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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Πανδημία και Επιτελικό Κράτος 

Η κριτική στο «Επιτελικό Κράτος» άλλοτε αστοχεί και άλλοτε εμφανίζεται απολύτως 

τεκμηριωμένη. Πέραν, όμως, του βασίμου ή μη της κριτικής, είναι χρήσιμο να 

προβούμε σε ορισμένες καταληκτικές δικαιο-πολιτικές επισημάνσεις, υπενθυμίζοντας 

κατ’ αρχάς το χάσμα που χωρίζει τις κανονιστικές επιδιώξεις του νομοθέτη από τις 

πραγματικές, «αιτιακές», προϋποθέσεις της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων 

που αυτός θεσπίζει. Οι πρώτες συνήθως απηχούν τις πολιτικές προθέσεις της 

κυβερνητικής πλειοψηφίας ή της ηγεσίας της, ενώ οι δεύτερες περιγράφουν τα κίνητρα 

και τις αντικειμενικές δεσμεύσεις των θεσμικών δρώντων στους οποίους απευθύνονται 

οι νομοθετικές επιταγές. Εάν θέλουμε, επομένως, να αποφύγουμε τη γνωστή παγίδα 

του «νομικισμού» (Τσέκος 2018, 58-64) οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στη μελέτη 

της λειτουργίας των θεσμών ο κόσμος της «αιτιοκρατικής αποτελεσματικότητας» 

απέχει πόρρω από αυτόν της «κανονιστικής ορθότητας» και προσδοκίας (Papatolias 

2000, 463-486). Η λειτουργία του ελληνικού πολιτικο-διοικητικού συστήματος 

προσφέρει άπειρα παραδείγματα που μαρτυρούν το μεγάλο «χάσμα μεταξύ τυπικών 

κανόνων και άτυπων πρακτικών» που συνεχίζουν να επιβιώνουν και να αναπαράγονται 

εις πείσμα των διαδοχικών θεσμικών πλαισίων που επιχειρούν να εισαγάγουν 

ορθολογικές τεχνικές προγραμματισμού των δημόσιων πολιτικών και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού της εφαρμογής τους (Σπανού 2001, 64). Ο στρεβλός τρόπος συμμόρφωσης 

της χώρας μας στις απαιτήσεις των ενωσιακών σχεδιαστικών-ελεγκτικών μηχανισμών 

και τις τεχνικές προϋποθέσεις της άντλησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων  

επιβεβαιώνει ότι οι «τυπικές μορφολογικές προσαρμογές» δεν ήταν παρά το 

προσχηματικό «θεσμικό επιφαινόμενο», ενώ η πραγματική διοικητική λειτουργία 

διέφευγε από τα εργαλεία της ποιοτικής και ποσοτικής διοίκησης και βρισκόταν στα 

«άτυπα περιθώρια των επίσημων δομών και διαδικασιών» (Τσέκος 2009, 122-139). 
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Παραφράζοντας, μάλιστα, τη γνωστή φράση του Εμμανουήλ Ροΐδη για την ανάγκη 

θέσπισης «ενός νόμου για την εφαρμογή των νόμων», είναι κρίσιμη η διαπίστωση ότι 

ένας τέτοιος «νόμος» θα ήταν χρήσιμος όχι όμως για να προσθέσει άλλη μια 

«κανονιστική υποχρέωση» στις ήδη υφιστάμενες, αλλά γιατί θα ισοδυναμούσε με τη 

διασφάλιση της επιχειρησιακής επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας για την 

εφαρμογή ενός δεδομένου κανονιστικού πλαισίου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, που θα 

αναγνωρίζει τα εγγενή όρια μιας «κανονιστικής αντίληψης» για τις διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις (Schuck 2014), η αποτελεσματικότητα δεν θα αναζητείται πλέον μέσω 

της εξαγγελίας «υποχρεώσεων» αλλά μέσω της πρόβλεψης λεπτομερών 

«προγραμμάτων εφαρμογής» με συγκεκριμένα σχέδια δράσης, διασφαλισμένη 

χρηματοδότηση και ισχυρή υποστήριξη από καταρτισμένο προσωπικό σε κοινές δομές 

διοίκησης με επαρκή βαθμό αυτονομίας, ευθύνης και ευελιξίας για την εκπλήρωση των 

δημόσιων στόχων και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 

Στην υπό εξέταση περίπτωση του «Επιτελικού Κράτους», δεν είμαστε ακόμη σε θέση 

ούτε να αξιολογήσουμε το βαθμό συμμόρφωσης στο Ν. 4622/2019 ούτε να 

πιθανολογήσουμε με ασφάλεια τις προοπτικές εφαρμογής του σύμφωνα με τις 

προθέσεις των εμπνευστών του. Ο περιορισμένος χρόνος εφαρμογής του, σε 

συνδυασμό με το πρόωρο ξέσπασμα της πανδημίας, δεν μας επιτρέπει να αποφανθούμε 

αξιόπιστα εάν αυτό θα οριοθετήσει ορθολογικά την κυβερνητική λειτουργία, 

καθιστώντας την πιο αποδοτική, πιο συλλογική και λιγότερο «ακατάστατη» ή εάν, 

τελικά, θα το παραμερίσει η ίδια η «ζωή», εάν δηλαδή θα το περιθωριοποιήσουν οι 

ίδιοι οι δρώντες και πολιτικά υπεύθυνοι Υπουργοί για να μην αυτοεγκλωβιστούν στο 

πλαίσιο μιας «διαδικασιοκρατίας» ( Καραβοκύρης 2020) που ακυρώνει  την αναγκαία 

πολιτική ευελιξία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης 

διακυβέρνησης. Και δεν ηχεί ούτε παράδοξα ούτε κυνικά η διαπίστωση ότι αυτό που 

προβάλλεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ως ισχυρό μήνυμα κυβερνησιμότητας με 

ποικίλους αποδέκτες, εύκολα μπορεί να γίνει ο περιττός φραγμός ή το ενοχλητικό όριο, 

που πρέπει επειγόντως να ξεπεραστεί στο όνομα μιας απροϋπόθετης κρατικής 

αποτελεσματικότητας. 

Η υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου νόμου, όπως ο Ν. 4622/2019, ενδέχεται πάντοτε να 

προσκρούσει στις αντιστάσεις των υφιστάμενων δομών και της διοικητικής 

κουλτούρας, καθώς η ανάληψη της «ιδιοκτησίας» των αλλαγών απαιτεί  μακρύτερο 

χρόνο προετοιμασίας, ώστε να δημιουργηθούν ευρύτερες συναινέσεις στο σώμα της 
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Δημόσιας Διοίκησης. Με άλλα λόγια, επειδή ο νομοθετικός βολονταρισμός δεν αρκεί 

για να αντισταθμίσει τους ισχυρούς άτυπους μηχανισμούς ελέγχου της διοικητικής 

συμπεριφοράς και καθημερινότητας, η ουσιαστική εφαρμογή του Νόμου θα απαιτήσει 

ακόμη πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες των Υπουργών για την αναδιοργάνωση και την 

προώθηση των καινοτομιών στο πεδίο ευθύνης τους. Κανείς, στην πραγματικότητα, 

δεν μπορεί ακόμη να προβλέψει με ακρίβεια εάν το νέο σύστημα συντονισμού και η 

νέα πρωθυπουργική υπερ-δομή θα παγιωθούν στην πολιτική και κυβερνητική πρακτική 

ως εργαλεία υποστήριξης των υπουργικών πρωτοβουλιών ή ως μηχανισμός άνωθεν 

επιβολής στα μέλη της Κυβέρνησης.  

Ατυχώς, ούτε η συγκυρία της πανδημίας αποτελεί την πιο κατάλληλη συνθήκη για να 

εξετάσουμε τον τρόπο εφαρμογής του Νόμου, στο μέτρο που αυτή ανέστειλε σε μεγάλο 

βαθμό την κανονικότητα στην εκδίπλωση της κυβερνητικής λειτουργίας. Η αναγκαία 

προσαρμογή του Κράτους, εξάλλου, στα δεδομένα της πανδημίας (Παπατόλιας 2020, 

89-122) αναζωπυρώνει και τοποθετεί σε νέες βάσεις την προβληματική για το 

Επιτελικό Κράτος, με κεντρικό άξονα την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις 

αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις της υγειονομικής κρίσης. Αξίζει να 

παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό, ότι η διαχείριση της πανδημίας έφερε στο προσκήνιο 

ένα νέο δημόσιο αφήγημα για το σύγχρονο ρόλο του Κράτους, που αναμένεται να 

επηρεάσει καθοριστικά τις μετα-πανδημικές θεσμικο-πολιτικές διευθετήσεις. Ήδη από 

τα τέλη της δεκαετίας του ‘80 η θεωρία είχε επισημάνει τις κοσμογονικές αλλαγές που 

δρομολογεί ο πολλαπλασιασμός των «ασύμμετρων» απειλών, όπως οι υγειονομικές 

κρίσεις, η τρομοκρατία, τα πυρηνικά ατυχήματα, οι φυσικές καταστροφές, καθώς και 

οι διατροφικές, ενεργειακές και οικολογικές επισφάλειες. Αυτές οι απειλές της «εποχής 

της διακινδύνευσης» μετατοπίζουν δομικά  τα όρια του Κράτους από τα παραδοσιακά 

καθήκοντα της πρόνοιας ή της αναδιανομής σε εκείνα της πρόληψης, της διαχείρισης 

και της αποτροπής των νέων κινδύνων (Lévesque 2003, 495-501). Δεδομένης μάλιστα 

της εγγενούς αβεβαιότητας ως προς την εμφάνιση και τη διάρκεια των νέων απειλών, 

το Κράτος οφείλει, κατά την προσέγγιση αυτή, να προσαρμόσει την εσωτερική του 

οργάνωση και να βελτιώσει την ικανότητά του, ώστε να αντιδρά αποτελεσματικά στις 

κρίσεις με βάση την «αρχή της προφύλαξης» και την επιβολή της μέγιστης δυνατής 

«προληπτικής ασφάλειας» ως αντίδοτο στην εντεινόμενη αβεβαιότητα.  

Στη συνθήκη της πανδημίας έγινε περισσότερο από ποτέ αντιληπτό ότι ένα Κράτος 

λειτουργεί με «επιτελικό» τρόπο, μόνον όταν διαθέτει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική 
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για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας και όταν 

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίησή της με συνεκτικές δημόσιες πολιτικές. 

Σε έκτακτες συνθήκες κρίσης, αντιλαμβανόμαστε πράγματι καλύτερα  εάν τα 

Υπουργεία έχουν την ικανότητα να προγραμματίζουν τέτοιες πολιτικές, στο πλαίσιο 

των προβλέψεων και των εκτιμήσεων των εξειδικευμένων επιστημονικών φορέων και 

των αρμόδιων διεθνών οργανισμών. Τότε γίνεται ιδιαίτερα αισθητό εάν οι αρμόδιοι 

φορείς είναι σε θέση να παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή τους και να διαπιστώνουν 

στην πράξη τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους, ώστε να ενεργοποιούν τους 

μηχανισμούς διόρθωσής τους.  

Πολλοί είναι εκείνοι που διαπίστωναν, ήδη από τα μέσα στη προηγούμενης δεκαετίας 

και υπό το φως των αλλαγών που έφερε στο παγκόσμιο τοπίο η διαχείριση της  11ης 

Σεπτεμβρίου, ότι η «διαχείριση των κινδύνων ίσως να αποτελέσει μια νέα αφορμή και 

βάση για διοικητική μεταρρύθμιση στην αρχή του 21ου αιώνα», καθώς η κατοχυρωμένη 

και στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος «αρχή της προληπτικής αντιμετώπισης των 

κινδύνων» συνδεόταν με την αναβίωση της διοικητικής ικανότητας του Κράτους και 

μια νέα εσωτερική διαρρύθμιση που θα του επέτρεπε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά 

τις κρίσεις (Φλογαΐτης 2006, 113-114). Αυτή η σταθερή κρισιακή κατάσταση, που 

χαρακτηρίζεται από μια σταθερά συμβιωτική σχέση της «αρχής της πρόληψης» και 

των πρακτικών του κρατικού παρεμβατισμού, παρουσιάζει ισχυρές αναλογίες με τη 

γνωστή σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ αγοράς, κρίσεων και κρατικού παρεμβατισμού, 

κατά την οποία η επιστροφή στην κανονικότητα επιχειρείται πάντοτε μέσω της 

διορθωτικής παρέμβασης του Κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως  το 2008, στην 

ακμή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, έτσι και σήμερα, τα Εθνικά Κράτη δεν διστάζουν 

να ανακαλέσουν με χαρακτηριστική ευκολία τις εξουσίες που είχαν εκχωρήσει σε 

υπερεθνικά ή ιδιωτικά κέντρα, προκειμένου να επαναφέρουν ολικά το 

«διακυβερνητισμό», όταν αντιλήφθηκαν ότι διακυβεύονται υπέρτερα συμφέροντα που 

αδυνατεί να διαφυλάξει η λειτουργία της αγοράς.  

Είναι γεγονός ότι η ιδέα της επιστροφής του κρατικού παρεμβατισμού έχει αποκτήσει 

μεγάλη δημοφιλία στο περιβάλλον της πανδημίας. Είναι σαφές ότι και ο προσωρινός 

νομοθέτης της πανδημίας αποδέχεται γενικευμένα την επανάκαμψη του παραδοσιακού 

παρεμβατισμού, υπαινισσόμενος μια στροφή στην κεϋνσιανή αντίληψη για το ρόλο του 

Κράτους στην οικονομία, τάση που παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές 

έννομες τάξεις. Το μοντέλο της σχεδιασμένης οικονομίας της διαιρεμένης 

μεταπολεμικής Ευρώπης δείχνει, έτσι, να επιστρέφει. Το σύνθημα του νομπελίστα 
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οικονομολόγου A. Lewis «We are all planners now» αποκτά νέα επικαιρότητα, ενώ 

αρκετοί ανακαλούν στη μνήμη τους το περίφημο Γραφείο Οικονομικού Σχεδιασμού 

(Commissariat du Plan), που ίδρυσε το 1946 ο Ντε Γκωλ, με πρώτο επικεφαλής τον 

Ζαν Μονέ, στο οποίο ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, συνδικαλιστές και 

μεταρρυθμιστές εργοδότες σχεδίαζαν μακρόπνοες στρατηγικές παρεμβάσεις, 

εκπέμποντας μια ισχυρή συναντίληψη κεντρικού σχεδιασμού των μεταρρυθμίσεων. Το 

«Πλάνο», ως συμβολική αναφορά στρατηγικού σχεδιασμού, συνένωνε όλους τους 

«κήρυκες του μακροπρόθεσμου», οι οποίοι εκπροσωπώντας τα «στρατηγικά 

συμφέροντα του Έθνους», πέρα από κυβερνητικές εναλλαγές ή συντεχνιακές πιέσεις, 

αναλάμβαναν την ευθύνη να σχεδιάσουν μακρόπνοα τη βιομηχανική πολιτική, το 

χωροταξικό σχεδιασμό ή τις εθνικές υποδομές. Επρόκειτο για μια δεδηλωμένη 

στράτευση στον «κορπορατισμό του καθολικού», υπό την ηγεμονία των κεϋνσιανών 

ιδεών της «χρυσής τριακονταετίας». Αυτή η εκσυγχρονιστική κουλτούρα του 

ορθολογικού - στρατηγικού μεταρρυθμισμού, άρχισε, όμως,  να υποχωρεί ήδη από την 

εποχή της «επέλασης της αγοράς», με την κυριαρχία του πολιτικών αντιλήψεων του 

«ριγκανισμού» και «θατσερισμού» κατά τη δεκαετία του 1980. Το Γραφείο 

Οικονομικού Σχεδιασμού ολοκλήρωσε την αποστολή του το 2006, όταν όλα έμοιαζαν 

να συνηγορούν στην οριστική επικράτηση της «Αγοράς», παραδόξως μόλις δυο χρόνια 

πριν από το μεγάλο «σοκ» της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008. Έχει, επομένως, 

μια ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι πολύ πρόσφατα, στην καρδιά της πανδημίας, ο 

Ε. Μακρόν, προέβη στην εντυπωσιακή ανασύσταση του εν λόγω Γραφείου, 

προβάλλοντας την ανάγκη «να ξανανακαλύψουμε την αίσθηση του μακροπρόθεσμου, 

διότι η διακυβέρνηση δεν είναι μόνο διαχείριση κρίσεων». Παρότι τα μεταπολεμικά 

5ετή «πλάνα» οικονομικής ανάπτυξης ανήκουν πλέον οριστικά στο παρελθόν, η 

ενέργεια αυτή συμβολίζει ένα σημείο καμπής στην εποχή της παγκόσμιας 

διακινδύνευσης,  που φανερώνει ότι ο ρόλος του ορθολογικού δημόσιου 

παρεμβατισμού ανακάμπτει θεαματικά, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το 

ενδεχόμενο τα «επιτελικά πλάνα» να διαδραματίζουν στην επερχόμενη δεκαετία 

κεντρικό ρόλο  για τη μετάβαση στην οικονομία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 

και της βιώσιμης οικολογικής ανάπτυξης.  

Τα γενναία μέτρα κρατικού παρεμβατισμού, με την ενθάρρυνση της ΕΕ, φανερώνουν 

εξίσου μια απομάκρυνση από το μοντέλο νεοφιλελεύθερης διαχείρισης. Καμία στάση, 

ωστόσο, δεν έχει παγιωθεί, καθώς η ιστορία των μεγάλων οικονομικών κρίσεων 

διδάσκει ότι το «εκκρεμές» των κοινωνιών σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας είναι 
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εγγενώς προγραμματισμένο να εκτελεί μια διαρκή κίνηση μεταξύ της ενδυνάμωσης 

παρεμβατικών εθνικών πολιτικών μετά από κρίσεις και της αποδυνάμωσής τους στην 

περίοδο της ομαλοποίησης. Σχετικά με την άνθηση της προβληματικής για την 

υποχώρηση της παγκοσμιοποίησης και τη «ρυθμιστική επιστροφή» στις αρμοδιότητες 

του Εθνικού Κράτους, εκτιμούμε ότι πρόκειται για μια εξίσου γνωστή και 

«δοκιμασμένη συνταγή» σε περιβάλλον κρίσεων, σύμφωνα με την οποία το Κράτος 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγκαταλείψει διεθνείς ρυθμίσεις, εάν ο εθνικός κανόνας 

είναι προσφορότερος για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης ανάγκης.  

Ποιο θα είναι το μείγμα και το ακριβές περιεχόμενο του νέου παρεμβατισμού είναι 

δύσκολο να το προδικάσουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε με ασφάλεια είναι ότι η 

διορθωτική ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης θα επιχειρήσει να θέσει υπό έλεγχο τις νέες 

παγκόσμιες εστίες διακινδύνευσης και ότι οι σύγχρονες παρεμβατικές τάσεις θα 

επιτείνουν χαρακτηριστικά που είχαν ήδη αναδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν. Στη 

διεθνή συζήτηση για τη μεθοδολογία του κρατικού παρεμβατισμού, η άποψη που 

κερδίζει έδαφος είναι αυτή του επιχειρησιακού «πραγματισμού» ή «εμπειρισμού» που 

χαρακτήρισε τη διαχείριση της πρώτης φάσης της κυρίως υγειονομικής κρίσης. Τότε 

κυριάρχησε η λογική του «whatever it takes», ωθώντας τα κράτη «να κάνουν ό,τι είναι 

δυνατόν», δηλαδή να αξιοποιήσουν κάθε δυνατή λύση σε επίπεδο πρόληψης, 

ενημέρωσης και άσκησης πειθούς, για να περιορισθεί η πανδημία. Κατά τον ίδιο, 

ακριβώς, τρόπο, η «επιστροφή στην κανονικότητα» επιβάλλει τη χρήση παρόμοιων 

λειτουργικών και πραγματιστικών μεθόδων. Η στρατηγική πρόβλεψη και οργάνωση 

των κινδύνων φέρνει διαρκώς στο προσκήνιο έναν κρατικό παρεμβατισμό που 

οικειοποιείται πλήρως το δόγμα «whatever it takes» για να θωρακίσει την κοινωνία και 

την οικονομία απέναντι στους πολυποίκιλους κινδύνους.  

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 είχε ωθήσει τότε τα κράτη να ασκήσουν τον 

ισχυρό ρυθμιστικό τους ρόλο μέσω της αναβάθμισης των δημόσιων επιτελικών 

λειτουργιών για την καθοδήγηση της ανάπτυξης. Σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο, ενδέχεται 

να αλλάξει και σήμερα το μοντέλο της εθνικής διακυβέρνησης, αξιοποιώντας τα 

διδάγματα της κρίσης και ενισχύοντας ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που ανέδειξε 

η διαχείριση της πανδημίας. Η αναδιάταξη των επιπέδων της δημόσιας δράσης αποκτά 

πλέον μια ξεχωριστή επικαιρότητα, καθώς επανέρχονται δυναμικά οι έννοιες της 

«επικουρικότητας», της «εγγύτητας» και της «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης», από το 

τοπικό στο υπερεθνικό επίπεδο, υποχρεώνοντάς μας να ανακαλύψουμε νέα «στοιχεία 

στρατηγικής αυτονομίας», δηλαδή στοιχεία πολιτικο-διοικητικής αυτάρκειας, στο 
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εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο νέο πλαίσιο που συγκροτείται ως απάντηση στην 

κρίση, αναμένεται να αναδιατυπωθεί η οργανωτική ταυτότητα του σύγχρονου Κράτους 

και να επανερμηνευθεί το σύνολο των δημόσιων πολιτικών. Το ίδιο της μοντέλο της 

εθνικής διακυβέρνησης μπορεί να αξιοποιήσει το στοιχείο του «αδογμάτιστου 

πραγματισμού» (Παπατόλιας 2020, 108-114), που χαρακτήρισε τον κρατικό 

παρεμβατισμό στην πρώτη φάση της κρίσης.  

Το «Επιτελικό Κράτος» δεν θα είναι πια το «Ελάχιστο Κράτος» της νεοφιλελεύθερης 

αντίληψης, αλλά το Κράτος που αναπτύσσει στο έπακρο την ικανότητα της στρατηγικής 

πρόβλεψης των κινδύνων ή των επιπτώσεων των πολιτικών του, καθώς και του 

συντονισμού των επιμέρους οργανωτικών του μονάδων για την επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων. Σε αυτό το σχήμα, ένα Κράτος είναι «Επιτελικό» επειδή επικεντρώνεται στις 

βασικές λειτουργίες της στρατηγικής θέασης, της προληπτικής οργάνωσης της 

αβεβαιότητας και της συντονισμένης διαχείρισης όλων των διαθέσιμων πόρων για τη 

θωράκιση της κοινωνίας, της οικονομίας και των δικαιωμάτων των πολιτών απέναντι 

σε κάθε λογής απρόβλεπτες κρίσεις ή απειλές. Είναι «Επιτελικό» επειδή λειτουργεί στην 

πράξη ως εγγυητής της σύνολης «ανθεκτικότητας» της κοινωνίας, γνωρίζοντας να 

αναθέτει ρόλους και να κατανέμει πόρους, καθώς και να βελτιώνει συνεχώς την 

επιχειρησιακή του επάρκεια. Και τούτο με πολλαπλές συνέργειες και δικτυώσεις μεταξύ 

των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης (Κράτος- Αποκέντρωση - Αυτοδιοίκηση), 

αλλά και των φορέων του ιδιωτικού τομέα ή της κοινωνίας των πολιτών. Η στενή 

δικτύωση φορέων του Κράτους, της ιδιωτικής οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών 

νοείται αλληλένδετα με την ανάπτυξη νέων μορφών συνεργατικής απόκρουσης των 

κινδύνων. Αυτό το Κράτος διατηρεί την παράδοση του κεντρικού σχεδιασμού, που είναι 

το σήμα κατατεθέν του κεϋνσιανού μεταπολεμικού μοντέλου, χωρίς όμως να εξαντλείται 

σε αυτήν, καθώς πασχίζει αδιάκοπα να εξασφαλίσει τα μέσα της επιβίωσής του έναντι 

των διαρκών πιέσεων και αναταράξεων της διεθνούς οικονομίας. Είναι το «έξυπνο 

Κράτος» που επινοεί διαρκώς νέα εργαλεία και μείγματα πολιτικών για να ενισχύσει τις 

άμυνές του και να παραμείνει «ανθεκτικό» στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

συνδυάζοντας πολιτική αυτονομία με οικονομική ανθεκτικότητα. 

Στο κοινωνικό πεδίο, αυτό το Κράτος υπερβαίνει την κεϋνσιανή παράδοση, όπου η 

οικονομική ανάπτυξη προηγείται της κοινωνικής, προωθώντας γενναίες επενδύσεις 

στο λεγόμενο «κοινωνικό κεφάλαιο», με προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας 
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ζωής των λιγότερο ευνοημένων πολιτών. Η έννοια της ασφάλειας και των κοινωνικών 

κινδύνων αναδιατυπώνεται έτσι σε ένα μοντέλο κρατικής παρέμβασης που δεν 

αναπτύσσει απλώς την προστατευτική του δράση αμέσως μετά την εκδήλωση του 

κινδύνου, αλλά επιχειρεί να θωρακίσει προληπτικά την κοινωνία με καινοτομίες και 

παροχές που θα περιορίσουν τις εστίες του και θα τον καταστήσουν ελέγξιμο εν τη 

γενέσει του. Οι αναγκαίες συνέργειες, συχνά σε ισότιμη βάση, δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, για την επανεκκίνηση της οικονομίας, δεν ανατρέπουν την κύρια 

αναδιανεμητική αποστολή του Κράτους, όπως αυτή εκδηλώνεται με τη φορολογική 

πολιτική, την αναλογική κατανομή των βαρών και τη δίκαιη ενίσχυση των 

πληττομένων. 

Στη χώρα μας, ωστόσο, παρά την πληθωριστική ρητορική περί «Επιτελικού Κράτους», 

δύσκολα διακρίνει κανείς έναν ουσιαστικά καθοδηγητικό ρόλο του Δημοσίου (κάποιο 

δομημένο κεντρικό σχέδιο ή συγκεκριμένο «παραγωγικό μοντέλο») για την αναδιάταξη 

της οικονομίας ή τη συνολική ανασυγκρότηση της διοικητικής μηχανής. Ίσως το μόνο 

πεδίο που έγινε ιδιαίτερα αισθητή η ανάγκη μιας ουσιαστικής επιτελικής διακυβέρνησης 

εντοπίζεται στην κεντρική διεύθυνση των προληπτικών ενεργειών υπό την πίεση ενός 

καθημερινού «crisis management», που σπανίως, όμως, υπερέβη το κυρίαρχο εγχώριο 

δόγμα του «βλέποντας και κάνοντας» για να μετεξελιχθεί σε ένα πραγματικό 

«management by crisis» (Μαΐστρος 2020 και 2021).  Στην πραγματικότητα, αντί για την 

ενεργοποίηση του επίσημα θεσπισμένου «Κέντρου Επιτελικής Διακυβέρνησης» στην 

Προεδρία της Κυβέρνησης, για την καθοδήγηση και το συντονισμό των ενεργειών 

αντιμετώπισης της πανδημίας, περισσότερο αναδείχθηκε η παρουσία αd hoc 

συγκυριακών σχημάτων «crisis management» και ειδικών «ομάδων κρούσης», που 

καθοδηγούνταν από έναν άτυπο πυρήνα στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, ο 

οποίος συγκροτούνταν από συγκεκριμένα πρόσωπα εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με 

εμπειρογνώμονες και πάσης φύσης «ειδικούς» (Ladi 2006, 57 επ.). 

Η πρακτική αυτή δεν πρέπει, εξάλλου, να συγχέεται με τις γνωστές «επιχειρησιακές 

ομάδες κρούσης» (task forces),  που υπάγονται στο Κέντρο Διακυβέρνησης, καθόσον  

αναλαμβάνουν συγκεκριμένες αποστολές «κατά παραγγελία» του Πρωθυπουργού, που 

απηχούν υψηλές κυβερνητικές προτεραιότητες και επικυρώνονται συχνά με 

συλλογικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο μιας οριζόντιας και 

συνεκτικής κυβερνητικής πολιτικής. Οι ανάγκες της εξειδικευμένης  διαχείρισης της 
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πανδημίας, αντί για την εφαρμογή τέτοιων απαιτητικών, αλλά και αμφιλεγόμενων, 

συστημάτων συντονισμού, ενθάρρυναν τη συστηματική προσφυγή στις γνωστές 

δοκιμασμένες  πρακτικές «τύπου σιλό», όπως για παράδειγμα η λειτουργία της 

υπηρεσιακής μονάδας Πολιτικής Προστασίας, που από Γενική Γραμματεία 

μετασχηματίστηκε σε «Υφυπουργείο», ενώ παράλληλα ενισχύθηκε και η τάση 

«λειτουργικής απομόνωσης» των πολιτικο-διοικητικών δομών που ανέλαβαν να 

ασκήσουν τις αρμοδιότητες για την τροποποίηση του δημοσιονομικού πλαισίου της 

οικονομίας. 

Περαιτέρω, στο επίπεδο της καθημερινής διοικητικής λειτουργίας, η υγειονομική 

κρίση της πανδημίας λειτούργησε ως «καταλύτης» για την ενίσχυση υφιστάμενων 

τάσεων στο πλαίσιο μιας συνολικής αναδιαπραγμάτευσης για το ρόλο του σύγχρονου 

Κράτους και τη σχέση των πολιτών με τη Διοίκηση. Ο τομέας που έγινε περισσότερο 

αισθητή η αλλαγή στην οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης αφορά την 

επέκταση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις καθημερινές συναλλαγές Κράτους-

πολίτη που συνδυάστηκε με τη δημόσια μέριμνα, τουλάχιστον σε επίπεδο επίσημων 

διακηρύξεων, για ουσιαστική ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

(Χριστόπουλος 2020, Χριστοφιλοπούλου 2021, 177). Η δυσμενής συνθήκη της κρίσης 

αναδείχθηκε, έτσι, στο δημόσιο λόγο σε «ευκαιρία» για την επίσπευση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού της διοικητικής λειτουργίας και την επιδίωξη μείωσης του χρόνου 

ανταπόκρισής της στα αιτήματα των πολιτών. Η ενίσχυση του «επιχειρησιακού ρόλου» 

της Διοίκησης, στο πλαίσιο αυτού του νέου κρατικού παρεμβατισμού, έφερε εκ νέου 

στο προσκήνιο και το διαχρονικά προβαλλόμενο αίτημα για τη δημιουργία  μιας νέας 

«διοικητικής ελίτ», σχετικά αυτόνομης από τους πολιτικούς προϊσταμένους της, που 

θα μπορεί να συνδιαμορφώνει τις κυβερνητικές επιλογές, ασκώντας έναν καίριο 

«επιτελικό ρόλο» στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών (Σωτηρόπουλος 

2021, 413-414).  

Η πιο σημαντική, όμως, παράπλευρη θετική συνέπεια της πανδημίας αφορά την 

πρόοδο στις «αντιλήψεις» -και όχι τόσο στις δράσεις εφηρμοσμένης πολιτικής- σχετικά 

με τις μεθόδους διαμόρφωσης και τον τρόπο προγραμματισμού των δημόσιων 

πολιτικών. Πρόκειται για την ευρεία συνειδητοποίηση της ανάγκης για ουσιαστική 

τεκμηρίωση των πολιτικών, όχι επί τη βάσει συγκυριακών ή πελατειακών πιέσεων και 

αυθόρμητων εμπνεύσεων, αλλά με γνώμονα τα πορίσματα και τις συστάσεις 
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εξειδικευμένων επιστημονικών φορέων που βασίζονται στην ανάλυση στατιστικών και 

εμπειρικών δεδομένων (evidence-based policy making). Η ανάγκη τεκμηρίωσης και 

στρατηγικής προβολής των επιλογών για τη διαχείριση της κρίσης έγινε περισσότερο 

από ποτέ επιτακτική, καθώς συστηματικά  προβλήθηκε στο δημόσιο λόγο το αίτημα 

μιας «εμπεριστατωμένης διακυβέρνησης».  Η καθημερινή διαχείριση της πανδημίας 

κατέδειξε ότι η επίτευξη των στόχων απαιτεί την επιτυχή ενεργοποίηση εκτεταμένων 

μηχανισμών δικτύωσης και αλληλόδρασης και τον αποτελεσματικό συντονισμό 

πλήθους ενεργειών και ανεξάρτητων ατόμων. Δεδομένου ότι ο «αόρατος εχθρός» της 

πανδημίας ανταποκρίνεται ακαριαία στις αντιδράσεις, κάθε οργανωτική ανεπάρκεια ή 

επιχειρησιακή ολιγωρία γίνονται αισθητές με μεγαλύτερη ταχύτητα, αμεσότητα αλλά 

και οδύνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι μορφές αστόχαστης «εμπειρικής 

διακυβέρνησης» -όπως στην περίπτωση της Βραζιλίας- γρήγορα έδειξαν την 

καταστροφική  τους ανεπάρκεια.  

Παρά την ευρεία συνειδητοποίηση, αυτών των προτεραιοτήτων, δύσκολα, όμως, μπορεί 

να γίνει τη χώρα μας λόγος για «θετικό ισοζύγιο» της διαχείρισης από τη σκοπιά της 

επιτελικής διακυβέρνησης. Παρότι τα διδάγματα της «εμπεριστατωμένης οικονομικής 

διακυβέρνησης» των τελευταίων χρόνων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με πιο 

συστηματικό τρόπο εν ώρα πανδημίας, η ενσωμάτωση της επιτελικής αντίληψης στη 

διαδικασία αποφάσεων παρέμεινε ατυχώς εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ ακόμη και 

σήμερα συνεχίζουν να καλλιεργούνται παραπλανητικές εντυπώσεις για τη λειτουργία του 

Κράτους σε καταστάσεις περίτεχνης «στατιστικής ομίχλης». Οι ωραιοποιήσεις, 

παραδόξως, επιβιώνουν σταθερά εις βάρος μιας συντεταγμένης στρατηγικής αντίληψης 

που θα υποδείκνυε μια διαφορετικού τύπου επιχειρησιακή πρόβλεψη και αντίδραση. Η 

στάση αναλυτικής τεκμηρίωσης και στρατηγικής προβολής των επιλογών για τη 

διαχείριση της κρίσης  παραμένει περιθωριακή, ενώ μειωμένο είναι και το ενδιαφέρον 

για την αξιοποίηση των «καλών πρακτικών» άλλων χωρών. Παρά την καθολική 

συμφωνία ότι η διέξοδος από τη διπλή κρίση, οικονομική και πανδημική, βασίζεται 

στις αρχές της επιτελικής διακυβέρνησης, υπό την έννοια της στρατηγικής ανάλυσης 

των προκλήσεων και των απειλών, μέσω της προσαρμογής των διαθέσιμων εργαλείων 

και της αναζήτησης μεθόδων κεντρικής παρακολούθησης των πολιτικών με 

παράλληλη ενίσχυση των δικτύων πολιτικής και της συμμετοχικής διοίκησης, το 

πολιτικο-διοικητικό σύστημά μας συνεχίζει να λειτουργεί με τη γνωστή αμεριμνησία 

και δυσκαμψία που το χαρακτήριζαν στις περιόδους πριν από την εφαρμογή των 
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Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής και το ξέσπασμα της πανδημικής 

κρίσης.  

Η ανάγκη «εμπεριστατωμένης επιτελικής διακυβέρνησης» για την αντιμετώπιση της 

κρίσης φέρνει έτσι δυναμικά στο προσκήνιο το αίτημα για νέες  «διαδικασίες 

ανατροφοδότησης των μέτρων πολιτικής», που δεν θα αρκούνται αποκλειστικά στο 

στενό κύκλο των κάθε λογής «ειδικών» και «αξιωματούχων» αλλά θα καταλαμβάνουν 

εξίσου τα «δίκτυα διαμόρφωσης πολιτικής» στην κοινωνία και τους συλλογικούς 

φορείς. Το πρόταγμα της «συμμετοχικής διοίκησης» αποκτά, έτσι, νέα σημασία για την 

οργάνωση της συνολικής ανθεκτικότητας του πολιτικο-διοικητικού μας συστήματος 

απέναντι στην πρόκληση της πανδημίας, εμπλουτίζοντας τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της Διοίκησης με μια νέα ατζέντα δημόσιων πολιτικών που θα 

θωρακίζουν το δημόσιο συμφέρον, θα σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών και θα 

δίνουν νέο ουσιαστικότερο περιεχόμενο στις -«τεχνικού χαρακτήρα»-  διαδικαστικές 

και οργανωτικές διευθετήσεις του «Επιτελικού Κράτους». 
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