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∆ηµόσια ∆ιοίκηση: 
 

Επιστήµη ή Ιδεολογία; 
 

 
   “Ου γαρ τάδε τους άνδρας 

                                           αλλ’ οι άνδρες ταύτα κτώνται” 
 Θουκυδίδου “Επιτάφιος Περικλέους”, 

                                          i.143.5 
 
Αξιότιµε Κύριε Πρύτανη, 

(χαιρετισµοί) 

Βαθειά συγκινηµένος σας ευχαριστώ θερµά για τα καλά σας λόγια και την 

τιµή που µου κάνετε.  Είναι  η στιγµή αυτή η πιο όµορφη και πάντως πιο περίλαµπρη 

των 70 µου χρόνων.  Ξεχωριστή αναγνώριση και ευγνωµοσύνη οφείλω σ’ αυτούς που 

πρώτοι σκέφτηκαν και πήραν την πρωτοβουλία που µ’ έφερε ως εδώ.  Για µένα αυτή 

η στιγµή είναι δηλωτική της στροφής που συντελέστηκε στον τρόπο αντιµετώπισης 

της ∆ιοίκησης στη χώρα µας – στροφής που είναι η απόρροια σηµαντικής προόδου 

στην έρευνα και εµβάθυνση του διοικητικού φαινοµένου, τα τελευταία χρόνια. 

 

Ι.  Η ∆ιοίκηση είναι Πράξη και Θεωρία 

∆ηµόσια ή ιδιωτική, η ∆ιοίκηση, όπως ξέρουµε, είναι και θεωρία και πράξη.  

Η  θεωρία  εµπλουτίζεται   από   την  πρακτική,   αλλ’ όπως  µας  θυµίζει  ο   Douglas  

Mc Gregor, στην τελική ανάλυση, η κάθε πρακτική εκφράζει µια θεωρία.  Η σχέση 

είναι αµφίδροµη κι έτσι πρέπει να είναι,  για να υπάρξει εξέλιξη,  που αποβαίνει εις 

όφελος της κοινωνίας, του κράτους και αυτών των πολιτών.  Τούτο όµως, δεν 

συµβαίνει πάντοτε.  Απόσταση ή και διάσταση µεταξύ θεωρίας και πράξης 

προκύπτουν, όχι σπάνια, ως εκ του γεγονότος ότι ενώ η πρακτική διαµορφώνεται 

κάτω από την επίδραση ποικίλων παραγόντων, στα πλαίσια συγκεκριµένου χώρου, 

πολιτισµικού, πολιτικού ή άλλου, η θεωρία αντιθέτως κινείται σ’ ευρύτερα πλαίσια, 
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συχνά δ’ ακολουθεί τους δρόµους που χαράσσουν µεγάλα κέντρα ερεύνης και 

διεθνείς οργανισµοί.  ∆ίδονται έτσι κατευθύνσεις, που ενώ απηχούν απόψεις, απλώς 

και µόνο, συχνά εκλαµβάνονται ως θέσφατα ή ως  λογικά προστάγµατα που δεν 

επιδέχονται αντίρρηση. 

 

Βοηθούντος και του κύρους των επιφανεστέρων εκ των ειδικών ή 

οργανισµών, ανεπτύχθη και ξαπλώθηκε µία τάση πια γνωστή, στο διεθνές λεξιλόγιο, 

ως διοικητική αποµίµηση (mimetisme administratif, administrative mimetism).  Η 

τάσις δεν είναι νέα. Ήδη προ δεκαετιών την είχε επισηµάνει ο Καθηγητής Langrod 

επισύροντας την προσοχή µας στους κινδύνους που εγκυµονεί.  Ωστόσο υπό το 

κράτος πιεστικών αναγκών, αλλά και θεωριών ως το New Public Management, ή Νέα 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η τάσις αυτή προσέλαβε τα τελευταία χρόνια, διαστάσεις και 

µορφή αληθινά πρωτόγνωρες.  Χώρες της Αφρικής ή της Κεντρώας Ασίας εισήγαγαν 

συστήµατα και τεχνογνωσίες από το εξωτερικό χωρίς σοβαρά προµελέτη ή την 

αξιολόγηση των πραγµατικών δεδοµένων και αναγκών.  Η πλήρης αντικατάσταση 

της τοπικής από την ξένη εµπειρία συχνά ήταν η απόρροια ουσιαστικής ανεπάρκειας 

εντόπιας ικανότητας ή, στα αγγλικά, capacity.  Πολλές φορές ωστόσο αποτελούσε 

επίσης την εύκολη λύση που, αντλούσε αξιοπιστία από τον λεγόµενο µύθο της 

“παγκοσµίου σύγκλισης”.  Τον µύθο τούτο ανέλυσε ο γνωστός βρετανός ειδικός 

Christopher Pollitt, σε πρόσφατό του άρθρο.1  Ο Pollitt υπογράµµισε τον ρόλο των 

συµβούλων (management consultants) στην προώθηση του µύθου αυτού που, 

προέβαλε την σύγκλιση µεθόδων, συστηµάτων, θεσµών και τεχνικών σαν 

αναπόφευκτη εξέλιξη και ιστορική ανάγκη.  Συνέπεια αυτού του µύθου, κατά τον 

Christopher Pollitt, ήταν η αποµίµηση, ο “ισοµορφισµός” και η εξ αυτών υιοθέτηση 

                                                 
1 Christopher Pollitt (2001) “Convergence: the Useful Myth?”  in Public Administration, Vol 79,  
   No 233-247. 
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προκατασκευασµένων οµοιόµορφων µοντέλων µε βάση την αντίληψη ότι ταιριάζουν 

σ’ όλους  (one size fits all). 

 

Τον κίνδυνο της µίµησης και του “ισοµορφισµού” νοµίζω ότι αποφύγαµε όταν 

πρωτοξεκίνησε η σχετική προσπάθεια κατά την δεκαετία του 60.  Μα τούτο δεν ήταν 

εύκολο, διότι δεν είχαν ακόµη στηθεί και ανδρωθεί θεσµοί που να εξασφαλίζουν µια 

ανεξάρτητη κρίση, συγκροτηµένη έρευνα και συνεχή µελέτη πάνω στα καίρια θέµατα 

της δηµόσιας διοίκησης.  Ήταν µήνας Φεβρουάριος, ακριβώς προ 40 ετών, όταν 

πρωτοεµφανίστηκε η έκθεση Langrod.  Η πρώτη εκείνη έκθεση, που αµέσως 

µεταφράστηκε στα Ελληνικά, έκανε αίσθηση στη χώρα µας αλλά και παρα έξω όπου 

εκυκλοφόρησε σαν έκδοση του ΟΟΣΑ στα γαλλικά και τα αγγλικά.  Ακολούθησαν 

και άλλες µελέτες του ΟΟΣΑ.  Μια µόνη µεταφράστηκε στα ελληνικά και, µαζί µε 

αυτήν του Langrod, πήρε την θέση της στην ήδη γνωστή συλλογή των κυριωτέρων 

εκθέσεων για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση που βγήκε το 2000 µε επιµέλεια των εκλεκτών 

συναδέλφων Αντώνη Μακρυδηµήτρη και Νίκου Μιχαλόπουλου.2 

 

Λιγότερο γνωστές, ήταν οι εκθέσεις Quermonne, Bonnaud-Delamare, και 

Remandas που είχαν σαν αντικείµενο την διοικητική αποκέντρωση και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, των Crichton και Cole, που επίκεντρό τους είχαν την σύσταση και 

επάνδρωση µονάδων  O & M (οργανώσεως και µεθόδων) και τέλος µια µελέτη µε 

προοπτική την σύσταση γραφείων εξυπηρέτησης των πολιτών (φυσικά χωρίς το 

∆ιαδίκτυο).  Αµφιβάλλω πώς συνέβαλε στη διαµόρφωση των Κέντρων (ΚΕΠ)  που 

κοσµούν τη χώρα µας σήµερα.  Αλλά ερρίφθη η ιδέα.  Και ερίζωσε. Χαρακτηριστικό, 

όπως είδαµε, των προσπαθειών αυτών ήταν το πάντρεµα της ξένης µε την τότε 

                                                 
2 Αντώνης Μακρυδηµήτρης  & Νίκος Μιχαλόπουλος (Επιµ.), Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων για τη  
  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση, 1950-1998, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2000. 
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περιορισµένη σχετική τοπική εµπειρία.  Η σύζευξη αυτή φυσικά δεν ήταν εύκολη και 

αν απέδωσε καρπούς, σιγά και σταδιακά, ήταν πρώτα υπό µορφήν µελέτης και 

διαλόγου για τη δηµόσια διοίκηση, και αργότερα µόνο στην πράξη.  Την έλλειψη 

αυτή άµεσων επιπτώσεων στο επίπεδο της πράξης µπορούµε να αποδώσουµε στην 

θλιβερά κατάσταση που ενέσκηψε  στη χώρα µας µετά τα Ιουλιανά.  Σχεδόν δύο 

χρόνια αργότερα, η Ελλάδα “µπήκε στο γύψο”.  Για µια επταετία, περιθωριοποιήθηκε 

στον Ευρωπαϊκό και παγκόσµιο χώρο.  ∆ιεκόπησαν έτσι ή ατόνησαν οι σχέσεις που 

συντείνουν στις γόνιµες προσπάθειες και την δηµιουργία. 

 

Ωστόσο είχαν αρχίσει τα πρώτα ξεκινήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση.  Τα 

πρώτα τούτα βήµατα εχαιρέτησε πρόσφατα τόµος που σαν επίκεντρο είχε την γένεση 

και ανάπτυξη των κοινωνικών εν γένει επιστηµών στη χώρα µας, τα δέκα εκείνα τα 

έτη πριν την ∆ικτατορία.3  Αξιοσηµείωτη είναι η θεσµική προσέγγιση στις σχετικές 

προσπάθειες, συγκεκριµένα δε η σύσταση κέντρων και ινστιτούτων µε στόχο τη 

διασφάλιση της συστηµατικής, απρόσκοπτης και αυτόνοµης µελέτης θεµάτων 

πολιτικού, κοινωνιολογικού και οικονοµικού περιεχοµένου.  Τότε, όπως είναι 

γνωστό, είδαν το φως της ηµέρας το Κέντρο Κοινωνικών Επιστηµών Αθηνών 

(ΚΚΕΑ), το ΚΕΠΕ, ο “∆ηµόκριτος”, το Κέντρο Παραγωγικότητας, αλλά και το 

περίφηµο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο που εγνώρισε, διεθνώς, ηµέρες δόξας 

την εποχή εκείνη. 

 

Ανάλογο ξεκίνηµα οδήγησε στην παλιννόστησή µου, την 1η Φεβρουαρίου του  

1963.  Ζητούµενο ήταν η σύσταση µιας Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στα πρότυπα 

περίπου της Γαλλικής ΕΝΑ.  Κάπως φιλόδοξο βέβαια, την εποχή εκείνη, το 

                                                 
3 Ιωάννα Λαµπίρη-∆ηµάκη (Επιµ.), Κοινωνικές Επιστήµες και Πρωτοπορία στην Ελλάδα, 1950-1967, 
  Αθήνα, ΕΚΚΕ – Gutenberg, 2003. 
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εγχείρηµα δεν πέτυχε.  Λίγο αργότερα ωστόσο είδε το φως της ηµέρας η ∆ιεύθυνση 

Μελετών και Επιµορφώσεως της Τρίτης Γενικής ∆ιευθύνσεως ∆ιοικητικής 

Οργανώσεως του τότε Υπουργείου Συντονισµού.  Η Έκθεση Langrod αποτελούσε 

απόπειρα εκτίµησης των αναγκών µε στόχο την συγκρότηση µεσοπρόθεσµου 

προγράµµατος για την αναδιοργάνωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  Περιττό να τονισθεί 

πως οι ανάγκες ήταν άπειρες.  Το πρόβληµα στη βάση του ωστόσο, ήταν αλλού.  

Ήταν διττό το πρόβληµα:  από τη µια µεριά, µια έλλειψη αναγνώρισης της διαφοράς 

ανάµεσα στην εκπαίδευση και την διαρκή επιµόρφωση των στελεχών, δηλαδή το 

λεγόµενο in-service training.  (Σήµερα, οµιλούµε για “training as life-long learning”).   

Βοήθησε ο Langrod σε µια σύγκλιση απόψεων, πάνω στο θέµα τούτο, των αρµοδίων 

φορέων, ήτοι των Υπουργείων Συντονισµού και Παιδείας και της τότε Παντείου 

Σχολής (ήδη Πάντειο Πανεπιστήµιο) µε πρωτοστάτη τότε τον αείµνηστο Πρύτανη 

Ιωάννη Γεωργάκη. 

 

Έτερο δύσκολο κώλυµα υπήρξε η απροθυµία αναγνώρισης της διοίκησης σαν 

χωριστού πεδίου µελέτης και επιµόρφωσης.  Η δυσκολία αυτή δεν ήταν φαινόµενο 

απλώς ελληνικό, αλλά διαδεδοµένο την εποχή εκείνη, σε ολόκληρη περίπου την 

ηπειρωτική Ευρώπη, µε αναγκαίο αποτέλεσµα τα θέµατα και οι ελλείψεις της 

δηµόσιας διοίκησης, αλλά και οι σχετικές βελτιωτικές προσπάθειες, να εξετάζονται 

πρωτίστως κάτω από το πρίσµα του δηµοσίου δικαίου.  Ξεπεράσαµε το πρόβληµα 

αυτό.  Και σε τούτο πολύ βοήθησε η αγγλο-σαξωνική σκέψη που κυριάρχησε στη 

χώρα µας και διεθνώς µεταπολεµικά.  Μήπως όµως έκτοτε πήγαµε πάλι πολύ µακριά, 

περίπου στην ίδια κατεύθυνση µιας κάπως µονοδιάστατης, εξωπραγµατικής και 

κάπως ακραίας προσέγγισης της δηµόσιας διοίκησης, αλλά µε κύριο γνώµονα όχι πια 

την νοµική αλλά, επί των ηµερών µας, την οικονοµική επιστήµη και σκέψη; 
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Η ποικιλοµορφία του διοικητικού φαινοµένου, η πολυδιάστατη φύση του και 

εξ’ου η πολυπλοκότητα των θεµάτων που εξετάζονται στα πλαίσια της καλουµένης 

διοικητικής επιστήµης οδηγεί σ’ αυτό το παράδοξο: αφ’ ενός µεν την αναζήτηση 

συνολικής θεώρησης και διεπιστηµονικής, πολυδιάστατης προσέγγισης, αλλ’ αφ ’ 

ετέρου επίσης την επίµονη επίκληση της ανάγκης αυτονόµησης της επιστήµης.  Ο 

Georges Langrod επεσήµανε το οξύµωρο τούτο στο όντως µνηµειώδες και ογκώδες 

“Εγχειρίδιο διοικητικής επιστήµης” (Traite de Science Administrative)4 που εξεδόθη 

στο Παρίσι δύο µόλις χρόνια µετά την περιώνυµη έκθεση που τον κατέστησε διάσηµο 

στη χώρα µας. Παρόµοια είναι η διαπίστωση του γνωστού και τιµηµένου µε την 

µεγάλη διάκριση που ήδη µου γίνεται σήµερα καθηγητού Gerard Timsit. Στην αρχή 

της “Θεωρίας…” του περί ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ο Timsit επισηµαίνει την απόλυτον 

ανάγκη διεπιστηµονικότητας (inter-disciplinarite).  Καταδικάζει µάλιστα την έµµονη 

αναζήτηση της  “επιστηµολογικής κυριαρχίας” που συχνά µεταµορφώνει τους 

ερευνητές της ∆ιοίκησης σε “υπερεξειδικευµένους γραφειοκράτες”.5  Μάλιστα, σαν 

τον Langrod, στον οποίον συχνά αναφέρεται, αντιπαραθέτει τον πλούτο, αλλά και 

χρησιµότητα της πολύπλευρης ανάλυσης του διοικητικού φαινοµένου που πρώτοι 

στην Ευρώπη εισήγαγαν οι Weber, vom Stein, De Tocqueville, Colmeiro, αλλά και ο 

Woodrow Wilson στην Βόρειο Αµερική, µε την περιορισµένη τεχνοκρατική 

προσέγγιση που τελικά επεκράτησε υπερατλαντικά, όχι µόνο στις αρχές του 20ου 

αιώνα αλλά, περιέργως πάλι, στο τέλος του αιώνα και επί των ηµερών µας. 

 

Θα επανέλθω αργότερα στην αντιπαράθεση τούτη, που ευρίσκεται το 

επίκεντρο της προσοχής των ειδικών της διοίκησης, γιατί µε κάποιο τρόπο 

                                                 
4 Georges Langrod (Ed) Traite de Science Administrative, Paris, Mouton & Co. 1966, pp 92-123. 
5 Gerard Timsit (1986), Theorie de l’Administration, Paris, Economica, p. 17. 
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αποπειράται απάντηση στο βασικό ερώτηµα: προς τι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση; Σαν 

επιστήµη, τουλάχιστον, πού κατευθύνεται και τι εξυπηρετεί;  Εδώ ο Georges Langrod 

είχε σαφή τοποθέτηση, αυτή δε βρήκε απήχηση στη χώρα µας την δεκαετία του 60.  

Επεξηγεί εποµένως την βασική προσέγγιση που υπήρξε η αφετηρία τόσο στην 

επιµόρφωση, όσο και στις µελέτες.  Βαθιά επηρεασµένη από την Ευρωπαϊκή 

προοπτική της χώρας µας, συµβάδιζε απολύτως µε το πνεύµα που επικρατούσε 

γενικώτερα την εποχή εκείνη - πνεύµα άκρως αισιόδοξο, δηµιουργικό, άνευ 

προκαταλήψεων, ανοιχτό προς τον κόσµο, δεκτικό των ξένων προτύπων αλλά και 

αυτοπεποίθησης. 

 

Το πνεύµα αυτό δοκιµάστηκε µε τη δικτατορία που άνοιξε πληγές και πρόωρα 

ετερµάτισε πολλές πρωτοπόρες προσπάθειες.  Ένα από τα ξεκινήµατα στα οποία 

έθεσε τέρµα ήταν το περιοδικό “∆ιοικητική Μεταρρύθµιση”, που µόλις σε δύο τεύχη 

κατάφερε να βγει.  Ωστόσο ο σπόρος ρίζωσε και η ανάγκη µιας πλατφόρµας για τη 

δηµόσια συζήτηση και διάδοση ιδεών οδήγησε στην ίδρυση της από οκταετίας 

“Επιθεώρησης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης” – έργο αυτή τη φορά του Ελληνικού 

Ινστιτούτου ∆ιοικητικών Επιστηµών.  Όπως στον πρόλογό του ανέφερε ο φίλος κ. 

Μακρυδηµήτρης, η χούντα έγινε αιτία να φύγω από την Ελλάδα τον Αύγουστο του 

1967.  Το αναφέρω µόνο γιατί τις µέρες εκείνες υπήρξαν αρκετοί, ίσως καλών 

προαιρέσεων, που πίστεψαν για λίγο πως οι συνταγµατάρχες, θα ήτανε σε θέση να 

δώσουνε λύσεις σε τεχνικά προβλήµατα, παραµερίζοντας έτσι, προς όφελος του 

µέλλοντος, χρόνιες δυσλειτουργίες της κρατικής διοικήσεως.  Στην προσδοκία αυτή 

διαβλέπουµε µία αντίληψη της διοίκησης σαν ένα απλό εργαλείο – ουδέτερο και 

αδιάφορο.  Ανάλογη η προσέγγιση των Taylor και Fayol, µε τις “αρχές” της 

∆ιοίκησης (principles of management) και το διαβόητο PODSCORB των Luther 
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Gulick & Urwick, που ο νοµπελίστας οικονοµολόγος Herbert Simon εχαρακτήρισε 

ως “παροιµίες” (proverbs), όχι σε µια προσπάθεια να τις υποβαθµίσει αλλά να 

προσδιορίσει επακριβώς το ειδικό τους βάρος. 

 

Στην προκειµένη περίπτωση, τόσο η καλουµένη “Επανάσταση” των 

Συνταγµαταρχών όσο και η ανάλογη κίνηση που µε τυµπανοκρουσίες τότε εκήρυξε ο 

Σάχης του Ιράν (The Shah’s Administrative Revolution), απεδείχθησαν φρούδες 

ελπίδες.  Τούτο ωστόσο δεν συνέβη διότι η δηµόσια διοίκηση, όπως και η ιδιωτική, 

δεν περιέχει στοιχεία. τεχνικής πρωτίστως υφής, αλλά διότι το σύνολο - το κράµα που 

λέγεται διοίκηση – εµπεριέχει επίσης άλλα πολλά στοιχεία.  Αυτά που ουσιαστικά 

επιδρούν καταλυτικά επί της τεχνικής και συχνά αλλοιώνουν τους στόχους προς µιαν 

ή την άλλη κατεύθυνση.  Ειδικότερα, οι ηθικές, πολιτικές και πολιτισµικές διαστάσεις 

είναι αυτές που καθορίζουν, το δεοντολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται η 

∆ιοίκηση, το ύφος και το πνεύµα που απαντώνται αυθόρµητα στην καθηµερινότητα 

της δηµόσιας ζωής.  Είναι οι µεταβλητές που, µέχρι πρότινος ακόµη πολύ σπάνια 

ανεφέροντο στα εγχειρίδια management, τεχνικής κυρίως κατεύθυνσης.6  Βεβαίως 

µια τέτοια παράληψη δεν ήταν καθόλου τυχαία.  Αντίθετα µάλιστα προέδιδε, έστω 

και σιωπηρά, µια διάφορη ιεράρχηση των σχετικών αξιών.   

 

ΙΙ.  Η ∆ιοίκηση: Υποσύστηµα Ευρύτερου Συνόλου 

Είναι κοινή η διαπίστωση πως η δηµόσια διοίκηση αποτελεί υποσύστηµα, 

είδος µικροκοινωνίας, εντεταγµένο ωστόσο σε ένα ευρύτερο σύνολο.  Αν όπως µας 

θυµίζει ο Michel Massenet “les finalites d’une societe s’inscrivent toujours dans ses 

                                                 
6 Αντώνης Μακρυδηµήτρης (2004), Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, Αθήνα, Καστανιώτης,  
   σελ. 422, υποσηµ. 30. 
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structures”,7 (οι στόχοι µιας κοινωνίας εγγράφονται πάντοτε µέσα στις δοµές της), 

ευλόγως συµπεραίνουµε πως µια ανοιχτή κοινωνία και κράτος ισχυρό, αποτελούν 

προϋπόθεση όχι µόνον για τη διάπλαση ορθού αξιολογικού πλαισίου για την 

∆ιοίκηση, αλλά και την αλλαγή του ανάλογα µε τις ανάγκες που εκάστοτε 

επιβάλλονται.  Σε καθεστώτα ελεύθερα και δηµοκρατικά, οιαδήποτε αλλαγή περνάει 

από το διάλογο, επαϊόντων και µη.  Ένας τέτοιος ευρύς διάλογος, όχι µόνον 

νοµιµοποιεί την αλλαγή αλλά την καθιστά µακροπρόθεσµα βιώσιµη.  Η στήριξη, 

κατεύθυνση και εν γένει υποβοήθηση του κοινωνικού διαλόγου, ώστε να αποβαίνει 

δηµιουργικός αποτελούν και αυτές γνώρισµα και λειτουργία του ισχυρού κράτους, 

που εκφράζεται µέσα από την ∆ιοίκηση.  Στο ίδιο πνεύµα ωστόσο, ας θυµηθούµε τα 

λόγια του Αριστοτέλη: “δει δ’ου µόνον αρετήν αλλά και δύναµιν υπάρχειν καθ’ ην 

έσται αναλόγως”. (Πολιτικά 135β, 12-13). 

 

Ότι πολλές κοινωνίες και πάρα πολλά κράτη απέχουν παρασάγγες απ’ τα 

προαναφερθέντα και ότι κατά συνέπειαν και ο κοινωνικός διάλογος πολύ συχνά 

ατονεί ή και δυσλειτουργεί αποτελεί διαπίστωσιν που γρήγορα απεκόµισα κατά την 

30χρονη σταδιοδροµία µου στα Ηνωµένα Έθνη.  ∆εν ήταν όµως µάθηµα που πήρα 

από τα βιβλία, πλην σπάνιων περιπτώσεων.  Η παρατήρηση αυτή δεν πρέπει να 

εκληφθεί ως κριτική των κρατών του Τρίτου Κόσµου ή της βιβλιογραφίας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εκθέσεων ΟΗΕ και της ∆ιεθνούς Τραπέζης.  Απλώς 

σηµατοδοτεί την απόσταση που υπάρχει µεταξύ ρητορικής και πραγµατικότητος.  Εξ 

άλλου υπενθυµίζει το γεγονός πως αυτή η πραγµατικότης όπου κινείται η ∆ιοίκηση, 

είναι άκρως διαφοροποιηµένη και πρισµατική διεθνώς.  ∆εν χωρεί αµφιβολία, πως 

καθεστώτα ελεύθερα αποτελούν στον κόσµο µια µικρή µειοψηφία.  Είναι ωστόσο 

                                                 
7 Michel Massenet (1975), La nouvelle gestion publique.   «Pour un Etat sans bureaucratie» στο G. 
Timsit (1987), Theorie de l’Administration, op. cit, σελ. 201. 



 

 

10

αναντίρρητο πως σε πολλές κοινωνίες, παρ’ όλες τις ελλείψεις τους, παρατηρείται εν 

τούτοις ένας βαθµός συναίνεσης και αποδοχής που διευκολύνει τον διάλογο και µιαν 

αρχή προόδου.  Ήταν αυτή η συναίνεση και αποδοχή που εξέλιπαν στη χώρα µας µε 

την δικτατορία, όπως σήµερα απουσιάζουν σε χώρες που είναι θύµατα στρατιωτικής 

εισβολής και κατοχής. 

 

Πεφωτισµένοι ηγέτες από το Μεγάλο Πέτρο µέχρι το Ναπολέοντα υπήρξαν, 

αναντίρρητα, οι εµπνευστές και κτίστες πολλών καιρίων θεσµών του Κράτους και της 

∆ιοίκησης.  Αλλ’ αυτά εις το παρελθόν.  Οι σύγχρονες συνθήκες επιβάλλουν 

αντιθέτως, µια διάφορη προσέγγιση.  Συµµετοχή, συναίνεση και αποδοχή, διάλογος 

και επικοινωνία συνιστούν προϋποθέσεις για την νοµιµοποίηση της αλλαγής.  Κοντά 

στους υπευθύνους για την προσπάθεια αυτή, το κράτος δηλαδή και τους κρατικούς 

λειτουργούς, κοντά στην κοινωνία των πολιτών, η επιστήµη επίσης πολλά µπορεί να 

προσφέρει στις σχετικές διεργασίες.  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και οι συγγενείς επιστήµες 

κοµίζουν στοιχεία και ιδέες και εµπλουτίζουν το διάλογο µε ιστορικά δεδοµένα, 

πορίσµατα ερευνών και χρήσιµες συγκρίσεις από την διεθνή εµπειρία.  Αλλά όσο 

σηµαντική και αν είναι η συµβολή τους, ειδικοί και εµπειρογνώµονες περνάνε σε 

δεύτερη µοίρα.  Η γνώµη τους βαρύνει όταν δεν διεκδικούν, αλλά ούτε προσδοκούν 

να έχουν αυτοί τα πρωτεία.  Μπορεί να πει κανείς πως η µετριοπάθεια και 

σωφροσύνη αποτελούν αρετές των καλών εµπειρογνωµόνων.  Η πλούσια εµπειρία 

των τελευταίων ετών του 20ου αιώνα παρέχει παραδείγµατα που ρίχνουν άπλετο φως 

στους πολλαπλούς κινδύνους που επισύρει η έλλειψη αυτών των αρετών µεταξύ 

µερικών ειδικών. 
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Στην έλλειψη ή ανεπάρκεια των αρετών αυτών, συνέβαλαν ή οδήγησαν η 

έµµονη αναζήτηση αρχών και κανόνων της ∆ιοίκησης περίπου όπως νόµοι υπάρχουν 

στις φυσικές επιστήµες, και η συγγενής ιδέα ότι σε κάθε πρόβληµα αντιστοιχεί µια 

µόνη άριστη λύση, η επιστηµονική.  Η ιδέα πρωτοεµφανίστηκε τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα.  Την γέννησαν µηχανικοί, κλάδος τότε σε πλήρη ανάπτυξη και µε 

φιλοδοξίες να αλλάξει την όψη του κόσµου.  Μέσα σ’ αυτούς ο Taylor και ο Fayol, 

άνδρες όµως συνετοί και προσγειωµένοι.  Επίκεντρο της προσοχής τους ήταν η 

επιχείρηση.  Στόχος τους η αναζήτηση της πιο δόκιµης µεθόδου (one best way) µε 

απώτερο σκοπό τη µεγιστοποίηση της παραγωγικότητος και αποτελεσµατικότητος8.  

Από τον χώρο αυτό της επιχειρηµατικής δραστηριότητος ξεπήδησεν η σκέψη του 

Taylor, γρήγορα δε ξαπλώθηκε, στον κρατικό τοµέα και από την Αµερική στην 

Σοβιετική Ένωση, µε πρωτεργάτη τον Λένιν.  Σ’ εκείνη την χώρα µάλιστα µπορεί να 

πει κανείς πως το αστέρι του Taylor, και των µηχανικών δεν έδυσε ποτέ. 

 

Σε τι ωστόσο οφείλεται µια τέτοια επιτυχία;  Στην τεχνική τελειότητα και 

αποτελεσµατικότητα των Ταϊλοριανών εφευρέσεων ή στην πολιτική και ιστορική 

συγκυρία; Συγκεκριµένα, µήπως σε χρονική περίοδο ανερχοµένου µεν αλλά ακόµη 

αδύναµου συνδικαλιστικού κινήµατος, η “µια και µόνη οδός” του “Scientific 

Management” προσέδιδε νοµιµοφάνεια σε µια πατριαρχική και αφ’ υψηλού 

πειθάρχηση του ανθρώπινου δυναµικού;  Όπως και αν έχει το πράγµα, οι συνθήκες 

αυτές άλλαξαν ριζικά στα έτη του µεσοπολέµου, τα χρόνια δηλαδή του New Deal στη 

Βόρειο Αµερική και του Λαϊκού Μετώπου στη Γαλλία.  Σε µια εποχή αυξηµένων 

κοινωνικών αντιπαραθέσεων και κάτω από το φάσµα του ολοκληρωτισµού, µια 

                                                 
8 Βλ Daniel Nelson (1980), Frederick Taylor and the Rise of Scientific Management, Madison, Wisc., 
University of Wisconsin Press. 
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διαφορετική, πιο φιλική, πιο ανθρώπινη προσέγγιση στις σχέσεις εργασίας είχε πολλά 

να προσφέρει. 

 

Για µια ακόµη φορά, πρωτεργάτες της αλλαγής υπήρξαν οι επιστήµονες.  

Χώρος των πειραµάτων τους ήταν πάλι το εργοστάσιο, σε προάστιο του Σικάγο, το 

Hawthorne, αυτή τη φορά.  Της νέας αυτής προσέγγισης ηγήθηκε εξ αρχής µια νέα 

φρουρά ειδικών αποτελούµενη τώρα από κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και 

ανθρωπολόγους.  ∆εν είναι αξιοπερίεργο πως, µε την νέα οµάδα, αλλάζουν όχι µόνον 

η γλώσσα και η κατεύθυνση, αλλά και αυτό το στόχαστρο της οργανωτικής και 

διοικητικής επιστήµης.  Για τέσσερις δεκαετίες, από τα έτη 30 µέχρι και τις αρχές των 

ετών 70, η εστία της προσοχής µετατοπίζεται άρδην: από τις τεχνικές, δοµές και 

διαδικασίες, στον ανθρώπινο παράγοντα.9  Εργαζόµενος και υπάλληλος όχι µόνον 

ενθρονίζονται επί της κορυφής των προτεραιοτήτων της διοικητικής επιστήµης, αλλά 

αποκτούν, θα λέγαµε, και ένα ανθρώπινο πρόσωπο.  Ο εργάτης-εργαλείο, όπως τον 

είχαν πλάσει οι οπαδοί του Taylor ενανθρωπίζεται.   Αποκτά προσωπικότητα και 

πολύπλευρες ανάγκες, όχι µόνον βιοποριστικές. Χωρίς να υποτιµάται η τεράστια 

συµβολή της Σχολής που φέρει το όνοµα Human Relations Movement (Σχολή 

Ανθρωπίνων Σχέσεων), µπορεί να πει κανείς πως κύρια προσφορά της υπήρξε η 

εισαγωγή στην ∆ιοίκηση εν γένει µιας ιδέας περί Ανθρώπου της οποίας η ώρα είχε 

φθάσει. 

 

                                                 
9 Οι τίτλοι των συγγραµµάτων που σαν αφετηρία τους είχαν το πείραµα στο Hawthorne και τα 
διδάγµατα του, ήταν δηλωτικοί των νέων προβληµατισµών.  Όλοι εµφανίζουν τον Άνθρωπο, και την 
Ανθρώπινη Φύση σαν στόχαστρο της προσοχής της ∆ιοικητικής Επιστήµης (ενδεικτικά: R. Likert 
“The Human Organization”;  C. Argyris “Personality and Organization”; D. McGregor “The Human 
Side of Enterprise»;  F. Herzberg “Work and the Nature of Man”). 
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ΙΙΙ.  Ανθρώπινη Φύση και ∆ιοίκηση 

Η ιδέα δεν είναι νέα.  Απαντάται στους αρχαίους – ας θυµηθούµε τους στίχους  

του Σοφοκλή από την Αντιγόνη (“Πολλά τα δεινά κ’ ουδέν ανθρώπου δεινότερον 

πέλει”) αλλ’ επί της εποχής µας, πιο συστηµατικά, από τον ∆ιαφωτισµό και την 

Γαλλική Επανάσταση.  Ήταν η ιδέα αυτή - µια θετική, αισιόδοξη και Προµηθεϊκή 

αντίληψη της ανθρώπινης φύσεως - η ζωοδόχος πηγή, που έδωσε πνοή σ’ ένα 

µακρόχρονο αγώνα δύο περίπου αιώνων.  Καρπός του είναι η εδραίωση, αργά αλλά 

σταθερά, της ∆ηµοκρατίας και του Κράτους ∆ικαίου, η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων 

του Ανθρώπου και του Πολίτου, η πάλη κατά της δουλείας και της σκαιάς 

εκµετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο.  Επί των ηµερών µας, στην ίδια ιδέα 

οφείλουµε την βαθµιαία διεύρυνση της αρχικής εννοίας των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, ώστε να περιλάβει, την ισότητα των φύλων και ουσιαστικά δικαιώµατα 

στους χώρους της παιδείας, της υγείας, της ασφάλισης και της απασχόλησης.  

Πρωτεύοντα ρόλο στην διεύρυνση και σταδιακή εξάπλωση των δικαιωµάτων αυτών 

έπαιξε ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών η Χάρτα του οποίου, όπως και η 

πρόσφατη ∆ιακήρυξη της Χιλιετηρίδος (Σεπτέµβριος 2000), διαπνέονται σαφέστατα 

από την ίδια ιδέα περί Ανθρώπου. 

 

Υπό το πρίσµα τούτο, το κύµα που από εικοσαετίας ενέσκηψε στον υπό 

διαµόρφωση χώρο της διοικητικής επιστήµης ανατρέποντας πολλά στο πέρασµά του, 

µπορεί να θεωρηθεί σαν κάποια οπισθοδρόµηση.  Ορθώς παρετηρήθη, το οφείλουµε 

δε τούτο και στην Καλλιόπη Σπανού 10,  πως αν και εµφανιζόµενες ως καινοτόµες, οι 

δοξασίες αυτές της αυτοκαλούµενης Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (New Public 

Management) δεν είτε ούτε νέες αλλ’ ούτε οµοιογενείς.  Στην πλειονότητά τους είναι 

                                                 
10 Καλλιόπη Σπανού (2000), ∆ιοίκηση, Πολίτες και ∆ηµοκρατία, Αθήνα, Παπαζήση 80-100, 222-250. 
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βαθιά ριζωµένες στη σκέψη ορισµένων συντηρητικών θεωρητικών ως οι Buchanan, 

Tullock και Nisbet και αντι-κευνσιανών οικονοµολόγων όπως ο Milton Friedman.  

Πολύ περισσότερο όµως, οι θεωρητικοί της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αντλούν την 

έµπνευσή τους από µιαν άλλη αντίληψη της ανθρώπινης φύσεως, ένα µοντέλο 

Ανθρώπου που βρίσκεται στους αντίποδες του κλασσικού.  Ο γνωστός καθηγητής 

Richard Stillman II περιέγραψε σε αδρές γραµµές το πρότυπο τούτο ως εξής: 

 

“Ο κρατικός τοµέας, σύµφωνα µε την παράδοση αυτή, κατοικείται, από 

εγωιστές που µόνον το συµφέρον τους κοιτάζουν και όχι το κοινό καλό ή την προαγωγή 

του δηµοσίου συµφέροντος.  Πρόκειται συγκεκριµένα για ένα ∆αρβίνιο κόσµο όπου 

µόνοι επιβιώνουν οι πλέον ανθεκτικοί και στιβαροί επιχειρηµατίες µε την αχόρταγη 

όρεξη αρπακτικών θηρίων.  Αυτοί καταβροχθίζουν όχι µόνο ο ένας τον άλλο, αλλά και 

το δηµόσιο (εµάς όλους δηλαδή), επιβάλλουν δε ολοένα και βαρύτερη φορολογία. 

Τούτο µε τη σειρά του συρρικνώνει τον ιδιωτικό τοµέα, τον χώρο δηλαδή της 

παραγωγικότητος όπου δηµιουργείται ο πραγµατικός κοινωνικός πλούτος”.11 

 

Πρωτότυπη δεν είναι η αντίληψις αυτή.  Ανάγεται στον Thomas Hobbes, αλλ’ 

εξεφράσθη επίσης από τους σοφιστές κατά την αρχαιότητα.  Την βρίσκοµε, 

συγκεκριµένα, στην Πολιτεία του Πλάτωνος όπου την αναπτύσσει ο Θρασύµαχος και 

την καταρρίπτει ο Σωκράτης.  Περιττόν να πάρουµε θέση.  Αποτελεί γενίκευση και 

όπως οι ανάλογες σκέψεις, σαφώς ανήκει στο χώρο όχι της επιστήµης, αλλά της 

ιδεολογίας.  Αντίκειται στην άλλη, που όπως είδαµε έλκει την ύπαρξή της από τον 

∆ιαφωτισµό.  Πού όµως οδηγεί η αντίληψη αυτή;  ∆ιότι κατά Ματθαίον:  

                                                 
11 R. Stillman II (2003) “Twenty-first  Century United States Governance” in Public Administration, 
Vol 81, No 1, σελ. 33. 
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“Εκ γαρ του καρπού, το δένδρον γινώσκεται”.12 

 

Προτείνω να σταθώ σε τρία καίρια σηµεία που αφορούν αντιστοίχως ιδέες για 

την ∆ιοίκηση, το Κράτος και την Αγορά.  Νωρίτερα, αναφέρθηκα στη Νέα ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση χαρακτηρίζοντάς την σαν κάποια οπισθοδρόµηση σε σχέση µε πρότερες 

τάσεις.  Πολλές τοποθετήσεις της θυµίζουν αποφθέγµατα της εποχής του Taylor, σε 

τέτοιο σηµείο µάλιστα, που να µπορούµε να πούµε πως ο 20ος αιώνας κατέληξε στο 

χώρο µας εκεί περίπου όπου άρχισε.  Σαν τους µηχανικούς πρωτοπόρους των αρχών 

του αιώνος, οι τωρινοί εµπνευσταί της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κυρίως νεο-

φιλελεύθεροι οικονοµολόγοι, επιζητούσαν διέξοδο απ’ την ανοµοιογένεια, 

αβεβαιότητα, και την πολυπλοκότητα που όντως χαρακτηρίζουν το αντικείµενο 

“∆ιοίκηση”.  Όπως ορθά παρετήρησε ο διάσηµος καθηγητής Ferrell Heady σε 

βαρυσήµαντο λόγο του στο ετήσιο συνέδριο της Αµερικανικής Εταιρείας ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης (ASPA), το 2001:  “Η Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση όντως αντιπροσωπεύει µιαν 

ύστατη προσπάθεια να φτιάξοµε επιστήµη της δηµόσιας διοικήσεως µε αρχές και µε 

κανόνες που να ισχύουν παγκόσµια” 13   

 

 Για την Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, όπως και για τον Taylor, σηµείο αναφοράς 

παραµένει η πρακτική του ιδιωτικού τοµέως.  Αλλ’ αντί της µερικής και επιλεκτικής 

υιοθέτησης µεθόδων και ιδεών του ιδιωτικού τοµέως από τον κρατικό, η Νέα 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση έφθασε στο σηµείο να εξαγγέλλει την ανάγκη εξοµοίωσης των 

δύο.  Το άκρον άωτον του νέου αυτού ιδεώδους, που έγινε γνωστό ως 

“επιχειρηµατική διοίκηση” ή “κυβέρνηση” (entrepreneurial management ή 

                                                 
12 Ματθαίος, 12:33. 
13 Βλ. Demetrios Argyriades «General Report” in Governance and Public Administration in the 21st     
  Century: New Trends and New Techniques.  Proceedings of the XXVth Congress of the International  
  Institute of Administrative Science, Athens, Greece, July 2001.  Brussels, IIAS, 2002, p. 36. 
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government), εξέφρασε ο ιθύνων της Εταιρείας Harley Davidson, ο οποίος, 

δασκαλεύοντας τον τότε Αντιπρόεδρο Gore, του είπε καθαρά πως θα ήταν καλύτερο 

να κυβερνάει τη χώρα του, τις Η.Π.Α. δηλαδή, περίπου όπως ο ίδιος διοικούσε µια 

µεγάλη εταιρεία µοτοσυκλετών.14 

 

Η άρνηση και απόρριψη κάθε διαχωριστικής γραµµής και της ιδιαιτερότητος 

της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα της Νέας 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  Απεδόθη µε το αξίωµα “Η ∆ιοίκηση είναι ∆ιοίκηση” 

(Management is Management).  ∆ιαβλέπουµε στις βάσεις αυτού του τρόπου σκέψης 

ένα καινούργιο µοντέλο του κράτους και  της διοίκησης: το αγοραίο µοντέλο.  Από το 

µοντέλο αυτό αποβάλλονται παράµετροι που θεωρούνται κατάλοιπα του 

παρελθόντος.  Παραµερίζεται έτσι η συµβολή κλασσικών τροφοδοτών της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης όπως κατ’ εξοχήν η Πολιτική Επιστήµη, η Νοµική, η Κοινωνιολογία και η 

Ψυχολογία.  Κατά τους Osborne και Gaebler, συγγραφείς του πολυθρύλητου 

“Reinventing Government”, συνδέονται στενά µε το παλαιό και ήδη “χρεοκοπηµένο 

γραφειοκρατικό σύστηµα”15.  Απορρίπτεται οτιδήποτε µπορεί να αντιστρατεύεται  

την  προέχουσα  επιδίωξη  της  αποδοτικότητος,   αποτελεσµατικότητος και 

αποφασιστικότητος στη διοικητική ενέργεια.  Όπως και επί Taylor, έτσι και υπό το 

πρίσµα της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ο εργαζόµενος αντιµετωπίζεται όχι πλέον ως 

µέτοχος ή µέλος κοινωνικής οµάδος, αλλά πολύ περισσότερο, εργαλειακά, σαν µέσο 

παραγωγής. 

 

 Την προσέγγιση αυτή στις σχέσεις εργοδότου-εργαζοµένου πλησιάζει και 

ενισχύει η ανάλογη αντιµετώπιση των σχέσεων κράτους-πολίτη στο αγοραίο µοντέλο.  
                                                 
14 R. Stillman, op. cit σελ 34. 
15 David Osborne και Ted Gaebler (1993), Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is 
Transforming the Public Sector.  Reading MA, A Plume Book,σελ. 12-16 και passim.  
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Σε µια δηµοκρατία, όπως ξέρουµε καλά, στους πολίτες αναγνωρίζονται ίσα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις συνταγµατικά κατοχυρωµένα.  Στο αγοραίο µοντέλο 

αντιθέτως, οι πολίτες είναι πελάτες. Είναι καταναλωτές (consumers) και λογικά 

εποµένως οι σχέσεις τους µε κράτος και διοίκηση καθορίζονται  πρωτίστως από την 

αγοραστική τους δύναµη.  Ο όρος πολίτης-πελάτης / πολίτης-καταναλωτής, που ίσως 

είχε ως στόχο να ευαισθητοποιεί τους κρατικούς λειτουργούς στις βασικές ανάγκες 

των πολιτών, κινδυνεύει, όπως βλέπουµε, να καταστρατηγεί θεµελιώδεις αρχές του 

συντάγµατος και να νοµιµοποιεί την ανισότητα και τον αποκλεισµό.  Τούτο ωστόσο 

δεν πτοεί τους οπαδούς της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που χωρίς ενδοιασµούς 

θέτουν την ελευθερία υπεράνω της ισότητος, διαβλέποντες αντίφαση µεταξύ των δύο.  

Η αντίληψη αυτή αντλεί την έµπνευσή της από την νέο-φιλελεύθερη αντίληψη του 

homo economicus – του οικονοµικώς δηλαδή σκεπτόµενου ατόµου.  Lego, ergo sum.  

O homo economicus εκφράζεται επιλέγοντας µε βασικό κριτήριο το ατοµικό του 

συµφέρον και µόνον.  Η επιλογή είναι άµεση.  Σύµφωνα δηλαδή µε την άποψη αυτή,  

δεν µεσολαβούν παράγοντες κοινωνικοί, πολιτισµικοί ή άλλοι στη διαδικασία 

επιλογής, όπως το πιστεύουν κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι.  Ας θυµηθούµε εξ άλλου 

το ρητό της κυρίας Θάτσερ:  “Κοινωνία δεν υπάρχει.” 

 

ΙV.  Πολιτική Κατεύθυνση, ∆ιοίκηση και Ηθική 

 Συµπερασµατικά, δεν είναι υπερβολή πως, κάτω απ’ το µανδύα της 

επιστήµης, ελλοχεύει ιδεολογία που στόχο απώτερο έχει την ριζική αλλαγή όχι µόνο 

της ∆ιοικήσεως, αλλά αυτού του Κράτους και της ∆ηµοκρατίας.  Χαρακτηριζόµενη 

άλλοτε µεν ως νέο-φιλελεύθερη, σήµερα δε συνηθέστερα ως νέο-συντηρητική, είναι 

στην πραγµατικότητα ριζοσπαστική, διότι, όπως µας θυµίζει ο οικονοµολόγος 

καθηγητής Paul Krugman, στοχεύει την αναίρεση θεµελιωδών κανόνων του 
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παιχνιδιού (fundamental rules of the game). Ανατρέπει κεκτηµένα και παραδόσεις 

που είναι το προϊόν προόδου δύο αιώνων.  Οφείλει την επιτυχία της, ως ένα µεγάλο 

σηµείο, στη στήριξη που δέχθηκε αρχικά από ορισµένους διεθνείς οργανισµούς, αλλά 

πολύ περισσότερο από φυσιογνωµίες όπως η Θάτσερ και ο Ρέϊγκαν.  Στον Ρέϊγκαν, 

όπως ξέρουµε οφείλεται το ρητό ότι πηγή των προβληµάτων µας είναι το κράτος.  

Από το ’81 όταν πρωτοακούστηκαν τα λόγια αυτά, ξεκίνησε η εκστρατεία κατά του 

κράτους που, φαινοµενικά µόνο, τώρα αρχίζει να κοπάζει.  Προσοχή ωστόσο!  Το 

κράτος, που στόχαστρο τους είχε η εκστρατεία αυτή, ήταν το κράτος πρόνοιας, το 

κοινωνικό κράτος δικαίου, τα διάφορα προγράµµατα υπέρ των δυσπραγούντων και η 

κρατική παρέµβαση στην αγορά.  Συρρίκνωση του κράτους ουσιαστική δεν έγινε, 

τουλάχιστον σε χώρες που εξήγγειλαν και εγνώρισαν την εκστρατεία αυτή.  Γιατί 

σχεδόν ταυτόχρονα αυξήθηκαν υπέρµετρα οι αµυντικές δαπάνες και οι δυνάµεις 

ασφαλείας.  Απλώς το ένα κράτος παρεχώρησε τη θέση του στο άλλο. 

 

 Την αλλαγή µορφής, αρχών και κατευθύνσεως του κράτους και της διοίκησης 

συνόδευσε αµφισβήτηση αξιών και κεκτηµένων που έχουν ιστορία 200 και πλέον 

ετών.  Παράγωγο της σκέψης της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι µια νέα ηθική που 

πρόσφατη µελέτη των Kouzmin-Kakabadse περιέγραψε ως εξής: ”ισοπεδωτική 

νοοτροπία (bottom-line mentality) που επίµονα επιδιώκει την οικονοµική επιτυχία σαν 

υπέρτατη αξία και προτάσσει βραχυπρόθεσµους στόχους παραµελώντας όµως τις 

συνέπειες που επισύρουν µακροπρόθεσµα”.16 

 

Προ 25 αιώνων, στην Πολιτεία του Πλάτωνα, ο σοφιστής Θρασύµαχος 

εµφανίζεται αρνούµενος κάθε έννοια καλού ή δικαίου διότι τούτα, κατά την γνώµη 
                                                 
16 Kakabadse A., Korac Kakabadse N. & Kouzmin A. (2003)  “Ethical Values & Behaviours:  
    Comparison of three Case Studies Examining the Paucity of Leadership in Government” 
    Public Administration, Vol 81, No3, p. 479. 
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του, καθορίζονται µε γνώµονα τα συµφέροντα του ισχυρότερου.  Στο ίδιο µήκος 

κύµατος, επί των ηµερών µας, ένας επιφανής νέο-συντηρητικός πολιτικός και λόγιος 

κορόϊδευε την τάση των Ευρωπαίων να συγκαλύπτουν, µάταια κατά τη γνώµη του, 

τις πολλές αδυναµίες τους µε συνεχείς επικλήσεις του διεθνούς δικαίου και διεθνών 

οργανισµών.   Ηθική που αρνείται φραγµούς έχει δε το βλέµµα εστραµµένο στα 

αποτελέσµατα και µόνο είναι ένα απ’ τα παράγωγα της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.   

“Πάνω από όλα αποτελέσµατα” (Results over process) διδάσκουν οι Osborne και 

Gaebler.  Μέσα στο ίδιο πνεύµα ένας γνωστός Υπουργός µεγάλης χώρας ρωτούσε 

ρητορικά:  “Αν ο σκοπός δεν αγιάζει τα µέσα, τι τότε αγιάζει τα µέσα;”  Ανάλογη και 

η επίκληση “ελευθερία στους managers” (let the managers manage) που επίµονα 

ζητεί να τους λυθούν τα χέρια.  Η επίκληση έχει βάση σε πολλά συστήµατα όπου οι 

περιορισµοί καταντούν αληθής τροχοπέδη.  Αλλά στην περίπτωση αυτή δεν φταίνε οι 

κανόνες και οι διαδικασίες που συλλήβδην κατακρίνει η Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  

Απλώς φταίει η έλλειψη µέτρου.  Όπως λέγει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικοµάχεια 

(1107α, 1129α) και µας θυµίζει ο φίλος Αντώνης Μακρυδηµήτρης, η αρετή δεν είναι 

παρά “µεσότης δύο κακών, της µεν καθ’ υπερβολήν της δε κατ’ έλλειψιν”.17 

 

Πως υπολειτουργούµε σαν Κράτος και σαν ∆ιοίκηση απετέλεσε διαπίστωση 

της Έκθεσης Langrod, αλλά και των άλλων Εκθέσεων που ακολούθησαν έκτοτε.  ∆εν 

έλειψαν ωστόσο προσπάθειες αλλαγής.  ∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως υπολειτουργούµε 

πάντα σε σχέση και σε σύγκριση µε τις λαϊκές προσδοκίες, που ευτυχώς αυξάνονται, 

και τις εναλλασσόµενες προκλήσεις που προέρχονται απ’ τη διεθνή κοινότητα και 

ένα πρισµατικό, διαρκώς µεταβαλλόµενο εξωτερικό περιβάλλον.  Εποµένως το 

ζητούµενο δεν θα έπρεπε να είναι το πώς να συρρικνώσουµε ή να αποδυναµώσουµε 

                                                 
17 Αντώνης Μακρυδηµήτρης (2004), Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, Αθήνα,  
    Καστανιώτης, σελ. 452. 
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το Κράτος και τη ∆ιοίκηση, αλλά πώς να ενισχύσουµε τους µηχανισµούς εκείνους 

που διευκολύνουν και διασφαλίζουν µια συνεχή και συνεπή προσπάθεια βελτιωτικής 

αλλαγής.  Επίσης ζητούµενον είναι το πώς να µεθοδεύσουµε µια τέτοια αλλαγή ώστε 

να υπηρετεί το γενικό συµφέρον και µακροπρόθεσµο όφελος ολόκληρης της χώρας, 

όχι µόνο µικρής µειονότητος των πολιτών. 

 

Πως τόλµη, φαντασία και ηγετικές ικανότητες θα απαιτηθούν και πάλι για την 

αντιµετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων της σε παγκόσµια κλίµακα ταχύρρυθµης 

προόδου θεωρείται δεδοµένο.  Αλλά είναι επίσης βέβαιο πως σύνεση, συνέπεια, 

συναίνεση και µετριοπάθεια θα χρειασθούν εξ ίσου, τόσο για ν’ αποφύγουµε τις 

θλιβερές ακρότητες των τελευταίων ετών, όσο και για να κτίσουµε ένα καλύτερο 

µέλλον πάνω σε στέρεες βάσεις.  Ωστόσο όλοι ξέρουµε πως σύνεση και γνώση, το 

“γνώθι σεαυτόν” του ∆ελφικού ρητού, αποτελούν προϊόντα αληθινής παιδείας, που 

δεν ολοκληρώνεται µε µιαν απλή εξειδίκευση, όσο προχωρηµένη και αν είναι αυτή.  

Απεναντίας θα έλεγα, όπως εξ άλλου δείχνει η πρόσφατη εµπειρία, χωρίς σωστή 

παιδεία, χωρίς την συµβολή, συνεργασία και στήριξη πλειόνων συγγενών γνωστικών 

πεδίων, η τόσο απαραίτητη εις βάθος εξειδίκευση πολύ συχνά οδηγεί σ’ ένα 

σωβινισµό που αποκλείει το διάλογο, γιατί ιδιοποιείται το υπό µελέτην θέµα και εξ 

υπαρχής αρνείται κάθε διάφορη προσέγγιση πάνω στο θέµα αυτό.  Η “µία και µόνη 

οδός”, αλλά πολύ περισσότερο τα ηχηρά αξιώµατα της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

αποτελούν, νοµίζω, γνήσια έκφραση του είδους του σωβινισµού που πρέπει να 

αποφύγουµε τόσο στη θεωρία όσο και στη πράξη της διοίκησης και της πολιτικής. 

 

Έβλαψαν κατά κόρον τα θέσφατα αυτά, γιατί στα πολυσύνθετα, πολύπλευρα 

προβλήµατα στα οποία η επιστήµη µας αναζητεί απαντήσεις σπάνια αρµόζουν 
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πανάκειες ή, για να θυµηθούµε το πρόσφατο ρητό, “µεγέθη που κάνουν για όλους” 

(one size fits all solutions).  Στη σύγχρονη εποχή και τις διαφοροποιηµένες κοινωνίες 

όπου ζούµε, είναι µοιραίο ο διάλογος να είναι η µόνη οδός που οδηγεί σε λύσεις 

αποδεκτές και βιώσιµες.  Ο διάλογος ωστόσο, για να µην εξαντλείται σε στείρα 

αντιπαράθεση και κραυγαλέα συνθήµατα, αλλά για να αποδώσει, χρειάζεται δοµές 

και πρόσφορες διαδικασίες.  Πολύ περισσότερο βέβαια, συνεργασία και διάλογος για 

να καρποφορήσουν προαπαιτούν ανάπτυξη µιας κουλτούρας του διαλόγου, που 

ακόµη, φοβούµαι, σπανίζει ή ατονεί στη χώρα µας.  Προϊόν της παιδείας, ο διάλογος 

αρχίζει στα σχολεία, τις ειδικές σχολές ως η Σχολή ∆ιοικήσεως, και τα Πανεπιστήµια.  

Κατόπιν συνεχίζεται στην ∆ιοίκηση, τα Ιδρύµατα, τις Επιχειρήσεις και τους πάσης 

φύσεως οργανισµούς. 

 

Το πώς στα επόµενα έτη θα δοµήσουµε το διάλογο είναι το µέγα ζητούµενο.  

∆ιότι από εκεί εξαρτώνται η προσαρµογή και πρόοδος σε όλα τα πεδία και σ’ όλα τα 

επίπεδα: το ελληνικό βεβαίως αλλά και το Ευρωπαϊκό.  Η δύσκολη οικοδόµηση µιας 

Ενωµένης Ευρώπης είναι µεγάλη πρόκληση.  Η εµπειρία µας δείχνει πόσο µακρύς ο 

δρόµος, πόσο δύσκολο, πολύπλοκο και πάντως µακροπρόθεσµο είναι το εγχείρηµα 

τούτο.  Η ανάγκη της αλλαγής, προσαρµογής και σύγκλισης έχει γίνει παντού 

αισθητή.  Ήταν το θέµα συζήτησης στη σύνοδο κορυφής των Υπουργών στη Ρόδο 

τον περασµένο Ιούνιο και πιο πρόσφατα στη Ρώµη.  Οι σύνοδοι κορυφής κατέδειξαν 

ωστόσο σε ποιο σηµείο ακόµη στο νέο τούτο γίγνεσθαι και την διαδικασία της 

αλλαγής, η κινητήρια δύναµη είναι το κράτος.  ∆εν είναι υπερβολή πως διοίκηση και 

κράτος, στο εθνικό επίπεδο, παραµένουν οι κύριοι µοχλοί και κινητήρια δύναµη του 

ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. 
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Το πώς θα εξασφαλίσουµε µιαν ενεργό παρουσία, µιαν αποδοτική και 

πολύπλευρη συµµετοχή της χώρας µας στις σχετικές διεργασίες είναι η µεγάλη 

πρόκληση που απασχολεί, είµαι βέβαιος, τους κρατικούς φορείς, την Εθνική Παιδεία, 

αλλά και τους συλλόγους, συνδέσµους, τα συνδικάτα και άλλες οργανώσεις της 

Κοινωνίας των Πολιτών.  Η απάντηση στην πρόκληση περνάει, σε πρώτη φάση, απ’ 

την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό όλων των σχετικών εθνικών θεσµών και 

φορέων.  Αλλ’ ίσως για πρώτη φορά, για το τεράστιο έργο που αποµένει να γίνει 

υπάρχει πια στη χώρα µας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό.  Είναι το µέγα 

απόκτηµα των τελευταίων ετών, κεφάλαιο αδιανόητο την εποχή του Langrod.  Το 

υψηλό του επίπεδο εγνώρισα ο ίδιος από κοντά το περασµένο εξάµηνο διδάσκοντας 

στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου και, πιο πρόσφατα, 

παίρνοντας µέρος σε διηµερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιοικητικών Επιστηµών.  

Το πώς θα αξιοποιήσουµε αυτό το δυναµικό όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά και την 

Ευρώπη και τις υπό ένταξιν χώρες είναι η µεγάλη πρόκληση των ηµερών µας.  Η 

απάντηση περνά µεσ’ απ’ τη δηµιουργία των αναγκαίων δοµών, αυτών που 

προσελκύουν, συγκρατούν, υποκινούν και αξιοποιούν αξιοκρατικά γυναίκες και 

άνδρες µε το προσήκον ήθος και ηγετικά προσόντα.   

 

Ποσοτικά οι ανάγκες δεν είναι τόσο µεγάλες.  Σε µια προσπάθεια απάντησης 

στην πρόκληση αυτή, ο καθηγητής Langrod, στην έκθεση που υπέβαλε ακριβώς προ 

σαράντα ετών, είχε εισηγηθεί τη σύσταση µικρής αλλ’ υψηλού επιπέδου κατηγορίας 

Ε.  Άλλα χρόνια, άλλοι καιροί!  Προ τεσσάρων δεκαετιών, η Ελλάδα ήταν µικρή, 

σχετικά υπανάπτυκτη χώρα στο περιθώριο της Ευρώπης.  Έχει ήδη περάσει στο 

επίκεντρο του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και από λήπτρια χώρα έχει µεταβληθεί σε 

Κράτος που προσφέρει τεχνική συνεργασία στις υπό ένταξη χώρες της Κεντρώας και 
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Ανατολικής Ευρώπης.  Ήδη είναι υπό διαµόρφωσιν οι σχετικοί φορείς, όπως π.χ. το 

∆ιεθνές Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη Θεσσαλονίκη (United Nations Thessaloniki 

Centre).  Άλλα χρειάζονται άνθρωποι ή, πιο συγκεκριµένα, όπως ορθά επεσήµανε ο 

φίλος Καθηγητής Γιώργος Παπαδηµητρίου, χρειάζονται δεξαµενές ταλέντων πάσης 

µορφής για να δοθεί πνοή στα διάφορα προγράµµατα που βρίσκονται σ’ εξέλιξη.  

Χρειάζονται θεσµοί, χρειάζονται δοµές, χρειάζονται διαδικασίες.  Χρειάζονται 

µελέτες µε πρωταρχικό στόχο την ανάλυση και διάγνωση των πραγµατικών 

συνθηκών και αναγκών στην χώρα και µόνο, στη συνέχεια, την ξένη πρακτική.  Αλλά 

αυτά δεν είναι ακατόρθωτα και ούτε η τεχνογνωσία για την πραγµάτωσή τους 

σπανίζει πια στη χώρα µας.  Το µέλλον είναι στα χέρια µας.  Κι αν δίκαια 

µεµψιµηρούµε, για τις πολλές ατέλειες που εµφανίζει η Ελλάδα, η πρόοδος αντιθέτως 

των τελευταίων ετών, θα πρέπει να εδραιώνει µια κάποια αισιοδοξία.  Αισιοδοξία 

χρειάζεται µαζί µε αυτοπεποίθηση,  γνώση, σύνεση και επιµονή.  Με πρόσφατη στο 

νου την εµπειρία των προετοιµασιών για την Ολυµπιάδα, θα συµφωνήσουµε ίσως µε 

τον Καβάφη, ότι όντως:  

“Έχει άτοπα πολλά, βεβαίως και δυστυχώς η Αποικία. 

     Όµως υπάρχει τι το ανθρώπινο χωρίς ατέλεια; 

                             Και τέλος πάντων, να, τραβούµε εµπρός.” 

 

 

Φίλοι Κυρίες και Κύριοι, 

Και πάλι, σας ευχαριστώ θερµά. 


