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A politikai tudományok Görögországban*

Apám emlékére

A fejlődésben megkésett más országokhoz hasonlóan Görögország
ban is viszonylag fiatal diszciplínának tekinthetők a politikai tudomá
nyok: az utóbbi húsz évben indultak látványos fejlődésnek.

Ennek oka elsősorban a 20. század görög történelmében rejlik, 
amelynek fontos állomásai voltak a két háború közötti időszakot meg
határozó nemzeti-meghasonlás, a fasiszta Metaxas-diktatúra (1936- 
1940), a második világháború (1940-1941), a német megszállás, a 
polgárháború (1945-1949), az ezt követő konzervatív rezsimek idő
szaka (ötvenes évek), valamint a katonai diktatúra (1967-1974). E 
történelmi tényezők hatására olyan politikai légkör alakult ki, amely 
nem kedvezett a társadalomtudományok és ezen belül a politikai tu
dományok fejlődésének. Polgárháborús viszonyok közepette vagy 
parancsuralmi rendszerekben a politikai vezetés rendszerint gyanús
nak, sőt veszélyesnek tartja ezeket a tudományokat. Pangásuk oka 
tehát a szorosabban vett tudományosság körén kívül keresendő.

* Jelen írást a Görög Politikatudományi Társaság IV. Országos Konferenciájának (Athén, 
1994. december 7-9.) anyaga, valamint a Társaság elnökével, Niktforos Diamandurosszaí 
készített interjú alapján állítottam össze, Diamanduros úrnak e helyütt is szeretném.köszöne- 
temet kifejezni. Ugyancsak hálával tartozom a konferencia titkárainak, Zrna Asimakopulunak 
és Niki Maronitinek, akik az anyaggyűjtésben voltak segítségemre. Végezetül köszönetét 
szeretnék mondani tanáraimnak, Haskó Katalinnak és Fokasz Nikosznak, akik a kéziratot 
elolvasták és tanácsokkal láttak el.



PANAJOTISZ VALLIANATOSZ 144

TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK

A tágan értelmezett politikatudomány az alkotmányjog oktatásához 
és kutatásához kapcsolódva a 19. század végén jelent meg a görög 
felsőoktatásban. Az ezt követő több mint fél évszázados időszakban 
- elsősorban a fentebb vázolt történelmi okok folytán - a tudomány
szak lassan gyarapodott. A szorosabban vett politikatudományok fej
lődésének első jelei csupán az í960-as években érzékelhetők. A pol
gárháborút követő félelem légköre és az ötvenes évekre általában 
jellemző stagnálás időszaka után a hatvanas évek elejére az eszmélés 
és a múlt nyomasztó örökségével való szakítás volt a jellemző. A 
közélet demokratizálását, az ország fejlődését és a modernizációt 
sürgető társadalmi igények ösztönzőleg hatottak a társadalomtudo
mányokra, köztük a politológiára is.

1961-ben az ország akkori miniszterelnöke (és 1995 tavaszáig köz- 
társasági elnöke), K. Karamanlisz létrehozta a Gazdasági Tervező és 
Kutató Intézetet (KEPE). Az intézet vezetésére A. Papandreu! (az 
ország nemrég elhunyt miniszterelnökét) kérte fel, aki akkor a 
berkeley-i egyetemen tanított. Ugyanekkor jött létre az UNESCO 
támogatásával a Társadalomtudományi Központ (később Nemzeti 
Társadalomtudományi Központ). A politikai tudományokkal foglal
kozó első tanszéket - az Athéni Akadémia mai tagja, Angelosz 
Vlachosz által vezetett politikaelméleti katedrát - 1964-ben alapítot
ták az athéni Pandios Intézetben. A tudományterület látványos fel
lendülését azonban 1967-ben megtorpanásra kényszerítette a katonai 
diktatúra. Görögországban a szakma művelőit némaságra kárhoztat
ták, számos tudós külföldre távozott, s ott folytatta munkásságát. A 
fiatalok, közülük sokan hazájukból elmenekülve, külföldi egyeteme
ken végezték tanulmányaikat.

1974-ben, a diktatúra bukása után Görögországban demokratizá
lódott és normalizálódott az élet. Ez újabb lendületet adott a politi
kai tudományok fejlődésének, amihez az is hozzájárult, hogy nagy 
számban tértek haza a külföldre kényszerített politikatudósok. 1979- 
ben az Athéni Egyetem Jogtudományi Karán G. Metaxas vezetésé
vel újból megkezdte működését a Politikatudományi Tanszék, és 
1982-ben az ugyanehhez az egyetemhez tartozó Pandios Intézetben 
hoztak létre első ízben intézeti rangú politikatudományi központot, 
továbbá politikatudományi tanszéket kapott a Thesszaloniki Egye
tem Jogi Kara is.

A politikai tudományok Görögországban hosszú időn át a diszcip
lína általános fejlődését meghatározó nagy külföldi iskolák hatása 
alatt formálódtak. A 19. század végén, amikor a stúdiumok közép
pontjában az alkotmányjog-állt, a német iskola befolyása volt a meg
határozó, mivel maga az újkori görög jogtudomány is erős német 
hatás alatt állt. Ezt a francia iskola dominanciája követte. Idővel egy
re jelentősebbé vált az angolszász eszmeáramlatok hatása, ami első
sorban az elméleti reflexiók és az empirikus tényanyag együttes al
kalmazásában mutatkozott meg.
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A diktatúra bukása után befolyásos marxista iskola alakult ki. A 
baloldali irányzatok létrejöttében fontos szerepe volt a jobboldali dik
tatúra negatív hatásának és a nyugat-európai radikális marxista balol
dal (1968 májusa) befolyásának: ne feledjük, hogy az ezredesek ural
ma alatt számos tudós ésjiatal élt külföldön. E baloldali irányzatok 
hatása mindvégig igen jelentős volt az 1970-es évek tudományos ter
mésében. A nyolcvanas években azután ez a világnézeti egyoldalú
ság megszűnik, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy a fiatalabb 
kutatónemzedék már más körülmények között folytatta tanulmánya
it, és egyre nagyobb számban tértek haza észak-amerikai egyeteme
ken képzett szakemberek.

Az utóbbi húsz évben elért fejlődésnek köszönheti létrejöttét a Görög 
Politikatudományi Társaság, az ÉEPE. Nonprofit szervezetként foly
tatja munkáját, és célja a politika jelenségkörének kutatása Görögor
szágban és a tágabb értelemben vett európai térségben. Több mint 
250 fős tagsága igen változatos képet mutat (a posztgraduális vég
zettség előfeltétele a felvételnek): a politikatudományok művelőin 
kívül a rokon diszciplínák képviselőit - nemzetközi jogászokat, szo
ciológusokat stb. - is magában foglal. Az utóbbi hat-hét évben tevé
kenysége látványosan ível felfelé. A demokratikus intézményrend
szer megszilárdulása, a humántudományokkal szembeni kormányza
ti magatartás pozitív irányú változása és az 1988-1990 között Görö
gországban és Kelet-Európábán végbement változások fokozták a 
politikai tudományok iránti érdeklődést. Közrejátszott az is, hogy 
egyre több igen alaposan felkészült fiatal szakember választotta kuta
tása tárgyául ezt a szakterületet, amely immár intézményesült jelle
get és szervezeti formát nyert. A Társaság tevékenysége ma már igen 
széles körű: előadásokat, munkacsoportokat és konferenciákat szer
vez, amelyekre a hazaiakon kívül külföldi kutatókat is meghívnak.

A Társaság kettős célt tűzött maga elé. Egyfelől a görögországi 
poíitikatudósok és a rokon szakmák művelőinek eszmecseréjét'kí
vánja elősegíteni, másfelől a hazai szakemberek és külföldi kollégáik 
közötti kapcsolatokat szorosabbra fonni. Emellett kiadói tevékenysé
get is folytat: nem csupán könyveket jelentet meg, hanem 1993 janu
árja óta Elliniki Epitheorisi Politikis Epistimis (Görög Politikatudo
mányi Szemle) címmel félévente megjelenő folyóiratot is kiad, amely 
a Társaság hivatalos orgánuma. Tevékenységében fontos helyet fog
lal el a négyévenként megrendezésre kerülő országos konferencia, 
amely a szaktudósokon kívül a politikusok, a tömegtájékoztatás és a 
nagyközönség érdeklődésére is számot tart. E konferenciákon a gö
rög politikatudományt foglalkoztató aktuális problémák kerülnek te
rítékre.

A Társaság 1994. december 7-e és 9-e között rendezte meg IV. 
Országos Konferenciáját. 1994-ben volt húsz éve, hogy Görögor
szágban megbukott az ezredesek diktatúrája, és az ország parlamen
táris demokráciát választott államformául, élén köztársasági elnök
kel (történelme során az újkori Görögország csaknem mindvégig ki
rályság volt). Az évfordulóhoz kapcsolódó ünnepségsorozatba illesz



FANAJOTÍSZ VALUANATOSZ______________ *________________________ 146

kedett a konferencia is, amely az alábbi címet kapta: Húsz év demok
rácia, a Harmadik Görög Köztársaság európai perspektívában (1974- 
1994).

Közjogi értelemben és lényegét tekintve is ez a két évtized volt az 
1830-ban alapított modern görög állam történetének legdemokratiku
sabb időszaka, hiszen ekkor szilárdult meg és vált az egész társada
lom számára elfogadottá a demokrácia intézményrendszere. Ugyan
akkor azonban e két évtized politikai fejleményei, az európai integrá
ció által szükségessé váló koordináció és a modem állam megterem
tésének szükségessége felszínre hoztak egy sor, a politikai rendszer 
működésének minőségével kapcsolatos problémát, valamint számos 
egyéb, a görög társadalom egészét érintő gondot és ellentmondást. E 
problémák okaival, természetével és a „hogyan tovább?” kérdésével 
foglalkoztak a rendezvény előadói, a görög politikai tudományok leg
rangosabb képviselői. A konferenciának külföldi résztvevői is vol
tak, ésaz Ő közreműködésükkel vitatták meg a dél- és kelet-európai 
országok demokratizálódásának tapasztalatait.

Témakörök

Említettem már, hogy a görög politikatudomány első virágzó perió
dusa a hatvanas évekre esik. Ebben a periódusban számos érdekes 
tanulmány jelent meg, többségük elméleti síkon mozog, amiben a 
politikatudományi kutatások anyagi támogatásának hiánya is közre
játszott. Érdemes megjegyezni, hogy az első szociológiai, politológi
ai kutatásra Görögországról 1963-ban került sor, az UNESCO támo
gatásával és J. Meynaud, francia szociológus vezetésével, eredmé
nyeit a Politikai erők görögországban című könyvben tették közzé. 
Ez a könyv éveken keresztül az egyetlen nem görög nyelvű forrás 
volt a görög társadalomról és politikáról.
. A görög politikai tudományok fejlődésében 1974-ben, a katonai 

■ diktatúra bukásával új szakasz kezdődik. Az elméleti megközelítés 
mellett fontos szerephez jutnak az empirikus kutatások is. Ehhez ked
vező feltételeket teremt az anyagi források bővülése: az állami szféra 
(a kormány, az egyetem, az Európai Unió stb.) mellett a magánszfé
ra is hozzájárul a kutatások finanszírozásához.

Szélesedik a kutatások tematikája is. Az alábbiakban a főbb téma
körökről lesz szó.

Pártok és választások

Ebbe a témakörbe tartozik mindenekelőtt a görög politikai pártok 
rendszerének elemzése. Ezen belül meghatározó helyet foglal el a 
Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASZOK) társadalmi, történelmi, 
politikai és ideológiai összetevőinek bemutatása, mivel a PASZOK 
győzelme az 1981-es választáson fordulópontot jelent a görög politi
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ka történelmében, akkor alakult meg az első nem konzervatív görög 
kormány. A politológusok kutatják a szocialista kormány hatását a 
görög társadalomra, pontosabban olyan területen, mint a politikai 
tolerancia, a társadalmi struktúra, a munkaviszonyok és az emberi 
kapcsolatok (M. Spourdalakisz, Cr. Vemadakisz, J. Mavrisz, G. 
Moszhonasz), Foglalkoznak a populizmus nyolcvanas évekbeli tér
hódításával (Ch. Lyrintzisz, M. Spourdalakisz), a politikai társada
lom és a civil társadalom között kialakult egyensúlytalanság állapotá
val és ennek következményeivel, a társadalom megosztottságával (D. 
Dimitrakosz).

Fontos téma a diktatúra előtti pártstruktúra Összehasonlítása a 
diktatúra utáni idők pártjainak rendszerével. A kutatók megkülön
böztetett figyelmet fordítanak a görög politikai élet sajátos problé
máira, a jobboldal és a demokratikus erők szembenállására, a tö
résvonalak történeti eredetére és eltérő megjelenési formáira a tár
sadalmi és nemzeti kérdésekben, valamint a kliens-patrőnus rend
szerek kérdéskörében.

A gprög társadalmi és politikai élet jellegzetes fejleményeként vizs
gálják a kutatók a klientúra rendszerének kialakulását. Létrejöttének 
okait illetően eltérő értelmezésekkel találkozhatunk. Némelyek a 
modern görög állam centralizált formájával hozzák összefüggésbe a 
klientúrarendszer kialakulását (K. Tsoukalasz), mások szerint az okok 
a görögországi parlamentarizmus (N. Mouzelisz) és az általános vá
lasztójog korai bevezetésében (D. Haralambisz) keresendők. A par
lamentarizmus és az általános választójog a polgárosodott és iparoso
dott társadalom funkcionális jellemzői. A 19. századi Görögország 
társadalma preindusztriális, agrártársadalom. Éppen ezért a parla
mentarizmus és az általános választójog önmagában nem működőké
pes. A klientúra volt az a szükséges rossz, ami működőképessé tette 
a rendszert. ■

Önálló témakörként említhetjük az alkotmánynak a politikai rend
szerben betöltött szerepét feltáró kutatásokat. Bizonyára a görögor
szági társadalmi-politikai viszonyok sajátosságaival magyarázhatók 
az olyanfajta álláspontok, amelyek az alaptörvénynek egyfajta, az 
állam zavartalan működését szavatoló biztonsági szelep funkcióját 
tulajdonítják és ebből a szempontból méltatják az alkotmánymódosí
tások jelentőségét is (G. Papadimitriou).

Társadalom, állam és politikai identitás

E témakörön belül fontos helyet foglal el a görög társadalomszerke
zet jellemzőinek és egyes csoptírtjai kapcsolatrendszerének vizsgála
ta. A kollektív érdekmegjelenítés tipológiájának kidolgozása és a sza
bályozási stratégiák jellemzőinek feltárása mellett foglalkoznak a 
kutatók a görög rendszerváltozás utáni szakszervezeti mozgalom ala
kulásával, az álami szerepvállalás problematikájával, az állami bü
rokrácia és a civil társadalom kapcsolatával, a városnak a falu politi
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kai életében betöltött szerepével s ennek kapcsán a falusi lakosság 
politikai cselekvésmódjának új formáival, a szociálpolitikának az 
1960-1994 között végbement változásaival, és a szociális védőháló 
létrehozásának lehetőségeivel, a görög politika és a jogállamiság vi
szonyával a tétova reformok felé vezető úton, a szekularizált állam 
és az ortodox egyház viszonyával és általában a vallás, a társadalom 
és a politika kapcsolatával.

Nemzetközi viszonyok

Megkülönböztetett figyelmet fordítanak a politológusok a nemzetkö
zi kapcsolatok, ezen belül a görög külpolitika kérdéskörére. Ez azzal 
magyarázható, hogy az utóbbi években a Balkánon végbement átren
deződési folyamat gyökeres változásokat eredményezett a térségben 
kialakult status quo-ban, és számos problémát, sorozatos konfrontá
ciókat idézett elő az egymással szomszédos országokban kül- és bel
politikai téren egyaránt. A nolitikatudósok elemzik a nemzetközi szer
vezetekben (ENSZ, EBEE, EU) és az ország közvetlen környezeté
ben, a Balkánon képviselt görög külpolitikát, elsősorban az utóbbi 
négy-öt év fejleményeit. A módszertani és ideológiai megközelítések 
- amelyek között a real politic (Ch. Papasotiriou) a legismertebb - 
eltérőek, ennek ellenére a kutatók többsége egyetért abban, hogy 
Görögország nem tudta követni a nemzetközi életben végbement vál
tozásokat, és nagyrészt elvesztette annak a lehetőségét, hogy kulcs- 
fontosságú tényezővé nője ki magát a Balkánon. Az utóbbi években 
világszerte előtérbe kerültek a pluralista demokráciák elvei és az 
emberi, illetve a kisebbségi jogok. Görögország - ahelyett, hogy lé
pést tartott volna ezekkel a fejleményekkel - nemzetközileg elszige
telte magát és jelentős presztízsveszteséget szenvedett. Ezzel egyide
jűleg a balkáni erőviszonyok átrendeződése és az ennek nyomán ki
alakult egyensúlytalanság új konfliktusforrásokat hozott létre. E konf
liktusok - mindenekelőtt északi szomszédaival - különféle eredetű
ek, és gyökereik a határok mindkét oldalán megtalálhatók.

Az elemzők többsége arra a következtetésre jutott, hogy a görög 
külpolitikában változásokra van szükség és az egyenjogú partnerség 
elvére épülő gazdasági kapcsolatrendszer kialakítására kell töreked
ni. Ez annál is inkább indokolt, mivel Görögország szomszédainak 
elsősorban a gazdasági problémák okozzák a legfőbb gondot. Ebben 
az irányban kell latba vetni azt a befolyást, amellyel Görögország 
rendelkezik a nagy nemzetközi integrációs szervezetek (pl. az Euró
pai Unió) tagjaként (T. Couloumbisz, Th. .Veremisz, D, Konstasz, 
P. Tsakonasz, A. Heraklidisz).
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Ideológia és kultúra

Az ideológiai és kulturális tényezők szerepének feltárására irányuló 
kutatásokban alapvető téma az állampolgároknak a különböző közös
ségekben és társadalmi intézményekben tanúsított magatartása, illet
ve a tömegtájékoztatási eszközök (M. Komninou), az oktatás hatása 
az állampolgári magatartásra. Vizsgálják az iskolarendszer és a tár
sadalmi egyenlőség összefüggéseit, a szolidaritás mechanizmusainak 
formálódását és ebben a különféle társadalmi mozgalmak, köztük a 
nőmozgalom szerepét (Z. Chronaki, M. Padelidou-Malouta). Figye
lemre méltó eredmények születtek a politikai cinizmus jelenségének 
kutatásában (N. Demertzisz, P. Kafetzisz). Általános az egyetértés 
abban, hogy a politikai kultúra területén a görög társadalom még 
nem érte el a kívánt szintet, amiben döntő szerepe van a civil társada
lom kialakulatlanságának.

Útkeresés, perspektívák, új problémák

A görög politikatudósok külföldi kollégáikkal együttműködve tanul
mányozzák az egyes dél-európai demokráciák kialakulási és megszi
lárdulási folyamatait és összehasonlítják a volt szocialista országok
ban végbemenő átalakulással. Felhívják a figyelmet a dél-európai 
demokráciák további fejlesztésének szükségességére és lehetőségei
re, ugyanakkor az olyan potenciális válságtényezőkre is, amilyen a 
munkanélküliség és az oktatási rendszer. A Görög Politikatudomá
nyi Társaság elnöke, (N. Diamanduros) a dél-európai demokratizá
lódás tapasztalatai kapcsán megállapítja, hogy Kelet-Európa országai 
is okulhatnak a déliek tapasztalataiból, ha felismerik a tárgyalásos 
megoldások és a konszenzusos folyamatok fontosságát. Ehhez kap
csolódik az a meggyőződés is, amely szerint elengedhetetlen a párbe
széd intézményesítése, hiszen a konfliktusok csak így rendezhetők 
megfelelő keretek között. Ha e felismerés beépül a demokratizációs 
folyamatba, feltétlenül fel fogja gyorsítani a demokrácia megszilár
dulását.
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