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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

I

Το ανά χείρας βιβλίο που έχω τη χαρά να προλογίζω συ-
νιστά την επεξεργασμένη μορφή της τελικής εργασίας του 
Νίκου Ζέρβα, την οποία εξεπόνησε στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Κράτος και ∆ημό-
σια Πολιτική’ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο συγγραφέας 
ανατέμνει το θέμα της υπεροχικής θέσης του πρωθυπουργού 
στον ελληνικό μηχανισμό διακυβέρνησης. Η μελέτη του χω-
ρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο προβαίνει σε μια ιστορική 
επισκόπηση της εξέλιξης του πρωθυπουργικού θεσμού στη 
χώρα, εξηγώντας με τρόπο οξυδερκή την ανάδειξη του πρω-
θυπουργού ως πρωτεύοντος θεσμού στο εθνικό μας πολιτικό 
σύστημα. Στο δεύτερο τμήμα της επικεντρώνεται στην ανά-
λυση μιας εκ των βασικών αρμοδιοτήτων του πρωθυπουρ-
γού, αυτής της διασφάλισης της ενότητας της κυβέρνησης, 
και παρουσιάζει διεξοδικά τα λοιπά θεσμικά όργανα που 
συνεισφέρουν στην επίτευξη του συντονισμού του κυβερνη-
τικού έργου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα συμπεράσματα 
της μελέτης: ο συγγραφέας τονίζει την ανάγκη τόσο επανα-
καθορισμού της λειτουργίας της κυβέρνησης έτσι ώστε αυτή 
να συνάδει προς τη συνταγματικά κατοχυρωμένη δημοκρα-
τική αρχή, όσο και ενίσχυσης του ρόλου του εθνικού κοινο-
βουλίου με σκοπό την εξισορρόπηση ανάμεσα στην εκτελε-
στική και τη νομοθετική εξουσία.
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II

“What we still need, however, as a mature political society
is for the cabinet to assert its powers of collective discussion –

not just occasionally, but routinely, Thursday-in and 
Thursday-out”

Hennessy (1998), “The Blair Style of Government”

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση περί της ελληνικής κε-
ντρικής διοίκησης, που καταρτίστηκε από τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (2012), ως ‘κέ-
ντρο διακυβέρνησης’ νοείται «ένα μικρό σύνολο από θεσμο-
θετημένα όργανα στον πυρήνα της εκτελεστικής λειτουργί-
ας, τα οποία μεταξύ τους έχουν την εξουσιοδότηση, ευθύνη 
και ικανότητα να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη ενός στρατη-
γικού οράματος και κατεύθυνσης για τις δημόσιες πολιτικές 
και την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του οράματος στην 
πράξη». Στη χώρα μας το κέντρο διακυβέρνησης έχει προσλά-
βει μια διευρυμένη μορφή περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 
το υπουργικό συμβούλιο (ήτοι την κυβέρνηση με τη στενή 
έννοια του όρου), τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα, 
πολυάριθμες διυπουργικές επιτροπές, τον πρωθυπουργό, τη 
γενική γραμματεία πρωθυπουργού, τη γενική γραμματεία της 
κυβέρνησης, τη γενική γραμματεία συντονισμού. Χρήζει διε-
ρεύνησης, ωστόσο, εάν όλοι οι ανωτέρω θεσμοί στην πράξη 
συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
για τα δημόσια προβλήματα που αναφύονται διαρκώς.

Η κυβέρνηση ως συλλογικό όργανο διαδραματίζει κυρί-
αρχο ρόλο στο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας: ειδικότε-
ρα, σύμφωνα με το Σύνταγμα και την κοινοβουλευτική μας 
παράδοση, έχει επιφορτιστεί με τις αρμοδιότητες του σχεδι-
ασμού, της λήψης αποφάσεων και της παρακολούθησης της 
εφαρμογής του κυβερνητικού έργου στους επιμέρους τομείς 
δημόσιας πολιτικής. Στο πλαίσιο του κυβερνητικού μηχα-
νισμού ο πρωθυπουργός έχει αναδειχθεί στην πορεία του 



15

Πρωθυπουργοκεντρισμός

χρόνου ως ο πλέον κρίσιμος πόλος άσκησης της εξουσίας 
τόσο στο συμβολικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο, υπό την 
έννοια ότι αυτός, πρώτον, αποτελεί το πρωταρχικό κέντρο 
αποφασιστικής ισχύος αναφορικά με τον ορισμό του πολι-
τικού προσωπικού, το οποίο θα συγκροτήσει το κυβερνητι-
κό σχήμα – ακόμη και αν ορισμένες επιλογές αποσκοπούν 
στη διατήρηση πολιτικών ισορροπιών στην περίπτωση 
τόσο των μονοκομματικών όσο και των διακομματικών κυ-
βερνήσεων, δεύτερον, έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση 
της συνοχής μεταξύ των μελών της κυβέρνησής του. Πράγ-
μα που καθίσταται εξαιρετικά σύνθετο όσο πιο διαφορο-
ποιημένο σε έκταση και ένταση είναι το κυβερνητικό σχή-
μα, λαμβανομένων δε υπόψη και των διαφορών ύφους και 
δράσης ανάμεσα στους υπουργούς – ιδίως όταν πρόκειται 
για πολυπληθή κυβερνητικά σχήματα, συνήθη στην ελληνι-
κή πολιτικοδιοικητική πραγματικότητα (παρά τις συνεχείς 
εξαγγελίες για ολιγομελείς και ευέλικτες κυβερνήσεις), πολ-
λώ δε μάλλον όταν πρόκειται για κυβερνήσεις συνεργασίας.

Στο πολίτευμα της Γ΄ Ελληνικής ∆ημοκρατίας, όπως πραγ-
ματεύεται αναλυτικά ο συγγραφέας στο βιβλίο του, κυρίως 
δε μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 1986, οπότε απο-
μειώθηκαν δραστικά οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες του προ-
έδρου της ∆ημοκρατίας, ο μηχανισμός διακυβέρνησης στην 
Ελλάδα άρχισε να μετεξελίσσεται σε «πρωθυπουργοκεντρι-
κή» κοινοβουλευτική δημοκρατία, φαινόμενο όχι άγνωστο 
και σε άλλα ευρωπαϊκά κοινοβουλευτικά πολιτικά συστή-
ματα. Παρατηρήθηκε ελάττωση της συλλογικότητας στη 
δράση των φορέων άσκησης της εκτελεστικής λειτουργίας, 
ενώ ο ρόλος του επικεφαλής της κυβέρνησης φάνηκε να ενι-
σχύεται σε τέτοιον βαθμό, ώστε η εξουσία του, όσον αφορά 
στην εκ των πραγμάτων άσκησή της, να θεωρείται ανάλογη 
με εκείνη του προέδρου στα προεδρικά συστήματα.

Με τη σταδιακή άλλωστε αποσύνδεση του πρωθυπουργι-
κού αξιώματος από την παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων 
ενός ή και πλειόνων υπουργικών χαρτοφυλακίων αναγνω-
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ρίστηκε έτι περαιτέρω η δεσπόζουσα, αν όχι κυριαρχική, 
θέση του πρωθυπουργού απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της 
κυβέρνησης.

III

Αξίζει εντούτοις να υπογραμμιστεί ότι, καίτοι ο πρωθυ-
πουργός είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της δράσης των 
μελών της κυβέρνησής του, όπως ρητά προβλέπεται στον 
ελληνικό συνταγματικό χάρτη, την ευθύνη της διακυβέρνη-
σης της χώρας (ήτοι τη λήψη των αποφάσεων στρατηγικής 
σημασίας κατά την άσκηση της δημόσιας πολιτικής) φέρει 
το υπουργικό συμβούλιο, ο συλλογικός χαρακτήρας του 
οποίου συνίσταται στο γεγονός ότι στη διαμόρφωση των 
κυβερνητικών επιλογών και τη λήψη των σχετικών αποφά-
σεων μετέχουν όλα τα μέλη του. Κατά την εξέλιξη, εξάλλου, 
του κυβερνητικού θεσμού στην Ελλάδα, σημειώθηκε απο-
μάκρυνση από τον ‘διαιτητικό’ τύπο πρωθυπουργίας, ώστε 
ο πρωθυπουργός από primus inter pares – πρόεδρος του 
συμβουλίου των λοιπών υπουργών – αναδείχθηκε σε primus 
supra pares ή primus solus, όχι όμως και solus purus· κατέχει 
ενισχυμένες εξουσίες, δεν έχει ωστόσο αποκτήσει το μονο-
πώλιο άσκησης της εξουσίας για το σύνολο της δημόσιας 
πολιτικής, πράγμα που θα μετέτρεπε την κοινοβουλευτική 
δημοκρατία σε προεδρική ή (και τούτο είναι απευκταίο) πε-
ρίπου δεσποτική ή δικτατορική.

Εντούτοις, όπως διατυπώνεται στη θεωρία και παρατηρεί-
ται σε επίπεδο κυβερνητικής πρακτικής, το υπουργικό συμ-
βούλιο έχει πάψει από καιρού να επιτελεί τον ρόλο που έχει 
για αυτό επιφυλαχθεί στο Σύνταγμα και ο οποίος έγκειται ως 
επί το πλείστον στον καθορισμό της γενικής πολιτικής της χώ-
ρας. Στην αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας συνεκτική 
λειτουργία του έχει συμβάλει, μεταξύ άλλων, η διευρυμένη 
συμμετοχή σε αυτό. Ως αποτέλεσμα, αντί οι κρίσιμες επιλογές 
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στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της χώρας να γίνονται από 
το υπουργικό συμβούλιο, τις αποφάσεις επί του κυβερνητι-
κού προγράμματος λαμβάνει συνήθως είτε ο πρωθυπουργός 
μόνος (με τη συνδρομή ίσως του πρωθυπουργικού του επιτε-
λείου σε ρόλο ενισχυτικό της δικής του θέσης), είτε ο ίδιος σε 
συνεργασία με τον οικείο υπουργό, ή άλλα ολιγομελή όργανα, 
ή συγκεκριμένα πρόσωπα εν είδει κυβερνητικών “overlords”, 
όπως οι εκάστοτε πολιτικοί - κυβερνητικοί εταίροι, στις περι-
πτώσεις διακομματικών κυβερνήσεων συνεργασίας.

Ως παρεπόμενες συνέπειες της έλλειψης συλλογικότητας 
στη λειτουργία της κυβέρνησης εμφανίζονται, από τη μια 
μεριά, η υιοθέτηση της τακτικής της ‘κομματικής πειθαρχί-
ας’ (με την απειλή της διαγραφής από την κοινοβουλευτική 
ομάδα του πολιτικού κόμματος), η οποία είναι προδήλως 
αναντίστοιχη προς το πνεύμα της δημοκρατικής κοινοβου-
λευτικής διαδικασίας και αντιστρατεύεται το συνταγματι-
κά κατοχυρωμένο δικαίωμα των αντιπροσώπων του λαού 
να ψηφίζουν κατά συνείδηση – η συλλογικότητα στη δράση, 
εξάλλου, χρειάζεται να απορρέει από ένα πνεύμα σύμπνοι-
ας, δεν αρκεί απλώς να απαιτείται· από την άλλη μεριά, η 
έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για τη διευθέ-
τηση καίριων ζητημάτων, προς αποφυγή καταψήφισης των 
σχετικών ρυθμίσεων στη Βουλή.

Το κυβερνητικό ή συλλογικό πλαίσιο άσκησης της 
πρωθυπουργικής εξουσίας

Η θέση του πρωθυπουργού στο εθνικό πολιτικοκυβερνητι-
κό σύστημα είναι νευραλγική, αν και στην περίπτωση πολυ-
κομματικών κυβερνήσεων ο ρόλος του ενδέχεται να αποδει-
κνύεται εκ του αποτελέσματος πιο περιορισμένος. Ως συνέπεια 
πάντως της συμμετοχής των εθνικών κρατών σε διακυβερνητι-
κά μορφώματα ή διεθνικούς οργανισμούς με τις υποχρεώσεις 
που αυτή συνοδεύεται, ο ρόλος του ενίοτε ατονεί.
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Σε κάθε περίπτωση, η ηγετική προσωπικότητα του επικε-
φαλής της εκτελεστικής εξουσίας δεν εγγυάται από μόνη της 
την αποτελεσματική λειτουργία της κυβέρνησης. Η εναρμό-
νιση του κυβερνητικού έργου επιτυγχάνεται καλύτερα σε 
μια κυβέρνηση που λειτουργεί συλλογικά παρά στο πλαίσιο 
μιας κυβέρνησης, στην οποία η έμφαση αποδίδεται στην ιε-
ραρχική σχέση ανάμεσα στον ενισχυμένο πρωθυπουργό και 
τους υπουργούς.

Έτσι, δεν αρκεί το υπουργικό συμβούλιο να επιτελεί μόνο 
συμβολικό ρόλο και οι συνεδριάσεις του να εξυπηρετούν απο-
κλειστικά επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Η πολυπλοκότητα 
των δημόσιων προβλημάτων καθιστά αναγκαίο οι συναφείς 
αποφάσεις να τυγχάνουν εις βάθος ανάλυσης και συζήτησης 
από τα καθ’ ύλην αρμόδια διοικητικά όργανα και τους κυ-
βερνητικούς θεσμούς. Κρίσιμη μπορεί να αποδειχθεί, εν προ-
κειμένω, η σύμπραξη των υπαγόμενων στον πρωθυπουργό 
υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία των σχεδίων (νόμων 
και προγραμμάτων) δημόσιας πολιτικής. Συνάμα, τόσο κατά 
τη χάραξη της γενικής πολιτικής της χώρας, όσο και κατά τον 
σχεδιασμό των επιμέρους εκφάνσεών της απαιτείται διαβού-
λευση μεταξύ των μελών της κυβέρνησης με πνεύμα συνεννό-
ησης και συνεργασίας, δεδομένης της συνθετότητας και του 
διατομεακού χαρακτήρα της δημόσιας πολιτικής. Είναι ανα-
γκαίο, επομένως, να ανταλλάσσονται ιδέες, να διατυπώνονται 
απόψεις και προβληματισμοί, ακόμη και να εκφράζονται δια-
φωνίες, για τις προτεινόμενες εναλλακτικές επιλογές ως προς 
την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων. Ώστε η τελική 
απόφαση να ληφθεί, αφού προηγουμένως έχουν επισημανθεί 
εγκαίρως τυχόν προβληματικά σημεία του προς εφαρμογή κυ-
βερνητικού προγράμματος και έχει σχηματιστεί μια κατά το 
δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα των προς επίλυση ζητημάτων. 
Άλλωστε, άμα τη λήψη της απόφασης αυτής, η δεσμευτικότη-
τά της εκτείνεται σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης.

Ο ρόλος των υπουργών δεν περιορίζεται στη γενική ή 
‘πολιτική’ ενημέρωσή τους και στην απλή επικύρωση απο-
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φάσεων εκ των προτέρων διαμορφωμένων στο πλαίσιο ad 
hoc συσκέψεων και άτυπων συναντήσεων και συνεννοήσε-
ων. Είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται συζήτηση στο 
υπουργικό συμβούλιο, το οποίο απαιτείται (και, κατά το 
πνεύμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, επιβάλλεται) 
να συνεδριάζει σε τακτική βάση. Η αδυναμία συμμόρφωσης 
προς τις θεσμικές προβλέψεις οδηγεί εν τέλει σε διοικητική 
αναποτελεσματικότητα και πολιτική αρρυθμία. Η τήρηση 
των επιταγών του Συντάγματος και της αρχής της νομιμό-
τητας δεν συνιστά τυπολατρία και άκρατο νομικισμό παρά 
σεβασμό στη δημοκρατική νομιμοποίηση των επιλογών. Σε 
επίπεδο κυβερνητικοδιοικητικής πρακτικής γίνεται ενδεχο-
μένως ανεκτή η απόκλιση από επιμέρους διατάξεις διαδικα-
στικού χαρακτήρα – ως τέτοια μπορεί να θεωρηθεί η πρό-
βλεψη για τακτική σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου 
δύο φορές τον μήνα – όχι όμως και η προφανής παραβίαση 
του καταστατικού χάρτη της χώρας. Προκειμένου μάλιστα 
για την αποτελεσματική λειτουργία του σημαντικότερου 
συλλογικού κυβερνητικού οργάνου, εάν βέβαια εξακολου-
θεί να αποτελεί επιλογή του συντακτικού νομοθέτη το κοι-
νοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, άρα και το συλλογι-
κό υπόδειγμα οργάνωσης και λειτουργίας του κυβερνητικού 
μηχανισμού, θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί αντιστοίχως 
και η συναφής συνταγματική διάταξη.

∆ιακυβέρνηση εν κοινοβουλίω

Εν κατακλείδι, η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων 
αποτελεί σαφή προϋπόθεση για την αποτελεσματική λει-
τουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, το οποίο υι-
οθετήθηκε στη διάρκεια της πολιτικής και διοικητικής ιστο-
ρίας του τόπου. Υπό την έννοια αυτή η βαθύτερη λογική 
του κοινοβουλευτισμού δοκιμάζεται στην περίπτωση του 
πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος οργάνωσης και λει-
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τουργίας της κυβερνητικής μηχανής, στο πλαίσιο του οποί-
ου παραμερίζεται ακόμη και η στοιχειώδης συλλογικότητα 
της κυβέρνησης, τα μέλη της οποίας επιλέγονται βέβαια από 
τον επικεφαλής της, αλλά προέρχονται κατά κανόνα από 
το κοινοβούλιο και φυσικά ασκούν τις αρμοδιότητες και τις 
εξουσίες τους με την εμπιστοσύνη του – και ουδόλως άνευ 
αυτής. Ως επακόλουθο της αναθεώρησης του Συντάγματος 
το 1986, ο τρόπος οργάνωσης της διακυβέρνησης φάνηκε να 
μετατοπίζεται εν τοις πράγμασι προς πιο συγκεντρωτικές 
κατευθύνσεις, οι οποίες αγγίζουν – αν δεν ξεπερνούν ενίοτε 
– τα όρια ανοχής του συστήματος της κοινοβουλευτικής δη-
μοκρατίας. Ο πρωθυπουργός, πάντως, στα κοινοβουλευτικά 
συστήματα διακυβέρνησης χρειάζεται οπωσδήποτε, πέραν 
της εμπιστοσύνης της κυβέρνησής του, την εμπιστοσύνη της 
πλειοψηφίας των μελών της Βουλής. Συνεπώς, παρά τον 
εξέχοντα και πρωταγωνιστικό ρόλο του στην άσκηση της 
κυβερνητικής εξουσίας, ο πρωθυπουργός δεν καταλήγει πα-
ντοδύναμος. Η συλλογικότητα της διακυβέρνησης, μολονό-
τι ατελής και επισφαλής, εξακολουθεί – τουλάχιστον επί της 
αρχής – να παραμένει πιο θεμιτή και αναμενόμενη απ’ ό,τι 
ένα είδος «πρωθυπουργοκεντρικής μονοκρατορίας», όπου ο 
επικεφαλής της εκτελεστικής λειτουργίας δεν συμπληρώνει 
αλλά υποκαθιστά τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης. Ιδίως 
μάλιστα εάν της λήψης των αποφάσεων επί των δημόσιων 
πολιτικών δεν προηγείται η απαιτούμενη προετοιμασία και 
επεξεργασία στο αναλυτικό και υπηρεσιακό επίπεδο.

Η διακυβέρνηση συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία, 
προκειμένου για την ευόδωση της οποίας απαιτούνται αρε-
τές και ικανότητες, ενώ χρειάζεται να συνεκτιμώνται τόσο 
τα διοικητικά - οργανωτικά προαπαιτούμενά της όσο και οι 
αμιγώς πολιτικές της διαστάσεις. Η ποιότητά της συνδέεται 
άρρηκτα με τη δημοκρατία, η οποία μόνον τότε είναι αποτε-
λεσματική, όταν είναι όχι απλώς νόμιμη αλλά και αποδεκτή 
από τους πολίτες που δικαιούνται να γνωρίζουν όχι μόνο 
ποιοι αλλά και πώς τους κυβερνούν.
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Η μελέτη του Νίκου Ζέρβα θίγει τα παραπάνω και άλλα 
συναφή ζητήματα με τρόπο εύστοχο και αναλυτικά τεκμη-
ριωμένο, συμβάλλει δε ουσιαστικά στον προβληματισμό και 
την εγρήγορση ως προς ένα πρόβλημα από τα πιο κεντρικά 
στο σύστημα της διακυβέρνησης και πολιτικής διοίκησης 
του τόπου. Κάτι που αξίζει να έχουμε κατά νου πολίτες και 
πολιτικοί, ειδικοί και μη, καθώς πλησιάζουμε το χρονικό 
σημείο - «σταθμός» των 200 χρόνων από την έναρξη του 
αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία.

Για τους παραπάνω λόγους η ανά χείρας μελέτη συνι-
στάται ενθέρμως στο ενδιαφερόμενο κοινό, που θα έχει να 
ωφεληθεί πολλαπλά από αυτή.

Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα
Λέκτορας ∆ιοικητικής Επιστήμης

Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρχηγός της Κυβέρνησης, πρόεδρος του υπουργικού 
συμβουλίου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
κυβερνώντος κόμματος είναι λίγοι μονάχα από τους χαρα-
κτηρισμούς που λαμβάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός στη 
σύγχρονη διακυβέρνηση. Αρχηγός της Kυβέρνησης, διότι 
του παρέχεται η συνταγματική δυνατότητα να διορίζει και 
να παύει τα μέλη της, όπως και να κατευθύνει το έργο της. 
Πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου, καθώς προΐσταται 
στις συνεδριάσεις, συντονίζοντας το έργο των υπουργών 
και εξασφαλίζοντας, τοιουτοτρόπως, τη συνοχή του κυβερ-
νητικού σχήματος. Τέλος, προεδρεύων της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας του κόμματος με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στη 
Βουλή, προβαίνοντας στη θέσπιση κανόνων δικαίου και 
επιδιώκοντας –ή λίγο έως πολύ απαιτώντας– τη στήριξή της 
από τα υπόλοιπα μέλη της συμπολίτευσης. 

Επομένως, από τα προεκτεθέντα αντιλαμβάνεται κανείς, 
ότι ο πρωθυπουργός αποτελεί έναν από τους βασικότερους 
θεσμούς στη σύγχρονη κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, 
μολονότι η παρουσία του συναντάται από τις απαρχές του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

Στα 1833 το ρόλο ενός πρωθυπουργού με πολύ περιο-
ρισμένες όμως αρμοδιότητες1 διαδραμάτιζε ο «αρχιγραμ-

1  Στο άρθρο 3 του ∆ιατάγματος της 3ης/15ης Απριλίου 1833 περί του 
«σχηματισμού των Γραμματειών» οριζόταν ότι «όλοι οι Γραμματείς της 
Επικρατείας είναι ισόβαθμοι. Φυλάττουν δε την σειράν αρχαιότητος της 
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ματέας της Επικρατείας». Ο αρχιγραμματέας ως αυτοτελής 
θεσμός είχε ήδη εισαχθεί από το «Προσωρινό Πολίτευμα 
της Ελλάδος»2, ενώ στα χρόνια της απόλυτης μοναρχίας δι-
οριζόταν με ξεχωριστή πράξη του μονάρχη (Αναστασιάδης: 
1981, σελ.41). Ωστόσο, η πρώτη αυτοτελής αναφορά στον 
πρωθυπουργό-πρόεδρο του υπουργικού συμβουλίου πραγ-
ματοποιήθηκε την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας, 
έπειτα από την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 
και τη θέσπιση του Συντάγματος του 1844. Βάσει του άρ-
θρου 23 εδ. β’ του Συντάγματος του 1844 ο πρόεδρος του 
υπουργικού συμβουλίου προΐστατο των εργασιών του (Βε-
νιζέλος: 1991, σελ.422), δίχως όμως να μπορεί να διορίζει ή 
να παύει τους υπουργούς3. 

Από τον πρόεδρο του υπουργικού συμβουλίου στα 1844, 
έπειτα από 83 ολόκληρα χρόνια εισέρχεται στο συνταγματι-
κό κείμενο αυτός καθαυτός ο όρος του πρωθυπουργού. Στην 
περίοδο της αβασίλευτης δημοκρατίας, ύστερα από την 
αποχώρηση του Γεωργίου του Β’ στις 18 ∆εκεμβρίου 1923 
και την ανακήρυξη της ∆ημοκρατίας με το ψήφισμα της 25ης 
Μαρτίου 1924 (Παντελής: 2007, σελ.239), στο άρθρο 87 του 
θεσπισθέντος Συντάγματος του 1927 προβλέφθηκε ο θεσμός 

υπηρεσίας, εξαιρουμένου του κατά καιρόν Προέδρου του υπουργικού 
συμβουλίου, όστις προεδρεύει» (Μακρυδημήτρης: 1997, σελ.17). 
2  Το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος» ήταν το Σύνταγμα που ψη-
φίστηκε στην Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου την 1η Ιανουαρίου του 
1822. Με πρότυπό του τα γαλλικά Συντάγματα του 1793 και 1795, το 
Σύνταγμα της Επιδαύρου όριζε ως άμεσα όργανα του κράτους τον λαό, 
το Βουλευτικό, το Εκτελεστικό και το ∆ικαστικό. Βάσει της παραγράφου 
κβ’ του ’’Προσωρινού Πολιτεύματος’’ το Εκτελεστικό ασκούσε συλλογι-
κώς καθήκοντα αρχηγού του κράτους και διόριζε τους υπουργούς «πρώ-
τος τη τάξει μεταξύ των οποίων είναι ο Αρχιγραμματεύς της Επικρα-
τείας έχων ενταυτώ την επιστασίαν των Εξωτερικών» (Παντελής: 2007, 
σελ.186-187). 
3  Το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1844 εκχωρούσε τη δυνατότητα επι-
λογής των υπουργών στο μονάρχη -ο Βασιλεύς διορίζει και παύει τους 
Υπουργούς αυτού-, ενώ βάσει του άρθρου 23 οι πράξεις του βασιλέως 
υπόκειντο σε υπουργική προσυπογραφή (Παντελής: 2007, σελ.205). 
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του πρωθυπουργού4. Έκτοτε, ο συγκεκριμένος θεσμός βρί-
σκεται πάντοτε εντός των διατάξεων κάθε αναθεωρημένου 
Συντάγματος, άλλοτε με λιγότερες, άλλοτε με πολύ περισσό-
τερες αρμοδιότητες, αποτελώντας στις μέρες μας έναν από 
τους βασικότερους πυλώνες της προεδρευόμενης κοινοβου-
λευτικής δημοκρατίας. 

Πράγματι, όπως θα διαπιστώσουμε και στις επόμενες 
ενότητες της μελέτης μας, ο πρωθυπουργός, εκ του Συντάγ-
ματος της Ελλάδος, απολαμβάνει μια πολύ ιδιαίτερη θέση 
στο πολιτικό μας σύστημα. Είναι ο αρχηγός του σώματος 
εκείνου –Κυβέρνησης– που έχει την ευθύνη για τον καθορι-
σμό και την κατεύθυνση της γενικής πολιτικής της χώρας. Γι’ 
αυτό και οφείλει, βάσει του άρθρου 82 παρ.2 του Καταστα-
τικού Χάρτη της χώρας μας να συντονίζει τις ενέργειές του 
και να εξασφαλίζει την ενότητά του. Να επιλέγει, επίσης, 
τα καταλληλότερα στελέχη, εκχωρώντας τους αρμοδιότητες 
για την αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση του τόπου. Και 
προπάντων να λαμβάνει με υπευθυνότητα τις αποφάσεις 
εκείνες, απαραίτητες για την κοινωνική συνοχή, με σεβασμό 
πάντοτε προς το δημόσιο συμφέρον και το κράτος δικαίου5. 
Καθένας, άλλωστε, όπως τονίζει ο Μιχαήλ Κυπραίος στον 
πρόλογο της ελληνικής μετάφρασης του κορυφαίου έργου 
του Max Weber «Η Πολιτική ως Επάγγελμα», που αναμει-
γνύεται με την πολιτική «έχει χρέος να πάρει θέση και να 
κάνει μια αναπόφευκτη επιλογή μεταξύ της ηθικής των 
απολύτων σκοπών και της ηθικής της ευθύνης» (Κυπραίος: 
1987, σελ.13). 

4  Ο Αντώνης Μακρυδημήτρης μας πληροφορεί, πως στις αρχικές προ-
τάσεις του Αλέξανδρου Παπαναστασίου για το Σύνταγμα του 1927, 
περιλαμβάνονταν και διατάξεις-προτάσεις για τον περιορισμό της πρω-
θυπουργικής παντοδυναμίας, όπως η ενιαύσια πρωθυπουργική θητεία 
και η συλλογική λειτουργία του υπουργικού συμβουλίου, οι οποίες όμως 
ουδέποτε ευοδώθηκαν (Μακρυδημήτρης: 1997, σελ.151). 
5  Σύμφωνα με τον Αντώνη Μανιτάκη, κράτος δικαίου είναι το κράτος, 
του οποίου η εξουσία είναι οργανωμένη και ασκείται με βάση προκαθο-
ρισμένους κανόνες δικαίου (Μανιτάκης: 2007, σελ.96). 
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Εντούτοις, η συνταγματική μας παράδοση αποδίδει στον 
πρωθυπουργό έναν περισσότερο επιτελικό και συντονιστι-
κό ρόλο, παρά έναν απολύτως αποφασιστικό. Όπως προα-
ναφέραμε κύριο μέλημα του εκάστοτε αρχηγού της Κυβέρνη-
σης οφείλει να είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση 
της Κυβέρνησης, η κατεύθυνση των ενεργειών της και η εξα-
σφάλιση της συνοχής της. Αυτό επιτάσσει ο συνταγματικός 
μας χάρτης, αλλά και οι αρχές της δημοκρατικής διακυβέρ-
νησης. Το κατά πόσον, βέβαια, ο πρωθυπουργός υπηρετεί το 
συγκεκριμένο ρόλο, ή έχει μετατραπεί σ’ ένα αποφασιστικό 
κέντρο της κυβερνητικής πολιτικής (Μακρυδημήτρης-Πρα-
βίτα: 2012, σελ.119), αποτελεί και το αντικείμενο της συγκε-
κριμένης μελέτης. 

Κατ’ αρχάς, στο πρώτο μέρος της μελέτης μας θα εξε-
τάσουμε τη θέση που καταλαμβάνει ο πρωθυπουργός στο 
σημερινό πολιτικό σύστημα. Κάνοντας μια αναδρομή στις 
απαρχές της μεταπολίτευσης και στο Σύνταγμα του 1975 θα 
διαπιστώσουμε τη σχέση μεταξύ του αρχηγού της Κυβέρ-
νησης με τον έτερο φορέα της εκτελεστικής εξουσίας, τον 
Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας. Μια σχέση την οποία ανέκαθεν 
προσδιόριζαν οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες του Αρχηγού 
του Κράτους που περιορίστηκαν –αν όχι εξαφανίστηκαν– 
με τη συνταγματική αναθεώρηση του 1986. Μέσω της τελευ-
ταίας το πολίτευμά μας απέκτησε έναν πρωθυπουργοκεντρι-
κό χαρακτήρα6, καθιστώντας τον πρόεδρο του υπουργικού 
συμβουλίου τον σημαντικότερο παράγοντα του πολιτικού 
μας συστήματος (Μακρυδημήτρης-Πραβίτα: 2012, σελ.119). 

Από την καθοριστική θέση του πρωθυπουργού στη σύγ-
χρονη δημοκρατία, στη συνέχεια της μελέτης μας θα αναδεί-
ξουμε τη δεσπόζουσα θέση που καταλαμβάνει στο εσωτε-

6  Ο Θεόδωρος Πάγκαλος υποστηρίζει, ότι το πολίτευμά μας είναι πρωθυ-
πουργευόμενη δημοκρατία, καθώς ο πρωθυπουργός έχει όλη την εξουσία 
-την Κυβέρνηση τη σχηματίζει ο ίδιος και όχι το κυβερνών κόμμα-, κάτι 
που απορρέει από το Σύνταγμά μας, που προβλέπει έναν πρωθυπουρ-
γό, ο οποίος πάντοτε μιλάει σε πρώτο πρόσωπο (Πάγκαλος: 7ος/8ος 2013, 
σελ.130). 
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ρικό της Κυβέρνησης. Ο διορισμός και η παύση των μελών 
της, οι συχνοί ανασχηματισμοί της συνθέσής της, όπως και ο 
πλήρης έλεγχος των μελών της είναι ενδεικτικές της δύναμης 
που διαθέτει σχετικά με την οργάνωση και της επιβολής που 
ασκεί επί του κυβερνητικού μηχανισμού. Επιπλέον, ο παρα-
μερισμός του υπουργικού συμβουλίου, οι σπάνιες συνεδρι-
άσεις του ή και η αντικατάστασή του από άλλα, ολιγομελή 
κυβερνητικά όργανα αποδεικνύουν τη συγκέντρωση κάθε 
πτυχής της κυβερνητικής εξουσίας στο πρόσωπό του. Μια 
εξουσία, βέβαια, που εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι 
περιορίζεται σημαντικά σε κυβερνήσεις συνεργασίας, κάτι 
που επιβεβαιώνεται από τη σημερινή πραγματικότητα. 

Ωστόσο, η παντοδυναμία του αρχηγού της Κυβέρνησης 
στη σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν απορρέει 
αποκλειστικά από την πρωτοκαθεδρία του έναντι του Πρό-
εδρου της ∆ημοκρατίας και την επιβολή του στα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου. Αντιθέτως, ο αναπροσδιορισμός 
των σχέσεων μεταξύ Βουλής, Κυβέρνησης και πρωθυπουρ-
γού επιτρέπουν στον τελευταίο να κυριαρχεί και εις βάρος 
του νομοθετικού σώματος. Στη φαρέτρα του διαθέτει τον 
εκλογικό νόμο, ο οποίος, ιδίως κατά το παρελθόν, αποτε-
λούσε ένα αδιαμφισβήτητο εργαλείο ελέγχου του Κοινοβου-
λίου, πολλώ δε μάλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
κυβερνώντος κόμματος. Άλλωστε, η κατάρτιση των εκλογι-
κών συνδυασμών από τον ίδιο και τους άμεσους συνεργά-
τες του, αλλά και η απειλή διαγραφής τυχόν διαφωνούντων 
με την κυβερνητική πολιτική του προσφέρουν απλόχερα 
την υποταγή των βουλευτών του. Συνδυασμένα δε τα προ-
αναφερθέντα με την υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών 
διαδικασιών που συναντά κανείς στις μέρες μας, καθώς η 
νομοθετική πρωτοβουλία, συνταγματικώς, ανήκει και στην 
Κυβέρνηση –άρθρο 73 παρ.1 Συντάγματος–, αποδίδουν στη 
Βουλή ένα απλό, διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, αφήνοντας τη 
λήψη των αποφάσεων πρωτίστως στον πρωθυπουργό και 
δευτερευόντως στην Κυβέρνηση. 
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Σε κάθε περίπτωση πάντως, την υπεροχή του αρχηγού 
της Κυβέρνησης έναντι της Βουλής και πολύ περισσότερο 
έναντι της κοινοβουλευτικής του ομάδας την εξασφαλίζει η 
νομιμοποίηση που απολαμβάνει από το κόμμα του και τους 
υποστηρικτές του7. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός είναι εκεί-
νος που ουσιαστικά λαμβάνει το χρίσμα από τα μέλη του 
κόμματός του, ώστε να το οδηγήσει στην κατάκτηση της πο-
λιτικής εξουσίας. Γι’ αυτό και, όπως θα εξετάσουμε, στο κομ-
ματοκρατικά οργανωμένο πολιτικό μας σύστημα, ο ηγέτης 
του κυβερνώντος κόμματος διαθέτει την απόλυτη ελευθερία 
κινήσεων, καθώς έχει συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη του 
προεκλογικώς οριζόμενου στόχου. Πολλώ δε μάλλον, εάν ο 
αρχηγός του κόμματος και της Κυβέρνησης είναι μια χαρισμα-
τική προσωπικότητα, ένας ηγέτης8, στον οποίο η κομματική 
βάση επιδεικνύει την πλήρη αφοσίωση. Για την αφοσίωση 
αυτή, βέβαια, πρωθυπουργοί του παρελθόντος αξιοποιούσαν 
μια σειρά από μέσα που διέθεταν, όπως το διαμοιρασμό των 
κρατικών θέσεων και αξιωμάτων, εξαλείφοντας τοιουτοτρό-
πως και την όποια ενδοκομματική αντιπολίτευση. 

Παρά ταύτα όμως, όπως θα αναλύσουμε και στο δεύτερο 
μέρος της έρευνάς μας, ο πρωθυπουργός, ως προς την άσκη-
ση των επιτελικών του καθηκόντων για τη διατήρηση της 
δεσπόζουσας θέσης του δεν βρίσκεται μοναχός του. Απε-
ναντίας, το έργο του συνεπικουρείται από μια σειρά από 
θεσμικά όργανα, προβλεπόμενα από το Σύνταγμα και κεί-
μενους κανόνες δικαίου. Συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε το 
7  Ο Μάνος Παπάζογλου τονίζει, ότι η πολιτική εξουσία είναι μια συ-
νάρτηση τριών (3) παραγόντων. α. Αυτής καθαυτής της εξουσίας, β. του 
πολιτικού πλαισίου και γ. των υποστηρικτών, ενώ συμπληρώνει ότι στην 
πολιτική διαδικασία οι τρεις (3) αυτοί παράγοντες είναι διαρκώς μετα-
βλητέοι (Παπάζογλου: 2012, σελ.29). 
8  Για τον Αντώνη Μακρυδημήτρη ηγέτες είναι οι «πολιτικοί της ιδέας», 
εκείνοι που καταφέρνουν να διευκρινίσουν κάποιες ιδέες στη συνείδηση 
του έθνους και του λαού που υπηρετούν. Εκείνοι, δηλαδή, συμπληρώνει, 
που δεν αρκούνται στην απλή διαχείριση της εξουσίας άνευ ορισμένων 
ιδεών, αξιών, ή στοχεύσεων που της δίνουν νόημα και κατεύθυνση (Μα-
κρυδημήτρης: 2013, σελ.138). 
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ρόλο που διαδραματίζουν οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, 
ο υπουργός Επικρατείας, οι Γενικές Γραμματείες της Κυβέρ-
νησης και του πρωθυπουργού, όπως και ο νεοσύστατος θε-
σμός του Γενικού Γραμματέα, υπεύθυνου για τον συντονισμό 
του Κυβερνητικού Έργου. Επιπλέον, θα εστιάσουμε την προ-
σοχή μας και σε πιο ολιγομελή κυβερνητικά όργανα, όπως 
η Κυβερνητική Επιτροπή, την οποία συγκαλούσαν πολλοί 
πρωθυπουργοί κατά το παρελθόν, αλλά και την υπερέχουσα 
θέση ορισμένων υπουργών έναντι των υπολοίπων συναδέλ-
φων τους. Τέλος, στα πλαίσια των Κυβερνήσεων συνεργασίας 
θα αναδείξουμε και την καθοριστική θέση που καταλαμβά-
νει η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων που 
μετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα, η οποία, με τη σειρά της, 
συμβάλλει στη διόγκωση του ελλείμματος της δημοκρατίας 
στο εσωτερικό του φορέα της εκτελεστικής εξουσίας.

Κοντολογίς, ο προβληματισμός μας είναι άμεσα συνδεδε-
μένος με την έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών στο εσω-
τερικό των εν Ελλάδι Κυβερνήσεων, η οποία πολλές φορές 
οδηγεί σε κρίσεις που θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δομή 
του κυβερνητικού σχήματος, αλλά και την ίδια τη χώρα. Η 
ακυβερνησία, ακόμα και η κυβερνητική αστάθεια αποτε-
λούν οιωνούς μοιραίων κακών για κάθε λαό, πόσο μάλλον 
για τον ελληνικό, τον οποίο η δημοσιονομική συγκυρία των 
τελευταίων ετών έχει φθάσει στα όριά του. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, προκρίνεται η κυβερνητική σταθερότητα, αρκεί αυτή 
να στηρίζεται σε μια δημοκρατική πολιτική ηγεσία9 και όχι 
σε μια δεσποτική-δυναστική προσωπικότητα που ενεργεί 
και αποφασίζει κατά το δοκούν. 

9  Ως δημοκρατική πολιτική ηγεσία ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης ορίζει εκεί-
νη που διαθέτει την ικανότητα και τη βούληση να παιδαγωγεί την κοι-
νωνία και να την οδηγεί με την καλλιέργεια ενός καθολικού αισθήματος 
κοινωνικής ευθύνης, στην υπέρβαση των αναστολών που παρεμβάλλο-
νται στην επίτευξη μιας πολιτισμένης κοινωνικής συνύπαρξης, η οποία 
συνδέεται με το σεβασμό της ελευθερίας (Κιτρομηλίδης: 1996, σελ.15). 




