή αντιπάλων της τάξης – και 
της δικαιοσύνης».
Ο Μανσέτ, ο οποίος έγραψε και βιβλία για παιδιά, σε-
νάρια, λογοτεχνικές και κινηματογραφικές κριτικές, ενώ 
μετέφρασε αμερικανούς αστυνομικούς συγγραφείς και 
πολλά μυθιστορήματά του μεταφέρθηκαν στον κινηματό-
γραφο από τους Κλοντ Σαμπρόλ, Φιλίπ Λαμπρό, Αλέν 
Ντελόν, Ζακ Ντερέ, εκμυστηρεύεται: «Με έχει απασχολήσει 
το ερώτημα: “Τι είναι το αστυνομικό; Τι σημαίνει γράφω 
ένα αστυνομικό; Είμαι ένας αθεράπευτος αριστερός δια-
νοούμενος και δεν ντρέπομαι εξάλλου γι’ αυτό. Αντιγράφω 
τους μεγάλους Αμερικανούς, αλλά το να αντιγράφεις τους 
μεγάλους Αμερικανούς σημαίνει να κάνεις κάτι διαφορε-
τικό από αυτούς, είναι το πρόβλημα που πραγματεύεται 
ο Μπόρχες στο κείμενό του “Piere Menard, συγγραφέας 
του Δον Κιχώτη”!». Επομένως, διαβάζοντας τα βιβλία του 
Μανσέτ, ο σύγχρονος συγγραφέας μπορεί να πάρει ιδέες 
για να γράψει τα δικά του.

Το νουάρ ενός 
αριστερού 
διανοουμένου

Ο Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ 
δεν κάνει  
κοινωνικά σχόλια 
σε αυτό το βιβλίο, 
ωστόσο υπάρχουν 
διάσπαρτες φράσεις 
που φανερώνουν 
την επιθυμία του  
να μιλήσει  
για πολιτική
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