
ΕΙΣΆΓΩΓΗ 
Οικονομική πολιτική ως κοινωνικός χώρος: 

ερωτήματα, έννοιες και μέθοδος

Ερωτήματα και έννοιες

Η οικονομική πολιτική είναι εξ αντικειμένου ένας από τους σημαντικότερους 
τομείς δημόσιας πολιτικής, αλλά από την κρίση του 2008 και μετά μονοπώλη-
σε για αρκετά χρόνια το δημόσιο ενδιαφέρον. Τα προγράμματα στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας και τα επιμέρους μέτρα οικονομικής πολιτικής που περι-
ελάμβαναν ήταν στις πρώτες θέσεις των ειδήσεων, το ευρύ κοινό αισθάνθηκε 
υποχρεωμένο να εξοικειωθεί με οικονομικές έννοιες και μηχανισμούς που ώς 
τότε απασχολούσαν μόνο τους ειδικούς και οι οικονομολόγοι αναδείχθηκαν σε 
πρόσωπα με διαρκή δημόσια παρουσία. 

Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν την περίοδο της δημοσιονο-
μικής κρίσης ήταν η αυξανόμενη επιρροή των τεχνοκρατών στην οικονομική 
πολιτική. Τα προγράμματα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας είχαν ως συ-
νέπεια το ότι η οικονομική πολιτική της χώρας καθοριζόταν κατά κύριο λόγο 
μέσα από τη διάδραση των Ελλήνων υπουργών, των συμβούλων τους και στε-
λεχών της δημόσιας διοίκησης με τα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου (ΔΝΤ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Οι πολιτικές αποφάσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωζώνης (Συμβούλιο, Eurogroup) προϋπέθεταν τη λεγόμενη «συμφωνία 
σε τεχνικό επίπεδο» (staff level agreement), δηλαδή ανάμεσα στους ειδικούς 
που εκπροσωπούν τις χώρες στο σχετικό όργανο (Euroworking group). Η ιδέα 
ότι οι τεχνοκράτες είναι ικανότεροι να αντιμετωπίσουν την κρίση εκφράστηκε 
κατεξοχήν στη συγκρότηση της κυβέρνησης Παπαδήμου, όπως και της κυβέρ-
νησης Μόντι στην Ιταλία. Ένα ζήτημα τακτικής που απασχολούσε, στον έναν ή 
τον άλλο βαθμό, τις ελληνικές κυβερνήσεις ήταν κατά πόσο έπρεπε να μεταφέ-
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ρουν τις διαπραγματεύσεις στο «πολιτικό» επίπεδο, όπου θα μπορούσαν ίσως 
να επιτύχουν καλύτερους συμβιβασμούς από ό,τι στο «τεχνοκρατικό». Στον 
δημόσιο χώρο, η παλιά δυσπιστία απέναντι στους «γραφειοκράτες των Βρυ-
ξελλών», που είχε αναπτυχθεί από την εποχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, 
επανερχόταν. Σε αυτήν προστέθηκε η κριτική στους τεχνοκράτες του ΔΝΤ, με 
το επιχείρημα ότι ο έλεγχος που ασκούσαν στις εγχώριες δημόσιες πολιτικές 
μειώνει τη δημοκρατική λογοδοσία.

Στο βιβλίο αυτό θα εξετάσουμε κοινωνιολογικά τη σχέση των τεχνοκρατών 
με την ελληνική οικονομική πολιτική. Θα δούμε ότι η σχέση του επιστημονικού 
κόσμου, από τον οποίο προέρχονται οι «τεχνοκράτες», με την οικονομική πολι-
τική έχει ιστορικό και κοινωνικό βάθος, με τις ρίζες της να ανάγονται στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1980. Την περίοδο 1981-2019, από τους 34 διατελέσαντες 
υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (τα ονόματα των υπουργείων άλλαζαν 
κατά καιρούς), οι 25 ήταν οικονομολόγοι. Άπό αυτούς οι 20 είχαν διδακτορικό 
δίπλωμα και οι 10 ανέλαβαν ως εξωκοινοβουλευτικοί, ενώ αρκετοί ακόμη είχαν 
θητεύσει προηγουμένως σε θέσεις συμβούλων και ειδικών. Άυτά τα πρόσωπα 
ήταν τα επιφανέστερα ενός ευρύτερου, εξελισσόμενου συστήματος θέσεων και 
τύπων καριέρας ανάμεσα στην πολιτική, τον επιστημονικό κόσμο και τις επιχει-
ρήσεις το οποίο καθόρισε την οικονομική πολιτική της χώρας. 

Τα ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε είναι τρία: 
α) Ποια μορφή παίρνει η συμμετοχή των τεχνοκρατών στην οικονομική πο-
λιτική; Θα εξετάσουμε πώς εντάσσονται οι τεχνοκράτες στην οικονομική πο-
λιτική, τις διαδρομές τους σε θέσεις και θεσμούς και τις σχέσεις τους με άλ-
λους τύπους πολιτικών δρώντων. β) Ποιες είναι οι πηγές ισχύος (οι «πόροι») 
και οι μορφές νομιμοποίησης στις οποίες βασίζονται οι τεχνοκράτες για τη 
διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής; Πώς χρησιμοποιούν τις θέσεις που 
κατέχουν, το επιστημονικό και επαγγελματικό τους κύρος και την ικανότητά 
τους να επηρεάζουν τις αντιλήψεις για την οικονομία; (Hirschman και Popp 
Berman 2014). γ) Ποιες είναι οι επιπτώσεις της συμμετοχής των τεχνοκρατών 
στο περιεχόμενο και τη φυσιογνωμία της οικονομικής πολιτικής; Η παρουσία 
των τεχνοκρατών υπαγορεύει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στην οικονομική 
πολιτική; Και, ευρύτερα, οι τεχνοκράτες κάνουν την οικονομική πολιτική πιο 
ορθολογική, όπως διατείνονται οι υπερασπιστές τους, ή, πιο ελιτίστικη, όπως 
ισχυρίζονται οι επικριτές τους; 

Συνήθως σκεφτόμαστε την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική σε σχέση με 
τα γενικά επιστημονικά και πολιτικά μοντέλα. Πρόκειται για μια ταξινομητική 
προσέγγιση με κανονιστικές προεκτάσεις. Άντιλαμβανόμαστε και αποτιμούμε 
θετικά ή αρνητικά μια πολιτική ανάλογα με το αν είναι «κρατικιστική» ή «νεο-
φιλελεύθερη», «αναπτυξιακή» ή υπέρ της «λιτότητας», «λαϊκιστική» ή «υπεύ-
θυνη» κ.λπ. Οι ίδιοι οι οικονομολόγοι διατυπώνουν τις θέσεις τους με αυτόν 
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τον τρόπο. Κάθε οικονομολόγος αποδέχεται μια οικονομική θεωρία την οποία 
θεωρεί καταλληλότερη για την ερμηνεία της οικονομικής πραγματικότητας και 
αξιολογεί τις εφαρμοζόμενες πολιτικές από αυτή την οπτική γωνία. Άλλοτε 
προσεγγίζουμε την οικονομική πολιτική ανάγοντάς την σε μια πραγματικότητα 
που βρίσκεται εκτός του πολιτικού περιβάλλοντος. Συχνά, οι αυθόρμητες ανα-
λύσεις ερμηνεύουν την οικονομική πολιτική ανάλογα με τα «συμφέροντα» που 
εξυπηρετεί. Η επιστήμη της πολιτικής οικονομίας προσεγγίζει την οικονομική 
πολιτική ως το αποτέλεσμα των συγκρούσεων και των συμβιβασμών ανάμε-
σα σε κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, ιδιαίτερα των κοινωνικών τάξεων. 
Τα τελευταία χρόνια, λόγω των ευρωπαϊκών διαστάσεων της δημοσιονομικής 
κρίσης, οι αναλύσεις στον Τύπο ανάγουν συχνά την οικονομική πολιτική στις 
διακρατικές σχέσεις, ειδικά στις σχέσεις της Γερμανίας και των συμμάχων της 
με τις χώρες του Νότου. 

Στις περιπτώσεις που ένας διαμορφωτής οικονομικής πολιτικής διαθέτει 
προσωπική εμβέλεια στον δημόσιο χώρο, όπως συνέβαινε με τον Γιάνη Βα-
ρουφάκη το πρώτο εξάμηνο του 2015, η υπεράσπιση ή η κριτική διατρέχει τον 
κίνδυνο να προσωποποιήσει σε υπερβολικό βαθμό την οικονομική πολιτική και 
να την αποσυνδέσει από το κοινωνικο-πολιτικό της περιβάλλον.

Στο βιβλίο αυτό θα αντιμετωπίσουμε την οικονομική πολιτική ως έναν 
κοινωνικό χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει θεσμούς και διαφορετικές κατηγορίες 
δρώντων. Στον πυρήνα του βρίσκονται τα υπουργεία με οικονομικό αντικείμε-
νο, θεσμοί που υπάγονται σε αυτά, όπως το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπει-
ρογνωμόνων (ΣΟΕ) και η κεντρική τράπεζα. Οι βασικοί αυτοί θεσμοί διασυν-
δέονται με τα κόμματα, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, δεξαμενές σκέψης, 
καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Σε αυτό το περιβάλλον, συνεργάζονται και ανταγωνίζονται επαγγελματίες 
πολιτικοί, γραφειοκράτες, τεχνοκράτες, ειδικοί και εκπρόσωποι κοινωνικών 
συμφερόντων. Οι μηχανισμοί της οικονομίας (τους οποίους αποκαλύπτει η οι-
κονομική επιστήμη), τα κοινωνικά συμφέροντα (τα οποία μελετά η πολιτική 
οικονομία) και οι διακρατικές σχέσεις (που αποτελούν μέρος της διεθνούς πο-
λιτικής οικονομίας) δεν καθορίζουν ευθέως την οικονομική πολιτική. Άυτοί οι 
παράγοντες διαμεσολαβούνται από τα μυαλά και τις πρακτικές των διαμορφω-
τών πολιτικής∙ ή, για να το θέσουμε ακριβέστερα, οι διαμορφωτές της οικονο-
μικής πολιτικής παράγουν πολιτική λαμβάνοντας υπόψη, με βάση τις γνώσεις 
και την κοινωνικο-πολιτική τους συγκρότηση, τους μηχανισμούς της οικονομίας, 
τα κοινωνικά συμφέροντα και τις διακρατικές σχέσεις. 

Εστιάζοντας στους τεχνοκράτες της οικονομικής πολιτικής, θα δούμε ότι 
πρόκειται για ένα τμήμα των πολιτικών και διευθυντικών ελίτ που συνδέεται 
στενά με τον κόσμο της επιστήμης. Θα μελετήσουμε τη διαμόρφωσή τους μέσα 
από τις σπουδές και τις καριέρες τους, τις πηγές κύρους τους, τις κοινές πρακτι-
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κές και δεξιότητες, τα δίκτυά τους και τον τρόπο με τον οποίο σταδιοδρομούν 
σε θέσεις εντός του θεσμικού περιβάλλοντος της οικονομικής πολιτικής, εξαρ-
γυρώνοντας σε κάθε βήμα τα εφόδια που έχουν αποκτήσει στο προηγούμενο. 
Μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς, οι τεχνοκράτες συγκροτούνται ως διακρι-
τή κατηγορία κοινωνικο-πολιτικών δρώντων, συνδέονται με άλλες τοπικές και 
διεθνείς ελίτ και συμβάλλουν στη διαμόρφωση των κυρίαρχων υποδειγμάτων 
οικονομικής πολιτικής. 

Η μελέτη αυτή εντάσσεται στη βεμπεριανή παράδοση των κοινωνιολογι-
κών ερευνών που επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία. 
Εν προκειμένω, η κατηγορία αυτή είναι οι «τεχνοκράτες» της οικονομικής πο-
λιτικής. Άκολουθώντας τη συνήθη χρήση του όρου στη βιβλιογραφία, ως «τε-
χνοκράτες» θα εννοούμε πρόσωπα με υψηλή επιστημονική ειδίκευση τα οποία 
καταλαμβάνουν στο όνομα της ειδημοσύνης2 τους θέσεις λήψης αποφάσεων σε 
δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς (Alexiadou 2018, Centeno 1993, Fischer 
1990). Οι τεχνοκράτες διακρίνονται από το ότι θέτουν την επιστημονική τους 
γνώση στην υπηρεσία κάποιου εξω-επιστημονικού (συνήθως οικονομικού ή 
πολιτικού) σκοπού και, συνεπώς, από κοινωνιολογική άποψη συνδέονται με 
μορφές κοινωνικής κινητικότητας ανάμεσα στον επιστημονικό και άλλους κοι-
νωνικούς μικρόκοσμους. Σε ό,τι αφορά ειδικά τους τεχνοκράτες που καταλαμ-
βάνουν πολιτικές θέσεις, ως βασικό χαρακτηριστικό τους δεχόμαστε ότι δεν 
έχουν προηγούμενη πολιτική πορεία ως αιρετοί ή ως μέλη κομμάτων. 

Ιστορικά, η άνοδος των τεχνοκρατών είναι συνυφασμένη με τις μοντέρνες 
κοινωνίες. Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων δημιούργησε κοινω-
νικές κατηγορίες, η ισχύς των οποίων βασίζεται στην επιστημονική γνώση. 
Οι ειδήμονες αξίωσαν συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων ή τους ανατέθηκαν 
τέτοιοι ρόλοι, με τη λογική ότι ως κάτοχοι της γνώσης είναι και αρμόδιοι να 
καθορίζουν την οργάνωση της πολιτικής ή οικονομικής ζωής. Ήδη από τον 19ο 
αιώνα που διατυπώθηκαν αρχικά οι σχετικές επιχειρηματολογίες, η τοποθέτη-
ση των ειδημόνων σε θέσεις λήψης αποφάσεων βασίζεται σε μια διπλή νομιμο-
ποίηση (Fischer 1990, Radaelli 1999). Άπό τη μία, θεωρείται ότι οι ειδήμονες 
μπορούν να διαχειριστούν την αυξανόμενη περιπλοκότητα των σύγχρονων κοι-
νωνικο-οικονομικών συστημάτων (από την εκβιομηχάνιση ώς την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση) και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνο-
λογίας σε ολοένα και περισσότερους τομείς (παραγωγή, μεταφορές, επικοινω-
νία κ.λπ.). Άπό την άλλη, θεωρείται ότι οι ειδήμονες δικαιούνται να καταλά-
βουν υπεύθυνες θέσεις στη βάση της αξιοκρατίας, η οποία είναι τυπικά η αρχή 
νομιμοποίησης της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στις μοντέρνες κοινωνίες σε 
αντίθεση με τις παραδοσιακές κοινωνίες των κληρονομικών προνομίων. Η «τε-
χνοκρατία» είναι, συνεπώς, το φαινόμενο όπου άρχουν οι ειδήμονες στη βάση 
της επιστημονικής τους γνώσης, όπως αντίστοιχα άλλα συστήματα κυριαρχίας 
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βασίζονται σε διαφορετικές πηγές κοινωνικής ισχύος (πλούτος-πλουτοκρατία, 
ψήφος-δημοκρατία, φυσική βία-στρατοκρατία). Η τεχνοκρατία στην καθαρή 
της μορφή είναι βέβαια ένας ιδεότυπος ο οποίος δεν απαντάται παρά εν μέ-
ρει στην πραγματικότητα, καθώς οι τεχνοκράτες στην πράξη μοιράζονται τις 
θέσεις εξουσίας με άλλες κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. στην πολιτική με τους 
επαγγελματίες πολιτικούς). 

Τόσο οι υποστηρικτές όσο και οι επικριτές της συμμετοχής των τεχνοκρα-
τών στην πολιτική δίνουν έμφαση στις εντάσεις ανάμεσα σε τεχνοκράτες και 
πολιτικούς. Η νομιμοποίηση της συμμετοχής των τεχνοκρατών στην πολιτική 
βασίζεται εν μέρει στην απονομιμοποίηση του πολιτικού ρόλου των ίδιων των 
πολιτικών. Οι τεχνοκράτες –και όσοι υποστηρίζουν την ανάμειξή τους στην 
πολιτική– συνήθως διατείνονται ότι είναι πολιτικά και ιδεολογικά ουδέτεροι. Η 
ουδετερότητά τους διασφαλίζει ότι λαμβάνουν αποφάσεις μόνο βάσει των κρι-
τηρίων που υπαγορεύει η επιστημονική γνώση (η επιχειρηματολογία αυτή έχει 
χαρακτηριστεί ως η «ιδεολογία της μεθόδου», Fischer 1990). Ο τεχνοκρατικός 
τρόπος λήψης αποφάσεων αντιπαρατίθεται σε αυτόν των πολιτικών, οι οποίοι 
θεωρείται ότι εκφράζουν τα ειδικά συμφέροντα των ψηφοφόρων τους, λειτουρ-
γούν ιδιοτελώς με στόχο την επανεκλογή και τροφοδοτούν τη σύγκρουση σε 
βάρος της αποτελεσματικότητας. Όσοι ασκούν κριτική στην ανάθεση πολιτι-
κών θέσεων σε ειδήμονες μιλούν για την απο-πολιτικοποίηση της πολιτικής, 
την υποχώρηση της λογοδοσίας και τον αποκλεισμό των αξιών από τις πολιτι-
κές αποφάσεις υπέρ της κυριαρχίας μιας στεγνής, εργαλειακής ορθολογικότη-
τας. Άμφότερες οι προσεγγίσεις, ωστόσο, παραβλέπουν το θεμελιώδες γεγονός 
ότι ο τεχνοκράτης είναι εξ ορισμού ένας πολιτικός δρων, εφόσον η εμπλοκή 
του στις διαδικασίες λήψης απόφασης απαιτεί από αυτόν να διαπραγματευθεί, 
να πείσει και να αγωνιστεί για τις θέσεις του, τα οποία είναι κατεξοχήν γνωρί-
σματα της πολιτικής. Άν αφαιρεθεί από τον τεχνοκράτη ο πολιτικός ρόλος, γί-
νεται απλώς ένας ειδικός επιστήμονας χωρίς αποφασιστικές εξουσίες. Η έννοια 
του «τεχνοκράτη» αποκτά το νόημά της εντός της πολιτικής (McDonnel και 
Valbruzzi 2014, Radaelli 1999). 

Ένας τύπος πολιτικού δρώντος που βρίσκεται ανάμεσα στον τεχνοκράτη 
και τον επαγγελματία πολιτικό είναι ο «τεχνοπολιτικός». Ο όρος δηλώνει έναν 
τεχνοκράτη ο οποίος, εκτός από ειδική γνώση, διαθέτει προσωπικούς πολιτι-
κούς πόρους (αιρετό αξίωμα στο κόμμα, θέση βουλευτή, πολιτικές συμμαχίες, 
φήμη) (Joignant 2011). Στη μελέτη μας θα δούμε ότι συχνά οι τεχνοκράτες επι-
διώκουν να μετατραπούν σε τεχνοπολιτικούς, στην προσπάθειά τους να απο-
κτήσουν αυτόνομη πολιτική υπόσταση και να επιβιώσουν στο πλαίσιο του πο-
λιτικού αγώνα. Ο όρος επινοήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Joignant 
2011) και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τους επιστήμονες, κυρίως οικο-
νομολόγους, οι οποίοι, δρώντας ως «πολιτικά στρατευμένα δημόσια πρόσωπα» 
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(Domínguez 1997, σ. 3), έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη δημοκρατική μετάβαση 
στη Λατινική Άμερική και, ταυτόχρονα, προώθησαν τη φιλελευθεροποίηση 
των αγορών από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ώς τα μέσα της δεκαετίας 
του 2000. Ο Jorge Domínguez (1997), ένας από τους πρώτους μελετητές που 
χρησιμοποίησαν τον όρο, εξύμνησε τους Λατινοαμερικάνους τεχνοπολιτικούς 
της δεκαετίας του 19903 για αυτό τον διπλό πολιτικό προσανατολισμό, και 
τους αντιπαρέθεσε στους τεχνοκράτες της προηγούμενης περιόδου οι οποίοι, 
με βασικό παράδειγμα τα Chicago Boys στη Χιλή του Pinochet, είχαν στιγμα-
τιστεί προωθώντας το άνοιγμα των οικονομιών σε συνεργασία με αυταρχικά 
καθεστώτα. Παρά το γεγονός ότι η αρχική του χρήση ήταν αξιολογικά φορτι-
σμένη, ο όρος έχει τυπολογική αξία, και γι’ αυτό υιοθετήθηκε από άλλους με-
λετητές σε ένα ουδέτερο ή κριτικό πλαίσιο, για μελέτες στη Λατινική Άμερική 
(Joignant 2011, Dezalay και Garth 2002, Santiso 2003) αλλά και εκτός αυτής 
(Alexiadou 2018, Rodríguez Teruel και Jerez Mir 2018). Ειδικά οι Joignant 
(2011) και Dezalay και Garth (2002) άσκησαν κριτική στον τρόπο με τον οποίο 
ο Domínguez εξυμνούσε τις ατομικές ικανότητες των τεχνοπολιτικών και έδω-
σαν ένα κοινωνιολογικά πιο ακριβές περιεχόμενο στον όρο, ορίζοντας τους 
τεχνοπολιτικούς ως μια κοινωνική ομάδα με κοινές ιδιότητες η οποία διαδρά 
με τους εγχώριους και διεθνείς πολιτικούς θεσμούς. 

Η συμμετοχή οικονομολόγων τεχνοκρατών και τεχνοπολιτικών στην ελλη-
νική οικονομική πολιτική είναι συγκρίσιμη με παρόμοια φαινόμενα σε άλλες 
χώρες. Η σύγκριση δικαιολογείται όχι μόνο από κοινά τυπολογικά χαρακτη-
ριστικά των οικονομολόγων τεχνοκρατών/τεχνοπολιτικών στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, αλλά και από το γεγονός ότι οι οικονομολόγοι τεχνοκράτες/
τεχνοπολιτικοί σε αρκετές χώρες συνδέονται με τις ίδιες διεθνείς διαδικασί-
ες διάχυσης οικονομικών ιδεών και πολιτικών. Πρόκειται για οικονομολόγους 
υψηλών προσόντων, συνήθως με διδακτορικό στις ΗΠΆ ή τη Μεγάλη Βρε-
τανία, οι οποίοι καταλαμβάνουν κυβερνητικές και άλλες θέσεις ευθύνης σε 
περιφερειακές, κυρίως, χώρες και αποτελούν προνομιακούς συνομιλητές των 
διεθνών οργανισμών. Θα δούμε ότι η ελληνική οικονομική πολιτική είναι στε-
νά συνδεδεμένη με το διεθνές πεδίο οικονομικής διακυβέρνησης και τη διε-
θνή κυκλοφορία των οικονομικών ιδεών (Καζάκος 2010), στοιχείο που συχνά 
ξεχνάμε στο πλαίσιο της εγχώριας, εθνοκεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης. 
Ταυτόχρονα, θα δώσουμε προσοχή στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτω-
σης. Για παράδειγμα, σε μια χώρα όπως η Χιλή οι τεχνοπολιτικοί έχτισαν το 
πολιτικό τους κεφάλαιο στα κόμματα πριν αναλάβουν κυβερνητικές ευθύνες 
και οι καριέρες τους συνδέθηκαν με τη μετάβαση στη δημοκρατία (Joignant 
2011). Στην Ελλάδα, θα δούμε ότι οι τεχνοκράτες εισάγονται κατά κανόνα στις 
κυβερνήσεις με την υποστήριξη των πρωθυπουργών και στη συνέχεια, διεκδι-
κώντας θέσεις στο Kοινοβούλιο, οικοδομούν ένα «τεχνοπολιτικό» προφίλ, ενώ 
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από ιδεολογική άποψη εκφράζουν κυρίως την ευθυγράμμιση της ελληνικής 
οικονομικής πολιτικής με την ευρωπαϊκή οικονομική ορθοδοξία. 

Η παρουσία των τεχνοκρατών/τεχνοπολιτικών σε κυβερνητικές θέσεις και 
άλλους θεσμούς-κλειδιά (όπως είναι η Κεντρική Τράπεζα και το ΣΟΕ) συνδέ-
εται με τις σημαντικότερες μεταβολές στην κατεύθυνση της οικονομικής πολι-
τικής από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα. Οι μεταβολές αυτές 
εξηγούνται φυσικά από ένα ευρύτερο πλέγμα παραγόντων που περιλαμβάνουν 
την πορεία της οικονομίας, τη δράση των ομάδων συμφερόντων και τη διεθνή 
κυκλοφορία των μοντέλων οικονομικής πολιτικής. Οι οικονομολόγοι τεχνο-
κράτες παίζουν όμως έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, καθώς διαθέτουν 
τα διανοητικά εργαλεία για να κατανοήσουν τα οικονομικά υποδείγματα και 
συνδέουν την τεχνοκρατική-πολιτική τους πορεία με την προώθηση των υπο-
δειγμάτων αυτών. 

Πριν από την κρίση, ο ρόλος των οικονομολόγων τεχνοκρατών στη δια-
μόρφωση της οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας συζητούνταν κατά καιρούς 
στον Τύπο, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μάλλον υποτιμημένος. Για πολλά 
χρόνια, οι συζητήσεις για την οικονομική πολιτική στη χώρα μας εγκλωβίζο-
νται σε αφορισμούς (ο «λαϊκισμός» της δεκαετίας του ’80, ο «αντι-κοινωνικός» 
νεοφιλελευθερισμός της περιόδου 1990-3, τα μνημόνια ως «αποικία χρέους» 
κατά την πρόσφατη κρίση), οι οποίοι φυσικά έχουν την πολιτική λογική τους, 
αλλά δεν μας αφήνουν να κατανοήσουμε σε βάθος τις κοινωνικο-πολιτικές δι-
εργασίες που οδηγούν στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής. Η κρίση 
της προηγούμενης δεκαετίας έστρεψε εκ νέου την προσοχή στο ζήτημα του 
πολιτικού ρόλου των τεχνοκρατών. Σε χώρες που είχαν την εμπειρία κρίσεων 
χρέους και διεθνούς εποπτείας τις προηγούμενες δεκαετίες, η συζήτηση για 
τον ρόλο των οικονομολόγων τεχνοκρατών μετρά ήδη περισσότερο από είκοσι 
χρόνια. Στην Ευρώπη, οι αντίστοιχες πολιτικο-οικονομικές εμπειρίες τροφο-
δότησαν πρόσφατα τη μελέτη της συμμετοχής των τεχνοκρατών στις κυβερ-
νήσεις (Alexiadou και Gunaydin 2019, Costa Pinto κ.ά. 2018). Το βιβλίο αυτό 
επιχειρεί να συμβάλλει στη συζήτηση για τον πολιτικό ρόλο των τεχνοκρα-
τών από μια κοινωνιολογική οπτική γωνία, που δίνει πρωτίστως έμφαση στους 
δρώντες, επιλογή την οποία εξηγούμε στη συνέχεια. 

Προσέγγιση και μέθοδος

Τα κεφάλαια που ακολουθούν έχουν μια έντονα ιστορική διάσταση, καθώς δια-
τρέχουν την περίοδο από τη Μεταπολίτευση ώς το 2019. Δεν πρόκειται, ωστό-
σο, για μια μελέτη οικονομικής ιστορίας ή ιστορίας της οικονομικής πολιτικής. 
Η έμφαση είναι στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των τεχνοκρατών/τεχνοπολι-
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τικών και στη σχέση τους με τους θεσμούς διαμόρφωσης οικονομικής πολιτι-
κής. Το περιεχόμενο της οικονομικής πολιτικής περιγράφεται στις γενικές του 
μόνο γραμμές, με σκοπό να γίνει κατανοητό ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα 
στις χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα, σκοπός της περιγραφής της οικονομικής 
πολιτικής είναι να εξυπηρετηθεί μια κοινωνιολογική φιλοδοξία: οι αναλύσεις 
επιχειρούν να δείξουν ότι, όταν αλλάζουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και οι 
σχέσεις των διαμορφωτών της οικονομικής πολιτικής, αλλάζει και το περιεχό-
μενο της οικονομικής πολιτικής. Δίνουμε έτσι χώρο σε μια μετριοπαθή κοινω-
νική αιτιοκρατία σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας (εν προκειμένω οι δημόσιες πολιτικές) εξηγούνται από την κοινωνική 
συγκρότηση των εμπλεκόμενων προσώπων. 

Άντίστοιχες διευκρινήσεις πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά τη χρήση όρων 
που παραπέμπουν στις οικονομικές θεωρίες. Όταν στα κεφάλαια που ακο-
λουθούν γίνεται λόγος για «νεοφιλελευθερισμό», «ορντο-φιλελευθερισμό», 
«κεϋνσιανισμό» κ.λπ., θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν έχουμε την πρόθεση να 
αναλύσουμε τις σχετικές θεωρίες –για τις οποίες ο αναγνώστης θα πρέπει να 
ανατρέξει σε βιβλία οικονομικής θεωρίας–, αλλά ενδιαφερόμαστε πρωτίστως 
για τις εφαρμοσμένες πολιτικές που εμπνέονται από αυτές. Μια βασική εμπει-
ρική παρατήρηση η οποία διαπερνά το βιβλίο είναι ότι η οικονομική πολιτική 
δεν έχει ποτέ επιστημονική «καθαρότητα». Είναι γεγονός ότι η οικονομική πο-
λιτική υπακούει συχνά σε «ορθοδοξίες», δηλαδή σε καθιερωμένες και σταθε-
ρές ιδέες για τη φύση και την αντιμετώπιση των οικονομικών ζητημάτων, και ο 
τρόπος με τον οποίο αυτό συμβαίνει είναι ένα κεντρικό θέμα της κοινωνιολογι-
κής έρευνας (π.χ. εξετάζοντας το πώς οι «ορθοδοξίες» δημιουργούνται και ανα-
παράγονται μέσα από θεσμούς, δίκτυα και τύπους ατομικών σταδιοδρομιών). 
Είναι, όμως, εξίσου γεγονός ότι οι οικονομικές ορθοδοξίες δεν αντανακλούν 
επακριβώς τις ακαδημαϊκές θεωρίες, αλλά αντιπροσωπεύουν μια σχηματική 
και, σε ένα βαθμό, εκλεκτικιστική αναπαραγωγή τους, η οποία αποσκοπεί στην 
επιχειρησιακή τους χρήση. Οι διαμορφωτές της οικονομικής πολιτικής επιτρέ-
πουν στον εαυτό τους, ειδικά σε στιγμές κρίσης ή για να διασφαλίσουν κοινω-
νικές και πολιτικές ισορροπίες, να προβούν σε πραγματιστικές επιλογές που 
μπορεί να παραβιάζουν την επιστημονική λογική των οικονομικών θεωριών.

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα θέτει ο όρος «νεοφιλελευθερισμός». Πρόκειται 
για έναν όρο που έχει φορτιστεί με πολεμική χροιά από τους αντιπάλους του. 
Είναι σε τέτοιο βαθμό στιγματισμένος, ώστε οι ίδιοι οι «νεοφιλελεύθεροι» δεν 
τον χρησιμοποιούν για να αυτοπροσδιοριστούν (όπως έκαναν παλαιότερα). Για 
τον λόγο αυτό, θα κάνουμε χρήση του όρου με προσοχή και ορισμένες φο-
ρές σε εισαγωγικά. Θα τον χρησιμοποιήσουμε με δύο τρόπους: Πρώτον, για 
λόγους εκφραστικής οικονομίας, για να περιγράψουμε την οικονομική ορθο-
δοξία που επικράτησε διεθνώς από τη δεκαετία του ’70 και μετά, εμπνεόμενη 
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από τον μεταπολεμικό φιλελευθερισμό, τον μονεταρισμό και τα οικονομικά 
προσφοράς. Θα πρέπει, όμως, να έχουμε υπόψη ότι αυτή η «νεοφιλελεύθερη» 
ορθοδοξία, παρά την εμμονή της σε ορισμένες βασικές ιδέες για τον ανταγωνι-
σμό και την απελευθέρωση των αγορών, κάθε άλλο παρά μονολιθική και ενιαία 
είναι. Το αντίθετο, όπως έχει σημειωθεί από πολλούς μελετητές, παρουσιάζει 
ποικιλία, ιδιαίτερα ανάλογα με τα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα της 
κάθε χώρας (βλ. μεταξύ άλλων Brenner κ.ά. 2010α, Plehwe 2009). Δεύτερον, 
θα αντιμετωπίσουμε τον όρο «νεοφιλελεύθερος» ως μια πολιτική κατηγορία 
που έχει τη δική της ιστορία ως προς τους τρόπους με τους οποίους έχει χρησι-
μοποιηθεί στην πολιτική διαμάχη. Καθώς η πολιτική ζωή έχει μια έντονη συμβο-
λική διάσταση, οι όροι που δηλώνουν ιδεολογική στράτευση χρησιμοποιούνται 
ως μέσα θετικού αυτοπροσδιορισμού ή ως μέσα απαξίωσης του αντιπάλου. 

Προκειμένου να προσεγγίσουμε τον κοινωνικό χώρο της οικονομικής πολιτι-
κής θα χρησιμοποιήσουμε τον περιγραφικό όρο «μικρόκοσμος» και, εναλλακτι-
κά, την πιο απαιτητική από θεωρητική άποψη έννοια του «πεδίου» του Bourdieu 
(βλ. μεταξύ άλλων Bourdieu 1979, 1989, 2000). Ο Bourdieu χρησιμοποίησε την 
έννοια αυτή για να οικοδομήσει μια κοινωνική θεωρία μεσαίου βεληνεκούς, στο 
πλαίσιο της οποίας η κοινωνία γίνεται αντιληπτή ως ένα σύνολο σχετικά αυτόνο-
μων μικρόκοσμων, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του ιστορία, κανόνες 
και σχέσεις εξουσίας. Το κράτος αποτελεί ένα μετα-πεδίο, τα ιδιαίτερα γνωρί-
σματα του οποίου είναι η μονοπώληση της φυσικής και συμβολικής βίας και η 
διατύπωση των κανόνων που διέπουν την υπόλοιπα κοινωνικά πεδία. Πολιτικοί, 
γραφειοκράτες και άλλες ομάδες που έχουν πρόσβαση στους κρατικούς θεσμούς 
(ειδικοί, ομάδες συμφερόντων) ανταγωνίζονται για τον έλεγχο πάνω στα μονο-
πώλια και τις ρυθμιστικές εξουσίες του κράτους. Θα κρατήσουμε αυτό το γενικό, 
επιχειρησιακό εννοιολογικό περίγραμμα από τη θεωρία του πεδίου. Ειδικά, θα 
ακολουθήσουμε τον Bourdieu στην αντίληψή του ότι η κοινωνική δράση δεν 
ξεδιπλώνεται ελεύθερα, αλλά τα πρόσωπα δρουν με βάση τους άνισους πόρους 
–τις διαφορετικές μορφές «κεφαλαίων» στην ορολογία του Bourdieu– που διαθέ-
τουν κάθε στιγμή, ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνουν στους διαφορετικούς 
μικρόκοσμους (π.χ. θέσεις κυρίαρχων ή θέσεις διεκδικητών). 

Θα είμαστε, όμως, περισσότερο ευαίσθητοι από τον Bourdieu στη δυναμική 
των σχέσεων. Ο ίδιος ο Bourdieu δεχόταν ότι οι κοινωνικές δομές, όπως είναι 
τα πεδία, δεν είναι παρά παγωμένες στιγμές μέσα στην ιστορία, και από αυτή 
την άποψη δεν υποτιμούσε την κοινωνική αλλαγή. Ταυτόχρονα, όμως, έτεινε 
να επικεντρώνεται περισσότερο στην κοινωνική αναπαραγωγή. Ο Norbert Elias 
–ο οποίος είχε επηρεάσει τον Bourdieu– έδινε μεγαλύτερη έμφαση στις αθέλη-
τες συνέπειες της κοινωνικής διάδρασης (Elias 1991). Άπορρίπτοντας τόσο την 
αντίληψη του ατόμου ως αυτόνομης μονάδας, όσο και αυτή της κοινωνίας ως 
μιας πραγματικότητας που είναι εξωτερική προς τα άτομα, πρότεινε μια σχε-
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σιακή προσέγγιση της κοινωνικής ζωής. Ξεκινούσε από την ιδέα ότι τα άτομα 
που βρίσκονται σε σχέσεις, συχνά αθέλητης, αλληλεξάρτησης, διαμορφώνουν 
κοινωνικούς «σχηματισμούς» οι οποίοι υπερβαίνουν τα άτομα, αλλά και δεν 
υπάρχουν χωρίς αυτά. Οι κοινωνικοί σχηματισμοί διαμορφώνονται είτε στη μι-
κροκλίμακα, όπως είναι μια φιλική παρέα, είτε στη μακροκλίμακα, όπως είναι 
ένα έθνος. Το ίδιον της κοινωνικής δυναμικής είναι ότι, μέσα από τη διάδραση 
των ατόμων και των ομάδων, οι σχηματισμοί μεταβάλλονται συντεταγμένα, 
αλλά και με τρόπο που δεν αντανακλά πλήρως τα σχέδια και τις προθέσεις 
καθενός από τους συμμετέχοντες. Επανερμηνεύοντας την έννοια του «πεδίου» 
από αυτή την οπτική γωνία, η ανάλυση θα ξεκινάει από τη δομική θέση των 
προσώπων και θα παρακολουθεί τις διαδράσεις και τις παρεπόμενες κοινωνικές 
διαδικασίες χωρίς προκατασκευασμένες ιδέες για την έκβασή τους. 

Μια ακόμη σημαντική κοινωνιολογική παράδοση η οποία προσεγγίζει την 
κοινωνική ζωή με έννοιες μεσαίου βεληνεκούς είναι αυτή της Σχολής του Σικά-
γο. Η αντίληψη των κοινωνικών μικρόκοσμων ως «οικολογιών» συγγενεύει με 
αυτή της θεωρίας του πεδίου από την άποψη ότι και οι δύο δίνουν έμφαση στον 
ανταγωνισμό ως κινητήρια δύναμη των κοινωνικών σχέσεων. Η σημαντικότερη 
διαφορά είναι ότι η ανάλυση με όρους «οικολογιών» δεν λαμβάνει υπόψη τους 
δομικούς περιορισμούς της κοινωνικής δράσης. Άπό την άλλη, όμως, η Σχολή 
του Σικάγο στρέφει την προσοχή μας σε μορφές κοινωνικού συντονισμού που 
έχουν άμεσο και όχι έμμεσο/δομικό χαρακτήρα, κάτι που είναι πολύ λειτουργικό 
στην εμπειρική παρατήρηση. Σαν μια δευτερεύουσα προσθήκη στο εννοιολογικό 
οπλοστάσιο αυτού του βιβλίου, θα χρησιμοποιήσουμε μέρος από τη δουλειά του 
Andrew Abbott σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδέονται 
οι διαφορετικές κοινωνικές οικολογίες (Abbott 2016, σ. 33-74). Ο Abbott (2016, 
σ. 33-76) υποστηρίζει ότι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους συν-
δέονται οι οικολογίες είναι μέσα από την επέκταση της θεσμικής δραστηριότη-
τας ενός κοινωνικού μικρόκοσμου σε έναν άλλο, η οποία παράγει «αποικίες» 
ή «αντίγραφα». Ο Abbott ονομάζει αυτές τις «αποικίες»/«αντίγραφα» avatar. 
Περιπτώσεις «αποικιών» που θα συναντήσουμε στη συνέχεια του βιβλίου είναι 
τα ερευνητικά ή τεχνοκρατικά όργανα στο εσωτερικό θεσμών οικονομικής πο-
λιτικής, όπως η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών στην ΤτΕ και το ΣΟΕ στο 
Ύπουργείο Οικονομικών. 

Το βασικό «σημείο εισόδου» που θα χρησιμοποιήσουμε για την ανασύ-
σταση του χώρου των τεχνοκρατών/τεχνοπολιτικών της οικονομικής πολιτικής 
είναι οι ατομικές βιογραφίες. Άυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι η προσέγγιση είναι 
ατομοκεντρική. Άπό τις προσωπικές ιστορίες μάς ενδιαφέρει ο τρόπος με τον 
οποίο τα πρόσωπα αποκτούν ιδιότητες και πόρους (δεξιότητες, αναγνώριση, 
δίκτυα κ.λπ.) που έχουν αξία σε συγκεκριμένους κοινωνικο-πολιτικούς χώρους 
(πολιτικοί θεσμοί, τεχνοκρατικά όργανα κ.λπ.) – αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος 
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για τον οποίο η παρουσίαση των ατομικών βιογραφιών δεν θα είναι ποτέ εξαντλη- 
τική αλλά προσαρμοσμένη στα κοινωνιολογικά ζητούμενά μας. Ξεκινώντας από 
τις ατομικές περιπτώσεις ή, για την ακρίβεια, από σύνολα συγγενικών ατομι-
κών περιπτώσεων, θα ανασυνθέτουμε τους ευρύτερους κοινωνικούς χώρους 
(μικρόκοσμοι των οικονομολόγων, της οικονομικής πολιτικής, των δεξαμενών 
σκέψης κ.λπ.) (Topalov 1999). Βάζοντας στο κοινωνιολογικό μικροσκόπιο 
τις κοινωνικές και πολιτικές διαδρομές των τεχνοκρατών/τεχνοπολιτικών της 
οικονομικής πολιτικής, ανακαλύπτουμε ευρύτερες διαδικασίες, όπως είναι η 
διασύνδεση της πολιτικής με την επιστήμη και η ενσωμάτωση της ελληνικής 
οικονομικής πολιτικής στο διεθνές πεδίο οικονομικής διακυβέρνησης. 

Η επιλογή των ατομικών βιογραφιών ως μονάδας παρατήρησης προσφέ-
ρει δύο κυρίως πλεονεκτήματα. Πρώτον, μας δίνει λεπτομερή πρόσβαση στις 
κοινωνικές πρακτικές και κατηγορίες σκέψης. Μας επιτρέπει να δούμε την κοι-
νωνική πραγματικότητα από τη σκοπιά των δημιουργών της ή, για να το πούμε 
διαφορετικά, να δούμε πώς οι δρώντες δημιουργούν την κοινωνική πραγμα-
τικότητα. Δεύτερον, μας δίνει τη δυνατότητα να ανασυνθέσουμε το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον ως έναν «σχηματισμό» που υπάρχει μέσα και πάνω από 
τα άτομα, χωρίς προκατασκευασμένες ιδέες για τα όρια και τα χαρακτηριστικά 
των διαφορετικών κοινωνικών πεδίων και κατηγοριών δρώντων. Στη μετάβαση 
από τις ατομικές βιογραφίες στις κοινωνικές δομές θα μας βοηθήσει η χρήση 
ποσοτικών τεχνικών (βλ. κεφάλαιο 5). Με τις ποσοτικές αναλύσεις ανακαλύ-
πτουμε το πώς οι ατομικές πορείες, οι οποίες βρίσκονται «πίσω» από τα δεδο-
μένα, διασταυρώνονται σε ευρύτερα συστήματα θέσεων και σχέσεων. 

Οι πηγές των ατομικών βιογραφιών που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτο-
βιογραφίες, μαρτυρίες και δημοσιευμένα βιογραφικά. Ως προς τα τελευταία, 
προτιμήσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουν συνταχθεί από τα ίδια τα 
βιογραφούμενα άτομα ή με έγκρισή τους (π.χ. από τις προσωπικές ιστοσελίδες 
των πολιτικών ή τα βιογραφικά καθηγητών στις ιστοσελίδες των πανεπιστημί-
ων), έτσι ώστε οι πληροφορίες να είναι κατά το δυνατόν ακριβέστερες, αλλά 
και με σκοπό το σύνολο του υλικού να έχει ενιαίο χαρακτήρα. Καθώς το αντι-
κείμενο του βιβλίου είναι δημόσια πρόσωπα, οι πηγές αυτές είναι διαθέσιμες 
και παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να έχουμε 
υπόψη μας ότι πρόκειται για μορφές δημόσιου λόγου που καθορίζονται από τις 
στρατηγικές αυτοπαρουσίασης των στελεχών. Τα δημοσιευμένα βιογραφικά 
παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τους πόρους των προσώπων, επιχειρώντας να 
τεκμηριώσουν την ικανότητά τους να καταλαμβάνουν θέσεις. Έτσι, πληροφο-
ρίες που δεν ταιριάζουν ή αντιβαίνουν στην προωθούμενη εικόνα μπορεί να 
αποσιωπούνται (π.χ. η κομματική ένταξη ενός εταιρικού στελέχους). 

Οι αυτοβιογραφίες και οι μαρτυρίες παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερο εν-
διαφέρον. Τα κείμενα αυτά θέτουν στη διάθεση των ερευνητών ένα πλούσιο 
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υλικό. Ωστόσο, η μελέτη τους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα τους. Οι αυτοβιογραφίες και οι μαρτυρίες υπακούουν στη λογική της 
στιγμής που γράφονται και σε μεγάλο βαθμό παρουσιάζουν το παρελθόν με 
βάση τις ανάγκες του παρόντος. Σχεδόν αναπόφευκτα υποκύπτουν στην «αυ-
ταπάτη της ανασκόπησης» (Topalov 1999), τονίζοντας τα στοιχεία εκείνα του 
παρελθόντος τα οποία οδηγούν στο παρόν ως «τέλος», και τείνουν να παραβλέ-
πουν άλλες πιθανές εκβάσεις του βίου. Όπως σημειώνει ο Bourdieu, ανακατα-
σκευάζουν αναδρομικά την προσωπική πορεία, και μέσω αυτής την προσωπική 
ταυτότητα, αποδίδοντάς της συνοχή, κατεύθυνση και σημασία (Bourdieu 1986, 
σ. 70-1). Το περιεχόμενο και η μορφή της αφήγησης εξαρτώνται από τα χαρα-
κτηριστικά του κοινωνικού χώρου στον οποίο απευθύνεται και από τη θέση 
του αφηγητή σε αυτό τον χώρο (Bourdieu 1986). Τα αυτοβιογραφικά κείμενα 
που εξετάζουμε εδώ συντάσσονται σε σημεία καμπής της προσωπικής πορείας 
(π.χ. αποχώρηση από το οικείο κόμμα ή ίδρυση νέου κόμματος), σε περιόδους 
αποστασιοποίησης από την ενεργό πολιτική ή μετά το τέλος της πολιτικής στα-
διοδρομίας4. Οι αφηγήσεις αυτές περιέχουν, σε διαφορετικούς βαθμούς, τρία 
στοιχεία: την κατανομή ευθυνών για τις κρίσιμες καταστάσεις στις οποίες έχει 
συμμετάσχει ο αφηγητής, την παρουσίαση των προσωπικών επιτευγμάτων 
στο πλαίσιο της άσκησης δημόσιων καθηκόντων και την παρουσίαση των γε-
γονότων και των επιλογών που διαμόρφωσαν την προσωπική πολιτική ταυ-
τότητα. Τα κείμενα που γράφονται από πρόσωπα που παραμένουν πολιτικά 
ενεργά έχουν αμεσότερη σύνδεση με πολιτικούς στόχους, καθώς απευθύνονται 
εμμέσως στους αναγνώστες ως πιθανούς υποστηρικτές. Ο αφηγητής μπορεί να 
επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την πορεία του και να δικαιολογήσει τον ρόλο 
που επιδιώκει να παίξει από εκεί και πέρα. Στα κείμενα που γράφονται μετά 
την οριστική απόσυρση από την ενεργό δράση, οι αφηγητές ανασυγκροτούν το 
νόημα της προσωπικής πορείας ως συνόλου και επιδιώκουν να καταστούν μία 
από τις ιστορικές πηγές για την περίοδο την οποία καλύπτει ο βίος τους. Άνα-
μετριούνται, επίσης, με την πρόκληση της υστεροφημίας, η οποία, αντίθετα με 
άλλες μορφές συμβολικού κεφαλαίου, δεν έχει πρακτική εξαργύρωση και συνι-
στά ένα μέσο παράτασης του κοινωνικού εαυτού πέραν του βιολογικού τέλους. 

Συνεπώς, ο ερευνητής πρέπει να προσεγγίζει τις αυτοβιογραφίες λαμβάνο-
ντας υπόψη το πλαίσιο στο οποίο συντάσσονται. Θετικές ή επικριτικές απόψεις 
για άλλους πολιτικούς συχνά αντανακλούν τις συμμαχίες της δεδομένης στιγ-
μής. Όψεις της προσωπικής διαδρομής που συμφωνούν με τις πολιτικές θέσεις 
του παρόντος τονίζονται και άλλες υποβαθμίζονται. Έτσι, ένας ευρωπαϊστής θα 
τονίσει την «ευρωπαϊκή» εμπειρία του ως φοιτητή ή ως πολιτικού, ενώ κάποιος 
μπορεί να υποβαθμίσει τη νεανική του ένταξη σε άλλο κόμμα από αυτό στο 
οποίο κυρίως σταδιοδρόμησε. Κατά κανόνα το έργο των πολιτικών αντιπάλων 
υποτιμάται και σχεδόν αποσιωπάται. Ίσως η σημαντικότερη παγίδα στην οποία 
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παρασύρουν τον αναγνώστη οι αυτοβιογραφίες είναι ότι οι αυτοβιογραφού-
μενοι τονίζουν τον καινοτόμο χαρακτήρα του έργου τους, υποβαθμίζοντας τις 
συνέχειες με το έργο των προκατόχων τους5. 

Το περιεχόμενο του βιβλίου

Η διάρθρωση του βιβλίου αποτυπώνει την προσπάθειά μας να κατανοήσουμε 
την ανάδυση των τεχνοκρατών και τεχνοπολιτικών στην ελληνική οικονο-
μική πολιτική ως το προϊόν της συνάντησης δύο μικρόκοσμων, αυτών της 
πολιτικής και της οικονομικής επιστήμης, οι οποίοι ταυτόχρονα συνδέονται 
με αντίστοιχους διεθνείς πολιτικούς και επιστημονικούς μικρόκοσμους. Πα-
ρακολουθώντας τις σχέσεις εντός και μεταξύ μικροκόσμων, θα κινηθούμε 
ανάμεσα σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, καθώς και στις διαφορετικές κλίμα-
κες του κοινωνικο-πολιτικού χρόνου. 

Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις διεργασίες που προηγήθηκαν στη δι-
εθνή κοινότητα των οικονομολόγων και τα εγχώρια πεδία των οικονομολόγων 
και των κομμάτων και επέτρεψαν τη μεταγενέστερη τεχνοκρατικοποίηση της 
ελληνικής οικονομικής πολιτικής. Εξετάζουμε την πορεία του νεοφιλελευ-
θερισμού από ρεύμα μιας πρωτοπορίας διανοουμένων στην ανάδειξή του ως 
κυρίαρχου υποδείγματος οικονομικής πολιτικής, τη μεταπολεμική καθιέρωση 
της ηγεμονίας των ΗΠΆ στα διεθνή οικονομικά και τον σχηματισμό του ευρω-
παϊκού πεδίου οικονομικής διακυβέρνησης. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις 
συνθήκες που επικρατούσαν στα εγχώρια πεδία των οικονομολόγων και των 
κομμάτων στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και δείχνουμε πώς οι ισχυρές κομμα-
τικές ηγεσίες της εποχής επέβαλλαν τους τεχνοκράτες στην πολιτική, αντλώ-
ντας από το συσσωρευμένο δυναμικό νέων, κυρίως αγγλοσαξονικής παιδείας, 
οικονομολόγων υψηλών προσόντων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τους οικονομολόγους τεχνοκράτες και τε-
χνοπολιτικούς που έκαναν την εμφάνισή τους στην πολιτική σκηνή από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’70. Άπό το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, οι 
τεχνοκράτες και τεχνοπολιτικοί της οικονομικής πολιτικής άρχισαν να αναδει-
κνύονται από ένα σύστημα θέσεων που συνέδεε υπουργεία, πανεπιστήμια, το 
ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ, τράπεζες και την ΕΟΚ/Ε.Ε. Ο τύπος τεχνοκράτη/τεχνοπο-
λιτικού που προέκυψε εξέφρασε την ευρωπαϊκή οικονομική ορθοδοξία στην 
Ελλάδα και καθόρισε για καιρό την οικονομική πολιτική της χώρας. 

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε ένα ανταγωνιστικό σύστημα σύνδε-
σης της οικονομικής ειδημοσύνης με την οικονομική πολιτική το οποίο ανα-
πτύχθηκε παράλληλα με τον σχηματισμό του φιλοευρωπαίου οικονομολόγου 
τεχνοκράτη/τεχνοπολιτικού. Πρόκειται για την προώθηση του νεοφιλελευθερι-
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σμού στην αγγλοσαξονική του εκδοχή από δεξαμενές σκέψης που συνδέονταν 
με ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας. Το ρεύμα αυτό ανήκει στους ηττημένους 
της ιστορίας (παρά το γεγονός ότι οι νεοφιλελεύθερες ιδέες αποτέλεσαν από τις 
βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής οικονομικής ορθοδοξίας) και τα στελέχη 
του διοχετεύθηκαν κυρίως στην αναδυόμενη αγορά επαγγελματιών της πολιτι-
κής στην Ελλάδα.

Το τέταρτο κεφάλαιο μελετά την περίοδο της κρίσης της δεκαετίας του 
2010, εστιάζοντας σε δύο κρίσιμες στιγμές της, τη συνομολόγηση του πρώ-
του προγράμματος στήριξης και τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 
2015. Στην πρώτη ενότητα εξετάζουμε την προσπάθεια των οικονομολόγων 
τεχνοπολιτικών της κυβέρνησης του ΠΆΣΟΚ, οι οποίοι είχαν διαμορφωθεί στο 
πλαίσιο που συζητούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, να αντιμετωπίσουν την κρίση 
δημοσίου χρέους αναζητώντας διεθνή βοήθεια. Στη δεύτερη ενότητα στρεφό-
μαστε στα χαρακτηριστικά της οικονομικής ειδημοσύνης της Άριστεράς και 
τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν τις διαπραγματεύσεις μετά τον Ιανουάριο 
του 2015. Θα δούμε ότι στον ΣΎΡΙΖΆ ήταν κυρίαρχος ένας τύπος τεχνοπολι-
τικού που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στο κόμμα, περιφερειακά πανεπιστήμια 
και μικροκοινωνιολογικά μορφώματα (κύκλοι διανοουμένων, περιοδικά) που 
απαντώνται στον χώρο της Άριστεράς. 

Το πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε ένα ειδικό πεδίο της οικονομικής 
πολιτικής, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. 
Βλέπουμε το πώς η αναδιοργάνωση του πεδίου αυτού κατά τη διάρκεια των 
προγραμμάτων στήριξης με την ίδρυση μιας σειράς ειδικών θεσμών είχε ως 
συνέπεια την ανάθεση της υλοποίησης των σχετικών πολιτικών σε οικονομο-
λόγους με εταιρικό υπόβαθρο, οι οποίοι τελούν σε μια de facto συμμαχία με 
τους αξιωματούχους της Ε.Ε. 

Στα συμπεράσματα συνοψίζουμε τα ευρήματα του βιβλίου και επιχειρούμε 
να απαντήσουμε σε μια σειρά βασικά ερωτήματα: Η συμμετοχή των τεχνο-
κρατών στην οικονομική πολιτική σηματοδοτεί την αποπολιτικοποίησή της και 
μειώνει τον δημοκρατικό έλεγχο; Οι τεχνοκράτες είναι οι κατεξοχήν εκφραστές 
του νεοφιλελευθερισμού στην οικονομική πολιτική; Και, τέλος, η τεχνοκρατι-
κοποίηση της οικονομικής πολιτικής είναι ένα παρεπόμενο της οικονομικής 
παγκοσμιοποίησης των τελευταίων δεκαετιών; 


