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Για την αποκατάσταση των αποχρώσεων
«Πολιτική Επιστήµη: Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής
Πράξης».

Παρουσίαση
του Νίκου Παπαδάκη

«Η κοινωνία, η ανώνυµη, αυτή η οποία προεχόντως, πρέπει – ή θα έπρεπε- αδιαλείπτως
τη σκέψη µας να απασχολεί, εφόσον αισθανόµαστε πρώτα πολίτες και µετά ιδιώτες,
βρίσκεται βυθισµένη µέσα σε µια πολύπλευρη, παρατεταταµένη και ιδιαίτερα σύνθετη
κρίση….. Η Πολιτική ως ιστορική απάντηση σε όλα αυτά, αποτελεί σήµερα περισσότερο
από ποτέ, έστω και κατ’ ιδανική αναµονή την «κύρια γενική οργανωτική διαδικασία
ειρηνόφιλης παρέµβασης στο όνοµα της θέλησης των πιο πολλών ανθρώπων» (Α.- Ι. Δ.
Μεταξάς, 2016: 27- 281)

Αναντίλεκτα, η Πολιτική Επιστήµη διατηρεί την προνοµία της µελέτης του Πολιτικού
Φαινοµένου. Μελέτη η οποία δεν είναι µεθοδολογικά και επιστηµολογικά
απροϋπόθετη. Στις καταστατικές προϋποθέσεις αυτής της µελέτης συµπεριλαµβάνονται
η πειθαρχηµένη διεπιστηµονικότητα και ο «µεθοδολογικός πλουραλισµός». Εδώ η
όποια παραδειγµατική ορθοδοξία συναρθρώνεται µε την προταγµατική δυνατότητα. Η
κριτική του Καθηγητή Μεταξά στον «µεταλλαγµένο κλασικισµό», όπως τεκµηριωµένα
αρθρώνεται στο βιβλίο του η «Υφαρπαγή των Μορφών» (Αθήνα: Καστανιώτης, 2003),
1

Μεταξάς, Α.-Ι. Δ. (2016), Πολιτική Επιστήµη. Τόµος Ι: Προϋποθετικοί Όροι. Αθήνα: Ι. Σιδέρης &
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου.
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υποψιάζοµαι δεν περιορίζεται στη σχέση ιδεών και µορφής- φόρµας. Διεκδικεί κάτι
ευρύτερο: τη δυνατότητα µιας µεθόδου στην οποία δεν επιβάλλεται το επιχείρηµα και
ως τέτοια λειτουργεί επιτρεπτικά στον κριτικό αναστοχασµό. Η αίσθηση µου ως
αναγνώστη του Καθηγητή Μεταξά, είναι ότι ο Λόγος του (εδώ µε την διπλή έννοια της
ρηµατικής πρακτικής και της ορθολογικότητας) συγκροτεί έναν καινοτόµο ισόρροπο
ολισµό µεταξύ ελλειπτικότητας (όπως στη «Ρητορική των Ερειπίων» - Αθήνα:
Καστανιώτης, 2005) και επιτρεπτικότητας. Ο Μεταξάς δεν προσέγγισε ποτέ το
Πολιτικό Φαινόµενο αρδευόµενος από την ελκυστικότητα των επιδραστικών
διαφορικών διαµοιρασµών. Η ερµηνευτική «βεντάλια» του δεν εξαντλήθηκε στο
µετεωρισµό µεταξύ fortuna και virtu κατά Μακιαβέλι, ούτε στη σµιτιανή
συγκροτησιακή διαίρεση φίλων και εχθρών.

Ας µείνουµε όµως λίγο στην

αµφιλεγόµενη αξιωµατική θέση της Πολιτικής Θεολογίας του Carl Schmitt:
«Κυρίαρχος είναι όποιος αποφασίζει για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης»2. Θέση που
εκβάλει στην εκτίµηση ότι η κατ’ εξοχήν απόφαση είναι η κατ’ εξαίρεση απόφαση. Κι
εδώ, ας µου επιτραπεί µια ανίερη αναπλαισίωση.

Το Δεκάτοµο Συλλογικό Έργο για την Πολιτική Επιστήµη, έργο Μεταξά στην
πραγµατικότητα, αποτελεί την εµπράγµατη απόληξη µιας κατ’ εξοχήν απόφασης σε µια
κατ’ εξαίρεσιν συνθήκη. Εξηγούµαι: το κατ’ εξαίρεσιν αποτυπώνει την έλλειψη ενός
ανάλογου έργου όχι µόνον στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά, όχι µόνον
στην Πολιτική Επιστήµη αλλά και σε πλείστες όσες επιστηµονικές πειθαρχίες. Και η
κατ’ εξοχήν απόφαση αφορά στην επιλογή Μεταξά να αναλάβει ένα τέτοιο εγχείρηµα
2

Βλ. αναλυτικότερα Schmitt, C. (2004), Political Theology: Four Chapters on the Concept of
Sovereignty. Chicago: University of Chicago Press (original publication: 1922) και Schmitt, C. (2010 µτφ
Γ. Σαγκριώτης), Ο λεβιάθαν στην πολιτειολογία του Τόµας Χοµπς. Νόηµα και αποτυχία ενός συµβόλου.
Αθήνα: Σαββάλας.
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σε δύσκολους, και ως τέτοιους ερµηνευτικά ελκυστικούς καιρούς. Πολύ περισσότερο
από την ικανοποίηση µιας «επείγουσας ανάγκης» (µε όρους Habermas), ο Καθηγητής
Μεταξάς απευθυνόµενος σε 188 Καθηγητές και Ερευνητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, από την Πολιτική Επιστήµη και όµορες επιστηµονικές πειθαρχίες,
αναλαµβάνοντας τη Σχεδίαση και την Επιµέλεια του Δεκάτοµου, γράφοντας τον 1ο
Τόµο για τους Προϋποθετικούς Όρους εξ ολοκλήρου ο ίδιος, γράφοντας προθεµατικά
κείµενα για κάθε τόµο τα οποία επιτελούν µια κρίσιµη λειτουργία που δεν εξαντλείται
στην εισαγωγή αλλά εκτείνεται στην παροχή της δυνατότητας επιστηµολογικά
θεµελιωµένης πλοήγησης στην «αρένα των σηµασιών», παραδίδει στη δηµοσιότητα ένα
έργο που επαναπροσδιορίζει τους όρους συγκρότησης της διεύρυνσης της πολιτικής
πράξης. Τολµώ δε να πω και την ίδια την Πολιτική Επιστήµη.
Κι αυτό γιατί το Δεκάτοµο αποτελεί έναν συστηµατοποιηµένο δηµόσιο διάλογο για τις
καταγωγικές σηµασίες, τις οριοθετήσεις και τις ερευνητικές δυνατότητες των µείζονων
επιστηµονικών πεδίων, που συγκροτούν την Πολιτική Επιστήµη σήµερα διεθνώς,
διάλογο συγκειµενικά εδραιωµένο και παρακειµενικά επιτρεπτικό. Από αυτή την
άποψη, η θεµελιώδης αγωνία του Καθηγητή Μεταξά, σε όλη του την διαδροµή, για την
εδραίωση µιας γόνιµης και λειτουργικής διεπιστηµονικότητας και τελικά για τη
διακλαδική προσέγγιση του πεδίου που θεράπευσε και θεραπεύει µε αφοσίωση,
αριστεία και καινοτοµία, αποτυπώνεται στο ανά χείρας Δεκάτοµο Έργο για την
Πολιτική Επιστήµη.

Νοµίζω ότι στο σηµείο αυτό αξίζει να επιστρέψουµε λίγο στο χρόνο και να ακούσουµε
τον ίδιο τον Καθηγητή Μεταξά να προσδιορίζει περιγραφικά, ωστόσο

καθόλου

εργαλειακά, την ουσία της Πολιτικής Επιστήµης όσο και της ίδια της πολιτικής πράξης.
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Παραθέτω λοιπόν απόσπασµα από την αντιφώνησή του στο Συνέδριο που οργάνωσε το
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης το 2010, στο πλαίσιο της αναγόρευσης του σε Επίτιµο
Διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Κρήτης: «Η Πολιτική Επιστήµη και µάλιστα η σύγχρονη
–έστω και αν κάποια µισο-αδιόρατη συνέχεια προς τις παλαιότερες γνωστικές στάσεις
πάντοτε υφέρπει– επιδιώκει κάτι να υπερβεί: να προσπαθήσει όχι την επίσηµη και τυπικά
προβλεπόµενη πολιτική διαδικασία να παραβλέψει, αλλά να τη συγκρίνει µε όσα πράγµατι
συµβαίνουν και να την εµπλουτίσει µε όσα στο µεταξύ έχουν συµβεί. Και κατευθύνει τη
διαγνωστική της περιέργεια σε ο,τιδήποτε σχετίζεται –και αλλοίµονο δεν είναι λίγα– µε τις
ποικίλες εξουσιαστικές πράξεις. Για να θεωρούνται όµως αυτές οι πράξεις πολιτικές
πρέπει να δείχνουν ότι υπηρετούν έστω και καθ’ υπόθεση –διότι και η εντύπωση ως
υπόθεση αποτελεί ερευνητέα πραγµατικότητα– την επιδίωξη για µια καλύτερη συλλογική
και ατοµική ζωή. Μια τέτοια και µόνο εξουσία, ασκούµενη κατά το «τέλος πόλεως ευ
ζην», µπορεί να χαρακτηρισθεί ως πολιτική. Αυτή είναι, νοµίζω, η differentia specifica, η
επιδίωξη της ευτυχίας των πιο πολλών ανθρώπων, µε την οποία µπορεί –και µόνο
αναλυτικά– να οριοθετείται το Πολιτικό από άλλα Κοινωνικά φαινόµενα. Με τα
τελευταία συνυπάρχει, συχνά τα επικαθορίζει, αλλά και εξαρτάται από αυτά. Μόνο σε
αυτήν την εξουσία, µιας τέτοιας αποστολής, µπορεί να απονέµεται αυτό το κατ’ εξοχήν
επιδοκιµαστικό και ευγενέστατο όνοµα ή επίθετο. Πολιτική ασκούµε όλοι στο µέτρο που
µε το λόγο µας ή τη σιωπή µας ή και µε τις ασυναίσθητες πλευρές µας, ονειρικές ή άλλες,
πράξεις συµµετέχουµε στη διαµόρφωση της δηµόσιας γνώµης για την εξουσία και τον
κόσµο. Ως εκ τούτου, και µε αναφορά στην εκ της ετυµολογίας δηµοκρατική
αριστοκρατικότητα της λέξης, κάποιο χρέος σεβασµού και υποστήριξης της πολιτικής
παράγεται»3.

3

όπως δηµοσιεύεται στο Στ. Χιωτάκης & Ν. Παπαδάκης (επιµ), Πολιτική Επιστήµη: Σύγχρονες Τάσεις.
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Κοντολογίς: 6 χρόνια πριν ο Καθηγητής Μεταξάς είχε προσδιορίσει ευκρινώς την
αντιληπτική αφετηρία του Δεκάτοµου, όσο και την ανάγκη απόκρισης σε ένα επίµονο
χρέος. Δέκα Τόµοι λοιπόν για την Πολιτική Επιστήµη, που πόρρω απέχουν από το να
συνιστούν εγχειρίδια για τους επιµέρους κλάδους της. Δέκα Τόµοι που αποτυπώνουν
την διαχρονία (µε την έννοια εδώ της αναγωγής κάποιων εκ των συµβολών στις
«κλασσικές µήτρες των Κλάδων» της) και τη συγχρονία, στην εξελικτική εκδοχή της
καθώς όπως επισηµαίνει ο Καθηγητής Μεταξάς στον 1ο Τόµο «νέα θέµατα, νέες
προκλήσεις οι οποίες αναδύονται (και ανακινούνται από σειρά συµβολών ανά Κλάδο
και ανά Τόµο), έστω κι αν εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόµενη
συµπερίληψη τους στον ίδιο Κλάδο, δεν αποκλείουν την αλλαγή της εσωτερικής λογικής
του τελευταίου. Και ότι ακόµα τέτοιες µεταβολές επηρεάζουν καθιερωµένες τυπολογίες
και

ορολογίες

µε

τις

οποίες

τα

πολιτικά

φαινόµενα

ανανοηµατοδούνται,

ανακατηγοροποιούνται και ανακωδικοποιούνται» (σελ. 13).

Στον 1ο τόµο ο Καθηγητής Μεταξάς εκκινεί από έναν γενικό ορισµό της πολιτικής, για
να εστιάσει στην ανακατασκευή της έννοιας του Δηµόσιου Συµφέροντος, η οποία
(έννοια) αρδεύεται από µια, όχι σπάνια εργαλειακή, επίκληση «της θέλησης των πιο
πολλών ανθρώπων». Στη συνέχεια ανακινεί το ζήτηµα της ταξινόµησης της πολιτικής
ύλης, αφορµούµενος από τη διάκριση της Πολιτικής Επιστήµης σε αλληλεξαρτώµενους
και αναγνωρίσιµους Κλάδους, καθόλου όµως εξαντλούµενος σε αυτήν. Άλλωστε όπως
επισηµαίνει στο 3ο κεφάλαιο του 1ου Τόµου «η πολιτική ζωή συγκροτείται και
και διακυβεύµατα (Τιµητικός τόµος για τον Καθηγητή Α.- Ι. Δ. Μεταξά). Αθήνα: εκδ. Ι. Σιδέρης (υπό
έκδοση).
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ανασυγκροτείται µε ασύνορη διάθεση, προβάλλοντας κατά καιρούς νέες απρόσµενες
διακυβεύσεις…. Αυτές τις διακυβεύσεις οφείλουµε να τις επισηµαίνουµε, να τις
καταγράφουµε και να τις υποβάλλουµε σε κριτική επαλήθευση» (σελ 47). Σε τέτοιους
καιρούς ζούµε άλλωστε. Το 2016 έχει παράξει περισσότερη ιστορία από όση µπορούµε
να προσεγγίσουµε, µόνο µε παραδοσιακά αναλυτικά σχήµατα. Κι αυτό συνιστά ήδη
µια, τέτοιας τάξεως, διακύβευση για την ερµηνευτική προσέγγιση µιας, εκτατικής ως
προς τις επιπτώσεις της, νέας πολιτικής ύλης. Είναι λοιπόν εφικτή µια «εξωτερική
επίσκεψη» των πολιτικών φαινοµένων, δεδοµένου ότι όντως η απολύτως αντικειµενική
προσέγγιση πέραν από ανέφικτη είναι ίσως και αφετηριακά αναγωγιστική; Το τέταρτο
κεφάλαιο του 1ου Τόµου απαντά στην αξίωση για µια επιστηµονικά ελέγξιµη
προσέγγιση του πολιτικού φαινοµένου. Και το κάνει θέτοντας τις προϋποθέσεις και
προσδιορίζοντας τους τρόπους (εδώ µε την έννοια του modus operandi και στη µορφή 4
κανόνων) για την «πραγµατολογική πλησίαση της πολιτικής ζωής», καθόλου αφιστάµενο
ωστόσο από την αναγνώριση της συνθήκης «της σχετικότητας του επιδιωκόµενου
αποτελέσµατος» (σελ 62). Με βάση τα προαναφερθέντα, το πέµπτο κεφάλαιο προτείνει
µε πραγµατολογικούς όρους τον τρόπο υπέρβασης της απόλυτης διάκρισης ανάµεσα
στις ορθολογικές και τις σχετικιστικές προσεγγίσεις. Όντως, η ερµηνευτική λογική
µπορεί (ενδεχοµένως και οφείλει) να είναι πληθυντική και ως τέτοια δεν δύναται να
υπάγεται σε εθνοκεντρικές προϊδεάσεις και πολιτισµικές καταλήψεις του Πολιτικού
Επιστήµονα. Η προτεινόµενη ουσιαστική και µεθοδολογική «αποεθνικοποίηση των
αντιληπτικών πλαισίων» (σελ. 67) λειτουργεί προϋποθετικά για τις 3 (αυτό- και ετερο-)
επιτηρήσεις της διττής επικοινωνιακής συνθήκης, που εξηγούνται στο έκτο κεφάλαιο
και οι οποίες οριοθετούν την ευθύνη του Πολιτικού Επιστήµονα ως «πιστευόµενου
φορέα διανοούµενου λόγου» (σελ 73). Διασφαλίζουν δε την επιτέλεση της «ρητορικής
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αποµάγευσης» (σελ. 73) ώστε να επιστρέψουν στα πράγµατα οι συγκροτησιακές
αποχρώσεις τους. Ανέκαθεν άλλωστε για το Μεταξά, το όποιο χάρισµα οφείλει να
εµβαπτίζεται στην δηµόσια ευθύνη, ώστε να µην απολήγει στην νοµιµοποίηση της
κατεξουσίασης, µέσω µιας ηθικά αποσυναρτηµένης συναρπαγής.

Η τεκµηρίωση της σχετικότητας των τυπικών κλαδικών διακρίσεων, δεδοµένου του
γενεαλογικού και θεµατικού παρελθόντος των κλάδων της Πολιτικής Επιστήµης, όσο
και η αναγνώριση της διεξαρτώµενης σύστασης και της πολυπαραγοντικής σύνθεσης
των πολιτικών φαινοµένων επιτρέπει στο Μεταξά, στα επόµενα κεφάλαια του 1ου
Τόµου, να αναδείξει την προσφυγή στη διακλαδική και διεπιστηµονική συνέργεια, όχι
ως καταναγκαστικό δόγµα αλλά ως µια αναντίρρητη ανάγκη απόκρισης στην «ειδητική
ταυτότητα» (σελ. 89) των πολιτικών φαινοµένων, «η οποία τα καθιστά σήµερα
περισσότερο από ποτέ, φαινόµενα µικτά», όπως επισηµαίνει (σελ 89).
Ο Μεταξάς δεν αρνείται ούτε υποτιµά τους Κλάδους. Το αντίθετο. Τη συνοµιλία τους
επιδιώκει. Κι αυτό αποτελεί το πραγµατικό Αµετάθετο Όλο (µε όρους Τσουκαλά) του,
εδώ παρουσιαζόµενου, εγχειρήµατος. Απόδειξη δε τούτου, η ίδια η διάρθρωση του
Δεκάτοµου. Οι Κλάδοι της Πολιτικής Ψυχολογίας, της Πολιτικής Επικοινωνίας, της
Πολιτική Κοινωνιολογία, των Πολιτικών Θεσµών, της Συγκριτικής Πολιτικής, των
Διεθνών Σχέσεων, της Πολιτικής Θεωρίας «εκπροσωπούνται» στους οµότιτλους
τόµους µε πρωτότυπες συµβολές διακεκριµένων επιστηµόνων από πανεπιστήµια και
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε τρόπο που και η θεµατική
εξειδίκευση να υπηρετείται και η διεπιστηµονική συνέργεια να καθίσταται ορατή. Το
ίδιο συµβαίνει και µε τον «οριζόντιο» τόµο της Πολιτικής Μεθοδολογίας, ενώ το
καταληκτικό στη µορφή του 10ου τόµου, Διακλαδικό Ορολογικό Ευρετήριο λειτουργεί

118

Papadakis Nikos

Number 8, 2017

ως ένα, θεωρητικά και ερευνητικά εδραιωµένο, σύγχρονο εξελικτικό λεξικό της
Πολιτικής Επιστήµης. Ότι δηλαδή θα περίµενε κανείς από τον συγγραφέα των «Ορίων
των Όρων» (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2014), της τολµηρής δηλαδή διεκδίκησης της
αποκατάστασης του πραγµατικού ενάντια στην αναχαιτίζουσα επιβολή της επίσηµης
ορολογίας.

Σωστά το έχει επισηµάνει ο Foucault: η εξουσία δεν κατέχεται, ασκείται. Η ίδια δε η
πολιτική πράξη δεν αποτελεί προνοµία των πολιτικών, µε την έννοια των mega- actors
(κατά Μουζέλη). Αρδεύεται από καθεστώτα αληθείας, εκβάλει σε ρηµατικές πρακτικές,
ενίοτε ετεροπροσδιορίζεται από τη µικροφυσική της εξουσίας, και όχι σπάνια σαν το
φουκωικό τυφλοπόντικα εφεύρει διακλαδισµένες διαδροµές µεταξύ Δοµής και Δράσης.
Συλλογική ή εξατοµικευµένη η πολιτική πράξη, συναρθρωµένη µε συνεπή συστήµατα
ιδεών ή εξαρθρωµένη σε αναδιανεµητικές συσπειρώσεις (για να θυµηθούµε τον Olson)
δεν είναι στατική και ως τέτοια δεν µπορεί να είναι µονολογικά αναγνώσιµη. Και έχει
άδικο ο Σαίξπηρ: η ζωή δεν είναι µια ιστορία ιστορηµένη από έναν ανόητο, γεµάτη
θόρυβο κι οργή, δίχως κανένα νόηµα. Είναι η ίδια η υποκειµενική προσοικείωση του
πραγµατικού, που (ανα)νοηµατοδοτεί την Ιστορία. Η ένθεση δε του Πολιτικού, µε
διερωτηµατικούς όρους, στην Ιστορία διεκδικεί όντως, όπως επισηµαίνει ο Μεταξάς,
την αναγκαία διαλεκτική πλαισίωση. Και προϋποθέτει την κατανόηση της
πολυπαραµετρικής σύστασης της πολιτικής πράξης, άρα και την πολυλογική και
διακλαδική µελέτη της. Αυτό δηλαδή ακριβώς που επιδιώκει και επιτυγχάνει το
Δεκάτοµο. Και η µέριµνα των εκδόσεων Ι. Σιδέρη όσο και του Κέντρου Ευρωπαϊκού
Συνταγµατικού Δικαίου επένδυσε το σπουδαίο αυτό εκδοτικό εγχείρηµα µε

την

κοµψότητα που του αξίζει, χωρίς να υπονοµεύσει την αναγκαία αισθητική εγκράτεια.
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Ο Gadamer εξαίσια περιγράφει την επιστηµονική έρευνα ως ongoing process. Το ανά
χείρας Δεκάτοµο δεν αποτελεί απλά την εκβολή µιας τέτοιας διαδικασίας αναφορικά
µε την πολιτική επιστήµη. Θεµατικά οριοθετηµένο, επιστηµολογικά ταξινοµηµένο και
ταξινοµικό και ερευνητικά επιτρεπτικό συνιστά το ίδιο µια ongoing process. Τύχη
αγαθή σε όλους µας, που µας δόθηκε η δυνατότητα από τον Καθηγητή Μεταξά να
συµµετάσχουµε σε ένα τέτοιο εγχείρηµα. Και η δηµόσια έκφραση ευγνωµοσύνης του
υποφαινόµενου ας θεωρηθεί ένα ελάχιστο αντίδωρο.
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