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θαη εκπεηξηθά, εθείλνη είπαλ “πψο ζα ην κάζεηο αλ δελ πξνζπαζήζεηο;”  
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Κεθάιαην 1
ν
 

Ζ ηδέα πίζσ απφ ηε ζπγγξαθή 

1.1 Πξφινγνο 

Κεληξηθή ζθέςε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ήηαλ ε πεπνίζεζε πσο 

ηα πνιηηηθά θφκκαηα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε θηινζνθία, ηα πξφηππα δηνίθεζεο θαη 

ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε πεξηβάιινλ ηδησηηθννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Παξαθνινπζψληαο ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ νη 

επηρεηξήζεηο-πξφηππα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ management ζε δεηήκαηα δηνίθεζεο, 

δηαρείξηζεο θαη εθπαίδεπζεο, έκελε ε δηαπίζησζε ησλ “θνηλψλ ζεκείσλ” θαη ε “κεηάθξαζε” 

φζσλ γλψζεσλ ζπλαληήζεθαλ θαηά ηελ ηξηβή κε ην αληηθείκελν ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

management κε φξνπο θαη ζε ζπλζήθεο πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Ζ δπζθνιία πνπ ζπλαληά θαλείο 

πξνζπαζψληαο λα ζπζρεηίζεη ηα δχν απηά πεδία, είλαη πσο δελ ππάξρεη βηβιηνγξαθία πνπ λα 

κηιάεη θαζαξά γηα ζηξαηεγηθφ management πνιηηηθψλ θνκκάησλ, παξά κφλν βηβιηνγξαθία 

κε πεξηερφκελν θαζαξήο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηχπσλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, δελ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλία πνπ 

ζπλαληάκε ζηελ πνιηηηθή, πην έληνλα ζηηο πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο θαη ζε ζπλζήθεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο. Βαζίδεηαη ζηε πεπνίζεζε 

πσο ε πηνζέηεζε θηινζνθίαο, ν θαιχηεξνο ηξφπνο δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο 

κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ψζηε θαη επέθηαζε λα γίλεη ζσζηφηεξνο 

ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ηειηθά ην απνηέιεζκα ελφο πνηνηηθνχ 

απνηειέζκαηνο πνπ θηάλεη ζηνλ “ηειηθφ θαηαλαισηή”, ηνλ πνιίηε.  Δπηπιένλ, δελ είλαη ιίγεο 

νη θνξέο πνπ άλζξσπνη απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ ζην 

αληηθείκελν ηνπ management έρνπλ ππνζηεξίμεη πσο ε δεκηνπξγία ζρέζεο Κπβέξλεζεο θαη 

Παλεπηζηεκίσλ είλαη κηα ζρέζε πνπ ζα σθειήζεη ηφζν ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, φζν θαη ηνλ 

πνιηηηθφ. Σν ζηξαηεγηθφ management είλαη ν ηνκέαο ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

επηθνξηηζκέλνο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν θαη ην 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκπνξεχνληαη ιεηηνπξγηθά ψζηε λα 

επηηχρνπλ έλα ζηφρν. Μηα θηινζνθία θαη έλαο ηξφπνο δηνίθεζεο πνπ κέρξη ηψξα έρεη 
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νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο-πξφηππα ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή επέθηαζε. Γηαηί φρη θαη ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα; 

1.2 Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη λα αλαιπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο, ράξαμεο πνιηηηθψλ θαη πξνζδηνξηζκφ αμηψλ θαη ζηφρσλ ζε ζπλζήθεο πνιηηηθνχ 

θφκκαηνο. Μέζα απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί, φπσο απηή ηεο Γηνίθεζε 

Οιηθήο Πνηφηεηαο, ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ θαη ηεο Γηνίθεζεο κε ην Παξάδεηγκα, 

επηρεηξείηαη ε εμέηαζε ησλ θνηλψλ ζεκείσλ πνιηηηθήο θαη επηρεηξήζεσλ-πξνηχπσλ, ηεο 

δπλεηηθήο πηνζέηεζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη επηρεηξήζεηο-πξφηππα 

απφ ηα θφκκαηα, θαζψο θαη ε εμέηαζε άιισλ ηνκέσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε 

ησλ θνκκάησλ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο. 

1.3 Δηζαγσγή 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζεγγίζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δεηήκαηα 

δηνίθεζεο κε εηδηθή αλαθνξά ζε απηά ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο 

θνπιηνχξαο, ησλ πξφηππσλ δηνίθεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ζπλζήθεο ηδησηηθννηθνλνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ηεο εγεζίαο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη άιισλ ηερληθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο-πξφηππα. 

Τπφ ηε ζθέςε πσο απηφ πνπ ρξεηάδνληαη ηα θφκκαηα είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ησλ εζηθψλ αμηψλ, ε θαιχηεξε νξγάλσζε, ε επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, ε πηνζέηεζε λέσλ εθζπγρξνληζκέλσλ πξαθηηθψλ θαη ε εμπγίαλζε παιαησκέλσλ 

κεζφδσλ πνπ έρνπλ απνδεηρζεί αλεπαξθείο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν αλ πηνζεηεζνχλ αξρέο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ management. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη πσο νδεγήζεθαλ ηα 

θφκκαηα ζηελ Διιάδα ζηελ απαμίσζε, γηαηί αθνινχζεζαλ θζίλνπζα πνξεία αμηνπηζηίαο θαη 

πσο νη πγηείο επηρεηξήζεηο-πξφηππα πξνζαξκφζηεθαλ, κειέηεζαλ θαη πηνζέηεζαλ θαιέο 

πξαθηηθέο πνπ ηνπο επέηξεςαλ, φρη κφλν λα παξακείλνπλ βηψζηκεο, αιιά θαη λα θαηαζηνχλ 

επηθεξδείο. Μειεηψληαο ηηο αμίεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαιχνληαο ηνπο ηνκείο πνπ πξέπεη 

λα ιάβνπλ ππφςηλ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ζα δηαπηζηψζνπκε πσο κηα 

επηρείξεζε-πξφηππν δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα απφ κηα “κηθξή θνηλσλία”. Γηα παξάδεηγκα, 
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ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ηέζζεξηο ππεπζπλφηεηεο θαηά Carroll (1991), ζα δηαπηζηψζνπκε πσο 

δελ δηαθέξνπλ ζε ηίπνηα κε ηηο ππεπζπλφηεηεο πνπ ζπλαληψληαη ζηα πγηή θξάηε 

(θηιαλζξσπηθέο, εζηθέο, λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο). Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη πσο κηιψληαο 

γηα θηιαλζξσπηθή ππεπζπλφηεηα, δελ ελλννχκε πσο ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί σο 

θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα, αιιά πσο είλαη θνηλσληθά ππεχζπλε. Φξνληίδεη, δειαδή, γηα ηε 

γεληθφηεξε επεκεξία ηεο θνηλσλίαο, ηε δηαηήξεζε απηήο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο.
1
 Δίλαη 

νη θνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ πηνζεηνχλ νη επηρεηξήζεηο 

εζεινληηθά.
2
 Απηφ ζηελ πνιηηηθή νλνκάδεηαη θνηλσληθφ θξάηνο δηθαίνπ. Ο ζπλδπαζκφο, 

δειαδή, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ε ηαχηηζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ γηα 

ηελ θνηλσλία ξφινπ ηνπ θξάηνπο, ψζηε λα πξνζηαηεχεη ηνπο θνηλσληθά εππαζέζηεξνπο θαη 

λα εμαζθαιίδεη ηεο θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ηζφηεηα.
3
 

 ηελ πνξεία ηεο ζπγγξαθήο ζα γίλεηαη ζπζρέηηζε ησλ δχν αληηθεηκέλσλ ζηα ζεκεία πνπ 

πηζηεχεηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Θα αλαιπζνχλ, 

επίζεο, νη πιεπξέο ησλ επηρεηξήζεσλ-πξνηχπσλ θαη ησλ θνκκάησλ, νη ιφγνη πνπ ε ζρέζε 

ηνπο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη αιιειέλδεηε θαη ην πψο απφ ηε κηα πιεπξά έρνπκε θζίλνπζα 

πνξεία (ησλ θνκκάησλ) θαη απφ ηελ άιιε ζηαζεξή βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε (ησλ 

επηρεηξήζεσλ-πξνηχπσλ). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα 

επηρεηξήζεηο, αλαθεξφκαζηε κνλάρα ζηηο πγηείο επηρεηξήζεηο-πξφηππα θαη φρη ζην ζχλνιν ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Ζ ζπζρέηηζε βαζίδεηαη ζηε ινγηθή πνπ ηνπνζεηείηαη γχξσ απφ ηε 

ζχγθξηζε κε ην “θαιχηεξν”, ην πγηέο πξφηππν, ην “παξάδεηγκα πξνο κίκεζε” γηα λα 

αθνινπζήζεη αλνδηθή πνξεία.  

1.4 Ζ πξνζέγγηζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Μηα επηρείξεζε απνζθνπεί ζην λα θέξεη εηο πέξαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πάλσ ζε 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα κε ζθνπφ λα έρεη ζπλερή εμέιημε, ζηαζεξφηεηα θαη 

βησζηκφηεηα ζε βξαρππξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν πιαίζην. 

Οη επηρεηξήζεηο πξνζαξκφδνληαη βάζεη ησλ αλαγθψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ 

εμέιημε ηεο αγνξάο, ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα θέξνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ 

                                                
1
 Γεσξγφπνπινο, Ν. Β. (2013). ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη (Γ‟ έθδνζε). Αζήλα : Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ. 

ζει. 95 
2
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. (n.d.). Οξηζκφο ΔΚΔ. Retrieved from 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5185 
3
Παληειή, Α. Μ. (2016). Δγρεηξίδην πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ. Βαζηθέο έλλνηεο, Διιεληθή 

πληαγκαηηθή Ηζηνξία, Οξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο, Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (Γ‟ έθδνζε). Αζήλα. 

Δθδφζεηο : Α.Α. Ληβάλε ζει. 146-147  

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5185
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απνηέιεζκα, πξάγκα πνπ ζα σθειήζεη φρη κφλν ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, αιιά φζνπο 

επσθεινχληαη άκεζα απφ ηελ πνξεία απηήο (stakeholders, εξγαδφκελνη θιπ.). Λακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ 

αλαγθαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ζε απηέο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αγνξάο, κηα επηρείξεζε 

δηακνξθψλεη θαη πηνζεηεί δηαξθψο λέεο κεζφδνπο, πξνζεγγίζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ ζα ηεο 

επηηξέςνπλ λα επηβηψζεη. 

Βαζίδνληαο ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζην φηη ε πνιηηηθή είλαη 

ζηνηρείν ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα δηαπηζηψζνπκε πσο ήδε ε 

ζρέζε επηρεηξήζεσλ-πνιηηηθήο πθίζηαηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Απηφ πνπ επηρεηξείηαη λα 

αλαιπζεί  είλαη πψο ε πνιηηηθή ζα κειεηήζεη ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα επσθειεζεί 

αμηνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο θαιέο πξαθηηθέο ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο απφ 

απηέο. Αλ ζθεθηνχκε φηη ζπκβαίλεη ην αληίζεην -φηη δειαδή νη επηρεηξήζεηο κειεηνχλ σο 

θνκκάηη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο ηελ πνιηηηθή- θάηη ηέηνην δελ κνηάδεη απίζαλν. 

1.5 Ζ πξνζέγγηζε ησλ ειιεληθψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

ηφρνο ησλ θνκκάησλ είλαη ν ζπλδπαζκφο εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε ν ζρεδηαζκφο λα απνδψζεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Δίηε ν ζηφρνο αθνξά 

θαιχηεξε εζσηεξηθή δηαρείξηζε, είηε ηελ εθινγηθή επηηπρία, είηε ηε δηεθπεξαίσζε κηαο 

δεζκεπηηθήο γηα ην θφκκα δήισζεο, έλα πνιηηηθφ θφκκα αθνινπζεί έλαλ ζρεδηαζκφ πνπ 

ππνζεηηθά ζα ηνπ επηηξέςεη λα ηνλ επηηχρεη. Απηφ ην ζρεδηαζκφ ζα επηρεηξήζνπκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζαξκφζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

management ησλ επηρεηξήζεσλ.  

πγθεθξηκέλα ζα εμεηαζηεί ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, ε δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ 

θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βέιηηζηε θαη νηθνλνκηθφηεξε δηνίθεζε γηα ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Ζ επηινγή ησλ πξνηχπσλ δηνίθεζεο έγηλε βάζεη ηνπ φηη 

πξφθεηηαη γηα πξνζεγγίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

επηηπρίαο θαη πην άκεζα ζηα κεγάια πνιπζπιιεθηηθά θφκκαηα, πνπ ζηφρν έρνπλ λα 

θπβεξλήζνπλ, αιιά θαη ζηα κηθξφηεξα θφκκαηα πνπ ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηνπ εθινγηθνχ 

ηνπο απνηειέζκαηνο.   

Έρνπκε, ινηπφλ, λα θάλνπκε κε ηελ εθηίκεζε ηνπ αληίζηνηρνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ (ηηο επηρεηξήζεηο), ηελ εθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο απηψλ, ηα κνληέια επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηελ πινπνίεζε, ηελ 

αμηνιφγεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηέινο ηε δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηξαηεγηθήο.  
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Έλα παξάδεηγκα πξφζθαηεο εθινγηθήο αλακέηξεζεο πνπ θαηέιεμε ζε επηηπρία, κε ηε 

ζπκβνιή επηρεηξεκαηηθψλ ηερληθψλ ήηαλ ε εθινγή ηνπ ζεκεξηλνχ Πξνέδξνπ ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, D. Trump. Πξάγκαηη, αλ θαη ε H. Clinton πήξε πεξίπνπ 2 εθ, 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, απηφ πνπ έθαλε ηε δηαθνξά ήηαλ ε θηλεηνπνίεζε ησλ 

“αλαπνθάζηζησλ” ςεθνθφξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο κε πεξηζζφηεξνπο 

εθιέθηνξεο. ε ζπλεξγαζία κε ηελ Cambridge Analytica Ltd (βξεηαληθή ζπκβνπιεπηηθή 

εηαηξεία πνιηηηθήο ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο), ν D. Trump γλψξηδε πξσηνγελή δεδνκέλα γηα 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ ακεξηθαλψλ πνιηηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα κελ ήζειαλ θαλ λα 

ςεθίζνπλ. Απηφ θαη εθκεηαιιεχηεθε κε ηε βνήζεηα ηερληθψλ ηνπ digital marketing, ψζηε λα 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαπνθάζηζησλ πνιηηψλ θέξλνληαο ζην ηξαπέδη έλα ζέκα πνπ 

ηνπο ελδηέθεξε, ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο γξακκήο ηνπ. Φπζηθά, ην παξαπάλσ παξάδεηγκα δελ είλαη ν κνλαδηθφο ιφγνο πνπ 

θέξδηζε ηηο εθινγέο. Χζηφζν, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε κνληέισλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε πνιηηηθά θφκκαηα θαη ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο θαη γη΄ απηφ ην ιφγν δελ ζα 

αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο λα είραλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ελφο ηειηθνχ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο.  

1.6 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

 Ζ επηινγή ηεο βηβιηνγξαθίαο θηλήζεθε ζην πιαίζην ηφζν ηνπ ακηγψο πνιηηηθνχ, φζν θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Με δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα δχν αληηθείκελα πνπ δελ 

ζπλαληάκε ζπρλά ζε θνηλφ ζχγγξακκα, ζθνπφο είλαη λα εληνπηζηνχλ ηα βηβιία πεξί πνιηηηθήο 

πνπ εμεγνχλ αθξηβψο ηη ζπκβαίλεη ζηνλ ππξήλα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ θαη ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ζθελήο ζε γεληθφηεξν πιαίζην, φπσο θαη βηβιία πεξί 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξαηεγηθφ management, ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο θαη άιινπο ηνκείο πνπ ζα ήηαλ αμηνπνηήζηκνη 

ζε πεξηβάιινλ πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Απφ απηά γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, 

ησλ πξνζεγγίζεσλ δηνίθεζεο, ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ησλ 

“θνηλψλ ζεκείσλ” κεηαμχ θνκκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ-πξνηχπσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηρεηξείηαη λα γίλεη πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη επηιερζεί. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ζηξαηεγηθνχ management θαη πνιηηηθήο, ν Weber
4
 ζην έξγν ηνπ 

“The theory of social and economic organization” (1947) είλαη κηα πεγή πνπ ζπλαληάκε 

                                                
4
 Υπηήξεο, Λ. (2013). Μάλαηδκελη Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Αζήλα :Δθδφζεηο Φαίδηκνο. 
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ζπρλά ζε βηβιία κε πεξηερφκελν management - θπξίσο κε αλαθνξέο ζην γξαθεηνθξαηηθφ 

κνληέιν. Ο J. Kennedy είλαη, επίζεο, έλα άκεζα ζπζρεηηζκέλν πξφζσπν κε ηελ πνιηηηθή πνπ 

ζπλαληάκε ζε βηβιία management.
5
 πλαληάκε αθφκα ηε Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ 

(Management by Objectives) ζε βηβιίν πνιηηηθψλ επηζηεκψλ
6
 θαη ην φξακα ηνπ Martin 

Luther King ζε βηβιίν εγεζίαο θαη management.
7
 Ζ θαθή δηαρείξηζε (poor crisis 

management), επίζεο, είλαη θάηη πνπ ππνζηεξίδεηαη πσο αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο νιφθιεξεο ηεο Δπξσδψλεο, ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ έθαλε ηα πξάγκαηα ρεηξφηεξα, 

ελψ ζα κπνξνχζε λα ηα είρε θάλεη θαιχηεξα κε απνθάζεηο πνπ ζα είραλ ηε βάζε ηνπο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη ζηελ ηθαλνπνίεζε εζληθψλ δηαθνξψλ.
8
 Σέινο, ε 

ζηξαηεγηθή είλαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο ηεο πάιεο ησλ θνκκάησλ γηα ηελ 

εμνπζία. 
9
 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα θφκκαηα έρνπλ ήδε θνηλά ζεκεία κε απηά πνπ αθνινπζνχληαη 

ζε κνληέια δηνίθεζεο επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κπνξνχκε κφλν λα ζπλδπάζνπκε 

γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο απφ βηβιηνγξαθία ακηγψο πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θαζαξήο 

δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. Χο πξνο ην πνιηηηθφ management (political management), 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν κφλν γηα επηζηεκνληθά άξζξα ή πεξηνδηθά δεκνζηεπκέλα ζην 

εμσηεξηθφ, φπνπ ν φξνο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο θαη κάιηζηα έρεη αλαπηπρζεί θαη ην 

επάγγεικα ηνπ political consultant.
10

 

1.7 Ζ έλλνηα ηεο αξρηθήο έξεπλαο 

Ζ πξσηνηππία θαη ηδηαηηεξφηεηα έγθεηηαη ζην φηη ζα κειεηεζεί αλ ηα θφκκαηα ζα 

κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ψζηε λα δηνηθνχληαη βέιηηζηα θαη λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Θα επηρεηξήζνπκε λα 

                                                
5
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6
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Γηαθπβέξλεζεο. Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε. ζει 67 
7
Μπνπξαληάο, Γ. (2005). Ζγεζία, ν δξφκνο ηεο δηαξθνχο επηηπρίαο. ΔθδφζεηοΚξηηηθή. ζει 89 

8
Baldwin, R., & Gros, D. (2015, November 27). What caused the eurozone crisis? Retrieved from 

https://www.ceps.eu/system/files/What caused the EZ Crisis RB DG CEPS Commentary.pdf, Centre 

for European Policy Studies CEPS Commentary   
9
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Δξεπλψλ ( Σεχρνο 55). ζει. 53 
10
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απνδείμνπκε, βάζεη επηρεηξήζεσλ-πξνηχπσλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλ απηφ 

πνπ ηειηθά έρεη ζεκαζία είλαη ην “doing the right things” ή ην “doing things right” θαη ζην 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ.  

Γεδνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ηεο έιιεηςεο ελαζρφιεζεο ησλ πνιηηψλ κε ηα 

θνηλά θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη επηρεηξήζεηο γηα λα επηβηψλνπλ ζηελ 

αγνξά - αιιά θαη λα είλαη θεξδνθφξεο, παξαηεξνχληαη απφ ηε κηα ηα απνηειέζκαηα κηαο 

θαθήο δηαρείξηζεο (πνιηηηθή) θαη απφ ηελ άιιε νη επηδέμηνη -κε δεηνχκελν ηε ζπλερή 

παξαγσγηθφηεηα- ρεηξηζκνί (επηρεηξήζεηο-πξφηππα),  γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ αλάγθε 

πεξαηηέξσ κειέηεο θαη δηεξεχλεζεο. 

Σα εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ είλαη:  

i. Πσο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πάλσ ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ζηα ειιεληθά πνιηηηθά θφκκαηα; 

ii. Πνηεο πξνζεγγίζεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο αλαδείρζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη 

πνηεο απφ απηέο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ; 

iii. Πσο κεηαθξάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Μνληέινπ Γηαξθνχο Δπηηπρίαο πνπ ζπλαληάκε 

ζηηο επηρεηξήζεηο, ζε πεξηβάιινλ πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη πνιηηηθήο εγεζίαο;  

1.8 Μεζνδνινγία 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαπάλσ κειέηε, ζα εμεηαζηνχλ ε εμέιημε ησλ θνκκάησλ 

θαη αλ ζην ζχγρξνλν πνιπζπιιεθηηθφ θφκκα ηνπ 21
νπ

 αηψλα είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ νη 

ζηξαηεγηθέο απηέο, θάηη ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα.  

ηελ πνξεία θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί 

αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε δηαζαθήληζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ. Δπίζεο αλαγθαία θξίλεηαη θαη ε δηεξεχλεζε ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ψζηε λα αλαιπζνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηέινο λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην θαηά πφζν είλαη δπλαηφ -

αλ είλαη- λα εθαξκνζηνχλ.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηφζν ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ, φζν θαη ηεο 

εθάζηνηε κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη ζε απηά σο απηφλνκα, ε δνκή πνπ πξνθξίλεηαη γηα 

λα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα αθνινπζήζεη λνεκαηηθά ηνλ ζπιινγηζκφ πνπ παξαηίζεηαη 

παξαθάησ είλαη ε παξάιιειε ζπζρέηηζε. Λφγσ ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

δχν αληηθεηκέλσλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί ε δνκή ηεο εξγαζίαο 
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απνζθνπεί αθελφο ζην λα γίλνπλ θαηαλνεηά -ζε κηα θνηλή αληηιεπηηθή βάζε- ζηνηρεία απφ 

ηα πεδία θαη ησλ δχν ηνκέσλ θαη αθεηέξνπ ζην λα γίλεη επθνιφηεξα θαηαλνεηφ αλ θαη πνπ 

εληνπίδνληαη ηα “θνηλά ζεκεία” κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ.  

1.9 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Πεξηνξηζκφο ζηελ παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο πσο έλα πνιηηηθφ 

θφκκα είλαη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή νληφηεηα απφ κηα επηρείξεζε. Θα ήηαλ ιάζνο λα 

αληηκεησπηζηεί έλα πεξηβάιινλ πνιηηηθνχ θφκκαηνο, φπσο έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δηαθέξεη θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ 

ζαλ κεγέζε νη απνθάζεηο κηα επηρείξεζεο θαη ελφο θφκκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία. 

Δπηπξφζζεηα, πεξηνξηζκφ απνηειεί θαη ην γεγνλφο πσο ε εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δεηήκαηνο δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί κε πνηνηηθή έξεπλα. Με δεδνκέλν ην φηη ε έξεπλα 

ζηακαηάεη φηαλ παχνπλ λα εηζέξρνληαη λέεο πιεξνθνξίεο, αθελφο ζα ήηαλ αδχλαην λα 

ζπγθεληξσζεί δείγκα απφ ηνλ πνιηηηθφ θφζκν πνπ λα θαηαιήγεη ζε κηα θαη κφλε θνηλή 

άπνςε θαη αθεηέξνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα έπξεπε λα δηαζέηνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην λα έρνπλ εξγαζηεί θαη σο πνιηηηθνί αιιά θαη σο κέιε ηεο 

Γηνίθεζεο ζε κηα επηρείξεζε.  Δπηπξνζζέησο, γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθφηεηαο ζα έπξεπε λα 

ιεθζεί δείγκα απφ φια ηα θφκκαηα δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε π.ρ. αλ ε έξεπλα 

απεπζπλφηαλ ζε θφκκαηα πνπ είραλ ή έρνπλ ηελ εμνπζία, ζα έκελε εθηφο έξεπλαο έλα κεγάιν 

ηκήκα ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ζθελήο, νπφηε δελ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε έξεπλα 

είλαη αληηθεηκεληθή θαη εμεηάδεη φιεο ηηο πηζαλέο πηπρέο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. 

Αθφκα ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ηα παξαπάλσ πνιηηηθά θφκκαηα ζα 

κειεηεζνχλ κφλν σο πξνο ην ζηξαηεγηθφ management θαη ζα αλαιπζνχλ ηα κέξε εθείλα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ management πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο-πξφηππα, ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα επδνθηκήζνπλ ζε ζπλζήθεο θνκκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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Κεθάιαην 2
ν
 

Πνιηηηθά θφκκαηα: εμέιημε θαη πξνβιεκαηηζκνί 

Πξνηνχ μεθηλήζεη ε επεμήγεζε ηνπ θχξηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα 

κειέηε, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ηππνινγίαο ησλ 

θνκκάησλ, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο θηάζακε ζην ζχγρξνλν πνιπζπιιεθηηθφ θφκκα. 

Απηφ εμππεξεηεί ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηφζν ησλ αλαγθψλ ελφο πνιπζπιιεθηηθνχ 

θφκκαηνο, φζν θαη ηνπ πνπ βξίζθεηαη ε ξίδα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

Παξαηεξψληαο ηνπο πξψηνπο ζρεκαηηζκνχο πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ζε αλαιχζεηο πνπ 

έγηλαλ απφ νλφκαηα φπσο ν M. Duverger, ν K. Lawson, ν S. Neumann, ν O. Kirchheimer, ν 

A. Panebianco, νη R. Katz θαη P. Mair, o H. Kitschelt, ν G. Sartori, ν A. Gramsci νη S. M. 

Lipset θαη S. Rokkan κπνξεί εχθνια λα δηαπηζηψζεη θαλείο πσο πξφθεηηαη γηα πνιηηηθέο 

νληφηεηεο πνπ πέξαζαλ κέζα απφ κεγάιεο αιιαγέο, ήξζαλ αληηκέησπεο κε πιεζψξα 

νξγαλσηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη εμειίρζεθαλ παξάιιεια κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθππηαλ ζηηο 

θνηλσλίεο.  

Χζηφζν, αμίδεη επίζεο λα ηνληζηεί πσο αλάινγα πξνβιήκαηα δελ ζπλαληψληαη κφλν 

ζηελ Διιάδα. Πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ νξγάλσζε ηνπο, ζην ηξφπν εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ παξαηεξνχληαη ζε δηάθνξεο 

ρψξεο. Δίλαη ιάζνο λα πηζηεχνπκε πσο σο ρψξα αληηκεησπίδνπκε κνλαδηθά πξνβιήκαηα. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο θάζε ρψξα θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί δεηήκαηα πνπ ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα κπνξεί λα κελ είλαη πξνεηνηκαζκέλα λα αληηκεησπίζνπλ, λα κελ δηαζέηνπλ ηνπο 

θαηάιιεινπο πφξνπο ή λα κελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε. Μηα κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνκνλψλνληαη νη “θαιέο πξαθηηθέο” ζηελ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα δηάθνξα δεηήκαηα ζε δηάθνξεο ρψξεο είλαη ε ζπγθξηηηθή πνιηηηθή 

αλάιπζε. Χζηφζν αλ θαη θάηη ηέηνην έρεη αλαπηπρζεί γηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ νη 

πνιηηηθέο, δελ έρεη παξαηεξεζεί λα γίλεηαη γηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θφκκαηα 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Φπζηθά θάηη ηέηνην ζα ήηαλ εμαηξεηηθά 

δχζθνιν, αθνχ θαλέλα θφκκα δελ εθζέηεη πιήξσο ηηο νξγαλσηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο ηνπ δνκέο. 

Μπνξεί φκσο λα γίλεη ζχγθξηζε κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο, 

θάηη γηα ην νπνίν έρνπλ γξαθηεί αλαξίζκεηα βηβιία θαη έρνπλ γίλεη κειέηεο ζρεδφλ γηα θάζε 

αλαπηπγκέλν ή αλαπηπζζφκελν κνληέιν δηνίθεζεο. Ο ιφγνο πνπ αμίδεη λα ζηαζεί θαλείο ζηε 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηηθήο είλαη δηφηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ έλα 
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“ζπκπεξηθνξηθφ κνηίβν” κε γλψκνλα ηελ επηηπρία, ζε αληίζεζε κε ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ 

ζα έιεγε θαλείο φηη αξθνχληαη ζην λα επηβηψζνπλ.      

2.1 Σχπνη θαη ηζηνξηθή εμέιημε ησλ θνκκάησλ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα θφκκαηα ζηελ Διιάδα, έρνληαο πεξάζεη απφ δηάθνξεο 

πεξηφδνπο άλζεζεο, αιιά θαη απνδπλάκσζεο, δηαλχνπλ κηα πεξίνδν έληνλεο ακθηζβήηεζεο. 

Χζηφζν ν ζθεπηηθηζκφο πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαίλεηαη λα είλαη θάηη πνπ πξνυπήξρε θαη ζηελ 

“πξν-θξίζεο” επνρή, αθνχ ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε δεκνθξαηηθφηεηα θαη ηε ζεζκηθή 

πξννπηηθή ηνπο ήηαλ θάηη πνπ εθθξάζηεθε απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο.  

Χο θαίλεηαη, ε ακθηζβήηεζε ησλ θνκκάησλ ζπλνδεχεηαη απφ έλα κπαξάδ 

αιπζηδσηψλ επηπηψζεσλ, φπσο ε πνιηηηθή απνζηαζηνπνίεζε, ε ραιάξσζε ησλ πνιηηηθψλ 

γξακκψλ πνπ δηαρψξηδαλ παξαδνζηαθά ηα θφκκαηα, ε έιιεηςε θνκκαηηθήο πεηζαξρίαο, ε 

απνρή ησλ πνιηηψλ, ε επαλεκθάληζε αληηθνκκαηηθψλ αληηιήςεσλ, ε θπληθφηεηα θ.α. 

Χζηφζν, ηα θφκκαηα ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν “ζχλδεζκν” ηεο ζρέζεο 

θνηλσλίαο-εμνπζίαο. 

Ο Duverger (1954) ζπζρέηηζε ηε γέλλεζε θαη αλάπηπμε ησλ θνκκάησλ κε ηελ 

εμέιημε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, ελψ νη Lipset θαη Rokkan ηα απέδσζαλ ζηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ παξαγφλησλ ηεο θνηλσλίαο, ησλ ηδενινγηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη 

γεσγξαθηθψλ πεδίσλ. 
11

 Θεσξείηαη πσο είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, 

ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ ηαμηθψλ δηαηξέζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 

Πνιινί, επίζεο, απνδίδνπλ ηε γέλλεζε θαη αλάπηπμή ηνπο ζηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ή 

ζηελ είζνδν ησλ καδψλ ζηελ πνιηηηθή. Πάλησο, ελψ ε πνιηηηθή εμνπζία πξνεγήζεθε ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ηνπ θφκκαηνο ζηειερψλ, ζην θφκκα ν ζρεκαηηζκφο ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο 

πξνεγείηαη ηεο απφθηεζεο εμνπζίαο. Χζηφζν ππάξρεη έληνλε θξηηηθή ζηηο δχν ηειεπηαίεο 

ζεσξίεο πεξί γέλλεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, αθνχ ζεσξείηαη πσο 

παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο αδπλακίεο.
12

 Έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ζηε κειέηε ησλ πνιηηηθψλ 

                                                
11

Σζάηζνο, Γ. Θ., Κνληηάδεο, Ξ. Η. (2003).Σν κέιινλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Αζήλα: Δθδφζεηο 

Παπαδήζε. ζει.39-42 θαη ζει. 44-52    
12

πνπξδαιάθεο, Μ. (1984). Γηα ηε ζεσξία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ 

Δξεπλψλ ( Σεχρνο 55)., ζει. 49-51 
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θνκκάησλ θαίλεηαη λα είλαη ε κειέηε θαη ε θαηαλφεζε απηψλ ζχκθσλα κε ηε ζρέζε πνπ 

έρνπλ κε απηφ πνπ νξίδνπκε σο “θνηλσλία πνιηηψλ” (civil society). 
13

 

Παξά ην γεγνλφο πσο έρνπλ γίλεη αξθεηνί ηξφπνη ηαμηλφκεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηέζζεξηο βαζηθέο νκαδνπνηήζεηο κε 

βάζε θαη ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο έρνπκε ηελ εμέιημε ηνπ θνκκαηηθνχ 

θαηλνκέλνπ, ηνλ ραξαθηήξα θαη ηνλ ξφιν ηνπο ή ηελ ηδενινγία ηνπο θαη ηηο δηαηξεηηθέο ηνκέο 

πνπ ελδερνκέλσο απηή επηθέξεη.
14

 Γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ζε (1) θφκκαηα ππξήλα θαη 

καδηθά θφκκαηα, (2) ζε αληηπξνζσπεπηηθά θφκκαηα θαη θφκκαηα ελζσκάησζεο, (3) ζε 

ζπληαγκαηηθά θαη επαλαζηαηηθά θφκκαηα θαη (4) αξηζηεξά θαη δεμηά θφκκαηα. Δηδηθφηεξα 

γίλεηαη δηαρσξηζκφο απηψλ (1) αλάινγα κε ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε θαη ζθνπνχο θαη 

ραξαθηήξα (θφκκαηα ζηειερψλ, καδψλ, πνιπζπιιεθηηθά θφκκαηα θαη θφκκαηα ηνπ θξάηνπο 

ή θαξηέι), (2) αλάινγα κε ηε ζηάζε ηνπο πξνο ηνπο ζεζκνχο θαη ηε θαζεζηεθπία θαηάζηαζε 

(ζπληαγκαηηθά θφκκαηα θαη επαλαζηαηηθά ή απνιπηαξρηθά νινθιεξσηηθά θφκκαηα) θαη (3) 

αλάινγα κε ην ηδενινγηθφ ζηίγκα (αξηζηεξά θαη δεμηά θφκκαηα).
15

 Πηζηεχεηαη, σζηφζν, πσο 

αθφκα δελ ππάξρεη ηφζε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ λα θαιχπηεη απφιπηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 

θνκκάησλ πνπ ζπλαληάκε θαη πσο νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη πξνζεγγίδνπλ απιά ηα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, βαζηζκέλα ζε έλα επξχηεξν πεδίν 

θξηηεξίσλ. Δληνπίδνληαη αθφκε θφκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ εζληθφηεηα (ethnicity-based 

parties) θαη ηα εθιεθηνξηθά θφκκαηα (electoralist parties) πνπ βαζίδνληαη ζε κηα ζεκαληηθή 

θηλεηνπνίεζε ηνπο θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν. Κάπνηνη πξνζζέηνπλ επίζεο θαη θφκκαηα 

                                                
13

 Katz, R. S., & Mair, P. (1995, January 1). Changing Models of Party Organization and Party 

Democracy: The Emergence of the Cartel Party - Richard S. Katz, Peter Mair, 1995. Retrieved from 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068895001001001ηνίδηνππνζηεξίδνπλθαηνη Duverger, 

Neumann θαη Panebianco ζηαέξγαηνπο Duverger, M. (1954). Political Parties: Their Organization and 

Activities in the Modern State. London: Methuen, Neumann, S. (1956). Towards a Comparative 

Study of Political Parties' in Sigmund Neumann (ed.) Modern Political Parties, pp. 394-421. Chicago, 

IL: Chicago University Press θαη Panebianco, A. (1988). PoliticalParties: OrganisationandPower. 

Cambridge: Cambridge University Press 
14

 Ζ αξρηθή δηακφξθσζε ηεο ζεσξίαο ησλ δηαηξεηηθψλ ηνκψλ αλάγεηαη ζηνπο Lipset θαη Rokkan, νη 

νπνίνη φκσο δελ έδσζαλ έλαλ αθξηβή νξηζκφ γηα ην ηη είλαη νη δηαηξεηηθέο ηνκέο. Μεηέπεηηα, νη Rae 

θαη Taylor απέδσζαλ σο δηαηξεηηθέο ηνκέο εθείλα ηα θξηηήξηα ηα νπνία δηαρσξίδνπλ ηα κέιε κηαο 

θνηλφηεηαο ή θάπνηνπ κέξνπο ηεο ζε δηαθξηηέο νκάδεο. Οη πην βαζηθέο εθ ησλ ηνκψλ απηψλ είλαη 

απηέο πνπ δείρλνπλ ηηο νπζηαζηηθέο πνιηηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν. 

Αλαιπηηθφηεξαβι. Lane, J.-E. & Ersson, S. O. (1994). Politics and Society in Western Europe. 3rd 

edition. London:Sage, 41-44 θαη Rae, D. & Taylor, M. (1970). The analysis of political cleavages. 

New Haven: Yale University Press 
15

 Heywood, Α. (2006). ΔηζαγσγήζηελΠνιηηηθή. Δθδφζεηο: ΠΟΛΗ. ζει. 348  
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πνπ παξνπζηάδνπλ κηα ζχγθιηζε ησλ ελλνηψλ ηνπ “θφκκαηνο” θαη ηνπ “θηλήκαηνο” θαη είλαη 

γλσζηά σο “movement parties”. 
16

 

Ηζηνξηθά θαίλεηαη πσο ηα θφκκαηα μεθίλεζαλ σο θφκκαηα ζηειερψλ ή αιιηψο θφκκαηα 

ππξήλα, elite ή πξνπρφλησλ. Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο κειεηεηέο πνπ πεξηέγξαςαλ ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα  ήηαλ ν E. Burke, ν νπνίνο φξηζε ην θφκκα σο “ζψκα αλζξψπσλ πνπ ελψλνληαη, γηα 

ηελ πξνψζεζε κε θνηλέο πξνζπάζεηεο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, πάλσ ζε θάπνηεο ηδηαίηεξεο 

αξρέο, ζηηο νπνίεο φινη ζπκθσλνχλ”, σο νκάδα δειαδή θνηλνβνπιεπηηθψλ εθπξνζψπσλ πνπ 

ζπκθψλεζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε αξρή.
17

 Ο Sartori έδσζε επίζεο έλαλ 

παξφκνην νξηζκφ ιέγνληαο πσο θφκκα ζεσξείηαη “θάζε πνιηηηθή νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο 

εθινγέο κε επίζεκν φλνκα θαη ινγφηππν, θαη ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεβάδεη 

ππνςεθίνπο γηα δεκφζηα αμηψκαηα”. Πξνζβιέπνπλ ζηελ απφθηεζε θπβεξλεηηθήο 

εμνπζίαο.
18

 Δίλαη “ε εθνχζηα έλσζε πνιηηψλ, ε νπνία έρεη νξγάλσζε θαη πξφγξακκα θαη 

επηδηψθεη λα θάλεη ην δηθφ ηεο πξφγξακκα, πξφγξακκα ηνπ θξάηνπο, ηδίσο επηηπγράλνληαο 

ηελ εθινγή δηθψλ ηεο ππνςεθίσλ ζηηο εθινγέο”.
19

 Ζ K. Lawson, επίζεο, ζην έξγν ηεο 

“Political Parties and Linkage”, ζεσξεί ηα πνιηηηθά θφκκαηα έλαλ δεζκφ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ ζρεδηαζηψλ πνιηηηθήο (policy makers). 
20

 

Απηά ηα πξψηα πνιηηηθά θφκκαηα εκθαλίζηεθαλ ζε δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα, ε 

ζχζηαζε ησλ νπνίσλ βξηζθφηαλ αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην θαη ε ζπκκεηνρή αθνξνχζε ηνλ 

αλδξηθφ πιεζπζκφ κηαο κηθξήο, πξνλνκηνχραο ηάμεο. Μηα εμσθνηλνβνπιεπηηθή νξγάλσζε 

θφκκαηνο ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, κηαο κηθξήο 

ηφηε νκάδαο απφ ζηειέρε πξνεξρφκελα απφ ηηο κεζαίεο θαη αλψηεξεο ηάμεηο, ήηαλ ραιαξά 

δνκεκέλε.
21

χκθσλα κε ηνπο Katz θαη Mair, ηα θφκκαηα elite ζπλαληψληαη θαη σο “cadre” 

parties. Χζηφζν, νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα ηχπν θφκκαηνο πνπ ζηφρεπε ζηελ 

                                                
16

Gunther, R., & Diamond, L. (2003, March 1). Species of Political Parties: A New Typology - 

Richard Gunther, Larry Diamond, 2003. Retrieved from 
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17
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18

 Hague, R. & Harrop, M. (2011). πγθξηηηθή Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε. Αζήλα: 

ΔθδφζεηοΚξηηηθή. ζει 367-368 θαη Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems: A Framework for 

Analysis (Vol. 1). New York: Cambridge University Press., pp.xiii, 370  
19
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https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0951692892004002002 
21
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πνηφηεηα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ, νη νπνίν επί ηεο νπζίαο είραλ κεγάιε απήρεζε ζε δηθφ ηνπο 

θνηλφ.
22

 Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο ηα θφκκαηα elite, αθνξνχζαλ εζεινληηθέο ζπκκαρίεο 

ησλ ηνπηθψλ elite.
23

 Δπί ηεο νπζίαο, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα θφκκαηα ζηειερψλ, λννχληαη νη 

«θνηλνβνπιεπηηθέο θιίθεο» θαη ε έλσζε απηψλ ππφ ην πξίζκα ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ κε 

ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε ελφο κεγαιχηεξνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο.
24

 ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, 

αλαπηχρζεθε κηα θνηλσληθνπνιηηηθή ζεσξία απφ ηνπο Pareto, Mosca θαη Michels ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε θνηλσλία θαζνδεγείηαη απφ ηελ ηθαλή θπβεξλεηηθή ειίη (ruling class), θαζψο 

απηή κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο λα κπνξεί 

λα νξγαλψλεηαη. Απηή ε ζεσξία πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Michels ζην έξγν ηνπ “Ο ζηδεξνχο 

λφκνο ηεο νιηγαξρίαο”.
25

 Πξνζεγγίδνπλ ηε ζεσξία ησλ πνιηηηθψλ ειίη κε κηα λεν-

καθηαβειηθή θαη ζηελά ηεξαξρηθή ινγηθή.
26

 Γηα ηνπο Pareto θαη Mosca ππάξρνπλ δχν ηχπνη 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ: νη θπβεξλψληεο θαη νη θπβεξλψκελνη. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηεο είλαη 

ε ηθαλφηεηα λα νξγαλψλεηαη κε εχθνιν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
27

 

Δπφκελνο ηχπνο ζηελ εμειηθηηθή αιπζίδα ηεο ηππνινγίαο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, 

αλαδείρζεθε ην θφκκα καδψλ, ν ηχπνο ηνπ νπνίνπ αξρηθά θαίλεηαη πσο είρε πεξηζζφηεξν λα 

θάλεη κε ηελ αξηζηεξή ηδενινγία θαη ηελ εκθάληζε θνηλσληθψλ αηηεκάησλ. Αλαπηχρζεθε απφ 

ζνζηαιηζηέο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη θπξηάξρεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1890-

1960.
28

Λεηηνχξγεζε ζαλ κνληέιν κε απνηειεζκαηηθφηεηα κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

                                                
22

Katz, R. S., & Mair, P. (1995, January 1). Changing Models of Party Organization and Party 

Democracy: The Emergence of the Cartel Party - Richard S. Katz, Peter Mair, 1995. Retrieved from 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068895001001001 
23

Blyth, M., & Katz, R. S. (2005, January). From Catch-all Politics to Cartelisation: The Political 

Economy of the Cartel Party. West European Politics, Vol, 28, No. 1, 33-60 Retrieved 

fromhttps://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0140238042000297080 
24

 Hague, R. & Harrop, M. (2011). πγθξηηηθή Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε. Αζήλα: 

ΔθδφζεηοΚξηηηθή. ζει. 370 
25

Woods, M. (1998, December 1). Rethinking Elites: Networks, Space, and Local Politics. Retrieved 

fromhttps://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a302101 
26

 Kolegar, F. (n.d.). The Elite and the Ruling Class: Pareto and Mosca Re-Examined.The Review of 

Politics. Vol. 29, No. 3 (Jul., 1967), pp. 354-369. Retrieved from 

https://www.jstor.org/stable/1405761?seq=1#page_scan_tab_contents 
27

 Delican, M. (2018, March). ELITE THEORIES OF PARETO, MOSCA AND MICHELS. 

Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/323664537_ELITE_THEORIES_OF_PA_RETO_MOSCA

_AND_MICHELSθαη Zuckerman, A. (n.d.). The Concept "Political Elite": Lessons from Mosca and 

Pareto. The Journal of Politics. Vol. 39, No. 2 (May, 1977), pp. 324-344. Retrieved from 

https://www.jstor.org/stable/2130054?seq=1#page_scan_tab_contents 
28

Eley, G. (2010). Σθπξειαηώληαο ηε δεµνθξαηία Ιζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο 1850 - 1923 (Θ 

Καηζηθεξφο, Trans.). Δθδφζεηο αββάιαο., ζει. 83  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068895001001001
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0140238042000297080
https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a302101
https://www.jstor.org/stable/1405761?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.researchgate.net/publication/323664537_ELITE_THEORIES_OF_PA_RETO_MOSCA_AND_MICHELS
https://www.researchgate.net/publication/323664537_ELITE_THEORIES_OF_PA_RETO_MOSCA_AND_MICHELS
https://www.jstor.org/stable/2130054?seq=1#page_scan_tab_contents


 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~23~ 

„80.
29

 Σν θφκκαηα καδψλ επηδηψθνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ραιαξφηεηα σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ θαη 

ηελ έκθαζε ζηελ ζηξαηνιφγεζε θαη ηελ νξγάλσζε.
30

 Σα θφκκαηα καδψλ είραλ 

ζπγθεληξψζεη ηελ εμνπζία θπξίσο ζηα ρέξηα ηεο εγεζίαο, αιιά αθφκα θαη θαηλνκεληθά ην 

θαηαζηαηηθφ πξνέβιεπε δεκνθξαηηθφηεηα θαη πξνζσπηθή βνχιεζε ησλ κειψλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ έλα απζηεξά ηεξαξρηθφο ηχπνο θφκκαηνο.
31

 Οη Katz θαη Mair 

ππνζηεξίδνπλ πσο πξφθεηηαη γηα ηελ εμέιημε ηεο ηππνινγίαο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζε κηα 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελε θαη αδηάθνπε δηαδηθαζία αλάπηπμεο απηψλ ζηηο δπηηθέο 

δεκνθξαηίεο. Οξίδνπλ ην θφκκα καδψλ σο “ην θφκκα ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, πξνεξρφκελν 

απφ ην εθινγηθφ ζψκα, πνπ έρεη ηελ πξφζεζε λα δηεηζδχζεη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα πνπ 

είλαη ππεχζπλν”.
32

 

Οη ξηδνζπάζηεο δεκνθξάηεο έζημαλ θαη ζηάζεθαλ ελεξγά αληηκέησπνη ζην δήηεκα ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ηεο κπζηηθφηεηαο ηνπ ηξφπνπ ιήςεο απνθάζεσλ, 

αλεμαξηήησο πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Λφγσ ηνπ φηη πίζηεπαλ βαζηά πσο ηα θφκκαηα ζα 

έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ ππεξεηψληαο ην ζεζκφ πνπ εθπξνζσπνχλ, ην ζνζηαιηζηηθφ κνληέιν 

αλέπηπμε νξγαλσηηθέο κνξθέο, φπσο νη ηνπηθέο εξγαηηθέο ελψζεηο, αζθψληαο κηα κνξθή 

ειέγρνπ ζηα θφκκαηα.
33

 Σν θφκκα καδψλ ζεσξείηαη επίζεο πσο είλαη ζπλπθαζκέλν 

ζηελφηεξα κε ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο. ε απηή ηε θάζε ηεο εμέιημεο ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, ηα καδηθά θφκκαηα απεπζχλνληαη ζε ζαθψο θαζνξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, 

πξνζβιέπνπλ ζηε ζπλερή πξνζέιθπζε κειψλ, ζηε ζπκκεηνρή απηψλ ζηελ πνιηηηθή, ζηε 

δεκηνπξγία απαηηήζεσλ απφ ην θξάηνο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ίδησλ λα ην 

ειέγρνπλ (φρη ππφ ηε κνξθή ηεο ρεηξαγψγεζεο, αιιά ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

δηαθάλεηαο δηαδηθαζηψλ) θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε. Μηιάκε γηα έλα ηχπν θφκκαηνο πνπ 

“άλνημε” ηελ πνιηηηθή θαη ηελ άζθεζε ηεο ζηε κάδα θαη έθαλε ηζρπξφηεξν ην δεζκφ 

θξάηνπο-πνιίηε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ζεσξήζεθε ν ηχπνο θφκκαηνο “ηνπ κέιινληνο”. 

Παξφια απηά ζεσξείηαη πσο ε κεγάιε ηνπ επηηπρία ζηνπο αγψλεο ππέξ ησλ θνηλσληθψλ 
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δηθαησκάησλ ζήκαλε θαη ην ηέινο ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ πνιηηηθή ζθελή, αθνχ ην έξγν 

ηνπο -θαηά κηα έλλνηα- είρε ηειεηψζεη εθεί.
34

 Φπζηθά, απηφ είλαη κφλν κηα άπνςε ιφγσ ηνπ 

φηη νη αγψλεο γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα είλαη έλα δήηεκα πνπ δχζθνια ζα ζεσξεζεί 

“ιήμαλ”, αθνχ θαη κεηά ηελ θαζηέξσζε ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, 

εμαθνινπζνχλ λα θαηαπαηνχληαη δηθαηψκαηα, κε απνηέιεζκα ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, φρη 

λα γπξίδνπκε σο θνηλσλία “πίζσ”, αιιά ζίγνπξα λα κελ ζπλαγσληδφκαζηε κε άιιεο 

επξσπατθέο (θαη κε) ρψξεο-πξφηππα πάλσ ζε ζέκαηα θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 

Σα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καδηθψλ θνκκάησλ ζπγθεληξψλνληαη ζην 

πξνθίι ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θνκκάησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηα νπνία είραλ ζεκαληηθή 

επηξξνή ζηα θνκκαηηθά ζπζηήκαηα νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα, 

απνθηψληαο κεγάιε ιατθή βάζε θαη ιεηηνπξγία απηήο ζε ηνπηθέο νξγαλψζεηο.
35

 

Ο Kirchheimer, ζε κηα αλάιπζε ηνπ δπηηθνγεξκαληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

1966, εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηνπ πνιπζπιιεθηηθνχ θφκκαηνο (catch-all party). 

Γελ αλέπηπμε έλαλ αθξηβή νξηζκφ απηνχ ηνπ λένπ ηχπνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο, σζηφζν 

εληφπηζε νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε απντδενινγηθνπνίεζε, ε πην ραιαξή 

αληηκεηψπηζε ζε έλλνηεο, φπσο ε «εγεζία» θαη ε «ελφηεηα» θαη ε ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ζηε πεγή ζηήξημεο, απφ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηάμε ζηε δεκηνπξγία 

ζπκκαρηψλ. Σν πνιπζπιιεθηηθφ θφκκα δηαθνξνπνηείηαη, θαηά ηνλ Kirchheimer, απφ ην κέρξη 

ηψξα καδηθφ.
36

 Οη Katz θαη Mair σζηφζν, δίλνπλ έλα πην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη είλαη έλα 

πνιπζπιιεθηηθφ θφκκα ιέγνληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλα θφκκα “πνπ ελψ δελ αλαδχεηαη απφ 

ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηζνξξνπεί κεηαμχ απηήο θαη ηνπ θξάηνπο, επηζπκεί λα απνηειέζεη 

εμσηεξηθφ παξάγνληα έκπλεπζεο ηνπ, αλαδεηεί πξνζσξηλή επηκέιεηα ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπ”. ηα ηέιε ηνπ „50 παξαηεξείηαη κηα γεληθφηεξε ραιάξσζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ δεζκψλ ηνπ θφκκαηνο κε ην εθινγηθφ ζψκα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ. Ζ 

αλάπηπμε ηεο έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο νδήγεζαλ επίζεο 

ζηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ, νη δξψληεο ησλ νπνίσλ δελ πξνέξρνληαλ απνθιεηζηηθά απφ 

ηελ πνιηηηθή ζθελή. εκαληηθφηεξν δε φισλ, είλαη ην γεγνλφο πσο ε εθινγηθή ζπκπεξηθνξά 
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κεηαηνπίζηεθε απφ ην πξνθίι ησλ ελεξγψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ινγηθή ηνπ “θαηαλαισηή”. 

Οη πνιηηηθνί εγέηεο έθαλαλ “άλνηγκα” φζνλ αθνξά ηε ζηφρεπζε ηνπ εθινγηθνχ θνηλνχ ηνπο 

θαη γη΄απηφ ην ιφγν ε εμέιημε ηνπ πνιπζπιιεθηηθνχ θφκκαηνο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ 

αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ (mass media). Με ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

θφκκαηνο, έρνπκε επίζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ πεξίνδνο 

απηή ραξαθηεξίζηεθε θαη σο “ακεξηθαλνπνίεζε” ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζθελήο. Σίζεηαη 

πιένλ δήηεκα ςήθηζεο/εκπηζηνζχλεο ζε πνιηηηθά πξφζσπα θαη δελ δίλεηαη ηφζε ζεκαζία 

ζηα πνιηηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη.
37

 πγθξηηηθά κε ηελ απζηεξφηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο αθνινπζίαο απαξέγθιηηεο “θνηλήο γξακκήο” κειψλ-ππνζηεξηθηψλ θαη 

θφκκαηνο πνπ ζπλαληήζεθαλ ζηα θφκκαηα καδψλ, ε εθινγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη πιένλ 

αλνηρηή ππφζεζε θαη επηινγή ηνπ πνιίηε. 
38

 

 Μηα πνιχ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πνιπζπιιεθηηθψλ θνκκάησλ εληνπίδεηαη ζηνλ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη πξνζέγγηζεο ςεθνθφξσλ. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη πιένλ κε ηε 

βνήζεηα κέζσλ ελεκέξσζεο, φπσο ε ηειεφξαζε, θαη ε αλαδήηεζε ςεθνθφξσλ γίλεηαη 

νπνπδήπνηε απηνί κπνξεί λα ππάξρνπλ, κε ζηφρν ηελ άζθεζε εμνπζίαο θαη φρη ηελ 

εθπξνζψπεζε.
39

 Πξνθεηκέλνπ δε ην θφκκα λα έρεη κεγαιχηεξε απήρεζε, πεξηνξίδεη 

ζεκαληηθά ηηο ηδενινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ. Γίλεηαη ζεκαληηθή έκθαζε ζηελ εγεζία θαη έηζη 

πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ησλ κειψλ.
40

ηνλ πίλαθα 2.1.1 ν Harrop θαηεγνξηνπνηεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηχπσλ ησλ θνκκάησλ, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δηαθνξέο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηνπο. 

Πίλαθαο 2.1.1 Σππνινγία ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο
 

 Κφκκαηα ειίη  Κφκκαηα  

ησλ καδψλ 

Πνιπζπιιεθηηθά θφκκαηα 

Δκθάληζε:  19
νο

 αηψλαο  1880-1960 Μεηά ην 1945 

Σφπνο 

αλάδεημεο:  

Κνηλνβνχιην 

(«εζσηεξηθή 

Δθηφο ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ 

Αλαπηχρζεθαλ απφ ηα 

πξνυπάξρνληα θφκκαηα ησλ 
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δεκηνπξγία»). («εμσηεξηθή 

δεκηνπξγία»). 

ειίη θαη ησλ καδψλ. 

Ση 

πξεζβεχνπλ:  

Σελ παξαδνζηαθή 

ζέζε ησλ εγεηψλ. 

Δθπξνζσπνχλ 

θάπνηα θνηλσληθή 

νκάδα. 

Ηθαλφηεηα λα θπβεξλήζνπλ. 

πκκεηνρή:  Μηθξή, ειηηίζηηθε. Δπξεία, κε 

θνκκαηηθή 

ηαπηφηεηα, νξγαλσ- 

κέλε ζε ηνπηθέο 

νξγαλψζεηο. 

Γίλνληαη πξνζσπνπαγή. 

Πεγή εζφδσλ:  Πξνζσπηθέο 

επαθέο. 

πλδξνκέο κειψλ. Πνιιέο πεγέο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο.  

Παξαδείγκαη

α  

Σα ζπληεξεηηθά θαη 

θηιειεχζεξα 

θφκκαηα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, πνιιά 

θφκκαηα πνπ 

δηαδέρηεθαλ ηα 

θνκκνπληζηηθά  

νζηαιηζηηθά 

θφκκαηα.  

Πνιιά ζχγρξνλα 

ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθά θαη 

ζνζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.  

Πεγή: Hague, R. & Harrop, M. (2011). πγθξηηηθή Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε. Αζήλα: 

Δθδφζεηο Κξηηηθή. ζει. 371 

Μεηά ηελ άλζηζε ησλ πνιπζπιιεθηηθψλ θνκκάησλ θαη κε ηελ παξακνλή ή ελαιιαγή 

ζηελ εμνπζία ζπγθεθξηκέλσλ θπξίαξρσλ θνκκάησλ πνπ δηαδέρνληαλ ην έλα ην άιιν, 

αλαδείρζεθαλ ηα  θφκκαηα θαξηέι ή αιιηψο θφκκαηα ηνπ θξάηνπο. Έηζη, νξίδνληαη «ηα 

θπξίαξρα θόκκαηα, ηα νπνία εθκεηαιιεύνληαη ηε δεζπόδνπζα ζέζε ηνπο ζηελ πνιηηηθή αγνξά 

γηα λα νξίδνπλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ –όπσο ε δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε- θαη λα 

εδξαηώλνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε».
41

 ηφρνο ησλ θνκκάησλ απηψλ είλαη λα πνιιαπιαζηάζνπλ ηα 

νιηγνπσιηαθά θέξδε κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ, κεηαβάιινληαο ηηκή, 

                                                
41

 Hague, R. & Harrop, M. (2011). πγθξηηηθή Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε. Αζήλα: Δθδφζεηο 

Κξηηηθή. ζει. 385 
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πνζφηεηεο ή θαη ηα δχν. χκθσλα κε ηνλ Stigler, ηα θφκκαηα θαξηέι είλαη νπζηαζηηθά 

“θνηλφ πξαθηνξείν πσιήζεσλ”.
42

 

Οη Katz θαη Mair θαηεγνξηνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηχπσλ ησλ θνκκάησλ 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2.1.2 θαη παξαζέηνπλ πιήξσο θαηαηνπηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

ρξφλν πνπ εκθαλίζηεθαλ, ην θνηλφ πνπ ελζσκάησζαλ, ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπο, ηηο 

αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ην αληαγσληζηηθφ θαη εθινγηθφ πξνθίι, ηε δνπιεηά πνπ έθαλαλ 

θαη ηε πξνψζεζε ηνπο, ηηο εηζνδεκαηηθέο πεγέο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηζρπξψλ πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ θαη απιψλ κειψλ, ην πξνθίι απηψλ, ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο ησλ θνκκάησλ, ηε 

ζέζε ηνπο αλαθνξηθά κε ην θξάηνο θαη ηε θνηλσλία πνιηηψλ θαη ηέινο ην πξνθίι 

εθπξνζψπεζεο.  

Πίλαθαο 2.1.2 Οη ηχπνη ησλ θνκκάησλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

Υαξαθηεξηζηηθά  Κφκκαηα elite Κφκκαηα καδψλ Πνιπζπιιεθηηθ

ά θφκκαηα 

Κφκκαηα cartel 

Υξνληθή 

πεξίνδνο 

19νο αηψλαο  1880-1960 1945- 1970- 

Βαζκφο 

θνηλσληθν-

πνιηηηθήο 

ελζσκάησζεο 

Πεξηνξηζκέλε 

ςεθνθνξία 

Υεηξαθεηεκέλε 

θαη καδηθή 

ςεθνθνξία  

Μαδηθή 

ςεθνθνξία  

Μαδηθή 

ςεθνθνξία  

Δπίπεδν 

θαηαλνκήο 

πνιηηηθά 

ζρεηηθψλ πφξσλ  

Ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζηηθφ  

ρεηηθά 

πεξηνξηζκέλν  

Ληγφηεξν 

πεξηνξηζκέλν  

ρεηηθά δηάρπην  

Βαζηθνί ζηφρνη 

πνιηηηθήο 

Γηαλνκή 

πξνλνκίσλ  

Κνηλσληθή 

αλακφξθσζε (ή 

αληίζηαζε ζε 

απηή) 

Κνηλσληθή 

βειηίσζε  

Ζ πνιηηηθή σο 

επάγγεικα  

Πεγή 

αληαγσληζηηθφη

εηαο 

Απνδηδφκελε 

ζέζε (status)  

Αληηπξνζσπεπηη

θή ηθαλφηεηα  

Απνηειεζκαηηθ

φηεηα ηεο 

πνιηηηθήο 

Ηθαλφηεηεο 

management, 

απνηειεζκαηηθφ

ηεηα 

Πξφηππν Γηαρεηξίζηκν  Κηλεηνπνηνχκελ Αληαγσληζηηθφ  Πεξηνξηζκέλν 

                                                
42

Blyth, M., &Katz, R. S. (2005, January). From Catch-all Politics to Cartelisation: The Political 

Economy of the Cartel Party. West European Politics, Vol, 28, No. 1, 33-60 Retrieved 

fromhttps://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0140238042000297080θαηStigler, G. L. (1964). A 

Theory of Oligopoly. Journal of Political Economy, 72:1, 44-61. 
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εθινγηθήο 

αληαγσληζηηθφη

εηαο 

ν  

Φχζε ηεο 

θνκκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη 

εθζηξαηείαο  

Αζπζρέηηζην  Έληνλα 

εξγαηηθφ  

Έληνλα 

εξγαηηθφ θαη 

θνηλσληθφ  

Έληνλα 

θνηλσληθφ  

Βαζηθή πεγή 

ησλ πφξσλ ηνπ 

θφκκαηνο 

Πξνζσπηθέο 

επαθέο 

πλδξνκέο 

κειψλ θαη 

ζπλεηζθνξέο  

πλεηζθνξέο 

απφ κηα επξεία 

πνηθηιία πεγψλ 

Κξαηηθή 

επηδφηεζε  

ρέζεηο κεηαμχ 

κειψλ θαη 

πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ 

Ζ ειίη είλαη ηα 

“θνηλά” κέιε 

Bottom-up, ε 

ειίη είλαη 

ππεχζπλε γηα ηα 

κέιε  

Top-down, ηα 

κέιε είλαη 

νξγαλσκέλε 

δξψληεο 

(cheerleaders) 

γηα ηελ ειίη  

ηξσκαηνινγεκ

έλε, ακνηβαία 

απηνλνκία  

Υαξαθηήξαο 

ησλ κειψλ  

Πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο θαη 

ειηηίζηηθν 

πξνθίι  

Μεγάινο 

αξηζκφο θαη 

νκνγελνπνηεκέλ

ν πξνθίι, 

ελεξγή 

πξνζέιθπζε θαη 

εγθισβηζκφο, ε 

ζπλδξνκή 

κέινπο σο 

ινγηθή 

απφξξνηα 

θνηλήο 

ηαπηφηεηαο, 

έκθαζε ζηα 

δηθαηψκαηα θαη 

ζηηο 

ππνρξεψζεηο  

Ζ ζπλδξνκή 

κειψλ είλαη 

αλνηρηή πξνο 

φινπο 

(εηεξνγελέο 

πξνθίι) θαη 

ελζαξξχλεηαη, 

έκθαζε ζηα 

δηθαηψκαηα φρη 

φκσο ζηηο 

ππνρξεψζεηο, ε 

ζπκκεηνρή είλαη 

νξηαθά 

πξνζαξκνζκέλε 

ζηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ 

εκπιεθφκελνπ 

(individual)    

Παχνπλ λα είλαη 

ζεκαληηθά ηα 

δηθαηψκαηα θαη 

νη ππνρξεψζεηο 

(ε δηάθξηζε 

κεηαμχ κειψλ 

θαη κε-κειψλ 

δελ είλαη 

επδηάθξηηε), 

πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ζηα 

κέιε ππφ ηελ 

έλλνηα ησλ 

εκπιεθφκελσλ 

παξά ππφ ηελ 

έλλνηα ηνπ 

νξγαλσκέλνπ 

ζψκαηνο, κέιε 

πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηελ εδξαίσζε 

ηνπ “κχζνπ” 

Καλάιηα 

επηθνηλσλίαο 

Γηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο 

Σν θφκκα 

παξάγεη ηα δηθά 

ηνπ θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο 

Σν θφκκα 

δηαγσλίδεηαη γηα 

ηελ πξφζβαζε 

ζε κε-

θνκκαηηθά 

επηθνηλσληαθά 

θαλάιηα 

Σν θφκκα 

θεξδίδεη 

πξνλνκηνχρα 

πξφζβαζε ζε 

θξαηηθά 

ξπζκηδφκελα 

θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο  
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Σνπνζέηεζε ηνπ 

θφκκαηνο ζηνλ 

άμνλα θνηλσλίαο 

πνιηηψλ-

θξάηνπο 

Αζαθήο δεζκφο 

κεηαμχ θξάηνπο 

θαη πνιηηηθά 

ζπλαθνχο 

θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ  

Σν θφκκα 

αλήθεη ζηελ 

θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, αξρηθά 

σο εθπξφζσπνο 

ηεο λέαο έλλνηαο 

ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ 

Σα θφκκαηα σο 

κεζίηεο 

αληαγσληζκνχ 

(competing 

brokers) κεηαμχ 

θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη ηνπ 

θξάηνπο 

Σν θφκκα 

γίλεηαη κέξνο 

ηνπ θξάηνπο  

Αληηπξνζσπεπηη

θφ ζηπι  

Γηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην 

(Trustee)  

Αληηπξφζσπνο  Δπηρεηξεκαηίαο  Πξάθηνξαο ηνπ 

θξάηνπο (Agent 

of state)  

Πεγή (κηθ. απφ): Katz, R. S., & Mair, P. (1995, January 1). Changing Models of Party 

Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party - Richard S. Katz, 

Peter Mair, 1995. Retrieved from 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068895001001001 

χκθσλα κε ηνλ Neumann, θχξην κέιεκα ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ θνκκάησλ είλαη ε 

δηαζθάιηζε ςήθσλ. Απηφ ηνπο νδεγεί ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλήο γλψκεο θαη φρη ζηελ 

πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ηεο, ελψ πηνζεηείηαη κηα πην παζεηηθή πνιηηηθή ζηάζε. Οη 

Schumpeter θαη Downs πεξηγξάθνπλ ηνπο πνιηηηθνχο σο φληα κε κφλν θαη θχξην ζθνπφ ηελ 

θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο, κε θάζε ηξφπν θαη κέζν θαη κε ηελ πηνζέηεζε νπνηαζδήπνηε 

πνιηηηθήο ηνπο νδεγήζεη ζηελ εθινγή ηνπο.  

Σα θφκκαηα ελζσκάησζεο απφ ηελ άιιε επηζπκνχλ ηελ θηλεηνπνίεζε, ηελ έκπλεπζε, 

ηνλ δηαθσηηζκφ. Γχζθνια ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη έρνπλ παζεηηθή πνιηηηθή ζηάζε. Ο 

Neumann ζεσξνχζε πσο ην θφκκα ππξήλα είλαη ην πιένλ ηππηθφ παξάδεηγκα θφκκαηνο 

θηλεηνπνίεζεο, παξφια απηά φκσο ηα καδηθά θαη ζνζηαιηζηηθά θφκκαηα έρνπλ -φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Heywood- «ηάζεηο θηλεηνπνίεζεο ησλ καδψλ».  

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνκκάησλ έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν απηά 

απνδέρνληαη ηελ θαζεζηεθπία ηάμε ή ελαληηψλνληαη ζε απηήλ δηαθξίλνληαο ηα ζε 

ζπληαγκαηηθά θαη επαλαζηαηηθά. Έηζη, ζηα ζπληαγκαηηθά θφκκαηα αλαγλσξίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ άιισλ θνκκάησλ, θηλνχληαη ζε κηα ινγηθή θαλφλσλ θαη 

δέζκεπζεο, ζέβνληαη ηνπο φξνπο ηνπ εθινγηθνχ παηρληδηνχ θαη πηζηεχνπλ ζηνλ δηαρσξηζκφ 

θξάηνπο θαη θφκκαηνο, θπβεξλψληνο θφκκαηνο (ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο) θαη θξαηηθψλ 

ζεζκψλ (γξαθεηνθξαηία, δηθαζηηθή εμνπζία, αζηπλνκία θ.ν.θ). Σέινο, απηή ε κνξθή 

θνκκάησλ είλαη πνπ δηαπλέεη ηα κεγάια θφκκαηα ζηηο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίεο. ηνλ 

αληίπνδα, ζηα επαλαζηαηηθά θφκκαηα, παξαηεξείηαη έλαο αληηζπζηεκηθφο θαη 

αληηζπληαγκαηηθφο ραξαθηήξαο. Μπνξεί λα έρνπλ είηε αξηζηεξή, είηε δεμηά ηνπνζέηεζε θαη 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068895001001001
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ζηφρνο ηνπο είλαη ε θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο θαη ε αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο δνκήο. εκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επαλαζηαηηθψλ θνκκάησλ είλαη ε εγθαζίδξπζε κηαο κφληκεο ζρέζεο 

θξάηνπο-θφκκαηνο θαη ε θαηαπίεζε ησλ ππνινίπσλ θνκκάησλ.  

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία νκάδα έρεη λα θάλεη κε ηελ ηδενινγηθνπνιηηηθφ άμνλα ζηνλ 

νπνίν αλαθέξνληαη ηα θφκκαηα, δειαδή ε δηάθξηζε απηή γίλεηαη βάζε ηνπ ηδενινγηθνχ 

ζηίγκαηνο πνπ θέξεη θάζε θφκκα ζηνλ ηδενινγηθφ άμνλα δεμηά-αξηζηεξά. χκθσλα κε 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα θφκκαηα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηνλ ηδενινγηθφ άμνλα ηεο 

αξηζηεξάο ή ηεο δεμηάο. Ο Heywood ηνπνζεηεί ζηελ “Αξηζηεξά” ηα πξννδεπηηθά, ηα 

ζνζηαιηζηηθά θαη ηα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα ελψ ν ραξαθηήξαο ηνπο δηέπεηαη απφ αθνζίσζε 

ζηελ αιιαγή θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπο πξνέξρνληαη απφ θησρνχο θαη κε πξνλνκηνχρνπο. Ζ 

αξηζηεξά ζρεηίδεηαη κε έλλνηεο φπσο ε ειεπζεξία, ε ηζφηεηα, ε αδειθφηεηα, ηα δηθαηψκαηα, 

ε πξφνδνο, ε κεηαξξχζκηζε θαη ν δηεζληζκφο.
43

 Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 19νπ αηψλα, ε 

Αξηζηεξά ζπλδέζεθε απφιπηα κε ηελ έλλνηα ηεο επαλάζηαζεο, ε νπνία εξκελεχζεθε απφ ηνλ 

L. A. Blanqui σο “κηα παξαδεηγκαηηθή ελέξγεηα πνπ ζα πξνθαινχζε ηε γεληθή εμέγεξζε ηνπ 

ιανχ”. πγθξνχζηεθε θπξίσο κε ηνλ θηιειεπζεξηζκφ, πηζηεχνληαο φηη νη θηιειεχζεξνη 

κείσλαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ιανχ. ηε ζπλέρεηα, παξά ην 

γεγνλφο πσο ε εμέγεξζε σο έλλνηα θαη νη ζπλσκνηηθέο κέζνδνη αλαπηχρζεθαλ ζε κηα πεξίνδν 

έληνλεο θαηαπίεζεο θαη ινγνθξηζίαο, ηαπηίζηεθε σο κέζνδνο θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα κε ηνπο 

αλαξρηθνχο, κε “παηέξα” θαη θχξην -κεηαμχ άιισλ- εθθξαζηή ηνπ αλαξρηζκνχ ηνλ ξψζν 

ζεσξεηηθφ M. Bakunin.
44

 εκαληηθή είλαη ε εκθάληζε θνκκάησλ πνπ απηνπξνζδηνξίδνληαη 

σο “Νέα Αξηζηεξά”. Σα θφκκαηα απηά πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηε θαλδηλαβία, ζηε Γαιιία 

θαη ζηηο Κάησ Υψξεο θαη πξφζθαηα αλαπηχρζεθαλ ζε ρψξεο φπσο ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε 

Διβεηία θαη ε Γεξκαλία. Παξνπζηάδνπλ ζπγθιίλνπζεο απφςεηο κε “νηθνινγηθά” ή “πξάζηλα” 

θφκκαηα, ελψ δελ κπνξεί λα γίλεη ηαχηηζε νχηε κε παξαδνζηαθά ζπληεξεηηθέο ηδενινγίεο, 

νχηε κε ζνζηαιηζηηθέο.
45

 

 ηε “Γεμηά” ηνπνζεηνχληαη ηα ζπληεξεηηθά θαη θαζηζηηθά θφκκαηα, ηα νπνία 

ζπγρξσηίδνληαη κε έλλνηεο φπσο ε εμνπζία, ε ηεξαξρία, ε ηάμε, ηα θαζήθνληα, ε παξάδνζε, ε 

                                                
43

Heywood, Α. (2006). ΔηζαγσγήζηελΠνιηηηθή. Δθδφζεηο: ΠΟΛΗ. ζει. 249-250 
44

Eley, G. (2010). Σθπξειαηώληαο ηε δεµνθξαηία Ιζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο 1850 - 1923 (Θ 

Καηζηθεξφο, Trans.). Δθδφζεηο αββάιαο., ζει. 84-93, βι, επίζεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ν Π. 

Κξνπφηθηλ, ν Δ. Μαιαηέζηα, ν Α. Μπέξθκαλ θ.α.  
45

 Kitschelt, H. P. (2011, June 13). Left-Libertarian Parties: Explaining Innovation in Competitive 

Party Systems | World Politics. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/journals/world-

politics/article/leftlibertarian-parties-explaining-innovation-in-competitive-party-

systems/94F9185633ADCBC8837997848AAF96DA 

https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/leftlibertarian-parties-explaining-innovation-in-competitive-party-systems/94F9185633ADCBC8837997848AAF96DA
https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/leftlibertarian-parties-explaining-innovation-in-competitive-party-systems/94F9185633ADCBC8837997848AAF96DA
https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/leftlibertarian-parties-explaining-innovation-in-competitive-party-systems/94F9185633ADCBC8837997848AAF96DA


 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~31~ 

αληίδξαζε θαη ν εζληθηζκφο.
46

 Ο M. Mazower ππνγξακκίδεη πσο ε Γεμηά δξα πεξηζζφηεξν 

άκεζα θαη βαζηζκέλε ζηε δηαίζζεζε, παξά ζηε ινγηθή θαη ην ιφγν. Δπηθεληξψλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Ηηαιίαο ηνπ Mussolini, ηεο Γεξκαλίαο ηνπ Hitler, ηεο 

Διιάδαο ηνπ Μεηαμά θαη εμεγεί πσο ε “Νέα Γεμηά”, ελψ “δηαηεξνχζε ηελ εμνπζία κε ηα 

εξγαιεία ηεο καδηθήο πνιηηηθήο” ήηαλ δηζηαθηηθή θαη ίζσο θνβφηαλ ηελ είζνδν ησλ καδψλ 

ζηε πνιηηηθή. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄30, νη πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο θαίλεηαη λα 

πεξλνχλ κηα ηδενινγηθή θξίζε, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπο, φζν θαη κεηαμχ ηνπο θαζψο πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθνί εκθχιηνη κεηαμχ Αξηζηεξάο θαη Γεμηάο.
47

 ηελ 

ειιεληθή πεξίπησζε, απφ ην 1981 θαη έπεηηα, ε Γεμηά ηαπηίζηεθε κε πξνλνκηνχρνπο πνιίηεο, 

κε ηελ αγνξά θαη ην θεθάιαην, ελψ ζθνπφο ηεο ήηαλ ν έιεγρνο ηνπ θξάηνπο θαη 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ, ψζηε λα νξγαλψζεη ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία.
48

 Καηά ηε δεθαεηία 

ηνπ „70, αλαπηχρζεθε απηφ πνπ νξίδεηαη σο “Νέα Γεμηά”. Δπί ηεο νπζίαο πξφθεηηαη γηα έλαλ 

αξθεηά επξχ φξν, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηα “θιαζηθά θηιειεχζεξα νηθνλνκηθά” 

κε ηελ “παξαδνζηαθή ζπληεξεηηθή θνηλσληθή ζεσξία”.
49

 

Παξφια απηά, ζήκεξα δελ κπνξνχκε λα είκαζηε απφιπηνη σο πξνο ηνλ δηαρσξηζκφ 

ησλ θνκκάησλ κεηαμχ αξηζηεξάο θαη δεμηάο, θαζψο πνιιά θφκκαηα δηαηεξνχλ ζέζεηο πνπ ζα 

ηνπνζεηνχζε θαλείο ζην θέληξν ηνπ άμνλα αξηζηεξάο–δεμηάο, νπφηε δελ κπνξνχλ ζε θακία 

πεξίπησζε λα ζεσξεζνχλ ην έλα ή ην άιιν. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θνκκάησλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ελψ θαη ζην ίδην πνιηηηθφ θάζκα 

ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο.
50

Οη ίδηεο νη έλλνηεο “Αξηζηεξά” θαη “Γεμηά” έρνπλ 

ππνζηεί ζεκαληηθή κεηάιιαμε κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη απηφ γίλεηαη αλαινγηθά κε 

ηε πνιηηηθή ζθελή, ηε πνιηηηθή αηδέληα ηεο θάζε ρψξαο θαη ην πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην, ζην νπνίν θηλείηαη. ηα ηέιε ηνπ ΄90 θαη ηδηαίηεξα απφ ην 2000 θαη κεηά, 

παξαηεξείηαη κηα γεληθφηεξε ελλνηνινγηθή ζχγρπζε ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, 

αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζηνλ άμνλα αξηζηεξάο-δεμηάο.
51
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2.2 χγρξνλνη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε ζρέζε πνιηηψλ θαη θνκκάησλ 

Σα πνιηηηθά θφκκαηα ζεσξνχληαη ίζσο ν θπξηφηεξνο άμνλαο θηλεηνπνίεζεο ηνπ 20νπ 

αηψλα. χκθσλα κε ηνλ Ostrogorsky, “ζε όπνηα ρώξα θαη αλ αλαπηύζζνληαη, νη θνκκαηηθνί 

νξγαληζκνί απνηεινύλ ην θύξην κέζν γηα ηελ έθθξαζε ησλ πνιηηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο 

ελεξγνύ βνύιεζεο ησλ πνιηηώλ”. Με αθνξκή ηελ εμέιημε ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, νη R. Hague θαη M. Harrop αλαξσηηνχληαη αλ ν 21νο αηψλαο είλαη κηα πεξίνδνο 

θξίζεο γηα ηα θφκκαηα ή αλ πξφθεηηαη γηα ζηξνθή θηινζνθίαο θαη κεηάβαζε απφ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ “ελεξγψλ δξψλησλ ηεο θνηλσλίαο” ζε “αθηιφμελν”, γηα ηνπο πνιίηεο κε 

πνιηηηθή ζπλείδεζε, ρψξν. ε αληίζεζε κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ησλ θνκκάησλ, ηελ θχξηα 

πνιηηηθή έθθξαζε ησλ πνιηηηθνπνηεκέλσλ πνιηηψλ θαίλεηαη λα έρνπλ αλαιάβεη νη νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ θαη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα.
52

 Ο πξνβιεκαηηζκφο έγθεηηαη ζην θαηά πφζν νη 

απνθάζεηο θαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κεγάισλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ είλαη νξζά 

δνκεκέλεο.
53

 ηελ Διιάδα, απηφ είλαη απφξξνηα ελφο γεληθφηεξα ιαλζαζκέλα ηνπνζεηεκέλα 

πιαηζίνπ γχξσ απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ην αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν έρεη 

εδξαησζεί ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή λννηξνπία. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα Κνηλνηηθά 

Πιαίζηα ηήξημεο (ΚΠ). Ζ έιιεηςε ελφο θαιά δνκεκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ, ε απνπζία ηφζν ηεο ηερληθήο, φζν θαη νξγαλσηηθήο 

ππνδνκήο, ε απνπζία ηεο εμεηδίθεπζεο, ε θαθνδηαρείξηζε, νη αλεπαξθείο επηηξνπέο 

παξαθνινχζεζεο, ε ζπαηάιε ησλ πφξσλ, ε έιιεηςε ζηήξημεο ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ-

πνιηηηθψλ είλαη κεξηθά κφλν πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη σο ιάζε πνπ έγηλαλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΠ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε 

“αλαπηπμηαθή εκπινθή”, ην αδηέμνδν δειαδή κπξνζηά ζηελ επηζπκία ηνπ λα έξζεη κηα 

κεηαξξχζκηζε νπζίαο θαη έλα αμηαθφ αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα.
54

 Κάπνηνη ζρεηίδνπλ ηελ 

πνιηηηθή κε ηε βηνινγηθή εμέιημε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θαη ηα δχν εκπεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία 
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ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο επηινγήο. Χο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θάπνηνη νξγαληζκνί επηβηψλνπλ θαη θάπνηνη άιινη 

θξίλνληαη αλεπαξθείο.
55

 Έηζη θαη ζηα θφκκαηα.   

Απφ κηα άιιε νπηηθή γσλία, ν N. εβαζηάθεο, αλαθνξηθά κε ηελ απαμίσζε ηεο 

πνιηηηθήο δξάζεο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο γεληθφηεξα, δέρεηαη πσο ε ειιεληθή 

θνηλσλία έρεη “ζεκαδεπηεί” σο ρψξα “κεησκέλσλ πνιηηηθψλ πξνζδνθηψλ”.
56

 Σα αίηηα ηεο 

κεησκέλεο απηήο “πξνζδνθίαο” απφ ηελ πνιηηηθή κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θπξίσο ζηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θνξείο, ζηνλ 

ιατθηζκφ θαη ζην αζεξάπεπηα εδξαησκέλν θαζεζηψο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, θάηη πνπ 

ππνζηεξίδεηαη επίζεο απφ ηνλ T. Κνιιίληδα,
57

 ηνπο  Γ. Παπνχιηα θαη Υ. Σζνχθα
58

 θαη ηνλ Ν. 

Μνπδέιε.
59

 Μέλνληαο κάιηζηα ζε απηφ ην αηψλην “πνιηηηθφ αγθάζη” ηεο ειιεληθήο 

πεξίπησζεο, απηφ ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ην ππάξρνλ ζχζηεκα γηα 

ηελ εθινγή Βνπιεπηψλ ζην Δζληθφ Κνηλνβνχιην εμππεξεηεί ηε δηαηψληζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαζψο επίζεο αθήλεη ηνλ ίδην ηνλ πνιηηηθφ εθηεζεηκέλν απέλαληη ζε νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο θαη ΜΜΔ.
60

 Ο Fukuyama νξίδεη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο σο ακνηβαία αληαιιαγή 

εχλνηαο κεηαμχ δχν εκπιεθφκελσλ δηαθνξεηηθνχ θχξνπο θαη εμνπζίαο, κε ζθνπφ ηελ πίζηε 

θαη ηελ πνιηηηθή ζηήξημε. Δμεγεί πσο εκθαλίδνληαη επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα, 

φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, αθνχ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη αθνξνχλ 

θπξίσο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, άκεζεο ρξεκαηηθέο απνιαβέο, πνιηηηθέο ράξεο ή 

δεκφζηα αγαζά (φπσο είλαη ε πγεία θαη ε εθπαίδεπζε). Απηφ απφ ηε κηα επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ δηνηθείλ θαη απφ ηελ άιιε ελδπλακψλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο ειίη.
61

 

Με δεδνκέλν ην φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο -σο έλλνηα- απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζθαικάησλ θαη ζηνλ πιήξε έιεγρν ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζπλδπάδνληαο ηελ θαηλνηνκία κε εδξαησκέλα πξφηππα ζηξαηεγηθψλ 

δηνηθήζεσλ πνπ βαζίδνπλ ηε θηινζνθία ηνπο ζην “doing the right things”, ζα κπνξνχζε λα 
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πεη θαλείο πσο ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί ην Α θαη ην Χ ζε έλα θφκκα, φπσο θαη ζε 

κηα επηρείξεζε. ιεο νη δηαδηθαζίεο θηλνχληαη θαη πνξεχνληαη βάζεη ελφο ζρεδίνπ, βάζεη ελφο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζεσξεηηθά ζα ηνπο επηηξέςεη λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο. 

Γηα απηφ ην ιφγν, ινηπφλ, έρεη έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν. Γηαηί επί ηεο νπζίαο πξφθεηηαη 

γηα ηνλ ηνκέα πνπ θαιείηαη λα νξηνζεηήζεη, λα ζρεδηάζεη, λα νξγαλψζεη, λα πξνβιέςεη 

πηζαλά ιάζε θαη ιχζεηο, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα πηζαλά ζελάξηα ζθαικάησλ ζε θάζε 

δηαδηθαζία.  

πσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ππήξμε κηα ζεηξά αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ πξνβιήκαηα 

θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ΚΠ. Παξαηεξψληαο ηα ιάζε πνπ αλαθέξνληαη έλα πξνο έλα απφ 

ηνπο Θ. Πειαγίδε θαη Μ. Μεηζφπνπιν, ζα δηαπηζηψζνπκε αθελφο πσο φια είλαη απφξξνηα 

ελφο θαθψο δνκεκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη -δπζηπρψο- είλαη 

πξνβιήκαηα πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηα ΚΠ, θαζψο νιφθιεξε ε λννηξνπία ιήςεο 

απνθάζεσλ είλαη δνκεκέλε ζε θαθνχο ζηξαηεγηθνχο ζρεδηαζκνχο. Αθφκα θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ “πέηπραλ”, παξνπζίαζαλ ζθάικαηα ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ελδερνκέλσο ζα 

κπνξνχζαλ λα είραλ πξνβιεθζεί θαη απνθεπρζεί κε ηε ρξήζε απιψλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο 

(quality tools). Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νη πνιίηεο έρνπλ “κεησκέλεο 

πξνζδνθίεο”.
62

  χκθσλα κε ην National Democratic Institute (NDI), ππάξρνπλ ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίδνληαη ζηα πγηή πνιηηηθά θφκκαηα. Απηά είλαη: (1) ε αλάπηπμε 

θαη δηαηήξεζε δεκνθξαηηθψλ εζσηεξηθψλ δνκψλ, (2) ε πξνψζεζε θαη επηβνιή ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο θαη (3) ε αλαδσνγφλεζε ησλ κειψλ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο 

λέσλ ηνκέσλ.
63

 ε έξεπλα ηνπ Transparency International ην 2018, γηα ηε δηαθζνξά ζην 

δεκφζην ηνκέα, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 67ε ζέζε αλάκεζα ζε 180 ρψξεο.
64

  Δπλφεην είλαη πσο 

ε δηαθζνξά δελ επηηξέπεη νχηε ηελ αλάπηπμε δεκνθξαηηθψλ εζσηεξηθψλ δνκψλ, νχηε ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο. ρεηηθά κε ηε ινγνδνζία, κηθξή ζεκαζία έρεη σο εζσθνκκαηηθφο 

ζεζκφο  αθνχ θαίλεηαη λα ππνρσξεί έλαληη ηνπ ππέξηεξνπ ζηνρνπ ηεο θαηάιεςεο ηεο 

εμνπζίαο, ηεο αχμεζεο ηνπ εθινγηθνχ πνζνζηνχ θ.ιπ. ε θπβεξλεηηθφ επίπεδν,  ε Διιάδα 

                                                
62

 Έλα παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο απνθαηάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πνιηηψλ θαη 

πνιηηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο ζεκαληηθψλ γηα ηελ θνηλσλία ζεκάησλ είλαη ε 

ίδξπζε ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (κε πνιηηηθά φξγαλα). ηφρνο ηνπο είλαη ε πην 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ. Πεγή:Μαπξνκνχζηαθνπ, Ή. 

(2012). χγρξνλεο Μνξθέο Γηνίθεζεο. Μηα ζπγθξηηηθή & Δπξσπατθή πξνζέγγηζε ησλ Αλεμάξηεησλ 

Αξρψλ Γηνίθεζεο. Δθδφζεηο: ΝνκηθήΒηβιηνζήθε. 
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Breth, E., Quibell J. (2003). Best Practices of Effective Parties: Three Training Modules for Political 

Parties. National Democratic Institute for Foreign Affairs (NDI). 
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 E.V., T. I. (2018). Corruption Perceptions Index 2018. Retrieved from 

https://www.transparency.org/cpi2018 

https://www.transparency.org/cpi2018
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πεξηιακβάλεηαη ζηηο ρψξεο πνπ γηα ηνπο ππνπξγνχο ηζρχεη ε θνηλή πνηληθή λνκνζεζία θαη γηα 

ηελ πξφνδν ηεο ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο Βνπιήο. 

Ήδε ην ζρεηηθφ άξζξν 86 ηνπ πληάγκαηνο πνπ ςεθίζηεθε κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ έηνπο 

2001, θαζψο θαη ν εθηειεζηηθφο λφκνο «Πεξί επζχλεο ππνπξγψλ» (λ. 3126/2003),  ρξήδνπλ 

ζεκαληηθψλ  βειηηψζεσλ θαηά γεληθή νκνινγία. Αλαθνξηθά, ηέινο, κε ηελ πξνζέγγηζε λέσλ 

ηνκέσλ, ήδε νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηνπνζεηεζεί πεξί απηνχ δειψλνληαο ηελ αγσλία ηνπο πξνο 

ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ. Αληηζέησο ηα θφκκαηα δελ ζπλνκνινγνχλ -γηα 

επλφεηνπο ιφγνπο- ηελ έιιεηςε ηθαλψλ ζηειερψλ ζε απηά.  Δλησκεηαμχ, ε  “Νέα Δπνρή” ηεο 

4εο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο βξίζθεη ηελ Διιάδα κε γλσζηηθέο ειιείςεηο αθφκα θαη ζηελ 

απιή ρξήζε Ζ/Τ.  ηελ πνξεία γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ησλ ηξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα πγηή πνιηηηθά θφκκαηα.  

Σα θφκκαηα ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ζθελήο ζηηο εθινγέο ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2019, 

θαίλεηαη λα έθαλαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πξνεθινγηθά θαη φπσο φια δείρλνπλ ηα παιαηά, 

κεγάια θφκκαηα εμνπζίαο πηνζέηεζαλ ηφζν εζσηεξηθέο αιιαγέο, ζηνλ ηξφπν ιήςεο 

απνθάζεσλ, φζν θαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ απηφ πνπ λνείηαη σο (πνιηηηθφ) “brand”, ην 

ζχλνιν, δειαδή, ησλ πξνζηηζέκελσλ αληηιήςεσλ γηα έλα πνιηηηθφ θφκκα ή πνιηηηθφ 

πξφζσπν. Απηέο ζρεκαηίδνληαη αλ εμεηάζεη θαλείο ηε ζρέζε ηνπ πειάηε/ςεθνθφξνπ κε ην 

θφκκα/πξφζσπν ή αλ εμεηάζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ (ςήθνη, εθινγηθέο λίθεο θιπ). Σν re-

branding είλαη επί ηεο νπζίαο ε αλαδφκεζε ηνπ αξρηθνχ brand, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

θαιχηεξσλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ. Δίλαη ε εθ λένπ ράξαμε ζηξαηεγηθήο. χκθσλα κε 

ηελ C. Needham, ηα θφκκαηα γηα λα έρνπλ κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή re-branding ζα 

πξέπεη αξρηθά (1) λα έρνπλ απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν δξάζεο, (2) λα θαζηζηνχλ ζαθή ηα 

δπλαηά ζεκεία ηνπο ή ηα ζεκεία ππεξνρήο ηνπο έλαληη ησλ ππνινίπσλ, (3) λα δεκηνπξγνχλ 

αίζζεζε εκπηζηνζχλεο θαη κείσζεο ηνπ ξίζθνπ ζηνλ ςεθνθφξν, (4) λα παξνπζηάδνληαη ηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απιά θαη θαηαλνεηά ζηνλ απιφ πνιίηε, (5) 

λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίπαια θφκκαηα θαη λα μερσξίδνπλ κε ηε ζηάζε ηνπο, (6) λα 

πξνάγνπλ εζηθέο αμίεο θαη αξεηέο, (7) λα πξνρσξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπο 

θαη (8) λα εθπέκπνπλ ζεηηθά κελχκαηα γηα ηε δσή ησλ πνιηηψλ.
65

 Σα θφκκαηα ηεο ειιεληθήο 

πνιηηηθήο ζθελήο, ελ φςεη ηφζν ησλ επξσεθινγψλ ηνπ 2019, φζν θαη ησλ εζληθψλ εθινγψλ 

ηνπ ίδηνπ έηνπο, θαίλεηαη λα επέλδπζαλ ζεκαληηθά ζηελ αλαδηακφξθσζε ηφζν ησλ νπηηθψλ 

ζπκβφισλ, φζν θαη νιφθιεξνπ ηνπ πξνθίι θαη ηνπ χθνπο ηεο ξεηνξηθήο ηνπο. χκθσλα, 
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 Needham, C. (2005). Brand Leaders: Clinton, Blair and the Limitations of the Permanent Campaign 

- Catherine Needham, 2005. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-

9248.2005.00532.xVOL. 53, 343-361 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9248.2005.00532.x
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κάιηζηα, κε αλαιπηηθφ ξεπνξηάδ ηνπ BBC, κε ζέκα “Γηαηί νη απνγνεηεπκέλνη λένη 

ςεθνθφξνη γίλνληαη πην ζπληεξεηηθνί”, απνδεηθλχεηαη πσο ν θπληζκφο θαη ε απνζηξνθή 

πξνο ηελ αθξαία επαλαζηαηηθή ξεηνξηθή θαίλεηαη λα έρεη θνπξάζεη ηνπο ςεθνθφξνπο. ηηο 

επξσεθινγέο δε, ην 30,5% ησλ ειιήλσλ ςεθνθφξσλ ειηθίαο 18-24 εηψλ εκπηζηεχηεθε ην 

θεληξνδεμηφ θφκκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ελψ παξάιιεια φλησο εληνπίδνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο ζπγθξηηηθά κε πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο ηνπ θαη 

πξνθίι.
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Κεθάιαην 3
ν
 

Πξφηππα ζηξαηεγηθνχ management: απφ ηηο επηρεηξήζεηο  ζηελ 

πνιηηηθή 

 ην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη ηα πξφηππα ζηξαηεγηθνχ management πνπ αλαπηχρζεθαλ 

κπξνζηά ζηελ αλάγθε βέιηηζηεο δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ξερσξίδνπλ 

ηξία βαζηθά πξφηππα πνπ αθελφο νη επηρεηξήζεηο δείρλνπλ λα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν θαη 

αθεηέξνπ εθηηκάηαη πσο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ θαιχηεξα ζε ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Ξεθηλψληαο κε ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, 

πξνρσξψληαο ζηε Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ θαη θιείλνληαο κε ηελ Γηνίθεζε κε ην 

Παξάδεηγκα, γίλεηαη αλαιπηηθή επεμήγεζε ησλ ιφγσλ θαη ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ νη αξρέο ηνπο απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Γχζθνια ζα κπνξνχζε 

λα πεη θάπνηνο φηη ηα παξαθάησ πξφηππα κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ζε 

νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ θαη αλ εθαξκνζηνχλ, κηαο θαη νη επηρεηξήζεηο-πξφηππα δελ 

δηαζέηνπλ “ζπληαγή”. Μπνξνχκε φκσο λα πνχκε κε ζηγνπξηά φηη απνηεινχλ δνθηκαζκέλεο 

κεζφδνπο, πνπ έρνπλ βειηηψζεη ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηηο έρνπλ σθειήζεη ζηελ επίιπζε βαζηθψλ ή πεξηζζφηεξν ζχλζεησλ 

δεηεκάησλ. Σν management θαη ε ηθαλφηεηα πηνζέηεζεο (adaptability) “θαιψλ πξαθηηθψλ” 

είλαη απηφ πνπ απνηειεί γηα ηα θφκκαηα έλα “κνληέιν δηαξθνχο επηηπρίαο” απφ ηελ άπνςε 

πσο δηαζθαιίδεηαη απηφ πνπ νξίδεηαη σο “good governance” ή ρξεζηή δηνίθεζε. ηελ 

ειιεληθή πεξίπησζε έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο λνκνζέηεζεο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο πσο έρνπλ ςεθηζηεί λφκνη πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνηφηεηα, ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζφλησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη, 

ηελ θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε απνδνηηθφηεηαο θ.ν.θ.
67

 ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη απφδεημε φηη νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ έρνπλ εθαξκνζηεί, 

θαη αλ έρνπλ ζε πνηνπο θνξείο θαη πσο απηνί θαηάθεξαλ λα πηνζεηήζνπλ αξρέο ηεο δηνίθεζεο 

                                                
67βι. ελδεηθηηθά Ν. 2889/2001, ΠΓ 84/2001, Ν. 3230/2004, Ν. 3329/2005, ΠΓ 21/2006 θαη 

Ν. 3918/2011, πνπ αλαθέξνληαη -κεηαμχ άιισλ- ζπγθεθξηκέλα ζε παξάγνληεο φπσο ε 

εμππεξέηεζε, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ θ.α. ζην ηνκέα ηεο 

Τγείαο. Δπίζεο, ην 2019 κεγάιν ελδηαθέξνλ ζπγθέληξσζε ν λφκνο γηα ην Γείθηε Πνηφηεηαο 

Ννκνζέηεζεο (Ν.4622/2019), ηνλ νπνίν εμέηαζε θαη αλέιπζε εθηελψο ην Κέληξν 

Φηιειεχζεξσλ Μειεηψλ – ΚΔΦίΜ Μάξθνο Γξαγνχκεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο κειεηά επί 

ηεο νπζίαο ηελ “θαιή λνκνζέηεζε” θαη απνηειεί κηα πξψηε πξνζπάζεηα λα πεξηνξίζεη ην 

πξφβιεκα ηεο πνιπλνκίαο θαη ηεο θαθήο πνηφηεηαο ησλ λφκσλ (θαη άξα ηεο θαθήο πνηφηεηαο 

ηεο Γεκνθξαηίαο).  
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επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη επίζεο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνη θαη “έηνηκνη πξνο ρξήζε” γηα ηνλ 

ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. Ο λνκνζέηεο, φκσο, θαίλεηαη λα έρεη θάλεη απηφ πνπ έπξεπε. Ζ 

πνιηηηθή βνχιεζε ζα πξέπεη λα θάλεη ηα ππφινηπα. 

3.1 Αλάιπζε πξνηχπνπ ζηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

 Έρνληαο πηνζεηήζεη ζαλ θνηλή παξαδνρή φηη νη επηρεηξήζεηο-πξφηππα θαη θάζε νηθνλνκηθφο 

νξγαληζκφο θαιείηαη λα αλαιχζεη, λα εθηηκήζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ην πιαίζην ηεο 

ινγηθήο πνπ ζα βαζηζηνχλ γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξίδνληαη ζε ηέζζεξηο 

ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Οη ηέζζεξηο βαζηθέο απηέο αξρέο είλαη (1) ε κεγέζπλζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, (2) ν -θαηά ην δπλαηφλ- πεξηνξηζκφο ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ, 

(3) ε -θαηά ην δπλαηφλ- κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη (4) ε απνθπγή ή ε 

πξφιεςε θηλδχλσλ θαη πηζαλψλ ιαζψλ. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ έρεη ε πξφβιεςε δπλαηψλ 

ελαιιαθηηθψλ.
68

 Οη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

πξνηχπνπ ζηξαηεγηθήο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). 

Χο ΓΟΠ νξίδνπκε ην κνληέιν δηνίθεζεο πνπ έρεη σο θέληξν βάξνπο ηεο ηελ 

πνηφηεηα. Ζ επίηεπμε απηήο ζηεξίδεηαη ζηελ άςνγε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ ησλ κειψλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ άκεζα.
69

 χκθσλα κε ηνλ 

J. Oakland (Oakland, 1997), ε ΓΟΠ απνηειεί “έλαλ ηξφπν δηνίθεζεο πνπ απνζθνπεί ζηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο ειαζηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο”.
70

 Τπνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα φισλ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε κηα νληφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο δεισκέλεο θαη ζησπεξέο 

αλάγθεο, φηη έλα ζηνηρείν πνηφηεηαο ζα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζηελ ππεξεζία θαη φηη είλαη 

θαηάιιειν γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ.
71

 

Ζ ΓΟΠ ή δηνίθεζε γηα ηελ πνηφηεηα μεθίλεζε σο θηινζνθία πεξί ην 1950, απφ ηνπο 

Ακεξηθαλνχο E. Deming θαη J. Juran, νη νπνίνη αλέπηπμαλ πξαθηηθέο εθαξκνγψλ ηεο ζε 
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Ηαπσλία θαη Ακεξηθή, δίλνληαο έηζη ην θχξνο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο 

θαη ζεκαληηθψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηηο βηνκεραλίεο.
72

 

Με ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, ηε ζέζπηζε αξρψλ ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ε ΓΟΠ εζηηάδεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηφζν θαηά 

ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, φζν θαη ηεο ηειηθήο εκπεηξίαο ηνπ θαηαλαισηή. Γίλεηαη δε ηφζε 

έκθαζε ζηελ νπζηαζηηθή έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, πνπ δελ ζηακαηά λα ηελ παξέρεη κε ηελ 

αγνξά ηνπ πξντφληνο ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. ε θάζε επηρείξεζε πνπ δηνηθείηαη βάζεη 

αξρψλ ΓΟΠ ππάξρεη έλα πιήξσο αλεπηπγκέλν ζχζηεκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ, εχρξεζηεο 

θφξκεο επηζηξνθψλ/αιιαγψλ, θαιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη φξνη πνπ ζέβνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, φρη απφ θφβν πξνο ηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή αιιά απφ 

ηελ θαιιηέξγεηα κηαο πειαηνθεληξηθήο αληίιεςεο.  

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο αξρηθά ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηα θπζηθά αγαζά θαη ζθνπφο 

ηεο ήηαλ λα πξνζδψζεη ζε απηά κεγαιχηεξε ειθπζηηθφηεηα, απψιεηα ζθαικάησλ θαη 

καθξνρξφληα αμηνπηζηία. Ζ ζεκεξηλή ρξήζε ηεο ΓΟΠ ζπκίδεη ζε κηθξφ βαζκφ ην πιαίζην 

πηνζέηεζεο πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηα πξψηα βήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο. Με ηελ 

“παξαδνζηαθή” κνξθή ηεο, ε ΓΟΠ εζηίαδε ζηνλ εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν ηνπ πξντφληνο, ζηελ 

απαινηθή ησλ ειαηησκάησλ θαη ζηνλ επίζεο εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκθσλνχζαλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Με ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ αθνινχζεζε κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε απφ ηνπο E. Deming θαη J. M. 

Juran, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ εμάιεηςε πνηνηηθψλ ειαηησκάησλ. θνπφο 

ηεο επηρείξεζεο είλαη πηα ν έιεγρνο λα γίλεηαη παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, 

επηηξέπνληαο ηε ιχζε θαη ηε πξφιεςε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πνηφηεηα. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε κηα θνπιηνχξα πνπ ήζειε ηελ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί 

έρνληαο σο βάζε ηε ζπλερή βειηίσζε.
73

 Αληηζηνίρσο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα δελ αξθεί λα 

πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο, πξάμεηο, ζεζκνχο θ.ιπ. αιιά ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη λα πξνζαξκφδνπλ, λα επηθαηξνπνηνχλ θαη λα βειηηψλνπλ απηά 

ζπλερψο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζθνπνχο/ππνρξεψζεηο ηνπο.  

Μέλνληαο ζηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο, ε ΓΟΠ πηνζέηεζε θάπνηεο πνιχ βαζηθέο αξρέο 

πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα επηηπγράλεη ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο, ηελ πνηφηεηα. Λφγσ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο ζα εζηηάζνπκε ζε απηέο ηηο αξρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

                                                
72

Υπηήξεο, Λ. (2013). Μάλαηδκελη Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Αζήλα :Δθδφζεηο Φαίδηκνο. ζει. 
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απνδεηρζνχλ σθέιηκεο ζηε δηνίθεζε/δηαρείξηζε ελφο πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Αλαιχνληαο ελ 

ζπληνκία ηε ζεκαζία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΓΟΠ, ζα εζηηάζνπκε πεξηζζφηεξν ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηα ππνινγηζηηθά κέζα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζηε ζπκκεηνρή 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε θαη 

πνηφηεηα. Έλα πξφζθαην παξάδεηγκα πνπ ζα κπνξνχζακε λα πάξνπκε απφ ηελ πνιηηηθή είλαη 

νη Γεθαεπηά ηφρνη γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, πνπ ηέζεθαλ ην 2015 απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
74

 Αλαθνξηθά κάιηζηα κε ηελ πνηφηεηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα, έρνπλ 

εληνπηζηεί πέληε κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ πξνθεηκέλνπ κηα δεκφζηα 

νξγάλσζε λα ιακβάλεη γλψζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε. Πξψηνλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη ήδε, κέζσ ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, δεχηεξνλ, ε 

πηνζέηεζε νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ πνπ σθεινχλ γλσζηηθά ηηο δεκφζηεο 

νξγαλψζεηο, ηξίηνλ ε θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, 

ηέηαξηνλ ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηα παλεπηζηήκηα 

θαη ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη πέκπηνλ ε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο παξαγσγήο 

απνηειεζκάησλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα αμηνιφγεζε θαη εθ λένπ ζρεδηαζκφ 

ησλ πνιηηηθψλ.
75

 

Δπηπξνζζέησο, δελ ζα έπξεπε λα μερλάκε θαη ηε ζεκαζία ηνπ Οιηθνχ Διέγρνπ 

Πνηφηεηαο (Total Quality Control).
76

 Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα επηζεψξεζεο θαη ζπλερνχο 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ζε φια ηα ζηάδηα δσήο ελφο πξντφληνο/ 

παξνρήο ππεξεζίαο. ηελ πνιηηηθή έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην πξφγξακκα «Γη@χγεηα» 

(Ν. 3861/2010), πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δηαζθάιηζε δηαθάλεηαο ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ θηλήζεσλ 

ηεο.
77

 Καη΄απηφ ην ηξφπν ηίζεηαη ζηε γλψζε θαη ζηελ θξίζε ησλ πνιηηψλ ε πνηφηεηα ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο δηνίθεζεο, κε επαθφινπζν ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ απφ ηνπο 

αζθνχληεο ηελ εμνπζία.  Οιφθιεξε ε έλλνηα ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο εμάιινπ είλαη βαζηζκέλε 

ζηελ ηδέα πσο νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηελ πηνζέηεζε “θαιψλ πξαθηηθψλ” ζην 

ζχλνιφ ηνπο θαη φρη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πνηφηεηα επηιεθηηθά θαη ζε επηκέξνπο 
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δηαδηθαζίεο.
78

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηδηαίηεξα 

ζην ηνκέα ηνπ management, θαζψο νη εηδηθνί ζε ζέκαηα δηαθζνξάο ζεσξνχλ πσο κηα 

δηνίθεζε πνπ είλαη “πνηνηηθά θησρή” δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ηφζν ζε εηαηξείεο, φζν θαη ζε 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπνπ επδνθηκνχλ επθνιφηεξα θαηλφκελα, φπσο απηφ ηεο 

δηαθζνξάο. Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα πσο ε δηαθζνξά πνπ πεγάδεη απφ ηνλ ζεζκηθφ ηξφπν 

δφκεζεο ησλ θξαηψλ ρξήδεη εμίζνπ άκεζεο αληηκεηψπηζεο κε εθείλε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο σο απφξξνηα ηεο θαθνδηαρείξηζεο θαη εζσηεξηθφο παξνλνκαζηήο.
79

 

Ζ πνηφηεηα κπνξεί λα είλαη εθαξκφζηκε ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη ηνκέα. Δίλαη θάηη 

πνπ ν πνιίηεο επηδεηά ζπλεηδεηά ή ππνζπλείδεηα. Απηφ πνπ ηνλ θάλεη λα ζεβαζηεί ην ρψξν ή 

ηελ ππεξεζία, λα επηζηξέςεη, αθνχ είδε ηελ πξφζζεζε αμίαο πνπ ηνπ δφζεθε είηε ππφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πειάηε, είηε ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Ο πνιίηεο ζέβεηαη ι.ρ. ην κεηξφ γηαηί 

είλαη κηα πνηνηηθή ππεξεζία κεηαθνξάο πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη. έβεηαη ι.ρ. ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο, δηφηη αλ θαη νη ειιείςεηο είλαη κεγάιεο, ε πγεία ηνπ πξνζθέξεη πνηφηεηα δσήο. 

έβεηαη σο πεξηβάιινλ νηηδήπνηε πεξηέρεη ηελ πνηφηεηα. Πφζεο θνξέο, φκσο, εθθξάδεηαη ε 

δπζαξέζθεηα γηα ηελ πιεξσκή ησλ πνζψλ πξνο ηηο ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ππφ 

ην πξφζρεκα πσο δελ πξνζθέξνληαη αξθεηά πνηνηηθέο ππεξεζίεο; Αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

απηφ απνηειεί δηθαηνινγία ή φρη, θαλεξψλεη ηε δπζαξέζθεηα ηνπ πνιίηε σο πξνο ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ. Σν ίδην πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ δηθαηνινγία γηα ηελ απνθπγή ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ (θνξνδηαθπγή), γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζην θαχιν 

θχθιν ησλ ειιείςεσλ θαη θαθνδηαρείξηζεο.   

 

“Quality is everybody’s responsibility” 

~ Edward Deming 

 

3.2 Αλάιπζε πξνηχπνπ ζηξαηεγηθνχ management κέζσ ηφρσλ 

 Ζ Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ ή αιιηψο Management by Objectives (MBO) ζθηαγξαθήζεθε 

πξψηε θνξά απφ ηνλ P. Drucker. Αθνξά ην πξφηππν δηνίθεζεο πνπ ζέιεη σο αθεηεξία ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ. Απαηηείηαη απφιπηε ζπλεξγαζία ηφζν απφ ηνπο 
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πξντζηακέλνπο, φζν θαη απφ ηνπο πθηζηακέλνπο, νη νπνίνη ζαλ ζχλνιν εξγάδνληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ θνηλψλ ηνπο ζηφρσλ.
80

 Πξνυπνζέηεη βξαρππξφζεζκνπο, ζπγθεθξηκέλνπο, 

κεηξήζηκνπο θαη πινπνηήζηκνπο ζηφρνπο πνπ επηθεληξψλνληαη ζην απνηέιεζκα.
81

 Βαζίδεηαη 

ηφζν ζηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ελδηάκεζσλ δηαδηθαζηψλ, 

ψζηε ε πινπνίεζε ηνπο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ζηελ 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ εθάζηνηε εκπιεθφκελνπ, κε ζηφρν ηε παξαθίλεζε θαη ηελ 

ππεχζπλε δέζκεπζή ηνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.
82

 Δίλαη έλαο 

ηξφπνο δηνίθεζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ν Drucker πξνζπάζεζε λα δψζεη ιχζεη ζην πξφβιεκα 

πνπ νξίδεη σο “activity trap”, ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ δειαδή ησλ managers απφ ηνλ ηειηθφ 

ζηφρν, ιφγσ ηεο αλάισζεο ηνπο ζε ελδηάκεζεο δηαδηθαζίεο.
83

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε δηαηχπσζε ζηφρσλ είλαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο ησλ θνκκάησλ, θαζψο ηα θφκκαηα απνηεινχλ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

θνηλσλίεο γηα λα ζέζνπλ ζπιινγηθνχο ζηφρνπο. Ζ δηαηχπσζε ζηφρσλ θαηά ηελ πξνεθινγηθή 

πεξίνδν είλαη επί ηεο νπζίαο δηαηχπσζε θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.
84

 

Με ηε δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ (1) δηαζαθελίδνληαη πεξηζζφηεξν νη νξγαλσηηθέο 

δνκέο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο, (2) γίλεηαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο, (3) νη 

εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηη αξκνδηφηεηεο έρνπλ θαη πνηα είλαη ηα 

θαζήθνληά ηνπο θαη (4) νη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζνδήγεζε, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αμηνιφγεζε θ.α. γίλνληαη πεξηζζφηεξν ιπζηηειείο. 

Χζηφζν, ε δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ, δελ αξθεί απφ κφλε ηεο γηα ηελ πξφβιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζε κηα 

δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ θαη πινπνίεζεο ζηφρσλ. Απνηειεί έλα πξφηππν δηνίθεζεο πνπ ζα 

πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηθαλφηεηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο, ιήςεο απνθάζεσλ, 

αλάπηπμεο νκάδσλ θ.α.
85

 

Θα δηαπηζηψζνπκε πσο ζε πεξηβάιινλ επηρείξεζεο-πξνηχπνπ, ηα βήκαηα είλαη 

ζαθψο θαζνξηζκέλα θαη πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε κηαο πνιηηηθήο (εληφο επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο) απφθαζεο. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ έξρεηαη γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν 
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ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηνλ θχξην ζηφρν. Δμεηάδνληαο ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο 

ζε ζρέζε κε ηηο πινπνηεκέλεο πνιηηηθέο, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο πσο κφλνο ζίγνπξνο 

“ζηφρνο” είλαη ε εθινγηθή επηηπρία. Οη ζηφρνη πξν θαη κεηά εθινγήο θαίλεηαη λα απνθιίλνπλ 

ζεκαληηθά, θαη απηφ γίλεηαη γηαηί φηαλ αλαιακβάλεηο λα θπβεξλήζεηο θαηαιαβαίλεηο 

πξαγκαηηθά ηνλ φγθν θαη ηε θχζε απηψλ πνπ έρεηο λα δηαρεηξηζηείο. Ζ πνιηηηθή ζθελή 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο εηιηθξηλείο, κα θπξίσο ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιηηηθνχο. 

Πεξηζζφηεξνπο πνιηηηθνχο κε φξακα θαη πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο. Παξαιιειίδνληαο ηηο 

ελδηάκεζεο δηαδηθαζίεο πνπ απνζπνχλ ηνπο managers, κε ηηο ζπλζήθεο, σο “ελδηάκεζα 

πξνβιήκαηα”, πνπ ζπλαληνχλ νη πνιηηηθνί θαη δηαθνξνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο: ή εμ αξρήο κφλνο ζηφρνο ήηαλ ε ρεηξαγψγεζε ηνπ ιανχ θαη ν 

ιατθηζκφο ή πξαγκαηηθά ε εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ/εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

πνιηηηθνχ θφκκαηνο δνκείηαη ζε κηα ηειείσο ιαλζαζκέλε βάζε. Ζ δηνίθεζε ζηφρσλ είλαη έλα 

εξγαιείν πνπ εμππεξεηεί ζην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, βαζίδεηαη φκσο ζηελ ζσζηή 

εθηίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θάηη πνπ ζην ζηξαηεγηθφ management απνηειεί ην Α θαη ην Χ. 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε δε, αθνχ φζν πην κεγαιεπήβνινο είλαη ν ζηφρνο, ηφζν πην εχθνια 

απνπξνζαλαηνιίδεηαη θαλείο απφ απηφλ. Αξθεί λα κπνξεί λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα 

“πνηφο είλαη ν ζηφρνο;” θαη ηφηε ζα πξέπεη ιεθζνχλ ππφςηλ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ θαη 

φιεο νη παξάκεηξνη πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ.  

3.3 Αλάιπζε πξνηχπνπ ζηξαηεγηθνχ management κε ην παξάδεηγκα 

 Ζ δηνίθεζε κε ην παξάδεηγκα (leading by example ή role modeling for effective leadership) 

ζεσξείηαη απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηνίθεζεο.
86

 Δίλαη ην πξφηππν δηνίθεζεο 

πνπ βνεζά ηνλ ππεχζπλν ηεο νκάδαο λα ζρεκαηίζεη ηελ εηθφλα ζηα ππφινηπα κέιε ηεο γηα ην 

ηί είλαη εθηθηφ λα γίλεη. Δπί ηεο νπζίαο, ν εγέηεο δεκηνπξγεί ζηνπο άιινπο ηελ επηζπκία λα 

αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ηνπ. ε κηα νκάδα, είλαη ζεκαληηθφ ν εγέηεο λα αθνινπζεί 

ηνπο θαλφλεο, λα εκπλέεη ηα κέιε ηεο θαη λα θξνληίδεη ψζηε λα  φιεο νη απνθάζεηο λα 

ιακβάλνληαη κε βάζε έλα θνηλφ φξακα θαη κηα θνηλή επηζπκία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
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βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο. Δμππεξεηεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο ζέιεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ ν εγέηεο είλαη παξάιιεια θαη κέινο ηεο νκάδαο.
87

 

Ο Chemers νξίδεη ηελ εγεζία σο κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο επηξξνήο, θαηά ηελ νπνία 

έλα άηνκν ζπγθεληξψλεη θαη θηλεηνπνηεί ηε βνήζεηα άιισλ αηφκσλ, ψζηε λα πεηχρνπλ έλα 

θνηλφ ζηφρν.
88

 Παξά ην φηη ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο θαη ππάξρεη 

πιήζνο δηαζεζηκφηεηαο πιεξνθνξηψλ απφ εκπεηξηθέο κειέηεο, γλσξίδνπκε πνιχ ιίγα γηα ην 

πψο έλαο εγέηεο δεκηνπξγεί θαη θαζνδεγεί απνηειεζκαηηθά κηα νκάδα, κέζσ ηεο δηνίθεζεο 

κε ην παξάδεηγκα.
89

 ε γεληθέο γξακκέο, αθνξά ηελ ελζάξξπλζε ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο 

νκάδαο λα αθνινπζήζνπλ ηνλ εγέηε ηεο θαη λα δξάζνπλ ζχκθσλα κε ην ηξφπν πνπ δξα ν 

ίδηνο.
90

 Σα κέιε εξγάδνληαη σο νκάδα, αλαδεηνχλ επθαηξίεο, ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν 

ελζαξξπληηθφ γηα ηνπο άιινπο  θαη είλαη πεξήθαλα γηα ηελ νκάδα ηνπο.
91

 Οη “νπαδνί” 

θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ φηαλ ν εγέηεο ηνπο ζέηεη έλα 

παξάδεηγκα.
92

 Τπνζηεξίδεηαη, επίζεο, πσο ζεκαληηθφ ξφιν έρεη γηα ηνπο αθφινπζνπο ηα 

πξφηππα θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ απηφο έρεη πηνζεηήζεη.
93

 Ζ θηινζνθία ηνπ leading by 

example θηλείηαη ζηε ινγηθή ηνπ λα κπνξεί θαη ν ίδηνο ν εγέηεο λα θάλεη απηφ πνπ έρεη 

δεηήζεη απφ έλα κέινο ηεο νκάδαο λα δηεθπεξαηψζεη. Οη εξγαδφκελνη ηείλνπλ λα 

εκπηζηεχνληαη ιηγφηεξν ή θαζφινπ, managers πνπ δελ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο, δελ 
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εμαζθνχληαη ζπλερψο θαη δελ αθήλνπλ αλνηρηνχο “δηαχινπο επηθνηλσλίαο”. Μάιηζηα, ν 

ππεχζπλνο πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ζσζηέο βάζεηο γηα ηε δηνίθεζε κέζσ παξαδείγκαηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζεη λα απαληήζεη ζην (1) αλ κπνξεί λα “δεη” ηηο επθαηξίεο, εθεί πνπ 

άιινη δελ κπνξνχλ θαη ζην (2) αλ καζαίλεη θαη πξνζαξκφδεηαη ηφζν γξήγνξα φζν 

εκθαλίδνληαη λέα δεδνκέλα.
94

 

Μηιψληαο εηδηθά γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ζε ηνπνζέηεζε ηνπ ν θνο Γ. 

Παπαζηεξγίνπ, Γήκαξρνο Σξηθθαίσλ, επεζήκαλε πσο ε δηνίθεζε είλαη απηή πνπ νθείιεη λα 

απνηειέζεη θαιφ παξάδεηγκα, λα δηνηθεί κε ην παξάδεηγκα (leading by example) θαη λα 

“ηξαβήμεη” ην πξνζσπηθφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Μάιηζηα παξαιιειίδνληαο ηελ 

εκπεηξία ηνπ πειάηε κε απηή ηεο αληίζηνηρεο εκπεηξίαο ηνπ πνιίηε, εμήγεζε πσο 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γήκνπ είλαη ε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ εξγαζηψλ κε δηαθάλεηα, ε 

πξφζβαζε ηνπ Γεκφηε ζηελ ειεχζεξε πιεξνθνξία θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ κε ηνλ Γήκν. ε έλα πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ, απηφ επηηεχρζεθε κε ηε 

ζχζηαζε ηεο Γξακκήο ηνπ Γεκφηε, γξακκή ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηα θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηά ηνπ θαη πξνζθέξεη επίζεο δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο, φπσο θάλνπλ θαη νη 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη ίδην ην θξάηνο κε ππεξεζίεο ηχπνπ γξακκή θαηαλαισηψλ θ.ιπ. Σν 

πξφβιεκα δε, ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε -πνιχ ζσζηά- ηφληζε πσο είλαη ε απνπζία 

αμηνιφγεζεο δηφηη “ζα πξέπεη πιένλ θάπνηνη άλζξσπνη, νη νπνίνη πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα 

ηξαβήμνπλ κπξνζηά λα επηβξαβεπζνχλ θαη νη ππφινηπνη λα παξνηξπλζνχλ λα απνθηήζνπλ 

λέεο δεμηφηεηεο”.
95

 πσο βιέπνπκε ιεηηνπξγεί κε απφιπηε επηηπρία αθνχ ν Γήκνο Σξηθθαίσλ 

απνηειεί ηνλ πην εθζπγρξνληζκέλν Γήκν ηεο Διιάδαο, θηλείηαη ζε ηαρχηεηεο 4εο 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ζεσξείηαη ν Γήκνο κε ηε κεγαιχηεξε πξνζθεξφκελε 

πνηφηεηα δσήο πξνο ηνπο δεκφηεο ηνπ. Γηαηί φρη θαη ε ππφινηπε Διιάδα;   

 

“The world is changed by your example, not by your opinion.” 

Paulo Coelho 

 

Σφζν ζε ζπλζήθεο επηρείξεζεο, φζν θαη ζε ζπλζήθεο πνιηηηθνχ θφκκαηνο ή αθφκα 

θαη δεκφζηνπ ηνκέα, γηα λα πηνζεηεζνχλ θαη λα επδνθηκήζνπλ ηα παξαπάλσ πξφηππα 
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ζηξαηεγηθνχ management πξέπεη λα γίλεη “ηνκή” πξψηα θαη θχξηα ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

ειιεληθή θνηλσλίαο. Δίλαη δήηεκα θαιιηέξγεηαο ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο ε πνηφηεηα, νη 

μεθάζαξεο δνκέο θαη νη ζηφρνη, ε πηνζέηεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εγεηψλ-πξνηχπσλ. Ζ 

θνπιηνχξα κπνξεί λα παξαρζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε πεξηβάιινλ θαη θάζε 

πεξηβάιινλ, νκάδα ή ππννκάδα κπνξεί λα έρεη δηθή ηεο θνπιηνχξα θαη θψδηθα αμηψλ. Απηφ 

πνπ θάλεη φινπο φκσο ζε κηα επηρείξεζε ή ζε έλα θφκκα λα δνπιεχνπλ καδί είλαη ν θνηλφο 

ηνπο ζηφρνο, ν ιφγνο χπαξμεο ηνπο πνπ είλαη ε επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πνιηηψλ, 

νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, ινηπφλ, ε θαζηέξσζε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ θαη ε θαζηέξσζε 

ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο πνπ ζα επηηξέςεη λα επηηχρεη κηα νκάδα ην ζθνπφ ηεο είλαη 

ζπγθνηλσλνχληα δνρεία. Σα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γελλήζεθαλ, αλαπηχρζεθαλ, 

δνθηκάζηεθαλ θαη επηβίσζαλ αθξηβψο γηαηί έθαλαλ ηα ζσζηά πξάγκαηα θαη φρη επεηδή έθαλα 

ζσζηά ηα πξάγκαηα πνπ ήηαλ ιάζνο. Ο ζθνπφο θαη ε πηνζέηεζε θνπιηνχξαο ζπλέδεζαλ ηα 

ζεκεία ψζηε λα παξαρζεί ην ζσζηφ απνηέιεζκα γηα ηελ θνηλή επεκεξία.     
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Κεθάιαην 4
ν
 

ηξαηεγηθφ management γηα πνιηηηθά θφκκαηα 

 Σν παξφλ θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ management ζηα 

πνιηηηθά θφκκαηα. Παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα απηνχ πνπ νλνκάδνπκε “policy cycle” θαη ησλ 

κνληέισλ ηνπ top-down θαη bottom up approach, σο κέζνδνη κειέηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ν θχθινο πνιηηηθήο δελ απνηειεί 

κηα αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία πξνθαζνξηζκέλσλ βεκάησλ ψζηε λα επηηχρεη κηα πνιηηηθή, 

αιιά κηα θηινζνθία γχξσ απφ ην πψο νη ζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίεο ζα νδεγήζνπλ ζε λέεο.  

Παξνπζηάδνληαη αθφκα νη αλαιχζεηο PEST θαη SWOT, ηα νθέιε θαη ε θηινζνθία 

πίζσ απφ απηά σο εξγαιεία ηνπ ζηξαηεγηθνχ management θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

ζπζρέηηζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπο αλαθνξηθά φζν κε ηνλ εζσηεξηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θφκκαηνο, φζν θαη κε ηελ επηινγή δηακφξθσζεο πνιηηηθήο γηα έλα δήηεκα πνπ ρξήδεη 

δηαρείξηζεο.  

Σν management έξρεηαη επί ηεο νπζίαο (1) λα πξνγξακκαηίζεη, (2) λα νξγαλψζεη, (3) 

λα δηεπζχλεη θαη (4) λα ειέγμεη (Πξνγξακκαηηζκφο - Οξγάλσζε - Γηεχζπλζε - Έιεγρνο), 

πξνθεηκέλνπ ε απφθαζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή. Μάιηζηα, ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην ζηάδην ηνπ (ζηξαηεγηθνχ) Πξνγξακκαηηζκνχ, ην management πξνβιέπεη ηέζζεξηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εμππεξεηνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ θαη θηλδχλσλ θαη ζηελ επηινγή 

ηεο θαιχηεξεο -ελ ηέιεη- ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην βαζκφ ηηο επθαηξίεο 

θαη ζα κεηψζεη -θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν- ηνπο θηλδχλνπο. Έρνπκε, ινηπφλ λα θάλνπκε 

κε (1) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ (θνπφο, Απνζηνιή θαη Αμίεο), (2) ηελ 

αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Αλάιπζε SWOT), (3) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ηειηθά 

(4) ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο.
96

 

Χο “ζηξαηεγηθφ management” νξίδεηαη ε “άζθεζε δηνηθήζεσο βάζεη ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ”,
97

 ην “πψο κέζα απφ ηνλ αληαγσληζκφ γηα επηβίσζε θαη επηθξάηεζε ζην παξφλ, 

ζα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ επηηπρή πνξεία ζην κέιινλ”.
98

 Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

                                                
96

Υπηήξεο, Λ. (2013). Μάλαηδκελη Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Αζήλα :Δθδφζεηο Φαίδηκνο. 
97

 αξζέληεο, Β. Ν. (1996). Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθή (Β‟ έθδνζε). Δθδφζεηο Δπγ. 

Μπέλνπ.ζει. 31 
98

Γεσξγφπνπινο, Ν. Β. (2013). ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη (Γ‟ έθδνζε). Αζήλα : Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ. 

ζει. 31 
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ηεο καθξνπξφζεζκεο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ, κηαο επηρείξεζεο, ελφο θφκκαηνο. Σν 

ζηξαηεγηθφ management πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, ηελ εθαξκνγή, 

αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν.
99

 Δίλαη ην “βαζηθφ ζψκα” πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρζεί ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο απφθαζεο. πγθεθξηκέλα σο ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ “δξαζηεξηνηήησλ θαη απνθάζεσλ ηαθηηθήο”, 

ε νπνία βαζίδεηαη ζε απηφ πνπ έρεη νξίζεη ε επηρείξεζε σο απνζηνιή ηεο θαη αθνξά θπξίσο 

δξαζηεξηφηεηεο κε καθξνρξφληα πξννπηηθή.
100

 Καζνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο 

θαη βνεζά ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο.
101

 

4.1 Policy Cycle: θαζνξηζκφο αηδέληαο θαη ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο κε 

θαηεχζπλζε ζηξαηεγηθνχ management 

 Ο θχθινο πνιηηηθήο είλαη έλα κνληέιν δηαδηθαζηψλ δεκφζηαο πνιηηηθήο, ζρεδηαζκέλν απφ 

ηνπο P. Bridgman θαη G. Davis, ε εκθάληζε ηνπ νπνίνπ ρξνλνινγείηαη ην 1998. Παξά ην 

γεγνλφο πσο έρεη βξεζεί αξθεηέο θνξέο ζην επίθεληξν θξηηηθήο ιφγσ ηνπ φηη, φπσο 

παξνπζηάδεηαη, θαίλεηαη λα επηθεληξψλεη πεξηζζφηεξν ζηελ “ηππνπνίεζε” ησλ δηαδηθαζηψλ, 

αγλνψληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θχζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο πνιηηηθήο, παξακέλεη έλα 

“πνξηξέην” ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη ζε κηα πνιηηηθή απφ ην ζηάδην ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο αηδέληαο κέρξη θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο. 
102

 ην δηάγξακκα 4.1 

παξνπζηάδεηαη ν θχθινο πνιηηηθήο ζηε κνξθή πνπ ηνλ ζπλαληάκε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο.  
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Γηάγξακκα 4.1 ηάδηα θχθινο πνιηηηθήο  

Πεγή: Wellstead, A., &Stedman, R. (2015). Mainstreaming and Beyond: Policy Capacity and 

Climate Change Decision-Making. Retrieved from 

https://quod.lib.umich.edu/m/mjs/12333712.0003.003?view=text;rgn=main.  

Παξαηεξψληαο ην ζρήκα δηαπηζηψλεη θαλείο εχθνια πσο δελ ππάξρεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν βήκα πνπ λα ζεσξείηαη “πξψην ζηάδην” ηνπ θχθινπ πνιηηηθήο. πλήζσο, 

πξψην ζηάδην βάζε ινγηθήο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην Agenda Setting, αθνχ επί ηεο νπζίαο 

είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο ησλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη επί ηάπεηνο θαη χζηεξα 

αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο, ε ιήςε απνθάζεσλ θιπ. Βάζε ηεο ΓΟΠ, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ιάζνο ηνπ θχθινπ πνιηηηθήο ην γεγνλφο φηη ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 

απνηειεί έλα ζηάδην ζηνλ θχθιν θαη δελ “ηξέρεη” παξάιιεια κε ηα ππφινηπα ζηάδηα απηνχ. 

Ζ ΓΟΠ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ειέγρεη κφλν πφζν πνηνηηθά γίλεηαη ην ζχλνιν ηεο 

δηαδηθαζίαο, αιιά θαη πφζν πνηνηηθά νινθιεξψλνληαη νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο, κε δεδνκέλν 

φηη ζε πεξίπησζε πνπ κηα ελδηάκεζε δηαδηθαζία παξνπζηάζεη πξφβιεκα ζα επεξεάζεη ην 

απνηέιεζκα θαη απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα είλαη γλσζηφ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. 

Ίζσο, ινηπφλ λα κπνξνχζακε λα θαληαζηνχκε ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θχθινπ 

πνιηηηθήο φπσο ζην δηάγξακκα 4.2 θαη φρη σο απιφ ζηάδην.   

https://quod.lib.umich.edu/m/mjs/12333712.0003.003?view=text;rgn=main
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Γηάγξακκα 4.2 ηάδηα θχθινπ πνιηηηθήο κε ηε πξνζζήθε ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ θχθινπ πνιηηηθήο θαη αλά ζηάδην 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο. Λφγσ ηνπ φηη ε αλάιπζε ζην 

πξσηφηππν αθνξά ην ακεξηθαληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα έρεη γίλεη αληηζηνηρία φξσλ ζηα 

ειιεληθά γηα ηελ νπνία αθνινπζεί επεμήγεζε ζην ηέινο ηνπ πίλαθα. Παξαηεξείηαη φηη 

πεξηιακβάλνληαη δχν επηπιένλ ζηάδηα, απηφ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (problem 

identification) θαη απηφ ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο (policy legitimation), 

ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζην λα ζεσξεζεί ε παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε πην νινθιεξσκέλε σο 

πξνζέγγηζε.   

Πίλαθαο 4.1: ηάδηα θχθινπ πνιηηηθήο 

ΓΗΑΓΗΚΑΊΑ  ΓΡΑΣΖΡΗΣΖΣΑ ΤΜΜΔΣΈΥΟΝΣΔ 

Αλαγλψξηζε Πξνβιήκαηνο 

(Problem Identification)   

Γεκνζηνπνίεζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ 

Έθθξαζε αηηεκάησλ γηα 

θπβεξλεηηθή δξάζε  

ΜΜΔ 

Οκάδεο άκεζνπ 

ελδηαθέξνληνο  

Πξσηνβνπιία πνιηηψλ  

Κνηλή γλψκε  
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Καζνξηζκφο Αηδέληαο 

(Agenda Setting)   

Καζνξηζκφο ησλ δεηεκάησλ 

γηα ηα νπνία ζα παξζνχλ 

απνθάζεηο, ηη πξνβιήκαηα 

ζα αληηκεησπίζεη ε 

θπβέξλεζε  

ΜΜΔ  

Διίη ησλ πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ 

Μέιε ηεο Βνπιήο   

Κφκκαηα 

ρεδηαζκφο Πνιηηηθήο 

(Policy Formulation) 

Αλάπηπμε πξνηάζεσλ 

πνιηηηθήο πξνο επίιπζε 

δεηεκάησλ θαη βειηίσζε 

πξνβιεκάησλ 

Μέιε ηεο Βνπιήο 

Κπβεξλεηηθέο επηηξνπέο  

Οκάδεο άκεζνπ 

ελδηαθέξνληνο   

Think Tanks 

Ννκηκνπνίεζε Πνιηηηθήο  

(Policy Legitimation)  

Δπηινγή κηαο πξφηαζεο 

Αλάπηπμε πνιηηηθήο 

ππνζηήξημεο γηα απηή  

Θέζπηζε ηεο ζην δίθαην  

Απφθαζε γηα ηελ 

ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο  

Πξσζππνπξγφο θαη Μέιε 

ηεο Βνπιήο  

χγθιεηνο  

Γηθαζηήξηα  

Δθαξκνγή Πνιηηηθήο 

(Policy Formulation)   

Οξγάλσζε ηκεκάησλ θαη 

αληηπξνζσπεηψλ  

Παξνρή πιεξσκψλ ή 

ππεξεζηψλ  

Δπηβνιή θνξνινγίαο  

Πξσζππνπξγφο θαη Μέιε 

ηεο Βνπιήο   

Δθηειεζηηθά ηκήκαηα θαη 

αληηπξνζσπείεο  

Αμηνιφγεζε Πνιηηηθήο 

(Policy Evaluation)  

Αλαθνξά απνηειεζκάησλ 

θπβεξλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

Αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ηεο 

πνιηηηθήο ζε target groups ή 

non target groups  

Πξνηάζεηο αιιαγψλ ή 

“κεηαξξπζκίζεσλ” 

Δθηειεζηηθά ηκήκαηα θαη 

αληηπξνζσπείεο  

Δπηηξνπέο επνπηείαο  

MME  

Think tanks  

Πεγή (κεηθ.): Dye, T. R. (2002). Understanding public policy. Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall. p. 32. Δπεμήγεζε: φπνπ “Πξσζππνπξγφο” ζην πξσηφηππν “President” θαη 

φπνπ “Μέιε ηεο Βνπιήο” ζην πξσηφηππν “Congress” 
 

Ο θαζνξηζκφο ηεο αηδέληαο ήηαλ αλέθαζελ έλα δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα, θαζψο φπσο είπακε άηππα ζεσξείηαη ε αξρή ηνπ policy cycle. Γηα ην ιφγν απηφ, 

αιιά θαη γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ θαινχληαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

θφκκαηα, ν θαζνξηζκφο ηεο αηδέληαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηάδην θαηά ην νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη ζε κηα ζεηξά νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θφκκαηνο.
103

 Απηφ πνπ δελ έρεη 

εμαθξηβσζεί είλαη ην αλ ηα θφκκαηα πξέπεη λα έρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο αηδέληεο. 

                                                
103

Dye, T. R. (2002). Understanding public policy. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. p. 36 
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πλεζίδεηαη λα γίλεηαη ιφγνο γηα κηα. Χζηφζν απηφ βάδεη ζε δεχηεξε κνίξα ζέκαηα πνπ 

ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά έλαληη άιισλ πνπ κπνξεί λα ζεσξνχληαη χςηζηεο 

πξνηεξαηφηεηαο, νη δηαδηθαζίεο ησλ νπνίσλ δελ ζα έπξεπε λα παξαθσιχνληαη. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ή έρνπλ ηεζεί σο πξνηεξαηφηεηεο -εηδηθά 

φηαλ αθνξνχλ εζληθά ζέκαηα- είλαη ιφγνο αλαβνιήο δηεθπεξαίσζεο άιισλ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθψλ ζεκάησλ, πνπ φκσο απνζθνπνχλ ζηελ αλαθνχθηζε ή ηε βειηίσζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε. Δίλαη πνιηηηθή ην λα ηεξαξρνχληαη πξνηεξαηφηεηεο ζηελ 

αηδέληα, αιιά είλαη επίζεο πνιηηηθή θάπνηα δεηήκαηα λα δηαηεξνχληαη εθηφο απηήο. Με 

δεδνκέλν φηη δελ θαηαλαιψλνληαη νη ίδηνη πφξνη, νχηε απαζρνινχληαη νη ίδηνη άλζξσπνη γηα 

φια ηα δεηήκαηα ελδερνκέλσο ν θαζνξηζκφο κηαο δεχηεξεο αηδέληαο ζεκάησλ 

“θαζεκεξηλφηεηαο” λα σθεινχζε πεξηζζφηεξν ζηνλ παξάιιειν ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή. 

Δπηπξνζζέησο ζα έπξεπε ίζσο ε δηαηήξεζε δχν παξάιιεισλ αξρείσλ αηδέληαο λα θηλείηαη 

ζηε ινγηθή ηνπ φηη δελ κπνξεί θάζε θνξά πνπ πξνθχπηεη έλα δήηεκα πνπ ρξήδεη άκεζεο 

δηαρείξηζεο λα “παξαιχνπλ” φιεο νη ππφινηπεο δηαδηθαζίεο. Απηφ αθελφο πξνθαιεί 

θαζπζηεξήζεηο θαη αθεηέξνπ απνζπληνλίδεη ην έξγν πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη μεθηλήζεη ήδε 

θαη λα έρεη δηαθνπεί.  

Πψο φκσο κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο θάπνηνο γηα ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ; O Ward ππνζηήξημε πσο ηα πην ζεκαληηθά πνιηηηθά δεηήκαηα 

δηακνξθψλνληαη απφ εξσηήκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ εζηθέο πξνεθηάζεηο.
104

 Παξφια απηά, ηα 

θφκκαηα βιέπνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ πνιηηηθή σο αξκνδηφηεηα θαη φρη σο ηδενινγία ή 

σο κέζν επηηπρίαο ζηφρσλ, κε ζπλέπεηα ε ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθψλ δεζκεχζεσλ θαη 

πινπνίεζεο λα γίλεηαη φιν θαη πην ραιαξή θαη ζπλαθφινπζα λα ηίζεηαη ζνβαξφ δήηεκα 

αμηνπηζηίαο κε απνηέιεζκα ε εθινγηθή ζπκπεξηθνξά λα γίλεηαη αζηαζήο θαη απξφβιεπηε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εμ αηηίαο απηνχ νη πνιίηεο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπκπεξηθέξνληαη 

εθινγηθά κε αγειαία ή εθδηθεηηθή ςπρνινγία,, παξά κε ψξηκε ζπλεηδεηνπνηεκέλε 

θαηεχζπλζε.
105

 Απηφ θάλεη ηνπο επηζηήκνλεο λα δηεξσηψληαη θαηά πφζν ν ζρεδηαζκφο ησλ 

θνκκάησλ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ-αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη 
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πσο νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ απφ ην ίδην ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα.
106

 

Ο ζρεδηαζκφο είλαη αληηθείκελν εθπαηδεπκέλσλ πνιηηηθψλ.
107

 Ο ιφγνο είλαη ηα 

πεξηβαιινληηθά πιαίζηα ηνπ θφκκαηνο, απηφ πνπ ζα ιέγακε ην “εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ” ηνπ. 

πσο ζηηο επηρεηξήζεηο, έηζη θαη ζηα θφκκαηα, ν ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο κπνξεί λα επεξεαζηεί 

απφ (1) ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ (πνιηηηθφ ζχζηεκα, νη εθινγηθνί θαλφλεο), (2) ην εθινγηθφ 

πεξηβάιινλ (ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα, ε εθινγηθή δχλακε, ην θαζεζηψο θαη ε ζέζε ησλ 

θνκκάησλ, νη ηξφπνη εθινγηθήο πξνβνιήο), (3) ηελ ηδενινγηθή ζπλάθεηα θαη (4) ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (νηθνλνκηθέο επηηπρίεο ή απνηπρίεο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο).
108

 Ο “εθπαηδεπκέλνο” επαγγεικαηίαο ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθήο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηα πεδία ηεο λνκηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο. Ζ 

γλψζε ηνπ λφκνπ είλαη απηφ πνπ καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα νξηζκέλεο πηπρέο 

ηεο πνιηηηθήο. Έλαο πνιηηηθφο πνπ ζα ζρεδηάζεη, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπγθεληξψζεη, λα δηαβάζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην ήδε ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ απηφ πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ είλαη πινπνηήζηκν ή αλ 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί απφ ηνλ λφκν (έηζη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ή 

απφξξηςε).
109

 ήκεξα, ππάξρεη ακθηζβήηεζε ηθαλφηεηαο ζρεδηαζκνχ αθφκα θαη απφ 

εθπαηδεπκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ.
110

 πγθεθξηκέλα, ν Fukuyama 

ζεσξεί πσο ν λφκνο απνηειεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ δηθαηνζχλεο πνπ δεζκεχεη κηα θνηλφηεηα 

ζην ζχλνιφ ηεο, ελψ ε λνκνζεζία αθνξά ηελ ζπληήξεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ηνπ 
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βαζηιηά/βαξφλνπ/πξνέδξνπ/λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο, ηελ άζθεζεο θαη εθαξκνγή λέσλ 

θαλφλσλ, ηε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ ηειηθά πξνθχπηεη απφ έλα θξάκα εμνπζίαο θαη δχλακεο.
111

 

Μηιψληαο εηδηθά γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε, ηηο ηαθηηθέο ή ηηο κεζφδνπο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ είλαη (1) ε ίδηα 

ε δνκή ηνπ ππάξρνληνο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θξαηηθψλ 

ζεζκψλ, (2) ε γξαθεηνθξαηηθή κνξθή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, (3) νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θνκκάησλ, (4) νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνπιηνχξαο πνπ 

δηαπλέεη ηελ πνιηηηθή, (5) ηα πνιηηηθά ζέκαηα- θσιχκαηα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη 

ζην εθάζηνηε ζέκα, (6) νη δπλαηφηεηεο ζχλαςεο ζπκκαρηψλ θαη “ε έληαμε ζε κηα επξχηεξε 

πνιηηηθή ζηξαηεγηθή” θαη (7) νη ηδηαηηεξφηεηεο, ην profile, ηα κέιε, νη πφξνη θαη ε δνκή ηεο 

νξγάλσζεο.
112

 ην πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε 

πνιηηηθή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ A. Dodds.  

Πίλαθαο 4.2 Παξαδείγκαηα εξγαιείσλ θάζε θαηεγνξίαο πνιηηηθήο   

 Οικονομική 

πολιηική  

Κοινωνική 

πολιηική  

Πολιηική 

σγείας  

Πολιηική 

εκπαίδεσζης  

Περιβαλλονηική 

πολιηική 

Πόροι  θνξνινγηθά 

θίλεηξα γηα ηελ 

ππνζηήξημε 

επλνεκέλσλ 

εηδψλ 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, 

ρξεκαηνδφηεζε 

δξαζηεξηνηήησλ 

θαηάξηηζεο, 

παξνρή δεκφζηαο 

ππνδνκήο 

κε αληαπνδνηηθέο 

κεηαθνξέο (π.ρ. 

επίδνκα αλεξγίαο, 

εγγπήζεηο 

ειάρηζηνπ 

εηζνδήκαηνο γηα 

ζπληαμηνχρνπο) 

 

πιεξσκή γηα 

ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο 

πνπ 

ρξεκαηνδνηνχ

ληαη απφ ην 

δεκφζην, 

επηδφκαηα ι.ρ. 

γηα έγθπεο 

κεηέξεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο 

δηαηξνθήο 

 

πιεξσκή 

ππεξεζηψλ  

εθπαίδεπζεο 

πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ

ηαη απφ ην 

δεκφζην, 

επηδφκαηα ι.ρ. 

γηα 

θησρφηεξνπο 

καζεηέο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ 

ηε ζρνιηθή 

θνίηεζε 

 

θεθάιαηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

εζληθψλ πάξθσλ 

θαη ησλ δσλψλ 

δηαηήξεζεο, 

θνξνινγηθά 

θίλεηξα/επηρνξεγή

ζεηο γηα ηε ζηήξημε 

βηψζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

(π.ρ. αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο) 
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Αρτή  αδεηνδφηεζε θαη 

ξχζκηζε ησλ 

δηαθφξσλ 

νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, 

επηβνιή ησλ 

δηθαησκάησλ 

ηδηνθηεζίαο θαη 

ησλ ζπκβάζεσλ 

 

ππνρξεσηηθέο 

ζπληάμεηο, φξνη 

ζπκπεξηθνξάο πνπ 

επηβάιινληαη θαηά 

ηελ παξαιαβή ηεο 

κεηαθνξάο 

 

απαγφξεπζε 

αλζπγηεηλψλ 

ζπκπεξηθνξψλ 

(π.ρ. 

θάπληζκα), 

ξχζκηζε ησλ 

θαξκαθεπηηθψ

λ πξντφλησλ 

θαη παξνρή 

πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο 

 

επηβνιή 

απαηηήζεσλ 

παξαθνινχζεζ

εο, επηβνιή 

θπξψζεσλ 

ιφγσ θαθήο 

απφδνζεο 

 

απαγφξεπζε θαη 

ησλ ξππνγφλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, 

επηβνιή 

απαηηήζεσλ γηα ηε 

ρξήζε γεο θαη 

σθεαλψλ 

 

Οργάνωζη  δεκηνπξγία 

ηξηκεξψλ 

δηαθαλνληζκψλ 

ζην 

θνξπνξαηηζηηθφ 

ζχζηεκα, 

δφκεζε λέσλ 

αγνξψλ (π.ρ. ζε 

ηδησηηθνπνηεκέλε

ο επηρεηξήζεηο 

θνηλήο σθέιεηαο) 

 

δηαρείξηζε 

ππεξεζηψλ 

θνηλσληθήο 

πξφλνηαο θαη 

κεηαθνξέο, 

παξνρή ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο ζην 

δεκφζην ηνκέα 

 

δηνίθεζε θαη 

κεηαξξχζκηζε 

ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ 

πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, 

ησλ κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεσλ 

θαη ησλ 

ζρέζεσλ κε 

ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα 

δηνίθεζε θαη 

κεηαξξχζκηζε 

ζηα δεκφζηα 

εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, 

νξγάλσζε ησλ 

παξακέηξσλ 

ηεο 

εθπαίδεπζεο 

(π.ρ. δηάξθεηα 

εθπαίδεπζεο) 

 

δεκηνπξγία 

αγνξψλ ζε 

εκπνξεχζηκεο 

άδεηεο (π.ρ. γηα 

άλζξαθα), 

δεκηνπξγία 

νξγαληζκψλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο 

 

Πληροθορίες παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε 

ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ 

θαηαλαισηψλ 

βνεζψληαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε 

ησλ 

αζπκκεηξηψλ 

πιεξνθφξεζεο 

κεηαμχ ησλ 

θαηαλαισηψλ 

θαη ησλ 

παξαγσγψλ 

 

παξνρή 

πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο 

ζπληαμηνδνηηθέο 

παξνρέο θαη ηηο 

επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο · 

δηακνξθψλνληαο 

ηελ αθεγεκαηηθή 

πνιηηηθή γχξσ απφ 

ηελ αλεξγία 

 

εθζηξαηείεο 

δεκφζηαο 

πγείαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο 

άζθεζεο θαη 

ηεο δηαηξνθήο 

· παξνρή 

πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηα 

πνζνζηά 

επηβίσζεο θαη 

άιινπο 

"δείθηεο 

πνηφηεηαο" 

 

ηελ παξνρή 

«ζρνιηθψλ 

πηλαθίδσλ» θαη 

εθζέζεσλ 

επηζεψξεζεο · 

παξνρή 

πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηε 

ζπγθξηζηκφηεη

α ησλ βαζκψλ 

κεηαμχ ησλ 

εζλψλ 

 

παξνρή 

"απνηειεζκάησλ" 

γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα ηεο 

πεξηνρήο (π.ρ. 

παξαιίεο). 

δεκνζίεπζε 

πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο 

επηδφζεηο 

Πεγή (κηθ): Dodds, A. (2013). Comparative public policy. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan., p. 34   

Θα παξαηεξήζνπκε πσο ην αληηθείκελν ηνπ πνιηηηθνχ management επηθεληξψλεηαη 

ζηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο θαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε-εμπγίαλζε ησλ ήδε 
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ππαξρφλησλ ηερληθψλ δηνίθεζεο.  Ζ δνκή ηνπ πνιηηηθνχ management βαζίδεηαη ζε πέληε 

βαζηθέο αξρέο: (1) ηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ (political planning), (2) ηελ νξγάλσζε ηνπ 

θφκκαηνο θαη ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ, (3) ηελ εγεζία θαη δηνίθεζε απηψλ, (4) ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη (5) ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

δνπιεηάο ησλ εκπιεθφκελσλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ίδηεο αθξηβψο αξρέο πνπ έρεη γεληθφηεξα ην 

management. Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα πνχκε κε αζθάιεηα πσο ην πνιηηηθφ management 

αθελφο πθίζηαηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη αθεηέξνπ πσο ε πηνζέηεζε ηνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ “θιαζηθή” δνκή ηνπ management, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα δηνηθεηηθά 

πεξηβάιινληα.
113

 Θα κπνξνχζακε λα πνχκε επίζεο πσο αλ νη επηρεηξήζεηο νξίδνπλ σο 

“φξακα” ην πνπ βξίζθεηαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή ε επηρείξεζε θαη ην πνπ ζέιεη λα θηάζεη,
114

 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε θαη σο φξακα ην πσο έλα θφκκα ζα κπνξνχζε ή ζα ήζειε λα είλαη ζην 

κέιινλ.
115

 Σν φξακα είλαη απηφ πνπ δίλεη θαηεχζπλζε θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, φπσο 

ν L. Carroll είπε, “αλ δελ μέξεηο πνπ πεγαίλεηο, φινη νη δξφκνη ζα ζε νδεγήζνπλ εθεί”. 

χκθσλα δε, κε ηε κειινληηθή επηζπκεηή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, ην “φξακα” θαζνξίδεη ην 

γεληθφηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δνπιέςεη ε επηρείξεζε ή ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

ζα αθνινπζήζεη ην θφκκα. Αθφκα, αλ ε απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη “ν ιφγνο χπαξμεο” 

ηεο, δειαδή ην ηη ζέιεη λα θάλεη θαη πνηνο είλαη ν ιφγνο δεκηνπξγίαο ηεο,
116

 νξίδνληαο ηελ 

“απνζηνιή” ηνπ έλα θφκκα ζα έπξεπε λα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ζην ηη ζηνρεχεη λα 

θάλεη, κε πνηνπο θαη γηα πνηνπο θαη -ην πην ζεκαληηθφ- “πψο”.
117

 Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 
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βνεζά ην θφκκα λα θαζνξίζεη φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο, κα θπξίσο βνεζάεη ζηελ 

πηνζέηεζε θαηεχζπλζεο.
118

 

Ο Birkland νξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο σο ηε δηαδηθαζία πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ 

ηερληθή θαη πνιηηηθή αλάιπζε, κε ηελ πξννπηηθή ηεο επίηεπμεο ελφο ζθνπνχ. Απνηππψλεη δε, 

ζε κνξθή πίλαθα (πίλαθαο 4.3), ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο θαη εξσηήζεηο πνπ 

πξέπεη λα γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο 

πνιηηηθήο.
119

 

Πίλαθαο 4.3 ηνηρεία ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο κηθ. (Elements of Policy Design) 

ηνηρεία   Δξσηήκαηα 

Ο ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο Πνηνί είλαη νη ζθνπνί ηεο πνιηηηθήο; Ζ εμάιεηςε ηνπ 

πξνβιήκαηνο; Ζ αλαθνχθηζε απηνχ, αιιά φρη ε πιήξεο 

εμάιεηςε; Να εκπνδηζηεί ε επηδείλσζε ηνπ;  

Σν κνληέιν ηεο 

αηηηψδνπο ζπλάθεηαο 

Πνηά είλαη ε αηηηψδεο ζπλάθεηα; Αλ θάλνπκε ην X, ην Y ζα έρεη 

απνηειέζκαηα; Πψο είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε θάηη 

ηέηνην; Γελ ην γλσξίδνπκε, πψο κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε;  

Σα εξγαιεία ηεο 

πνιηηηθήο  

Πνηά εξγαιεία ή κέζα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο πνιηηηθήο; Θα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πηεζηηθά; Θα 

πξέπεη λα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε θίλεηξα, πεηζψ ή 

πιεξνθνξίεο; Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ;  

Οη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο Ζ ζπκπεξηθνξά πνηνπ πξφθεηηαη λα αιιάμεη; Τπάξρνπλ άκεζνη 

θαη έκκεζνη ζηφρνη;  Οη επηινγέο ζρεδηαζκνχ είλαη βαζηζκέλεο 

ζηελ θνηλσληθή δνκή θαη ζηε κεξίδα πιεζπζκνχ πνπ ηελ 

αθνξά;  

Ζ εθαξκνγή ηεο  

πνιηηηθήο 

Πσο ζα γίλεη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο; Απφ πνηνλ ζα 

θαζνξηζηεί ην ζχζηεκα εθαξκνγήο; Θα αθνινπζεζεί top- down 

ή bottom- up ζρεδηαζκφο θαη γηαηί;  

Πεγή: Birkland, T. A. (2010). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models 

of Public Policy Making (4th ed.). London, New York : Publisher “Routledge Taylor & Francis 

Group”. p. 231  

Σα πξνβιήκαηα κε ηε ζηξαηεγηθή μεθηλνχλ φηαλ (1) ε ζηξαηεγηθή θαηεπζχλεηαη απφ 

ηα ζπκθέξνληα, (2) επηρεηξείηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ζπκθεξφλησλ κε ηνπο θχξηνπο 

                                                
118
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 Birkland, T. A. (2010). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of 
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παξάγνληεο ψζηε λα πξνθχςεη ζηξαηεγηθή, (3) ε ζηξαηεγηθή ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη ηα 

ζπκθέξνληα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φηαλ (4) νη πην ηζρπξνί παξάγνληεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

θπξηαξρνχλ έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ.
120

 

Οη  Radaelli, Dente θαη Dossi εληνπίδνπλ, επίζεο, ηέζζεξα πξνβιήκαηα ζηνλ 

ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ πνπ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη αξθεηά θαη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Πξψηα, μερσξίδνπλ ην πξφβιεκα πνπ νξίδνπλ σο (1) “Institutional 

determinism”, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπλζεθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

εμσγελείο παξάγνληαο κε ηέηνην ηξφπν πνπ πεξηνξίδεη ηηο θηλήζεηο κηαο θπβέξλεζεο, ειιείςεη 

πξνβιέςεσλ θαη ζπλεπψο αδπλακία αληαπφθξηζεο. Δλ ζπλερεία, γίλεηαη ιφγνο γηα ην (2) 

“Drop in the box”, δειαδή γηα ηελ ηππνπνίεζε ή ηαμηλφκεζε κνηίβσλ πνιηηηθήο. Απηφ 

πεξηνξίδεη ηε ράξαμε πνιηηηθήο αθνχ αθνινπζνχληαη ήδε ππάξρνληα πξφηππα θαη ππάξρεη 

αδηαθνξία γηα ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ πνπ κπνξεί λα 

εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε. Δπνκέλσο, αληί λα εμεηαζηνχλ νη 

πεξηζηάζεηο θαη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ρξήδνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο, ε ράξαμε 

πνιηηηθήο πξνζδηνξίδεηαη ζε “ηππνπνηεκέλα πιαίζηα”. Δληνπίδνπλ, αθφκα ην δήηεκα ηνπ (3) 

“Second best residual explanation”, ην νπνίν αθνξά ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ 

παξά ην γεγνλφο φηη ζην κέιινλ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ πην έγθπξεο. Απηφ νδεγεί ζε 

βηαζηηθέο απνθάζεηο θαη ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ην κέιινλ ηνπ θξάηνπο, ηεο θνηλσλίαο ή ηεο 

νηθνλνκίαο ζε πςειφ θίλδπλν. Σέινο, έλα πξφβιεκα κε βαξχλνπζα ζεκαζία είλαη ην (4) 

“Theoretical conjectures without foundational mechanisms”, ε ρξήζε, δειαδή,  νξηζκέλσλ 

ζεσξεηηθψλ απφςεσλ πνπ δελ βαζίδνληαη ζε θαζαξά επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο 

απνθάζεηο. Ζ ρξήζε ησλ ηζρπξηζκψλ απηψλ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε νξηζκέλεο πξψηεο 

ελδείμεηο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα φηη "θάηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη" ή "λα θηλεζεί 

πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε". Μπνξνχλ επίζεο λα βαζίδνληαη ζηε ζεσξεηηθή-ηδενινγηθή 

βάζε πνπ ζέιεη λα αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε. Δπνκέλσο, φιεο νη πνιηηηθέο εηζάγνληαη ζηελ 

ηδενινγία θαη φρη ζηελ επηζηήκε θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 
121

 

Οη Θ. Πειαγίδεο θαη Μ. Μεηζφπνπινο, εληνπίδνπλ έλα κέξνο ηεο ιχζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

γλψζεο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε -θαηά Pareto- θαιχηεξεο δπλαηέο λέεο 

θαηαζηάζεηο. εκαληηθφ είλαη δε, ην φηη εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηνπ “επηρεηξεκαηία πνιηηηθήο”, 
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δνπιεηά ηνπ νπνίνπ είλαη λα ζθέθηεηαη θαη λα παξάγεη θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ηηο εηζάγεη ζηηο λέεο ζπλζήθεο, θξνληίδνληαο παξάιιεια λα πείζεη πσο νη ζθνπνί ηεο 

θαζηέξσζεο ηνπο  αθνξνχλ θνηλφ- δεκφζην ζπκθέξνλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ φηη ν 

επηρεηξεκαηίαο πνιηηηθήο “είλαη απηφ αθξηβψο ην είδνο πνπ ζπαλίδεη θαη δελ “παξάγεηαη” 

ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή δσή”.
122

 

Θα ήηαλ ιάζνο λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε ειιεληθή πεξίπησζε έρεη κνλαδηθά 

πξνβιήκαηα πνπ δχζθνια ζα ζπλαληνχζε θαλείο ζε θάπνηα άιιε επξσπατθή ρψξα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζε θάζε “νηθνζχζηεκα”, φπσο είλαη θαη ην πνιηηηθφ, θαη ζε θάζε εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, νπνηαδήπνηε θχζεσο εξγαζίαο ζπλαληάκε πξνβιήκαηα παξφκνηα κεηαμχ ηνπο, 

φπσο νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ε δηαθζνξά, νη παξάλνκεο ζπλαιιαγέο, ε θαθνδηαρείξηζε θ.ν.θ. 

Ζ πξαγκαηηθή πξφθιεζε γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε είλαη πσο νη λένη πνιηηηθνί ζα 

μεπεξάζνπλ ηα θαθψο θείκελα ηνπ ηξφπνπ πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ 

θαη ζα πξνζειθχζνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ ηελ αιιαγή, αιιά 

είλαη επίζεο έηνηκνη λα δνπιέςνπλ γηα απηήλ. Πσο ζα μεπεξάζνπλ νη ίδηνη σο πνιηηηθνί, νη 

ζπλεξγάηεο ηνπο σο νκάδα θαη ν έιιελαο σο πνιίηεο ηε ινγηθή ηνπ “minimum effort” 

επηδεηψληαο ην “maximum result”. Αλ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ραξαθηεξίζεη σο 

ηδηαηηεξφηεηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ζθελήο, απηφ ζα ήηαλ ε απνπζία 

πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ε καληψδεο ηάζε ζην λα εζεινηπθινχκε πνιηηηθά. Δληχπσζε 

πξνθαιεί ην γεγνλφο πσο απφ ηε κηα νη επηρεηξήζεηο ζίγνπλ ζε θάζε επθαηξία ηελ απνπζία 

ηθαλψλ ζηειερψλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ ππάξρνπλ θφκκαηα πνπ δελ ηνικνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ αθφκα θαη φηαλ θάπνην ζηέιερνο ή κέινο θάλεη απξεπείο, πξνζβιεηηθέο ή 

αλήζηθνπ πεξηερνκέλνπ δειψζεηο δεκφζηα. Οηηδήπνηε κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία απφιπζεο 

ζε έλα πεξηβάιινλ επηρείξεζεο, ζα έπξεπε λα είλαη επίζεο αηηία δηαγξαθήο -ζε αληίζηνηρε 

νξνινγία- γηα έλα θφκκα.  ια απηά πξνθχπηνπλ σο απνθάζεηο θαηφπηλ ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθήο απφ ηνπο ζπκβνχινπο πνιηηηθήο θαη ηα ζηειέρε. Απηφ πνπ νξίζακε παξαπάλσ σο 

“επηρεηξεκαηίαο πνιηηηθήο” είλαη ζέζε επζχλεο ηφζν σο πξνο ηελ εηθφλα ηνπ θφκκαηνο, ηνπ 

πνιηηηθνχ ή ησλ κειψλ, φζν θαη σο πξνο ηνπο πνιίηεο, ηνπο νπνίνπο ζα επεξεάζεη άκεζα ε 

πνιηηηθή πνπ ζα ζρεδηάζεη θαη ζα πινπνηήζεη.  
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4.1.1 Top down θαη bottom up approach ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο 

Ζ αλάγθε γηα απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη ζαθή πξνζδηνξηζκφ ζέζεσλ ζηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθήο νδήγεζε ζηε ζεσξία δχν βαζηθψλ κνληέισλ κειέηεο θαη πεξηγξαθήο ηεο: ηελ top-

down approach θαη bottom-up approach. Σα δχν απηά κνληέια ζεσξνχληαη νη πην ζαθείο 

κέζνδνη πξνζέγγηζεο ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο αζάθεηεο ζηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο.  

Απφ ηε κηα πιεπξά, ππάξρεη ε πξνζέγγηζε ηνπ top-down (απφ πάλσ πξνο ηα θάησ), 

θαηά ηελ νπνία νη ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο απνηεινχλ ηνπο θεληξηθνχο δξψληεο θαη εζηηάδνπλ 

ζην λα επέκβνπλ ζε ηνκείο ζε θεληξηθφ επίπεδν (central level), θαη απφ ηελ άιιε πιεπξα, 

ππάξρεη ε πξνζέγγηζε ηνπ bottom-up (απφ θάησ πξνο ηα πάλσ), ζχκθσλα κε ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο νπνίαο ν ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

κεξίδεο πιεζπζκνχ (target groups θαη service deliverers) θαη έρεη βάζεηο ζε πεξηζζφηεξν 

ηνπηθφ επίπεδν (local level).
123

 Οη Lester θαη Stewart νξίδνπλ ηελ top-down πξνζέγγηζε σο 

ηηο "ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ (...) άιια ππνζπζηήκαηα πνιηηηθήο", 

ελψ ηελ bottom-up πξνζέγγηζε σο κηα "απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πειαηψλ ηνπο".
124

 Σα δχν απηά 

κνληέια αλαπηχρζεθαλ γηα λα εμεηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο 

ζπγθξηηηθά κε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο, ην ηη απνηειέζκαηα απέδσζε δειαδή 

ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο (process of implementing policy).
125

 θνπφο ηνπο 

είλαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ γεληθφηεξα ηε λννηξνπία πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη θπξίσο ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο. Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο πσο νη 

πνιηηηθνί επηθεληξψλνληαη ζε κεηαξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςηλ 

παξακέηξνπο, φπσο είλαη νη δνκέο ή νη δξψληεο. Γίλεηαη ιφγνο, ινηπφλ, γηα κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ αθνξνχλ ελδηάκεζεο δηαδηθαζίεο θαη φρη ην ζχλνιν ελφο πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

πγθεθξηκέλα ε πξνζέγγηζε ηνπ top down, πξνθεηκέλνπ ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο λα 

γίλεη απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά, εμεηάδεη ηξεηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο: (1) ην 
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ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, (2) ην εηήζην ζρέδην απνδνηηθφηεηαο θαη (3) ηελ εηήζηα έθζεζε 

απφδνζεο. Απηφ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηφζν ζην πξψηκν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ 

ηεο πνιηηηθήο, φζν θαη ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζεο.
126

 Δίλαη κηα 

κέζνδνο, ε νπνία επηηξέπεη ηε κειέηε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο, 

εμεηάδνληαο παξάιιεια ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη νιφθιεξε ηελ πνξεία ηεο 

δηαδηθαζίαο.
127

 Οη ππνζηεξηθηέο ηεο εληνπίδνπλ θάπνηα ζεκεία πνπ ζα απμήζνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο, φπσο (1) ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ, (2) ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ δξψλησλ, (3) ν πεξηνξηζκφο ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη 

απφ αλάγθε θαη (4) ε ηνπνζέηεζε ηεο επζχλεο γηα ηελ εθηέιεζε ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ 

θηλείηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο.
128

 Κάπνηνη ζπκθσλνχλ επίζεο ζε κεξηθά 

αθφκα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη (5) ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο, (6) ε εγθπξφηεηά ηεο θαη (7) νη δεζκεχζεηο πνπ ζα θάλεη ζε 

αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο.  

εκαληηθφο παξάγνληαο, επίζεο, είλαη ε ιεγφκελε “αιπζίδα εθαξκνγήο” 

(implementation chain), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κήλπκα ηεο πνιηηηθήο μεθηλάεη “απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ”, δειαδή ε θαηεχζπλζε ηεο ραξάδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ψζηε λα δηακνξθψζεη 

ηνπο ππφινηπνπο ζπλδέζκνπο πνπ αθνινπζνχλ ζηελ αιπζίδα. Γίλεηαη έκθαζε ζηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη ζηελ θαζνδήγεζε ηεο πνιηηηθήο απφ ηηο αλψηαηεο 

βαζκίδεο. Ζ top-down approach ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην πεηπρεκέλα κνληέια κειέηεο θαη 

εθαξκνγήο πνιηηηθήο θαη ππνζηεξίδεηαη πσο νπνηνδήπνηε πηζαλφ πξφβιεκα κπνξεί 

δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο κπνξεί λα μεπεξαζηεί. Χζηφζν, ηδηαίηεξε ζεκαζία 

έρεη ε ζαθήο νξηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ, αθνχ ρσξίο απηνχο ζα είλαη δχζθνιν λα γίλεη ηειηθή 

αμηνιφγεζε ζην πξφγξακκα (benchmarking).
129

 Παξφια απηά έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή 

θπξίσο γηα ην βαζκφ ηεο επίγλσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, αθνχ φπσο αλαθέξζεθε 

ν ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο μεθηλάεη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο θαη δελ πεγάδεη απφ ηηο νκάδεο 

πιεζπζκνχ πνπ αθνξά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη απηνλφεην φηη νη ζρεδηαζηέο ηεο 
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πνιηηηθήο έρνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα ή έρνπλ αληηιεθζεί πιήξσο ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

γχξσ απφ έλα πξφβιεκα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη πνπ ηα αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε (ειιεληθή) θνηλσλία δελ είλαη έηνηκε λα δερηεί 

ηηο ζεζπηδφκελεο αιιαγέο, ε αληίδξαζή ηεο, ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θφκκαηα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο είηε γηα ηδενινγηθνχο ιφγνπο είηε γηα ιφγνπο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο κε 

ζθνπφ ην εθινγηθφ φθεινο, ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε απνηπρία εθαξκνγήο ηνπο θαη λα 

κελ επηηεπρζεί ν επηδησθφκελνο ζθνπφο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο πξνζέγγηζεο bottom-up απφ ηελ άιιε, ζεσξνχλ πσο κπνξνχλ λα 

κηιάλε γηα έλαλ πην ξεαιηζηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε παξέκβαζε 

ππφ ηελ έλλνηα απηνχ πνπ νξίδεη ν Berman σο “microimplementation”, ηεο αληίδξαζεο 

δειαδή ησλ νκάδσλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κεξίδεο πιεζπζκνχ (target groups). Θεσξεί κάιηζηα, πσο ξφινο ηνπ 

θεληξηθνχ ζρεδηαζηή ηεο πνιηηηθήο είλαη κφλν ε έκπλεπζε ησλ νκάδσλ απηψλ, αθνχ επί ηεο 

νπζίαο θαη κφλν ε αληίδξαζε ηνπο είλαη αξθεηή γηα λα απνηχρεη έλαο νιφθιεξνο πνιηηηθφο 

ζρεδηαζκφο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο bottom-up ζεσξνχλ πσο πξψηα πξέπεη λα γίλνπλ 

θαηαλνεηνί νη ζηφρνη, ε ζηξαηεγηθή θαη νη δξάζεηο ζε πνιηηηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ άκεζν 

επεξεαζκφ ησλ πνιηηψλ θαη κεηά λα μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηεο. Λεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν κε 

πξνιεπηηθφ ηξφπν θαη εζηηάδεη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζνπλ εκπφδην 

ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο.
130

 Ο Elmore ππνζηεξίδεη πσο πξφθεηηαη γηα έλα “backward 

mapping”, γηα κηα ηρλειαζία ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο θαη δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηνπο ηειηθνχο ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο.
131

 Οη 

νκάδεο είλαη ελεξγνί δξψληεο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ top-down, φπνπ απνηεινχλ απινχο εθαξκνζηέο ηεο.
132

 

θνπφο φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη απηφ πνπ ζηηο επηρεηξήζεηο νλνκάδεηαη “πξφζεζε 

αμίαο”. ε πεξηβάιινλ επηρεηξήζεσλ, ε πξφζζεζε αμίαο ζηνλ πειάηε είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή αθνχ νινθιεξψλεη ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη απφ ηε ρξήζε κηαο 

ππεξεζίαο/πξντφληνο. ην δηάγξακκα 4.3 θαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη ην ζηξαηεγηθφ management νδεγνχλ ζηελ πξφζζεζε αμίαο.  
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Γηάγξακκα 4.3 ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφο θαη ζηξαηεγηθφ management γηα ηε δεκηνπξγία 

δεκφζηαο αμίαο 

 

Πεγή: κεηθ. απφ Van den Berg, C. F., Piri, K., Staak, S. V., & Tsutskiridze, L. (2013, June 12). 

Strategic Planning for Political Parties: A Practical Tool. Retrieved from 

https://www.idea.int/publications/catalogue/strategic-planning-political-parties-practical-tool, p. 22 

θαη Moore, H.M., Managing for Value: Organizational Strategy in For-profit, Non-profit, and 

Governmental Organizations, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1), pp. 183-204 

 

Αμίδεη λα ηνλίζνπκε πσο θακία απφ ηηο δχν κεζφδνπο δελ ππφζρεηαη ιχζε ζε 

νπνηνδήπνηε πηζαλφ πξφβιεκα ελδέρεηαη λα πξνθχςεη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ εθαξκνγή 

ηεο πνιηηηθήο, είλαη φκσο ζεκαληηθφ λα δηαζέηνπκε ηα αληίζηνηρα “εξγαιεία πνηφηεηαο” 

(quality tools). Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη νη πξνζεγγίζεηο top-down θαη bottom-up 

επηηξέπνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο. Θα ήηαλ ιάζνο λα ραξάμεη θάπνηνο κηα πνιηηηθή, ρσξίο λα 

“αθνχζεη” ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, φπσο ζα ήηαλ ιάζνο λα ραξάμεη κηα πνιηηηθή 

“αθνχγνληαο” κφλν ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη κε ιακβάλνληαο ππφςηλ παξάγνληεο φπσο 

νη δηαζέζηκνη πφξνη, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ή ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα θ.ν.θ. Αληηζέησο, ζα έπξεπε λα ιακβάλνληαη ππφςηλ νη ηάζεηο θαη νη 

θαηεπζχλζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη βάζεη απηνχ λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο, έρνληαο παξάιιεια εθηηκήζεη ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο.  
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Αλ εμεηάζνπκε πεξηζζφηεξν ηηο δχν πξνζεγγίζεηο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζαλ ινγηθή θαη ζηελ δηακφξθσζε θνπιηνχξαο γχξσ απφ έλα δήηεκα. 

Γηα παξάδεηγκα, ζπλήζσο ν ιαφο θαη ηδηαίηεξα νη λένη άλζξσπνη ζεσξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν γίλνληαη θάπνηα πξάγκαηα ζηελ Διιάδα αξθεηά μεπεξαζκέλν (βι. γξαθεηνθξαηία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξία ηνπ Weber). Απηφ απφ κφλν ηνπ απνηειεί κηα “πνιηηηθή έκπλεπζε” 

(political influence) ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ζπλεπάγεηαη 

ηελ επηζπκία ςεθηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Απηή ε έκπλεπζε γηα ηελ αιιαγή, ινηπφλ, 

έξρεηαη “απφ θάησ πξνο ηα πάλσ”. Ο ιαφο δεηάεη θαη νη πνιηηηθνί ζρεδηάδνπλ. πκβαίλεη, 

φκσο, θαη ην αληίζεην, φπνπ νη πνιηηηθνί δίλνπλ ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ 

πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. εκαληηθφ παξάγνληα εδψ απνηειεί ην 

θαηά πφζν ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη έηνηκε λα δερηεί απηή ηελ αιιαγή. Λφγνπ ράξηλ, ν 

λφκνο 1329/1983 θαηνρχξσζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην νηθνγελεηαθφ δίθαην, φπσο ε ηζφηεηα 

ησλ θχισλ θαη ησλ ηέθλσλ εληφο θαη εθηφο γάκνπ. Λίγν λσξίηεξα,  κε ην λφκν 1250/1982, 

είραλ ζεζπηζηεί ν πνιηηηθφο γάκνο, ε θαηάξγεζε ηεο πξνίθαο, ε απνπνηληθνπνίεζε ηεο 

κνηρείαο θαη ην ζπλαηλεηηθφ δηαδχγην. Δίθνζη ρξφληα αξγφηεξα, κε ην λφκν 389/2002,  

ζεζπίζηεθε ε ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελε αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή, ε ηερλεηή γνληκνπνίεζε 

θαη ε παξέλζεηε κεηέξα. Σα απηνλφεηα ηνπ “ζήκεξα” είλαη πνιηηηθέο ηνπ “ρζεο” πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ θνπιηνχξα  ηνπ “αχξην”. 

Οη πξνζεγγίζεηο ηνπ top-down θαη bottom-up, ινηπφλ, ζα κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ θαη 

ζαλ κέζνδνη πνιηηηθήο έκπλεπζεο. Αο κελ μερλάκε άιισζηε πσο ζηφρνο φισλ είλαη ην 

θαιχηεξν κέιινλ.  

Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη ιφγνο γηα bottom up implementation κηαο πνιηηηθήο φηαλ 

ηδησηηθνί θνξείο, φπσο ΜΚΟ ζπλεξγάδνληαη κε δεκφζηνπο θνξείο, φπσο ν Γήκνο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε έρνπκε κηα νξγάλσζε πνπ “δείρλεη” έλα θνηλσληθφ ή πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα θαη ζπληάζζεη ηηο δπλάκεηο ηεο καδί κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ. Έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα bottom-up εθαξκνγήο είλαη ε Let‟s Do It 

Greece, ε δξάζε ηεο νπνία πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Διιάδα. Με ην ζχλζεκα “Γίλε ε αιιαγή πνπ πεξηκέλεηο”, ε Let‟s Do It 

Greece, θαηάθεξε λα ελψζεη δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ψζηε κηα κέξα ην ρξφλν λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεγαιχηεξε, ηαπηφρξνλε πεξηβαιινληηθή δξάζε ηεο ρψξαο. Σελ εκέξα 

απηή ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, ην Τπνπξγείν Έξεπλαο, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

πεξηθέξεηεο, δήκνη, ζρνιεία θαη πιήζνο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζπληνλίδνληαη κε ζθνπφ ηελ 
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πξνζθνξά ζην πεξηβάιινλ.
133

 Ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο πσο νη δξάζεηο ηνπο 

δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ δηνξγάλσζε απηήο ηεο πξαγκαηηθά αμηνζαχκαζηεο “πεξηβαιινληηθήο 

γηνξηήο” αιιά ζηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο ηνπ έιιελα πνιίηε θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ πξνο ην πεξηβάιινλ. Δίλαη ε απφδεημε πσο φηαλ ζπλεξγάδνληαη δεκφζηα θαη ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιχ κεγάια βήκαηα γηα φινπο.  

 

“A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they 

don't necessarily want to go, but ought to be”  

 

~Rosalynn Carter 

 

4.2 Αλάιπζε PEST: ην γεληθεπκέλν ή “κάθξν” πεξηβάιινλ γηα 

επηρεηξήζεηο θαη πνιηηηθή 

Σν γεληθεπκέλν (κάθξν) ή εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη 

φζνπο παξάγνληεο πθίζηαληαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο απνθάζεηο. Δπί ηεο νπζίαο εμεηάδεη ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο (πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθν-πνιηηηζηηθνχο, ηερλνινγηθνχο) βάζεη ησλ 

νπνίσλ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζα ζηεξίμνπλ ην ζηξαηεγηθφ ηνπο 

ζρεδηαζκφ.
134

 Σν ζπλαληάκε, επίζεο θαη σο “κάθξν” ή γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ.
135

 Κάπνηνη 

ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ ην νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ (Environmental), ην 

δηεζλέο, ε δεκνγξαθηθή δηάζηαζε
136

 θαη ην λνκνζεηηθφ-λνκηθφ πιαίζην (Legal).
137

 ηνλ 

πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ηνπ κάθξν-

πεξηβάιινληνο.  

Πίλαθαο 4.4 εκαληηθέο θαηεγνξίεο ηνπ κάθξν-πεξηβάιινληνο 
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Πνιηηηθφ  Οηθνλνκηθφ Κνηλσληθν- 

Πνιηηηζηηθφ  

Σερλνινγηθφ 

ηαζεξφηεηα 

Κπβέξλεζεο  

Ρπζκφο Αλάπηπμεο 

ΑΔΠ 

Αιιαγέο ηξφπνπ 

δσήο 

Αλάπηπμε λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

Οηθνλνκηθή 

πνιηηηθή 

Γηαζέζηκν εηζφδεκα χλζεζε πιεζπζκνχ  Σαρχηεηα δηάρπζεο 

λέσλ ηερλνινγηψλ  

Φνξνινγία Πξνζθνξά ρξήκαηνο πλήζεηεο 

αγνξαζηψλ  

Κξαηηθέο δαπάλεο 

ζε έξεπλα 

Αληηκνλνπσιηαθή 

λνκνζεζία 

Πιεζσξηζκφο Γνκή νηθνγέλεηαο  Πξνζηαζία παηέληαο 

Δξγαηηθή λνκνζεζία Πνζνζηφ αλεξγίαο Δπίπεδν κφξθσζεο Πξφνδνη ζηελ 

απηνκαηνπνίεζε  

Νφκνη πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο  

Γηακνξθσκέλα 

επηηφθηα 

Πξνζδνθίεο 

θαξηέξαο 

Όπαξμε 

ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππνδνκψλ 

Αληηκεηψπηζε μέλσλ 

επελδπηψλ  

Οηθνλνκηθφο θχθινο  Γεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία 

Γηάδνζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ  

Πεγή: Γεσξγφπνπινο, Ν. Β. (2013). ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη (Γ‟ έθδνζε). Αζήλα : Δθδφζεηο 

Γ. Μπέλνπ. ζει. 112 

 

4.2.1 H παξάκεηξνο ηεο πνιηηηθήο θαη ε επίδξαζε ηεο ζηηο απνθάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο 

 

 Ζ πνιηηηθή είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο. Αλάινγα κε ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο ζηε ρψξα 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο, ηε ζηάζε ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηελ εθαξκνγή λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ κπνξεί λα αθνξά δεηήκαηα 

θνξνινγίαο, απαζρφιεζεο εξγαδνκέλσλ θαη άιια, ε πνιηηηθή κπνξεί λα επεξεάζεη κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο ηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. Οη επηρεηξήζεηο νξίδνληαο σο 

“πνιηηηθφ θίλδπλν” νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πξνθιεζεί απφ πνιηηηθφ γεγνλφο (φπσο ε 

δπζκελήο κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, θνξνινγηθνί έιεγρνη, απεξγίεο, 

θξαηηθνπνηήζεηο θ.α.) εμεηάδνπλ ελδειερψο ηε γεληθφηεξε ζηάζε θαη ηδενινγία ησλ 
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πνιηηηθψλ θνκκάησλ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη, ηηο πνιηηηθέο ζπκθσλίεο 

πνπ ζπλάπηνληαη ή ιχλνληαη θαη θπξίσο, ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ, ηα κνλνπψιηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ. 
138

 

 ε γεληθφηεξν πιαίζην, νη επηρεηξήζεηο βιέπνπλ ηελ θπβέξλεζε σο “αληίπαιν”, ιφγσ ηνπ 

φηη κπνξεί λα ηηο επεξεάζεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε ζρέζε 

κεηαμχ πνιηηηθήο θαη επηρεηξήζεσλ είλαη πνιπδηάζηαηε θαη αιιειέλδεηε. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά, πξνζηαηεχνληαο ηηο εγρψξηεο 

επηρεηξήζεηο θαη απνηειψληαο πεγή αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ αθφκα θαη γηα 

νιφθιεξνπο θιάδνπο.
139

 Απηφ επηηπγραλφηαλ παιηφηεξα, κέζσ εκπνδίσλ πνπ έζεηαλ 

πεξηνξίδνληαο ή απαγνξεχνληαο ηελ είζνδν ζηηο μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχζαλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε ρψξα ηνπο. ήκεξα, κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κέζσ νηθνλνκηθήο 

ππνζηήξημεο, θνξνειάθξπλζεο ή θαη θνξναπαιιαγήο, θαζψο θαη κε κεραληζκνχο άκπλαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ εμπγίαλζε θαη ηε βησζηκφηεηα, κέζσ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ θαη ηεο δηεπθφιπλζεο απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπο (άξζξα 99 ΔΠ. ΠηΚ, λ. 

4469/2017). 

πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ιφγνο γηα κηα ηξηγσληθή ζρέζε κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο. Ζ ζρέζε πνιηηηθήο θαη επηρεηξήζεσλ πθίζηαηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ θαη αιιειεπηδξά ζε επίπεδν πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε βησζηκφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηνί, ινηπφλ, νη ιφγνη πνπ κηα επηρείξεζε εμεηάδεη ηελ 

πνιηηηθή. Καη ε πνιηηηθή, φκσο, απφ ηελ πιεπξά ηεο κειεηά ηηο επηρεηξήζεηο, αθνχ είλαη έλαο 

πνιχ ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο. Οη επηρεηξήζεηο είλαη έλαο ηξφπνο παξαγσγήο 

λένπ πινχηνπ, δεκηνπξγνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη βνεζνχλ ηα θφκκαηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ζηνλ παγθφζκην θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. πλεηζθέξνπλ, επίζεο, 

ζηα δεκφζηα έζνδα θαη ζηα έζνδα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ 

επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα δηαηεξψληαο θαηαρξεζηηθή ζέζε κέζα ζηελ αγνξά, 

δεκηνπξγψληαο κνλνπσιηαθέο ή νιηγνπσιηαθέο ζπλζήθεο θαη ζπλεπψο θξαηψληαο ζε 

νπηζζνδξφκεζε ηφζν ηνλ θαηαλαισηή, φζν θαη ηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιν ηεο.   

4.2.2 Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε άκεζε ζρέζε ηνπ κε ηελ πνιηηηθή 

 Πξφθεηηαη γηα έλαλ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη επί ηεο νπζίαο κπνξεί λα θαηαζηήζεη “απαγνξεπηηθέο” 
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βι. ην παξάδεηγκα ηεο ππεξεζίαο UberX θαη ηνπ θιάδνπ ησλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ Taxi  
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νξηζκέλεο απνθάζεηο ηνπο. Ζ νηθνλνκία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επηρείξεζε κέζσ ησλ 

ηηκψλ ησλ θεθαιαίσλ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ησλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα δίλεη, 

ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε. Δίλαη, επίζεο, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηελ απαζρφιεζε απηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Καζνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ εξγαζηαθή δηαζεζηκφηεηα, ηνπο κηζζνχο, ηελ αλεξγία. ε έλαλ ηνκέα πνπ είλαη 

δχζθνιν λα θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ, νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα πξνζαξκφζνπλ 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο φρη κφλν γηα λα είλαη βηψζηκεο, αιιά γηα λα είλαη επίζεο αληαγσληζηηθέο 

θαη θεξδνθφξεο.
140

 

Μηιψληαο γηα πνιηηηθή νηθνλνκία, απηφ πνπ νξίδεηαη σο θχξην πξφβιεκα είλαη ην 

απεξηφξηζην ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ (θπζηνινγηθψλ/επηβίσζεο ή θνηλσληθψλ), απέλαληη 

ζην πεξηνξηζκέλν ησλ κέζσλ ηθαλνπνίεζεο ηνπο. Τπνζηεξίδεηαη πσο ε ιχζε ζα βξεζεί 

θάπνπ κεηαμχ α) ηεο κείσζεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαη β) ηεο αχμεζεο ησλ κέζσλ 

ηθαλνπνίεζεο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ έρεη σο ηειηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, δειαδή ησλ 

αγαζψλ πνπ θαιχπηνπλ αλζξψπηλεο αλάγθεο κε ηελ θαηαλάισζε ή ηε ρξήζε ηνπο. Ζ άκεζε 

ζχλδεζε πνπ έρεη ε θάιπςε αλαγθψλ κε ηηο επηρεηξήζεηο γίλεηαη αληηιεπηή φηαλ 

θαηαλνήζνπκε πσο ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο, είλαη ν ζπλδπαζκφο 

ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (θχζε, εξγαζία, θεθάιαην, παξαγσγή), καδί κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο αλάιεςεο ησλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, κε ζθνπφ 

ηε δεκηνπξγία ησλ αγαζψλ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ηεο θάιπςεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ.
141

 

Χζηφζν, δελ αλαηξείηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα ηεο “νξζνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο” αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ. Δδψ γίλεηαη 

ιφγνο γηα απνθπγή επηινγψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ θίλδπλν, αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ 

πηζαλφηεηεο λα θαηαιήμνπλ ζε φθεινο, θάηη πνπ κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη κέξνο ηεο 

ιχζεο ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ.
142

 Με απηή ηε ινγηθή ζα έπξεπε λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο φρη κφλν νη επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ην θάζε λνηθνθπξηφ θαη ε εθάζηνηε 

θπβέξλεζε. Έηζη, γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο επηρεηξήζεσλ ζε κηα 

θνηλσλία. ηαλ επί ηεο νπζίαο απηφ πνπ ζηεξίδεη νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο είλαη 

νη αλζξψπηλνη πφξνη ηεο κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, νη επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε λα 

                                                
140

Bateman, T. S. & Snell, S. A. (2016). Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Θ‟ έθδνζε). Δθδφζεηο Σδηφια. 
141

Γεσξγαθφπνπινο, Θ. , Ληαλνχ, Θ. , Μπέλνπ, Θ. , Σζεθνχξα,  Γ. , Υαηδεπξνθνπίνπ, Μ. & 

Υξήζηνπ, Γ. (2007) Δηζαγσγή ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία (Γ‟ & Ε‟ Έθδνζε). Αζήλα : ΔθδφζεηοΓ. 

Μπέλνπ.  
142

 Milgrom, P., & Roberts, J. (1992). Economics, Organization and Management (1st ed.) Englewood 

Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. 



 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~75~ 

“πξνζηαηεχνληαη” νηθνλνκηθά, ψζηε λα κπνξέζνπλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο λα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο, φρη κφλν ζέζεηο εξγαζίαο αιιά θαη ηθαλνπνηεηηθέο 

θαη αληίζηνηρεο ακνηβέο ησλ θφπσλ θαη ηνπ ρξφλνπ ηνπο.  

Ζ ειιεληθή πεξίπησζε έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ηφζν σο πξνο ηε δεκηνπξγία πγηνχο νηθνλνκηθήο αληίιεςεο ησλ πνιηηψλ, φζν θαη 

πξνο ηε δηεπζέηεζε ησλ νθεηιψλ ηνπο είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθά, είηε γηα λνκηθά πξφζσπα. 

Βαζηθφ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη πσο ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή 

ζε κηα λννηξνπία επηδνκάησλ θαη δαλείσλ. Γπζηπρψο, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην 

ζηάδην ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ειιηπήο. Πην ζπγθεθξηκέλα βαζηθέο έλλνηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ, φπσο ν λφκνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ν θχθινο ηνπ ρξήκαηνο, αθφκα 

θαη ην ηη είλαη ην ρξήκα, ηη απνηειεί αλάγθε θαη ηη επηζπκία είλαη εξσηήζεηο πνπ δελ έρνπλ 

εληαρζεί ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ. Σν δήηεκα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

αιθαβεηηζκνχ ησλ πνιηηψλ αθνξά απηφ πνπ νξίδεηαη σο financial well being, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δειαδή επεκεξία ησλ πνιηηψλ. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο.
143

 

Έλα παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε πνπ λνκνζεηήζεθε είλαη ν λφκνο 

3869/2010 πεξί ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, γλσζηφο θαη σο 

Νφκνο “Καηζέιε”. θνπφο ηνπ λφκνπ ήηαλ ε εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ κε πην επλντθνχο φξνπο 

ή ε απαιιαγή απφ ηα ρξέε ππφ φξνπο θαη ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε επαλέληαμε ησλ ππεξρξεσκέλσλ 

πνιηηψλ ζηελ νηθνλνκηθή/θνηλσληθή δσή, ε παξνρή κηαο δεχηεξεο επθαηξίαο γηα έλα λέν 

μεθίλεκα, ε αληηκεηψπηζε ηνπ γεληθφηεξνπ πξνβιήκαηνο ησλ νθεηιψλ ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη θπζηθά ε παξάιιειε ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ.
144

 Γηα δεηήκαηα νθεηιψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα κε εμππεξεηνχκελα ηξαπεδηθά δάλεηα, γλσζηά θαη σο “θφθθηλα 

δάλεηα”, νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ δηάθνξεο ξπζκίζεηο νθεηιψλ, εμσδηθαζηηθέο ή κε αλάινγα 

κε ηα δεδνκέλα ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο θαη έρνπλ ζεζπηζηεί δηαηάμεηο γηα ηε βησζηκφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ.  

αθέο είλαη θαη ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ζην ζπληαμηνδνηηθφ αθνχ επί ηεο νπζίαο 

δήηεκα δελ είλαη νη παιηέο γεληέο λα “ηξέθνπλ” ηηο λέεο, ηε ζηηγκή πνπ νη λέεο γεληέο 

επσκίδνληαη ην βάξνο ηεο πιεξσκήο ησλ ζπληάμεσλ ησλ ζπληαμηνχρσλ, αιιά νη λέεο γεληέο 

λα ακείβνληαη ηφζν ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ έλα θαιφ βηνηηθφ επίπεδν γηα ηνπο ίδηνπο θαη λα 
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ζπλεηζθέξνπλ κέζσ ηεο θνξνινγίαο ηνπο ζηε πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ. Γπζηπρψο, ε 

ακνηβέο είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλεο κε ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Διιάδα, αθνχ νιφθιεξε ε λννηξνπία ζχζηαζεο ηνπ παξφληνο δεηήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηηο 

πςειέο ζπληάμεηο ζπγθξηηηθά κε ηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα νη κελ λα 

πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ηνπο δε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηβηψζνπλ νη ίδηνη αιιά θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ κέζσ ηεο θνξνινγίαο ηνπο ζηηο ζπληάμεηο. ηηο ΖΠΑ είλαη ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλε ε θηινζνθία ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ζπληαμηνδφηεζεο. Μεξηθνί απφ απηνχο 

είλαη (1) ην IRAs-Individual Retirement Accounts, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη αλνίγνπλ 

πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο ζπληαμηνδφηεζεο, (2) ην SEP-IRAs-Simplified Employee 

Pension Individual Retirement Accounts, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα άλνηγκα ινγαξηαζκψλ απφ 

ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, κε θάπνηα θνξνινγηθά θίλεηξα, (3) 401 (k) 

Retirement Plans, θαηά ην νπνίν ν εξγνδφηεο πξνζθέξεη ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα θαη 

(4) ην Keoghs, πνπ αθνξά ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη εξγαδφκελνπο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ πξν θφξσλ. 
145

 

Ζ αζηάζεηα ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο είλαη επίζεο έλαο απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα απνηειεί κέξνο “απαγνξεπηηθφ” ζα 

έιεγε θαλείο γηα μέλεο επελδχζεηο. Τπφ ηε ζθέςε φηη ε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ (λνκνζεηηθή, 

εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή) έγηλε ψζηε λα κελ ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη κνξθέο εμνπζίαο ζε έλα 

φξγαλν θαη θαη‟ επέθηαζε απηφ λα νδεγήζεη κνλαξρία/δηθηαηνξία, αιιά θαη λα δεκηνπξγεζεί 

έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηηο αξρέο ψζηε λα δηαηεινχλ ακεξφιεπηα ην έξγν ηνπο, ζα ήηαλ 

ίζσο ν θαηξφο, κεηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Montesquieu, λα ζεζπηζηεί κηα 

ηέηαξηε -νηθνλνκηθή- εμνπζία; Γχζθνια ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ηεξείηαη πιήξεο 

δηαρσξηζκφο ησλ εμνπζηψλ, αθνχ κνηξαία δξνπλ αιιειέλδεηα νχησο ή άιισο γηα ιφγνπο 

δηαηήξεζεο ηζνξξνπίαο. Θα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί, ινηπφλ, κηα ηέηνηα πεξίπησζε σο 

ηέηαξηνο ππιψλαο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.    

4.2.3 Κνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ πιαίζην: ε ειιεληθή θνηλσληθή πνιηηηθή θαη νη 

δξάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηηο 

θνηλσληθέο δξάζεηο, ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε αγνξέο θαη πξντφληα. Δπί 
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ηεο νπζίαο ε εμέηαζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε κέξηκλα ηεο επηρείξεζεο λα 

αθήλεη θνηλσληθφ απνηχπσκα κε ηηο δξάζεηο θαη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά 

σο πξνο ηε θήκε ηεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θαζηζηνχλ πην αληαγσληζηηθή.
146

 Πξφθεηηαη γηα 

έλαλ ζθνπφ πνπ ζέηνπλ νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζεσξνχλ “ρξένο” ηνπο ηελ 

πξνζθνξά ζηελ θνηλσλία, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, αλαπηχζζνληαη θαη επεθηείλνληαη. Οη 

επηρεηξήζεηο κε βαζχ αίζζεκα θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο επηρεηξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο θνηλσληθψλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθφηεξε επεκεξία 

ηεο θνηλσλίαο (πρ. εθπαίδεπζε, πγεία, εππαζείο νκάδεο θ.α.).
147

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε πσο ε εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, νθείιεη 

λα γίλεηαη βάζεη εμέηαζεο νιφθιεξνπ ηνπ θνηλσληθνχ κεραληζκνχ. Μειεηψληαο δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο ζα δηαπηζηψζνπκε πσο θχξηνο ζθνπφο- απνζηνιή ελφο πνιηηηθνχ θφκκαηνο δελ 

είλαη άιινο παξά ε θαηάθηεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο.
148

 

Αλ αλαινγηζηνχκε πφζν ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ν νξηζκφο ηεο “απνζηνιήο” κηαο 

επηρείξεζεο, δειαδή “ν ιφγνο χπαξμεο” ηεο θαη δεκηνπξγίαο ηεο,
149

 ζα δηαπηζηψζνπκε πσο ε 

βάζε ζηελ νπνία έρνπλ ζηεξηρζεί ηα θφκκαηα απνπξνζαλαηνιίδεη ηειείσο ηνπο πνιηηηθνχο 

απφ απηφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη πξαγκαηηθή απνζηνιή ηνπο. Ο ζθνπφο κπνξεί λα είλαη ε 

θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο. ηε πξνζπάζεηά ηνπο απηή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

νπνηνδήπνηε κέζν θαη ηξφπν, θαζψο θαη λα θαηαπαηήζνπλ αξρέο θαη αμίεο. κσο, ε 

απνζηνιή ηνπ θφκκαηνο εμνπζίαο νθείιεη λα είλαη απηή πνπ απφ ηελ αξρή ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο πξφθαζε γηα λα θαηαθέξεη ηειηθά ην θφκκα λα γίλεη θφκκα εμνπζίαο, δειαδή ε 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, ε 

απινχζηεπζε ρξνλνβφξσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε ειάθξπλζε θφξσλ, ε παξνρή 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, ε δηάζεζε ππνδνκψλ θαη ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ 

πνπ έθαλε ηνλ πνιίηε λα ηνπ δψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ. Δίλαη ιάζνο νη πνιηηηθνί λα 

αληηκεησπίδνπλ κε ειαθξά ηε θαξδία κηα απνηπρία, ιέγνληαο πσο “έθαλαλ φηη κπνξνχζαλ, 

αιιά...”. Αλ παξαιιειίζνπκε έλαλ πνιηηηθφ πνπ δεηάεη ηελ ςήθν ηνπ πνιίηε κε ηελ 

ππφζρεζε φηη εθείλνο είλαη ηθαλφο λα βειηηψζεη φζα πξναλαθέξακε, κε έλαλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν πνπ έρεη πξνζιεθζεί ζε κηα εηαηξεία, φπνπ ππφζρεηαη ι.ρ. λα βειηηψζεη 
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ηηο πσιήζεηο ηεο αιιά δελ ην θάλεη, ην εθινγηθφ θνηλφ/αγνξά ζα ην αληηκεησπίζεη κε ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ο πνιίηεο ελδερνκέλσο λα δείμεη θαηαλφεζε θαη λα δηθαηνινγήζεη ηνλ 

πνιηηηθφ. Δλδερνκέλσο ε αζπλέπεηα ηνπ πνιηηηθνχ λα ραζεί ζηε ιήζε ηεο ηζηνξίαο θαη λα 

θεξδίζεη μαλά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε. Αλ ν πνιίηεο ζε απηή ηε πεξίπησζε ζεσξήζνπκε 

φηη έρεη ηνλ αληίζηνηρν ξφιν ηνπ “θαηαλαισηή”, είλαη πεξίεξγν ην πσο απνδέρεηαη απηφ ην 

εκπαηγκφ. Έλαο θαηαλαισηήο πνηέ δελ μερλάεη ηελ επηρείξεζε πνπ ηνλ “θνξφηδεςε” θαη 

ζίγνπξα δελ ηελ πξνηηκάεη μαλά γηα ηηο αγνξέο ηνπ (ζε ππεξεζίεο ή πξντφληα). Μηα 

επηρείξεζε δελ ζα μεράζεη ηνλ εξγαδφκελν πνπ ήηαλ “below expectation” θαη δχζθνια ζα 

δψζεη παξαπάλσ απφ κηα δεχηεξε επθαηξία. Γπζηπρψο ή επηπρψο ε αγνξά είλαη απηή πνπ 

θαζηζηά “απαγνξεπηηθά” θάπνηα ιάζε, θάηη ην νπνίν δελ θαίλεηαη λα γίλεηαη κε ηελ πνιηηηθή. 

Έηζη, ινηπφλ, φηαλ έλαο πνιηηηθφο δεηάεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε ζεκαίλεη -ζεσξεηηθά- 

φηη είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνο σο πξνο ην πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ νθείιεη λα 

δηαρεηξηζηεί, σο πξνο ηνλ φγθν απηψλ θαη σο πξνο ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη. Σν “θάλακε φ,ηη 

κπνξνχζακε” είλαη εθινγίθεπζε ηεο απνηπρίαο θαη βνεζάεη πξνζσπηθά ην άηνκν ή ηελ 

νκάδα λα ην απνδερηεί. Ζ απνηπρία παξακέλεη απνηπρία.       

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, θηιφζνθν πνπ γελλήζεθε θαη έδεζε ηελ πεξίνδν πνπ ε 

Διιάδα γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε πνιηηηζκηθή άλζεζε (384 π.Υ. - 322 π.Υ.), πνιηηηθά 

επδαίκσλ ζεσξείηαη ε πφιε ζηελ νπνία επδαηκνλνχλ φινη νη πνιίηεο θαη φρη έλα κέξνο 

απηψλ.
150

 Καη απηή είλαη ε επζχλε ηεο θπβέξλεζεο πνπ πξέπεη λα ζεσξεζεί έκπηζηε. ηαλ κε 

αίζζεκα επζχλεο πξνο ην ιαφ, ζέηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ πάλσ απφ ηα ζπκθέξνληα ηεο, 

γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά άμηα εκπηζηνζχλεο.
151

 

Δζηηάδνληαο ζε απηφ πνπ ιέκε θνηλσληθφ θξάηνο δηθαίνπ θαη ζην ξφιν ηνπ, 

ζεκεηψλεηαη φηη κε ηνλ φξν “θνηλσληθή πξφλνηα” λνείηαη ε πξνζθνξά εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο 

(ή άιισλ δεκφζησλ ή ειεγρφκελσλ απφ ην θξάηνο νξγαληζκψλ ή ππεξεζηψλ) παξνρψλ ζε 

ρξεκαηηθή κνξθή, είδνο ή ππεξεζίεο πξνο κεκνλσκέλα άηνκα ή θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο.
152

 Με αθφκε κεγαιχηεξε 

ζεκαζία, αθνινπζεί κηα εθδνρή γηα ην ηη νξίδνπκε σο “θνηλσληθφ θξάηνο”. Πξφθεηηαη γηα ην 

θξάηνο πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ εμνκάιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηε ιεηηνπξγία 
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ηνπ βάζεη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Έλα πγηέο θνηλσληθφ θξάηνο πξφλνηαο εκπεξηέρεη 

νπνηαδήπνηε ζεηηθή εθδνρή ηεο ιέμεο «θνηλσληθνχ» θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλα- 

επαηζζεηνπνηεκέλα λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα.
153

 Σν χληαγκα δε, νξίδεη ξεηψο ζην άξζξν 

25§1 πψο “Τα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ σο αηόκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ 

θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινύλ ππό ηελ εγγύεζε ηνπ Κξάηνπο. Όια ηα 

θξαηηθά όξγαλα ππνρξενύληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπόδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζή 

ηνπο. Τα δηθαηώκαηα απηά ηζρύνπλ θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηδησηώλ ζηηο νπνίεο πξνζηδηάδνπλ. 

Οη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνύλ θαηά ην Σύληαγκα λα επηβιεζνύλ ζηα δηθαηώκαηα 

απηά πξέπεη λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο από ην Σύληαγκα είηε από ην λόκν, εθόζνλ 

ππάξρεη επηθύιαμε ππέξ απηνύ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο”. 

πσο εχθνια κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο, είλαη δχζθνιν λα θάλνπκε ιφγν γηα 

ηδεαηέο θαηαζηάζεηο ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε. Ηδηαίηεξα απφ ην 2010 θαη κεηά ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή έρεη κπεη “ζε δεχηεξε κνίξα”, κε θχξηα πξνηεξαηφηεηα λα απνηειεί ε νηθνλνκία. 

Παξά ην φηη ε πνιηηηθή ιηηφηεηαο, έρεη απνδεηρζεί ηζηνξηθά πσο ζα πξέπεη λα εμειίζζεηαη 

παξάιιεια κε έλα “θνηλσληθφ δίρηπ αζθαιείαο”, ε ειιεληθή θνηλσλία, θαίλεηαη λα έρεη 

ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ζηήξημεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ζε έλα κε 

ιεηηνπξγηθφ δεκφζην ηνκέα θαη ζην έξγν ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ.
154

 Απφ ηε 

κηα, ινηπφλ, έρνπκε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ ην θξάηνο πφξσλ πξνο ηηο 

θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο (αιιά θαη γεληθφηεξα) θαη απφ ηελ άιιε απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

“θνηλσλία πνιηηψλ”. Πξφθεηηαη γηα ην ζψκα ησλ εζεινληψλ πνπ επηδξά θαη αζθεί πίεζε ζηηο 

εμειίμεηο επηρεηξψληαο λα πεξηνξίζεη θαηλφκελα φπσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ε 

πεξηζσξηνπνίεζε, νη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ην δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη άιια θαίξηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.
155

 

πσο έρεη απνδεηρζεί πνιιέο θνξέο απφ ηελ ηζηνξία, ζε κηα ρψξα πνπ πιήηηεηαη απφ 

νηθνλνκηθή χθεζε, νη αλάγθεο γηα ζέζπηζε -ηθαλήο ζην λα αληαπνθξηζεί- θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Με δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θαη ηε 

κεηαβαιιφκελε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ, νη επηινγέο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε θνηλσληθψλ 

δξάζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. πγθεθξηκέλα, εληνπίδνπκε ηελ ιχζε ζηελ εχξεζε 
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νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε ηξεηο ηνκείο: ζηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ.
156

 Αλαιχνληαο ηηο επηινγέο 

θαηαιαβαίλνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ αθνχ ε 

ππεξθνξνιφγεζε ήηαλ έλαο θαιφο ιφγνο γηα λα νδεγεζεί ε Γαιιία ζηελ κεγαιχηεξε 

επαλάζηαζε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (1789).
157

 Απφ ηελ άιιε, ε 

ηηκνιφγεζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ (ή ε θαηαβνιή θνξνινγίαο κέζσ απηψλ) πξνμελεί 

ηζρπξή δπζαξέζθεηα ζην πξφζθαην παξειζφλ ηεο Διιάδαο, ελψ ε ζηξνθή πξνο ηνλ 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ έρεη απνδερζεί φηη απαηηεί επηδέμηνπο εζσηεξηθνχο ρεηξηζκνχο.
158

 Απηφ 

πνπ αμίδεη λα θξαηήζνπκε φκσο -θπξίσο απφ ην παξάδεηγκα ηνπ Β΄ΠΠ- είλαη ζην γεγνλφο φηη 

ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο θηψρεηαο θαη δψληαο ζε αλαμηνπξεπείο ζπλζήθεο, εληζρχεηαη ε 

αλάδεημε αθξαίσλ εζληθηζηηθψλ ηδενινγηψλ θαη επδνθηκνχλ ηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα. 

Πιήηηεηαη, ινηπφλ, φρη κφλν ε θνηλσληθή ζπλνρή απφ ηελ ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ή ηελ 

παξακέιεζε ζέζπηζεο ηθαλήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. Ζ 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαηαξαρή πιαηζηψλεη έλα επηζπκεηφ θιίκα γηα έλαλ 

δεκαγσγφ.  

ηελ ειιεληθή πεξίπησζε θαη δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ σο θπζηθφ 

επαθφινπζν κεηψλνληαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν νη θνηλσληθέο δαπάλεο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηθνπέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ, φρη κφλν ηηο εππαζείο 

νκάδεο αιιά θαη ζε ηνκείο βαζηθψλ δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία νηθνδνκείηαη έλα 

θξάηνο πξφλνηαο θαη εμαζθαιίδεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα δσήο. Δλδεηθηηθά 

κεξηθνί ηνκείο πνπ έρνπλ επεξεαζηεί είλαη (1) νη ζέζεηο εξγαζίαο, (2) νη ππεξεζίεο πγείαο, 

εθπαίδεπζεο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζηέγαζεο, (3) νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζην ζχλνιφ 

ηνπο, (4) ην ζχλνιν ησλ επηδνηήζεσλ θαη ηξνθίκσλ θαη (4) ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ.
159

 

Αο ζπκεζνχκε, φκσο, απφ πνχ πξνέθπςε ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο-πξφλνηαο. Βάζεη ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ε πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ε πεξίνδνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Β΄ 
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Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έσο ην 1960 ήηαλ πεξίνδνο-ζηαζκφο γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο 

πξφηππνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, πνπ γξήγνξα ήξζε αληηκέησπν κε ηε ζθιεξή 

πξαγκαηηθφηεηα. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ πνιέκσλ ζηελ ζχγρξνλε 

επξσπατθή ηζηνξία νη αλάγθεο πνπ αλέθπςαλ γηα ηε δηεπζέηεζε βαζηθψλ δεηεκάησλ ήηαλ 

ηεξάζηηεο. Υηιηάδεο νξθαλά, γπλαίθεο, αλάπεξνη πνιέκνπ θαη ειηθησκέλνη, έρνπλ εμέιζεη 

κφιηο απφ ηνλ παγθφζκην εθηάιηε θαη πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ μαλά αζθαιείο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Καηαλννχκε, ινηπφλ, πσο έλα ζχγρξνλν, γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, 

θξάηνο πξφλνηαο θαινχληαλ λα δηαρεηξηζηεί ηφζν κεγάια πξνβιήκαηα πνπ ζα ήηαλ αδχλαην 

αθφκα θαη ζήκεξα, λα δηαρεηξηζηεί κε δεδνκέλν ην φηη κέρξη ηνλ 19
ν
 αηψλα δελ ππήξρε θακία 

πξφβιεςε γηα θάηη ηέηνην. Αθφκα θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη ιανί 

δελ πίζηεπαλ φηη ππάξρεη θαλέλαο θφβνο γηα ελδερφκελν πφιεκν. Σν 1880 μεθηλάεη απφ ηνλ 

Otto von Bismark ε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο ζηε Γεξκαλία. Θεσξείηαη 

πσο ε επέθηαζε ηνπ αθνξά ηνλ 20
ν
 αηψλα. Οη αλάγθεο πνπ έπξεπε λα θαιπθζνχλ αθνξνχζαλ 

ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, ηε δηαηήξεζε ρακειψλ ηηκψλ ζηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο –

παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε-, ηελ νξγάλσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

θαη ηεο ςπραγσγίαο, ηελ επηδφηεζε ελνηθίσλ θαη ηελ παξνρή θηελήο ζηέγεο.
160

 

Μηιψληαο γηα θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο, νη αλάγθεο πνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ 

θαη ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε είλαη πεξίπνπ νη ίδηεο κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. ε ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, κηα ρψξα κπνξεί λα κελ έρεη απψιεηεο ζε δηαζηάζεηο πνιέκνπ έρεη 

φκσο παξφκνηαο θχζεσο θαηαζηάζεηο πξνο δηεπζέηεζε. Ζ δηαθνξά ηνπ ηφηε κε ην ηψξα είλαη 

πσο ε επηζπκία γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλσληθνχ θξάηνπο παξαθηλήζεθε απφ πνιχ ηζρπξά 

ηδενινγηθά θίλεηξα θαη παξά ην γεγνλφο ηεο αξρηθήο απνηπρίαο ε αγλή απαξρή ηεο 

θαηαπνιέκεζεο θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ ήηαλ 

γεγνλφο. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ γελλά κηα νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ζχγρξνλε Δπξψπε 

είλαη ηέιεηα απνηππσκέλα ζην βηβιίν «Ζ εξγαζία, ν θαηαλαισηηζκφο θαη νη λεφπησρνη» ηνπ 

Πνισλνχ θνηλσληνιφγνπ, ζπγγξαθέα θαη ζηνραζηή Z. Bauman (2004).
161

 Έρνπκε, ινηπφλ, ην 

θνηλσληθφ θαηλφκελν ησλ λεφπησρσλ θαη ηε δηαρείξηζε απηνχ. Χο “λεφπησρνο” νξίδεηαη 

απηφο πνπ ην εηζφδεκα ηνπ έρεη ράζεη κεγάιν κέξνο ηεο αγνξαζηηθήο ηνπ δχλακεο, ιφγσ ησλ 
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νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη βξίζθεηαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο (ην νπνίν νξίδεηαη απφ 

ηνπο αξκφδηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο).
162

 

Οη δηαθνξέο  πνπ εληνπίδνληαη ζηα θνηλσληθά δεηήκαηα κηαο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ 

κε απηά κηαο νηθνλνκηθά αζζελνχο ρψξαο είλαη παξφκνηα, κε δηαθνξεηηθά πνζά θαη 

πξνζέγγηζε. Χζηφζν, ελψ ε δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο ήηαλ 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο εθείλεο ηηο επνρέο, ζήκεξα έρνπκε έλα -θαηλνκεληθφ- θξάηνο 

πξφλνηαο. Γηα παξάδεηγκα ε αλάγθε γηα δσξεάλ εθπαίδεπζε παξακέλεη θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο. ε κηα πγηή θνηλσλία ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε αλεμάξηεηα απφ ην 

πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα είλαη αδηακθηζβήηεην. ε κηα ηδαληθή πεξίπησζε, ινηπφλ, 

ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή ελφο θνηηεηή ζηελ εζηία, ζα επλννχζαλ φζνπο 

είραλ πξαγκαηηθή αλάγθε, κφλν εθφζνλ ζπλαξηάηαη ην φξην κε πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο. Καη εδψ δεκηνπξγείηαη 

ην θχξην δήηεκα ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην θαηλφκελν ησλ 

λεφπησρσλ. Σν φηη κεηψλνληαη νη δείθηεο αλεξγίαο κηαο ρψξαο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη 

ππάξρεη αλάπηπμε θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ είλαη αμηνπξεπείο. Παίξλνληαο γηα 

παξάδεηγκα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζπλζήθεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, 

απηνί ζεσξεηηθά δελ είλαη άλεξγνη, δελ είλαη φκσο θαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνη, νχηε ζε ζέζε 

λα θαιχςνπλ ηα πξνο ην δελ ρσξίο νηθνλνκηθή ζηήξημε. ινη απηνί, δειψλνληαη σο λένη ππφ 

απαζρφιεζε ρσξίο επί ηεο νπζίαο λα ππάξρεη θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. ιν απηφ 

δεκηνπξγεί έλα θαχιν θχθιν νηθνλνκηθνχ αδηεμφδνπ, αθνχ νη ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ -

εθφζνλ κπνξνχλ- επηβαξχλνληαη κε ηελ ζπληήξεζε θαη θάιπςε ησλ εμφδσλ ησλ ππφινηπσλ 

(πξνζηαηεπφκελσλ) κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, παξά ην γεγνλφο φηη απηά δειψλνληαη σο 

απαζρνινχκελνη. Δπί ηεο νπζίαο νη αληφληεο επηβαξχλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ηφζν ζηελ αχμεζε ρξεψλ ελφο λνηθνθπξηνχ, φζν θαη ζηελ ακθηζβήηεζε 

ηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο, ην νπνίν έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε πνιινχο ηνκείο.  

Έλα άιιν παξάδεηγκα εηθνληθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο είλαη ε θαηάηαμε ησλ λέσλ 

ζην ζηξαηφ. Παξά ην γεγνλφο φηη ν ηππηθφο κηζζφο εληφο ζπλφξσλ θαη αλάινγα ηελ πεξηνρή 

είλαη θαηά κέζν φξν γχξσ ζηα 8 επξψ/ κήλα, δελ ζεσξνχληαη άλεξγνη θαη αζθαιίδνληαη απφ 

ηνλ ζηξαηφ. Χο απνηέιεζκα επεξεάδνληαη εηθνληθά θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο, αθνχ απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. ηαλ έλαο λένο ζηξαηνινγείηαη δελ 

δηθαηνχηαη θάξηα αλεξγίαο θαη δελ ζεσξείηαη πξνζηαηεπφκελν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. 
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πλεπψο θαίλεηαη σο απαζρνινχκελνο, επεξεάδνληαο έηζη ην δείθηε αλεξγίαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ην ΑΔΠ. Ζ ειιεληθή πεξίπησζε έρεη δνκεζεί ζε έλα ζχζηεκα εηθνληζκνχ πνπ 

δελ απνδίδεη πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Απηφ ζε αληηζηνηρία φξσλ επηρεηξήζεσλ, είλαη πεξίπνπ ν 

ίδηνο ιφγνο πνπ κπνξεί λα πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο έλα λνηθνθπξηφ. Ηζνδπλακεί –

θαηά πξνζέγγηζε- κε έλαλ ιαλζαζκέλα απνδνκέλν ηζνινγηζκφ.  

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαίλεηαη λα αληηκεηψπηδε αλέθαζελ ε ειιεληθή 

πεξίπησζε είλαη (1) ην αζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ επηρεηξεί λα νξηνζεηήζεη ηε λνκηθή 

ππφζηαζε ηνπ δεηήκαηνο, ν πξνζδηνξηζκφο, δειαδή, ησλ θνξέσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο εξγαζηαθήο επαλέληαμεο, (2) νη 

πξνζπάζεηεο ζεζκηθήο θαηαγξαθήο πνπ δπζηπρψο δελ έρνπλ επηθέξεη θαξπνχο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ην πεδίν δελ είλαη μεθάζαξν, (3) ε ειιηπήο αληαπφθξηζε ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ, 

θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο πφξσλ θαη ηεο ζηάζεο πνπ δηαηεξεί ην θξάηνο, (4) νη κε 

ζπγθξίζηκνη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο, κε απνηέιεζκα λα δίλνπλ 

κηα ιαλζαζκέλε εηθφλα γηα ηα δεδνκέλα θαη (5) κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε ην ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ Διιήλσλ ζηηο εζεινληηθέο δξάζεηο.
163

 

4.2.4 Σερλνινγία: επηζπκψληαο ην κέιινλ, αιιά κέλνληαο ζην παξειζφλ 

 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςηλ 

έλλνηεο, φπσο ε απηνκαηνπνίεζε ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, νη εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο, νη 

βειηηψζεηο ησλ κεραλεκάησλ, νη επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα θ.α. 

Σν ζηνηρείν πνπ έρεη θάλεη ηε κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε είλαη ε πξφνδνο ζηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ηερλνινγία είλαη ν ηνκέαο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εμειίζζεηαη κε ηνπο πην ηαρείο ξπζκνχο. Δίλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

ιφγνο πνπ κπνξεί κηα κεραλή λα αληηθαηαζηήζεη έλα αλζξψπηλν ρέξη ή λα πξνζιάβεη έλα 

άηνκν κε ηερλνινγηθέο γλψζεηο πάλσ ζε απιή ρξήζε Ζ/Τ. 
164

 Οη πνιπεπίπεδεο αιιαγέο πνπ 

πξνθαιεί ε ηερλνινγία ζηελ εξγαζία είλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ έλα κεγάιν 
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πνζνζηφ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέλεη εθηφο αγνξάο.
165

 χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο κέρξη ην 2022 ζα κείλνπλ άλεξγνη 150 εθ. άλζξσπνη θαη άιια 300 εθ. 

δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα απαζρνιεζνχλ. Τπνζηεξίδεη, επίζεο, πσο κέρξη ην 2030 ζα 

εθιείςνπλ άιιεο 800 εθ. ζέζεηο, ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ησλ ξνκπφη ζηελ αγνξά. Σα λνχκεξα 

είλαη απνγνεηεπηηθά θαζψο δεηνχληαη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο απφ ηνπο 7/10 εξγαδφκελνπο, ελψ 

1/3 δελ δηαζέηεη θαζφινπ.
166

 Ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ είλαη γηα παξάδεηγκα ην πψο ε 

ηερλνινγία έρεη επέκβεη  ζηελ ηαηξηθή. Δλδεηθηηθά, ε απηνκαηνπνηεκέλε αλίρλεπζε ηεο 

πλεπκνληθήο θπκαηίσζεο, γίλεηαη κε πνζνζηφ επηηπρίαο 96% απφ αιγφξηζκνπο ζε 

αθηηλνγξαθίεο ζψξαθνο.
167

 Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο αθφκα θαη ηα επαγγέικαηα πνπ 

απαηηνχλ κεγάιε εμεηδίθεπζε, φπσο απηφ ηνπ αθηηλνιφγνπ, ρξεηάδνληαη ζπλερή εθπαίδεπζε 

θαη πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα. Ο κφλνο ηνκέαο φπνπ ε ηερλνινγία δελ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν είλαη ην φηη ν άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αιιεινεπηδξά.
168

 Οη επηπηψζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπο απνηεινχλ λέν πεδίν δξάζεηο γηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Χζηφζν, έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηερλνινγίαο, πνπ αμίδεη λα ζηαζεί θαλείο θαη ζα καο απαζρνιήζεη 

ζηελ πνξεία, είλαη ε επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη νη 

βάζεηο δεδνκέλσλ.
169

 

πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ε ηερλνινγία ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζε 

ζηε λίθε ηνλ Donald Trump ζηηο εθινγέο ηνπ 2016. πγθεθξηκέλα, ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθινγηθήο αλακέηξεζεο, πξψελ ππάιιεινο ηεο Cambridge Analytica 

εμήγεζε πψο ην digital marketing απέθηεζε ξφιν ζηελ πξνεθινγηθή θακπάληα ηνπ Πξνέδξνπ 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη παξνπζίαζε ηηο ηερληθέο πνπ αθνινχζεζαλ γηα λα 

“ζηνρεχζνπλ” ηνπο ςεθνθφξνπο.
170

 ηελ Διιάδα θαίλεηαη λα γίλνληαη θάπνηα βήκαηα απφ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θνκκάησλ θαη πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο 
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ηερλνινγίαο θαη ηεο πνιηηηθήο δηαδηθηπαθήο πξνψζεζεο, σζηφζν αθφκα δηαηεξείηαη 

επηθπιαθηηθή ζηάζε παξά ην γεγνλφο πσο έρεη απνδεηρζεί φηη ην έληππν δελ ζεσξείηαη ην ίδην 

απνηειεζκαηηθφ κε ην online γηα ιφγνπο πνπ ζα εμεγήζνπκε παξαθάησ.   

Ζ ειιεληθή θνηλσλία δηαηεξεί επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζην “λέν”. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή “ακπληηθήο ζπκπεξηθνξάο” πξνο ην 

“θαηλνχξγην”. Δίλαη κηα ζηάζε πνπ έρεη πηνζεηεζεί, ε νπνία φρη κφλν δελ αθήλεη -έζησ θαη ζε 

κηθξφ επίπεδν- λα αλαπηπρζεί κηα λέα ηδέα, αιιά αληίζεηα, κε ηελ πξφθαζε ηνπ “πςεινχ 

ξίζθνπ πινπνίεζεο”, απνηειεί ηξνρνπέδε ζε νηηδήπνηε θαηλνηφκν πξνζπαζήζεη λα θάλεη κηα 

ηνκή ζην status quo. εκαληηθφ είλαη δε ην γεγνλφο πσο ε ειιεληθή θνηλσλία δελ 

πξνζθέξεηαη γηα αλνηρηφ δηάινγν, κε ζηνηρεία εηιηθξίλεηαο θαη ειεπζεξίαο. Αληηζέησο 

παξνπζηάδεη ζηνηρεία θαθήο επηθνηλσλίαο, λεπξηθφηεηαο, εγσηζκνχ θαη απνπζίαο 

εκπηζηνζχλεο.
171

 

ε πιήξε αληηδηαζηνιή κε ηνλ θφβν κπξνζηά ζην “άγλσζην” ηεο εμέιημεο, έξρεηαη ην 

παξάδεηγκα ηεο Δζζνλίαο, ε νπνία πιένλ απνηειεί ηε ρψξα (α) κε ηηο κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο 

Γηαδηθηχνπ θαη (β) ην πιεξέζηεξν θαηαγεγξακκέλν ηαηξηθφ αξρείν πγείαο. Άμην πξνζνρήο 

είλαη, επίζεο, ην γεγνλφο πσο πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ρψξα πνπ επέηξεςε δηαδηθηπαθή 

ςεθνθνξία ζε εζληθέο εθινγέο, ελψ ην 95% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαηαζέηεη δηαδηθηπαθά ηεο 

θνξνινγηθέο ηνπ δειψζεηο. Μάιηζηα, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ςεθηνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο, δεκηνχξγεζε ηε δηαδηθηπαθή ππεξεζία e-residency, κε ην νπνίν νη 

πνιίηεο ηεο ρψξαο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ δηαηίζεληαη κφλν 

δηαδηθηπαθά θαη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθα κε δηαδηθαζίεο πνπ θνζηίδνπλ εληππσζηαθά 

ιηγφηεξν θαη είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο απφ ην παξαδνζηαθφ γξαθεηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα άιισλ ρσξψλ. Ζ Δζζνλία έρεη βαζίζεη πιεζψξα δηαδηθαζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε, παξφια απηά, φκσο, δελ επαλαπαχεηαη ζε έλα κνληέιν εξγαζίαο πνπ ζα 

απαηηεί πεξηζζφηεξα ξνκπφη ή ππνινγηζηέο απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 

Αληηιακβαλφκελε ηελ αμία ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, ζε παξάιιειε ηξνρηά κε ηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε, επελδχεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ζηεξηδφκελε ζηελ ηδέα πσο νη 

πνιίηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ ςεθηαθή επνρή ζηελ αζηηθή θαη πνιηηηθή δσή ηνπο.
172

 Ζ 

Φηλιαλδία, επίζεο, είλαη κηα ρψξα πνπ έρεη βαζίζεη ηελ νηθνλνκία ηεο ζηελ θαηλνηνκία. Ο 
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πξψελ Πξσζππνπξγφο ηεο, Esko Aho, ζε εθδήισζε ηνπ αλεμάξηεηνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ 

εξεπλεηηθνχ νξγαληζκνχ “δηαΝΔΟζηο”, ην Ννέκβξην ηνπ 2018 αλέθεξε πσο ζεκαληηθφ ξφιν 

ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία εμέιημεο, είραλ ηα παλεπηζηήκηα. Ζ ζπλεξγαζία αθαδεκατθνχ θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ήηαλ (θαη είλαη) αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία, ηελ 

θνηλσλία. Δπηζήκαλε, επίζεο, πσο νη αιιαγέο ζέινπλ ρξφλν γηα λα γίλνπλ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, κα ηδηαίηεξα ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ίζσο λα ρξεηαζηνχλ θαη δεθαεηίεο.
173

 

Λχζε ζηελ αλαπηπμηαθή εκπινθή πνπ πξναλαθέξζεθε, ζα κπνξνχζε λα δψζεη ν 

ζρεκαηηζκφο κηαο εηιηθξηλνχο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο, πνπ βαζίδεηαη ζην ήζνο θαη ηελ 

εηιηθξηλή πίζηε ζηηο αξρέο ηεο θαη ζα είλαη αλνηρηή ζηε θαηλνηνκία. 

Σνχην πξνυπνζέηεη ηελ εμεχξεζε ιχζεο ζε έλα αθφκα, κεγάιν πξφβιεκα ηεο 

ειιεληθήο πνιηηηθήο ζθελήο, δειαδή ζην “επηθαλεηαθφ” πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνιηηηθή 

θνπιηνχξα ησλ θνκκάησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θνπιηνχξα ελφο πνιηηηθνχ θφκκαηνο 

βαζίδεηαη ζε έλα πιαίζην κε ηζηνξία πνπ έρεη ρηηζηεί, φκσο, ζε “θελφ πεξηβάιινλ”. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη απαξαίηεηα ν πνιηηηθφο ιφγνο ελφο θφκκαηνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή ηνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηε θαηλνηνκία. 
174

 

 

“Intelligence is the ability to adapt to change” 

~Stephen Hawking 

4.3 Αλάιπζε SWOT γηα πνιηηηθά θφκκαηα 

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ην θφκκα λα αλαπηχμεη έλα φξακα 

θαη λα ζρεκαηίζεη εηθφλα γηα ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο 

(stakeholders
175

). Θα σθειήζεη παξνπζηάδνληαο ηηο δπλάκεηο, ηηο αδπλακίεο, ηηο επθαηξίεο θαη 

ηηο απεηιέο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην θφκκα.  Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη απηφο πνπ 

ζα βνεζήζεη ην θφκκα λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζην πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ζηφρνπο 

θαη λα βειηησζεί. Μπνξεί, επίζεο, λα νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ζεκείσλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

κελ είρε δνζεί ε απαηηνχκελε πξνζνρή ή λα είρε ππνηηκεζεί ε ζεκαζία ηνπο. Έρεη σο ζθνπφ 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπο θφκκαηνο θαη ηελ νξηνζέηεζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δεηεκάησλ 
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 Πψο ε Φηλιαλδία δεκηνχξγεζε κηα νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηελ θαηλνηνκία. (n.d.). Έξεπλεο 2018, 

26-27. δηαΝΔΟζηο Οξγαληζκφο Έξεπλαο & Αλάιπζεο 
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πνπξδαιάθεο, Μ. (1984). Γηα ηε ζεσξία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ 

Δξεπλψλ ( Σεχρνο 55). ζει. 71-72  
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 Χο stakeholders νξίδεηαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, νκάδα ή νληφηεηα κπνξεί λα έρεη κηα αμίσζε/ 

δηεθδίθεζε/ απαίηεζε απφ έλαλ νξγαληζκφ ή επηρείξεζε, ή επεξεάδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

θάπνηαο ελέξγεηαο ηεο.  
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πνπ ην θφκκα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Απφ ηελ κηα πιεπξά, παξνπζηάδεη ηηο δπλάκεηο θαη 

ηηο αδπλακίεο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θφκκαηνο, θαη απφ ηελ άιιε ηηο επθαηξίεο θαη 

απεηιέο ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Απηφ εμππεξεηεί ηφζν ζηνλ θαζνξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θφκκαηνο, φζν θαη ζην ζρεκαηηζκφ εηθφλαο γηα 

επθαηξίεο θαη ηπρφλ πεξηνξηζκνχο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. ε κηα αλάιπζε SWOT, ην θφκκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απαληήζεη ζε εξσηήζεηο, φπσο ην ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη θαιά, πνηα ζεκεία είλαη απηά πνπ 

ρξήδνπλ βειηίσζεο, πνπ εληνπίδνληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ, ε πνηφηεηα ή νη ειιείςεηο ηνπ θαη ελ 

γέλεη ε πνηφηεηά ηνπ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε δξάζε ηνπ. ηνλ πίλαθα 4.5 παξνπζηάδνληαη 

κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη θαη ηηο νπνίεο ην θφκκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απαληήζεη, αλάινγα κε ην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ, ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά 

ζεκεία, ηηο επθαηξίεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζε ζρέζε κε έλα δήηεκα.  
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Πίλαθαο 4.5 Δξσηήζεηο γηα ηελ έλαξμε SWOTαλάιπζεο (κηθ.) 

 Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ  

Θ
εη

ηθ
ά

 

Γπλάκεηο  

● Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ πνιηηηθνχ 

θφκκαηνο ζπγθξηηηθά κε άιια 

πνιηηηθά θφκκαηα ζην ζχζηεκα;  

● Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη θαιά ή 

θαιχηεξα απφ άιια θφκκαηα; Ση 

δξαζηεξηφηεηεο ή πξνγξάκκαηα 

παξαδίδεη έρνληαο άξηην 

απνηέιεζκα; 

● Πνηεο είλαη νη ζπλαθείο πεγέο θαη ζε 

πνηεο κπνξεί λα βαζηζηεί;  

● Γηα ηη είλαη γλσζηφ ην πνιηηηθφ 

θφκκα;  

● Πνηεο πηπρέο ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο, ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ππεπζπλφηεηαο ιεηηνπξγνχλ 

βέιηηζηα;  

● Πνηα είλαη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

θφκκαηνο;   

Δπθαηξίεο 

● Πνχ βξίζθνληαη νη θαιχηεξεο επθαηξίεο 

γηα ην θφκκα (ζε επίπεδν 

δξαζηεξηνηήησλ, κειψλ, πεγψλ);  

● Πνηεο ηάζεηο ζα κπνξνχζαλ ή ζα έπξεπε 

λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο 

(ηερλνινγηθέο αιιαγέο, απαηηήζεηο, 

λνκνζεζία, πνιηηηθφ ηνπίν, πξνκήζεηεο 

θιπ.);  

● Δίλαη πηζαλφ λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηηο 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο σο πξνο ηα 

παξαπάλσ πξνο ηα πνιηηηθά θφκκαηα;  

● Αιιάδνπλ ηα θνηλσληθά πξφηππα, νη 

αμίεο, ην πιεζπζκηαθφ πξνθίι, ν ηξφπνο 

δσήο θιπ;  

● Πνηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

επθαηξίεο;  

Α
ξ

λε
ηη

θ
ά

 

Αδπλακίεο 

● Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπγθξηηηθά κε άιια 

πνιηηηθά θφκκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο;  

● Ση είλαη απηφ πνπ θαθνδηαρεηξίδεηαη 

ην θφκκα ή ην δηαρεηξίδεηαη 

ρεηξφηεξα απφ άιια θφκκαηα; Πνηα 

πξνγξάκκαηα ή δξαζηεξηφηεηεο 

εκπίπηνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο;  

● Πνηεο ζπλαθείο πεγέο είλαη άζηαηεο, 

αλαμηφπηζηεο ή βξίζθνληαη ζε 

έιιεηςε;  

● Πνηεο πηπρέο ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο, ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο 

ππεπζπλφηεηαο είλαη πξνβιεκαηηθέο;   

 

Απεηιέο 

● Σί εκπφδηα είλαη πηζαλφ λα 

αλαπηπρζνχλ;  

● Τπάξρνπλ λένη ή παιηνί αληαγσληζηέο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζνπλ 

απεηιή;  

● Οη αιιαγέο ζε πξνκήζεηεο θαη 

απαηηήζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

απεηιή γηα ην πνιηηηθφ θφκκα;  

● Ση είδνπο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ απεηιή;  

● Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ρξένπο ή 

ξεπζηφηεηαο;  

● Θα κπνξνχζαλ νη αιιαγέο ζηηο 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ην θφκκα;  
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Πεγή: Van den Berg, C. F., Piri, K., Staak, S. V., & Tsutskiridze, L. (2013, June 12). 

Strategic Planning for Political Parties: A Practical Tool. Retrieved from 

https://www.idea.int/publications/catalogue/strategic-planning-political-parties-practical-tool 

 Table 4.1 Questions as a starting points for the SWOT analysis,  p. 36 

 

Ζ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ δηνίθεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε πεξηβάιινλ ηδησηηθν-

νηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο εγεζίαο θαη άιισλ ηερληθψλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο-πξφηππα ζε επίπεδν δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη θνπιηνχξαο, ζα κπνξνχζε λα σθειήζεη ηα θφκκαηα ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ ηνπο, ησλ εζηθψλ αμηψλ, ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε, ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

εθζπγρξνληζκέλσλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ εμπγίαλζε κεζφδσλ, πνπ πιένλ δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο θάιπςεο ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ. Οη 

επηρεηξήζεηο-πξφηππα αλέπηπμαλ θαη εθάξκνζαλ πξαθηηθέο πνπ ηνπο επέηξεςαλ λα 

επηβηψζνπλ, λα επεθηαζνχλ θαη λα θπξηαξρήζνπλ, ελψ ηα θφκκαηα -ζε πεξίνδν θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ θάζε ρψξα ζα ηα είρε αλάγθε πεξηζζφηεξν απφ πνηέ- επέιεμαλ λα 

αγλνήζνπλ ή εθηίκεζαλ εζθαικέλα ηε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, θαη δελ έιαβαλ 

ππφςε ηνπ ηηο αμίεο απηήο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ιανχ, ηελ θνπιηνχξα θαη ην ηξφπν δσήο, 

θαηαζηάζεηο πνπ είραλ απνηέιεζκα ηε θζίλνπζα πνξεία ηνπο, σο πνιηηηθέο νληφηεηεο, 

θαζφζνλ κάιηζηα θαίλεηαη λα θαηαινγίζηεθαλ -θαιψο ή θαθψο- ζε απηέο νη παξνρέο πέξαλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ, ε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα κε παξάιιειε απαίηεζε 

πςειψλ απνιαβψλ, ε απαμίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη δεπηεξεπφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαη ελ γέλεη ε θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη ππεξνρήο κε θφπνπο 

κηαο Διιάδαο απφ άιιε επνρή. Σα θφκκαηα εμνπζίαο σο θπβεξλήζεηο θαίλεηαη λα 

ζπκπεξηθέξζεθαλ (θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη) γλσξίδνληαο φηη ην πξφβιεκα “ζα ζθάζεη” ζηα 

ρέξηα ηνπ επφκελνπ, ν νπνίνο ζα απνδψζεη ηηο επζχλεο ηεο θαθνδηαρείξηζεο ζε θάηη άπιν, 

φπσο είλαη “νη ζπλζήθεο”, πνπ γηα έλαλ αμηνπεξίεξγν ιφγν ν Έιιελαο πνιίηεο απνδέρεηαη σο 

ηθαλνπνηεηηθφ ιφγν απαιιαγήο επζπλψλ. Δίλαη ε εθινγίθεπζε ηεο θαθνδηαρείξηζεο, ζηελ 

νπνία θαη ν Έιιελαο πνιίηεο, πνπ δελ έρεη θνπιηνχξα απηνβειηίσζεο θαη άξα απαίηεζε 

βειηίσζεο ησλ θνκκάησλ, θαη ηα θφκκαηα έρνπλ επαλαπαπζεί. 

Ζ δηαθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ-πξνηχπσλ κε ηα θφκκαηα ζε πεξίνδν θξίζεο, είλαη πσο 

νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πεξηζψξην, νχηε φκσο πξφζεζε, λα αθήζνπλ ρξέε “ζηνλ επφκελν”. 

Σν ζηξαηεγηθφ management θαη ε θηινζνθία ηνπ ηνπο επέηξεςε λα πηζηεχνπλ ζηελ ηχρε 

ηνπο, αιιά λα κελ αθήλνπλ ηίπνηα ζε απηή.   

https://www.idea.int/publications/catalogue/strategic-planning-political-parties-practical-tool
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4.3.1 Ζ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή σο εξγαιείν ηεο SWOT Analysis 

 

 χκθσλα κε ην Harvard Business Review, ηα θνξπθαία ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ ηείλνπλ λα 

βειηηψλνληαη πεξηζζφηεξν κέζσ ηεο επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν 

manager δελ πεξηκέλεη απαξαίηεηα ηε ζηηγκή ηεο αμηνιφγεζεο ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε 

ζρφιηα ή θξηηηθή. Ζ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζεσξήζεη ν 

manager πσο είλαη θαηάιιειε.
176

 Δίλαη ζεκαληηθφ πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθήο, λα 

γλσξίδνπκε φρη κφλν πνηεο είλαη νη ζέζεηο ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ/θνκκάησλ απέλαληη ζε 

άιια πνιηηηθά πξφζσπα/θφκκαηα, αιιά θαη θαηά πφζν απηέο νη ζέζεηο βξίζθνπλ απήρεζε 

ζηνλ Έιιελα πνιίηε. πδεηψληαο θαλείο κε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζην άκεζν ή έκκεζν 

πεξηβάιινλ ηνπ, ζα δηαπηζηψζεη φηη πνιιέο πνιηηηθέο κάρεο έρνπλ ραζεί δηφηη ν πνιίηεο δελ 

αληηιακβάλεηαη πνην είλαη ην κήλπκα πνπ πξνζπαζεί λα ζηείιεη ν πνιηηηθφο. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα κπαίλεη έλαο πνιηηηθφο ζηε ζέζε λα εμεγήζεη ζην πνιίηε ηνπο ιφγνπο πίζσ απφ ηνπο 

νπνίνπο ζεσξεί φηη ζα ιεηηνπξγήζεη κηα πνιηηηθή, δηφηη -ηδηαίηεξα νη νμπδεξθείο άλζξσπνη- 

ζέινπλ λα μέξνπλ ην ιφγν πνπ γίλεηαη θάηη. Γελ ηνπο αξθεί απιά λα ην θάλνπλ. Μέλνληαο ζε 

απηφ πνπ νξίζακε ιίγν λσξίηεξα σο επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο 

αλαληίξξεηα πσο δχζθνια θάηη ηέηνην ζα πξνέιζεη απφ άιιν θφκκα ή πνιηηηθφ πξφζσπν. Ζ 

επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή έρεη πεξηζζφηεξν “θαινπξναίξεην” ραξαθηήξα. Γελ επηθεληξψλεηαη 

ζηελ επίξξηςε επζπλψλ θαη ζηε ζεξκφηεηα ηνπ δηαιφγνπ. Αθνξά πεξηζζφηεξν κηα ζπδήηεζε 

ήξεκεο κνξθήο, ηα κελχκαηα ηεο νπνίαο δχζθνια κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ κε ηελ 

ςπρξφηεηα ησλ analytics. Ο δηαπξνζσπηθφο δηάινγνο είλαη ζπλζήθε πνπ κπνξεί έλαο 

πνιηηηθφο (ή άηνκα ηνπ θχθινπ ηνπ) λα κάζεη πξαγκαηηθά ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη ηνλ πνιίηε 

λα έρεη δεχηεξεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην αλ ζα ηνπ δψζεη ηελ ςήθν ηνπ ή ην γηαηί δελ ζα ηνπ 

δψζεη ηε ςήθν ηνπ.  

Γπζηπρψο νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα εθκαηεχζεη ηελ εηιηθξηλή 

απάληεζε ηνπ δπλεηηθνχ ςεθνθφξνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ 

δήηεκα/πξφζσπν/θφκκα είλαη θάηη πνπ, δελ έρεη ραξηνγξαθεζεί αθφκα παξά κφλν εκπεηξηθά. 

Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηζρχνπλ αθξηβψο νη ίδηεο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ζα δηεμαγφηαλ 

κηα θηιηθνχ χθνπο ζπλέληεπμε. θνπφο είλαη ν ζπλεληεπμηαζηήο λα εθκαηεχζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα θξίλεη αλ ν ππνςήθηνο είλαη θαηάιιεινο γηα 

ηε ζέζε πνπ έρεη αηηεζεί. Πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη φζν πεξηζζφηεξν εηιηθξηλή απάληεζε 

γίλεηαη, ν ζπλεληεπμηαδφκελνο πξέπεη λα ληψζεη άλεηα λα απαληήζεη. πλεπψο ν 

                                                
176

 Απνζηνιφπνπινο, Ν (Trans.). (2018). 150 ζπκβνπιέο γηα ζσζηό management από ην Harvard 

Business Review (Γ ed.). ΔθδφζεηοΠαηάθε. ζει. 102  
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ζπλεληεπμηαζηήο πξέπεη παξάιιεια λα είλαη θηιηθφο θαη ηαπηφρξνλα λα ειέγρεη ηε 

ζπδήηεζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλ ην χθνο θαη ν ηξφπνο ηνπ “ηξνκάμνπλ” ην 

ζπλεληεπμηαδφκελν, ζα πάξεη “πξνπαξαζθεπαζκέλεο”, ςπρξέο απαληήζεηο, ζηηο νπνίεο δελ ζα 

κπνξεί λα δηαθξίλεη αλ απηέο εκπεξηέρνπλ ζηνηρείν εηιηθξίλεηαο ή είλαη απνηέιεζκα 

ακπληηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ. ε αληίζηνηρε πεξίπησζε ζπδήηεζεο πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

ην πηζαλφηεξν είλαη ν ζπλνκηιεηήο λα αληηδξάζεη αξλεηηθά θαη λα ληψζεη απεηιή. Απηφ είλαη 

θάηη πνπ ζε ζπλζήθεο δηαιφγνπ φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ιεθζνχλ θάπνηεο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα νπηηθή πνπ ελδερνκέλσο λα κελ είρακε ιάβεη ππφςηλ, δελ ην 

ζέινπκε. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή κεζφδνπ εθκαίεπζεο 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο αξγφηεξα ζα θαλνχλ ρξήζηκεο ζην manager/πνιηηηθφ, ψζηε λα ιάβεη 

απνθάζεηο γηα ην κέιινλ.  

Έηζη θαη ζε κηα πνιηηηθή ζπδήηεζε, κε άηνκα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

πνιηηηθνχ πξνζψπνπ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιηηηθνχ, ε ζπδήηεζε δελ ζα έπξεπε λα 

επηθεληξψλεηαη θαη‟ απνθιεηζηηθά ζην πσο ζα γίλεη πξνζέιθπζε ηνπ ςεθνθφξνπ κε ηε 

κέζνδν ηεο πεηζνχο. Θα έπξεπε πξαγκαηηθά νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ απινχ πνιίηε λα 

ιεηηνπξγεί ππφ ηελ έλλνηα ηεο επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο. Να εθιακβάλεη, δειαδή, ν 

πνιηηηθφο ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο ιφγνπο πίζσ απφ ηνπο νπνίνπο ν πνιίηεο είλαη 

επηθπιαθηηθφο, σο εξγαιείν απηνβειηίσζεο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ θφκκαηνο ηνπ. Αλ γηα 

παξάδεηγκα εθθξάζεη θάπνηνο πνιίηεο ηελ απνγνήηεπζε ζρεηηθά κε έλα δήηεκα 

θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ κπνξεί λα βειηησζεί κε ζρεηηθά εχθνιν θαη αλψδπλν ηξφπν, ν 

πνιηηηθφο δελ έρεη ιφγν λα κελ επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο απφ ηε ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε απηή 

ηε ζέζε κε αθξηβψο απηφ ην ξφιν. Γελ ππάξρεη ιφγνο γηα παξάδεηγκα λα κελ δνζεί 

ηθαλνπνίεζε ζην πνιίηε ζρεηηθά κε ηελ απζηεξφηεηα ησλ πνηλψλ πνπ βαζίδνληαη ζε λφκν 

γηα δεηήκαηα φπσο ε θαθνπνίεζε ησλ δψσλ ζπληξνθηάο. πσο ζε κηα επηρείξεζε είλαη 

ζεκαληηθφ ν πειάηεο λα ληψζεη φηη κπνξεί λα εκπηζηεπηεί ηελ επηρείξεζε, έηζη θαη ζε κηα 

θνηλσλία, ν πνιίηεο γηα λα κείλεη πξέπεη λα ληψζεη φηη “ιεηηνπξγεί”. Λεηηνπξγνχλ ε 

δηθαηνζχλε, νη δνκέο πγείαο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θ.ν.θ. Ο 

πνιηηηθνπνηεκέλνο πνιίηεο είλαη ε πην αδηάβιεηε πεγή επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο πνπ κπνξεί 

λα πάξεη έλαο πνιηηηθφο γηα λα θάλεη νπζηαζηηθφ έξγν. Αξθεί θπζηθά ε θξηηηθή ηνπ λα 

αζθείηαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ θαη δηα ζηφκαηνο πνιηηηθνπνηεκέλσλ θαη φρη 

θνκκαηηθνπνηεκέλσλ πνιηηψλ. Σν εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ, ην λα αθνπγθξάδνληαη νη πνιηηηθνί 

αιεζηλά ηηο αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ είλαη απηφ πνπ ζα δψζεη ιχζε ζε πνιιά απφ απηά πνπ 

ζήκεξα ν κέζνο Έιιελαο ζεσξεί πσο πθίζηαληαη κφλν ζε ρψξεο φπσο ε νπεδία. Απηφο 
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είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πξνεγνπκέλσο πξνηάζεθε ε δηαηήξεζε παξαπάλσ απφ κηαο αηδέληαο. 

ε κηα αηδέληα πνπ ππάξρνπλ εζληθά θαη θαζεκεξηλά ζέκαηα, ηα δεηήκαηα θαζεκεξηλφηεηαο 

-κνηξαία- θαζπζηεξνχλ λα ιπζνχλ.    

4.4 Μνληέια δεκφζηαο δηνίθεζεο: profile θαη κειινληηθή εμέιημε 

πσο ζα δνχκε, ζηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πηνζεηήζεθαλ 

κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ θπξίσο ζην εμσηεξηθφ θαη είραλ ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επαθή ησλ πνιηηψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο αιιά θαη λα θάλνπλ ηηο ίδηεο πην 

απνηειεζκαηηθέο. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε πέξαζε απφ κηα πεξίνδν έληνλεο παξαθκήο θαη 

αλεπάξθεηαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζεο λέσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο. Αθφκα θαη ζήκεξα, ηδηαίηεξα ζην 

ηνκέαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε δεκφζηα δηνίθεζε έρεη δερηεί έληνλε θξηηηθή γηα ηηο ηεξάζηηεο 

ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

λα εθζέζνπκε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηε δεκφζηα δηνίθεζεο θαη 

λα αληηιεθζνχκε πνηα είλαη ηα πηζαλά ζεκεία πξνο βειηίσζε ηνπο. Πξσηίζησο δηφηη ζα 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη λα απνθχγνπκε ιάζε ηνπ παξειζφληνο θαη δεπηεξεπφλησο 

δηφηη ζα κπνξέζνπκε λα εληνπίζνπκε πνηά ραξαθηεξηζηηθά δελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηηο 

ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. ηε πξαγκαηηθφηεηα, ε ειιεληθή 

πεξίπησζε έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε έρεη, φκσο, επίζεο 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε πφξνπο. Ζ βνχιεζε θαη ε ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη επίζεο 

θάηη πνπ ακθηζβεηείηαη ζπρλά, θαη απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε 

παξαθάησ. ε θάζε πεξίπησζε ε δηαρείξηζε ησλ (νηθνλνκηθψλ θπξίσο) πφξσλ είλαη ζέκα 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο 

απαξαίηεηα γηα έλα ιεηηνπξγηθφ θαη παξαγσγηθφ δεκφζην ηνκέα. Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε 

εμέηαζε ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο θαζψο έρεη παξαηεξεζεί πσο ε ειιεληθή θνηλσλία 

αληηκεησπίδεη κε ηδηαίηεξε επηθπιαθηηθφηεηα νηηδήπνηε "μεθεχγεη" απφ ηηο λφξκεο θαη ηηο 

ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο. Απηφ θπζηθά είλαη έλα θαηλφκελν πνπ μεζσξηάδεη κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ γελεψλ.  
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4.4.1 New Public Management: ε ζηξνθή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξνο 

ηελ πνηφηεηα 

 

 To Νέν Γεκφζην Management (ΝΓΜ) ή New Public Management (NPM) είλαη κηα 

έλλνηα πνπ βαζίδεηαη ζε απηφ πνπ νξίδνπκε σο “public choice theory” θαη ζε απηφ πνπ 

νξίζακε σο management. Δίλαη ε πξνζπάζεηα ηεο αλάπηπμεο ελφο δηαρεηξηζηηθνχ κνληέινπ, 

πνπ μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 1970 - αξρέο 1980, κε ζθνπφ ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο δηαρείξηζεο 

θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαλ κέρξη ηφηε. Ζ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

ηνπ NPM πξνέθπςε απφ ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ, ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε 

δηαθζνξά. Δίλαη δηάδνρνο ηνπ θνηλνχ Public Administration, ην νπνίν σο κνληέιν ζεσξήζεθε 

πσο ηξέθεη ζεκαληηθέο παζνγέλεηεο πνπ ππνβαζκίδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη απνηεινχλ ηξνρνπέδε ηεο αλάπηπμεο ηνπ. θνπφο ηνπ NPM 

ήηαλ λα δψζεη ην θξάηνο έλα πην ελεξγφ ξφιν.
177

 Βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζηελ πεπνίζεζε πσο απηή ππεξηεξνχζε 

εθείλε ηνπ δεκνζίνπ. Δπί ηεο νπζίαο, ε ηδέα ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε νιφθιεξν ην κνληέιν 

ήηαλ ε κεηαθνξά ησλ πξαθηηθψλ ηνπ management πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηηο εηαηξείεο 

ζηηο θπβεξλεηηθέο επηρεηξήζεηο. Έγηλε εηζαγσγή ησλ φξσλ “costumers”, “performance”, 

“process”, “earn” θαη “spend”, νη νπνίεο πξνεγνπκέλσο απνηεινχζαλ πξαγκαηηθφηεηα 

πεξηζζφηεξν ζα έιεγε θαλείο γηα ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, παξά γηα ην δεκφζην ηνκέα. 

Αλαπηχρζεθε θπξίσο ζηηο αγγιν-ακεξηθάληθεο δεκνθξαηίεο θαη ζεσξήζεθε 

“επηρεηξεκαηηθφο” ηξφπνο δηνίθεζεο. Κχξηα πεγή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ήηαλ ε βξαδπθίλεηε 

γξαθεηνθξαηία θαη ε παζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (decision 

making process). Γίλεηαη ζηξνθή πξνο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ πειαηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε (customer driven government)
178

 θαη ηνλ ζηφρν ηεο παξάδνζεο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 
179

 

Δζηηάδεη ζηα πέληε βαζηθά ζεκεία-αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε: (1) ην πεξηβάιινλ 

επηρείξεζεο θαη ηε ζέζπηζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, (2) ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο, 

(3) ην performance management θαη ηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, (4) ην ξφιν ηεο 
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δηαρείξηζεο αιιά θαη ησλ αξκνδίσλ (managers) θαη ηέινο (5) ηνπο ππαιιήινπο θαη ηε 

θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο. Θα έιεγε θαλείο φηη είλαη έλα κνληέιν πνπ πξεζβεχεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ επειημία ησλ δνκψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο απηψλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, παξά ζηελ απζηεξή θαη ηππνπνηεκέλε ηεξαξρία. Χζηφζν ζεσξείηαη πσο ε 

εθαξκνγή ηνπ δελ πηνζεηήζεθε, νχηε αλαπηχρζεθε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο ην 

ίδην, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ρεηξηζκνχ βάζε ζεκαληηθφηεηαο θάπνησλ πεδίσλ ή 

ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο άιισλ.
180

 Κάπνηνη πξνζζέηνπλ επίζεο (6) ηελ έκθαζε ζηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, (7) ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη (8) ηελ πηνζέηεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο σο θξηηήξην παξακνλήο ησλ ππαιιήισλ ζηηο ππεξεζίεο, σο θξηηήξην 

θαζνξηζκνχ ηνπ πνζνχ ακνηβήο (performance-related pay PRP) θιπ.
181

  Δίλαη ε ζεσξία πνπ 

ππνζηεξίδεη πσο νη έλλνηεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα πξέπεη λα ζπγρένληαη 

πεξηζζφηεξν (down-group) θαη πσο πξέπεη λα γίλεη κείσζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν 

πεξηνξίδεηαη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα απφ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο (down-grid).
182

 ηνλ πίλαθα 

4.6 ζπγθεληξψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ NPM:  

Πίλαθαο 4.6 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Management  

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ εληνπηζηεί απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο  

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ επηδέρνληαη 

ακθηζβήηεζε θαη έρνπλ εληνπηζηεί απφ 

θάπνηνπο -φρη φκσο φινπο- παξαηεξεηέο 

Πεξηθνπέο πξνυπνινγηζκνχ  

Απνδείμεηο πιεξσκψλ (vouchers)  

Μεηξήζηκε απφδνζε  

Έιεγρνο ηεο απφδνζεο  

Ηδησηηθνπνίεζε  

 

Πειάηεο (one-stop shops, case management)  

Απνθεληξνπνίεζε  

ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη management  

Γηαρσξηζκφο ηεο παξνρήο θαη ηεο 

παξαγσγήο  

Αληαγσληζηηθφηεηα  

Ννκηθνί πεξηνξηζκνί, πεξηνξηζκνί ζην 

πξνυπνινγηζκφ θαη ζηα έμνδα 

Δμνξζνινγηζκφο ηεο δηθαηνδνζίαο  

Αλάιπζε πνιηηηθήο θαη αμηνιφγεζε  

Βειηησκέλε ιεηηνπξγία  

Δμνξζνινγηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ  

Γεκνθξαηηθνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ 
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Μέηξεζε επηδφζεσλ  

Αιιαγή ζηξαηεγηθνχ style  

Δμσηεξηθή αλάζεζε  

Διεπζεξία ζηε δηνίθεζε (flexibility)  

Βειηησκέλε ινγηζηηθή  

Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ  

Υξεψζεηο ρξεζηψλ  

Γηαρσξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ απφ ηε 

Γηαρείξηζε  

Βειηησκέλν νηθνλνκηθφ management  

Μεγαιχηεξε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ 

Πεγή (κηθ):Gruening, G. (2001). Origin and theoretical basis of new public management. 1-

25 Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096749401000411 

 

Έρεη δερηεί έληνλε θξηηηθή ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηέηνηαο 

ινγηθήο ζην δεκφζην ηνκέα. Πνιινί ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ παξνρή ηππνπνηεκέλσλ 

ιχζεσλ πάλσ ζε πξνβιήκαηα ηνπ δεκνζίνπ, πνπ φκσο επηδέρνληαη βειηίσζε. Σν βαζηθφ 

επηρείξεκα ηνπο είλαη φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο δελ ιεηηνπξγεί φπσο ν ηδησηηθφο θαη είλαη ιάζνο 

λα πηζηεχεηαη πσο ν δεχηεξνο θξαηάεη ηα κπζηηθά ηεο επηηπρίαο γηα ηνλ πξψην θαη ην 

αληίζηξνθν.
183

 Σέζεθε επίζεο δήηεκα θαηαιιειφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ κνληέινπ αθνχ ε 

δνκή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αληηκεησπίζηεθε κε ζθεπηηθηζκφ.
184

 Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κνξθψλ θξηηηθήο πνπ αζθήζεθαλ ζην κνληέιν ηνπ NPM, πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη δηαζαθήληζε ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκάησλ ηνπο θαη ησλ ζέζεσλ ηνπ. Έηζη, αξρηθά 

ζπλαληάκε (1) ηε θαηλνκεληθή θξηηηθή (fatalist critique), θαηά ηελ νπνία πηζηεχεηαη πσο δελ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη ν 

άλζξσπνο κε απηή. Γηα παξάδεηγκα, ν παξάγνληαο ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο, ηα θαθψο 

ζρεδηαζκέλα θαη νδεγνχκελα πξνγξάκκαηα, ε δηαθζνξά, ηα ζπζηεκηθά ιάζε θ.ν.θ, είλαη 

δεηήκαηα πνπ νη ππέξκαρνη ηεο θαηλνκεληθήο θξηηηθήο ζεσξνχλ φηη είλαη απξφβιεπηα θαη 

βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
185

 Πξάγκαηη, εηδηθνί επηβεβαηψλνπλ 
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φηη θάπνηνη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπ NPM είλαη δχζθνιν λα 

εληνπηζηνχλ, είηε επεηδή δελ απνηεινχλ ζεκεία πνπ εζηηάδεη ε έθζεζε επίδνζεο, είηε επεηδή 

απιά δελ ηνπο δίλεηαη πξνζνρή. Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη νη δεμηφηεηεο θαη 

ε επίδνζε, ε πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ε επίηεπμε ζπλεξγαζίαο, ε δηάρπζε ηεο 

γλψζεο, ε πνηφηεηα θαη ε δίθαηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ, ε εκπηζηνζχλε θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα.
186

 Χζηφζν δελ θαίλεηαη λα πξνηείλεηαη θάπνην ελαιιαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ 

κνληέιν, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα πσο κάιινλ ζθνπφο ησλ 

“θαηλνκεληθψλ θξηηηθψλ” είλαη ε απνδφκεζε ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο δηαρείξηζεο παξά ν 

νπζηαζηηθφο δηάινγνο κε ζθνπφ ηελ ζχζηαζε ελφο κνληέινπ δηαρείξηζεο ηθαλνχ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. πλαληάκε ζηε ζπλέρεηα (2) ηελ 

αηνκηθηζηηθή θξηηηθή (individualist critique), φπνπ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, κε ηε δηαθνξά φκσο πσο ε managerial 

ινγηθή ηνπ NPM εθιακβάλεηαη σο κηα πξνζπάζεηα ζηξνθήο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα ζηα πξφηππα ηνπ ηδησηηθνχ θαη θάηη ηέηνην δελ είλαη αξθεηφ. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο 

παξαπάλσ ζεσξίαο πηζηεχνπλ φηη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ αγνξά θαη ηε θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ζπλεπψο ε δηαρείξηζε ηνπ NPM ζα έπξεπε λα 

γίλεηαη βάζεη απηψλ ησλ θξηηεξίσλ. Πξνρσξψληαο, ζπλαληάκε (3) ηελ ηεξαξρηθή θξηηηθή 

(hierarchist critique), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο είλαη ηθαλφο λα ειέγμεη ηε θχζε, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν φξνο ηνπ management είλαη ζαθψο θαη ζηελά θαζνξηζκέλνο θαη 

δελ παξνπζηάδνληαη έληνλεο θαη ζπλερείο κεηαβνιέο. Ζ απνζηαζεξνπνίεζε απνηειεί ηνλ 

πξαγκαηηθφ θίλδπλν γηα ηελ ηεξαξρηθή θξηηηθή θαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ην 

εξγαιείν πνπ ζεσξνχλ φηη ζα νδεγήζεη ζηελ απφδνζε ηεο δένπζαο πξνζνρήο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ NPM. Σέινο, εληνπίδεηαη (4) ε ηζφηηκε 

θξηηηθή (egalitarian critique), ε νπνία επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε δεηήκαηα δηαθζνξάο γχξσ 

απφ ην δεκφζην ηνκέα θαη ην αλ ζα κπνξνχζε έλα πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο απηνχ βαζηζκέλν 

ζηα πξφηππα θαη ηηο αξρέο ηνπ NPM λα απνηειέζεη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαηλνκέλσλ φπσο ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, ην απμεκέλν ξίζθν, νη ειηηίζηηθεο απνθάζεηο 

θ.ν.θ.
187
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Άιινη αθαδεκατθνί έρνπλ εθζέζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, ππνζηεξίδνληαο πσο βάζεη απηψλ ησλ 

αμηνινγήζεσλ ζα έπξεπε λα γίλνληαη θαη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηα ζεκεία. Αιιά αθφκα θαη αλ 

θάπνηεο αμηνινγήζεηο απφ απηέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιακβάλνληαλ ππφςηλ, δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα παξαδψζνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα κε δεδνκέλν φηη κηιάκε γηα θαζαξά 

εκπεηξηθέο κειέηεο, ρσξίο επηζηεκνληθή βάζε θαη κε ακθηζβεηνχκελα ζηνηρεία πνπ 

ελδερνκέλσο λα κελ αληαλαθινχλ ην πξφβιεκα ζην δεκφζην ηνκέα σο έρεη. Καηαιήγνπλ 

σζηφζν ζε ηξία ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρή θαη αμηφπηζηε δνκή κηαο αμηνιφγεζεο, 

ηα νπνία είλαη (1) ε απνδνηηθφηεηα, (2) ε ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο θαη (3) ην δίθαην ησλ 

δηαδηθαζηψλ. ε απηά θάπνηνη πξνζζέηνπλ θαη (4) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.
188

 

 Παξά ηελ θξηηηθή πνπ έρεη δερηεί, ην NPM είλαη έλα δηαρεηξηζηηθφ κνληέιν πνπ έρνπλ 

γλσξίζεη φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηα αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κέρξη ηελ αζηπλνκία θαη ηε ζχζηεκα δηθαηνζχλεο. Έρεη επεθηαζεί, 

επίζεο, ζε ρψξεο φινπ ηνπ θφζκνπ γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ παγθφζκηνπ θαηλνκέλνπ θαη έρεη ππνζηεξηρζεί -ηνπιάρηζηνλ ζηηο 

αγγινζαμνληθέο θαη επξσπατθέο ρψξεο- απφ φια ηα θφκκαηα.
189

 

4.4.2 New Public Governance: ηα logistics σο “επφκελε εκέξα” 

 Χο απάληεζε ζηηο θξηηηθέο απηέο ήξζε απηφ πνπ ζεσξείηαη ε εμέιημε ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ 

Management: ε Νέα Γεκφζηα Γηαθπβέξλεζε (New Public Governance). Mε ηνλ φξν 

“δηαθπβέξλεζε” (ή governance) λνείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ιήςεο ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Jordan, Wurzel θαη Zito (2005) δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε θάπνην ζαθή 

νξηζκφ ζε απηφ ηνλ φξν, είλαη φκσο βέβαην πσο ε απάληεζε βξίζθεηαη θάπνπ κεηαμχ 

πνιηηηθήο θαη θπβέξλεζεο.
190

 Οη Kickret θαη Rhodes, εθιακβάλνπλ ηνλ φξν “δηαθπβέξλεζε” 

σο έλαλ κεραληζκφ δηθηχσλ κε ηελ ηθαλφηεηα λα νξγαλψλνληαη θαη λα δηνξγαλψλνληαη 
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απηφλνκα κε ή ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.
191

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Kettl, ν νπνίνο ζεσξεί πσο ε 

δηαθπβέξλεζε είλαη έλαο ηξφπνο λα δηεξεπλεζνχλ νη εζσηεξηθέο πηπρέο ιεηηνπξγίαο θαη νη 

δηαδηθαζίεο ηνπ NPM.
192

 Δπί ηεο νπζίαο, κε ηελ αιιαγή απφ ην NPM ζην NPG,  νη ζηφρνη 

παξακέλνπλ ίδηνη, αιιάδεη φκσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη ε δνκή θαη ε δξάζε 

ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ην NPM ιεηηνχξγεζε σο ελδηάκεζν 

ζηάδην γηα ηελ εμέιημε ηνπ θνηλνχ Public Administration πξνο απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα 

New Public Governance.
193

 To NPG κεηαηνπίδεη ην θέληξν βάξνπο σο κνληέιν δηαρείξηζεο 

απφ ην γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο νξγαληζκψλ σο κνλάδεο, ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 

ζπζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ κε πνιχπινθε δνκή. Ζ εμέιημε ηνπ NPM, βιέπεη ηνλ 

πνιίηε σο “θαηαλαισηή” θαη πεξλάεη απφ ηε ινγηθή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ σο “παζεηηθνχ 

δέθηε” ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
194

 

Θα είρε ελδηαθέξνλ λα βιέπακε πσο ζα εμειηζζφηαλ ζην κέιινλ ν ηνκέαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, αθνχ παξά ην φηη ε επνρή ηνπ NPG έρεη έξζεη ζπλερίδνπλ λα 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο θαη θαηαλνκήο πφξσλ ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα. Μηα αξγή γξαθεηνθξαηία, ζεκαληηθή έιιεηςε πφξσλ, άληζε θαηαλνκή απηψλ θαη 

παξνρή κε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ηα -ρξφληα κα πάληα επίθαηξα- πξνβιήκαηα πνπ 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε ειιεληθή πεξίπησζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλαο αθφκε ιφγνο 

πνπ νδεγεί ζηελ θαθνδηαρείξηζε είλαη πνιιέο θνξέο ε θνηλή θνκκαηηθή δηακάρε πνπ θάλεη 

ηφζν ηνπο πνιηηηθνχο, φζν θαη ηνπο πνιίηεο λα αληηδξνχλ ζε θάζε κεηαξξχζκηζε πνπ θέξλεη 

ην εθάζηνηε θπβεξλψλ θφκκα. Γελ κηινχλ κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία, κε λνχκεξα ή 

επηρεηξήκαηα, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξν νη κελ λα θαηαιάβνπλ πνπ είλαη ην ιάζνο θαη νη δε 

πσο φλησο ζα ζηεξίμνπλ κηα απφθαζε πνπ ίζσο απνδεηρζεί σθέιηκε γηα ηνλ πνιίηε. Θα 

κπνξνχζακε λα θάλνπκε ιφγν γηα κηα εμέιημε ηνπ NPG ζε Νέν Γεκφζην ηξαηεγηθφ 

Management, κε δεδνκέλν φηη ζην ζηξαηεγηθφ management “κπαίλνπλ θάησ” ηα δεδνκέλα 

πξηλ ην ζρεδηαζκφ κηαο πνιηηηθήο; Σν NPG έρεη δψζεη ηε ζσζηή ζηξνθή πνπ ρξεηαδφηαλ ε 
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δεκφζηα δηνίθεζε πξνο ηε ζπλεξγαζία πνιηηψλ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Θα ήηαλ καθξηλφ 

κέιινλ λα δηνηθεζεί ν δεκφζηνο ηνκέαο κε ηελ ηδέα ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ηεο 

αλάπηπμεο ελφο θνηλνχ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο αηηεκάησλ πνπ ζα αθνξά 

ηνπο πφξνπο (πιηθνχο ή αλζξψπηλνπο) κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ν δεκφζηνο ηνκέαο; Απηφ 

ζα σθεινχζε κε δχν ηξφπνπο α) αθελφο κε ην λα ππάξρεη εζληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ 

αλαγθψλ θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη β) αθεηέξνπ λα ππάξρεη πξαγκαηηθά ππεχζπλνο 

είηε απηφο πνπ δελ ελεκέξσζε (ν αξκφδηνο ελεκέξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο) είηε απηφο πνπ 

ελεκεξψζεθε αιιά δελ έθαλε ηίπνηα γη‟ απηφ (ν πνιηηηθφο ή ε αξκφδηα αξρή). Δπί ηεο νπζίαο 

κε φξνπο επηρεηξήζεσλ κηιάκε γηα απιά logistics. Δζηηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα ζην 

παξάδεηγκα ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηελ πεξίπησζε 

ζχζηαζεο ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο γηα φια ηα λνζνθνκεία, απφ φπνπ ν θάζε αξκφδηνο ζα 

κπνξεί λα ελεκεξψλεη ηνπ Τπνπξγείν γηα ηηο ειιείςεηο πνπ έρεη ην λνζνθνκείν ηνπ. Σα 

Logistics είλαη ηα ζπζηήκαηα εθνδηαζκνχ θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ. Έρνπλ λα θάλνπκε κε 

ηε δηνίθεζε ηνπ εθνδηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ απνζήθεπζε, ηνλ έιεγρν, ηε δηαλνκή 

θ.α.
195

 ηηο επηρεηξήζεηο, σο supply chain management, νξίδεηαη ε δηαρείξηζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ην ηκήκα δειαδή ηεο επηρείξεζεο φπνπ ζπλαληάκε φια ηα ζηάδηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα θαη ηε δηαρείξηζε απηήο.
196

 Βάζεη απηνχ δηακνξθψλνληαη ηα 

θαλάιηα δηαλνκήο ησλ πξνκεζεηψλ, ε ξνή ησλ κεηξεηψλ, ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θ.α. 

Γεδνκέλνπ φηη ζην supply chain management ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζηάδηα κεηαηξνπήο 

ησλ πξψησλ πιψλ ζε ηειηθφ πξντφλ,
197

 αμίδεη λα ηνληζηεί πσο απηφ πνπ ζα θξαηήζνπκε απφ 

ηνπο ηνκείο είλαη φηη ζθνπφ έρνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ (ή ησλ 

αγαζψλ) θαη ηελ παξάδνζε ελφο πνηνηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ πειάηε/θαηαλαισηή. Απηφ 

γίλεηαη θπζηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζπκία γηα θεξδνθνξία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 
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ηνπ θφζηνπο.
198

 Απηφ είλαη έλα ηκήκα πνπ ζπλαληάκε άηππα ή ηππηθά ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο. Κάπνηεο δηαζέηνπλ έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη εμνπιηζκέλν ηνκέα, αλάινγα 

θηφιαο κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, θαη άιιεο ιηγφηεξν, κφλν γηα λα εμππεξεηνχλ νξηαθά 

ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Απφ εθεί, κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο δηαλνκήο, απνθαζίδεηαη πνπ, 

πφηε θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα ζηαιεί ην “πξντφλ” ζε έλα κέξνο.
199

 Απηφ, φκσο, απαηηεί θαη ηε 

ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο. πλεζίδεηαη λα δηαηεξείηαη έλα 

φξην ζηε ρξήζε ησλ πξνκεζεηψλ σο “δίρηπ αζθαιείαο” θαη κφιηο ρξεζηκνπνηεζεί 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο -αο πνχκε γηα παξάδεηγκα- πξψησλ πιψλ λα γίλεηαη εθ λένπ 

παξαγγειία κε ζθνπφ λα κελ “μεκείλεη” ε επηρείξεζε βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηεο θαη λα 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο παξαγγειίεο, δερφκελε θαηλνχξγηα παξαιαβή “πάλσ ζηελ ψξα” 

(just-in-time ή JIT).  

πζρεηίδνληαο, ινηπφλ, ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ logistics θαη ηνπ supply chain 

management ζηηο επηρεηξήζεηο κε απηή πνπ ρξεηάδεηαη ην ζχζηεκα πγείαο, ίζσο ζα ήηαλ 

δχζθνιν λα ζπζηαζεί έλα θνηλφ ζχζηεκα γηα φια ηα λνζνθνκεία, απφ φπνπ ν θάζε αξκφδηνο 

ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεη ηνπ Τπνπξγείν γηα ηηο ειιείςεηο πνπ έρεη ην λνζνθνκείν ηνπ. Θα 

ήηαλ φκσο πξαθηηθφ θαη νπζηαζηηθφ. Οη επηρεηξήζεηο φηαλ αλέπηπμαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, δελ ζηάζεθαλ ζηε δπζθνιία, ζηάζεθαλ ζηελ πξαθηηθφηεηα. Καη ην έθαλαλ απηφ γηα 

δεηήκαηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά απφ ηελ αλζξψπηλε δσή. Σν έθαλαλ γηα ιφγνπο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο αλ ζέιεηε ηνπ δσληαλνχ νξγαληζκνχ 

πνπ νλνκάδνπκε “επηρείξεζε”. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζα κπνξνχζε λα 

σθειήζεη αθελφο ζηελ έγθαηξε απνζηνιή πξνκεζεηψλ θαη πφξσλ -είηε πιηθψλ, είηε 

αλζξψπηλσλ- θαη αθεηέξνπ ζηελ απφδνζε ησλ επζπλψλ. Σψξα, αλ έλαο πνιίηεο ράζεη ηε δσή 

ηνπ δελ θηαίεη θαλείο. Με ηελ πηνζέηεζε θαη άκεζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ supply chain 

management ζην ηνκέα ηεο πγείαο ε επζχλε ζα βαξαίλεη νπζηαζηηθά ηνλ αξκφδην πνπ δελ 

είρε ελεκεξψζεη ην ζχζηεκα γηα ηηο ειιείςεηο ή ηνλ αξκφδην πνπ φθεηιε λα ζηείιεη ηηο 

πξνκήζεηεο απηέο. Θα δνζεί επίζεο κηα νπζηαζηηθή εηθφλα δνκεκέλε ζε κηα πξαγκαηηθή 

βάζε δεδνκέλσλ, κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, ζηελ νπνία ην Τπνπξγείν ζα κπνξεί λα 

αλαηξέρεη αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή γηα λα γλσξίδεη πνηέο αθξηβψο είλαη νη ζπλζήθεο θαη 

πνηά πξνβιήκαηα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Management, ινηπφλ, θάλνπκε γηαηί; Γηαηί 
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ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνπο πφξνπο θαη πεξηζζφηεξα κέησπα ζηα νπνία θαινχκαζηε λα ηνπο 

δηαλείκνπκε. Αλ ππήξραλ απεξηφξηζηνη πφξνη, ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο ζα ήηαλ επίζεο 

ζεκαληηθφο, αιιά ίζσο πνιχ πην εχθνινο. Καλείο δελ είπα φηη είλαη εχθνινο. Δίλαη φκσο 

απαξαίηεηνο.   

Αθφκα έλα δήηεκα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ηεζεί επί ηάπεηνο είλαη ην αλ, ππφ ην θνηλφ 

φξακα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ θίλεηξα ζηηο 

επηρεηξήζεηο γηα δσξεέο ζε είδνο, φπσο είλαη ηα αζζελνθφξα, ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, νη 

ζηνιέο, νη επηρεηξεζηαθνί εμνπιηζκνί θ.α. Γηα πνην ιφγν, ινηπφλ, λα κελ ηζρχζεη ην ίδην ή 

θάηη αλάινγν ζηνλ δεκφζην ηνκέα απφ ηε ζηηγκή πνπ σθειείηαη ην θνηλφ δεκφζην ζπκθέξνλ. 

Μηιψληαο θαζαξά γηα δεηήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο, θάηη ηέηνην ζα είρε ζεηηθφ αληίθηππν θαη 

γηα ηα ηξία εκπιεθφκελα κέξε: ηελ θπβέξλεζε, δηφηη έδεηρλε φηη φλησο ν πξαγκαηηθφο ηεο 

ζθνπφο είλαη ε εμππεξέηεζε θαη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, έρνληαο άκεζα πξφζβαζε ζε 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο, ηεο επηρείξεζεο, δηφηη ζα ελίζρπε ην θνηλσληθφ απνηχπσκα ηεο θαη 

επσθεινχληαη απφ ηα θίλεηξα ηεο θπβέξλεζεο θαη ν πνιίηεο γηαηί ζα απνθηνχζε άκεζε 

πξφζβαζε θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο πνπ αλ ζπιινγηζηνχκε πφζεο θνξέο απηφ έρεη απνδεηρζεί 

νιέζξην ζα θαηαλνήζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ.    

4.4.3 Φεθηαθή δηαθπβέξλεζε: ε πξφνδνο σο απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο 

 

ηε ινγηθή ηνπ New Public Governance θηλήζεθε θαη ε εμέιημε ηεο ςεθηαθήο 

δηαθπβέξλεζεο ή e-governance, κε πξνθάηνρν ηεο ην e-government, φπνπ θηλήζεθε 

αληίζηνηρα ζηε ινγηθή ηνπ New Public Management.  θνπφο ηεο έληαμεο ηνπ “ςεθηαθνχ” 

ζηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ήηαλ εμ αξρήο ν ζπλδπαζκφο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο κε θνηλφ ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαθπβέξλεζεο. 

Παξνπζηάδεηαη μαλά κηα πεξηζζφηεξν πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη 

ην e-government εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ ην e-governance ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηεινχληαη νη απνθάζεηο απηέο.  Με άιια ιφγηα, ην e-government 

εζηηάδεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο κηαο νινθιεξσκέλεο εκπεηξίαο ππεξεζίαο ελψ ην 

e-governance ζην λα νξίζεη αλ απηή ε ππεξεζία ζα πξνζθεξζεί.
200

 Σν e-government 

ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην ζπνπδαία βήκαηα πνπ έθαλε ε δεκφζηα δηνίθεζε κεηά ηελ 
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πηνζέηεζε απηνχ πνπ νλνκάζακε παξαπάλσ Νέν Γεκφζην Management. To e-governance 

απφ ηελ άιιε, δηαηεξψληαο ζηε βάζε ηνπ ηελ ίδηα ινγηθή, έθαλε ην επφκελν βήκα ζηηο 

ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο (ICTs) θαη ζηελ πιεξνθνξία. Με ηελ εμέιημε απηή, νη πνιίηεο 

έρνπλ ςεθηαθά πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή απφ 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πιαλήηε βξίζθνληαη, ρσξίο αλαγθαζηηθέο επηζθέςεηο ζε γξαθεία θαη 

ππεξεζίεο θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο γηα ηελ θπβέξλεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.
201

 ηεξίδεη, 

επίζεο ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηακαηά 

λα ηνπο αληηκεησπίδεη ζαλ απινχο δέθηεο κηα θαθψο ζρεδηαζκέλεο ππεξεζίαο.
202

 

Γεκηνπξγήζεθε γηα λα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην δεκφζην ηνκέα, ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε γεληθφηεξα, λα δηαζθαιίζεη ηε δεκνθξαηηθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ θαη λα 

βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ πνιίηε, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ 

θξάηνπο κεηαμχ ηνπο.
203

 θνπφο ηεο ήηαλ επίζεο ε βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ε 

αλάθηεζε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ θπβέξλεζε, ε αχμεζε ηεο επζχλεο θαη 

δηαθάλεηαο απηήο θαη ε απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ (ΜΚΟ, επηρεηξήζεηο, 

πνιίηεο).
204

  Χο εγρείξεκα αθνξνχζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ πξνέθπςε 

απφ ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη εθαξκφζηεθε ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, 

παγθφζκην επίπεδν.
205

 Φπζηθά γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ βήκαηνο ζεκαληηθφ ξφιν είρε θαη 

ε παξάιιειε αλάπηπμε ησλ δνκψλ θαη ησλ ζεζκψλ.
206

 Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο πσο αλ ε 

θπβέξλεζε θηλήζεθε ζηε ινγηθή business-to-customer (B2C), ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα έλα 

αληίζηνηρν κνληέιν government-to-citizen (G2C). 

Ζ ηερλνινγία αιιεινεπηδξά φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πνιηηηθή. Ήδε πνιιέο 

ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ν πνιίηεο έρεη πξφζβαζε ζε απηέο απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ή ην θηλεηφ ηνπ. Μηα αθφκα επαλάζηαζε πνπ θαίλεηαη λα είλαη πξν ησλ ππιψλ 
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είλαη ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία ζηηο εθινγέο. πγθεθξηκέλα γίλεηαη ιφγνο γηα έλα 

ζπλδπαζκφ ηερλνινγίαο blockchain θαη εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζα 

είλαη ε κεγαιχηεξε κνξθή πινπνίεζεο ηνπ direct democracy, άιινη φηη ζα έρεη 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δεκνθξαηία. πσο είδακε κέρξη ηψξα ε ηζηνξία έρεη 

απνδείμεη πσο ε ηερλνινγία δελ έρεη ζηακαηήζεη πνπζελά θαη έρεη θαηαθέξεη λα θηάζεη φπνπ 

ππήξραλ ζπλζήθεο λα επδνθηκήζεη. Σν δήηεκα, ινηπφλ, δελ είλαη ην αλ ζα γίλεη θάπνηα 

ζηηγκή απηφ ην βήκα αιιά αλ σο ρψξα είκαζηε έηνηκε λα ζηεξίμνπκε ηέηνηα ππεξεζία.  

 Μηα αθφκα δηαθνξά ηνπ governance κε ην government είλαη πσο ην πξψην εζηηάδεη 

ζε καθξνπξφζεζκεο δηαδηθαζίεο θαη φρη ζε επί ηφπνπ απνθάζεηο. Λεηηνπξγεί δειαδή 

πεξηζζφηεξν ζέηνληαο ζηφρνπο.
207

 Απηφ είλαη θάηη πνπ ζπλήζσο δελ αθνινπζείηαη πάληα απφ 

ηα πνιηηηθά θφκκαηα σο κέζνδνο. Αλ θαηαθέξνπκε λα απαληήζνπκε κε εηιηθξίλεηα ζηελ 

εξψηεζε “πψο θαληάδεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ ζε 5 ή ζε 10 ρξφληα απφ ηψξα” ζα θαηαλνήζνπκε 

ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γηαηί ηφηε ζπλεηδεηνπνηνχκε πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ θάλνπκε φια 

απηά. Πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ ζπνπδάδνπκε, πνπ ζπλερίδνπκε ηηο ζπνπδέο καο ζε αλψηεξν 

θαη αλψηαην επίπεδν, πνπ εξγαδφκαζηε ή πξνζθέξνπκε ζηελ νηθνγέλεηα καο. ια απηά πνπ 

θάλνπκε θαζεκεξηλά, νη απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε, νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ βάδνπκε, ην πσο 

πξνζπαζνχκε λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο, γίλνληαη γηαηί -έζησ θαη ππνζπλείδεηα- 

πηζηεχνπκε φηη ζα καο νδεγήζνπλ ζε θάηη άιιν ψζηε λα θηάζνπκε ηειηθά εθεί πνπ 

επηζπκνχκε, ζα θαηαλνήζνπκε φηη έρνπκε έλαλ ζθνπφ (purpose) θαη πσο απηφο απνηειεί ηελ 

θηλεηήξην δχλακε καο λα ζπλερίζνπκε. Αο αλαξσηεζνχλ, ινηπφλ σο πνιίηεο ή σο πνιηηηθνί: 

πψο θαληαδφκαζηε ηε ρψξα καο ζε 5 ή ζε 10 ρξφληα; Αο θάλνπκε ηελ αιιαγή γηα λα επέιζεη 

ε πξφνδνο.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
207

  K.B.C., Saxena. (2005, October 1). Towards excellence in e‐governance. Retrieved from 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513550510616733/full/html 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513550510616733/full/html


 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~104~ 

 

 

 

 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε Κεθαιαίνπ  

 

1. αξζέληεο, Β. Ν. (1996). Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθή (Β‟ έθδνζε). 

Δθδφζεηο  Δπγ. Μπέλνπ. 

2. Daft, R. (2006), The New Era of Management, International Edition, Thomson - 

Southwestern, UK  

3. Vojvodic, Nikola & M. Ivić, Mladen & Tofil, Natasa & Vukovic, Veljko & 

Komljenovic, Momo. (2016). Principles and functions of political management. 

Journal of Process Management. New Technologies. 4. 17-24. 

10.5937/JPMNT1601017V.  

https://www.researchgate.net/publication/293481882_Principles_and_functions_of_p

olitical_management   

4. Strategic Planning for Political Parties: Comparative and Gender Perspectives. (2016, 

February). Retrieved from https://nimd.org/wp-content/uploads/2017/10/Strategic-

Planning-for-Political-Parties-workshop-report-International-IDEA.pdf, International 

IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance 

5. Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., Bamford, C. E. (2008). Strategic 

Management and Business Policy, Globalization, Innovation and Sustainability (15th 

ed.). Published by Pearson Education Limited. 

6. Mintzberg, H., James, R. M. (1996). The Strategy Process: Concepts, Contexts, 

Cases. Published by Prentice Hall 

7. Λάβδαο, K. A. (2004). πκθέξνληα θαη Πνιηηηθή, Οξγάλσζε πκθεξφλησλ θαη 

Πξφηππα Γηαθπβέξλεζεο. Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε. 

8. Γεσξγφπνπινο, Ν. Β. (2013). ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη (Γ‟ έθδνζε). Αζήλα : 

Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ.  

9. Υπηήξεο, Λ. (2013). Μάλαηδκελη Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Αζήλα :Δθδφζεηο 

Φαίδηκνο 

10. Fukuyama, F. (2011). The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the 

French Revolution. Published by Profile Books Ltd. 

11. Van den Berg, C. F., Piri, K., Staak, S. V., & Tsutskiridze, L. (2013, June 12). 

Strategic Planning for Political Parties: A Practical Tool. Retrieved from 

https://www.idea.int/publications/catalogue/strategic-planning-political-parties-

practical-tool  

12. Birkland, T. A. (2010). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, 

and Models of Public Policy Making (4th ed.). London, New York : Publisher 

“Routledge Taylor & Francis Group”.  

https://www.researchgate.net/publication/293481882_Principles_and_functions_of_political_management
https://www.researchgate.net/publication/293481882_Principles_and_functions_of_political_management
https://nimd.org/wp-content/uploads/2017/10/Strategic-Planning-for-Political-Parties-workshop-report-International-IDEA.pdf
https://nimd.org/wp-content/uploads/2017/10/Strategic-Planning-for-Political-Parties-workshop-report-International-IDEA.pdf
https://www.idea.int/publications/catalogue/strategic-planning-political-parties-practical-tool
https://www.idea.int/publications/catalogue/strategic-planning-political-parties-practical-tool


 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~105~ 

13. Πειαγίδεο, Θ. & Μεηζφπνπινο, Μ. (2011). Αλάιπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, Ζ 

πξνζνδνζεξία θαη νη κεηαξξπζκίζεηο, Κέληξν Θεζκηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ. Αζήλα: 

Δθδφζεηο Παπαδήζε. 

14. Lester, J., Joseph, S. (1996) . Public Policy: An Evolutionary Approach. Minneapolis: 

West Publishing Co. 

15. Pressman, J., Wildavsky, A.  (1984) . Implementation. 3rd ed. Berkeley: University of 

California Press. θαη Mazmanian, D., (1978) . The Conditions of Effective 

Implementation Process With Special Reference to Regulatory Policy. Research paper 

sponsored by the National Science Foundation under grant ENV77-20077.  

16. Θεξίνπ, Ν. (2005). ηξαηεγηθή δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

17. Γεσξγαθφπνπινο, Θ. , Ληαλνχ, Θ. , Μπέλνπ, Θ. , Σζεθνχξα,  Γ. , Υαηδεπξνθνπίνπ, 

Μ. & Υξήζηνπ, Γ. (2007) Δηζαγσγή ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία (Γ‟ & Ε‟ Έθδνζε). 

Αζήλα : Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ. 

18. Bateman, T. S. & Snell, S. A. (2016). Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Θ‟ έθδνζε). Δθδφζεηο 

Σδηφια. 

19. Berman, P., (1978). The Study of Macro- and Micro- Implementation. Public Policy 

26:2:157-84. 

20. Elmore, R. (1979). Backward Mapping: Implementation Research and Policy 

Decisions. Political Science Quarterly 94, no. 4: 601-16  

21. Moore, H.M., Managing for Value: Organizational Strategy in For-profit, Non-profit, 

and Governmental Organizations, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1), 

pp. 183-204  

22. Milgrom, P., & Roberts, J. (1992). Economics, Organization and Management (1st 

ed.) Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. 

23. Μπνπξαληάο, Γ. (2005). Ζγεζία, ν δξφκνο ηεο δηαξθνχο επηηπρίαο. Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

24. πνπξδαιάθεο, Μ. (1984). Γηα ηε ζεσξία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, Δπηζεψξεζε 

Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ ( Σεχρνο 55). 

25. Τθαληφπνπινο, Γ. Ν. , Μπαινχξδνο, Γ. & Νηθνιφπνπινο, Κ. Β. (2009). Οηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Δθδφζεηο Γνπηεκβέξγηνο. 

26. Hobsbawm, E. J. (2015). Ζ επνρή ησλ επαλαζηάζεσλ 1789-184. Δθδφζεηο 

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξάπεδαο –MIET.  

27. Van den Berg, C. F., Piri, K., Staak, S. V., & Tsutskiridze, L. (2013, June 12). 

Strategic Planning for Political Parties: A Practical Tool. Retrieved from 

https://www.idea.int/publications/catalogue/strategic-planning-political-parties-

practical-tool  

28. Παπαιεμαλδξή, N. & Μπνπξαληάο (2016). Γ. Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Α‟ 

Έθδνζε) 2016. Αζήλα: Δθδφζεηο Μπέλνπ.  

29. Αδάκ, . & Παπαζενδψξνπ, Υ. ( 2010). Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο, κία θξηηηθή πξνζέγγηζε Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ. Δθδφζεηο 

Παξαηεξεηήξην Κνηλσληθψλ, Οηθνλνκηθψλ/ Γεκνζηνλνκηθψλ Δμειίμεσλ, Φηψρεηαο 

θαη Αληζνηήησλ. 

https://www.idea.int/publications/catalogue/strategic-planning-political-parties-practical-tool
https://www.idea.int/publications/catalogue/strategic-planning-political-parties-practical-tool


 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~106~ 

30. Μπάνπκαλ, Ε. (2004). Ζ εξγαζία, ν θαηαλαισηηζκφο θαη νη λεφπησρνη. Δθδφζεηο 

Μεηαίρκην. 

31. Blanning, T.C.W. (2009). Ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο Δπξψπεο. Παλεπηζηήκην ηεο 

Ομθφξδεο: Δθδφζεηο ΣΟΤΡΗΚΖ. 

32. Gough, I. (2008). Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Δθδφζεηο 

αββάιαο. 

33. Μαηζαγγάλεο, Μ. (2011). Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ζε δχζθνινπο θαηξνχο: νηθνλνκηθή 

θξίζε, δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα θαη θνηλσληθή πξνζηαζία (5 θεθ.). Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

34.  Μπακπηληψηεο, Γ. (2006). Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, Κέληξν 

Λεμηθνινγίαο. 

35. Αγγειίδεο, M. , Γθηνχξαο, Μ.  (2005). Θεσξίεο ηεο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Κξάηνπο, T. 

Hobbes, J. Locke,  J.-J. Rousseau, I. Kant, G.W.F. Hegel, Ίδξπκα άθε Καξάγησξγα. 

Αζήλα: Δθδφζεηο αββάιαο 

36. Fukuyama, F. (2011). The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the 

French Revolution. Published by Profile Books Ltd. 

37. Γνχθαο, Π. Γ. (2007). Οηθνλνκηθέο ζεσξίεο, Αξρέο Γηνίθεζεο & Αξραία Διιεληθή 

θέςε. Αζήλα: Δθδφζεηο Ληβάλε. 

38. Lets do it Greece. (n.d.). Retrieved from https://www.letsdoitgreece.org/supporters 

Τπνζηεξηθηέο 

39. Dye, T. R. (2002). Understanding public policy. Upper Saddle River, NJ: Prentice 

Hall. 

40. Πψο ε Φηλιαλδία δεκηνχξγεζε κηα νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηελ θαηλνηνκία. (n.d.). 

Έξεπλεο 2018, 26-27. δηαΝΔΟζηο Οξγαληζκφο Έξεπλαο & Αλάιπζεο 

41.  Ross, A. (2007). The Industries of the future. UK: Publisher: Simon & Schuster, A 

CBS COMPANY.  

42.  Απνζηνιφπνπινο, Ν (Trans.). (2018). 150 ζπκβνπιέο γηα ζσζηό management από ην 

Harvard Business Review (Γ ed.). Δθδφζεηο Παηάθε.  

43. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ «Πξφγξαµµα δηεπθφιπλζεο γηα ελήµεξνπο 

δαλεηνιήπηεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην λ. 3869/2010» 

44. Dodds, A. (2013). Comparative public policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

45. Gruening, G. (2001). Origin and theoretical basis of new public management. 1-25 

Retrieved from 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096749401000411  

46. Dunleavy, P., & Hood, C. (1994). From old public administration to new public 

management. Public Money & Management, 14:3, 9-16Retrieved from 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540969409387823  

47. O'Flynn, J. (2007). From New Public Management to Public Value: Paradigmatic 

Change and Managerial Implications - O'Flynn - 2007 - Australian Journal of Public 

Administration - Wiley Online Library. vol. 66, no.3, pp. 353-366 Retrieved from 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-8500.2007.00545.x        

https://www.letsdoitgreece.org/supporters
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096749401000411
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540969409387823
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-8500.2007.00545.x


 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~107~ 

48. Kickert, W. (1993). Complexity Governance and Dynamics: Conceptual Explorations 

of Public Network Management in J. Kooiman (ed.) Modern Governance. London: 

Sage  

49. Rhodes, R. (1997). Understanding Governance, Buckingham: Open University Press.   

50. Hague, R. & Harrop, M. (2011). πγθξηηηθή Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε. Αζήλα: 

Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

51.  Clift, S. (2004). E-Democracy, E-Governance and Public Net-Work. Retrieved from 

http://www.opensourcejahrbuch.de/download/jb2004/chapter_04/IV-5-Clift.pdf   

52.  Φίιηππαο, Ν. (2015). Η Ψπρνινγία ησλ Αγνξώλ, Παξεκβάζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ 

πξόζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Πεδίν Δπηζηεκνληθέο Δθδφζεηο.  

53. Croom, S., Romano, P., & Giannakis, M. (2000). Supply chain management: an 

analytical framework for critical literature review. Retrieved from 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969701299000301.  

54. Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. 

G. (2011, May 10). DEFINING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Retrieved from 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x.  

55. Cooper, M. C., Lambret, D. M., & Pagh, J. D. (1997). Supply Chain Management: 

More Than a New Name for Logistics. Retrieved from 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09574099710805556/full/html.  

56. Jones, T. D., & Riley, D. W. (1985). Using Inventory for Competitive Advantage 

through Supply Chain Management. Retrieved from 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb014615/full/html. 

57. Ghiani, G., Laporte, G., & Musmanno, R. (2013). Introduction to logistics system 

management (2nd ed.). John Wiley & Sons Ltd.  

58. Ghiani, G., Laporte, G., & Musmanno, R. (2004). Introduction to Logistics Systems 

Planning and Control. John Wiley & Sons, Ltd. 

59. ZAIT, A., & BERTEA, P. E. (2014). Financial Literacy – Conceptual Definition and 

Proposed Approach for a Measurement Instrument. Retrieved from 

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/jam/article/view/2712/2349.  

60. Ward, L. F. (1908, January). The Sociology of Political Parties. Retrieved from 

https://www.jstor.org/stable/2762696?seq=1#metadata_info_tab_contents. American 

Journal of Sociology, Vol. 13, No. 4, pp. 439-454, Published by The University of 

Chicago Press  

61. Matland, R. E. (1995, April 01). Synthesizing the Implementation Literature: The 

Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/1181674  

62. Harland, C. M. (1996, December). Supply Chain Management: Relationships, Chains 

and Networks. Retrieved from 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8551.1996.tb00148.x.  

63. Kollman, K., Miller, J. H., & Page, S. E. (1998, January). Political Parties and 

Electoral Landscapes. Retrieved from 

https://www.jstor.org/stable/194160?seq=1#page_scan_tab_contents, British Journal 

http://www.opensourcejahrbuch.de/download/jb2004/chapter_04/IV-5-Clift.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969701299000301
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09574099710805556/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb014615/full/html
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/jam/article/view/2712/2349
https://www.jstor.org/stable/2762696?seq=1#metadata_info_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/1181674
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8551.1996.tb00148.x
https://www.jstor.org/stable/194160?seq=1#page_scan_tab_contents


 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~108~ 

of Political Science, Vol. 28, No. 1, pp. 139-158, Published by Cambridge University 

Press 

64. Finger, M., & Pecoud, G. (2003, January). From e-government to e-governance? 

Towards a model of e-governance. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/37423428_From_e-government_to_e-

governance_Towards_a_model_of_e-governance  

65. Mcniven, J. (2003, March). E‐Government and E‐Governance: The Future Isn't What 

It Used To Be. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des 

Sciences de l Administration 20(1):74 - 86. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/227728406_E-Government_and_E-

Governance_The_Future_Isn't_What_It_Used_To_Be  

66. Long, E., & Franklin, A. L. (2004, May 06). The Paradox of Implementing the 

Government Performance and Results Act: Top‐Down Direction for Bottom‐Up 

Implementation. Retrieved from 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6210.2004.00375.x  

67. Cosmo. (2005, September 07). The Policy Cycle: A Model of Post‐Machiavellian 

Policy Making? Retrieved from 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8500.2005.00447.x  

68.  K.B.C., Saxena. (2005, October 1). Towards excellence in e‐governance. Retrieved 

from 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513550510616733/full/html  

69. Osborne, S. P. (2007, February 18). The New Public Governance? Retrieved from 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719030600853022?journalCode=rpx

m20  

70. Rossel, P., & Finger, M. (2007, December). Conceptualizing e-Governance. Retrieved 

from https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1328141  

71.  Armstrong, A. (2008, June 28). A Comparative Analysis: New Public Management - 

The Way Ahead? - Armstrong - 1998 - Australian Journal of Public Administration - 

Wiley Online Library. Retrieved from 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8500.1998.tb01379.x   

72. Kolsaker, A., & Lee-Kelley, L. (2008, October 3). Citizens' attitudes towards 

e‐government and e‐governance: a UK study. Retrieved from 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513550810904532/full/html 

73. Dawes, S. S. (2008, October 21). The Evolution and Continuing Challenges of 

E‐Governance - Dawes - 2008 - Public Administration Review - Wiley Online 

Library. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-

6210.2008.00981.x  

74.  Diefenbach, T. (2009, July 16). New Public Management in Public Sector 

Organizations: The dark sides of managerialistic "enlightenment". Retrieved from 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9299.2009.01766.x  

75. Radaelli, C. M., Dente, B., & Dossi, S. (2012, February 10). Recasting 

Institutionalism: Institutional Analysis and Public Policy. Retrieved from   

https://www.researchgate.net/publication/37423428_From_e-government_to_e-governance_Towards_a_model_of_e-governance
https://www.researchgate.net/publication/37423428_From_e-government_to_e-governance_Towards_a_model_of_e-governance
https://www.researchgate.net/publication/227728406_E-Government_and_E-Governance_The_Future_Isn't_What_It_Used_To_Be
https://www.researchgate.net/publication/227728406_E-Government_and_E-Governance_The_Future_Isn't_What_It_Used_To_Be
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6210.2004.00375.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8500.2005.00447.x
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513550510616733/full/html
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719030600853022?journalCode=rpxm20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719030600853022?journalCode=rpxm20
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1328141
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8500.1998.tb01379.x
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513550810904532/full/html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6210.2008.00981.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6210.2008.00981.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9299.2009.01766.x


 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~109~ 

76. Andrews, R., & Walle, S. V. (2012, December). New Public Management and 

Citizens' Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and 

Effectiveness. Retrieved from 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2012.725757   

77. Satell, G. (2013, April 10). 4 Ways In Which Technology Is Transforming Business. 

Retrieved from https://www.forbes.com/sites/gregsatell/2013/04/02/4-ways-in-which-

technology-is-transforming-business/  

78. Wiesel, F., & Modell, S. (2014, April 3). From New Public Management to New 

Public Governance? Hybridization and Implications for Public Sector Consumerism - 

Wiesel - 2014 - Financial Accountability & Management - Wiley Online Library. 

Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faam.12033    

79.  Savoie, D. J. (2015, March 9). What is Wrong with the New Public Management? In 

Comparative Public Administration. 593-602. Retrieved from 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1016/S0732-1317(06)15025-

3/full/html  

80. Wellstead, A. M. (2015, April). Mainstreaming and Beyond: Policy Capacity and 

Climate Change Decision-Making. Retrieved from  

https://www.researchgate.net/publication/276425085_Mainstreaming_and_Beyond_P

olicy_Capacity_and_Climate_Change_Decision-Making  

81. Hsieh, P. (2017, April 30). AI In Medicine: Rise Of The Machines. Retrieved from 

https://www.forbes.com/sites/paulhsieh/2017/04/30/ai-in-medicine-rise-of-the-

machines/ 

82. Heffernan, R. (2017, June 17). Political Parties - Oxford Handbooks. Retrieved from 

http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780199230952.001.00

01/oxfordhb-9780199230952-e-24?rskey=wNynF5&result=2   

83. Beard, V. A. (2017, June 17). Citizen Planners: From Self-Help to Political 

Transformation - Oxford Handbooks. Retrieved from 

http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.00

01/oxfordhb-9780195374995-e-34?rskey=V4VGkq&result=1 

84. Shapiro, M. (2017, June 17). Law and Politics: The Problem of Boundaries - Oxford 

Handbooks. Retrieved from 

http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780199208425.001.00

01/oxfordhb-9780199208425-e-45?rskey=iTvqHT&result=1   

85. Beard, V. A. (2017, June 17). Citizen Planners: From Self-Help to Political 

Transformation - Oxford Handbooks. Retrieved from 

http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.00

01/oxfordhb-9780195374995-e-34?rskey=V4VGkq&result=1  

86. Καξατζθάθε, Σ. (2018, February 19). Ζ 4ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε είλαη εδψ| 

Kathimerini. Retrieved from 

http://www.kathimerini.gr/949360/opinion/epikairothta/politikh/h-4h-viomhxanikh-

epanastash-einai-edw   

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2012.725757
https://www.forbes.com/sites/gregsatell/2013/04/02/4-ways-in-which-technology-is-transforming-business/
https://www.forbes.com/sites/gregsatell/2013/04/02/4-ways-in-which-technology-is-transforming-business/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faam.12033
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1016/S0732-1317(06)15025-3/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1016/S0732-1317(06)15025-3/full/html
https://www.researchgate.net/publication/276425085_Mainstreaming_and_Beyond_Policy_Capacity_and_Climate_Change_Decision-Making
https://www.researchgate.net/publication/276425085_Mainstreaming_and_Beyond_Policy_Capacity_and_Climate_Change_Decision-Making
https://www.forbes.com/sites/paulhsieh/2017/04/30/ai-in-medicine-rise-of-the-machines/
https://www.forbes.com/sites/paulhsieh/2017/04/30/ai-in-medicine-rise-of-the-machines/
http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780199230952.001.0001/oxfordhb-9780199230952-e-24?rskey=wNynF5&result=2
http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780199230952.001.0001/oxfordhb-9780199230952-e-24?rskey=wNynF5&result=2
http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.0001/oxfordhb-9780195374995-e-34?rskey=V4VGkq&result=1
http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.0001/oxfordhb-9780195374995-e-34?rskey=V4VGkq&result=1
http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780199208425.001.0001/oxfordhb-9780199208425-e-45?rskey=iTvqHT&result=1
http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780199208425.001.0001/oxfordhb-9780199208425-e-45?rskey=iTvqHT&result=1
http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.0001/oxfordhb-9780195374995-e-34?rskey=V4VGkq&result=1
http://www.oxfordhandbooks.com/abstract/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.0001/oxfordhb-9780195374995-e-34?rskey=V4VGkq&result=1
http://www.kathimerini.gr/949360/opinion/epikairothta/politikh/h-4h-viomhxanikh-epanastash-einai-edw
http://www.kathimerini.gr/949360/opinion/epikairothta/politikh/h-4h-viomhxanikh-epanastash-einai-edw


 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~110~ 

87.  Lewis, P., & Hilder, P. (2018, March 23). Leaked: Cambridge Analytica's blueprint 

for Trump victory. Retrieved from https://www.theguardian.com/uk-

news/2018/mar/23/leaked-cambridge-analyticas-blueprint-for-trump-victory  

88. What is a PESTEL analysis? (2018, June 24). Retrieved from 

https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/23/leaked-cambridge-analyticas-blueprint-for-trump-victory
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/23/leaked-cambridge-analyticas-blueprint-for-trump-victory
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/


 

 

ηξαηεγηθφ management θαη πνηφηεηα: ε πεξίπησζε πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Κάληα Γέζπνηλα 

 

~111~ 

 

 

Κεθάιαην 5
ν
 

Πξνζαξκνγή ζηνηρείσλ ηνπ Μνληέινπ Γηαξθνχο Δπηηπρίαο ζε 

δεδνκέλα πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην θαηαπηάλεηαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ Μνληέινπ Γηαξθνχο Δπηηπρίαο 

(Γηάγξακκα 5.1) πνπ παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν “Ζγεζία, ν δξφκνο ηεο δηαξθνχο επηηπρίαο”, 

ηνπ Γ. Μπνπξαληά. πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε, ε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θνπιηνχξαο απηνβειηίσζεο, νη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη επηθπιαθηηθή απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία, ε επζχλε 

ηνπ πνιίηε -σο ζπκβαιιφκελν κέξνο ζην πνιηηηθφ νηθνζχζηεκα- θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ γηα ηα πνιηηηθά πξφζσπα. ε κηα πξψηε πξνζπάζεηα λα γίλεη 

πξνζαξκνγή ησλ -εζηθψλ θπξίσο- πηπρψλ πνπ ζπλαληάκε ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ην 

παξαθάησ θεθάιαην εζηηάδεη ζηε ζπζρέηηζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ζθελήο 

θαη ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ραξηνγξαθήζεθαλ ζε πεξηβάιινλ επηρεηξήζεσλ- πξνηχπσλ 

ζε εζηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν.      
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Γηάγξακκα 5.1 Μνληέιν Γηαξθνχο Δπηηπρίαο 

Πεγή: Μπνπξαληάο, Γ. (2005). Ζγεζία, ν δξφκνο ηεο δηαξθνχο επηηπρίαο. Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

ζει. 23 

5.1 Ο πνιηηηθφο σο “εγέηεο”: αλάιπζε θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Παξά ην φηη ε εγεζία απνηειεί ηνκέα ηνπ management, νη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ 

γίλεη δελ κπνξνχλ παξά λα πξνζδηνξίζνπλ νξηζκέλα κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηφζν ην ξφιν ηνπ εγέηε, φζν θαη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «δηνίθεζε» 

θαη «εγεζία», ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε πνηα είλαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά.  

Χο «εγεζία», νξίδνπκε ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ ζην λα “νδεγεί” κηα νκάδα κε 

ζθνπφ ηελ αιιαγή κηαο θαηάζηαζεο, κέζσ ηεο επηξξνήο ηνπ ζε απηνχο.
208

 Δίλαη «ε θνξπθή 

ηεο εμνπζίαο θαη ε άζθεζε αλψηαηεο εμνπζίαο», «ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ 

αλψηαηε εμνπζία ή πξσηνζηαηνχλ ζε ρψξν δξάζεο, ζε νξηζκέλν ηνκέα αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο».
209

 Τπνζηεξίδεηαη επίζεο πσο ζα ήηαλ δφθηκν λα ηελ νξίζνπκε σο επηξξνή 

ζε έλα ζχλνιν παξαγφλησλ (ζθέςε, ζπλαηζζήκαηα, νκάδαο θιπ) ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

θαηάιιειε ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ.
210

 Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην φηη 

αλεμάξηεηα απφ ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη, είηε είλαη ε ράξαμε ζηξαηεγηθήο- είηε ε 

θηλεηνπνίεζε ηεο νκάδαο, ε επηηπρία βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ εγέηε.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θαίλεηαη πσο ν εγέηεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνδεγεί ηελ 

νκάδα βάζεη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. ε θάζε νκάδα ν εγέηεο βξίζθεηαη ζε ζέζε λα 

επεξεάζεη ηνλ ςπρηζκφ ησλ πθηζηακέλσλ είηε επηιέγνληαο λα ηνπο ελζαξξχλεη θαη λα ηνπο 

δψζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ, νδεγψληαο ζηελ επηηπρία, είηε επηιέγνληαο λα ηνπο 

πηέζεη θαη λα βαζηζηεί ζην άγρνο ηνπο, θαζηζηψληαο αβέβαηε ηελ εμέιημε. Απφ αξθεηνχο 

ππνζηεξίδεηαη πσο ε εγεζία βάζεη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ίζσο έλαο απφ ηνπο 

θαιχηεξνπο θαη πην απνδνηηθνχο ηξφπνπο εγεζίαο. Απηφ ιέγεηαη δηφηη έλαο εγέηεο πνπ 

κεγηζηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο, νδεγεί θαη ηνλ ςπρηζκφ ησλ 

θαζνδεγνχκελσλ πξνο ηελ αληίζηνηρε θαηεχζπλζε. ηελ εγεζία βάζεη ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο δελ κηιάκε γηα «παηρλίδηα ςπρνινγίαο», αιιά γηα εγέηεο πνπ γλσξίδνπλ πψο λα 
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ρεηξηζηνχλ ηφζν ηνπο πθηζηακέλνπο, φζν θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο.
211

 Πξφθεηηαη γηα 

ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα πνπ θαζηζηνχλ θάπνηνλ “θπζηθφ εγέηε”. Μηιάκε, δειαδή γηα ηελ 

ηθαλφηεηα επηβνιήο θαη ην ράξηζκα ηεο αλεκπφδηζηεο άζθεζεο επηξξνήο πξνο έλα άιιν 

άηνκν ή νκάδα. Σέινο, πξφηππν απνηειεί ε δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο αμίαο. Δδψ γίλεηαη ιφγνο 

γηα θαζνδήγεζε θαη έκπλεπζε. Αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο παξαθίλεζεο άιισλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζσ ηελ εζηθή ηνπ θχξνπο ή ηεο ηδενινγηθήο αληίιεςεο.
 

Ο φξνο “εγεζία” κπνξεί λα εξκελεπζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ην πψο 

επηιέγνπκε λα ηνλ πξνζεγγίζνπκε. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα εξκελεπζεί (1) σο πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο, φπνπ ε εγεζία αθνξά ηελ επηξξνή πνπ έρεη έλα άηνκν ή κηα νκάδα πξνο έλα 

κεγαιχηεξν ζχλνιν, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε επηζπκεηψλ γηα ζηφρσλ ηνπ αηφκνπ ή 

ηεο νκάδαο απηήο. (2) Χο πξνζσπηθή ηδηφηεηα, φπνπ κε απηή ηε πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ 

ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα εγείηαη. Να είλαη, δειαδή, ζε ζέζε άζθεζεο 

επηξξνήο πξνο άιινπο θαη (3) σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο αμίαο, φπνπ ε εγεζία 

αθνξά ηελ θαζνδήγεζε, ηελ έκπλεπζε θαη «ηθαλφηεηα λα θηλεηνπνηεί θάπνηνπο άιινπο κέζσ 

ηνπ εζηθνχ ηνπ θχξνπο ή ηεο ηδενινγηθήο ηνπ ελφξαζεο».
212

 Έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηνλ 

πίλαθα 5.1, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ Μάλαηδεξ-Πξντζηακέλνπ θαη Ζγέηε, 

ηνπ Γ. Μπνπξαληά, φρη ηφζν γηαηί εμεηάδνπκε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν, αιιά γηαηί γίλεηαη 

εχθνια θαηαλνεηφ ην ηη ραξαθηεξηζηηθά έρεη έλαο εγέηεο.  

Πίλαθαο 5.1 Πίλαθαο Γηαθνξψλ κάλαηδεξ- εγέηε  

Μάλαηδεξ - Πξντζηάκελνο Ζγέηεο  

● Γηνξίδεηαη ● Αλαδεηθλχεηαη  

● Υξεζηκνπνηεί λφκηκε - “δνηή” δχλακε 

(εμνπζία) 

● Υξεζηκνπνηεί πξνζσπηθή δχλακε 

● Γίλεη νδεγίεο - εληνιέο, αληακνηβέο - 

ηηκσξίεο, παξαθηλεί κέζσ “θαηψηεξσλ” 

αλαγθψλ 

● Πεξλά φκνξθα, εκπλέεη, πείζεη, 

θηλεηνπνηεί κέζσ ηδαληθψλ, αμηψλ, 

“αλψηεξσλ” αλαγθψλ 

● Διέγρεη ● Κεξδίδεη εκπηζηνζχλε, ελδπλακψλεη 
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Goleman, D., Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2013). Primal leadership: Learning to lead with 

emotional intelligence. Boston, MA: Harvard Business School Press.p.8 
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● Γίλεη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηα 

ζπζηήκαηα θαη ζηε ινγηθή - κπαιφ  

● Γίλεη έκθαζε ζηνπο αλζξψπνπο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηελ θαξδηά, ηε 

δηαίζζεζε  

● Κηλείηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα - ηππηθά 

πιαίζηα  

● Αλνίγεη νξίδνληεο, δηεπξχλεη ηα πιαίζηα  

● Δλδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ην “πψο” ● Δλδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ην “γηαηί” 

● Γέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ 

θαηεζηεκέλε θαηάζηαζε (status quo), 

πξνηηκά ηε ζηαζεξφηεηα 

● Πξνθαιεί ην θαηεζηεκέλν, θάλεη 

αιιαγέο, θαηλνηνκεί 

● Απνδέρεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα  ● Δξεπλά ηελ πξαγκαηηθφηεηα  

● Έκθαζε ζην παξφλ, βξαρππξφζεζκε 

πξννπηηθή  

● Έκθαζε ζην κέιινλ, καθξνπξφζεζκε 

πξννπηηθή  

● Κάλεη ηα πξάγκαηα ζσζηά  ● Κάλεη ηα ζσζηά πξάγκαηα 

Πεγή: Μπνπξαληάο, Γ. (2005). Ζγεζία, ν δξφκνο ηεο δηαξθνχο επηηπρίαο. Δθδφζεηο Κξηηηθή. ζει 203 

 

πγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ πξν- 

δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη “νη εγέηεο γλψξηδαλ θαιχηεξα”. Καηά 

ζπλέπεηα, έρνπκε απφ ηελ κηα πιεπξά ηνπο εγέηεο πνπ είλαη ηθαλνί λα δψζνπλ 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνλ ιαφ πνπ ρξεηάδεηαη λα νδεγεζεί. 

Χζηφζν, ε εγεζία θαίλεηαη λα ηέζεθε ππφ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο κε ηελ εδξαίσζε ηεο 

δεκνθξαηίαο γηα ηνλ απινχζηαην ιφγσ ηνπ φηη νη εγέηεο είλαη πιένλ δεκφζηα ππφινγνη. Απηφ 

βέβαηα έξρεηαη καδί κε έλα κεγάιν θφζηνο: απηφ ηεο ζεκαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη 

πνιηηηθνί εγέηεο ηείλνπλ λα θεξδίδνπλ εκπηζηνζχλε κε ηελ απηνπξνβνιή θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, παξά κε ηηο μεθάζαξεο δειψζεηο πεξί πνιηηηθψλ πνπ ζθνπεχνπλ λα 

αθνινπζήζνπλ. Ζ ηάζε απηή, εληζρχζεθε ηφζν κέζσ ηεο κηθξήο νζφλεο, φζν θαη κέζσ ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. πλαληάκε ππνζηεξηθηέο θαη επηθξηηέο γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηή, κε ηνπο πξψηνπο λα πηζηεχνπλ πσο ζθνπφο ηεο εγεζίαο είλαη λα 

θηλεηνπνηεί ηνλ ιαφ (πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα βξηζθφηαλ ζε αδξάλεηα), λα πξνσζεί ηελ 

ελφηεηα θαη λα δεκηνπξγεί κηα ηεξαξρία επζπλψλ θαη ξφισλ. Οη επηθξηηέο ηεο ηδέαο ηεο 

εγεζίαο απφ ηελ άιιε πηζηεχνπλ πσο ε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο νδεγεί ζηελ ηπξαλλία θαη ηε 

δηαθζνξά (γη‟ απηφ θαη νη πνιηηηθνί πξέπεη λα είλαη δεκφζηα ππφινγνη), είλαη πεγή ζρέζεσλ 
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ππνηέιεηαο-ζεβαζκνχ θαη εληζρχεη ηηο θαζνδεγνχκελεο ηδέεο πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ ηδέα 

ιίγσλ (ησλ εγεηψλ) θαη φρη ησλ πνιιψλ (ηνπ ιανχ).
213 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ D. Goleman, ν 

νπνίνο θαηαιήγεη ζε έμη εγεηηθά ζηπι. Σα εμεηάδεη δε, θαη αλάινγα κε ηελ θαηαιιειφηεηα 

εθαξκνγήο ηνπο, θαζηζηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ έξεπλά ηνπ πξσηφηππν εξγαιείν γηα 

ηελ άζθεζε εγεζίαο. Σα θπξίαξρα εγεηηθά ζηπι πνπ εληνπίδεη είλαη (1) θαηαλαγθαζηηθφ ή 

θαηαπηεζηηθφ, ην νπνίν αθνινπζείηαη ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, φκσο δελ εμαζθαιίδεη 

καθξνπξφζεζκα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, (2) νξακαηηθφ, θαηά ην νπνίν ν 

εγέηεο θαηέρεη ην ζεβαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλεπψο επηβάιιεη ην φξακά ηνπ, (3) 

αλζξσπηζηηθφ ή ζρέζεσλ (Affiliative), φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμνκάιπλζε 

θινληζκέλσλ ζρέζεσλ θαη ηελ επαλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο, (4) δεκνθξαηηθφ, πνπ 

επδνθηκεί φηαλ ππάξρεη πξνδηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη έρνληαο εξγαδνκέλνπο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εκπεηξία, γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηθαλφηεηα, (5)θαζνδεγεηηθφ- 

πςειψλ επηδφζεσλ (pace- setting), ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ παξαθίλεζε ησλ ζπλεξγαηψλ θαη 

ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ κε αλνδηθή πνξεία ζεκαληηθφηεηαο θαη (6) ζπκβνπιεπηηθφ- 

ππνζηεξηθηηθφ (coaching), φπνπ νη πθηζηάκελνη βξίζθνληαη ζε –αλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

έηζη- θάζε εθπαίδεπζεο, πξνο αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη πξνηχπσλ.
214

 

Χζηφζν, ην ηδαληθφ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ζε επίπεδν πνιηηηθήο εγεζίαο ζεσξείηαη 

πσο βξίζθεηαη θάπνπ αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά κάλαηδεξ θαη εγέηε. Αλ αληηζηνηρήζνπκε 

ηνπο φξνπο κε ηνλ ηερλνθξάηε θαη ηνλ πνιηηηθφ, ζα δηαπηζηψζνπκε πσο θαλέλαο δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί πξαγκαηηθά “εγέηεο” ρσξίο ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ησλ θαηαζηάζεσλ λα κελ 

εκπεξηέρεη θαη ζηνηρεία manager-ηερλνθξάηε. Δίλαη αδχλαηε ε εγεζία ζην θνκκαηηθφ 

πεξηβάιινλ -θαη κάιηζηα ζην θφκκα εμνπζίαο- ρσξίο ην ζπλδπαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ησλ δχν πξνθίι. Γηα παξάδεηγκα, έλαο πνιηηηθφο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ “εγέηε” πσο ζα κπνξνχζε πξαγκαηηθά λα εγεζεί αλ βαζηδφηαλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπ 

δχλακε, αιιά δελ είρε επηιεγεί ζηε ζέζε απηή; Αλ είρε ην ηαιέλην λα εκπλέεη θαη λα πείζεη, 

φρη φκσο ηελ ηθαλφηεηα λα δίλεη εληνιέο ή λα ηηκσξεί; Να θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε, αιιά 

ρσξίο λα έρεη ηθαλφηεηα ειέγρνπ; Αλ ζθέθηεηαη κφλν ην κέιινλ, ρσξίο λα ππνινγίδεη ην 

παξφλ; Αλ έθαλε ηα ζσζηά πξάγκαηα, αιιά ρσξίο λα έθαλε ηα πξάγκαηα ζσζηά; 
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5.2 Αλζξψπηλνη πφξνη: ν πην θαζνξηζηηθφο ζπληειεζηήο 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηηο επηρεηξήζεηο ζπληζηά “ηνλ πην θαζνξηζηηθφ ζπληειεζηή 

παξαγσγήο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο κηα επηρείξεζε”. Δπί ηεο 

νπζίαο, ε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ είλαη ηνκέαο επηθνξηηζκέλνο κε ην λα απνθηήζεη 

ηθαλνχο εξγαδνκέλνπο θαη ζηε ζπλέρεηα απηνί λα ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ 

ηνπο ζθνπνχο πνπ ε επηρείξεζε έρεη ζέζεη. Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλσλ 

πφξσλ είλαη “ε δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, απφθηεζε θη αμηνπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο 

επηρείξεζεο”. ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο-πξφηππα παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη κηα ζεηξά 

ελεξγεηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζε 

απηήλ.
215

 

Έλα παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο πγηψλ ζπλζεθψλ πξφζιεςεο, δηαθάλεηαο 

θαη ζέζπηζεο αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ ζηελ απαζρφιεζε ππαιιήισλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο 

αλεμάξηεηεο αξρήο ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), πνπ 

ζεζπίζηεθε κε ην λφκν 2190/1994 (Νφκν Πεπνλή). Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε νπζηαζηηθή 

ζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα πξνο ηελ αμηνθξαηία, κα θπξίσο ηε 

πξψηε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα δηαθνπήο ηεο αζπδνζίαο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

βνπιεπηψλ θαη ςεθνθφξσλ, πνπ θαζηζηνχζε ηελ ηνπνζέηεζε ζην δεκφζην, πξντφλ 

ζπλαιιαγήο θαη εμππεξέηεζεο ζπκθεξφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ήηαλ ζε βάξνο ηεο 

αμηνθξαηηθήο θαη πξνζήθνπζαο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ.
216

 Σν ΑΔΠ έρεη σο ζηφρν ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πξνζιήςεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνθξαηία. Σν ίδην 

εθδίδεη θάζε ρξφλν Δηήζηεο Δθζέζεηο πνπ βεβαηψλνπλ φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη 

πξνζθέξνπλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ πξφζιεςε κπνξεί λα γίλεη 

είηε κέζσ δηαγσληζκνχ, είηε κε επηινγή εθφζνλ ν ππνςήθηνο πιεξνί νξηζκέλα αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα.
217

 Σν πξφβιεκα κε ηελ αμηνιφγεζε επηινγήο πξνζσπηθνχ εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο 

φηη απηή γίλεηαη κφλν γηα ηελ πξφζιεςε. Γελ ππάξρεη θαλέλαο έιεγρνο παξαγσγηθφηεηαο, 

απνδνηηθφηεηαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξακέηξνπ πνπ λα αμηνινγεί ην θαηά πφζν ήηαλ 

ζσζηή επηινγή ν εθάζηνηε εξγαδφκελνο θαη λα επεξεάδεη/θξίλεη ηελ εμέιημή ηνπ. Μάιηζηα, 
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ζε έξεπλα ηεο Statista γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ην 2017, ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο 

αλά ψξα αλήιζε κφιηο ζηα 38,9$, κε ηελ Ηξιαλδία λα αγγίδεη ηα 99,5$, ηε Ννξβεγία ηα 83,1$ 

θαη ηε Γεξκαλία ηα 72,2$. Αθφκα έλα γεγνλφο πνπ πξνθαιεί εληχπσζε είλαη πσο ε Διιάδα, 

καδί κε ην Μεμηθφ θαη ηελ Νφηην Κνξέα, έρνπλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηήζηεο βάξδηεο, κε κέζν 

φξν 2,018, 2,257 θαη 2,024 αληίζηνηρα. Σν ΑΔΠ ηνπ Μεμηθνχ αλά ψξα αλέξρεηαη ζηα 21,6$ 

θαη ην ΑΔΠ ηεο Ννηίνπ Κνξέαο ζε 37$. Παξαηεξνχκε φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη πην θνληά ζηα 

δεδνκέλα ηνπ Μεμηθνχ θαη ηεο Ννηίνπ Κνξέαο, παξά ζε δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδεη κηα 

επξσπατθή ρψξα.
218

 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο ην θφζηνο κηαο ιαλζαζκέλεο πξφζιεςεο (bad hire) κπνξεί 

λα είλαη εμαηξεηηθά πςειφ αθνχ ζπκπεξηιακβάλεη δηαθνπή ζε έξγα αθήλνληαο ηα εκηηειή, 

απψιεηα πειαηψλ, αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νκάδα ζπλεξγαηψλ, δαπάλεο εθπαίδεπζεο, 

δηαθήκηζεο θαη πξφζιεςεο ή αθφκα θαη δηθαζηηθέο δηακάρεο.
219

 Μπνξεί, επίζεο, λα 

πξνθαιέζεη κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα, κεησκέλε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ επθαηξηψλ θαη 

επηπιένλ δαπάλεο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ελψ κφλν ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ππαιιήινπ ππνινγίδεηαη φηη θηάλεη ζην 21% ηνπ εηήζηνπ κηζζνχ.
220

 

εκαληηθή επίπησζε ησλ θαθψλ πξνζιήςεσλ είλαη ε παξαίηεζε ησλ αμηφινγσλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ε δεκηνπξγία θαθήο θήκεο γχξσ απφ ην φλνκα ηεο εηαηξείαο. Μάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηελ Career Builder ην θφζηνο κηαο ιαλζαζκέλεο πξφζιεςεο κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη -αλάινγα κε ηε ζέζε- απφ 7.000 έσο 10.000 δνιάξηα αλά ιαλζαζκέλε πξφζιεςε, 

κε ην θφζηνο ιαλζαζκέλεο πξφζιεςεο ζε πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο λα αγγίδεη ηηο 40.000 

δνιάξηα.
221

 

Οη ζπλέπεηεο απηέο αθνξνχλ θαη ην δεκφζην ηνκέα, παξά ην γεγνλφο ηνπ φηη έρεη γίλεη 

εηζαγσγή πνιχ ζεκαληηθψλ ελλνηψλ ζε απηψλ, φπσο ην New Public Management (NPM),
222
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ην New Public Governance
223

 θαη ε αμηνιφγεζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ,
224

 θαζφζνλ ν 

δεκφζηνο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο θαη λα δηαζέηεη παζεηηθνχο 

εξγαδνκέλνπο ή ιηγνζηνχο πφξνπο, πνπ απνζαξξχλνπλ αμηφινγνπο θαη ηθαλνχο 

εξγαδφκελνπο-επηζηήκνλεο λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο (π.ρ. γηαηξνί ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία).  

ε πεξηβάιινλ θφκκαηνο, νη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηηο 

πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Ο ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπλερνχο ηξηβήο ηνπο κε ηε γλψζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, ησλ κειψλ θαη ηεο λενιαίαο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή.
225

 Απηφκαηα 

γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο κηιάκε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλσληθήο ζρέζεο κεηαμχ θφκκαηνο 

θαη κειψλ.
226

 Με ην λα δηαηεξνχληαη αλελεξγά ηα κέιε ελφο θφκκαηνο ην κφλν πνπ 

επηηπγράλεηαη είλαη ην λα απαμηψλεηαη ε ηδηφηεηα ηνπο θαη ζπλεπψο ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο λα 

γίλεηαη “αλππφθνξε”.
227

 Απηφ γίλεηαη γηαηί ράλεηαη ην αίζζεκα ηνπ λνήκαηνο ηεο εξγαζίαο 

(sense of meaning), ε αίζζεζε ηεο ηθαλφηεηαο (sense of competence), απηή ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ (sense of self- determination) θαη ε αίζζεζε ηεο επηξξνήο (sense of 

impact).
228

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ησλ θνκκάησλ, ηα κέιε απνηεινχλ ηνλ πην 

ζπλήζε θαη “δνθηκαζκέλν” ηξφπν λα δηαθηλεζνχλ νη ζέζεηο, νη ηδέεο θαη νη απφςεηο ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ηνκέα πνιιαπιαζηαζηψλ. ζν πεξηζζφηεξα κέιε ππάξρνπλ, ηφζν 

πεξηζζφηεξε δηαθίλεζε ζέζεσλ, ηδεψλ θαη απφςεσλ γίλεηαη. Ζ απαμίσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

κέινπο είλαη έλα ιάζνο πνπ θάλνπλ φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα, αθνινπζψληαο εμαηξεηηθά 
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ζηελέο ζπγθεληξσηηθέο δηαδηθαζίεο
229

 πνπ δελ απεπζχλνληαη ζην επξχηεξν θνηλφ ησλ κειψλ 

ηνπο αιιά ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλε κεξίδα απηψλ. χκθσλα κε ηνπο Jennings θαη Niemi 

(1974), νη λένη πνπ έρνπλ πνιηηηθνπνηεκέλνπο γνλείο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα είλαη 

πνιηηηθά δξαζηήξηνη. Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο, ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. Αθφκα, ε δηαπξνζσπηθή 

ζπδήηεζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ ηξφπν δηάδνζεο ηδεψλ. Ζ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ε αίζζεζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηα θξηηήξηα (ππνθεηκεληθά θαη 

αληηθεηκεληθά) είλαη επίζεο κέζνδνη πνπ έρνπλ ξφιν ζηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λέσλ. 

Χζηφζν, απηφ πνπ παξακέλεη ακθηζβεηήζηκν είλαη ην θαηά πφζν ηείλεη λα γίλεηαη επηινγή 

βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ.
230

 Απηφκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο γχξσ απφ ηα κέιε 

ζρεκαηίδεηαη έλα επξχηαην δίθηπν κε αληίθηππν ζηελ πξνζέιεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή.   

Σν πξφβιεκα κε ηα θφκκαηα είλαη πσο δελ επηθεληξψλνληαη ζηελ εχξεζε θαη 

απαζρφιεζε ad hoc αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηελ πηνζέηεζε ad hoc δνκψλ θαη κέηξσλ. 

Φπζηθά δελ έρνπλ πηνζεηήζεη ηνλ θαλφλα “hire for attitude, train for skills”,
231

 αθνχ ην 

ζχλεζεο είλαη λα γίλεηαη  πξνψζεζε ησλ πην “πηζηψλ” κειψλ ηνπ θφκκαηνο. Απηφ κπνξεί λα 

είλαη θαιφ γηα δηαθίλεζε ηδεψλ, φκσο, ζε επίπεδν νξγάλσζεο ή ράξαμεο πνιηηηθήο απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη εθπαηδεπκέλα θαη ηθαλά λα ιάβνπλ απνθάζεηο άηνκα, πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλππνινγίζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο, λα εθηηκήζνπλ ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ θαη λα 

κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαηαζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. 

Ο φξνο ηνπ “θνκκαηφζθπινπ” είλαη θάηη πνπ ηα θφκκαηα νθείινπλ λα απνηηλάμνπλ απφ 

πάλσ ηνπο ηφζν ζε επίπεδν εζσηεξηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη νξγαλσηηθήο δνκήο φζν θαη 

ζε επίπεδν ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ εθηφο θφκκαηνο. ηηο επηρεηξήζεηο -αλ ζέιεηο 

απνηειέζκαηα θαη φρη δεκφζηεο ζρέζεηο- πξνζιακβάλεηο απηφλ πνπ κπνξεί “λα θάλεη ηε 

δνπιεηά”. Οη ζέζεηο δελ θαιχπηνληαη -ή ηνπιάρηζηνλ δελ ζα έπξεπε λα θαιχπηνληαη- απφ 

άηνκα ησλ νπνίσλ ε πξφζιεςε βαζίδεηαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Πέξαλ ηνπ θαθνχ πνπ 

θάλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο/θφκκαηα, νη πξνζιήςεηο βάζεη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη θάηη 

πνπ πξνζθέξεη θαη ζηα ίδηα ηα άηνκα “short-term happiness”, εθηφο θπζηθά αλ κηιάκε γηα 
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πνιηηηθήο. 
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ηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο αλ ηα πξνζφληα δελ είλαη επαξθή, αξγά ή 

γξήγνξα ε ζέζε ζα θαιπθζεί απφ θάπνηνλ πνπ μέξεη πσο “λα θάλεη ηε δνπιεηά” γηαηί απηφο 

είλαη ν λφκνο ηεο αγνξάο. Οη πξνζιήςεηο βάζεη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε πνιηηηθή 

ζπληζηψζα δελ αθνξά κφλν ηελ ηνπνζέηεζε ζηειερψλ εληφο θνκκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν 

ίδην γίλεηαη θαη κε πξνζιήςεηο ζηνλ δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (ππνπξγεία, 

θξαηηθνχο θνξείο θαη ππεξεζίεο) θαη κάιηζηα κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο θαη ελδερφκελν θφζηνο 

αθφκα θαη αλζξψπηλεο δσέο, φπνπ εθεί, δπζηπρψο, νη πξνεθηάζεηο ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ δηακνξθψλνπλ ζηελ θνηλή γλψκε ηελ αληίιεςε θαη φηη επηδηψθεηαη ν επεξεαζκφο 

ησλ αξκφδησλ κε ζθνπφ ηελ (κε) απνλνκή δηθαηνζχλεο. Γελ είλαη ηπραίν πσο ζχκθσλα κε 

έξεπλα ηνπ Brain Gain, ην 33% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ έρνπλ θχγεη ζην εμσηεξηθφ ζεσξεί 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηελ αλαμηνθξαηία. Σν 71% κάιηζηα απαληά πσο δελ ζα επέζηξεθε 

ζηελ Διιάδα γηα κηα ζέζε ζην δεκφζην ελψ ην 25,12% ζα επέζηξεθε άκεζα αλ άιιαδε έλα 

πιήζνο παξακέηξσλ κε θπξηφηεξεο ηηο ππεξεζίεο θαζεκεξηλήο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ 

(26,30%) θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο (18,40%).
232

 Σν HRM είλαη ηνκέαο πνπ κπνξεί λα επηηχρεη 

ηε δεκηνπξγία ελφο πνιηηηθά απνηειεζκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζθαίξαο, μεθηλψληαο απφ ηελ αμηνιφγεζε.
233

 

Ζ αμηνιφγεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο θαη ηε 

δεκηνπξγία δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ, κε δηαθξηηέο δνκέο, θάζεηο θαη θχθινπ ράξαμεο ηεο 

πνιηηηθήο. Οη θάζεηο ράξαμεο πνιηηηθήο είλαη ν νξηζκφο πξνβιήκαηνο, ν θαζνξηζκφο ηεο 

αηδέληαο, ε ιήςε πνιηηηθήο απφθαζεο, ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο, ε αμηνιφγεζε θαη ν 

έιεγρνο πινπνίεζεο. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη κεηαθξάδνληαη ζε πνιηηηθά απνηειέζκαηα. Δίλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαβνιψλ ζηελ θνηλσλία κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο. Δίλαη ν ηξφπνο λα απνθηήζνπκε κεηξήζηκα ζηνηρεία γηα ην πξνζσπηθφ, ηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ηα νξγαλσηηθά κέζα θαη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπλέρηζε απηήο.
234

 ηηο 

επηρεηξήζεηο αλαπηχρζεθαλ δχν απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο, απηφ ηνπ Benchmarking θαη απηφ ηνπ Balanced Scorecard. Δθαξκφδνληαη φρη 
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κφλν γηα ηε κέηξεζε ηειηθψλ επηδφζεσλ (θέξδε, θφζηνο, κεξίδηα αγνξψλ θ.α.) αιιά θαη γηα 

παξακέηξνπο φπσο νη επηδφζεηο ζηελ εγεζία, ην marketing, ε θνπιηνχξα θ.α. Πξφθεηηαη γηα 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα κέηξεζεο επηδφζεσλ/ απνηειεζκάησλ.
235

 

Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, νη αξρέο, νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ, νη θνξείο θαη ε ίδηα ε 

θνηλσλία πξαγκαηνπνηεί αμηνιφγεζε κε κεηξήζηκα ζηνηρεία. Αλ πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ απνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ηνπ 

2017 ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ αχμεζε θαη κείσζε, 

ζηαζεξφηεηα, αλ είλαη απνηειεζκαηηθή ή κε απνηειεζκαηηθή κηα πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο, 

πνηα είλαη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θ.α.
236

 

Οκνίσο, έξεπλεο θαη ζηαηηζηηθά είλαη δεκνζηεπκέλα απφ κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο, φπσο ην 

Κέληξν Γπλαηθείσλ Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ “Γηνηίκα”, ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ, ηξάπεδεο, 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή  θ.α. Ζ 

ίδηα ε θνηλσλία, ινηπφλ, κηιάεη κε λνχκεξα, εληνπίδεη πξνβιήκαηα θαη δεηάεη ιχζεηο. Πψο λα 

αληαπνθξηζεί έλα πνιηηηθφ θφκκα ρσξίο λα αθνχεη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ρσξίο 

δηαζέηεη ηθαλφ πξνζσπηθφ κε ηελ απνπζία ηεο αμηνιφγεζεο ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θξάηνπο; Γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο ην «αλ 

δελ κπνξείο λα κεηξήζεηο, δελ κπνξείο λα ην δηαρεηξηζηείο» (P. Ducker), δηφηη ηα ζηνηρεία 

ππάξρνπλ, δελ ππάξρεη φκσο ε πξνζπκία δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Σα θφκκαηα 

“αθνχλ” πξσηίζησο γηα λα απαληήζνπλ θαη φρη γηα λα θαηαιάβνπλ ηη είλαη απηφ πνπ πάεη 

ιάζνο θαη λα ην δηνξζψζνπλ. Δπηβεβαηψλνπλ ηελ νπηηθή πνπ ζπλαληάκε ζην βηβιίν ηνπ 

γεξκαλνχ θηινζφθνπ, A. Schopenhauer: “ν πξαγκαηηθφο θφζκνο θάζε άιιν παξά ηδαληθφο 

είλαη, θαη νη άλζξσπνη δελ επηδηψθνπλ λα θηάζνπλ ζηελ αιήζεηα, αιιά λα επηθξαηήζνπλ ζηηο 

δηάθνξεο αληηπαξαζέζεηο”.
237

 

Άιιν παξάδεηγκα είλαη φηη απφ ην 2000 έσο ην 2015, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΑ θαη ηεο ΔΛΣΑΣ, ζε 245,404 ηξνραία ζπκβάληα θαηαγξάθεθαλ 22,397 λεθξνί, 

32,555 βαξηά ηξαπκαηίεο/αλάπεξνη θαη 277,967 ειαθξά ηξαπκαηίεο. «χκθσλα κε 

εθηηκήζεηο επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, ην εηήζην θφζηνο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ηξνραίσλ εθηηκάηαη 

πάλσ απφ 6.000.000.000 επξψ αλά έηνο», αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ πφξηζκα ηεο εηδηθήο 
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κφληκεο επηηξνπήο ηεο Βνπιήο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. ηελ Διιάδα έσο ην 2000, ηα 

ηξνραία αηπρήκαηα ήηαλ ε αηηία γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 2,000 ζαλάηνπο εηεζίσο. Σν 2000 

ζεκεηψζεθαλ 2,103 ζάλαηνη, 4,123 βαξηά ηξαπκαηίεο θαη 26,166 ειαθξά ηξαπκαηίεο. Σν 

2010 είρακε 1,281 ζαλάηνπο, 1,754 βαξηά ηξαπκαηίεο θαη 17,024 ειαθξά ηξαπκαηίεο. «Ζ 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λεθξψλ απφ νδηθά αηπρήκαηα ζηελ Διιάδα, ηελ πεξίνδν 2000-2010 

ήηαλ 37,1%, (39,1% ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΑ), νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

απνπεξάησζε ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ ΠΑΘΔ–ΔΓΝΑΣΗΑ θαη ζε δξάζεηο 

αζηπλφκεπζεο/ελεκέξσζεο» δηαπηζηψλεη ε ίδηα επηηξνπή. Σν 2015 ππήξμε ζεκαληηθή 

πεξαηηέξσ κείσζε, θαζφζνλ  ζεκεηψζεθαλ 789 λεθξνί, 1,068 βαξηά ηξαπκαηίεο θαη 12,872 

ειαθξά ηξαπκαηίεο. ηελ ηειεπηαία απηή κείσζε ζπλέβαιε ε νηθνλνκηθή θξίζε.
238

 

5.3 Ζ θνπιηνχξα σο ζεκειηψδεο ηδενινγία: ν θξίθνο κεηαμχ 

πνιηηηθνχ εγέηε θαη εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ 

 

πσο ππνζηεξίδεη ν T. Birkland, ην χληαγκα δελ είλαη απφ κφλν ηνπ αξθεηφ γηα λα 

εγγπεζεί πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ειεπζεξίεο θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ πνιηηηθή. Οη πνιίηεο είλαη 

απηνί πνπ δίλνπλ ηελ πνιηηηθή δχλακε θαη ηα θξάηε -σο πνιηηηθέο νληφηεηεο- είλαη φξγαλα 

κε δηαρεηξηζηηθφ θαη νξγαλσηηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή εζληθνχ θαη ηνπηθνχ επηπέδνπ. 

χκθσλα κε ηνλ J. Locke ζηε Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο ησλ ΖΠΑ (Declaration of 

Independence), ε πνιηηηθή δχλακε απνξξέεη απφ ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ θπβεξλσκέλνπ.
239

 

Οη  πνιηηηθέο θνπιηνχξεο είλαη ηα ζχλνια ζπκβφισλ, ελλνηψλ ή κνξθψλ δξάζεο, 

βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη ην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη δηακνξθψλνληαη 

γλψκεο απφ άηνκα ή ζπιινγηθφηεηεο. Σν λφεκα δελ είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ εζσηεξηθέο 

“αμίεο” ή ηδενινγίεο πνπ ππάξρνπλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ θπξίαξρα ζπκθέξνληα, αιιά ε 

δεκηνπξγία αμηψλ πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο αλζξψπνπο λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

ηδενινγίαο, φπσο απηή δνκήζεθε ζε αξρηθφ πιαίζην, φπσο απηή αιιεινεπίδξαζε κε ην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην
240

 ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν.
241

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αμίεο 
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θαη ε ηδενινγία είλαη απηέο πνπ νξίδνπλ κηα πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε ζπκπεξηθνξά 

επηβεβαηψλεη ή δηαςεχδεη ην αλ ππάξρνπλ αμίεο θαη ηδενινγία.
242

 χκθσλα κε ηνλ Duverger, 

ηα θφκκαηα δελ απνηεινχλ κφλν ηνπο εθθξαζηέο ηεο θνηλήο γλψκεο, αιιά θαη ηνπο 

δεκηνπξγνχο απηήο.
243

 πσο είδακε ήδε ζηελ ηππνινγία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ε ηδηφηεηα 

απηή ζρεδφλ ζηακάηεζε λα ππάξρεη κε ην ζχγρξνλν πνιπζπιιεθηηθφ θφκκα, ιφγσ ηνπ φηη ε 

αλαδήηεζε ςήθσλ δελ γίλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κεξίδα πιεζπζκνχ, αιιά φπνπ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεη. Έηζη ηα θφκκαηα -θαηά θαλφλα- πξνηηκνχλ λα είλαη εθθξαζηέο απφςεσλ 

θαη φρη θαζνδεγεηέο. Τπάξρεη απνπζία θνηλνχ νξάκαηνο κε ζπλέπεηα ηε ζηαζηκφηεηα, ηελ 

θαθνδηαρείξηζε θαη ηελ αλεηιηθξίλεηα.  

ε πεξηβάιινλ επηρείξεζεο ε θνπιηνχξα είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη πψο αληηδξά ε 

επηρείξεζε ζηηο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, πψο νξγαλψλεηαη, ηη ζηφρνπο 

ζέηεη θαη ηη πξαθηηθέο εθαξκφδεη. Πξνζδηνξίδεη ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε θαη 

δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ ηξφπν πνπ εξγάδνληαη θαη θηλνχληαη νη αλζξψπηλνη 

πφξνη κέζα ζε απηήλ.
244

 Πξφθεηηαη γηα ηελ θνηλή πηνζέηεζε αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, άηππσλ 

θαλφλσλ θαη αξρψλ πνπ θαζνδεγνχλ ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά 

κε φ,ηη αθνξά ηελ επηρείξεζε θαη ηηο ζρέζεηο ηεο. 
245

 Ζ θνπιηνχξα απνηειεί θχξην κεραληζκφ 

ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο παξαθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε 

                                                                                                                                                   
ππνζηεξηρζεί πσο ν πνιηηηζκφο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ, 

αιιά είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζεη νιφθιεξα θαζεζηψηα. Ζ Lefort ππνζηήξημε πσο ηφζν ε 

δεκνθξαηία σο πνιίηεπκα, φζν θαη ν νινθιεξσηηζκφο, έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην 
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ζηνλ εξγαδφκελν πσο αλήθεη ζε κηα “νκάδα”, ζε κηα “θνηλφηεηα”, γη΄απηφ θαη νη πην 

επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ ηζρπξή θνπιηνχξα. Θεσξείηαη πσο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δηέπνληαη απφ ηε ζσζηή εηαηξηθή θνπιηνχξα δηαζέηνπλ “αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα”, αθνχ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο κπαίλεη απηφκαηα ζηε ινγηθή ηνπ “λα 

θάλεη ηα ζσζηά πξάγκαηα”. Ζ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο ην δέζηκν ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε απηή βαζίδεηαη ζην “θαιφ φλνκα” ηεο, ζην θαιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

ζηελ εκπηζηνζχλε.
246

 

ην πιαίζην ηεο ίδηαο ινγηθήο θηλνχληαη θαη νη πειάηεο πνπ κέλνπλ πηζηνί ζηελ 

επηρείξεζε, ζηα πξντφληα ή ζηηο ππεξεζίεο ηεο. Απηφ πνπ “θξαηάεη” ηνλ πειάηε είλαη ην 

ζχλνιν ηεο εκπεηξίαο πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη (εμππεξέηεζε πειαηψλ, service, ηαρχηεηα, 

ακεζφηεηα αληαπφθξηζεο θ.α.), ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ηεο θνπιηνχξαο πνπ δηέπεη ηελ 

επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο. Δίλαη ε δεκηνπξγία ηεο θνπιηνχξαο πνπ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη 

έλα ήδε πνιχ θαιφ πξντφλ.   

ε πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ε ινγηθή ηεο θνπιηνχξαο είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα 

επηηεπρζεί κηα δξαζηηθή αιιαγή γηα κηα ιχζε πνπ πηζηεχεηαη σο βέιηηζηε. Γηα ηελ απνδνρή 

ηεο αιιαγήο, νη εκπιεθφκελνη πξέπεη λα έρνπλ “θνηλή ηαπηφηεηα”. Απηφ πνπ νξίδεηαη σο 

“θνηλό αμηαθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ ζπιινγηθώλ επηδηώμεσλ θαη από ζπγθιίλνληεο 

ζηόρνπο- αλάγθεο ζην πεδίν ησλ δεκόζησλ πνιηηηθώλ”.
247

 Ζ επηηπρία ηεο πηνζέηεζεο ηεο 

αιιαγήο είλαη, ινηπφλ, ε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο, ηεο θαηάιιειεο εηθφλαο 

πνπ ζα έρεη ν πνιίηεο γηα έλα ζέκα, ψζηε λα ην απνδερηεί ρσξίο λα “ππξνδνηήζεη 

αληίδξαζε”. Πξφζθαην παξάδεηγκα απνηειεί ε ζέζπηζε πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο ζηελ 

πιαζηηθή ζαθνχια (ΦΔΚ Β 2812/2017). Οη πνιίηεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πηνζέηεζαλ απηή 

ηελ αιιαγή, έρνληαο θαιιηεξγήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη ζπκθσλψληαο κε 

απηή ηελ απφθαζε. Αθφκα κηα απφθαζε πνπ πηνζεηήζεθε ρσξίο ζεκαληηθέο ηξηβέο ήηαλ ε 

θαζηέξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ θαη ε ηνπνζέηεζε αθπξσηηθψλ κεραλεκάησλ. Απηή 

ήηαλ κηα απφθαζε πνπ απαηηνχζε πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ, αθνχ 

παιαηφηεξα ζηε ρξήζε κέζσλ κεηαθνξάο (κεηξφ, ηξακ, ιεσθνξεία) -ήηαλ πην ζπρλφ ην 

θαηλφκελν ηεο παξάλνκεο επηβίβαζεο. Καη απηφ γηαηί φηαλ κηα πεξίπησζε απαηηεί “ρξφλν 

σξίκαλζεο” θαη απηφο δελ δνζεί ψζηε λα γίλεη νκαιή κεηάβαζε ησλ εκπιεθφκελσλ απφ ηε 

κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε, ππάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα αληίδξαζεο πνπ ζα θαηαζηήζεη 

“πνιηηηθά αζχκθνξε” ηελ πηνζέηεζε ηεο αιιαγήο. Έλα παξάδεηγκα ιαλζαζκέλνπ, φπσο 
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απνδείρζεθε, ρεηξηζκνχ επηβνιήο πνιηηηθήο απφθαζεο είλαη ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ 

θαπζίκσλ ζηελ Γαιιία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018. Ζ ζρεηηθή απφθαζε φρη κφλν πξνθάιεζε ηηο 

έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ πνιηηψλ, αιιά αλάγθαζε ηνλ Γάιιν Πξσζππνπξγφ, E. Macron, λα 

αλαθαιέζεη ηελ απφθαζή ηνπ κεηά ηελ πέκπηε θαηά ζεηξά δηαδήισζε.
248

  Γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ πσο νη απνθάζεηο πνπ πεξλνχλ απφ κηα “πεξίνδν σξίκαλζεο”, θαζηζηνχλ 

κεγαιχηεξε ηελ πηζαλφηεηα ζπλαίλεζεο. Έηζη, κε ηε ζηήξημε ηεο πιεηνςεθίαο, 

κεγηζηνπνηείηαη ε λνκηκνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαη επηδξά ζεηηθά ζηελ πινπνίεζε θαη 

απνδνρή ηεο.
249

 

Ζ δπζπηζηία ηνπ πνιίηε πξνο ηνπο πνιηηηθνχο είλαη επί ηεο νπζίαο απηφ πνπ κε 

νξνινγία επηρεηξήζεσλ ζα ιέγακε ε “επθαηξία” (opportunity) πνπ ζα έπξεπε λα δεη έλαο 

ηθαλφο πνιηηηθφο, αιιά παξά ηαχηα, είλαη θάηη πνπ ην βιέπνπλ σο “επθαηξία” θπξίσο ηα 

ιατθηζηηθά θφκκαηα γηα λα επεθηείλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο. Δλψ ινηπφλ, απφ ηε κηα έρνπκε 

έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηε δπζπηζηία, εληνχηνηο, απφ ηελ άιιε απηφ αθξηβψο 

είλαη πνπ θαζηζηά ηφζν αλαγθαίν ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο.
250

 Αλ ε δπζπηζηία, δειαδή, δελ 

ήηαλ ζηνηρείν ηεο ζρέζεο πνιηηψλ-πνιηηηθψλ, νη ζπιινγηθέο δξάζεηο δελ ζα είραλ ζέζε ζηελ 

θνηλσλία, ιφγσ απνπζίαο θηλήηξσλ, νχηε ν πνιηηηθφο φκσο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληηπάισλ ηνπ.
251

 Δίλαη ε “επθαηξία” ην λα 

δεκηνπξγείο αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνλ πνιίηε γηα ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία, γηα ηελ ζηήξημε 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ, ηελ εξγαζία, ηηο ζπληάμεηο θαη νχησ θαζεμήο. Απηφ πνπ επηδεηά ν 

πνιίηεο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηε 

λίθε ηνπ ιατθηζηηθνχ θφκκαηνο ηεο Ηηαιίαο “Five Star Movement” (M5S). Γελ ζπκίδεη ζε 

ηίπνηα ην θιαζηθφ πνιηηηθφ θφκκα πνπ ν θφζκνο έρεη ζπλεζίζεη λα βιέπεη. Αξρηθά, ζχκθσλα 

κε δειψζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Grillo (ηδξπηή, δεκνθηινχο θσκηθνχ) θαη ηνπ Di Maio, είλαη 

ιατθηζηηθφ θφκκα.
252

 Παξά ην φηη έρεη γίλεη ηέηνηα δήισζε, απηφ πνπ ην M5S ζέιεη λα 
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πξνβάιεη ζαλ εηθφλα, αλεμάξηεηα κε ην ηη ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ην ρηνχκνξ θαη 

ε εηξσλεία, ε απιή ζθέςε θαη φρη ε δνκεκέλε θαζηεξσκέλε πνιηηηθή ζθέςε. Γίλεη έκθαζε 

ζηελ αλεξγία, ηνπο άπνξνπο θαη φζνπο επιήγεζαλ απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Τπνζηεξίδεη 

ηελ “άκεζε δεκνθξαηία” κέζσ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ησλ πνιηηψλ θαη ην “zero cost 

policy”, ελλνψληαο πσο φπνηνο έρεη εθιεγεί δχν θνξέο δελ κπνξεί λα επαλεθιεγεί πξνο 

απνθπγή θεξδνζθνπηθψλ αηζζεκάησλ.
253

 Δίλαη επξσζθεπηηθηζηηθφ. Οη ίδηνη δελ 

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο “θφκκα” αιιά σο θίλεκα. Οη ζέζεηο απηέο ήηαλ απηφ πνπ ζηηο 

ηηαιηθέο εθινγέο ηεο 4εο Μαξηίνπ 2018 ην έθεξαλ ζηε πξψηε ζέζε κε ην 31% ησλ ςήθσλ. 

Παξαηεξείηαη δε, άλνδνο ησλ ιατθηζηηθψλ θνκκάησλ ζε φιε ηελ Δπξψπε
254

 (ι.ρ. Κφκκα γηα 

ηελ Διεπζεξία ηεο Οιιαλδίαο, Κφκκα Αλεμαξηεζίαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ), αθξηβψο 

επεηδή επηθαινχληαη θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη “αζθαιή” ζέκαηα πνπ θαλέλαο πνιίηεο δελ 

κπνξεί λα πεη “δελ ζέισ”, φπσο ε αχμεζε κηζζνδνζίαο, ε κείσζε/θαηάξγεζε θνξνινγία, ε 

πάηαμε ηεο δηαθζνξάο θ.ιπ. Καη πάιη ην εθηθηφ είλαη θάηη εληειψο απνξνδηφξηζην. Θα 

κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ επεηδή είλαη εηιηθξηλείο σο 

πξνο ην φηη είλαη ιατθηζηέο, αθξηβψο γηαηί ν πνιίηεο ζεσξεί πσο ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο 

πνιηηηθνχο είλαη βαζηζκέλε ζην ςέκα.  

Σν δεηνχκελν, πάλησο, γηα ηελ δεκηνπξγία θαηάιιειεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο δελ 

είλαη κφλν ε εηιηθξίλεηα, αιιά ε εδξαίσζε κηαο θνπιηνχξαο ζπλερνχο απηνβειηίσζεο πνπ ζα 

πηνζεηήζνπλ ηφζν ηα θφκκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο δνκήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, φζν θαη ε ίδηα ε θνηλσλία παίξλνληαο παξάδεηγκα απφ απηά. Σν 

“ζηνίρεκα” κε ηελ αξηζηεία άιισζηε θεξδίδεηαη φηαλ ν ζηφρνο είλαη λα είζαη θάζε κέξα 

θαιχηεξνο. Εεηνχκελν ζην ηέινο ηεο εκέξαο, γηα θάζε επηρείξεζε, πνιηηηθφ θφκκα, αθφκα 

θαη γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ηνλ ίδην, είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε θαηλνηνκία θαη απηέο είλαη ζεκειηψδεηο παξάκεηξνη 

πνπ ζα απνθηεζνχλ κφλν κε ηελ θαζηέξσζε ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο ζην ιαφ.   

5.4 Σερλνινγία ζηελ πνιηηηθή: ε επνρή ηνπ digital marketing 
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ηελ Διιάδα δελ έρεη εδξαησζεί αθφκα ε ρξήζε ηνπ digital marketing ζηελ πνιηηηθή, 

παξά ην φηη ππάξρεη, έζησ θαη κηα ηππηθή δνκή δηαδηθηπαθήο πξνψζεζεο. Σα κεγαιχηεξα 

θφκκαηα θαίλεηαη λα πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ηελ εηθφλα ηνπο ζηα social media θαη λα 

θξνληίδνπλ λα δηαθηλνχλ ηηο ηδέεο, ηηο ζέζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο 

πνπ πξνζθέξεη ε Google θαη ην Facebook. ηα κηθξφηεξα θφκκαηα παξαηεξείηαη ιηγφηεξν 

νξγαλσκέλε δνκή, κεησκέλε αηζζεηηθή θαη φρη ηφζν κεγάιε πξνψζεζε. ην εμσηεξηθφ, θαη 

θπξίσο ζηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή ζθελή, ππάξρεη επξεία εθκεηάιιεπζε ησλ νθειψλ πνπ 

πξνζθέξεη ην digital marketing θαη είλαη ζε ζέζε λα καο δψζεη επξεία γθάκα πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηα κέζα, ηνπο ηξφπνπο δηαλνκήο ηνπ πιηθνχ αιιά θαη ηηο 

κεζφδνπο ελδερφκελεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θακπάληαο ελφο πνιηηηθνχ.  

Ηζηνξηθά, νη εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, νη ζχκβνπινη πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηα 

ΜΜΔ είραλ θαη εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θνηλή γλψκε. θνπφο 

ηνπο επί ηεο νπζίαο δελ είλαη ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ απφςεσλ, αιιά ε ελίζρπζε ησλ 

ήδε δηακνξθσκέλσλ απφςεσλ κε ηε βνήζεηα θαζνδεγεηψλ γλψκεο (opinion leaders). Απφ 

ηελ άιιε παξαηεξνχληαη θαηλφκελα πνπ εληάζζνληαη ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

πνιηηηθήο δπζαλεμίαο, φπσο ην φηη ηα ΜΜΔ επηθεληξψλνληαη ζηα αξλεηηθά πεξηζηαηηθά, 

δξακαηνπνηνχλ ηα γεγνλφηα, θάλνπλ επηιεθηηθή έθζεζε πνιηηηθψλ κελπκάησλ θ.α. χκθσλα 

κε κηα ηξίηε πξνζέγγηζε, ηα ΜΜΔ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζε επίπεδν γλσζηηθήο θαη 

πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο, αθνχ θξνληίδνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ, απνηειψληαο έηζη κηα κνξθή ειέγρνπ.
255

 Χζηφζν, ζεσξήζεθε επίζεο πσο 

έρνπλ ζεκαληηθή -ζε βαζκφ παζεηηθήο απνδνρήο- επηξξνή ζην θνηλφ θαη πσο έρνπλ ηάζεηο 

ρεηξαγψγεζεο απηνχ.
256

 Ο ηνκέαο ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαίλεηαη λα απαζρφιεζε ηνπο 

εηδηθνχο σο αληηθείκελν κειέηεο ζηηο ΖΠΑ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „50.
257

 

Παξφια απηά απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ηα φξηα κεηαμχ “πξνπαγάλδαο” θαη “πεηζνχο”, θαζψο 

θαη απηά κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο “ρεηξαγψγεζεο” θαη ηεο “νξζνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο” 

παξακέλνπλ αλεπαίζζεηα.
258
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Δπί ηεο νπζίαο, ην πνιηηηθφ marketing αθνξά ηηο κεζφδνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη αθνινπζνχληαη απφ 

ηνπο πνιηηηθνχο γηα λα εθιεγνχλ. Ο ςεθνθφξνο παξαιιειίδεηαη κε ηνλ “θαηαλαισηή” θαη 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο. Έηζη γίλεηαη ζηφρεπζε απφ ηα θφκκαηα/ 

ππνςεθίνπο, παξέρνληαο έλα επηζπκεηφ “πξντφλ” ζηνλ ςεθνθφξν κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο 

εθινγηθήο λίθεο. χκθσλα κε ηνπο Butler θαη Collins, ε “πνιηηηθή αγνξά” δηαρσξίδεη ηνπο 

ςεθνθφξνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αλνκνηνγέλεηαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ. Απηή ε νκαδνπνίεζε, φπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, επηηξέπεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηάζεσλ, ηελ πξνζέγγηζε ησλ πεπνηζήζεσλ κε απνηέιεζκα λα 

ζπιιέγνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ “πξντφληνο” πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπνθξηζεί φζν θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζην πξνθίι ηνπ ςεθνθφξνπ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ θνηλνχ marketing είλαη αλαπφθεπθηε. Απνηειεί 

έλαλ ηξφπν επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πνιηηηθνχ θαη εθινγηθνχ ζψκαηνο, 

έλαλ ηξφπν επαλαζχλδεζεο.
259

 

Οη εθζηξαηείεο επηθνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηνπο παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Μεξηθά απφ απηά είλαη ε ζθφπηκε θαζνδήγεζή ηνπο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο, ε πηζαλφηεηα λα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε κεξίδα ηνπ θνηλνχ θαη ε επηζπκία 

επίηεπμεο πνιιαπιψλ ζηφρσλ (φπσο ε επηξξνή ζηηο απφςεηο).
260

 Απηά είλαη ηα θχξηα ζεκεία 

πνπ επηθεληξψλεηαη ην digital marketing, ην marketing, δειαδή, πνπ ρξεζηκνπνηεί σο 

θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πξνζθέξεη έλαλ δηαθνξεηηθφ απφ 

ηνπ ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ςεθνθφξσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ. Πξνζθέξεη έλα πιήζνο πξνζεγγίζεσλ θαη ηερληθψλ αλάιπζεο ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ςεθνθφξν, θαζηζηψληαο ηα social media ην πην έγθπξν κέζν 

εληνπηζκνχ πνζνζηψλ πξαγκαηηθήο παξαθνινχζεζεο. Αθφκα θαη ε ηειεφξαζε ή ην 

ξαδηφθσλν δελ είλαη πξαγκαηηθά ζε ζέζε λα εγγπεζνχλ φηη ν δέθηεο είδε φλησο ηελ 

θακπάληα.
261

 Πιένλ, ην digital marketing απνηειεί έλα απφ ηα πην βαζηθά εξγαιεία πνιηηηθήο 

επηθνηλσλίαο, αθνχ είλαη ηαρχηαην, επθπέο θαη εχθνιν ζηε ρξήζε. Παξφια απηά δελ έρεη 
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μεπεξάζεη ηελ ηειεφξαζε σο κέζν πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, έρεη φκσο εηζάγεη ηελ έλλνηα 

ηνπ “personalization” ζηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία, εληνπίδνληαο ηνπο αλαπνθάζηζηνπο ή 

ακθηηαιαληεπφκελνπο ςεθνθφξνπο θαη αλαιχνληαο ηηο ηάζεηο ηνπο. Ζ ζπνπδαηφηεηα απηνχ 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή, θαζψο ε ζηφρεπζε ησλ ςεθνθφξσλ γίλεηαη πιένλ κε ζηξαηεγηθή, 

παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ ή ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα αθελφο 

ν πνιηηηθφο έρεη θάλεη κηα επηηπρεκέλε πξνψζεζε, γλσξίδεη ηηο ηάζεηο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κπνξεί λα αγλννχζε θαη αθεηέξνπ ν πνιίηεο έρεη ιάβεη ηελ 

πιεξνθνξία πνπ πξαγκαηηθά ηνλ ελδηαθέξεη.
262

 Δπί ηεο νπζίαο γίλεηαη ιφγνο γηα micro- 

targeting ησλ ελδηαθεξφκελσλ.
263

 Μέρξη ζηηγκήο ε πην δχζθνιε ζηφρεπζε θνηλνχ θαίλεηαη 

λα είλαη νη λένη, ηνπο νπνίνπο δχζθνια εληνπίδεη θαλείο ζηα παξαδνζηαθά θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο (φπσο ε ηειεφξαζε) θαη αθφκα πην δχζθνια ηνπο πξνζεγγίδεη θαλείο.
264

 Σν 

digital marketing, πξνζθέξεη κηα ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε θαηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ ηνπ ζπκπεξηθνξηθνχ κνηίβνπ ησλ ςεθνθφξσλ 
265

 θαη ηεο θαζεκεξηλήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο 
266

 θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο ηζρπξφο δεζκφο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ (ηνπ πνιηηηθνχ πξνζψπνπ/θφκκαηνο θαη ησλ εηαηξηψλ ςεθηαθνχ 

marketing).
267

 

Οη εηδηθνί ζπκθσλνχλ ζην φηη ν θίλδπλνο ζε κηα θακπάληα είλαη ε αζαθήο νξηνζέηεζε 

ηνπ ζηφρνπ. Σν αληηθείκελν ηεο επηθνηλσλίαο, ινηπφλ, πξέπεη λα είλαη ζαθέο αθνχ θαζνξίδεη 
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θαη ηηο επηθνηλσληαθέο κεζφδνπο. Οκνίσο, ηα θαλάιηα επηιέγνληαη αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ 

πνπ απεπζχλεηαη ην αληηθείκελν επηθνηλσλίαο.
268

 Γηαπηζηψλνπκε πσο φινη νη παξάγνληεο 

επηηπρίαο κηαο θακπάληαο είλαη απφιπηα αιιειέλδεηνη θαη αιιεινεπηδξνχλ ζε κηα 

πνιπεπίπεδε ζρέζε. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ην “πνηφο ιέεη ηη, ζε πνηφ 

θαλάιη θαη κε ηη επίδξαζε;”.
269

 χκθσλα κε ηνλ Harrop, ζην πνιηηηθφ marketing πξέπεη λα 

απαληάηαη ην “πνχ, γηαηί θαη πψο ην θφκκα ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ εθινγηθή 

αγνξά”.
270

 Σν marketing απφ κφλν ηνπ σο έλλνηα αθνξά ηε “ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο 

πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο, νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηελ επηθνηλσλία ζηνπο ελδηάκεζνπο ιήπηεο 

ησλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ζηνπο πηζαλνχο άκεζνπο θαηαλαισηέο”. Δίλαη απηφ πνπ απμάλεη 

ηελ ελεκέξσζε θαη ηε γλψζε θαη σζεί ηνλ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά ηνπ 

πξντφληνο/ππεξεζίαο.
271

 ηφρνο ηνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη δηθά ηνπ 

κνληέια πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ή λα εκπλεχζεη πνιηηηθέο δξάζεηο.
272

 Έρεη απνδεηρζεί 

πσο ηα media έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε εθινγηθή ζπκπεξηθνξά γηα δηαθνξεηηθφ 

φκσο ιφγν απφ απηφλ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα θαληαζηεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλήζσο ν 

ςεθνθφξνο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ην “πξντφλ” πνπ ηνπ πξνσζείηαη, έηζη ηείλεη λα 

απνθαζίδεη βάζεη ελφο ζπλφινπ ελλνηψλ ή εηθφλσλ πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη.
273

 Γηα απηφ ην 

ιφγν, κάιηζηα, ν Harrop ππνζηεξίδεη πσο ζηξαηεγηθά ην digital marketing ζηνρεχεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ “εηθφλα”, παξά ζην πνιηηηθφ “πεξηερφκελν”.
274

 Πνιιέο ςεθηαθέο 

ζηξαηεγηθέο, εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλζήθεο εθινγηθήο 
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αλακέηξεζεο, δεκηνπξγήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο, ρσξίο 

φκσο απηφ λα θαζηζηά ην marketing -θαη δε ην πνιηηηθφ- απνθιεηζηηθά “δηαθεκηζηηθή” 

ππφζεζε
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, νχηε κηα απιή δηαρείξηζε ζηξαηεγηθήο. Αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξηθή εμήγεζε ησλ 
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θακπάληαο κε ζηφρν ηελ εθινγηθή επηηπρία θαη ηελ νινθιήξσζε κηαο αξρηθά ζρεκαηηζκέλεο 

γλψκεο ηνπ ςεθνθφξνπ.
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 Google θαη Facebook, θαίλεηαη λα έρνπλ έλαλ νινέλα ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελν ξφιν ζην πνιηηηθφ marketing ηεο ςεθηαθήο επνρήο.
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Κεθάιαην 6
ν
 

ηξαηεγηθφ Management θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα 

 ην 6
ν
 θεθάιαην επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα αηηηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ πεπνίζεζε πσο ην 

ζηξαηεγηθφ management κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πνιηηηθή. ε ζχγθξηζε πάληα κε ην 

πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ, γίλεηαη πξνζαξκνγή ησλ φξσλ ψζηε λα επηηεπρζεί θαιχηεξε 

εμήγεζε θαη ζπλεπψο λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο ζθέςεο πνπ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα 

απηφ: πσο φηαλ ε ζηξαηεγηθή ζπλαληά ηε πνιηηηθή, ππεξηεξεί ζε ζεκαζία πεξηζζφηεξν απφ 

νπνηνλδήπνηε άιιν παξάγνληα κπνξεί λα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο.  

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε κηαο πξφηαζεο-ζνθ, φπσο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί, γηα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ε νπνία πηζηεχεηαη φηη ζα απνδψζεη 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ππάξρνλ. Με γλψκνλα ην πνιηηηθφ ρψξν ησλ πνιηηψλ πνπ αθελφο 

ίζσο λα κελ ζεσξνχλ φηη εθθξάδνληαη πιένλ πνιηηηθά απφ θάπνην θφκκα, αιιά θαη ηελ 

έιιεηςε πξαθηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ν ηζρχσλ ηξφπνο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, 

επαλαθέξεηαη κηα πξφηαζε πνπ αλήθεη ζηνλ θαζεγεηή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, θν. Γ. 

Σζεκπέιε, θαη πηζηεχεηαη φηη ζα απνηειέζεη ηελ ζηξνθή ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο πνιηηηθήο 

αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ απφ ηελ θνκκαηηθή πφισζε ζηε ζπλαηλεηηθή πνιίηεπζε.  

Ζ θξηηηθή πνπ έρεη δερζεί -απφ ηελ πξνθνξηθή ηεο αθφκα δηαηχπσζε- ε πεπνίζεζε 

πσο ην ζηξαηεγηθφ management κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πεξηβάιινλ πνιηηηθνχ θφκκαηνο 

είλαη πσο ην θφκκα κεηαηξέπεηαη ζε “επηρείξεζε”. Αλαξσηηέκαη κεηά απφ φια απηά: κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ management, πάκε λα θάλνπκε έλα θφκκα, επηρείξεζε ή κηα 

“επηρείξεζε”, επηηέινπο, θφκκα;  

6.1 Μηα θξηηηθή πξνζέγγηζε πεξί ηδενινγίαο θαη management 

Θα ήηαλ άηνπν λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ην management αθνξά κφλν ην θιάδν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ιφγνπο πνπ εμεγήζακε αλαιπηηθά παξαπάλσ, ην management κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ. Γελ αθνξά κφλν ηηο επηρεηξήζεηο ή κφλν ηελ 

πνιηηηθή. Θα έιεγε θαλείο φηη αθνξά φπνηνλ ζέιεη λα έρεη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα θαη λα 

βειηηψζεη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο. Γλσξίδνληαο ηα ζηάδηα ηνπ policy cycle, κπνξεί λα 

δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ην management αθνξά θάηη βαζχηεξν απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

αηδέληαο, ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή ή ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο. Αθνξά ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα γίλνπλ φια απηά. Δζηηάδεη ζηελ πιεξνθνξία, ζηε δηαρείξηζε απηήο, ηηο 
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δηαδηθαζίεο, ηνπο αλζξψπνπο, ηελ πξφβιεςε θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ν ζηφρνο ζην ζρεδηαζκφ κηαο πνιηηηθήο είλαη ε ιχζε 

ζε έλα πξφβιεκα, ην ζηξαηεγηθφ management έξρεηαη σο αληηθεηκεληθφο θξηηήο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζπλδξάκεη ζην ζηάδην ιήςεο απνθάζεσλ, φρη κε ηερλνθξαηηθή ινγηθή, αιιά 

σο κέζνδνο παξάδνζεο απνηειεζκάησλ. Ο ξφινο ησλ αμηψλ θαη ε ζπλεηδεηή απφξξηςε ηνπ 

φξνπ “ηερλνθξαηηθφ” ζηελ πνιηηηθή είλαη απηά πνπ ζπλδπάδεη ην management πξνθεηκέλνπ 

λα θέξεη απνηειέζκαηα θαη κε ηηο ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ πνιίηε.  

Δμεηάδνληαο ηελ νξζνινγηθφηεηα κηαο απφθαζεο ζηελ πνιηηηθή ζα πξέπεη λα είκαζηε 

πξνζεθηηθνί φζνλ αθνξά ηε ζθνπηά ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ κέξνπο. Γηα παξάδεηγκα κηα 

αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνιηηηθνχ ζεσξείηαη 

νξζνινγηθή απφθαζε, βάζεη ησλ δηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ γηαηί ν ζθνπφο ηνπ είλαη ε αχμεζε 

ησλ εζφδσλ. Τπνινγίδνληαο, φκσο, απηά πνπ ράλεη ε επηρείξεζε φηαλ αλαγθαζηεί λα 

απνιχζεη, λα κεηαθέξεη ηελ έδξα ηεο ζε άιιε ρψξα ή λα πησρεχζεη θαη λα θιείζεη, 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη αθήλεη πίζσ ηεο αλέξγνπο, ρξέε πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη πξνο ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο θαη κείσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο. Απηέο νη 

δηαζηάζεηο είλαη ε επηθάλεηα. ηαλ ην πξφβιεκα δηνγθψλεηαη θαη απφ ηηο πην κηθξέο κέρξη ηηο 

πην κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ην έλα “ινπθέην” δηαδέρεηαη ην άιιν, νη λένη ζα θεχγνπλ ζην 

εμσηεξηθφ, ε ππνγελλεηηθφηεηα ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη, νη λένη πνπ κέλνπλ πίζσ δελ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο ζπληάμεηο ελφο θξάηνπο ειηθησκέλσλ θ.ν.θ. Μπνξεί, ινηπφλ, 

λα έρεη επηηεπρζεί κηα αχμεζε εζφδσλ, έρεη επέιζεη φκσο κηα θξίζε αμηψλ, ηελ νπνία κνηξαία 

ζα δηαδερζεί κηα άιιε νηθνλνκηθή θξίζε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ 

πνιηηηθή ην ζηξαηεγηθφ management, δηφηη ζε αλαγθάδεη λα ζθεθηείο πην κπξνζηά απφ ηα 

λνχκεξα. Οη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα είλαη πγηείο φηαλ ε θνηλσλία γχξσ ηνπο αζζελεί.  

Σν ζηξαηεγηθφ management εμεηάδεη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Γελ επηθαιείηαη θακία 

ηδενινγία, γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ παξά κφλν ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Έηζη 

θαη ηα θφκκαηα, ρσξίο λα απνηηλάμνπλ εληειψο ηελ ηδενινγία απφ πάλσ ηνπο ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, νθείινπλ λα εμεηάδνπλ ηηο ζπλζήθεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θάλεηο απηφ πνπ ζνπ επηηξέπεη “ε αγνξά”. Μηθξή ζεκαζία έρεη ην αλ ε 

απφθαζε είλαη “αξθεηά αξηζηεξή” ή “αξθεηά δεμηά”, αθνχ κηα εθαξκνγή ιαλζαζκέλεο 

πνιηηηθήο επηινγήο κπνξεί λα θνζηίζεη εμαηξεηηθά πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ππνιφγηδε 

θαλείο. ηηο επηρεηξήζεηο θαλείο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηα πνιηηηθά ηνπ εξεζίζκαηα θαη 

ηελ ηδενινγία ηνπ γηα λα αηηηνινγήζεη κηα απνηπρεκέλε απφθαζε. Σν δεηνχκελν είλαη ηα 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα κε ηηο ιηγφηεξεο επηπηψζεηο. ηφρνο είλαη λα παξαδίδνληαη 
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απνηειέζκαηα. πρλά ηα πνιηηηθά πξφζσπα πξνβαίλνπλ ζε δειψζεηο ιέγνληαο πσο “έθαλαλ 

φ,ηη κπνξνχζαλ”, “έθαλαλ ην θαιχηεξν δπλαηφ” ή “θνπηζά-ζηξαβά ηα θαηαθέξακε”. 

Αλαιακβάλνπλ δειαδή κηα ζέζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο νπνίαο γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη 

δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. ε θακία επηρείξεζε δελ ζα έκελε θάπνηνο πνπ έδηλε ην 

απνηέιεζκα “ζην πεξίπνπ”. Πξνζιακβάλεηο έλαλ άλζξσπν γηα λα ζνπ θάλεη ηε δνπιεηά. 

Λίγνη ζα ελδηαθέξνληαλ γηα ην αλ είλαη δχζθνιν απηφ πνπ δεηνχλ ή αλ δελ είλαη επλντθέο νη 

ζπλζήθεο. Ζ αλάιεςε ηεο ζέζεο γίλεηαη απφ άηνκα πνπ είλαη ηθαλά λα θέξνπλ εηο πέξαο ηα 

ζρέδηα. Κακία επηρείξεζε-πξφηππν δελ ζπκβηβάζηεθε πνηέ κε ηε κεηξηφηεηα “ιφγσ ηεο 

ηδενινγίαο” ηεο. Καλείο δελ είπε φηη ε ηδενινγία είλαη πεξηηηή. Δπηειίδεηαη σο έλλνηα, φκσο, 

κε ην λα ηελ επηθαιείηαη θάπνηνο θάζε θνξά πνπ ζέιεη λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνηπρία ηνπ λα 

“καλαηδάξεη απηφ πνπ ηνπ έδσζαλ”.    

 Παξά ηελ ελλνηνινγηθή ζχγρπζε πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηδενινγίεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θαζφζνλ νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηδενινγίεο πνπ 

ππνηίζεηαη φηη αθνινπζνχλ, ην ζηξαηεγηθφ management δελ εμεηάδεη ηα πνιηηηθά εξεζίζκαηα 

σο πεγή αληηθεηκεληθήο έθζεζεο δεδνκέλσλ. Αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

πνιίηε/θαηαλαισηή σο πξαγκαηηθφηεηα θαη εζηηάδεη ζηελ πξαθηηθφηεηα.  

6.2 Ζ δηαθνκκαηηθή ζπδήηεζε σο αλάγθε εμπγίαλζεο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

ε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, ν θαζεγεηήο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

Γ. Σζεκπέιεο, ηφικεζε λα πξνηείλεη θάηη ην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη ζα ζεσξνχζαλ αδηαλφεην. 

Κη φκσο, ζηεξηδφκελνο ζηε δεκηνπξγία ελφο “πνιηηηθνχ ρψξνπ πνιηηψλ”, φπσο ηνλ νξίδεη ν 

ίδηνο, ηίζεηαη ην δήηεκα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο, 

κέζα απφ δηαθνκκαηηθή ζπδήηεζε θαη εζληθή ζπλαίλεζε. Ο θ. Σζεκπέιεο ζεσξεί πσο ε 

θνκκαηηθή πφισζε είλαη απην πνπ εκπνδίδεη ηε δηαθνκκαηηθή ζπδήηεζε θαη πσο ν ζηφρνο 

ησλ κεγάισλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ είλαη ε απηνδπλακία. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ςεθίδνπλ έσο θαη ηξία θφκκαηα. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, φπσο 

αλαθέξεη ν ίδηνο ζηε ζπλέληεπμή ηνπ, γηα δχν ιφγνπο: (1) δηφηη έηζη ζα θαλεί ε πξνηίκεζε 

ηνπ ιανχ γηα ην θφκκα ηεο ζπγθπβέξλεζεο θαη (2) δηφηη ζα απνηειέζεη κηα ππνρξέσζε 

ζπλαηλεηηθήο πνιίηεπζεο ππφ ηελ απνπζία ηεο θνκκαηηθήο πφισζεο.
278

 Αληηιακβαλφκαζηε 
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πσο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ππάξρεη κηα κεγάιε κεξίδα πιεζπζκνχ ε νπνία δελ έρεη πνπ λα 

ζηξαθεί πνιηηηθά. Γλσξίδνληαο ηα “πηζηεχσ” ηνπο θαη κέλνληαο αηφθηνη απέλαληη ζηελ 

ηδενινγία ηνπο αηζζάλνληαη φηη ηα θφκκαηα δελ είλαη ζε ζέζε πιένλ λα ηνπο εθθξάζνπλ 

πνιηηηθά. Γχζθνια ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ηα θφκκαηα πξεζβεχνπλ πιένλ απηφ ην 

νπνίν παξνπζηάδνπλ, αθνχ φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πνιηηηθέο 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην ηη ζνπ επηηξέπεη ή ηη ζνπ επηβάιιεη ην ππφινηπν 

“πνιηηηθφ νηθνζχζηεκα”, απηφ πνπ ιέκε κε φξνπο επηρεηξήζεσλ “ε αγνξά”.   

ηε ζπλέληεπμε ηνπ, ν θ. Σζεκπέιεο απαληάεη κεηαμχ άιισλ ζε εχινγα εξσηήκαηα 

πνπ ζα είρε ν κέζνο Έιιελαο πνιίηεο ζρεηηθά κε ην αλ ην ζχζηεκα πνπ πξνηείλεη ζα 

επέηξεπε ζηνπο ςεθνθφξνπο λα κελ παίξλνπλ μεθάζαξε ζέζε, αλ ζα πξνθαινχζε 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ ππάξρνπλ ήδε, ηη ζα γηλφηαλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

άθξα απνθάζηδαλ λα ζηεξίμνπλ ην έλα ην άιιν θ.ν.θ. Κιείλεη ιέγνληαο πσο ην ζχζηεκα πνπ 

πξνηείλεη ίζρπε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1864-1920 θαη πσο ηζρχνπλ παξεκθεξή 

πνιηηηθά ζπζηήκαηα ζηελ Απζηξαιία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Οπάζηγθηνλ θαη ηελ Καιηθφξληα.  

Ζ παξαπάλσ πξφηαζε γηα αιιαγή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή 

επηρείξεζε εμπγίαλζεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. θνπφο είλαη ε απνπζία θνκκαηηθήο 

πφισζεο, θάηη ην νπνίν ελδερνκέλσο λα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί κε ην ζχζηεκα ςήθνπ ησλ 

θνκκάησλ κε ζεηξά πξνηίκεζεο/εκπηζηνζχλεο ή απινχζηεξα κε ηελ ζπγθπβέξλεζε πξψηνπ 

θαη δεχηεξνπ θφκκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα.    

Χζηφζν, πξηλ ην 2015 ίζσο ππήξρε κηα πηζαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνκκάησλ κε 

ηειείσο δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο. Βάζεη πξνζσπηθήο άπνςεο θάηη ηέηνην κεηά ην 

2019, νη πνιηηηθέο ζπγθπξίεο δείρλνπλ πσο θάζε άιιν παξά “αλαγθαζηηθή” ζπλεξγαζία ζα 

κπνξέζεη λα ππάξμεη ζηελ Διιάδα. Καη απηφ γηαηί κηα ηέηνηα αιιαγή ζα ζπλέθεξε λα ηε 

ζεζπίζεη έλα θφκκα πνπ είρε ηελ εμνπζία θαη θαηξαθπιά, πξνθεηκέλνπ λα έρεη κεξίδην απφ 

ηελ πίηα ηεο επφκελεο θπβέξλεζεο. Δπί ηεο νπζίαο ν ηζρπξφο δελ έρεη θαλέλα ιφγν θηλεζεί 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε φηαλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη εθινγηθή επηηπρία θαη ζηηο επφκελεο 

εθινγέο. Αλ παξαηεξήζνπκε ην πνιηηηθφ πνξηξαίην ηεο Διιάδαο ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ιίγν-

πνιχ ηα θφκκαηα ηεο ζπγθπβέξλεζεο είλαη θαηά βάζε ζπγθεθξηκέλα ζαλ επηινγέο.  

Σελ παξαπάλσ πξνζσπηθή εθηίκεζε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη έξεπλα ηεο Pulse γηα 

ηελ ηειεφξαζε ηνπ ΚΑΗ, ε νπνία έιαβε ρψξα ην δηάζηεκα 30 Μαΐνπ-1ε Ηνπλίνπ 2019, κε 

δείγκα 1358 ελειίθσλ, πνπ δηεμήρζε κέζσ δνκεκέλνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ 
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ελ ιφγσ έξεπλα γηα ηελ εξψηεζε “Καηά ηελ άπνςή ζαο, απφ ηηο εξρφκελεο εζληθέο εθινγέο, 

πνηα απφ ηηο επφκελεο, ελδερφκελεο θπβεξλήζεηο είλαη θαιχηεξν λα πξνθχςεη γηα ηε ρψξα;”, 

ην 31% θαίλεηαη λα ήζειε απηνδπλακία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο (ΝΓ), ελψ κφιηο ην 15% 

απηνδπλακία ηνπ πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο (ΤΡΗΕΑ). Ζ ζεκαληηθή απηή 

απφθιηζε θαίλεηαη λα ακβιχλεηαη αλ εμεηάζνπκε κφλν ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ πσο ζα ήζειαλ κηα θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο κε θνξκφ ηε ΝΓ (16%) θαη απηνχο 

πνπ απάληεζαλ πσο ζα ήζειαλ κηα θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο κε θνξκφ ηνλ ΤΡΗΕΑ (17%).
279

 

Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ κηα πξσηνθαλή πφισζε ησλ ςεθνθφξσλ, ε νπνία 

έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα πνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ίδηα ζπλέληεπμε 

ηνπ θνπ Σζεκπειή ζηελ Καζεκεξηλή, ην 58% ησλ πνιηηψλ επηζπκεί ζπγθπβέξλεζε ΝΓ-

ΤΡΗΕΑ.
280

 Γηαπηζηψλνπκε φηη νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, νη επνρέο θαη νη αλάγθεο ηείλνπλ ζηελ 

απνιπηφηεηα, φρη ππφ ηελ έλλνηα ησλ άθξσλ, αιιά ππφ ηελ έλλνηα ηεο θνκκαηηθήο πφισζεο. 

Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη θαιφ ή θαθφ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο κηα 

πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ην λα πξνζπαζεί θαλείο λα πξνβιέςεη αλ απηή ε 

πφισζε ζα νδεγήζεη ζε ζεηηθέο ή φρη εμειίμεηο θαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ λα ην παξαηεξεί 

θαλείο σο εμέιημε. ηε βάζε απηήο ηεο ινγηθήο -ηεο εμέηαζεο δειαδή κηαο πξαγκαηηθφηεηαο- 

ζα έπξεπε λα θηλνχληαη θαη άιινπ είδνπο ζρνιηαζκνί ή εθηηκήζεηο, πξνθεηκέλνπ 

αληηκεησπηζηνχλ νξηζκέλεο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο είλαη ε ζηξνθή 

κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ πξνο ηα θφκκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα άθξα. Θα 

έπξεπε, ινηπφλ, λα αληηκεησπίδεηαη σο πξαγκαηηθφηεηα γηαηί ην λα εζεινηπθινχκε κπξνζηά 

ζε “πξαγκαηηθφηεηεο” πξνζθέξεη θάζε άιιν παξά ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ.  
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Κεθάιαην 7
ν
 

,ηη έρνπκε, είκαζηε εκείο 

 ην 7
ν
 θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, εθζέηνληαη θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηελ 

πνιηηηθή αιιά ηελ θαζεκεξηλή ζπκβίσζε ησλ πνιηηψλ ζην πιαίζην απηνχ πνπ νλνκάδεηαη 

“θνηλσλία”.  

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη θιείλνληαο κε κεξηθέο ζθέςεηο πνπ παξαηίζεληαη 

“αληί επηιφγνπ” ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνχξα ζπλερνχο απηνβειηίσζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηβίσζαλ, αλαπηχρζεθαλ θαη κεγαινχξγεζαλ ζε πεξίνδν θξίζεο 

θαη πσο απηή ε ινγηθή, βάζεη ηεο νπνίαο θηλήζεθαλ, ζθφπηκν είλαη θαη πξέπεη λα πηνζεηεζεί 

απφ ηα θφκκαηα. Θα έιεγε θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα έλα θεθάιαην πνπ επηθεληξψλεηαη ζε 

εζηθά δεηήκαηα, δειαδή γηα έλα θεθάιαην πνπ έξρεηαη λα πιαηζηψζεη φια φζα 

πξναλαθέξζεθαλ πεξί πξαθηηθήο εθαξκνγήο, κέζα ζε έλα εζηθφ πεξίβιεκα, αλαγθαίν γηα ηε 

ζέζπηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.   

7.1 Ζ επζχλε ηνπ πνιίηε 

Ο άλζξσπνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ εληάζζεηαη ζε κηα θνηλσλία, σο πνιίηεο, εθηφο απφ 

πξνζδνθίεο ή δηθαηψκαηα, έρεη θαη ππνρξεψζεηο.
281

 Οη πνιίηεο είλαη ηα κέιε ηνπ θξάηνπο θαη 

δηαρσξίδνληαη ζε ελεξγά θαη παζεηηθά, θάηη πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηνπ θαηά πφζν επηδηψθεη ν 

ίδηνο ν πνιίηεο, σο κνλάδα, λα είλαη ελεξγφ κέινο ηεο θνηλσλίαο.
282

 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θάηη γηα ην νπνίν, απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα ν Έιιελαο 

πνιίηεο επηιέγεη λα δηαηεξεί αζαθή εηθφλα. Πξφθεηηαη γηα ηνλ παξάγνληα πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο δεκαγσγνχο λα ζεσξνχλ πσο ε δεκνθξαηία ζρεηίδεηαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα κε ηελ 

εμνπζία ηνπ φρινπ, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ πξψηε θνξά ηαπηίζηεθε κε ηελ Λατθή Κπξηαξρία 
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283
 ην 337 π.Υ. απφ ην Νφκν ηνπ Δπθξάηε: ηελ έλλνηα ηεο Γεκνθξαηίαο. Κνηλφ ζηνηρείν γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο ρεηξαγψγεζήο ηνπ είλαη ε ειιηπήο κφξθσζε.
284

 Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο 

πσο ε κεγαιχηεξε επαλάζηαζε ζηε ζχγρξνλε επξσπατθή ηζηνξία μεθίλεζε ζηελ ρψξα φπνπ 

νη πνιίηεο ηεο ηε ζεσξνχζαλ ην “θέληξν ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ”, ηε Γαιιία.
285

 

Έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα ηελ αζαθή εηθφλα πνπ δηαηεξεί ν κέζνο Έιιελαο πνιίηεο 

πάλσ ζε δεηήκαηα πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ν ζεζκφο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Με ην 

δεκνςήθηζκα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ιαφ λα εθθξάζεη ηελ βνχιεζε ηνπ. Δίλαη ν ζεζκφο 

κέζσ ηνπ νπνίνπ εθθξάδεηαη ε βνχιεζε ηνπ ιανχ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη 

απφ άιιν φξγαλν. Απηφ πνπ φκσο νη πεξηζζφηεξνη δελ γλσξίδνπλ είλαη πσο ην δεκνςήθηζκα 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο “θαηεγνξίεο”. Μπνξεί λα είλαη (1) απνθαζηζηηθφ ή ζπκβνπιεπηηθφ, (2) 

ζπληαγκαηηθφ ή λνκνζεηηθφ θαη (3) ππνρξεσηηθφ ή πξναηξεηηθφ. Σν ελδηαθέξνλ έγθεηηαη ζηε 

πξψηε δηάθξηζε, αθνχ αλάινγα κε ην αλ παξάγνληαη θαλφλεο δηθαίνπ ή αλ ν ιαφο εθθξάδεη 

απιά ηε γλψκε ηνπ, ην δεκνςήθηζκα ραξαθηεξίδεηαη απνθαζηζηηθφ ή ζπκβνπιεπηηθφ 

αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2015 γίλεηαη ιφγνο 

θαζαξά γηα ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ νχησο ή άιισο ην λα ραξαθηεξηζηεί έλα 

δεκνςήθηζκα απνθαζηζηηθφ γηα έλα θξίζηκν εζληθφ ζέκα είλαη ιάζνο (άξζξν 44 $ 2 εδ. α΄). 

Με ην ζπκβνπιεπηηθφ δεκνςήθηζκα παξάγεηαη κφλν πνιηηηθή θαη φρη λνκηθή ππνρξέσζε γηα  

ηα αξκφδηα φξγαλα.
286

 

Μέλνληαο ζε απηφ, ζε πιήξε αληηδηαζηνιή κε ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ ζπλερή 

κφξθσζε, έξρεηαη ην θαηλφκελν ησλ “NEETS”. ηνλ φξν “neet” εληάζζνληαη άηνκα λεαξήο 

ειηθίαο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο. Δίλαη θάηη πνπ 
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ζπλαληάκε ζε πιεζψξα ρσξψλ, σζηφζν ε ειιεληθή πεξίπησζε είλαη αμηνπξφζεθηε σο πξνο 

ην ηδηάδνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο ζπλζήθεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
287

 Ζ 

Διιάδα έξρεηαη 2ε κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηνπο λένπο πνπ 

εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία κε πνζνζηφ 22,3%.
288

 Σν πξφβιεκα εδψ δελ είλαη ηφζν 

ε κε ζπκκεηνρή, αιιά ε δηθαηνιφγεζε ηεο θαη΄επηινγήλ απνρήο απφ ηελ εθπαίδεπζε. Με 

αθνξκή απηφ, παξαηίζεληαη ηα ιφγηα ηνπ A. Schopenhauer, ν νπνίνο έρεη εληνπίζεη ζηνλ 

αθξηβέζηεξν βαζκφ ηεο πφζν επηβιαβήο είλαη ε απνπζία ηεο παηδείαο θαη ην λα 

επαλαπαχεηαη ν ιαφο ζηελ πηνζέηεζε ήδε ζρεκαηηζκέλσλ θαη θαζνδεγνχκελσλ απφςεσλ: 

"Όηαλ κηα γλώκε θηάλεη ζε απηό ην βαζκό απνδνρήο, ε ζπγθαηάλεπζε απνηειεί πιένλ θαζήθνλ. 

Από ην ζεκείν απηό θαη ζην εμήο, νη ιίγνη πνπ είλαη ηθαλνί λα θξίλνπλ ζα ζησπήζνπλ. Μηινύλ 

κόλν όζνη είλαη παληειώο αλίθαλνη λα ζρεκαηίζνπλ νη ίδηνη νπνηαδήπνηε γλώκε ή θξίζε, αθνύ 

παπαγαιίδνπλ απιώο ηηο απόςεηο άιισλ. Ωζηόζν, ππεξαζπίδνληαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο απόςεηο 

κε ππεξβάιινληα δήιν θαη κηζαιινδνμία, θαζώο απηό πνπ απερζάλνληαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ 

ζθέθηνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από ηνλ δηθό ηνπο, δελ είλαη ηόζν νη δηαθνξεηηθέο ηνπο 

θξίζεηο, όζν ε ηόικε λα ζέινπλ λα ζρεκαηίζνπλ δηθή ηνπο άπνςε. Δλ νιίγνηο ειάρηζηνη είλαη 

ηθαλνί λα ζθεθηνύλ, όινη όκσο ζέινπλ λα έρνπλ άπνςε. Σπλεπώο, δελ απνκέλεη παξά λα 

ελζηεξληζηνύλ έηνηκεο απόςεηο άιισλ, αληί λα ζρεκαηίζνπλ δηθέο ηνπο".
289

 

πσο ν Kant είπε, αηηίεο γηα ην φηη ν άλζξσπνο παξακέλεη δηα βίνπ αλψξηκνο, γηα ην 

φηη επηιέγεη ην λα κελ πξνζπαζεί θαη ην λα έρεη “θεδεκφλεο” είλαη ε νθλεξία θαη ε δεηιία.
290

 

Αθφκα θαη ν Keynes έρεη ηνλίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα βαζίδεηαη έλα ζχζηεκα ζηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, κε ηελ έλλνηα λα ππάξρεη δειαδή πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, αηνκηθφ 

αίζζεκα επζχλεο θαη ε εμέιημε λα γίλεηαη πξνζσπηθή ππφζεζε γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Ζ 

κνλαδηθφηεηα θαη νη γλψζεηο ηνπ αηφκνπ εμάιινπ είλαη απηφ πνπ ζπκβάιιεη ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην γηα ζεηηθφ απνηέιεζκα. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θηινιατθή θαη θηιεξγαηηθή 
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πνιηηηθή είλαη πνπ ζα επηθέξεη ελεξγεηηθφηεηα, αλάπηπμε δπλαηνηήησλ, παξαγσγηθφηεηα θαη 

αλάπηπμε.
291

 

πσο ππνζηεξίδνπλ νη Hetherington θαη Rudolph, ε πφισζε ηεο εκπηζηνζχλεο -άλεπ 

θξηηηθήο ακθηζβήηεζεο- είλαη θάηη πνπ ελζαξξχλεη ηνπο εγέηεο ησλ θνκκάησλ λα θάλνπλ ην 

θαιχηεξν γηα ην πνιηηηθφ ηνπο θφκκα, αθφκα θαη αλ δελ είλαη θαιχηεξν γηα ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, παξά ην γεγνλφο πσο βαζίδνληαη ζηε δεκφζηα ππνζηήξημε γηα ηελ εμαζθάιηζε 

επαλεθινγήο. Οη πνιίηεο, σζηφζν, θαίλεηαη λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο κε 

πξνθαηεηιεκκέλν ηξφπν, βαζηδφκελν ζε θαζνδεγνχκελε -ρσξίο θξηηηθή ακθηζβήηεζε- 

γξακκή θαη θηάλνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πξνθαζνξηζκέλα. 

ε γεληθφ πιαίζην, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αιιάμεη κηα πνιηηηθή θαηεχζπλζε φηαλ 

απαηηείηαη ηδενινγηθή ζπζία.
292

 Γηα πνηα ηδενινγηθή ζπζία κπνξνχκε, φκσο, λα κηιάκε φηαλ 

νη πνιίηεο “αλαπαξάγνπλ” θαη δελ βαζίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε επηζηεκνληθέο γλψζεηο; 

Παξαδφμσο δε, θαίλεηαη λα επηβξαβεχεηαη ε πίζηε ζηε γξακκή ηνπ θφκκαηνο, αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ ε απφθαζε κπνξεί λα κελ ζπλάδεη κε ηελ πξαθηηθφηεηα.
293

 

 Βαζηδφκελνο, ινηπφλ, ζε ζπλζήθεο πνπ ν πνιίηεο επηηξέπεη λα ππάξρνπλ, ν ιατθηζηηθφο 

ιφγνο βξίζθεη απήρεζε ζηελ πιεηνςεθία, παξνπζηάδνληαο θαηλνκεληθέο ιχζεηο ζε 

πξνβιήκαηα, ελψ ε πινπνίεζε είλαη αλέθηθηε.
294

 Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ “γέλλεζε 

ηνπ φρινπ”, δειαδή ηεο απψιεηαο ηνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ, ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο ηηκήο, 

ηεο πξνζσπηθήο επηζπκίαο γηα δξαζηεξηφηεηα θαη εξγαζία θαη θαη‟ επέθηαζε ηε 

ζπγθέληξσζε πφξσλ θαη πινχηνπ ζηνπο “ιίγνπο”.
295

 

χκθσλα κε ηνλ Weber, ν πνιηηηθφο κπνξεί λα δεη απφ ηελ πνιηηηθή ή γηα ηελ 

πνιηηηθή. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ εκπεξηέρεη -φρη κφλν νηθνλνκηθφ ζπληειεζηή- αιιά 

θαη εζηθφ. Ο ίδηνο ζεσξνχζε φηη έλαο πνιηηηθφο ζα νθείιεη λα έρεη ηξεηο “ηδηφηεηεο”: πάζνο, 

ππφ ηελ έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αθνζίσζεο, αίζζεκα ηεο επζχλεο θαη κέηξν, 
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δειαδή λα θξίλεη έρνληαο απφζηαζε απφ πξάγκαηα θαη αλζξψπνπο. 
296

 Βιέπνληαο, φκσο, φηη 

απηφ ζήκεξα αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία, θαζψο εληνπίδνπκε φιν θαη ιηγφηεξα πνιηηηθά 

πξφζσπα κε ηηο ηξεηο απηέο “αξεηέο”, δελ κπνξεί ν πνιίηεο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί -απφ έιιεηςε βαζηθψλ θαη κφλν γλψζεσλ- φηη νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

πγθεθξηκέλα, ν ηζηνξηθφο, θηιφινγνο, δνθηκηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο, . Καξγάθνο, 

ζην άξζξν ηνπ “Σν «εγψ» θαη ην «εκείο»: έλα κάζεκα «πνιηηηθήο γξακκαηηθήο» απφ ηνλ 

Μαθξπγηάλλε”, αλαξσηάηαη “πνηνο είλαη ν ηηκεηήο ηεο “πνιηηηθήο” καο ηζαγέλεηαο”, 

απαληψληαο πσο -δπζηπρψο- “ε Διιάδα αλήθεη ζηα θόκκαηα”.
297

 Ο πνιίηεο είλαη απψλ, 

κεηαηξέπεηαη ζε απηφ πνπ ζηελ Αξραία Διιάδα νξίδεηαη σο “ηδηψηε”, επηηξέπνληαο ζηνλ 

πνιηηηθφ λα εμηζψζεη ηελ πνιηηηθή κε “βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα”, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη 

ν Ηζηνξηθφο. Δπηηξέπνληάο ηνπ λα ιεηηνπξγεί έρνληαο θιίζε πξνο ηε λννηξνπία ηνπ 

Μαθηαβέιη (φηη “ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα”), παξά πξνο ηελ εζηθή, φπσο εθθξάζηεθε απφ 

ηνλ Αξηζηνηέιε.
298

 

ην ζπλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Δηαηξεηψλ πκβνχισλ Διιάδνο-ΔΜΑ γηα ηελ 4ε 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θαη ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ζηελ Νέα Φεθηαθή Δπνρή,
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πιεζψξα νκηιεηψλ έζημαλ ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ν θ. Μ. 

Σζφγθαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, αλέθεξε πσο “έρνπκε 

αδξαλήζεη ή αδξαλνχκε ζαλ θνηλσλία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο”, ελψ ν θ. Δ. 

Μνιπβηάηεο, Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο Πιεξνθνξηθήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ 

Οκίινπ, ζπκπιήξσζε  πσο “καο αξέζεη πεξηζζφηεξν λα κηιάκε γηα ηελ αιιαγή παξά λα 

πξνεηνηκαδφκαζηε γη‟ απηήλ”, ελλνψληαο πσο επί ηεο νπζίαο ε ειιεληθή θνηλσλία δελ είλαη 

έηνηκε λα δερηεί “ηελ επφκελε κέξα” ιφγσ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ (δελ) ιακβάλεη. ε έλα 

γεληθφηεξν πιαίζην, ινηπφλ, θαη φρη κφλν ζε απηφ ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ αθαδεκατθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη επηιέμεη αθελφο ην λα κελ επελδχεη ζηελ ζπλερή 

κφξθσζε θαη αθεηέξνπ λα δηθαηνινγεί απηή ηελ επηινγή βαζηζκέλε ζε ινγηθέο ηχπνπ “έηζη 

θη αιιηψο”, αλαθνξηθά κε ηνλ πεληρξφ θαηψηαην κηζζφ πνπ πξνθαηεηιεκκέλα πηζηεχεη φηη ζα 
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είλαη ην θαιχηεξν πηζαλφ ζελάξην έκκηζζεο εξγαζίαο. εκαληηθή επηζήκαλζε έγηλε απφ ηνλ 

θν Μαζηφ, Πξφεδξν ηεο ΜΑΘΗΟ ΠΤΡΗΜΑΥΑ Α.Δ., αλαθνξηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

απην-εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο ππνγξάκκηζε ην πφζν ζπνπδαίν είλαη λα εθπαηδεχεηαη θαλείο, 

θαζψο θαη φηη απηφ πνπ “θάλεη ηε δηαθνξά” είλαη ε πξνζσπηθή ηξηβή θαη ελαζρφιεζε, απηή 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Αξθεηνί νκηιεηέο ησλ 

πάλει αλαθέξζεθαλ, επίζεο, ζηελ αδπλακία εχξεζεο πξνζσπηθνχ ηθαλνχ ζην λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ηεο λέαο επνρήο, ελλνψληαο φηη ηα πξνζφληα θαη νη γλψζεηο 

δελ είλαη αξθεηά γηα λα θαιχςνπλ ηφζν απαηηεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν πξφβιεκα πεγάδεη 

αθελφο απφ ηελ απαμίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο θαη αθεηέξνπ απφ ην φηη ν 

κέζνο Έιιελαο πνιίηεο έρεη επαλαπαπζεί δηθαηνινγψληαο ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ επηινγή ηεο 

κε (εθ)παίδεπζεο κε ην φηη δελ ζα εμαξγπξψζεη ηνπο πφξνπο πνπ ζα θαηαλαιψζεη γη΄απηήλ. 

Ο πνιίηεο έρεη επζχλε γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ε εθπαίδεπζε, ε γλψζε θαη ε 

παηδεία ζα ζρεκαηίζνπλ ηε “δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δχλακε” θαη ζα εκπνδίζνπλ ηελ 

παξαπιάλεζε θαη ηνλ ιατθηζηηθφ ιφγν λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ηνπ. Δπεηδή ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο δελ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηη ζα θάλεη ή ζα πεη ν άιινο, αιιά 

πσο ζα αληηδξάζνπκε νη ίδηνη ζε απηφ, δελ αξθεί κφλν ην λα απνθηήζεη ε ρψξα 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο θαη εηιηθξηλείο πνιηηηθνχο. Ο πνιίηεο νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλεηαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη βάζεη απηνχ λα θξίλεη. Απηφ φκσο γίλεηαη κφλν 

φηαλ ν πνιίηεο (εθ)παηδεχεηαη. Γηαηί φπνηνο δηαβάδεη θαη ζθέθηεηαη, ηφηε απνθηά ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

7.2 Ζ απεπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο 

 

Κάηη πνπ πξνθαιεί κεγάιε εληχπσζε είλαη ην δήηεκα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ην 

ειιεληθνχ ιανχ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, θαίλεηαη λα ππνρψξεζε απφ ηε ζπλείδεζε ηνπ 

Έιιελα θαη λα έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηνλ θπληζκφ, ηελ αζέβεηα, ηελ αδηαθνξία θαη ηνλ ζπκφ.  

Ο Έιιελαο δελ είλαη πιένλ ην ίδην επαηζζεηνπνηεκέλνο, φπσο άιινηε. Γελ θαίλεηαη λα 

ζέβεηαη θαη λα εθηηκά ηα ίδηα πξάγκαηα ζπγθξηηηθά κε ην ηη ζεσξνχζαλ ζεκαληηθφ νη 

πξφγνλνη ηνπ. Οη δηαηήξεζε ησλ αμηψλ είλαη θάηη γηα ην νπνίν ζα κπνξνχζακε λα 

ακθηβάιινπκε ζήκεξα βιέπνληαο πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζίγνπλ δεηήκαηα γηα ηα νπνία 

θάπνηε ππήξμε θφζκνο πνπ αγσλίζηεθε ψζηε λα ζεσξνχληαη ζήκεξα “δηαζθαιηζκέλα”. Ο 

ζεβαζκφο ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηελ θνηλσλία είλαη επίζεο θάηη πνπ ηίζεηαη 

ππφ ακθηζβήηεζε φηαλ ηφζν νη πνιίηεο, φζν θαη πνιηηηθά πξφζσπα δελ αληηιακβάλνληαη 
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ηνπο ιφγνπο πίζσ απφ ηε λνκνζεηεκέλε πξνζπάζεηα αιιειεγγχεο πξνο ηα άηνκα γηα 

παξάδεηγκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ο κέζνο Έιιελαο δε θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη ηε ινγηθή 

πίζσ απφ ηε λνκνζεηεκέλε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ζηνηρεηψδνπο ζεβαζκνχ απέλαληη ζε 

θάζε κνξθή δσήο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ηα δψα ζπληξνθηάο. Θα έιεγε θαλείο 

πεξηζζφηεξν πσο ε ειιεληθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο ηείλεη ζηελ απεπαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλήο γλψκεο θαη απηφ είλαη δήηεκα πςίζηεο ζεκαζίαο, θαζψο ε αίζζεζε ηεο επζχλεο ηνπ 

πνιίηε θαη ε επαηζζεζία ηνπ ζα έπξεπε λα απμάλεηαη βιέπνληαο ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα 

αδηαθνξνχλ. ην ηέινο, πξσηίζησο σο άλζξσπνη θαη κεηά σο πνιίηεο, “φ,ηη έρνπκε είκαζηε 

εκείο”.  

 

“Ν’ αγαπάο ηελ επζύλε 

λα ιεο εγώ, εγώ κνλάρνο κνπ 

ζα ζώζσ ηνλ θόζκν. 

Αλ ραζεί, εγώ ζα θηαίσ”    

 

Ν. Καδαληδάθεο  
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Αληί Δπηιφγνπ 

Όζηεξα απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη επηρεηξήζεηο-πξφηππα 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ κηθξέο θνηλσλίεο. Οη επηρεηξήζεηο-πξφηππα είλαη απηέο πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο. Αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο 

εκπηζηνζχλεο, ηφζν ηνπ εξγαδνκέλνπ, φζν θαη ηνπ πειάηε. Γλσξίδνπλ πσο γηα λα είλαη 

βηψζηκεο θαη παξαγσγηθέο νθείινπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο πην απξφβιεπηεο -

αιιά θαη θαζνξηζηηθήο- παξακέηξνπ, ηεο αγνξάο. Ξέξνπλ πσο νη αλζξψπηλνη πφξνη πξέπεη λα 

ελαξκνλίδνληαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο γηα λα 

εληζρχζνπλ ην έξγν ηεο. έβνληαη ηνλ εξγαδφκελν θαη ηνλ πειάηε. Λακβάλνπλ απνθάζεηο 

έρνληαο εμεηάζεη θάζε πηζαλφ ζελάξην θαη έρνληαο κειεηήζεη ηα “ρεηξφηεξα ζελάξηα”. Οη 

επηρεηξήζεηο-πξφηππα πηζηεχνπλ ζην “θαιχηεξν” θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ην “ρεηξφηεξν”. 

Αλαγλσξίδνπλ πσο ε δηαθάλεηα δηαδηθαζηψλ θαη ην “λα θάλνπλ ηα ζσζηά πξάγκαηα” είλαη 

απηφ πνπ ζα αθήλεη ην εζηθφ απνηχπσκα ηνπο ζηελ θνηλσλία, έκκεζα ή άκεζα. Δίλαη 

παξάδνμν ην φηη νη επηρεηξήζεηο -πνπ έγηλαλ πξφηππα- πηνζέηεζαλ κεραληζκνχο πνπ ηνπο 

επέηξεςε λα επηβηψζνπλ, λα δηαηεξεζνχλ θαη λα επεθηαζνχλ, ζθεπηφκελεο ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηνπ “λα ζπλερίζνπλ”, ελψ ηα θφκκαηα ρεηξίζηεθαλ θαη δηαρεηξίζηεθαλ ιαλζαζκέλα ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ αηδέληα ηνπο.  

ε πεξίνδν θξίζεο, ε επηρείξεζε-πξφηππν πίζηεςε πσο δελ είρε άιιε επηινγή απφ ην 

λα επηβηψζεη, ελψ ην θφκκα πσο ήηαλ ε ηδαληθή πεξίνδνο λα ρεηξαγσγήζεη, λα απαμηψζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο ζεζκνχο, λα εξκελεχζεη κε θαζαξά ππνθεηκεληθά 

θξηηήξηα ηα γεγνλφηα θαη λα δηθαηνινγήζεη ζηνπο πνιίηεο -κα πξσηίζησο ζηνλ εαπηφ ηνπ- 

πσο νη απνθάζεηο πάξζεθαλ “ζην φλνκα ηεο ηδενινγίαο”. Αλ θάπνηεο απνθάζεηο ιήθζεθαλ ή 

απνξξίθζεθαλ, απηφ έγηλε γηαηί ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο “ε αγνξά” θαζνξίδεη ηη κπνξεί 

θαη ηη δελ κπνξεί λα γίλεη. Κακία επηρείξεζε πνπ “έζαςε θάησ απφ ην ραιί” ηα πξνβιήκαηα 

ηεο δελ θαηάθεξε λα επηβηψζεη ή λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη ησλ πειαηψλ ηεο. Αθφκα θαη επηρεηξήζεηο-θνινζζνί δελ κπφξεζαλ λα θξχςνπλ “απηφ 

πνπ γηλφηαλ ιάζνο”. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα απφ επηρεηξήζεηο πνπ ηα θαθψο θείκελα 

δελ ηνπο επέηξεςαλ λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη αλη‟ απηνχ άθεζαλ πίζσ ηνπο 

απιήξσηνπο εξγαδφκελνπο θαη ρξέε πξνο ηηο ηξάπεδεο. Έηζη θαη ζηελ πνιηηηθή, ινηπφλ, ην 

λφεκα δελ είλαη λα ππφζρεζαη ελψ δελ κπνξείο λα πξάμεηο, νχηε λα δίλεηο αγλνψληαο ην 

πεξηνξηζκέλν ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεηο, νχηε θαη ην λα παξνπζηάδεηο αλάπηπμε, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα “παίδεηο” κε ηνπο δείθηεο. Αξγά ή γξήγνξα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απνθάζεσλ ή ησλ ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ ζα θαλνχλ. Οη επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία ζα 
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έξζνπλ, αιιά κέρξη ηφηε ζα είλαη “πξφβιεκα ησλ επφκελσλ”. Ζ δηαθνξά κε ηελ επηρείξεζε 

είλαη πσο νη άλζξσπνί ηεο δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα ζθεθηνχλ έηζη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηηο πξνζέζεηο, γηα ηα κέζα θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

“...Πηζηεύσ όκσο όηη παληνύ, ζε όιεο ηηο θπβεξλήζεηο, ζε όια ηα ζηξαηόπεδα, ζε όια ηα 

πνιηηηθά θόκκαηα, ζε όια ηα θνκκαηηθά επηηειεία, ζε όια ηα πξσζππνπξγηθά γξαθεία, ππάξρεη 

κηα μερσξηζηή θάζηα αλζξώπσλ, απηνί πνπ έρνπλ κέζα ηνπο απνζηάγκαηα ιεβεληηάο, 

πεξεθάληαο, αλζξσπηζκνύ θαη πνπ ζηηο θιέβεο ηνπο θπιάεη θάηη εμαηξεηηθό...” 

Γεθαηξία Πεξηζηέξηα, Πέηξνο Καζηκάηεο  
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