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Κράτος και Διακυβέρνηση στο ευρωπαϊκό σύστημα αξιών 

Τάσος Γιαννίτσης, πρ Υπουργός 

Είναι για μένα ένα ιδιαίτερο συναίσθημα να συμμετέχω στο Συνέδριο αυτό, στη μνήμη του 
Γιώργου Παπαδημητρίου και του Δημήτρη Τσάτσου. Και οι δύο είχαν μια εξαιρετικά 
σημαντική συμβολή στην εδραίωση, την εξέλιξη και την ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Και 
οι δύο αισθάνονταν μια μεγάλη εσωτερική ανάγκη να συμβάλλουν ώστε να πάει η Ελλάδα 
κάπου πιο πέρα. Και με τους δύο είχα εξαιρετικά φιλικούς δεσμούς και για τους δύο έτρεφα 
βαθύτατη εκτίμηση. Με τον Γιώργο Παπαδημητρίου  είχα επιπλέον και μια προσωπική σχέση 
που δεν στηριζόταν απλώς σε δεσμούς φιλίας ή συναδελφικής συνύπαρξης.  Πήγαινε πολύ 
πιο πέρα. Ηταν θέμα ενός συνολικού τρόπου προσωπικής λειτουργίας και κοινών βιωμάτων. 
Η απώλειά του, στο χρόνο και με τον τρόπο που έγινε, ήταν ένα επώδυνο πλήγμα για μένα 
και πάρα πολλούς.  

Στην ομιλία μου με ενδιαφέρει να δω τι σημαίνει Κράτος και Διακυβέρνηση για την δική μας 
πραγματικότητα. Ακόμα περισσότερο, με ενδιαφέρει να προσδιορίσω τι λείπει, ώστε να 
σταματήσει η Ελλάδα να ταλαντεύεται γύρω από το τέλμα και οι Ελληνες πολίτες να 
αρχίσουν να βλέπουν μια θετική προοπτική. Επέλεξα να μιλήσω για το Κράτος και την 
Διακυβέρνηση, γιατί εκφράζουν την δύναμη και την εξουσία και γιατί ιστορικά, δύναμη και 
εξουσία αποτελούν κομβικά στοιχεία της λειτουργίας μιας κοινωνίας. 

Γενιές οικονομολόγων των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών είχαν μάθει –ακόμα και από τα 
νεοκλασικά εγχειρίδια– ότι οι αδυναμίες ή η αποτυχία της Αγοράς μπορεί να 
αντιμετωπιστούν από το Κράτος. Αυτό στην πορεία αποδείχθηκε μια λανθασμένη υπόθεση. 
Εδώ και καιρό, δίπλα στις αποτυχίες της Αγοράς, προστέθηκαν οι αποτυχίες του Κράτους. Η 
αρχική κεντρική υπόθεση θεωρούσε, ότι οι κυβερνήσεις με μοχλό το Κράτος παρεμβαίνουν 
για να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον, το οποίο αποτυγχάνει να εξυπηρετήσει η Αγορά. 
Ότι η Αγορά αποτύγχανε ήταν ορατό. Ότι, όμως, και το Κράτος θα αντιμετώπιζε οπωσδήποτε 
με επιτυχία το πρόβλημα, αποδείχθηκε επίσης λάθος. Ακριβέστερα, αλλού –όπως στην 
Ελλάδα- αποδείχθηκε λάθος και αλλού ορθό. Επίσης, στην ίδια χώρα, ανάλογα με το πεδίο 
παρέμβασης, σημειώθηκαν τόσο επιτυχίες, όσο και αποτυχίες, ανάλογα με το πρόβλημα, το 
πεδίο και τον χρόνο της παρέμβασης.  Δεν ήταν η θεωρία το πρόβλημα, αλλά η πράξη. 

Στις δεκαετίες που πέρασαν, μέσα από τις εναλλαγές και τις διαδοχικές ικανοποιήσεις και 
απογοητεύσεις των πολιτικών σχημάτων που κυριάρχησαν στη χώρα μας, το ζητούμενο 
κατέληγε συχνά να πάρει τη μορφή του μονότονου αιτήματος για ένα «άλλο Κράτος». Ποτέ 



δεν οδηγούσε στην παραδοχή, ότι το Κράτος, με τις συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές 
δομές που κυριαρχούσαν, απλώς δεν μπορούσε να υλοποιήσει αυτό που θεωρητικά και πολύ 
πρακτικά ήταν ζητούμενο. Κάθε αποτυχία γεννούσε νέα επιχειρήματα, ότι κάποιο «άλλο» ή 
«εναλλακτικό» Κράτος θα έδινε μια πιο ικανοποιητική λύση. Όμως, τι σήμαινε αυτό το 
επαναλαμβανόμενο «άλλο»; Σήμαινε μια παραπομπή σε αναρίθμητα ακατόρθωτα, ως εάν οι 
αποτυχίες που σημειώνονταν ήσαν θέμα απλώς μιας κακής εκτίμησης. Γιατί ακατόρθωτα; 
Γιατί οι εσωτερικές συνθήκες σε μια κοινωνία (οι ισορροπίες συμφερόντων, οι δομές 
παραγωγής, άλλα ενδογενή αίτια και αδυναμίες) έκαναν ακατόρθωτο, αυτό που σε άλλες 
κοινωνίες ήταν κατορθωτό (π.χ. πραγματική και ισχυρή ανάπτυξη, αποτελεσματική 
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αποτελεσματικό σύστημα υγείας ή κοινωνικής 
προστασίας). Η υπεκφυγή μέσα από την παραπομπή σε ένα ακατόρθωτο εναλλακτικό 
αποτέλεσμα δεν ήταν παρά η συγκάλυψη μιας συστημικής  αποτυχίας. 

Ενας πολύ σημαντικός λόγος για να συζητήσει κανείς σήμερα, ξανά, για το Κράτος, από 
συνολική άποψη, είναι ότι κάτω από την επίδραση ισχυρών εξελικτικών διαδικασιών και 
μετασχηματισμών μέσα και έξω από τον εθνικό χώρο, το μοντέλο κρατικής λειτουργίας που 
κυριάρχησε μεταπολεμικά σε μεγάλα τμήματα του διεθνούς συστήματος, έχει γνωρίσει 
σημαντικές μεταβολές. Αλλαγές τέτοιου χαρακτήρα συζητούνται ξανά και ξανά στην ιστορία 
της εξέλιξης. Όμως, στην φάση που βρισκόμαστε, υπάρχει και ένα πρόσθετο 
διαφοροποιητικό στοιχείο. Σήμερα, δεν βιώνουμε απλώς σημαντικές αλλαγές. Βιώνουμε 
πολλές και ταυτόχρονες σημαντικές αλλαγές, σε παράλληλο χρόνο και μέσα σε εξαιρετικά 
σύντομα διαδοχικά κύματα. Βιώνουμε αυτό που ονομάστηκε ‘επιτάχυνση της ιστορίας’1, 
δηλαδή μια επιτάχυνση των ρυθμών αλλαγής σε ο,τι αφορά ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα 
εσωτερικών και διεθνών σχέσεων και ισορροπιών. Διαδικασίες οικονομικές, πολιτικές, 
γεωπολιτικές, ενεργειακές, δημογραφικές, τεχνολογικές αλλάζουν τον κόσμο μας σε πολύ 
βραχύτερο χρόνο και πολύ πιο έντονα από ότι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ιστορίας  

Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι ουδέτερες για τις λειτουργίες του Κράτους, της Διακυβέρνησης 
και της πολιτικής. Δημιουργούν κινδύνους για όσους υφίστανται τις αλλαγές, είτε 
αναφερόμαστε σε κοινωνίες, είτε σε άτομα, είτε σε επιχειρήσεις και παραγωγικά συστήματα. 
Επιβάλλουν νέες, ευέλικτες, καινοτόμες και γρήγορες αντιδράσεις και αναπροσαρμογές 
στρατηγικής, προκειμένου να διασφαλίσει μια κοινωνία τους στόχους της. Τις επιβάλλουν 
στο Κράτος, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία την ίδια. Το Κράτος είναι αναγκαίος μοχλός 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν οι εξελίξεις στο παγκόσμιο 
σκηνικό, και πολύ περισσότερο των προβλημάτων που δημιουργεί μια βαθιά κρίση. 
Επιπλέον, πολλά και πολύ σημαντικά προβλήματα μιας σύγχρονης κοινωνίας είναι 
παγκόσμια (κλιματική αλλαγή, ενέργεια, τεχνολογία-γνώσεις, διατροφή, υγεία) και γι αυτό η 
αντιμετώπισή τους προϋποθέτει ισχυρή συλλογική κρατική βούληση και αποτελεί 
αντικείμενο της παγκόσμιας διακυβέρνησης.  

Είναι αναγκαία όμως μια διευκρίνιση. Οταν αναφέρομαι στο Κράτος, δεν εννοώ οποιοδήποτε 
Κράτος ή μορφή Διακυβέρνησης. Υπάρχουν επιτυχημένες ή αποτελεσματικές και 
αποτυχημένες μορφές Διακυβέρνησης. Με ποιο τρόπο κράτη, πολιτικά συστήματα και 
κοινωνίες χρησιμοποιούν την πολιτική και για ποιες προτεραιότητες, και πώς χειρίζονται τα 
                                                            
1 Εκφραση από τον David Halevy, ‘Essai sur l’ acceleration de l’ histoire’,   στο P.A. Taguieff, L’ effacement de l’ 
avenir (Paris, ed. Galilee, 2000), σελ.68. 



ζητήματα μετασχηματισμού, εξέλιξης και προσαρμογής στα εκάστοτε νέα δεδομένα, είναι 
ένα θέμα για το οποίο κάθε σύστημα δίνει την δική του απάντηση. Η απάντηση αυτή 
καθορίζει και την θέση του σε σύγκριση με τους ‘άλλους’. Αν μια κοινωνία και το σύστημα 
εξουσίας της  αρνείται να κατανοήσει τον κόσμο, δεν θα είναι ο κόσμος που θα βγει χαμένος.  

Στην ουσία, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, κερδισμένος βγαίνει όποιος επιτυγχάνει να κατανοεί τις 
αλλαγές, τις ευκαιρίες και τις προσαρμογές που πρέπει να κάνει. ‘Κάθε φορά που 
αποτυγχάνουμε να παρακολουθήσουμε τους ιστορικούς μετασχηματισμούς και να 
εκσυγχρονίσουμε τις κοινωνίες μας, τότε θα μας εκσυγχρονίσουν ανεξέλεγκτες δυνάμεις της 
αγοράς’ (G. Schroeder). Με ανεξέλεγκτο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που εμείς ξέρουμε, 
ότι δεν είναι κάτι θεωρητικό. Το διαπιστώσαμε τα τελευταία έξη χρόνια, με την κατάρρευση 
της χώρας, την φτωχοποίηση της κοινωνίας, την επιδείνωση βασικών συλλογικών 
λειτουργιών, όπως εκπαίδευση, υγεία, άμυνα, και την καταβολή ενός τιμήματος, που με 
διάφορες μορφές θα πληρώνουμε για πολύ ακόμα.  

Με τις επισημάνσεις αυτές, θεωρώ ότι μια συζήτηση για το Κράτος και την Διακυβέρνηση σε 
μια χώρα σε κρίση, εννοώ προφανώς την Ελλάδα, πρέπει να έχει κατά νου ορισμένα κεντρικά 
ερωτήματα, από τα οποία θα αναφερθώ επιλεκτικά σε τέσσερα: 

‐ Τι πήγε στραβά και η οικονομία κατέρρευσε το 2009, αλλά και τι πήγε ξανά στραβά 
και μέσα σε επτά χρόνια κρίσης δεν δημιουργήθηκε μια πιο ευοίωνη προοπτική, όπως 
σε άλλες χώρες κρίσης;  

‐ Σε ποιο βαθμό κεντρικές λειτουργίες του Κράτους καθόρισαν την πορεία προς την 
κατάρρευση καθώς και το βάθος και την διάρκεια της κρίσης; Ειδικότερα, τι ρόλο 
έπαιξαν χαρακτηριστικά, όπως η πολιτική ‘αναποτελεσματικότητα’, η πολιτική 
διαφθορά, το αναιμικό θεσμικό σύστημα, η μαζική και απροσχημάτιστη προσφυγή 
στα δάνεια του παγκοσμιοποιημένου τραπεζικού συστήματος ως μοχλός μιας 
επίπλαστης αναπτυξιακής εξέλιξης, τι ρόλο παίζει η αντίσταση σε κάθε 
μετασχηματισμό που θα προετοίμαζε τη χώρα  στο να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικότερα τις ευρύτατες μεταβολές των διεθνών και εθνικών μας 
πραγματικοτήτων;  

‐ Αν το ευρωπαϊκό σύστημα ‘αξιών’ ή αρχών έχει θέση στον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε τις μεταβολές στον σύγχρονο κόσμο, αν αντιλαμβανόμαστε 
πράγματι τις μεταβολές αυτές στο χρόνο που συμβαίνουν και όχι καθυστερημένα, και 
ποια θέση θέλουμε εμείς να έχουμε στον σύγχρονο κόσμο;  

‐ Αν ως συλλογικό υποκείμενο λαμβάνουμε πράγματι υπ’ όψη τους κινδύνους των 
επιλογών που κάνουμε και ποιο είναι το κοινωνικό και εθνικό κόστος της επέλευσης 
κινδύνων που συχνά αγνοήσαμε στην ιστορία μας και θέλουμε συνεχώς να αγνοούμε; 

Ερωτήματα όπως αυτά σχετίζονται ευθέως με το είδος της Διακυβέρνησης που θέλουμε να 
έχουμε ως χώρα, τις υποκείμενες αξίες που διαπερνούν τη μορφή Διακυβέρνησης στην 
Ελλάδα και την δυναμική απόκλισης που συντελείται σήμερα μεταξύ Ελλάδας και του 
ευρωπαϊκού ή και του διεθνούς, συστήματος, του οποίου αποτελούμε τμήμα.  



Αναφέρθηκα περισσότερες φορές στον όρο ‘ευρωπαϊκό σύστημα αξιών’. Είναι σκόπιμο να 
κάνω τρεις επισημάνσεις: α) ότι ο όρος αυτός έχει ένα δυναμικό περιεχόμενο, με την έννοια 
ότι ακόμα και πριν την κρίση, και πολύ περισσότερο στην κρίση, αυτό το σύστημα αξιών 
αποδυναμώνεται, μετασχηματίζεται και διευρύνεται με νέα στοιχεία, όπως ο ευρω-
σκεπτικισμός, ο αντι-ευρωπαϊσμός, η έλλειψη ανοχής και η βία, η αποδυνάμωση της έννοιας 
της αλληλεγγύης και η ενδυνάμωση μορφών διακυβερνητικού χαρακτήρα, που οδηγούν την 
διαδικασία ολοκλήρωσης μακριά από τη διαδρομή που ακολουθούσε μέχρι κάποια χρόνια 
πριν, β) ότι η αναφορά στο ευρωπαϊκό σύστημα αξιών για μια χώρα μέλος της Ε.Ε., σημαίνει 
ότι εντάσσεται σε ένα ολόκληρο σύστημα κανόνων που είναι υποχρεωτικοί για όλους και που 
επηρεάζει  την δυναμική όλων, και γ) ότι το ευρωπαϊκό σύστημα αξιών ως σημείο αναφοράς 
δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ισχυρές αδυναμίες ή σημεία κριτικής. Αντίθετα.  

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, θα έλεγα, ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές 
διαφοροποιήσεις στις αξίες και στις μορφές Διακυβέρνησης, τις οποίες θα ήταν λάθος να τις 
βλέπουμε ως ένα συνεκτικό σύνολο που μάλιστα το εξιδανικεύουμε. Αλλωστε, αν ήθελε 
κανείς να μείνει σε οικονομικές επιδόσεις, μπορεί να αναφερθεί, πέρα από το ευρωπαϊκό 
υπόδειγμα, και σε άλλα αναπτυξιακά υποδείγματα, όπως της ΝΑ Ασίας, της Κίνας, 
ορισμένων χωρών της Λατ. Αμερικής. Όμως, σε όλες τις περιπτώσεις αυτές οι οικονομικές 
επιδόσεις δεν συνδυάστηκαν ούτε με την ευρωπαϊκή δημοκρατία, ούτε με το ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Κράτος. Γι αυτό, παρά τις μεταβολές και αδυναμίες που μπορεί κανείς να 
επισημάνει με το πέρασμα του χρόνου, και ιδιαίτερα με την κρίση, ο συνδυασμός 
Δημοκρατία-Κοινωνικό Κράτος-Ανάπτυξη, ακόμα και  στη σημερινή ύφεση, εξακολουθεί να 
χαρακτηρίζει την Ευρώπη περισσότερο από κάθε άλλο ευρύτερο σύνολο στο διεθνές 
σύστημα, και σίγουρα από την χώρα μας. Και γι αυτό επιστρέφουμε στο ευρωπαϊκό 
υπόδειγμα.  Μέσα στο ευρωπαϊκό υπόδειγμα βέβαια, διαπιστώνουμε, ότι το αποτέλεσμα της 
κρατικής λειτουργίας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες οδηγεί σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. 
Έτσι, διαφορετικά συμπεράσματα συνάγει κανείς, αν αναλύσει τα σχηματικά χαρακτηριστικά 
και τις ομοιότητες ή τις διαφορές  των λειτουργιών του Κράτους στις διάφορες χώρες ή, 
κυρίωε, αν αναλύσει την πραγματικότητα και τα αποτελέσματα στα οποία οι λειτουργίες 
αυτές οδηγούν. Αυτό που τελικά μετράει είναι τι ‘συνολικό αποτέλεσμα’ δημιουργεί ένας 
τύπος Διακυβέρνησης σε μια κοινωνία, επισημαίνοντας, όμως, ότι η έννοια ‘συνολικό 
αποτέλεσμα’ δεν έχει ούτε μονοσήμαντο, ούτε σταθερό ή βέβαιο περιεχόμενο.  

Μια ακόμα επισήμανση, είναι, ότι ένα σύστημα πολιτικών ή άλλων αξιών δεν μπορεί να έχει 
γενική ισχύ, καθώς οι επιπτώσεις του είναι διαφορετικές σε διαφορετικές κοινωνίες και 
χώρες, αλλά και σε διαφορετικά τμήματα μιας ίδιας κοινωνίας. Συνεπώς, η αναφορά σε ένα 
‘ευρωπαϊκό σύστημα αξιών’ στη Διακυβέρνηση δεν παρακάμπτει περιορισμούς αυτής της 
μορφής. Αν όμως, οι αξίες και αρχές είναι απόλυτα λογικό να κρίνονται ανάλογα με τις 
επιπτώσεις που έχουν σε τμήματα της κοινωνίας, η ιστορική εμπειρία, έχει αναδείξει κάποιες 
αρχές, που στην ουσία είναι ενδιάμεσα εργαλεία για να πετύχει κανείς ένα ευρύτερο φάσμα 
αξιών που θέτει ως στόχο. Έτσι, τα κεντρικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού Κράτους, 
δηλαδή ενός Κράτους με χαμηλή διαφθορά και με χαμηλό κόστος για τους πολίτες ή το 
παραγωγικό σύστημα ή για την δημιουργία συνθηκών εμπιστοσύνης, εκφράζουν αξίες-



εργαλεία, η πραγμάτωση των οποίων επιτρέπει την επιδίωξη ενός μεγάλου εύρους πιο 
γενικών αξιών και στόχων.  

Θα διευκρινίσω, επιπλέον, ότι λίγο ενδιαφέρει, αν το σύστημα αξιών και αρχών στο οποίο 
αναφέρομαι είναι σήμερα πράγματι κυρίαρχο στον ευρωπαϊκό χώρο,  αν διατηρεί στην 
Ευρώπη την μορφή που είχε στο παρελθόν ή αν αλλοιώνεται. Η διαχωριστική γραμμή που 
θεωρώ ότι πρέπει να ενδιαφέρει, είναι ποιες αξίες, αρχές, επιλογές μπορούν να οδηγήσουν 
μια χώρα -την δική μας χώρα- έξω από την κατάσταση κρίσης που βρίσκεται σήμερα. 
Υπάρχουν σήμερα δύο κεντρικά ερωτήματα: Πρώτον, πώς μπορούμε να πετύχουμε το 
αποτέλεσμα αυτό αντιμετωπίζοντας το κόστος της ανικανότητας, της διαφθοράς, της άγνοιας 
ή του πολιτικού βολονταρισμού το οποίο είναι σταθερά σημαντικό χαρακτηριστικό της 
Διακυβέρνησης στη χώρα, και δεύτερον, αν θέλουμε, αν μπορούμε, και σε ποιο βαθμό, να 
περιορίσουμε τις ασύμμετρες επιβαρύνσεις που έχουμε σωρεύσει για τις γενιές που θα 
κληθούν αύριο να πληρώσουν την πρόσκαιρη και αρπακτική ευημερία που θελήσαμε να 
έχουμε για 2-3 δεκαετίες σε βάρος τους. Εννοώ, κυρίως, τα οικονομικά και όχι τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία είναι αποτέλεσμα απληστίας και άγνοιας των 
τελευταίων εκατό ή και παραπάνω ετών, και τα οποία για πολύ καιρό είναι μη αναστρέψιμα 
και θα επιβαρύνουν άδικα όσους θα ζουν στις επόμενες δεκαετίες ή και αιώνες.  

Στην προβληματική αυτή δεν θεωρώ ότι πρέπει να αναζητήσουμε την σχέση αίτιου-αιτιατού 
μόνο στην κατεύθυνση των επιπτώσεων που έχει η κρίση στην Διακυβέρνηση στην Ευρώπη ή 
στην Ελλάδα. Πρέπει να δούμε μήπως υπάρχει και μια αντίστροφη σχέση αίτιου-αιτιατού. Αν 
δηλαδή, η πολιτική, αντί να είναι μόνο παθητικός δέκτης των επιδράσεων που προανέφερα, 
αποτελεί πηγή των επιδράσεων αυτών και προκαλεί η ίδια  προσδοκίες, αντιλήψεις, 
συμπεριφορές και οικονομικές ή άλλες δυναμικές, που είναι πηγή κρίσης και τις συνέπειες 
των οποίων στη συνέχεια  καλείται να αντιμετωπίσει. Η απάντησή μου στο ερώτημα αυτό 
είναι θετική, με την έννοια ότι υπάρχει μια αμφίπλευρη λειτουργία αίτιου-αιτιατού, η αρχή 
της οποίας είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτη και μάλλον αδιάφορη για το τελικό αποτέλεσμα.  

Κεντρική θέση μου γύρω από την οποία θα επικεντρωθώ στο πλαίσιο αυτής της ομιλίας, είναι 
ότι οι βαθμοί ελευθερίας της Ευρώπης και ακόμα περισσότερο της Ελλάδας στην άσκηση της 
πολιτικής, μέσα στις σημερινές και αυριανές συνθήκες,  στενεύουν επικίνδυνα. Η 
συρρίκνωση αυτή των επιλογών προκύπτει από την ίδια την διαδικασία της εξέλιξης, και 
ιδιαίτερα  επειδή η κρίση δημιουργεί δύσκολες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 
συνθήκες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκοί λαοί πιέζονται 
οικονομικά και πολιτικά να αντιμετωπίσουν όλο και περισσότερο τα εντεινόμενα εσωτερικά 
τους προβλήματα. Η Ευρώπη δέχεται τις επιπτώσεις των τεκτονικών ανακατατάξεων στο 
διεθνές σκηνικό, όπου αλλάζουν οι συσχετισμοί δύναμης και ευημερίας και όπου μια 
αναστροφή της σημερινής εξασθένησης της θέσης της δεν είναι διόλου δεδομένη. Βέβαια, τις 
ίδιες συνέπειες των ευρύτερων ανακατατάξεων δέχεται και η Ελλάδα. Κάτω από τέτοιους 
περιορισμούς, με οποιοδήποτε σενάριο,  η ενδυνάμωση των δικών μας προσπαθειών και 
ικανοτήτων θα παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο απ’ ότι στο παρελθόν για το πώς θα πορευτούμε 
στην επόμενη δεκαετία.  



Αν η Ελλάδα παραμένει μέλος του ευρωπαϊκού συστήματος είναι σίγουρο πάντως, ότι στα 
επόμενα χρόνια δεν θα μπορούμε να απολαύσουμε ούτε τα χρηματοδοτικά επενδυτικά 
προγράμματα που στήριξαν τις επενδύσεις και τις δαπάνες μας για δυόμισι δεκαετίες, ούτε το 
ίδιο μεγάλο ύψος αγροτικών επιδοτήσεων, ούτε το ίδιο ύψος δανείων ή χαμηλό κόστος 
κεφαλαίου, ούτε και τον ίδιο βαθμό αλληλεγγύης. Αν, αντίθετα, για οποιουσδήποτε λόγους, 
δεν συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό σύστημα, οι εθνικές μας προσπάθειες και ικανότητες και ο 
ρόλος της Διακυβέρνησης και του Κράτους μας γίνονται ακόμα πιο κρίσιμα στοιχεία των 
επιδόσεών μας. Και στις δύο συνεπώς περιπτώσεις οι δικές μας επιλογές και ικανότητες και η 
δική μας αποφασιστικότητα θα καθορίσουν την πορεία μας. Η κρίση θα μας έχει δώσει, 
θεωρητικά τουλάχιστον, ένα εξαιρετικά σημαντικό μάθημα: θα ξέρουμε τι εμείς έχουμε κάνει 
λάθος και τι δεν θα έπρεπε να ξανακάνουμε, αν δεν θέλουμε να φτάσουμε ξανά στην 
αποτυχία. Η απόσταση, βέβαια, της θεωρίας από την πράξη είναι τεράστια και η γνώση δεν 
σημαίνει πολλά για την πράξη. Οδυνηρά μαθήματα πήραμε πολλά στην ιστορία μας, αλλά 
αυτό δεν απέτρεψε την επανάληψη των ίδιων λαθών. 

Σε μια τέτοια λογική, δύο παράγοντες είναι εξαιρετικά σημαντικοί στον προβληματισμό για 
το Κράτος  και την Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, καθώς καθορίζουν την κατάστασή μας 
σήμερα και το μέλλον μας αύριο: α) ότι η επιτυχία μας εξαρτάται από μια βαθιά 
μεταρρύθμιση στο Κράτος, στους θεσμούς και στις μορφές Διακυβέρνησης, που θα φέρουν 
την χώρα σε ανοδική κλίση, αλλά και ότι β) για να γίνει αυτό, πρέπει να δημιουργείται 
σταδιακά μια πιο ισχυρή παραγωγική βάση, η οποία θα περιορίζει την εξάρτηση της 
ευημερίας μας από την άμεση ή συγκεκαλυμμένη συνεχή αναζήτηση μαζικών νέων δανείων 
και κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές. Και τα δύο αποτελούν εξαιρετικά ριζοσπαστικές 
μεταβολές στον τρόπο Διακυβέρνησης και γι αυτό σε μια χώρα, όπου βαθιές ισορροπίες 
συμφερόντων και στερεότυπα καθορίζουν μακροχρόνια τις αδυναμίες της, έχουν μικρή 
πιθανότητα επιτυχίας.  

Εξειδικεύοντας την επιχειρηματολογία αυτή, θα υποστηρίξω, ότι τα πεδία που μας 
διαφοροποιούν έντονα από ο,τι μπορούμε να αναφέρουμε ως ‘ευρωπαϊκό  σύστημα 
Διακυβέρνησης’ είναι η έλλειψη μιας ‘στρατηγικής Διακυβέρνησης’, η διάχυτη απουσία 
σταθερού θεσμικού πλαισίου και το πολύ πιο αδύναμο Κράτος-Δικαίου, σε συνδυασμό με 
τον διάχυτο βαθμό πολιτικής διαφθοράς, και η ανάγκη οργάνωσης μιας αναπτυξιακής 
οικονομικής πολιτικής. Κρίσιμο στοιχείο των διαφορών μας είναι η αδυναμία κατανόησης, 
ότι η άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής σε κάθε τομέα συνεπάγεται αφ’ ενός την τήρηση 
κανόνων και μιας πειθαρχίας στη σχέση στόχων και εργαλείων και αφ’ ετέρου, την 
προώθηση μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, που θα στηρίξουν τους άλλους τρεις παράγοντες 
που αναφέρθηκαν. 

α)  Η έλλειψη μιας στρατηγικής Διακυβέρνησης 

Διακυβέρνηση και άσκηση πολιτικής, όταν επιδιώκουν ουσιαστικές αλλαγές, 
αντιμετωπίζουν, αναπόφευκτα, ισχυρές αντιδράσεις. Από πολιτική οπτική, σημασία δεν έχει 
τι αντιδράσεις αναπτύσσονται, αλλά πού μπορεί μια κοινωνία να φτάσει παρά τις αντιδράσεις 
και πώς μέσα από την άσκηση πολιτικής και την δημιουργία νέων βαθμών ελευθερίας μπορεί 
να γίνει εφικτό αυτό που φαίνεται σήμερα ανέφικτο, αλλά τελικά είναι εφικτό. Όλα δεν μπορεί 



να γίνουν εφικτά σε οποιοδήποτε χρόνο. Όμως, Διακυβέρνηση σημαίνει στρατηγική. Και 
στρατηγική σημαίνει γνώση, αίσθηση υπευθυνότητας για το συλλογικό συμφέρον, πειθαρχία 
και, κυρίως, ικανότητα εκμάθησης, δηλαδή ‘μαθαίνω να μαθαίνω’ (learning to learn) από τα 
δικά μου λάθη και τα λάθη των άλλων, από την ιστορία, από άλλες περιπτώσεις, από το 
περιβάλλον στο οποίο κινούμαι.  Ωστόσο, νέες ιδέες, ακόμα και στην εποχή μας, 
αντιμετωπίζονται στην κοινωνία μας περισσότερο ως κίνδυνος για την πολιτική εξουσία ή 
την κοινωνική τάξη πραγμάτων, παρά ως ευκαιρία για αντιμετώπιση προβλημάτων2. 

Ο κρίσιμος κρίκος βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στις συνθήκες που διαμορφώνονται και στις 
συνέπειές τους: Πώς θα διαμορφώσει και στη συνέχεια θα εκμεταλλευτεί κανείς τις 
συνθήκες, ώστε να επιτύχει μεγαλύτερο όφελος. Σε ένα κλασικό κινεζικό βιβλίο στρατηγικής, 
αναφέρεται: Ο στρατός που νικάει είναι εκείνος που νίκησε πριν ακόμα μπει στη μάχη. Ο 
στρατός που νικιέται είναι εκείνος που ψάχνει την νίκη την ώρα του αγώνα3. Όλα κρίνονται 
εκ των προτέρων. Στρατηγική σημαίνει ‘να μην πράττεις τίποτα, αλλά να γίνουν όλα’. Λίγο 
αντιφατικό. Όμως, η φαινομενική αντίφαση μπορεί να γεφυρωθεί μέσα από μια αλυσίδα 
αλλαγών, που προωθεί η δύναμη και η εξουσία, και που αφορούν τους όρους του παιχνιδιού, 
της εξέλιξης και της μεταβολής κρίσιμων συνθηκών, όπως και τον χειρισμό μεγάλων 
προβλημάτων που εκτείνονται σε βάθος χρόνου και που παραπέμπουν σε μια διαδοχή 
περισσότερων επιλογών. Αυτό που τελικά μετράει, είναι τα αποτελέσματα των επιλογών4.   

Οι αναφορές αυτές στην ουσία τους σημαίνουν, ότι η επιτυχημένη πορεία μιας κοινωνίας ή 
μιας χώρας, ιδίως σε φάση κρίσης, δεν γίνεται με αποσπασματικές, σπασμωδικές, 
επιφανειακές κινήσεις, και ότι οι δομές της Διακυβέρνησης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
τους,  τείνουν να ωθήσουν μια χώρα σε διαφορετικά μονοπάτια ανάπτυξης ή μη-ανάπτυξης 
στον σύγχρονο κόσμο. Όταν η διαδρομή είναι λάθος και η διαδικασία αυτή έχει προχωρήσει 
αρκετά, τότε έχουν δημιουργηθεί ήδη συνθήκες αποτυχίας.  

β) Η διάχυτη απουσία σταθερού θεσμικού πλαισίου σε συνδυασμό με τον διάχυτο βαθμό 
πολιτικής διαφθοράς 

Σε ένα πολύ γνωστό και σημαντικό βιβλίο με τίτλο ‘Γιατί αποτυγχάνουν τα Κράτη;’, οι 
Daron Acemoglou  και James Robinson επισημαίνουν τον αποφασιστικό ρόλο που παίζουν 
στην ιστορία οι θεσμοί στην ανάπτυξη, την καθυστέρηση ή την αποτυχία των Κρατών. 
Θεσμοί δεν είναι μόνο οι νόμοι και οι θεσμικές αποφάσεις. Είναι και οι εμπεδωμένες 
πρακτικές, ο τρόπος εφαρμογής του νομοθετικού συστήματος, ο τρόπος απονομής της 
δικαιοσύνης, ο τρόπος άσκησης της εξουσίας, ο τρόπος ελέγχου της εξουσίας. Στους θεσμούς 
συμπεριλαμβάνονται επίσης, το πώς είναι κατανεμημένη η πολιτική δύναμη σε μια κοινωνία, 
πόσο συγκρουσιακά ασκείται, αν ασκείται για να επιτευχθούν συλλογικοί στόχοι ή στόχοι 
μειοψηφιών ή, επίσης,  αν ασκείται για να επιτευχθούν συλλογικοί στόχοι, που να μην 

                                                            
2    J. D.  Sachs,  Twentieth‐Century  Political  Economy: A Brief History  of Global  Capitalism, Oxford  Review  of 
Economic Policy, 15, No.4, σελ. 92. 

3 Στο ίδιο,  σελ.52επ.  

4 Στο ίδιο, σελ. 74. 



οδηγούν στον αποκλεισμό μειοψηφιών. Το πώς λειτουργούν οι θεσμοί σε μια χώρα 
σφυρηλατεί την επιτυχία ή την αποτυχία της Διακυβέρνησής της και της χώρας συνολικά5. Η 
σχέση θεσμών, εξουσίας και επιτυχίας ή αποτυχίας επισημάνθηκε και σε μια άλλη ανάλυση, 
αυτή του F. Fukujama6, για το ρόλο των πολιτικών θεσμών στο να εξασφαλίσουν τα στοιχεία 
της Εμπιστοσύνης,  της σταθερότητας και του Κράτους Δικαίου σε μια κοινωνία. Τελικά, 
σύμφωνα με ευρύτερα παραδεκτές διαπιστώσεις, οι οικονομικοί θεσμοί καθορίζονται από την 
δύναμη, δηλαδή, κυρίως, από  το πολιτικό σύστημα εξουσίας.  

Αξίες, θεσμοί, εμπιστοσύνη, συνθήκες σταθερότητας, οδηγούν αναγκαστικά και στο στοιχείο 
της διαφθοράς. Δεν θα σταθώ στις μορφές διαφθοράς με νομική-θεσμική έννοια, που 
συνίστανται στην παραβίαση κανόνων του ποινικού δικαίου. Πρόκειται για περιπτώσεις 
ατομικής διαφθοράς. Θα σταθώ στις ενέργειες, που χωρίς να παραβιάζουν νομικούς ή άλλους 
ρυθμιστικούς κανόνες, παίρνουν τη μορφή μιας πιο εκλεπτυσμένης πολιτικής διαφθοράς ή, 
επιπλέον, και μιας διαφθοράς, που χαρακτηρίζεται ως ‘μετα-διαφθορά’7. Η τελευταία παίρνει 
τη μορφή της πολιτικής παρέμβασης στο ίδιο το ρυθμιστικό σύστημα και στη διατύπωση των 
ρυθμιστικών κανόνων, με στόχο να εξασφαλίσει θεσμική κάλυψη και τυπική νομιμότητα για 
πράξεις, που στην ουσία έχουν συνειδητά ζημιογόνο αποτέλεσμα για το συλλογικό 
συμφέρον, καθώς κατά κύριο λόγο στοχεύουν στην εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων.  
 
Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς, ότι σημαντικό τμήμα της διαφθοράς που συντελείται 
στη δημόσια σφαίρα γίνεται πολλές φορές με την πλήρη τήρηση των τυπικών κανόνων. Αυτό 
θέτει το κρίσιμο ερώτημα, πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για διαφθορά, αφού δεν υπάρχει το 
στοιχείο της θεσμικής παραβίασης, χωρίς να περάσει σε θεσμικά και δημοκρατικά 
επικίνδυνες μορφές λειτουργίας. Από νομική ή τυπική άποψη, διαφθορά ίσως δεν υπάρχει. 
Από ουσιαστική σκοπιά όμως η διαφθορά μπορεί να είναι υπαρκτή. Όταν π.χ. η δημόσια 
διοίκηση δεν χρειάζεται καμιά πρόσθετη πρόσληψη, αλλά  γίνονται προκηρύξεις για χιλιάδες 
προσλήψεις ή όταν ένα έργο είναι περιττό, αλλά προχωράει και δαπανώνται εκατομμύρια για 
να εισπραχθούν ‘μεσιτικά’ ή όταν λαμβάνονται θεσμικές αποφάσεις που απονέμουν 
σκανδαλώδη εισοδηματικά προνόμια σε ολόκληρες κατηγορίες πολιτών ή όταν ανατίθενται 
δημόσια έργα, με όλους τους κανόνες της νομοθεσίας, όχι όμως επειδή υπάρχει ανάγκη, αλλά 
για να εξασφαλιστούν πολιτικά ανταλλάγματα από τον πληθυσμό μιας περιοχής ή από 
ιδιωτικά συμφέροντα, όλα γίνονται –συνήθως-  νομότυπα. Στην ουσία, πρόκειται για μια 
φαινομενική αναποτελεσματικότητα (με  κριτήρια εθνικού συμφέροντος), αλλά άκρως 
αποτελεσματική πρακτική από πλευράς κομματικών επιδιώξεων,  και μια κατασπατάληση 
δημόσιων πόρων σε βάρος της χώρας, οι οποίες δεν συντελούνται για το σκοπό που 
εμφανίζεται, αλλά για να δημιουργηθούν οφέλη διαφορετικού τύπου. Αυτός ο τύπος 
πολιτικής διαφθοράς είναι διάχυτος και απόλυτα διαβρωτικός. 
 
 Διαφθορά δεν είναι μόνο μια νομική παραβίαση. Πέρα από τις νομικές κυρώσεις, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί και με μια διαφορετική οργάνωση της Διακυβέρνησης, όπου η νομιμοποίηση 
θα προκύπτει από μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα των αποφάσεων. 
Προφανώς εγείρονται εξαιρετικά ευαίσθητα ερωτήματα, στα οποία όμως δεν θα υπεισέλθω 
εδώ. Θα περιοριστώ να αναφέρω, ότι το προφανές και εξαιρετικά ευαίσθητο ερώτημα είναι 

                                                            
5 D. Acemoglou, J. Robinson (2012), 42επ. 

6 Fr. Fukujama (1998), Εμπιστοσύνη. Οι κοινωνικές αρετές και η δημιουργία της ευημερίας. 

7  Αναλυτικότερα, Τ. Γιαννίτσης (2013), Η Ελλάδα στην κρίση, 102επ. 



πώς θα προστατευθεί η Δημοκρατία από πολιτικές προτιμήσεις, εμπάθειες, λαϊκισμούς και 
άλλες νοσηρές (επίσης ‘διεφθαρμένες’) θέσεις, που θα θέλουν να χαρακτηρίσουν ως 
‘διαφθορά’ κάθε επιλογή πολιτικής και θα καταλύουν έτσι τόσο την θεσμική έννοια του 
Κράτους Δικαίου, όσο και την ίδια την ουσία της πολιτικής. Η απάντηση δεν είναι διόλου 
εύκολη, όμως δεν ακυρώνει το ερώτημα. 

Πάντως, για να επιστρέψω στο θέμα Κράτος και Διακυβέρνηση, θα υποστηρίξω ότι το 
Κράτος στην Ελλάδα έχει αυτονομηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν λειτουργεί απλώς ως 
ενδιάμεσο σύστημα εξουσίας για την ικανοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού 
συσχετισμού δύναμης ή για την εξασφάλιση μιας συνολικής ισορροπίας. Το Κράτος διεκδικεί 
αυτόνομα για το ίδιο, και όχι για να επιτελέσει τις θεσμικές λειτουργίες του, ένα σημαντικό 
τμήμα του πλούτου που δημιουργείται, είτε με την άμεση εμπλοκή του στην παραγωγική 
διαδικασία, είτε με την αξιοποίηση μηχανισμών απόσπασης πλούτου από όπου μπορεί να τον 
εντοπίσει. Ακριβώς αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια λειτουργίας του δεν είναι μόνο το 
‘συλλογικό συμφέρον’, αλλά μια σύνθετη διάσπαση του ‘συμφέροντος’ σε συλλογικό, 
κρατικό, ιδιωτικό και ατομικό.  
 
Οι επισημάνσεις που έκανα σημαίνουν, ότι οι αποτυχίες της Διακυβέρνησης στη χώρα δεν 
είναι απλώς πρόβλημα βελτίωσης  του Κράτους στον ένα ή άλλο τομέα. Το πρόβλημα είναι 
ότι το Κράτος είναι εγκλωβισμένο σε μια αναποτελεσματικότητα, που έχει συστημικό 
χαρακτήρα.  
 
γ) Κράτος και μεταρρυθμιστικές πολιτικές  

Σε κάθε ιστορικό κύκλο, είτε της καπιταλιστικής, είτε της γενικότερης εξέλιξης, 
αναδεικνύονται διαφορετικές μορφές τεχνολογικής, κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης 
και πολιτικές λειτουργίες8. Μπορεί κανείς να αδιαφορήσει ή να αδρανήσει. Παραφράζοντας 
ελαφρώς τον Gisuseppe Tomaso di Lampedusa9, υποστηρίζω, ότι  αν δεν αλλάξουμε τίποτα 
από όλα αυτά, θα νομίζουμε, ότι όλα μένουν όπως είναι, ενώ θα διαπιστώνουμε ότι όλα 
ανατρέπονται, όχι όμως όπως θα θέλαμε, αλλά όπως δεν θα θέλαμε. 

Οι έννοιες της μεταρρύθμισης ή της αλλαγής χρησιμοποιούνται συχνά, όμως από μόνες τους 
είναι κενές περιεχομένου. Μεταρρύθμιση και αλλαγή ορίζονται από το περιεχόμενο και τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αλλαγής ή μεταρρύθμισης στην οποία αναφέρεται 
κανείς. Σε μια φάση κρίσης, η ανάγκη βαθύτερων αλλαγών είναι ταυτόσημη με την ανάγκη 
υπέρβασης της κρίσης, καθώς  κρίση σημαίνει, ότι ένα σύστημα, με τον τρόπο που 
λειτουργούσε, αδυνατεί να αναπαράγει τις επιδόσεις και ισορροπίες του παρελθόντος και 
φτάνει έτσι σε αδιέξοδο. Οσο μια κοινωνία και η Διακυβέρνηση δεν ανατρέπουν τα βασικά 
αίτια που δημιούργησαν την κρίση, η κρίση αναπαράγεται. Συνεπώς, έξοδος από την κρίση 
προϋποθέτει ανατροπή, αλλαγή, μεταρρύθμιση.  

Στην Ελλάδα, πολλά από τα θεωρητικά στοιχεία του ρόλου ενός αποτελεσματικού Κράτους 
και του τρόπου άσκησης πολιτικής, και ιδιαίτερα της αναπτυξιακής πολιτικής, έρχονταν σε 
                                                            
8 D. Coates (1999), Models of Capitalism in the New World Order: the UK Case, Political Studies XLVII, 646.  

9 Gisuseppe Tomaso di Lampedusa (1957), Ο Γατόπαρδος, 51. 

 



σύγκρουση με τις επιλογές κομμάτων, κυβερνήσεων, κοινωνικών φορέων, ακόμα και ατόμων 
του συστήματος εξουσίας. Έτσι, με το είδος της Διακυβέρνησης που είχαμε στη χώρα δεν 
έγινε εφικτή η επίτευξη πιο συνεκτικών και αποτελεσματικών θεσμών, πιο στέρεας 
παραγωγικής βάσης, πιο αποτελεσματικού Κράτους. Ακολουθώντας μονοπάτια ‘εύκολων 
πολιτικών’, που βραχυχρόνια δημιουργούσαν θετικά, αλλά μεσοπρόθεσμα παρήγαν αρνητικά 
ή και καταστροφικά αποτελέσματα, οδηγηθήκαμε σε μια διπλή παγίδευση: Η Αγορά ήταν 
αδύνατο να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις σε κεντρικά προβλήματα της χώρας, ενώ το 
Κράτος και ο δημόσιος τομέας αρνήθηκαν να παρακολουθήσουν τους διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς μετασχηματισμούς, να κατανοήσουν τις αλλαγές πολιτικής που ήταν ανάγκη να 
γίνουν, να προωθήσουν ισχυρότερες δομές παραγωγής και να δώσουν πολιτικές απαντήσεις, 
παραμένοντας εγκλωβισμένοι σε πλέγματα σχέσεων και ισορροπιών που είχαν οικοδομηθεί 
με διάφορα πελατειακά κοινωνικά στρώματα. Κράτος και Διακυβέρνηση αρνήθηκαν κάθε 
σοβαρή αλλαγή που θα μπορούσε να θίξει τις κατεστημένες ισορροπίες, παρακάμπτοντας μεν 
βραχυπρόθεσμα το επώδυνο κόστος των αλλαγών που απαιτεί η εξέλιξη και η ανάπτυξη, 
αλλά δημιουργώντας ένα πολύ πιο επώδυνο κόστος για το όχι και πολύ απόμακρο μέλλον. 

Όλα αυτά συμπυκνώνονται σε έναν κοινό παρονομαστή: την ανάγκη να ενσωματωθούν μέσα 
στον κρατικό-πολιτικό μηχανισμό εγγενείς ικανότητες που θα υποκινούν αλλαγές, γρήγορες 
προσαρμογές, καινοτομικές λύσεις και θα δίνουν ευελιξία στο σύστημα. Ζητούμενο δεν είναι 
τόσο οι απλές, μεμονωμένες ρυθμίσεις, όσο οι ευρύτερες αλλαγές που περιοδικά γίνονται 
αναγκαίες, προκειμένου ένα εθνικό σύστημα να μπορεί να παρακολουθεί τις συνολικές 
αλλαγές του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο κινείται.  

Το συμπέρασμά μου είναι ότι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει στο επίπεδο 
του Κράτους αφορά το ίδιο το Κράτος και το υπόδειγμα Διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβάνοντας τις μορφές πολιτικής διαφθοράς και άλλα φαινόμενα. Το ότι το Κράτος 
και οι φορείς άσκησης της εξουσίας, είναι ταυτόχρονα καθοριστικός παράγοντας του 
προβλήματος και εν δυνάμει ο παράγοντας που καλείται να δώσει λύση στο πρόβλημα, κάνει 
την επίλυση εξαιρετικά προβληματική.  

δ) Διακυβέρνηση και οικονομία 

Η κρίση, σήμερα, πιέζει να περάσουμε επειγόντως σε ένα νέο, έστω και ήπιο, αναπτυξιακό 
κύκλο. Όμως, ένας νέος κύκλος ανάπτυξης, απαιτεί μια ισχυρή πολιτική που θα δημιουργεί 
συστηματικά μια παραγωγική βάση, που θα είναι πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, πιο 
στενά συνδεδεμένη με τους παράγοντες-κλειδιά μιας σύγχρονης ανάπτυξης απ’ ό,τι αυτή που 
έχουμε σήμερα. Γενικότερα, η επίτευξη κάθε στόχου που έχουμε μπροστά μας, είτε για τα 
δημοσιονομικά, είτε για την ανεργία, είτε για τις κοινωνικές πιέσεις, είτε για τα εθνικά 
συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία θα εξαρτηθεί  από την ταυτόχρονη επιτυχία στο δίπολο  
“δημοσιονομική εξισορρόπηση και μεγέθυνση”.  

Η αναπτυξιακή εξελικτική δεν έχει έναν δρόμο. Ομως κανένας από τους περισσότερους 
δρόμους δεν μπορεί να είναι τυχαίος ή αυθαίρετος, δηλαδή όποιος θα ήθελε ο καθένας.  
Αλλοι συνδυασμοί επιτυγχάνουν, άλλοι όχι, και αυτό δεν είναι θέμα τύχης. Κεντρικό στοιχείο 
της τοποθέτησής μου είναι η σημασία του μη-τυχαίου και του μη-αυτόματου ως όρων 
επιτυχίας μιας αναπτυξιακής και, στην ουσία, μιας συνολικής πολιτικής. Πολλές περιπτώσεις 
αναπτυξιακής επιτυχίας συνδύασαν στοιχεία ορθόδοξα με επιλεκτικά ανορθόδοξες θεσμικές 
ή πολιτικές παρεμβάσεις. Στην ουσία, οι περιπτώσεις αυτές υποδηλώνουν την κρίσιμη 



σημασία μιας ελεύθερης, αδογμάτιστης και καινοτόμας σκέψης και τη σημασία ενός 
πραγματισμού, που αναζητά λύσεις, αποφεύγοντας ιδεολογικές εμμονές.  

Έτσι, ερχόμαστε ξανά στην έννοια της αποτελεσματικότητας της κρατικής πολιτικής. Όπως 
προανέφερα, το αναποτελεσματικό ή αποτελεσματικό Κράτος δεν είναι ένα εξωγενές 
δεδομένο. Είναι ενδογενής κεντρική επιλογή, κυρίως του πολιτικού συστήματος και έμμεσα 
του κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος και των ισορροπιών δύναμης που λειτουργούν 
στο περιβάλλον αυτό. Κάθε είδος πολιτικής μπορεί να εμπεριέχει εξίσου το στοιχείο της 
αποτελεσματικότητας, της αναποτελεσματικότητας ή της διαφθοράς, ανάλογα με το πολιτικό 
σύστημα μέσα στο οποίο παράγεται, ξεπερνώντας τη διάκριση Δεξιά-Αριστερά.  

Έτσι, πέρα από τις μεγάλες ιδέες για  το πού θέλουμε να πάει η κοινωνία, πρέπει να βρούμε 
και με ποιο τρόπο ο συνδυασμός των ‘τι θέλουμε’ και των ‘πως θα φτάσουμε εκεί’ θα μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα. Γι αυτό, το ζητούμενο δεν μπορεί να είναι μόνο οι γενικές αρχές και 
η ιδεολογία. Είναι ο πραγματισμός των ιδεολογιών, όπως και η επίπονη δουλειά που πρέπει 
να ακολουθήσει, για να εξειδικεύσει αξίες, στόχους και αρχές, που θα οδηγήσουν σε ένα 
ευρύτερα ορατό, πειστικό και ισχυρό αποτέλεσμα. Όπως το είπε ο Ντενγκ Χσιάο Πίνγκ, 
πρέπει να βλέπουμε αν η γάτα πιάνει ποντίκια, και όχι τι χρώμα έχει. Αν, τελικά, η γάτα δεν 
πιάνει ποντίκια, η ιδεολογία αρχίζει και αλληθωρίζει προς άλλα τρωκτικά. 

Τελικές επισημάνσεις  

Στην ουσία, όταν τα παλιό σαπίζει, πρέπει κάποια στιγμή να διαλέξουμε προς τα πού θέλομε 
να πάμε, τι πρότυπα επιλέγουμε. Στην ιστορία τα πρότυπα διαλύονται. Ό,τι ήταν πρότυπο 
μέχρι τώρα, ίσως αύριο πάψει να είναι. Τι θα αφήσει πίσω της η Ευρώπη στην πορεία αυτή 
και πώς θα προχωρήσει δεν το ξέρουμε. Και ποια θα είναι τα πρότυπα μιας ‘ευρωπαϊκής 
περιφέρειας’ αύριο, επίσης δεν τα ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση, έξοδος από την κρίση δεν 
μπορεί παρά να έχει στο επίκεντρό της το Κράτος, την Διακυβέρνηση και το παραγωγικό 
σύστημα.  Όχι βέβαια μόνο αυτά. Οι μεγάλες συστημικές και διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ 
ισχυρών και αδύναμων χωρών, επικεντρώνονται ακριβώς στους πόλους αυτούς και στις 
προωθητικές δυνάμεις της σύγχρονης δύναμης: τις επενδύσεις, την καινοτομία, την 
ανταγωνιστική ικανότητα, την κοινωνική ισορροπία και δικαιοσύνη, τις πολιτικές που 
τείνουν να ενσωματώσουν τα τμήματα ενός κοινωνικού συνόλου.  

Η Ελλάδα παρά τις συνθήκες στις οποίες βρέθηκε με την κρίση, βρίσκεται στην 29η θέση του 
παγκόσμιου δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης10. Δεν βρέθηκε τυχαία στη θέση αυτή. Βρέθηκε, 
γιατί έχει δυνατότητες και ικανότητες προσαρμογής στις εξελίξεις, έχει μια ισχυρή 
δημοκρατική βάση, έχει κοινωνικές πολιτικές, έχει ανθρώπινο κεφάλαιο, και ένα όχι 
ασήμαντο τμήμα της κοινωνίας της παίζει κατά καιρούς τον ρόλο της ατμομηχανής της 
εξέλιξης. Τις διακυμάνσεις της ιστορίας δεν μπορεί να τις αποφύγει κανείς. Παρά τις 
αδυναμίες, τα θεμελιώδη λάθη που γίνονται και τις ήττες που βιώνουμε, θεωρώ ότι θα 
ξαναβρεθούμε στην επάνω πλευρά των εξελίξεων, ακολουθώντας την ιστορική τάση που 
χαράξαμε στο παρελθόν, ίσως και σε πιο στέρεα βάση. Η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει 
συλλογική προσπάθεια και χρόνο και εξαρτάται ευθέως με την μορφή της Διακυβέρνησης της 
χώρας. Ωστόσο, όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα.  

                                                            
10 Human Development Index.  
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