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ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, 1974-2001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εμπειρική μελέτη των πολιτικών ελίτ δεν έχει αναπτuχθεί ιδιαίτερα στην Ελλά-
δα. Αν και η θεωρία των ελίτ από μόνη της δεν επαρκεί να εξηγήσει σύνθετα πολι-
τικά φαινόμενα, η γνώση για το κοινωνικό προφίλ των ελίτ μπορεί να αποβεί χρή-
σιμη. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται νέα στοιχεία για όλα τα μέλη των ελληνι-
κών κυβερνήσεων της περιόδου 1974-2001. Με βάση τις ελάχιστες έρευνες που
υπάρχουν φαίνεται ότι ο παραδοσιακός, συνήθης τύπος του πολιτικού ήταν εκεί-
νος ενός μεσήλικα, άνδρα, δικηγόρου στο επάγγελμα, με καταγωγή από τη Στερεά
Ελλάδα ή την ΠελoπόVVΗσo.Μετά το 1974 η εικόνα αυτή φαίνεται να διαφορο-
ποιείται. Οι βουλευτές και κυρίως οι υπουργοί που ανήκουν στα δύο μεγάλα κόμ-
ματα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, προέρχονται και από άλλες περιοχές της xώQας,μερικοί
δε από αυτούς υπουργοποιήθηκαν σε σχετικά νεαρή ηλικία. Μεταξύ των μελών
των κη'3ερνήσεων,μετά το 1974, δεν κυριαρχεί απόλυτα το επάγγελμα του δικηγό-
ρου, όπως συνέβαινε στο μεγαλύτερο μέρος του εικοστού αιώνα, αλλά παρατηρεί-
ται αυξημένη παρουσία γιατρών, μηχανικών και οικονομολόγων. Στο άρθρο, προ-
τείνεται η διάκριση μιας κύριας από μια δευτερεύουσα κη'3ερνητική ελίτ. Η πρώτη
αποτελείται από πολιτικούς που έχουν διατελέσει υπουργοί ή υφυπουργοί τουλά-
χιστον τρεις φορές. Η δεύτερη από όσους υπουργοποιήθηκαν μέχρι δύο φορές. Η
κύρια ελίτ διαφέρει από τη δευτερεύουσα ως προς αρκετές από τις επτά πολι τικές
και κοινωνικές μεταβλητές με τις οποίες εξετάζονται αναλυτικά τόσο στο δείγμα
όλων των μελών των μετα-δικτατορικών κυβερνήσεων όσο και ξεχωριστά των
μελών των κη'3ερVΉσεωνΝΔ και ΠΑΣΟΚ των ετών 1974-2001.

• Πολιτικός επιστήμονα; και μεταπτυχιακό; υποτοοφο; του ΙΚΥ στον Τομέα Διεθνών
και Ευοωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αθηνών,

•• Επίκουοο; καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμη; και Δημόσιας ΔιοΙκησης του
Πανεπιστημίου Αθηνών.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ;» 101100 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΩΤΙΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το «ποιο; κυβερνά» είναι ένα κλασικό ερώτημα της πολιτικής επιστήμης
και της ανάλυση; της τρέχουσας πολιτική; συγκυρίας, το οποίο επιδέχε-
ται πλήθο; απαντήσεων. Οι γνωστές απαντήσει; της πλουραλιστική ς θεω-
ρίας, της οποίας κλασικό έργο είναι το βιβλίο Who Govems? του Robert
Dahl, και της σύγχρονη; θεωρίας των ελίτ, της οποίας ανάλογο έργο είναι
το The Power E/ite του C. Wright Mills, θεωρούνται σήμερα -και ως ένα
βαθμό δικαίως- ξεπερασμένες. ι Η μελέτη των ομάδων πίεσης, με τις οποί-
ες ασχολήθηκε ο DaJ1I,συνεχίζεται με επιμέρους έρευνες για την άσκηση
επιρροής στη διαμόοφωση συγκεκριμένων μέτρων δημόσιας πολιτικής. Η
συνολική όμως θεωρητική προσέγγιση του πλουραλισμού, που είχε συνδε-
θει με το όνομα του Dahl, παραμένει προβληματική κυρίως επειδή θεωρεί
το κράτος, όταν αναφέοεται σε αυτό, ως έναν ουδέτερο επιδιαιτητή των
κοινωνικών συγκρούσεων. Από την άλλη μεριά, η μελέτη των πολιτικών
ελίτ είναι μια επίσης πολύ παραδοσιακή προσέγγιση η οποία έχει πεοιπέ-
στι σε σχετική αφάνιια. αν όχι ανυποληψία, λόγω του περιορισμένου
οπτικού πεδίου της (καταγοαφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των
εκλεγμένων πολιτικών) και της «αριστοκρατικής» αντίληψή; της για την
πολιτική (η πολιτική ως εναλλαγή μικρών ομάδων στην εξουσία).2 Η
μελέτη των πολιτικών ελίτ είναι επίσης προβληματική στο βαθμό που επι-
διώκει γενικευτικά συμπεράσματα τα οποία υποτίθεται ότι ισχύουν για το
σύνολο της υπό εξέταση ελίτ, χωρίς να επιμένει σε εσωτερικές τομές και
διασπάσεις στο πολυποίκιλο σώμα των βουλευτών ή των υπουργών,
τομές που να αντιστοιχούν στο αξίωμα ή την κομματική τους προέλευση.
Εντούτοιξ. παοατηοούμε ότι η ροή εμπειρικών μελετών για τις πολιτικές
ελίτ εμφανίζει κάποια περιοδικότητα και συνδέεται με μεγάλα συγκριτικά
ποογοάμματα fμJTfιρικής έρευνας στις δυτικέ ς δημοκρατίες και με μεγά-
λες καΟεστωτικές αλλαγές όπως αυτές της Νότιας Ευρώπης στη δεκαετία

του '70 και της Ανατολικής Ευρώπης στα τέλη της δεκαετίας του '80.3
Επιπλέον, δεδομένης της τάσης ενίσχυσης της εκτελεστικής εξουσίας σε
βάρος των δύο άλλων εξουσιών σε όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα,
είναι προφανής η ανάγκη απάντηση; στο ερώτημα «ποιοι κυβερνούν», όχι
για λόγους δημοσιογραφικής περιέργειας, αλλά για λόγους ανίχνευσης
των κοινωνικών εκείνων συμφερόντων τα οποία έχουν πετύχει την
εκπροσώπησή τους στις ανώτατες βαθμίδες του πολιτικού συστήματος
(βουλή, κυβέρνηση).

Τούτο δεν σημαίνει ότι ταυτίζουμε φορμαλιστικά την αναρρίχηση σε
υψηλά πολιτικά αξιώματα με την άσκηση πραγματικής εξουσίας, δεδομέ-
νου ότι, ως γνωστόν, στις σύγχρονες καπιταλιστικές δημοκρατίες οικονο-
μική και κοινωνική εξουσία μπορεί να ασκείται από οικονομικούς ομι-
λους, ισχυρές κοινωνικές ομάδες ή, συνολικότερα, κυρίαρχες κοινωνικές
τάξεις των οποίων οι εκπρόσωποι να μην εμφανίζονται ως μέλη της βου-
λής ή της κυβέρνησης. Ωστόσο, θα ήταν παράδοξο αν εκείνες οι κοινωνικές
κατηγορίες (φύλο, ηλικιακές ομάδες) και κοινωνικο-επαγγελματικές ομά-
δες, που συνήθως υπερ-εκπροσωπούνται μεταξύ των μελών των κυβερνη-
τικών και κοινοβουλευτικών ελίτ, δεν είχαν καμία επιρροή στη διαμόοφω-
ση της δημόσιας πολιτικής (π.χ., της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλι-
σης, κ.λπ.). Κάνοντας την προφανή παραδοχή ότι η δημόσια πολιτική δια-
μορφώνεται όχι μόνον από εξω-συστημικές και ενδο-συστημικές πιέσεις
(π.χ., διεθνής οικονομική συγκυρία, απαιτήσει; της ευοωπαϊκή; ολοκλή-
ρωσης, ισχυρά εργοδοτικά συμφέοοντα) αλλά και από τα συμφέροντα των
κοινωνικών κατηγοριών και ομάδων που πλειοψηφούν μεταξύ των πολιτι-
κών ελίτ, θα θέλαμε στη συνέχεια του άρθρου να εξετάσουμε ποιες κατηγο-
ρίες και ομάδες κυριαρχούν στις σύγχρονες ελληνικές κυβερνητικές ελίτ.

Η μελέτη των πολιτικών ελίτ στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγ-
μένη. Υπάρχουν λίγες μελέτες για τις κοινοβουλευτικές ελιτ.! Οι μελέτες

Ι. Robert Α. Dahl. 196 Ι. \Vho Govems? Democracy and Power ίπ ΒΠ Amerίcan CΊιy,

Yale LJnIversity Press. New Haven, Conn, και C. Wright Mills, 1956, The Power Elίte. ΝΙα
Υόρκη. Oxford University Press.

2. Βλ. Roben D. Putnam. 1976, The Compafative Srυdy of Po/itica/ E/ites, Englewood
Clifrs. New Jerse}'. Ρτεηικτ-Ηε!ί. και Moshe Μ. Czudnowski (επιμ.), 1983, Does Who

GO\'ems Matter? E/ite CΊrcu/ation ίπ Contemporary SocIeties, lntemational Yearbook
[οτ Studies οί Leaders and Leadership. τόμ. Ι. Northern llJinoIs University Press, Dekalb, IJI.

3. Παράδειγμα εοευνητικού ποογοάμματω; είναι το Joel D. Aberbach, Robert D.
Putnam και Bert Α. Rockman, Ι98 Ι, Bureaucracs and Po/iticians ίπ Wescem DemocracIes.

Cambridge, Mass, Harvard UnIversIty Press. Για την Ανατολική Ευοώπη, βλ. John Higley
και Richard Gunther (επιμ.), 1992, Elites and DemocrBtic Conso/Idacion ίπ ΙΒιίπ America and

Southem Europe, Cambridge, Cambrldge UnIversity Press, και Gil Eyal, lνan Szelenyi
και Eleanor Townsley, 2000, Mak/ng CapicaIIsm Wichout Capica/iscs: The New Ru/ing

E/ices ίπ Eastem Europe. London, Verso.
4. Βλ., π.χ., Μανόλης Γ. ΔQεττάκης, 1991, Η ανατοαϊα της Βουλής. 1974-1990.Αθήνα,

Gutenberg, και Α.Ι.-Δ. Μεταξάς, 1981, «Βιοκοινωνική και πολιτισμική χαοτογοαφία της
Βουλήξ, 1964-1974-1977», Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τόμο Ι, τεύχ. Ι, σ. Ι Ι-56.
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γιατρών και των μηχανικών, μεταφράζεται σε ισχυρή πολιτική παρουσία
τους μεταξύ των βουλευτών και των κομματικών στελεχών, κυρίως μετά
το 1981.8 Με βάση τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια, φαί-
νεται ότι, στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής ελίτ, τα τελευταία είκοσι
χρόνια, μειώθηκε η συμμετοχή των δικηγόρων, χωρίς αυτοί να πάψουν να
αποτελούν τη σχετική πλειοψηφία. Στο ίδιο διάστημα αυξήθηκε η συμμε-
τοχή των ελεύθερων επαγγελματιών (πλην των δικηγόρων), καθώς και,
δευτερευόντως, των πανεπιστημιακών και όσων σταδιοδρομούν σε τομείς
με μεγάλη δημόσια προβολή (δημοσιογοάφοι, καλλιτέχνες, αθλητέσ.? Οι
εξελίξεις αυτές συνδέονται πιθανόν είτε με την αύξηση της συνθετότητας
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα κράτη, δηλαδή των
προβλημάτων που απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις, είτε με τη νέα
αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση ανάμεσα στην πολιτική και τα μέσα μαζι-
κής επικοινωνίας, μια σχέση από την οποία ευνοούνται τα περισσότερο
προβεβλημένα επαγγέλματα (π.χ, δημοσιογράφος, πανεπιστημιακός).
Κυρίως, όμως, συνδέονται με το είδος των κοινωνικών στρωμάτων, δηλα-
δή με τα νέα μεσαία στρώματα, την πολιτική αντιπροσώπευση των οποί-
ων (μαζί με τα αστικά λαϊκά στρώματα) είχε αναλάβει το ΠΑΣΟΚ, το
κόμμα που κυριάρχησε στη Βουλή κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιό-
δου 1981-2001.10

Τα κύρια ερωτήματα αυτού του άρθρου είναι τα εξής: Σε ποιο βαθμό
οι νέες τάσεις στο προφίλ της κοινοβουλευτικής ελίτ αντανακλώνται στο
επίπεδο της κυβερνητικής ελίτ; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των
μελών των υπουργικών συμβουλίων στη σύγχρονη Ελλάδα και πώς μετα-

για τις κυβερνητικές-υπουργικές ελίτ είναι ακόμα λιγότερες.5 Γι' αυτό στο
παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε κυρίως με τις δεύτερες. Τα πρωτογενή στοι-
χεία αυτών των μελετών προέρχονται από εγκυκλοπαίδειες (π.χ., τη Μεγά-
λη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια), βιογραφικά σημειώματα των βουλευτών
όπως έχουν κατατεθεί από τους ίδιους στα αρχεία της Βουλής και άλλες
δυσεύοετα; εκδόσεις (ορισμένες των οποίων παραθέτουμε στη βιβλιογραφία
αυτού του άρθρου). Έχοντας κατά νου την τάση τέτοιων μελετών να γεν ι-
κεύουν στο σύνολο των μελών της ελίτ, τάση την οποία θα επιχειρήσουμε
να αναιρέσουμε στο παρόν άρθρο, ας δούμε καταρχήν ποια είναι τα συνήθη
χαρακτηριστικά του Έλληνα πολιτικού (υπουργού ή υφυπουργού).

Η κλασική εικόνα του Έλληνα υπουργού κατά το μεγαλύτερο μέρος του
εικοστού αιώνα ήταν η εικόνα ενός μεσήλικα άνδρα, δικηγόρου στο επάγ-
γελμα, με καταγωγή από την Πελοπόννησο ή από την Αθήνα.θ Η εικόνα
αυτή συμβάδιζε με την αντίστοιχη τυπική εικόνα του Έλληνα βουλευτή.
Αυτά τα τυπικά χαρακτηριστικά των μελών των πολιτικών ελίτ συνδέο-
νται με παραδοσιακά, τυπικά χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους και
της κοινωνίας. Το ελληνικό κράτος είχε ανέκαθεν ευρύ παρεμβατικό ρόλο
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, πράγμα που, σύμφωνα με τον
Κωνσταντίνο Τσουκαλά, σήμαινε ότι ορισμένα επαγγέλματα, όπως Π.χ.
του δικηγόρου, έπαιζαν διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο κράτος, από
τη μία μεριά, και στους πολίτες, που ήταν ενσωματωμένοι στο πολιτικό
σύστημα μέσω πελατειακών σχέσεων, από την άλλη.? Σήμερα, στην ελλη-
νική κοινωνία, το μεγάλο αριθμητικά και οικονομικά βάρος των ελεύθε-
ρων επαγγελμάτων, όχι μόνον των δικηγόρων, αλλά προσφάτως και των

8. Christos Lyrintzis, 1986, «The Rise of PASOK and the Emergence of a New PoliticaJ
Personnel», στο Zaflrls Tzannatos (επιμ.), Socia/ism ίπ Greece: The F/rst Four Years,
Aldershot, Gower, σ. 114-129.

9. Βλ. Γιάννης Μαυρής, 2000 (13 ΜαΤου), «Η ανατομία της Βουλή;», εφημ. Τα Νέα, σ.
18-20.

10. Για τις κοινωνικές βάσεις του ΠΑΣΟΚ, βλ. Chr. Lyrintzis, ό.π., Μ. ΣπoυQδαλάκης,
1988,ΠΑΣΟΚ: Δομή, εσωκομματικές κρίσεις και συγκέντρωση εξουσίας, Αθήνα, Εξάντας,
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βλήθηκαν κατά το τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα, από την πτώση
της δικτατορίας των συνταγματαρχών μέχρι και το 200 1;

Ως κύρια υπόθεση εργασίας μας έχουμε μια διάκριση της σύγχρονης
ελληνικής κυβερνητικής ελίτ μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας ελίτ. Η
διάκριση, την οποία προτείνουμε για πρώτη φορά στο άρθρο αυτό, στηρί-
ζεται σε ένα τυπικό χαρακτηριστικό, δηλαδή τον αριθμό των υπουργικών
θητειων που έχει ένας (ή μία) πολιτικός. Εφόσον οι θητείες του είναι
τρεις ή περισσότερες (σε οποιαδήποτε υπουργική βαθμίδα), τότε αυτός
κατατάσσεται στην κύρια ελίτ, δηλαδή στον πυρήνα της ελληνικής πολιτι-
ΚIΊςηγεσίας. Αν {χrι μέχρι δύο θητείεξ, τότε κατατάσσεται στη δευτερεύ-
ουσα κυβερνητική ελίτ. Θεωρούμε ότι, αν κάποιος έχει διατελέσει μόνον
μίCΊή ('1'10 ψορές υπουογό«, τότε δεν έχει επαρκές «πολιτικό κεφάλαιο»
για μια σταδιοδρομία υπουργού-επαγγελματία της πολιτικής. Είναι
«πεοαστικόο- από την κυβευνητική ελίτ, δεν ανήκει στον πυρήνα της. Η
διάκριση αυτή είναι μια υπόθεση εργασίας προς διερεύνηση. Θα απορρι-
φθεί, αν τα μέλη της μίας και της άλλης ελίτ δεν διαφέρουν ως προς τα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή ως προς μια σειρά πολιτικών και
κοινωνικών μεταβλητών τις οποίες εξετάζουμε στη συνέχεια.

Η διερεύνηση των στοιχείων της πολιτικής ελίτ που παρουσιάζονται
στους πίνακες του παρόντος άρθρου στηρίζονται σε έρευνα που διενεργή-
σαμε από το Σεπτέμβριο του 2000 μέχρι τον Οκτώβριο του 2001. Αφορμή
της έρευνας ήταν μια ανάλογη συγκριτική προσπάθεια των Nancy Bermeo
(Πανεπιστήμιο Princeton), Απtoπίο Costa Ρίπto και Pedro Tavares de
Almeida (Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας) για την κοινωνική σύνθεση των
κυβερνήσεων της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, η οποία
είναι υπό εξέλιξη. Αντικείμενο της δικής μας έρευνας ήταν η μελέτη και
συσχέτιση της κυβεονητική; ελίτ της Γ' Ελληνικής Δημοκρατίας (1974 -
σήμερα) με συγκεκρψένα κοινωνικο-οικονομικά δομικά χαρακτηριστικά
της ελληνική; κοινωνίι«;

Ξεκινήσαμε την έρευνά μας με την απογραφή των μελών των ελληνι-
κών κυβερνήσεων από τον Ιούλιο του 1974 (κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας
του Κ. Καραμανλή) μέχρι και τον Οκτώβριο του 2001 (ανασχηματισμός
δεύτερης κυβέρνησης Κ. Σημίτη. Τα μέλη της τελευταίας περιλαμβάνονται
στο υλικό που επεξεργαστήκαμε). Μετά τη συλλογή των βιογραφικών
όλων των υφυπουογων και υπουργών, προχωρήσαμε στη στατιστική επε-
ξεργασία στοιχείων για μια σειρά μεταβλητών (επάγγελμα, εκπαίδευση,
γεωγραφική προέλευση, ηλικία, πολιτική σταδιοδρομία κ.ά.). Παράλληλα,
επιχειοήσαμε τη συγκέντρωση τόσο βιβλιογραφικού υλικού που πεοιλαμ-
Βάνει μελέτες και Βιβλία όσο και αρχειακού υλικού δημόσιων φορέων και

~

Ι
οργανισμών. Το υλικό που συγκεντρώσαμε το χρησιμοποιήσαμε για την
ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που επιτρέπει στατιστική
ανάλυση και παρουσίασή του, αλλά και συνεχή ενημέρωσή του.

Η απογραφή των μελών των κυβερνήσεων της περιόδου 1974-2001
από μηδενική βάση (παρά την ύπαρξη της μελέτης του Γ. Τζιοβάρα, 1996)
κρίθηκε αναγκαία για δύο λόγους: πρώτον, η περίοδος αναφοράς μας
είναι μεγαλύτερη, επομένως δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την εν
λόγω μελέτη και, δεύτερον, η ταξινόμηση ανά υπουργείο των κυβερνητι-
κών μελών στην παραπάνω μελέτη δεν προσφέρει στοιχεία για την κομμα-
τική-κυβεονητική προέλευση, καθιστώντας έτσι οποιαδήποτε επεξεργασία
αρκετά δύσκολη. Έτσι, προτιμήθηκε η έρευνα των δημοσιευμάτων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α), των σχετικών με τους διοοι-
σμούς και τις παραιτήσεις των μελών της κυβέρνησης με στόχο τη σύντα-
ξη ενός νέου, πιο περιεκτικού, καταλόγου των μελών των κυβερνήσεων.

Για τη συλλογή των στοιχείων, διενεργήσαμε επιτόπια έρευνα σε βιβλιο-
πωλεία, βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη της Βουλής, βιβλιοθή-
κες πανεπιστημίων, υπουργείων και ιδρυμάτων) καθώς και σε αρχεία
υπουργείων, ιδρυμάτων και εφημερίδων. Επίσης, μελετήθηκαν όλες οι σχε-
τικές πηγές στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες κοινοβουλίου, κυβέρνησης, κομμά-
των, οργανώσεων) και καταρτίστηκε σχετικός κατάλογος. Τέλος, κάναμε
ευρεία χρήση δευτερογενών πηγών, που παρατίθενται στη βιβλιογραφία.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΛΙΤΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1974-2001

1. Το δείγμα και οι μεταβλητές

Συνολικά την περίοδο από την ανάληψη της πρωθυπουργία ς από τον Κ.
Καραμανλή τον Ιούλιο του 1974 έως και τον ανασχηματισμό του Οκτω-
βοίου 200 1. στη διάρκεια της δεύτερης ποωθυπουογική; θητείας του Κ.
Σημίτη (βλέπε Πίνακα 1 για τις κυβερνήσεις περιόδου 1974-2001), ανέλα-
βαν κυβερνητικά καθήκοντα 424 πρόσωπα. Από αυτά, τα 142 έχουν τρεις
και περισσότερες θητείες σε κάποιον υπουργικό τομέα (κύρια ελίτ). Από
την ομάδα των 142 προσώπων δεν θα συμπεριληφθούν στην περαιτέρω
ανάλυση τρία των οποίων η συμμετοχή σε κυβέρνηση την περίοδο 1974-
2001 αναφέρεται στην ιδιότυπη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κ.
Καραμανλή και στις μεταβατικές κυβερνήσεις Ι Γρίβα και Ξ. Ζολώτα της
περιόδου 1989-1990. Πρόκειται για τους Ξ. Ζολώτα, Δ. Παπασπύρου και
Κ. Στεφανάκη. Τα υπόλοιπα 282 πρόσωπα περιορίζονται σε μία ή δύο
θητείες (δευτερεύουσα ελίτ).
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11. Στην κυβέονηοη του ΠΑΣΟΚ του Οκτωβρίου του 1981, οι μόνοι που διέθεταν
ποοηγούμενη υπoυιιγική!κυ(lειινητική πειοα ήταν ο ιδιος ο Α. Παπανδρέου (είχε διατελέσει
αναπληρωτή; υπουογό; Συντονισμού το 1964 και 1965 και υπουογό; Πιιοεδιιίας το
1964), ο Γ.Α. Μαγκάκης (διετέλεσε υπουργό; Δημοσίων Εογων στην κυβέQνηση Εθνικής
Ενότητα; το 1974) και ο Ε. Κουλουμπής (διετέλεσε υπηρεσιακό; υπουργό; Δημοσίων
Εογων στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1974).

12. Ωστόσο, στην κυβέιινηση Εθνικής Ενότητα; (που συγκοοτήθηκε στις 24 και 26 Ιου-
λίου του 1974, ΦΕΚ 210Α και 212Α) το αοχυω κυβεονητικό σχήμα της 24ης Ιουλίου
κυοιαοχειται από τις παοουσίετ; υπουογων με ποοηγούμενη θητεία (π.χ., Γ. Μαύιιος, Ξ.
Ζολώτας, Ε. Αβέοωφ, Γ. Ράλλης κ.ά.). Αντιθέτως, η συμπλήρωση του σχήματος αυτού στις
26 Ιουλίου γίνεται με οκτώ υπουογούτ. εκ των οποίων οι τέσοεοκ χωιιίς ποοηγούμενη
κυβερνητική θητεία, και δώδεκα υφυπουογούτ, εκ των οποίων μόνο τοε«; είχαν ποοη-
γούμενη κυβερνητική θητεία.
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Βασικός ποσοτικός δείκτης που εκφράζει το ποσοστό των μελών της
εκάστοτε κυβέρνησης που δεν είχαν προηγούμενη κυβερνητική θητεία
είναι ο «δείκτη; ανανέωσης» (βλ. Πίνακα 1). Η εξέλιξή του παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συναρτάται με μεταβλητές όπως η θέση
ισχύος του εκάστοτε πρωθυπουργού, η ανάδειξη μιας νέας κυβερνητικής
ομάδας, η ανανέωση των πολιτικών στελεχών, η ανάδειξη εξωκοινοβου-
λευτικών υπουργών Κ.ά..

Έτσι, η κυβέρνηση που σχημάτισε ο Α. Παπανδρέου τον Οκτώβριο του
1981 παρουσιάζει το δείκτη ανανέωση; με τη μεγαλύτερη τιμή (94%) την
περίοδο 1974-2001,11 στοιχείο δηλωτικό της ευρύτητας εκείνης της πολι-
τικής μεταβολής. Ακολούθως, η δεύτερη σε μέγεθος ανανέωση της σύνθε-
σης του υπουργικού συμβουλίου (δείκτης ανανέωσης στο 61%) έγινε στην
κυβέρνηση Εθνικής Ενότηταξ που συγκρότησε ο Κ, Καραμανλής τον Ιού-
λιο του 1974, στοιχείο που αντανακλά την ανάγκη ανάδειξης νέων κυβερ-
νητικών στελεχών (βασικά σε θέσεις υφυπουργών) που δεν συνδέονταν με
την επιβαουμένη πολιτικά και κοινωνικά προδικτατορική περίοδο. 12

Τόσο η περίοδος του 1981 όσο και εκείνη του 1974 σηματοδοτούν δύο δια-
φορετικές κοινωνικές και πολιτικές περιόδους, των οποίων βασικά χαρα-
κτηριστικά αντανακλώνται και στις συνθέσεις των κυβερνήσεων.

Οι κυβερνήσεις Α. Παπανδρέου και Κ. Μητσοτάκη των ετών 1985 και
1990, αντίστοιχα, χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη ανανέωσης. Με
55,6% η πρώτη και 60,5 % η δεύτερη, αποτελούν χαοακτηοιστικέ.; πεοι-
πτώσεις κυβερνήσεων με συχνές αλλαγές των μελών τους, πράγμα που
αντανακλάται και στους πολύ χαμηλού; δείκτες σταθερότητας (0,23 και
0,33, αντίστοιχα, Πίνακας 1). Έπονται οι κυβερνήσεις του Κ. Καραμανλή
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του Νοεμβρίου 1974 και του 1977 με μέτριο δείκτη ανανέωσης (48,3% και
42.5%). καθώς και η κυβέρνηση του Κ. Σημίτη του 2000.13

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της τελευταίας κυβέρνησης του
Κ. Σημίτη με τις δύο προηγούμενες στις οποίες ηγήθηκε, τον Ιανουάριο
και το Σεπτέμβριο του 1996 (όπου ο δείκτης ανανέωσης περιορίζεται στο
27,3% και 28.8%, αντίστοιχα). Η διαφορά αυτή αντανακλά την περιορι-
σμένη ευχέρεια του πρωθυπουργού για ανανέωση της υπουργικής ελίτ,
δεδομένων των τότε πεοιοοισμων λόγω της μη άμεσης εκλογικής εντολής
στην πρώτη περίπτωση και της ανάγκης υπουργικής σταθερότητας ως
όρου αναγκαίου για την επίτευξη του προγράμματος οικονομικής σύγκλι-
σης της χ<ί>ραςμε την ΕΕ.14 (Ο ρόλος του πρωθυπουργού μετά το 1996
ενσαοκωνει πευιοοότευο τον ιδεατό τύπο του prilnus inter pares παρά
εκείνον του primus solus).15 Τέλος, η κυβέρνηση του Γ. Ράλλη του 1980
παρουσιάζει το μΙΚQίηερο δείκτη ανανέωση; (16,6%) που αντανακλά τη
βοαχύβια παραμονή της στην εξουσία και το μεταβατικό χαρακτήρα της.16

Ως βασικό κριτήριο της κατάταξης κάποιου ή κάποιας στην κυβερνητι-
κή ελίτ στο παρόν άρθρο είναι ο αριθμός των κυβερνητικών θητειων ανε-
ξαρτήτως της βαθμίδα; (υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ή υφυπουο-
γ6ς) και της συνολικής διάρκειας συμμετοχής στην κυβέρνηση. Η βαθμίδα
και μόνο του συμμετέχοντος σε μία κυβέρνηση δεν μας οδηγεί σε ασφαλή
συμπεράσματα. αφού έχουμε πληθώρα προσώπων που ποτέ δεν έγιναν
υπουργοί, αν και ο πυωθυπουογόι; τους είχε επιλέξει πάνω από δύο

φορές για θέσεις υφυπουργών. Αναλυτικότερα, στην κυβερνητική ιστορία
της ΝΔ υπήρξαν 6 πολιτυωι'? που διετέλεσαν τέσσερις φορές υφυπουο-
γοί, ο καθένας με συνολική διάρκεια πάνω από τρία έτη, χωρίς ποτέ να
γίνουν υπουργοί. Στην κυβερνητική ιστορία του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν 15
πολιτικοί18 με τρεις και περισσότερες θητείες υφυπουργού χωρίς όμως να
καταφέρουν να αναλάβουν αξίωμα υπουργού. Ακόμα, ο δείκτης της συνο-
λικής διάρκειας των θητειων των μελών των κυβερνήσεων της περιόδου
1974-2001 βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τον αριθμό των θητειων'? (βλ.
Πίνακα 1, βασικά στοιχεία για τις κυβερνήσεις 1974-2001). Η επιλογή μας
για εφαρμογή του κριτηρίου αυτού (τρεις ή περισσότερες θητείες για έντα-
ξη στην κύρια ελίτ) αφήνει εκτός κύριας κυβερνητικής ελίτ πρόσωπα με
μία ή δύο θητείεξ, αλλά με αξιόλογη συνολική θητεία. Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε ότι υπάρχουν 13 πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ και 7 από τη ΝΔ
με συνολική θητεία που ξεπερνά τα 3 έτη, αν και έχουν μόνο οριστεί μέλη
κυβερνήσεως μΙα ή δύο φορές.20

Στη συνέχεια του άρθρου, η ομάδα των 139 υπουργών και υφυπουο-
γών με τρεις και πεοισσότεοετ θητεΙες την περίοδο 1974-2001 διαχωρΙζε-
ται σε δύο κατηγορίες με κριτήριο την ανάδειξή τους στην κυβέρνηση από
τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Οι δύο κατηγορίες θα μελετηθούν
συγκριτικά με βάση επτά μεταβλητές: 1) τη συνολική θητεία, 2) την επαγ-
γελματική απασχόληση, 3) το επίπεδο σπουδών, 4) το επιστημονικό πεδίο

17.Οι Αθ. Τσαλδάρης. Χρ. Καραπιπέρης, Ν. Λιναρδάτος, Β. Πολύδωοαξ, Θ. Ρέντης
και Στ. Ταταρίδης.

18. Οι Π. Zακoλtκoς, 1. Καψής. Γ. Κρανιδιώτης. Κ. Κουλούρης, Π. Ρουμελιώτηξ, Γ.
Ρωμαίος και Εμμ, Σκουλάκης έγιναν αναπληρωτές υπουργοί, ενώ οι 1. Ανθόπουλος,
Μαρία Κυποιωτάκη, Αλ. Μπαλτάς, Π. Μώραλης, Χο, Πάχτας, Δ. Πιτσιώοηξ, Γ. Σολωμός
και Ν. Φαρμάκης διετέλεσαν μόνο υφυπουογοι, Πλην του Γ. Σολωμού. όλοι οι άλλοι είχαν
συνολικές Οητείες από 2 έως 7,5χρόνια (περίπτωση Ι. Καψή).

19. Η εφαρμογή ανάλυσης παλινδρόμησης μεταξύ αυτών των δύσ μεταβλητών (συνο-
λική θητεία και αριθμός θητειών) δίνει r =0,57.Αυτός ο συντελεστής συσχέτιση ς μεταξύ
των δύο προαναφερόμενων μεταβλητών είναι θετικός και δηλώνει τη σχέση αλληλεξάρ-
τησης μεταξύ του πόσες φορές ένας υπουργός τοποθετείται σε κυβερνητικό σχήμα και της
χοονικά αθροιστική; παοαμονή; του σε κυβερνητική θέση. Η σχέση αυτή επηρεάζεται κατά
κύριο λόγο από το δείκτη σταθερότητας των κυβερνήσεων (μέση θητεία των μελών της
κυβέρνησης).

20.Από το ΠΑΣΟΚ είναι οι Δ. Αποστολάκης, Π. Αυγερινός, Άννα Διαμαντοπούλου,
Θ. Κολιοπάνος, Θ. Κοτσώνης. Γ. Λιάνηξ, Α. Μαντέλης, Β. Παπαγιάννηξ, Χ. Ποωτόπαπαξ,
Σ. Σουμάκηξ, Α. Τρίτσης, Α. Φούοω; και Ν. Χριστοδουλάκης. Από τη ΝΔ είναι οι Γ. Απο-
στολάτος, Β. Μαντζώρης, Π. Μποκοβός, Γ. Παπαστάμκος, Α. Τσιπλάκος, θ. Αναγνω-
στόπουλος και Π. Δελημήτσος.

13.Ο δείκτης ανανέωση; της κυβέρνησης Κ. Σημίτη του Απριλίου 2000είναι προ-
σωρινός και απλά ενδεικτικός. αφού η κυβι'ρνηση αυτή δεν έχει εξαντλήσει τη θητεία της.

14.Στις 15 Ιανουαρίου του 1996.ο Α. Παπανδρέου παραιτείται (για λόγους υγείας
βρισκιΊταν στο νοσοκομείο ήδη από τις 20 Νοτμβοιου του 1995) και πρωΟυπουργός γίνε-
ται () Κ. Σημίτη; μrτ(ι την εκλογή το" από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβτονωντφ;
κόμματτκ, Στις 23 Ιουνίου εκλtγεται π.ρόει'\ρος του ΠΛΣΟΚ από το συνέδριο του κόμ-
ματοτ και στ«; 22 Αυγούστου αποφαοίζτι την ποόωοη ποοσφυγή στις κάλπες. Οι εκλογές
διτνεαγούνται στ«; 22 Σεπτεμβοίο» και το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με
41.49'10.συγΚΕντρ(ονοντας 162έδΡΕς (38.12%και 108έδΡΕς απέσπασε η ΝΔ).

15. Για τοι«; δύο ιδεατού; τύποικ πρωθυπουργικής ηγεσίας και την εφαομογή τους
στην ελληνική κl>(\ε\)νητική ((ΙΤΩ\)(ααπ,1 10 11128(ίις ΤΩ 1997.βλ. Α. Μακρυδημήτρης, 1997,
Οι Πρωθι'π.οι'ι.ιΥΟΙ της Ελλάδος. 1828-1997. Αθήνα, Σιδtρης, ιδ. σ. 15-35,και του ιδίου,
1992.Η oρyιl\'ωση της κιιβtρνησης: Ζητήματα συνοχής και διαφοροπο{ησης. Αθήνα-
Κομοτηνή. Σάκκουλα;. ιδίως σ. 24-36.

16.Ο Γ. Ράλλης ανέλαβε το πρωθυπουργικό αξίωμα μετά την ανάδειξη του Κ. Καοα-
μανλή, IIfXQI τότε ποωθυπουογο». σε Ποόεδοο της Δημωφατίω; την 5η Μαϊου του 1980.
11εκλσγή τον Γ. Ράλλη έγινε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ.
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των σπουδών, 5) τον τόπο γέννησηξ, 6) την υπουργική σταδιοδρομία, και
7) την κατανομή σε ομάδες ηλικιών. Στο τέλος του άρθρου θα γίνει
σύγκριση της κύριας κυβερνητικής ελίτ που απαρτίζουν οι 139 πολιτικοί
με δείγμα 187 από τους 282 υπουργούς που συμμετείχαν με μία ή δύο
θητείες στην κυβερνητική ελίτ το ίδιο χρονικό διάστημα, με κριτήριο πάλι
τις επτά μεταβλητές που προαναφέραμε.

2. Η κυβειινητική ελίτ του ΠΑΣΟΚ συγκιιιτικά με την κυβειινητική ελίτ
ΝΔ (1974·2001)

2.1. Α νιίιτατο αξίωμα και συνολική θητεία

Από τα 139 μέλη του δείγματός μας που έχουν αναλάβει τρεις ή πεοισσό-
τερες κυβερνητικές θητείες, το 83%21 ανέλαβε αξίωμα υπουργού, το 4%

έφτασε ώς το αξίωμα του αναπληρωτή υπουργού και το υπόλοιπο 13%
παρέμεινε στο αξίωμα του υφυπουργού (βλέπε Πίνακα 2). Το ενδιάμεσο
επίπεδο του αναπληρωτή υπουργού αφορά σχεδόν αποκλειστικά το
ΠΑΣΟΚ αφού σχεδόν όλοι οι αναπληρωτές υπουργοί ανήκουν σε αυτό.
Διαφορετική είναι η εικόνα στη βαθμίδα του υπουργού. Περίπου το 77%
της ελίτ του ΠΑΣΟΚ και το 91% της ελίτ της ΝΔ διετέλεσαν υπουργοί (ή
και υπουργοί, αφού πρωτύτερα είχαν γίνει υφυπουργοί). Τα ποσοστά
αυτών που διετέλεσαν μόνο υφυπουργοί διαμορφώνονται σε 17% για το
ΠΑΣΟΚ και σε 7% για τη ΝΔ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Υπουργικές βαθμίδες της κύριας κυβερνητικής ελίτ (1974-2001)

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣΥΝΟΛΟ
Υπουργικό Λπόλυτο; Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό

ιιξΙωιιιl ιιιιιΟιιι'>ι; <1ιιιΟμι)ς αοιθμό;

Υπουργοί 6S 77,4 SO 90,9 IIS 82,7
Αναπληρωτές S S,9 1 1,8 6 4,3
Υφυπουογοί 14 16,7 4 7,3 18 13,0
Σύνολο 84 100,0 SS 100,0 139 100,0

Σημείωση: Η «κύοια» κυβερνητική ελίτ αποτελείται από όσου; υπουργούς είχαν
τρεις ή πεοιοσότεοετ θητειετ σε οποιαδήποτε υπουργική βαθμίδα την περίοδο
1974-2001.

21. Τα ποσοστά που παοατίθενται στο κείμενο είναι στοογγυλοποιημένα και ως εκ τού-
τοι' υπάοχουν κάποιετ αναγκαίε; αποκλίσε«; από τα αντίστοιχα ποσοστά που παοου-
(JιάtονT(lΙ στου; πίνωστ.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3, η ποσοστιαία κατανομή των
μελών της κυβερνητικής ελίτ ως προς τη διάρκεια της θητείας τους
παρουσιάζει ελάχιστες διαφοοοποιήσε«; μεταξύ των δύο κομμάτων. Το
70,5% των πολιτικών έχει συνολική θητεία μεταξύ 2 και 8 ετών, το 19,5%
πάνω από 8 έτη και το 10% κάτω από 2 έτη.22

Στο παραπάνω 19,5% που θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί
ως εσωτερικός πυρήνας της κύριας ελίτ (<<inner elίte») συμμετείχαν από
το ΠΑΣΟΚ 17 πολιτικοί, οι εξής: Α. Παπανδρέου, Ά. Τσοχατζόπουλος, Γ.
Αρσένης, Θ. Πάγκαλος, Κ. Σημίτης, Κ. Λαλιώτης, Γ. Παπανδρέου , Ε.
Γιαννόπουλος, Α. Κουτσόγιωργας, Γ. Παπαντωνίου, Κ. Παπούλιας, Σ.
Βαλυράκης, Μ. Μερκούρη, Στ. Παπαθεμελής, Μ. Παπαϊωάννου, Βάσω
Παπανδρέου και Φ. Πετσάλνικος. Από αυτή την ομάδα ένας ανέλαβε την
πρωθυπουργία, ενώ οι υπόλοιποι ήσαν από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσω-
πα των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων. Από τη ΝΔ συμμετείχαν 10 πολιτι-
κοί, οι εξής: Ε. Αβέρωφ, Κ. Καραμανλής, Κ. Μητσοτάκης, Τζ. Τζαννετά-
κης, Σ. Μάνος, Γ. Βαρβιτσιώτης, Π. Παπαληγούρας, Κ. Παπακωνσταντί-
νου, Χρ. Στράτος και Α. Ανδριανόπουλος. Και εδώ είναι προφανές ότι
τρεις έγιναν πρωθυπουργοί (οι Καραμανλής, Τζαwετάκης και Μητσοτά-
κης), ενώ άλλοι συγκρότησαν ηγετικές ομάδες, αναλαμβάνοντας ακόμα
και την αρχηγία του κόμματος της ΝΔ (Ε. Αβέοωφ) ή δημιουργώντας
άλλο κόμμα (Σ. Μάνος).

2.2. Επαγγελματική απασχ6ληση

Η διερεύνηση αυτής της μεταβλητής συναντά τις περισσότερες δυσχέρειες
αφού όλοι έχουν κάποια επαγγελματική ιδιότητα, όμως είναι συζητήσιμο
το ποιοι και σε ποιο βαθμό άσκησαν το επάγγελμα που δηλώνουν. Τα
στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 προέρχονται από τις ιδιότη-
τες που δηλώνονται από τους ίδιου; τους υπουογού; στα βιογοαφικά
τους και, ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα στηρίζονται στην ειλικρίνεια
και ακρtβεια των δηλώσεών τους.

Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη ΝΔ το
επάγγελμα του δικηγόρου συγκεντρώνει συντριπτικά ποσοστά. Στο μεν

22. Στο κατώτερο 9- 10% από το ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν οι Χ. Καστανίδηξ, Β. Σαοα-
ντίτης, Α. Σεχιώτης, Ν. Σκουλάς, r. Σολωμός, Θ. Στάθης και η ιδιότυπη περίπτωση του Π.
Μαρκόπουλου με τέσσεου; θητεΙες και συνολικό χρόνο 3 μηνες και 25 ημέρες (όλες οι
θητείες του ήταν υπηρεσιακού υπουργού). Από τη ΝΔ συμμετέχουν οι Ν. Λιναοδάτοξ. Ν.
Μπακογιάννη. r. Μυλωνάς. Ε. Χοιστοδούλου και Άννα Ψαρούδα-Μπενόκη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Σιινολική θητεία κύριας κυβερνητικής ελίτ (1974-2001)

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ
Συνολική Απόλυτοι; Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό
θητεία (έτη) αοιθμότ; αριθμός αριθμός

>10 8 95 5 9,1 13 9,4

8-10 9 10,7 5 9,1 14 10,1
6-8 18 21,4 13 23,6 31 22,3
4-6 25 29,8 14 25,5 39 28,1
2-4 16 19,1 12 21,8 28 20,1
1-2 7 8,3 6 10,9 13 9,3

<1 1 1,2 Ο 0,0 1 0,7
Σ,!Vολο 84 100,0 55 100,0 139 100,0

ΠΛΣΟΚ οι δικηγόροι ήσαν το 39% της κύριας ελίτ, στη δε ΝΔ το 31%.

Ενώ στη ΝΔ υπήρχαν περισσότεροι οικονομολόγοι από ό,ΤΙ στο ΠΑΣΟΚ
(13% έναντι 8%). ωστόσο το ΠΑΣΟΚ διέθετε μια σχετική ισοκατανομή
στις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες. Η κατανομή αυτή σε επαγγέλ-
ματα συμφωνεί σε αρκετά μεγάλο ποσοστό με τα αντίστοιχα στοιχεία που
υπάρχουν για την επαγγελματική ιδιότητα των βουλευτών των δύο κομ-
μάτων την περίοδο 1974- 1990.23 Έτσι, η επαγγελματική κατηγορία των
δικηγόρων παοαμένει στατιστικά κυQίαρχη την περίοδο 1974-1990,

παρουσιάζοντας όμως πτωτική τάση. Από το 52,3% του όλου αριθμού
των βουλευτών της Βουλής του 1974, οι δικηγόροι μειώθηκαν στο 47,3%

στη Βουλή του 198) και εν συνεχεία στο 38,3% στη Βουλή του 1990. Αντι-
θέτως, η αντιπροσώπευση των οικονομολόγων διαμοοφώνεται στο 3,3%,

4% και 6.3%. αντίστοιχα.Ρ Η δε διάκριση μεταξύ κομματικής ποοέλευση;
(ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) αναδεικνύει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των δικηγόρων
στους βουλευτές της ΝΔ από ό.τι στο ΠΑΣΟΚ καθώς και τη μεγαλύτερη
συμμετοχή των οικονομολόγων στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από ό.τι σε
αυτούς της ΝΔ. Χαοακτηοιστικά αναφέοουμε ότι οι βουλευτές-δικηγόροι
αποτελούν στη Βουλή του) 977 το 49,5% των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και
το 56,7% της ΝΔ, ενώ στη Βουλή του 1990 είναι 40% και για τα δύο κόμ-

23. Βλ., αναλυτικότεοα. Μ. Δοεττωσκ, 1991. Η ανατομία της Βουλής, 1974-1990,
Αθήνα, Gutenberg. σ. 66-67. Πίνακας 3.5 και Διάγραμμα 3.Β.

24. Μ. Δοεττάκηο. 1991. Η ανατομία της Βουλής .... ό.Π .• Πίνακας 3.3, α. 63.
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ΠΙΝΑΚΑΣ4
Επαγγελματική απασχ6ληση κύριας κυβερνητικής ελίτ (1974-2001)

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ
Επάγγελμα Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό

αριθμός αριθμό; αριθμός

Δικηγόρος 33 39,3 17 30,9 50 36,0
Καθηγητή; ΑΕΙ 8 9,5 3 5,4 II 7,9
Οικονομολόγος 7 8,3 7 12,7 14 10,1
Ιατρός 8 9,5 2 3,6 10 7,2
Πολιτικός
μηχανικός/
Αρχιτέκτονας 9 10,7 3 5,4 12 8,6
Δημοσιογοάφο; 6 7,1 Ι 1,8 7 5,0
Στρατιωτικός 2 2,4 4 7,3 6 4,3
Άλλο II 13,1 18 32,7 29 20,9
Σύνολο 84 100,0 55 100,0 139 100,0

ματα. Οι οικονομολόγοι βουλευτές αποτελούν στη Βουλή του 1977 το
3,2% των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και το 3,5% της ΝΔ, ενώ στη Βουλή του
) 990 είναι το 7,2% και 6% αντίστοιχα. Τέλος, η κατηγοοία των μηχανι-
κών-αρχιτεκτόνων αντιπροσωπεύεται μετά το 1989 κατά ποσοστό διπλά-
σιο στο ΠΑΣΟΚ από ό,ΤΙ στη ΝΔ.25

2.3. Εκπαιδευτικ6 επίπεδο

Βασιζόμενοι στα στοιχεία του Πίνακα 5, παρατηρούμε ουσιαστικά μία
και μοναδική διαφοοά μεταξύ των κυβερνητικών ελίτ των δύο κομμάτων:
το 4%26 της ελίτ του ΠΑΣΟΚ έχει μόνο μεταλυκειακή εκπαίδευση (τεχνι-
κή/επαγγελματική σχολή ή άλλη σχολή που δεν εντάσσεται στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση), ενώ κανένα από τα μέλη της ελίτ της ΝΔ δεν έχει μόνο
τέτοια εκπαίδευση.

25. Μ. Δρεττάκης, 1991, 6.π., Πίνακας 3.5, σ. 66.
26. Και οι τρεις πολιτικοί που συγκρατούν το 4% της κυβερνητικής ελίτ του ΠΑΣΟΚ

με μεταλuκειακή μόνο εκπαίδευση διετέλεσαν μέλη των κυβερνήσεων του Α. Παπανδρέου
της περιόδου 1981-1989.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Εκπαιδευτικ6 επίπεδο της κύριας κυβερvητικής ελίτ (1974-2001)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Κλάδος σπουδών της κύριας κυβερvητικής ελίτ (1974-2001)

2.4. Κλάδος σπουδών

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ομάδων
είναι σαφείς: η κυβερνητική ελίτ του ΠΑΣΟΚ υπερέχει στα πεδία των οικο-
νομικών και πολυτεχνικών κλάδων με το 43% της ελίτ των υπουργών του
ΠΑΣΟΚ να έχει τίτλο σπουδών σε αυτά τα πεδία (το αντίστοιχο ποσοστό
της ελίτ της ΝΔ είναι 29%). Η υπουργική ελίτ της ΝΔ υπερέχει στα νομικά
(45,5% έναντι 44% του ΠΑΣΟΚ) και τις κοινωνικές επιστήμες (με έμφαση
στις πολιτικές επιστήμες). Μεγάλος αριθμός υπουργών κατείχε τίτλου;
σπουδών σε τρία διαφορετικά επιστημονικά πεδία (νομικά, οικονομικά και
πολιτικό; τπιστήιιττ). fJTίσης;,η ιατρική παοουσιάοι πολύ μεγαλύτερη συμ-
μετοχή στις σπουδές των υπουργών του ΠΑΣΟΚ (11 %) από ό.τι στη ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ
Κλάδος Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτο; Ποσοστό
σπουδών αοιθμό; αοιθμό; αοιθμό;

Νομικά 37 44,1 25 45,5 62 44,6

Οικονομικά/
Οογάνωση και
ΔιοΙκ.Επιχ!σεων 20 23,8 11 20,0 31 22,3

ΠολυτεχνικοΙ
κλάδοι 16 19,1 5 9,1 21 15,1

θετικές
επιστήμει;" 6 7,1 2 3,6 8 5,8

lατοική!
Οδοντιατοική 9 10,7 2 3,6 11 7,9

Κοινωνικές
επιστήμες·· 13 15,5 10 18,2 23 16,5

Στοατιωτιπέ;
σπουδές 2 2,4 3 5,5 5 3,6

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ
Εκπαιδευτικό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτο; ΠοσοστόΕπίπεδο

αοιθμό; αοιθμό; αοιθμό;
Διδακτοοικό
δίπλωμα 12 14,3 8 14,5 20 14,4
Μεταπτυχιακό
δίπλωμα 8 9,5 5 9,1 13 9,3
Πτυχίο ΑΕΙ 61 72,6 42 76,4 103 74,1
Πτυχίο ΤΕΙ Ο 0,0 Ο 0,0 Ο 0,0
Μεταλυκειακή
εκπαίδευση 3 3,6 Ο 0,0 3 2,2
Σύνολο 84 100,0 SS 100,0 139 100,0

Σημείωση:Τα ποσοστιαία σύνολα των δύο ποωτων στηλών δεν αθοοιξουν ωωι-
βώς στο 100% λόγω στοογγυλοποίηση; των δεκαδικών.

Σημείωση:Οι στήλες ποσοστών δεν αθοοίζουν στο 100%, γιατί διάφοοοι υπουο-
γοΙ έχουν δηλώσει πεοισσότεοου; από έναν κλάδους σπουδών.

• ΦυσικήfX.ημεΙα/Mαθηματικά!ΓεωπoνΙα
•• Πολιτικές επιστήμες/Κοινωνιολογία/ΦιλοσοφΙα

2.5. Γεωγραφική προέλευση

Αυτή η μεταβλητή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύγκριση των
δύο κομμάτων, αφού οι καταγεγραμμένες διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με
τον Πίνακα 7, είναι αξιόλογες. Αν και αθροιστικά τα τρία μεγάλα αστικά
κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιάς) αντιπροσωπεύουν το 22% και
στις δύο κυβερνητικές ομάδες, σε αυτή της ΝΔ το ποσοστό αυτό προκύ-
πτει αποκλειστικά λόγω της Αθήναξ, ενώ στην αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ
αντιπροσωπεύονται η Θεσσαλονίκη και ο Πειραιάς, έστω και με μικρά

ποσοστά (4% και 3%, αντίστοιχα). Η δεύτερη διαφοροποίηση καταγράφε-
ται στη συμμετοχή της Πελοποννήσου που είναι σαφώς μεγαλύτερη στο
ΠΑΣΟΚ (21%) σε σχέση με αυτή της ΝΔ (16%). Η τρίτη τάση αφοοά
συνολικά τις υπόλοιπες επιμέρους διαφοοέ; αφού στο ΠΑΣΟΚ καταγQά-
φεται συμμετοχή της Ηπείρου, των Δωδεκανήσων και της Διασποράς,27
ενώ στη ΝΔ καταγράφεται συμμετοχή της Θράκης και αυξημένη συμμετοχή
της Θεσσαλίας. Συνοπτικά, η κατανομή στο ΠΑΣΟΚ είναι πιο συμμετρική
σε αντίθεση με τη ΝΔ, της οποίας ο βαθμός συγκεντροποίησης είναι μεγαλύ-
τερος, αφού ορισμένες περιοχές δεν αντιπροσωπεύονται καθόλου στη δική
της κύρια κυβερνητική ελίτ (π.χ., Θεσσαλονίκη, Ήπειρος, Δωδεκάνησα).

27. Αναφέοεται στις περιπτώσεις των Γ. Κρανιδιώτη (Κύποοτ), Γ. Παπανδρέου
(ΗΠΑ), Γ. Παπαντωνίου (Γαλλία) και Π. Ρουμελιώτη (Αίγυπτοξ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΓεωγραφΙΚlί προέλευση της κύριας κυβερνητικής ελίτ (1974-2001)

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ
Τόποτ; Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό
γrννησης αριΩμός αριθμός αριθμός

Αθήνα-Πειραιάς 15 17,9 13 23,6 28 20,1

Θεσσαλονίκη 3 3,6 Ο 0,0 3 2,2

Πελοπόννησο; 18 21,4 9 16,4 27 19,4

Μακεδονία 10 11,9 4 7,3 14 10,1

Στερεά Ελλάδα 5 6,0 3 5,5 8 5,8

Κρήτη 10 11,9 3 5,5 13 9,4

Θεσσαλία 5 6,0 7 12,7 12 8,6

Θράκη Ο 0,0 2 3,6 2 1,4

'Ηπειοο; 4 4,8 Ο 0,0 4 2,8

Ιόνια Νησιά 6 7,1 2 3,6 8 5,8

Κυκλάδες Ο 0,0 Ι 1,8 Ι 0,7

Βόρειο Αιγαίο 2 2,4 2 3,6 4 2,8

Δωδεκάγησος Ι 1,2 Ο 0,0 1 0,7

Ελληνετ; της
Διασπορά; 4 4,8 Ο 0,0 4 2,9

Δεν δηλώνεται Ι 1,2 9 16,4 10 7,3

Σί','ολο Κ4 100,0 55 100,0 139 100,0

Σημείωση: Το ποσοστιαίο σύνολο της ποωτη; στήλη; δεν αθροίζει ακριβώς στο
100% λόγω στρογγυλοποίησης των δεκαδικών.

2.6. Ενι)ο-κlιβfQνητική κι νητικ6τητα

Σύμφωνα με τους ΙΙΙνακες 8 και 8α, η κινητικότητα της κυΒερνητικής ελίτ
του ΠΑΣΟΚ είναι πιο περιορισμένη (moderate mobility) στη δεύτερη και
τρίτη θητεία στην κυβέονηση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη της ΝΔ (rapid
mobiJίty). Με την έννοια «κινητικότητα» εννοούμε την εξέλιξη των μελών
της κυβερνητικής ελίτ κατά τη διάρκεια των θητειών τους στα τρία υπουρ-
γικά αξιώματα (υπουογότ, αναπληρωτής υπουργός και υφυπουργός).
Έτσι, ο Πίνακας 8 παρουσιάζει μια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης της
κι"ριας κ\!βερνητικής ελίτ του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ από την πρώτη ώς και
την πέμπτη θητεία με κριτήριο το υπουργικό αξίωμα (τα στοιχεία από την
ποωτη (ός και την τρίτη θητεία αφορούν το σύνολο των μελών της κύριας
κ\!βερνητικής ελίτ, ενώ τα στοιχεία για την τέταρτη και πέμπτη θητεία αφο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Κατανομή των μελών της κύριας κυβερνητικής ελίτ

κατά υπουργικ6 επίπεδο (1974-2001)

~
lη 2η 3η 4η 5η

Αξίωμα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΝΔ
Υφυπουογό; 71,4 70,9 45,2 40,( 32,2 23,6 17,6 13,9 8,3 0,0
Αναπληρωτή;

Υπουογό; 1,2 1,8 19,1 9,1 20,2 1,8 5,9 0,0 11,1 3,7
Υπουργό; 27,4 27,3 35,7 49,1 47,6 74,5 76,5 86,1 80,6 96,3
ΣΙίνοι..ο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ~OO,O 100,0 00,0

ρούν όσους διετέλεσαν μέλη κυβερνήσεων πάνω από τρεις φορές). Κατευ-
θείαν στο αξίωμα του υπουργού αναδείχτηκε το 36,8% όσων από την ελίτ
του ΠΑΣΟΚ διετέλεσαν υπουργοί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της ΝΔ
είναι 26%, γεγονός που εξηγείται από την άνοδο στην εξουσία του
ΠΑΣΟΚ το 1981 και, βέβαια, από το σχηματισμό εντελώς νέας κυβέρνη-
σης. Η μελέτη των Πινάκων 8 και 8α δείχνει ενδιαφέρουσες διαφορές
μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ως ποο; την ανάληψη υπουργικού αξιώματος από
όσους έχουν τρεις και τέσσερις θητείες. Συγκεκριμένα, από τους πολιτι-
κούς του ΠΑΣΟΚ με τρεις κυβερνητικές θητείες, 48% έγιναν υπουργοί
κατά την τρίτη θητεία έναντι 74,5% της αντίστοιχης κατηγορίας πολιτικών
της ΝΔ. Ως προς εκείνους που διετέλεσαν τρεις φορές υφυπουογοι και έγι-
ναν υπουργοί την τέταρτη φοοά που ανέλαβαν κυβερνητικό θώκο, τα αντί-
στοιχα ποσοστά διαμοοφωνονται σε 76,5% και 86%, αντίστοιχα, για
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Η διαφορά αυτή μεταξύ των δύο κομμάτων οφειλεται
αποκλειστικά στην ύπαρξη ενός ενδιάμεσου σταδίου, μεταξύ της ανάληψη;
υπουργικής θέσης και αυτής του υφυπουογού, που αναφέοεται στην ευρεία
χρήση από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα της περιόδου 1981-89
και 1993-96, του Οεσμού του αναπληρωτή υπουργού,

Εάν εξετάσουμε τον αριθμό των θητειών τους ως υφυπουογών όσων
τελικά έγιναν υπουργοί (σύμφωνα με τον Πίνακα 8α), παρατηρούμε ότι η
ομοιότητα μεταξύ των κυβερνητικών ελίτ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ είναι μεγάλη:
Οι μισοί υπουργοί και των δύο κυβερνητικών ελίτ είχαν τουλάχιστον μία
θητεία ως υφυπουογοι, ενώ ο ένας στους τρεις είχε δύο θητείες ως υφυ-
πουργός, προτού γίνει υπουργός.

2.7. Ηλικία των υπουργών και ηλικιακή κατανομή κατά την πρώτη θητεία

Ως προς την ηλικία των υπουργών χρησιμοποιούνται οι δείκτες α) της
χρονικής υπο-περιόδου εντός της οποίας κάποιος ανέλαβε για πρώτη
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ΠΙΝΛΚΑΣ 8α
Αριθμός θητειιvν ως υφυπουργών 6σων έγιναν υπουργοί (1974-2001)

ΠΛΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ

Αριθμός Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτοι; Ποσοστό
θητειών αριθμό; αοιθμό; αριθμό;
ως υφυπουογών

Μία 23 51,1 16 50,0 33 50,0
Δύο 14 31,1 11 34,4 23 34,8
ΤΡΕις 4 8,9 3 9,4 7 10,6
Τέσσερις

και άνω 4 8,9 2 6,2 3 4,6
Σύνολο 4S 100,0 32 100,0 66 100,0

φορά κυβερνητική θέση, και β) της ηλικίας κατά την ανάληψη της θέσης.
Έτσι. σύμφωνα με τον Πίνακα 9, είναι εμφανές ότι η πλειοψηφία των
μελών της κυβερνητικής ελίτ της ΝΔ ξεκίνησε την κυβερνητική της σταδιο-
δρομία την περίοδο Ι974-80 (42%) και δευτερευόντως την ποοδικτατοοι-
κή περίοδο (38%), ενώ η ελίτ του ΠΑΣΟΚ υπουργοποιήθηκε κατά 68%
την περίοδο 1981-89. Τα δεδομένα αυτά είναι απόρροια των αντίστοιχων
κυβερνητικών θητειών των δύο κομμάτων και της έντονης στελεχιακής
συνέχεια; της ΝΔ σε επίπεδο υπουργών (οι δείκτες ανανέωση; των ΝΔ Ι,
2 και 3 είναι χαμηλότεροι των αντίστοιχων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Ι
και 2 (βλ. Πίνακα Ι).

ΠΙΝΑΚΑΣ9
Χρονική υΠΟ-ΠΕρίοδος πρώτης υπουργικής θητείας των μελών της κύριας

κ1JβεQνητικής ελίτ (1974-2001)
--- --- -

IIALOK ΝΔ ΣγΝΟΛΟ

Χρονικέ; Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτοι; Ποσοστό Απόλυτο; Ποσοστό
περίοδοι αριθμός αριθμός αοιθμό;

1944-1973 Ι 1,2 21 38,2 22 15,8
1974-1980 2 2,4 23 41,8 25 18,0
1981-1989 57 67.9 Ο 0,0 57 41,0
1989 Ο 0,0 8 14,5 8 5,8
1990-1993 Ο 0,0 3 5.5 3 2,2
1993-1996 18 21,4 Ο 0,0 18 12,9
1996-2001 6 7,1 Ο 0,0 6 4,3
Σύνολα 84 100,0 SS 100,0 139 100,0
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Αναφορικά με την ηλικία κατά την πρώτη ανάληψη κυβερνητικής
θέσης (Βλέπε Πίνακα 9α), παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι υπουργοί ή
υφυπουργοί ήσαν μεταξύ 40 και 49 ετών όταν υπουργοποιήθηκαν για
πρώτη φορά και ότι λίγοι υπουργοί (περίπου το ένα τρίτο του συνόλου)
είχαν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους. Η διάχυτη εντύπωση,
ιδιαίτερα στις αρχές της δεκαετίας του '90, ότι οι Έλληνες πολιτικοί ήσαν
υπερήλικες «δεινόσαυροι», δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα. Η κύρια
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κομμάτων έγκειται στο γεγονός της υπε-
ροχής των μελών της ελίτ της ΝΔ στην ανάληψη κυβερνητικής θέσης σε
ηλικία 30-39 ετών, έναντι του ΠΑΣΟΚ. Η ελίτ του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει
σχετικά υψηλότερα ποσοστά στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Στην κατη-
γορία των ατόμων που ανέλαβαν κυβερνητικές θέσεις σε «μικρή» ηλικία
(30-39) ενδεικτικά αναφέοουμε από το ΠΑΣΟΚ τον Κ. Λαλιώτη (3Iετών)
και από τη ΝΔ τον Α. Αδριανόπουλο (30 ετών).28 Στον αντίποδα, από την
ομάδα αυτών που ανέλαβαν κυβερνητική θέση σε «μεγάλη» ηλικία αναφέ-
ρουμε από το ΠΑΣΟΚ τον Ι Χαοαλαμπόπουλο (62 ετών) και από τη ΝΔ
τον Γ. Παπούλια (62 ετών).

ΠΙΝΑΚΑΣ 9α
Ηλικία των μελών της κύριας κυβερνητικής ελίτ κατά την

πρώτη υπουργική θητεία τους (1974-2001)

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ

Ηλικιακή Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτο; Ποσοστό
ομάδα αοιθμό; αοιθμό; αριθμός

30-39 ετών 19 22,6 17 30,9 36 25,9
40-49 ετών 40 47,6 19 34,S 59 42,4

50-59 ετών 19 22,6 11 20,0 30 21,6
60 ιτών

και πάνω 5 6,0 3 5,5 8 5,8
Άγνωστο Ι 1,2 5 9,1 6 4,3
Σύνολο 84 100,0 SS 100,0 139 100,0

28. Οι υπόλοιποι από το ΠΑΣΟΚ είναι οι r. Παπανδρέου [33ετών]. r. Πέτσος [35]. Π.
Ρουμελιώτη; [351. r. Παπαντωνίου [36], Μ. Παπαϊωάννου [36] και Φ. Πετσάλνικος [36] και
από τη ΝΔ οι Π. Παπαληγούρας [28], r. Παλαιοκρασσάς [33], r. Ταταρίδης [34], Γ. Σου-
φλιάς [36], Σ. Μάνος [36], Ν. Μπακογιάννη [36] και Α. Σαμαράς [38].
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Υπουργικές βαθμίδΕς της δευτερεύουσας κυβερνητικής ελίτ (1974-2001)

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Συνολική θητεία των μελών της δευτερεύουσας

κυβερνητικής ελίτ (1974-2001)

3. Η xiJQm κtJβειwητική ελίτ 1974-2001 συγκQιτικά με τη δευτερεύουσα
κtJβεQvητική ελίτ ( δηλαδή την ελίτ υπουργώ« με μόνον μία ή δύο θητείες)29

3. 1. Α νώτα το αξίωμα και συνολική θητεία

Σύμφωνα με τον Πίνακα 10, μόνο ο ένας στους τρεις από την ομάδα των
πολιτικών με μία ή δύο θητείες (δευτερεύουσα κυβερνητική ελίτ) κατάφε-
ρε να φθάσει στο αξίωμα του υπουργού (28,5%), σε αντίθεση με την κύρια
κυβεονητική ελίτ που το αντίστοιχο ποσοστό είναι 83%. Το 68% της δευ-
τερεύουσας ελίτ παρουσιάζει στασιμότητα στο αξίωμα του υφυπουργού.
Τούτο ενισχύει την επιλογή μας να χωρίσουμε το σύνολο όσων υπουογο-
ποιήθηκαν σε ένα στενό πυρήνα πολιτικών με επαναλαμβανόμενη παρου-
σία σε χαμηλού; και υψηλού; θώκους (κύρια ελίτ) και έναν ευρύτερο
κύκλο πολιτικών που είχαν παροδική παρουσία στην κυβέρνηση, μάλιστα
σι-νήθω; στη χαμηλότερη βαθμίδα (του υφυπουογού), Οι διαφοροποιήσεις
της δευτεοεύουσα; ελίτ με βάση την κομματική προέλευση (ΠΑΣΟΚ ή ΝΔ)
είναι ελάχιστες.

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ
Συνολική Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό
θητεία (έτη) αριθμός αριθμός αριθμός

>4 6 4,8 2 3,2 8 4,3
3-4 9 7,2 5 8,1 14 7,4
2-3 22 17,6 23 37,1 45 24,1
1-2 39 31,2 12 19,4 51 27,3
<1 49 39,2 20 32,2 69 36,9
Σύνολο 125 100,0 62 100,0 187 100,0

ζουν αρκετά βραχύβιες θητείες (το πολύ μέχρι δύο έτη). Η διαφοοά αυτή
είναι αποτέλεσμα των συχνότερων ανασχηματισμών των κυβερνήσεων
του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα της περιόδου 1981-1989.

3.2. ΕπαΥΥελματική απασχ6ληση

Η μεταβλητή αυτή παρουσιάζει αξιόλογες διαφορές μεταξύ κύριας και
δευτερεύουσας ελίτ. Έτσι, στη δευτερεύουσα ελίτ η αντιπροσώπευση των
δικηγόρων είναι μικρότερη από ό.τι στην κύρια ελίτ (30,5% και 36%, αντί-
στοιχα, βλ. Πίνακες 12 και 4). Οι επαγγελματικές κατηγορίες των καθηγη-
τών ΑΕΙ, των ιατρών και των πολιτικών μηχανικών παρουσιάζονται
αρκετά αυξημένες, ιδιαίτερα οι δύο τελευταίες κατηγορίες. Η αντιπροσώ-
πευση των δικηγόρων στη δευτερεύουσα ελίτ του ΠΑΣΟΚ είναι 28% όταν
στην κύρια ελίτ του ίδιου κόμματος είναι 39%. Ανάλογη τάση παρατηρεί-
ται στους οικονομολόγους (4% στη δευτερεύουσα ελίτ, 8% στην κύρια
ελίτ), τνώ οι ιατοο] και οι πολιτικοί μηχανικοί αντιποοσωπεύονται τόσο
στη δευτερεύουσα (12% και 9,6%, αντίστοιχα) όσο και στην κύρια ελίτ του
ΠΑΣΟΚ με 9,5% και 10,7%, αντίστοιχα. Στη ΝΔ, όμως, οι τάσεις έχουν
αντίθετη κατεύθυνση. Η αντιπροσώπευση των οικονομολόγων είναι μεγα-
λύτερη στην κύρια ελίτ (13%) από ό.τι στη δευτερεύουσα (6,5%). Εκείνη
των δικηγόρων είναι κάπως μικρότερη στην κύρια ελίτ από ό.τι στη δευτε-
ρεύουσα, δηλαδή στην κύρια είναι 31% ενώ στη δευτερεύουσα 35%.

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ
Υπουργικό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό

αξίωμα αριθμός αριθμός αριθμός

Υπουργοί 35 27,9 25 29,4 59 28,5

Αναπληοωτ«;
υπουργοί 6 4,9 1 1,2 7 3,4

Υφυπουογοί 99 67,2 59 69,4 141 68,1
Σύνολο 140 100,0 85 100,0 207 100,0

Σημείωση: Η ΩευτrΡE'Ι01IIHΙ κ,~ερνητική fλlτ αποτελείται από όσους έχουν λιγότε-
l,rc (ιπ,) Tl1rIC OllτrIrc (ιIC "Π'I\1QγοΙ. αναπληl1Η1τfc 1lΠΟ1lργο( ή 1lφ\lπο\lργοι.

Όσον αφορά τη συνολική θητεία των μελών της δευτερεύουσας κυβερ-
νητικής ελίτ (βλ. Πίνακα 11), η μόνη αξιοσημείωτη διαφοοά είναι αυτή
που αναφέοεται στα υψηλότερα ποσοστά των υπουργών της ΝΔ με θητεία
πάνω από 2 έτη, σε αντίθεση με τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ που εμφανί-

29. Την περίοδο 1974-2001.232διαφοοετικά πρόσωπα συμμετείχαν σε κυβερνητικά σχή-
ματα μία ή δύο φοοέτ. Στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιείται ένα δείγμα 187πολιτικών,
125 από το ΠΑΣΟΚ και 62 από τη ΝΔ.

3.3. Εκπαιδευτικ6 επίπεδο

Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ της κύριας και της δευτερεύουσας ελίτ ως
προς αυτή τη μεταβλητή είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες (βλ. Πίνακες 5 και
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Επαγγελματική απασχ6ληση της δευτερεύουσας

κυβερνητικής ελίτ (1974-2001)
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ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ
Επάγγελμα Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό

αριθμός αοιθμό; αοιθμό;
Δικηγόρος 35 28,0 22 35,5 57 30,5

Καθηγητής ΑΕΙ 16 12,8 6 9,7 22 11,7
Οικονομολόγος 5 4,0 4 6,5 9 4,8
Ιατρός 15 12,0 4 6,5 19 10,2
Πολιτικός
μηχανικός/
Αρχιτέκτονας 12 9,6 5 8,1 17 9,1
Δημοσιογράφος 6 4,8 3 4,8 9 4,8
Στρατιωτικός 5 4,0 6 9,7 11 5,9
Άλλο 31 24,8 11 17,6 42 22,5

Άγνωστο Ο 0,0 1 1,6 1 0,5

Σύνολο 125 100,0 62 100,0 187 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 13
Εκπαιδευτικ6 επίπεδο της δευτερεύουσας

κυβερνητικής ελίτ (1974-2001)

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣΥΝΟΛΟ
Εκπαιδευτικό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό
επίπεδο αριθμός αριθμός αριθμός

Διδακτορικό
δίπλωμα 20 16,0 9 14,5 29 IS,5

Μεταπτυχιακό
δίπλωμα 14 11,2 3 4,8 17 9,1
Πτυχίο ΑΕΙ 83 66,4 47 75,8 130 69,5
ΠτυχίοΤΕΙ Ο 0,0 Ο 0,0 Ο 0,0
Μεταλυκειακή
εκπαίδευση 5 4,0 2 3,2 7 3,7
Δεν δηλώνεται 3 2,4 Ι 1,6 4 2,1
Σύνολο 125 100,0 62 100,0 187 100,0

Σημείωση: Τα ποσοστιαία σύνολα των δύο πρώτων στηλών δεν αθοοιωυν ωωι-
βώς στο 100% λόγω στρογγυλοποίηση; των δεκαδικών.

13), με την κύοια ελίτ να παρουσιάζει ελάχιστα μικρότερη αντιπροσώπευ-
ση όσων έχουν διδακτορικό και μεταπτυχιακό δίπλωμα. Ενώ στην κύρια
ελίτ τα ποσοστά είναι 14% και 9%, αντίστοιχα, για τα δύο επίπεδα, στη
δευτερεύουσα ελίτ ανέρχονται σε 15,5% και 9%, αντίστοιχα.

3.4. Κλάδος σπουδών

Οι υφιστάμενες διαφοοοποιήσευ; σε αυτή τη μεταβλητή είναι αξιοσημείω-
τες. Παοατηοώνττκ τοικ Πίνακες 6 και 14, αντίστοιχα, για την κύρια ελίτ
και τη δευτεοτύουσα ελίτ, είναι εμφανές ότι οι κατηγορίες των νομικών,
πολυτεχνικών. ιατρικών και κοινωνικών σπουδών παρουσιάζουν μεγαλύ-
τερα ποσοστά αντιπροσώπευσης στη δευτερεύουσα από ό.τι στην κύρια
ελίτ. Η εικόνα αυτή ισχύει και για την κύρια και τη δευτερεύουσα ελίτ του
ΠΑΣΟΚ, όπως και για τις αντίστοιχες ελίτ της ΝΔ.

κυβερνητικών θέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αντιπροσώπευση των
περιοχών της Μακεδονίας, της Στερεάς και της Κρήτης, από 25% που
αγγίζει συνολικά στην ανάλυση του τόπου γέwησης των μελών της κύ-
ριας ελίτ, ανέρχεται στο 33% στην ομάδα της δευτερεύουσας ελίτ (βλέπε
Πίνακα 15). Αντιθέτως, η συμμετοχή της Αθήνας και της Πελοποννήσου
παραμένει σχεδόν η ίδια (αθροιστικά 39,5% για την κύρια ελίτ και 37%
για τη δευτερεύουσα ελίτ).

3.5. Γεωγραφική προέλευση

Και εδώ οι παρατηρούμενες διαφορές είναι σαφείς. Ισχύει η υπόθεση
εργασίας κατά την οποία υπερτερούν οι πολιτικοί που προέρχονται από
την Αθήνα και την Πελοπόννησο όσον αφορά την ανάληψη και διατήρηση

3.6. Ηλικία των υπουργών κατά την πρώτη θητεία και έτος πρώτης θητείας

Με βάση τους Πίνακες 9 και 16 για τη χρονική υπο-περίοδο της υπουογο-
ποίησης των μελών των δύο κυβερνητικών ελίτ, το μόνο συμπέρασμα που
μπορεί να εξαχθεί είναι ότι η χρονική αφετηοία ανάληψη; κυβερνητικών
καθηκόντων διαφοοοποιείται αισθητά μεταξύ κύριας ελίτ και δευτεοεύου-
σας ελίτ. Οι χρονικές υπό-περίοδοι 1974-80 για τη ΝΔ και 1981-89 για το
ΠΑΣΟΚ αποτελούν τις σημαντικότερες περιόδους για τα μέλη της κύριας
ελίτ. Δηλαδή, σε αυτά τα χρονικά διαστήματα έγιναν για πρώτη φοοά
υφυπουργοί ή υπουργοί τα περισσότερα μέλη της κύριας κυβερνητικής
ελίτ, αντιστοίχως, τη; ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά τη δευτερεύουσα



ΠΙΝΑΚΑΣ 14
Κλάδος σπουδών της δευτερεύουσας

κυβερνητικής ελίτ (1974-2001)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15
Γεωγραφική προέλευση της δευτερεύουσας

κυβερνητικής ελίτ (1974-2001)

Σημείωση: Οι στήλε; ποσοστών δεν αθροίζουν στο 100%, γιατί διάφοοοι υπουρ-
γοί έχουν δηλώσει πεοιοσότεοου; από έναν κλάδους σπουδών.

• Φυσική/Χ ημεία/Μαθηματικά/Γεωπονία
•• Πολι τικές επιστήμες/Κοι νωνιολογία/Φιλοσοφία

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ
Τόπος Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό
γέννηση; αριθμός αριθμός αριθμός

Αθήνα-Πειραιάς 25 20,0 17 27,4 42 22,5

Θεσσαλονίκη 4 3,2 3 4,8 7 3,7
Πελοπόννησος 15 12,0 12 19,4 27 14,4

Μακεδονία 18 14,4 5 8,1 23 12,3
Στερεά Ελλάδα 17 13,6 8 12,9 25 13,4

Κρήτη 10 8,0 4 6,5 14 7,5
Θεσσαλία 11 8,8 4 6,5 15 8,0
Θράκη 1 0,8 Ι 1,6 2 1,1
Ήπειρος 7 5,6 2 3,2 9 4,8
Ιόνια Νησιά 7 5,6 2 3,2 9 4,8
Κυκλάδες 2 Ι,6 Ο 0,0 2 ι.ι
ΒόΡΕΙΟΑιγαίο 4 3,2 2 3,2 6 3,2
Δωδεκάνησος 2 Ι,6 Ο 0,0 2 1,1
Έλληνες της
Διασποράς Ο 0,0 1 1,6 1 0,5
Δεν δηλώνεται 2 1,6 1 1,6 3 1,6
Σύνολο 125 100,0 62 100,0 187 100,0

JJΑΣΟΚ ΝΔ ΣγΝΟΛΟ
Κλάδος Απόλυτοι; Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό
σπουδών αριΟμός αριθμός αριθμός

Νομικά 42 33,6 33 53,2 75 40,1
Οικονομικά/
Οργάνωση και
Διοίκ. Επιχ/σεων 25 20,0 14 22,6 39 20,9
11ολ "τεχνικοί
κλάδοι 18 14,4 6 9,7 24 Ι2,8
Θnικές
επιστήμε;" 9 7,2 1 1,6 10 5,3
lατρικ,Υ
Οδοντιατρική 16 12,8 7 11,3 23 12,3
Κοινωνικέ;
επιστήμες·· 19 15.2 14 22,6 33 17,6
Στρατιωτικές
σπουδές 5 4,0 6 9,7 11 5,9
Άλλο Ι 0,8 2 3,2 3 1,6
Άγνωστο 1 0,8 2 3,2 3 1,6

f λίτ. η πεοίοδο; 1981-89 παραμένει και εδώ σημαντική για το ΠΑΣΟΚ, σε
αντίθεση με τη ΝΔ, για την οποία η περίοδος 1990-93 αποτελεί το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο υπουργοποιήθηκε η μεγάλη πλειοψηφία των
μελών τη; δικής της δευτερεύουσας ελίτ (61%).

Είναι σαφέτ, όπως προκύπτει από τους Πίνακες 9α και 16α, ότι οι ηλι-
κιακές ομάδες των 30-39 και 50-59 ετών παρουσιάζουν -τόσο συνολικά
όσο και κατά κόμματα- σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στη συνολική
σίrγκριση μεταξύ κύοιω; ελίτ και δευτερεύουσας ελίτ η ομάδα των 30-39
ετών ανιιποοοωπεύει το 26% και 7,5%, αντίστοιχα, ενώ η ομάδα των 50-
59 ετών το 22% και 37%. αντίστοιχα. Ένα προφανές συμπέρασμα, που

συνάγεται από αυτά τα στοιχεία είναι ότι η ανάληψη κυβερνητικών ευθυ-
νών σε <<μικρή»ηλικία ευνοεί τη μετέπειτα ανέλιξη και παραμονή σε ηγε-
τικές Οέσε«; 11ίδια τάση επιβτβαιώνεται και στη σύγκοιση μεταξύ ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ, αφού τα ποσοστά συμμετοχή; της ομάδας 30-39 ετών είναι
αρκετά αυξημένα στην κύρια ελίτ και των δύο κομμάτων έναντι των αντί-
στοιχων ποσοστών της δευτερεύουσας ελίτ. Το αντίθετο ισχύει για την
ομάδα 50-59 ετών. Ως προς αυτή την ηλικιακή ομάδα, τα ποσοστά τόσο
συνολικά όσο και εντός των δύο κομμάτων είναι μεγαλύτερα στη δευτε-
ρεύουσα ελίτ σε σύγκριση με αυτά της κύριας ελίτ,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16
Περίοδος π(Χiπης υπουργικής θητείας της δευτερεύουσας

κυβερντιτικής ελίτ (1974-2001)

ΠΙΝΑΚΑΣ 17
Ιδεατοί τύποι των μελών της κύριας και της δευτερεύουσας

κυβερντιτικής ελίτ (1974-200 1)

Έτος ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣΥΝΟΛΟ

ποωτη; Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό Απόλυτοι; Ποσοστό
θητείας αριθμός αριθμός αριθμός

1974-1981 Ο 0,0 21 33,9 21 11,2

1981-1989 58 46,4 Ο 0,0 58 31,0

1989-1990 Ο 0,0 3 4,8 3 1,6

1990-1993 Ο 0,0 38 61,3 38 20,3

1993-1996 30 24,0 Ο 0,0 30 16,0

1996-200J 37 29,6 Ο 0,0 37 19,9

Σύνολο 125 100,0 62 100,0 187 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 16«
Ηλικία των μελών της δευτερεύουσας

κι!βερντιτικής ελίτ (1974-2001)

Κυρίαρχα ΚΥΡΙΑΕΛΠ
χαρακτηριστικά ΠΑΣΟΚ ΝΔ

Επάγγελμα Δικηγόρος / Πολιτικός μηχανικός Δικηγόρος / Οικονομολόγος

Εκπαιδευτικό
επίπεδο Πτυχιούχο; ΑΕΙ Ilτυχιούχος ΑΕΙ

Κλάδος Νομικά/Οικονομικά/ Νομικά/Οικονομικά/
σπουδών ΠολυτεχνικοΙ κλάδοι Κοινωνικές επιστήμες

Γεωγραφική Π ελoπόννησoςlAθήνα! Αθήνα/Π ελοπόννησος/
προέλευση Μακεδονια/Κοήτη Θεσσαλία

Περίοδος
ποωτη;
θητείας 1981-1989 Ι 1993-1996 1974-1980 Ι 1944-1973

ΗλικΙα κατά
την πρώτη θητεία 40-49 ετών 40-49 ετών /30-39 ετών

Κυρίαρχα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΛΠ
χαρακτηριστικά ΠΑΣΟΚ ΝΔ

Επάγγελμα ΔικηγόροςΠ(αθτ]γητής
ΑΕl/Iατρός Δικηγόρος

Εκπαιδευτικό
επίπεδο Πτυχιούχοι; ΑΕΙ Πτυχιούχος ΑΕΙ

Κλάδος Νομικά/Οικονομικά/ Νομικά/Οικονομικά
σπουδών Κοινωνικές επιστήμες

Γεωγραφική
προέλευση Αθήνα/Μακεδονία/Στεοεά Αθήνα/Πελοπόννησοξ/

Στερεά

ΠερΙοδος
πιχίιτης
Οητείας 19HI-1989,1996-200u 19~1993, 1974-1981

Ηλικία κατά
την πρώτη
θητεία 40-49 ετών /50-59 ετών 40-49 ετών Ι 50-59 ετών

ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΣΥΝΟΛΟ

Ηλικιακή Απόλυτοι; Ποσοστό Απόλυτο; Ποσοστό Απόλυτος Ποσοστό
ομάδα αριθμός αριθμός αριθμός

30-39 ετών 7 5,6 7 11,3 14 7,5

40-49 ετών 55 44,0 24 38,7 79 42,2

50-59 ετών 49 39,2 20 32,3 69 36,9

60 ετών

και πάνω 14 11,2 11 17,7 25 13,4

Αγνωστο Ο 0,0 Ο 0,0 Ο 0,0

Σύνολο 125 100,0 62 100,0 187 100,0
- .- -_.- _. -- _.

Σημείωση: Το ποσοστιαίο σύνολο της ποωτη; στήλη; δεν αθροίζει ακριβώς στο
1000/'0λόγω στρογγυλοποίηση ς των δεκαδικών.

Η ανωτέρω παρουσίαση ορισμένων αποτελεσμάτων της έρευνάς μας ανα-
δεικνύει ποιες είναι εκείνες οι μεταβλητές που διαχωρίζουν την κύρια
από τη δευτερεύουσα κυβεονητική ελίτ. Παρατηρώντας κανείς τον Πίνακα
17, όπου παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο τα κυρίαρχα χαρακτηριστι-
κά των δύο αυτών κατηγοριών προσώπων που διετέλεσαν μέλη των

κυβερνήσεων της περιόδου 1974-2001, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η
διάκριση της κυβερνητικής ελLτ σε δύο βασικές υποκατηγορίες είναι
σωστή μόνο ως προς λίγες μεταβλητέξ. Θυμίζουμε ότι κατατάξαμε στην
πρώτη υποκατηγορία (κύρια ελίτ) όσους είχαν τρεις και περισσότερες
θητείες και στη δεύτερη υποκατηγορία (δευτερεύουσα ελίτ) όσους είχαν
δύο ή λιγότερες θητείες.
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Κύρια και δΕVτερειίOυαα ελίτ

Αν και οι διαφορές μεταξύ της κύριας και δευτερεύουσας ελίτ δεν είναι
πολύ έντονες, αξίζει να τονίσουμε ότι οι πολιτικοί που περιλαμβάνονται
στην κίορια κυβερνητική ελίτ (αθροιστικά για ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) έχουν κατά
82,7% καταφέρει να αναλάβουν αξίωμα υπουογού, ενώ εκείνοι της δευτε-
οεύουσω; ελίτ μόνο κατά 28,5%. Οι δύο στους τρεις (το 68%) πολιτικούς
της δευτερεύουσας ελίτ παρέμειναν στο αξίωμα του υφυπουργού. Όσον
αφοοά τη συνολική τους θητεία, ο ένας στους τρεις (37%) της δευτερεύου-
σας ελίτ έχει μικρότερη του ενός έτους συνολική θητεία (σε αντίθεση με το
αντίστοιχο 0,7% της κύριας). Ίσως αυτό είναι αποτέλεσμα και των λιγότε-
Q(ι)νθητειων τους. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα μέλη της κύριας
ελίτ στη συντριπτική τους πλειοψηφία (68%) αναλαμβάνουν την πρώτη
κυΒερνητική τους θητεία σε ηλικία μικρότερη των 50 ετών. Αντιθέτως, τα
μισά μέλη (50%) της δευτεοεύουσω; ελίτ ορίζονται για πρώτη φοοά μέλη
κυΒερνητικο)ν σχημάτων σε ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών (μόνο το 7,5%
ορίζονται υπουργοί σε ηλικία μυωότεοη των 40 ετών στη δευτερεύουσα
ελίτ. όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην κύρια ελίτ είναι 26%). Οι διαφο-
οοποιήσευ; κί!ριας και δευτερεύουσας κυβερνητικής ελίτ στα πλαίσια των
μεταβλητών της επαγγελματικής ιδιότητας, του επιπέδου σπουδών, του
κλάδου σπουδών, της γεωγραφικής προέλευσης δεν είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικές. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι η συμμετοχή των οικονομολόγων
είναι αυξημένη στην κύρια ελίτ (10%) σε σχέση με τη δευτερεύουσα ελίτ
(5%). Οι κλάδοι των οικονομικών καθώς και των πολυτεχνικών και θετι-
κών επιστημών έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην κύρια ελίτ. Ως προς
τον τόπο γέννησης των μελών της κυβερνητικής ελίτ, οι ελάχιστες διαφο-
οοποιήσευ; μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας ελίτ αναφέοονται στη
μικρόπρη συμμετοχή των τριών μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Πει-
~)(H<'ιςκαι Θεσσαλονίκη) στην κύοια ελίτ (22% έναντι 26% στη δευτερεύ-
ουσα) και στη μεγαλύτεοη συμμετοχή της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της
Θεσσαλία; και των Ελλήνων της Διασποράς στην κύρια ελίτ (αθροιστικά
4 Ι0/(' στην κύρια έναντι 30% στη δευτερεύουσα).

περιόδου 1974-1981). Τούτο παραπέμπει σε μια διαφορετική κοινωνική
«δεξαμενή» για τους πολιτικούς της ΝΔ όπου το πρότυπο του δικηγόρου-
μεσολαβητή πολιτικού ήταν ο κυρίαρχος τύπος. Αντιθέτως, στην κυβερνη-
τική ελίτ του ΠΑΣΟΚ υπάρχει σχετικά αυξημένη συμμετοχή των οικονο-
μολόγων, των πολιτικών μηχανικών και των ιατρών. Τούτο ίσως αντανα-
κλά τη μετεξέλιξη των απαιτήσεων της σύγχρονης διακυβέρνησης και τη
μετάβαση από ένα παοεμβατικό/πατεοναλιστιεό κράτος σε ένα ρυθμιστι-
κό/επιτελικό κράτος που απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση ρόλων και
τεχνοκρατικές δεξιότητες (εν μέρει αυτό ισχύει και για την κυβέρνηση της
ΝΔ της περιόδου 1990-1993).30 Οικονομολόγοι, γιατροί και μηχανικοί
ανταποκρίνονται μάλλον καλύτερα σε τέτοιες νέες απαιτήσεις από ό.τι οι
δικηγόροι. Αυτή η «λειτουργική» ερμηνεία της σχετικής ανόδου των
τεχνοκρατικών επαγγελμάτων στην κυβέρνηση δεν αρκεί. Είναι ερμηνεία
που τονίζει μόνον την πλευρά της «ζήτηση;» εκ μέρους του κράτους. Η
ύπαρξη διοικητικών αναγκών που τα συγκεκριμένα επαγγέλματα έρχο-
νται να καλύψουν είναι μόνο η μία όψη του ζητήματος. Η άλλη όψη είναι
η πλευρά της «ποοσφοοω;», δηλαδή η αυξημένη διαθεσιμότητα και το
ατομικό και συλλογικό ενδιαφέρον και άλλων ελεύθερων επαγγελματιών,
πλην των δικηγόρων, να σταδιοδρομήσουν στην πολιτική, να κάνουν
πολιτική καριέρα. Αυτό το ενδιαφέρον αυξάνεται διαχρονικά αν κρίνουμε
από τα στοιχεία του παρόντος άρθρου για τα μέλη των κυβερνητικών
ελίτ. Η ομάδα των πολιτικών που δηλώνει ως επάγγελμα «πολιτικός
μηχανικός», «ιατοό;» και «ουωνομολόγο;» αθροιστικά για την κύρια και
τη δευτερεύουσα κυβερνητική ελίτ αυξάνει την ποσοστιαία συμμετοχή της
από 26,5% την περίοδο 1981-1989 σε 28% την περίοδο 1990-1993 (επί
ΝΔ), μειώνεται σε 14,5% την περίοδο 1993-1996 (τελευταία κυβέρνηση Α.
Παπανδρέου), για να φθάσει στο 33% την περίοδο 1996-2001 (κυβερνή-
σεις Κ. Σημίτη). Η αυξημένη συμμετοχή τέτοιων επαγγελμάτων στις
κυβερνητικές ελίτ εγείρει δύο ερωτήματα, τα οποία αφορούν όχι τόσο το
ποιος κυβερνά από τυπική άποψη, δηλαδή ποιος κατέχει υπουργικούς
θώκους, αλλά κυρίως ποιος κυβερνά ουσιαστικά. Τα ερωτήματα αυτά δια-
τυπώνονται ως εξής: πρώτον, αποτελούν πράγματι και σε ποιο βαθμό οι
τεχνοκράτες και ελεύθεροι επαγγελματίες ένα κοινωνικό στρώμα με
συνείδηση και φιλοδοξία του ιδιαίτερου και μεγεθυνομένου πολιτικού
ρόλου τους, όπως αυτός αποτυπώνεται από την ενισχυμένη παρουσία

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Μεταξί! των ελίτ των δύο κομμάτων δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοοέξ, με
την εξαίρεση ότι υπάρχει μεγαλύτερη εκποοσώπηση των δικηγόρων στην
κυβερνητική ελίτ της ΝΔ (συγκριτικά με τις υπόλοιπο; επαγγελματικές
κατηγορίες). Επίσης. υπάρχει μεγάλο ποσοστό μελών της ΝΔ με πρώτη
θητεία στην ποοδικτωιτορική περίοδο (ιδιαίτερα στις κυβερνήσεις της

30.Giandomenico Majone. 1994. «The R!se of the Reguiatory State ίπ Ευτορε», Wesr

European Po/ir/cs. νοl. 17 (3). σ. 77-101.
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τους στην κυβέρνηση (και στη βουλή); Δεύτερον, γιατί και σε ποιο βαθμό
θεωρεί ένα μέρος του συγκεκριμένου στρώματος ως φυσική εξέλιξη της
επαγγελματικής του καριέρας τη μεταπήδηση στην πολιτική; Οι απαντή-
σεις σε τέτοια ερωτήματα απαιτούν περαιτέρω έρευνες που θα μπορούσαν
να φωτίσουν τη σχέση ισχυρών επαγγελματικών ομάδων με την πολιτική
στη σημερινή Ελλάδα.
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