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1 

Πεξίιεςε 

 

Μεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ε Διιάδα πέξαζε απφ έλα απηαξρηθφ ζε έλα δεκνθξαηηθφ 

θαζεζηψο, πνπ εγθαηλίαζε κία θαηλνχξηα πεξίνδν γηα ην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα εληφο 

ηνπ νπνίνπ ην 1974 γελλήζεθε ην ζνζηαιηζηηθφ θφκκα ηνπ ΠΑΟΚ, πνπ απφ ην 1981 έσο ην 

1989 αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Ζ εξγαζία εμεηάδεη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηνπ 

ΠΑΟΚ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεη ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

πνπ λνκνζέηεζε ην ΠΑΟΚ, θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ κέζα απφ απηέο 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Δπίζεο, αμηνινγεί ηε δηνηθεηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε θπβεξλεηηθή ηνπ πνιηηηθή ηελ πεξίνδν 1981-1989 δηαθνξνπνίεζε 

ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη θαηά πφζν κεηνπζίσζε ζε πξάμε ηελ 

ππνζρφκελε «Αιιαγή». Σέινο, αλαδεηθλχεη ηνπο παξάγνληεο, πνπ θαζφξηζαλ ηε δηακφξθσζε 

θαη ηελ πνξεία ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ΠΑΟΚ ζηηο δχν θπβεξλεηηθέο ηνπ 

ζεηείεο. 
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Abstract 

 

After the fall of the dictatorship Greece passed from an authoritarian to a democratic regime, 

which inaugurated a new period for the Greek political system within which in 1974 the 

socialist party of PASOK was born, which from 1981 to 1989 governed the country. The 

dissertation examines the governmental policy of PASOK for public administration. In 

particular, it presents the administrative reforms which PASOK legislated and the formatting 

of the state apparatus through them in the 1980s. Also it assesses the administrative policy of 

PASOK, in order to determine whether the governmental policy in the period 1981-1989 

managed to differentiate public administration in relation to the past and whether PASOK 

achieved to materialize the promise of "Change". Finally, it highlights the factors which 

determined the shape and course of administrative reforms in the two governmental terms of 

PASOK. 
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Δηζαγσγή 

 

Σν ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν 1974-1981 κπφξεζε λα ζπζπεηξψζεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ θαη λα 

εθθξάζεη ην ξηδνζπαζηηζκφ εθείλσλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ κεηά ηελ πηψζε ηεο 

δηθηαηνξίαο δηεθδίθεζαλ ζε πνιηηηθφ-θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηελ ζέζε, πνπ ην 

απηαξρηθφ κεηεκθπιηαθφ θαζεζηψο ηνπο είρε ζηεξήζεη. Ο εθδεκνθξαηηζκφο απνηέιεζε 

ζεκειηψδε απαίηεζε εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Σν ΠΑΟΚ αληαπνθξίζεθε ζην θιίκα ηεο επνρήο 

θαη ππνζρέζεθε «Αιιαγή» ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη εηδηθά ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, πνπ γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο κέρξη θαη ην 1981 απνηεινχζε έλα 

θιεηζηφ ζχζηεκα, πνπ ην δηαρεηξίδνληαλ πξνο φθειφο ηνπ ην «θξάηνο ηεο Γεμηάο» ζχκθσλα 

κε ηελ αληηπνιηηεπηηθή ξεηνξηθή ηνπ ΠΑΟΚ. Σν 1981 ην ΠΑΟΚ αλεβαίλεη ζηελ εμνπζία 

σο ην πξψην ζνζηαιηζηηθφ θφκκα, πνπ έδσζε ηέινο ζηελ ζαξαληάρξνλε πνξεία ηεο Γεμηάο, 

θαη αλαιακβάλνληαο ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο επσκίδεηαη θαη ηελ επζχλε ηεο 

αλαδηακφξθσζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ.
1
 Σν ΠΑΟΚ λνκνζέηεζε έλα ζψκα δηνηθεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζην νπνίν ελέηαμε θαη ξπζκίζεηο, πνπ είραλ κελ ηα ερέγγπα γηα λα 

δξνκνινγήζνπλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά ζηελ πνξεία εθαξκνγήο 

ηνπο ε δπλακηθή θαη ηα φπνηα ζεηηθά ζηνηρεία κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ εθθπιίζηεθαλ, κε 

απνηέιεζκα ζηε δηνηθεηηθή ηνπ πνιηηηθή λα θαηέρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ην αξλεηηθφ 

πξφζεκν-απνηχπσκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1
Γηάλλεο Βνχιγαξεο, Ζ Διιάδα απφ ηε κεηαπνιίηεπζε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, Πφιηο, 

Αζήλα, 2008, ζ. 251-254 θαη Μηράιεο πνπξδαιάθεο, ΠΑΟΚ: θφκκα, θξάηνο, θνηλσλία, 

Παηάθεο, Αζήλα, 1998, ζ. 177-179. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Οη ηδηνηππίεο ζπγθξόηεζεο ηνπ ειιεληθνύ θξαηηθνύ κεραληζκνύ 

από ηνλ 19
ν
 αηώλα κέρξη ην 1974 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε ζπλνπηηθά ηελ εμειηθηηθή πνξεία 

ζεκειίσζεο, αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζεο ηνπ ειιεληθνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ηνλ 19
ν
 αηψλα κέρξη θαη ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο. 

ηελ ηζηνξηθή απηή πνξεία ν θξαηηθφο κεραληζκφο ελδχζεθε νξηζκέλα ζεκειηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά. ηφρνο καο είλαη λα ηα απνηππψζνπκε, ψζηε λα θαηαζηεί επθνιφηεξνο ν 

εληνπηζκφο ησλ ηνκψλ-ξήμεσλ θαη ησλ ζπλερεηψλ, πνπ παξνπζηάδεη ε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο 

πεξηφδνπ 1981-1989 ζε ζρέζε κε εθείλε ηεο εμεηαδφκελεο ζην παξφλ θεθάιαην ρξνληθήο 

πεξηφδνπ. 

 

1.2 Η δόκεζε ηνπ ειιεληθνύ θξαηηθνύ κεραληζκνύ ηνλ 19
ν
 αηώλα 

 

Σν ειιεληθφ θξάηνο ηδξχζεθε ζρεδφλ απφ ην κεδέλ θαη θιήζεθε λα εθηειέζεη ιεηηνπξγίεο 

(δηνίθεζε, δεκφζηα ηάμε, δηθαηνζχλε, εθπαίδεπζε, θνξνινγία), λα νξγαλψζεη δηνηθεηηθέο 

δνκέο θαη λα ηηο ζηειερψζεη κε δεκφζηνπο ππαιιήινπο. κσο ν ηξφπνο δφκεζήο ηνπ 

αθνινχζεζε απφ ηελ αξρή κία αλνξζνινγηθή πνξεία ππαθνχνληαο φρη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεο επνρήο, αιιά ζηελ αλάγθε επηθπξηαξρίαο ζηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ ησλ θνηλσληθψλ εθείλσλ νκάδσλ, πνπ πξνζέβιεπαλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ θξάηνπο, πνπ εθείλε ηελ επνρή θαη κέρξη ην 1880 ήηαλ θαη ν 

κνλαδηθφο νηθνλνκηθφο κεραληζκφο θαηαλνκήο θαη αλαδηαλνκήο νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πνπ 

δηνρεηεχνληαλ κέζα απφ κηζζνδνηηθέο θαη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο.
2
 

                                                
2
Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη θξάηνο: ε ζπγθξφηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ρψξνπ ζηελ Διιάδα, Θεκέιην, Αζήλα, 1999, ζ. 72, 83, 94-95, 105. 
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Σν θξάηνο δειαδή έγηλε αληηιεπηφ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ σο πεγή πξνζπνξηζκνχ εηζνδήκαηνο, 

πνπ ηε δηαρεηξίδνληαλ νη θνξείο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, κε απνηέιεζκα ν πνιηηηθφο 

αληαγσληζκφο λα ζπλπθαίλεηαη κε ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα, πνπ έβξηζθαλ πεξηζζφηεξν 

επεπίθνξν θαη επθνινπξφζηην γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο ην θξαηηθφ πεδίν παξά ηνλ ρψξν ηεο 

ειεχζεξεο νηθνλνκίαο.
3
 

Απηή ε ηαθηηθή εγθαηλίαζε κία λέα νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ ζα ζθξαγίζεη ηηο ζρέζεηο 

θξάηνπο-θνηλσλίαο γηα πνιιά ρξφληα, θαη έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ 

ζπκκαρηψλ, πνπ δνκνχληαη γχξσ απφ ην θξάηνο θαη αλαπηχζζνπλ κία πξνλνκηαθή ζρέζε 

εμάξηεζεο κε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Οη πξψηνη πνπ επεδίσμαλ ηελ εμαζθάιηζε απηήο ηεο 

ζρέζεο κέζα απφ ην κεραληζκφ ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ νη πξνχρνληεο, κε ζηφρν 

λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο θπξηαξρίαο θαη λα 

δηακνξθψζνπλ ην λενειιεληθφ θξάηνο.
4
 

Γηα λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ δεκηνπξγήζεθαλ δηνγθσκέλεο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε, γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη πξνχρνληεο ζην πιαίζην ηεο αληακνηβήο-απνθαηάζηαζήο 

ηνπο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, γεγνλφο πνπ εμεγεί ηελ 

πδξνθέθαιε δνκή ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο ζηα άκεζα κεηεπαλαζηαηηθά ρξφληα. Οη 

ππεξάξηζκνη αλψηαηνη ππάιιεινη ινηπφλ δελ ήηαλ ηφζν «αξγφκηζζνη», αιιά «επίηηκνη» 

κηζζσηνί.
5
 

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο δεκηνπξγήζεθε κελ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

θξαηηθή ιεηηνπξγία, αιιά ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε ζεκειηψζεθε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη πξαγκαηψλνληαλ εμσζεζκηθά κέζσ ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο, δηακνξθψλνληαο 

αθελφο έλαλ ηχπν θνηλσλίαο πνπ ζε αηνκηθφ επίπεδν πξνζπαζεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζηνπο θξαηηθνχο πφξνπο κέζα απφ ηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε, πνπ ζα ζθπξειαηήζεη κε ηνλ 

εθάζηνηε πάηξσλα, θαη αθεηέξνπ κία δεκνθξαηία πνπ δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη πεξηζσξηνπνηεί ηα πεξηερφκελα, δειαδή ηα αζηηθά δηθαηψκαηα, θαζηζηψληαο 

                                                
3
Μαξία Πεηκεδίδνπ-Σζνπινπβή, Κνηλσληθέο ηάμεηο θαη κεραληζκνί θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο, Δμάληαο, Αζήλα, 1987, ζ. 186, 188. 
4
Γεκήηξεο Υαξαιάκπεο, Πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ιατθηζκφο, Δμάληαο, Αζήλα, 1989, ζ. 26-

27 θαη Σζνπθαιάο, 1999, ζ. 282-285. 
5
Σζνπθαιάο, 1999, ζ. 99-100, 104-105. 
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απαξαίηεηε ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ζε φια ηα επίπεδα, ζεκειηψλνληαο ην θαηλφκελν ηνπ 

ειιεληθνχ θξαηηζκνχ.
6
 

Σν θξάηνο θαηέζηε δειαδή έλα εξγαιείν, γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ ηδησηηθά ζπκθέξνληα, πνπ ην 

πειαηεηαθφ ζχζηεκα ηνπ 19
νπ

 αηψλα (θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ πειαηεηαθφ ζχζηεκα ζηνλ 20
ν
 

αηψλα) θξφληηζαλ λα αλαπαξαγάγνπλ ηελ επηιεθηηθή «ηδησηηθνπνίεζή» ηνπ.
7
 

 

1.3 Η εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ θξαηηθνύ κεραληζκνύ ηνλ 20
ν
 αηώλα (κέρξη θαη 

ην 1974) 

 

ην κεζνπφιεκν ν θξαηηθφο κεραληζκφο ζπλερίδεη λα απνηειεί πεδίν λνκήο απφ ηνπο θνξείο 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Απηή ε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη επέξρνληαη 

ζπλερείο ελαιιαγέο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ησλ 

εθινγψλ θαη απφ ηελ ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζπγθξηηηθά κε ηελ 

πξνγελέζηεξε πεξίνδν, ε νπνία ηάζε φκσο αλαηξέπεηαη κεηά ην 1945.
8
 

Σν 1945 αξρηθά ε θπβέξλεζε ηνπ ζηξαηεγνχ Ν. Πιαζηήξα θαη ζηε ζπλέρεηα ε ππεξεζηαθή 

θπβέξλεζε ηνπ λαχαξρνπ Π. Βνχιγαξε πξνρψξεζε ζε εθθαζαξίζεηο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 

φζσλ είραλ ζπλεξγαζηεί κε ην ΔΑΜ ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, απέθιεηζε απφ ην ζηξαηφ ηνπο 

αμησκαηηθνχο πνπ είραλ πξνζρσξήζεη ζηνλ ΔΛΑ θαη επαλέληαμε φζνπο είραλ ππεξεηήζεη 

ζηα Σάγκαηα Αζθαιείαο. ηηο εθινγέο ηνπ 1946 αλαδεηθλχεηαη θηινβαζηιηθή θπβέξλεζε 

(Ζλσκέλε Παξάηαμηο Δζληθνθξφλσλ), ε νπνία ζεζκνζέηεζε ην Γ΄ ςήθηζκα «Πεξί εθηάθησλ 

κέηξσλ αθνξψλησλ ηελ Γεκνζίαλ ηάμηλ θαη αζθάιεηαλ», πνπ ζεκειίσζε ην ιεγφκελν 

«Παξαζχληαγκα» (ζέζε ηεο Αξηζηεξάο εθηφο λφκνπ, δηνηθεηηθέο εθηνπίζεηο), ην νπνίν 

εθαξκφζηεθε ζε πξψην ζηάδην ελαληίνλ ησλ νπαδψλ ηεο Αξηζηεξάο, πνπ απείραλ απφ ηηο 

                                                
6
Υαξαιάκπεο, 1989, ζ. 29, 31-35, 38, 96. 

7
Νίθνο Γεκεξηδήο, Ζ ειιεληθή πνιηηηθή θνπιηνχξα ζήκεξα, Οδπζζέαο, Αζήλα, 1995, ζ. 335. 

8
Γηψξγνο Καξακπειηάο, Κξάηνο θαη θνηλσλία ζηε κεηαπνιίηεπζε 1974-1988, Δμάληαο, 

Αζήλα, 1989, ζ. 56-57 θαη Κσλζηαληίλνο. Σζνπθαιάο, Κξάηνο, θνηλσλία, εξγαζία ζηε 

κεηαπνιεκηθή Διιάδα, Θεκέιην, Αζήλα, 2005, ζ. 88, 90. 
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εθινγέο ηνπ 1946 (ελέξγεηα πνπ ηνπο ζηηγκάηηζε κε έλα αξλεηηθφ «πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθψλ 

θξνλεκάησλ»), θαη δηαηεξήζεθε ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε κέρξη θαη ην 1974.
9
 

Καηά ηελ πεξίνδν 1945-1955
 
ν δεκφζηνο ηνκέαο κεγεζχλεηαη πνζνηηθά, ρσξίο απηή ε 

δηφγθσζε λα αλαθχπηεη σο απάληεζε ζηελ αλάγθε ην ειιεληθφ θξάηνο λα αληαπνθξηζεί ζε 

λέα πεδία θξαηηθψλ παξνρψλ-ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Μεηαπνιεκηθά ε αηηία απηήο ηεο 

δηφγθσζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ππαγνξεχζεθε απφ πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη ε 

ζηειέρσζή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εζθεκκέλα κε ζηελά πνιηηηθά-ηδενινγηθά θξηηήξηα, γηα λα 

εμππεξεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί ζηφρνη.
10

 

Μεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν ζην πιαίζην κίαο θαηεζηξακκέλεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ άκεζα ή έκκεζα εμαξηεκέλσλ απφ ην δεκφζην ηακείν. Οκάδεο 

πιεζπζκνχ είηε επεδίσμαλ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζηα θεθάιαηα-πφξνπο, πνπ δηαρεηξίδνληαλ ην ειιεληθφ 

θξάηνο, θαζψο ηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιεκηθήο αλαζπγθξφηεζεο έξξεαλ θνλδχιηα πξνο ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, είηε ιφγσ ηεο κάζηηγαο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο 

επηηαθηηθήο αλάγθεο επηβίσζεο ζηξάθεθαλ ζην δεκφζην γηα εξγαζηαθή απαζρφιεζε, πνπ 

εθείλε ηελ επνρή απνηεινχζε ηνλ απνθιεηζηηθφ θνξέα, πνπ κπνξνχζε λα απαζρνιήζεη 

κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Μέζα ζε απηέο ηεο ζπλζήθεο ζθπξειαηήζεθε κία 

ηδηφκνξθε εξγαζηαθή ζρέζε, κία ζρέζε εμάξηεζεο-ππνηαγήο, ηελ νπνία αμηνπνίεζε ην 

κεηαπνιεκηθφ θαζεζηψο, γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ, θαζψο ε Γεμηά παξά ηε 

ζηξαηησηηθή ηεο λίθε ζπλεηδεηνπνηνχζε φηη ε θπξηαξρία ηεο ήηαλ ζαζξή, θαζψο δελ είρε 

θαηνξζψζεη λα θαηαζηήζεη επξέα θνηλσληθά ζηξψκαηα θνηλσλνχο ηεο αθξαίαο 

αληηθνκκνπληζηηθήο ηεο πνιηηηθήο.
11

 Γηακνξθψζεθε ινηπφλ κία θνηλσλία, πνπ 

πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ θξάηνπο.
12

 

Ζ δηεχξπλζε ηεο εξγνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο απνηέιεζε κία ζπλεηδεηή πνιηηηθή 

επηινγή, πνπ θαηάθεξλε ζπγρξφλσο λα αληακείβεη ηνπο ήδε ππνζηεξηθηέο ηνπ θαζεζηψηνο 

θαη λα ηνπο απμάλεη αξηζκεηηθά ζηνρεχνληαο αθελφο ζηελ «απφ-ΔΑΜνπνίεζε» ηνπ 

                                                
9
Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, Ζ θαρεθηηθή δεκνθξαηία, θφκκαηα θαη εθινγέο, 1946-1967, 

εθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα, 2006, ζ. 55-56, 63-64, 84 θαη Jean Meynaud, Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο 

ζηελ Διιάδα, η. Α, Δθδφζεηο αββάιαο, Αζήλα, 2002, ζ. 106-109. 
10

Σζνπθαιάο, 2005, ζ. 88-89, 102. 
11

Σζνπθαιάο, 2005, ζ. 19-30, 91. 
12

Καξακπειηάο, 1989, ζ. 54. 



8 

πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ ζηε δεκηνπξγία κίαο ηάμεο-ζηεξίγκαηνο, πνπ ζα απνηεινχληαλ απφ 

ζηξψκαηα θηιηθά δηαθείκελα ζην θαζεζηψο θαη θαηά ζπλέπεηα εχθνια ρεηξαγσγήζηκα 

πνιηηηθά-ηδενινγηθά. Ζ δεκηνπξγία απηήο ηεο ηάμεο κεζνδεχηεθε κέζα απφ ηελ πξφζιεςε 

ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ «εκεηέξσλ» θαη ηνλ απνθιεηζκφ αξηζηεξψλ θαη θνκκνπληζηψλ, 

ψζηε νη ηειεπηαίνη λα εμαζιησζνχλ νηθνλνκηθά θαη λα απνθιεηζηνχλ θνηλσληθά. Σν 

κεηεκθπιηαθφ πνιίηεπκα κε θξηηήξην ηελ εζληθνθξνζχλε δεκηνχξγεζε πνιίηεο δχν 

ηαρπηήησλ θαη θαζφξηζε ην δηθαίσκα πξφζβαζήο ηνπο ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ δεκφζηα 

απαζρφιεζε θαη νη δεκφζηνη πφξνη, δάλεηα, άδεηεο ινηπφλ αμηνπνηήζεθαλ απζαίξεηα απφ ην 

θαζεζηψο, γηα λα κπνξέζεη λα αλαζπγθξνηήζεη νηθνλνκηθά-πνιηηηθά-ηδενινγηθά θαη λα 

παγηψζεη ηελ θνηλσληθή θπξηαξρία ηεο θνηλσληθήο ηάμεο-ζηεξίγκαηνο, πνπ απαξηίζηεθε απφ 

ηνπο «εζληθφθξνλεο» θαη φζνπο εθδήισλαλ φςηκα ηελ πνιηηηθή-ηδενινγηθή ηνπο ππνηαγή ζην 

θαζεζηψο.
13

 

Με ηα θξηηήξηα απηά νη δηνηθεηηθέο δνκέο δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιεζπζκνχ, πνπ ην θαζεζηψο ήζειε λα πξνζεηαηξηζηεί θαη φρη κε ηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο 

πξνζφλησλ ησλ δεκνζηνυπαιιειηθψλ ζέζεσλ. Ζ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ απνθνίησλ 

Γπκλαζίνπ θαη πηπρηνχρσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πξνζαλαηφιηζε ην θαζεζηψο λα 

δεκηνπξγήζεη πδξνθέθαια νξγαλνγξάκκαηα κε απμεκέλν αξηζκφ ζέζεσλ γηα πηπρηνχρνπο, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνζεηαηξηζηεί θαη κεγάια ηκήκαηα ησλ κνξθσκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ, 

νη νπνίνη ειιείςεη άιισλ δηεμφδσλ απαζρφιεζεο ζα θαηέθεπγαλ ζην Γεκφζην θαη ζα 

ζπκκνξθψλνληαλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαζεζηψηνο, γηα λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ζηνπο 

θφιπνπο ηεο δεκνζηνυπαιιειίαο. Απηή ε θαηεγνξία δεκνζίσλ ππαιιήισλ ήηαλ ρξήζηκε ζην 

θαζεζηψο θαη γηα ηνλ επηπιένλ ιφγν φηη ζα κπνξνχζε λα παίμεη πην εχθνια ην ξφιν ηνπ 

πξνπαγαλδηζηή ελζαξθψλνληαο εθείλε ηελ επνρή ηελ δχλακε ηεο γλψζεο θαη ηεο εμνπζίαο. 

Παξαθαηαζήθε απηήο ηεο ηαθηηθήο απνηειεί ν ζηαζεξφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ Διιήλσλ γηα 

ζπνπδέο γεληθέο, λνκηθέο, θνηλσληθέο, πνπ είλαη επεπίθνξεο γηα πξφζιεςε ζην δεκφζην.
14

 

                                                
13

Υαξαιάκπεο, 1989, ζ. 185-186, Γηάλλεο Βνχιγαξεο, Ζ Διιάδα ηεο κεηαπνιίηεπζεο 1974-

1990, Θεκέιην, Αζήλα, 2008, ζ. 31, Καξακπειηάο, 1989, ζ. 83, Σζνπθαιάο, 2005, ζ. 28-32, 

91-95 θαη Ζιίαο Καηζνχιεο θ.α., Ζ Διιάδα πξνο ην 2000, Παπαδήζεο, Αζήλα, 1988, ζ. 110. 
14

Σζνπθαιάο, 2005, ζ. 96-99, 120, 131 θαη σθξάηεο Κνληφξδνο, Δηδηθά Θέκαηα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ, Αλζνιφγην «ςεηο ηεο χγρξνλεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο 

Κνηλσλίαο», Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα, 2008, ζ. 240. 
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Μεηαπνιεκηθά νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο παίξλνπλ καδηθή κνξθή κέζα απφ ηηο πξνζιήςεηο 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε εμσ-ππεξεζηαθά θξηηήξηα θαη ε δηαπξνζσπηθή εμαζθάιηζε πειάηε-

πάηξσλα παίξλεη ηε κνξθή θξαηηθήο πξαθηηθήο-ζηξαηεγηθήο, θαζψο ε πειαηεία είλαη 

πειαηεία ηνπ κεηεκθπιηαθνχ θξάηνπο. Οη ξνπζθεηνινγηθέο πξνζιήςεηο απνηέιεζαλ κνξθή 

πνιηηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο ην θαζεζηψο είρε ζπλείδεζε φηη νη θαηαζηαιηηθέο-θαηαπηεζηηθέο 

κνξθέο ειέγρνπ δελ κπνξνχζαλ λα εγγπεζνχλ καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα, ελψ ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ σο φξγαλν θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ειέγρνπ 

θαηέζηεζε εθηθηή ηελ εγεκνλία ηεο Γεμηάο επί κία 15εηία κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ.
15

 

Δηδηθφηεξα νη εηηεκέλνη ηνπ εκθπιίνπ κεηά ην 1950 εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ θνκκαηηθφ 

θνξέα ηεο Δζληθήο Πξννδεπηηθήο Έλσζηο Κέληξνπ (ΔΠΔΚ) ηνπ Ν. Πιαζηήξα, πνπ ζηηο 

εθινγέο ηνπ 1952 εηηάηαη απφ ηνλ Διιεληθφ πλαγεξκφ (Δ..), πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Α. 

Παπάγν ην 1951 θαη εθπξνζσπνχζε ηελ αλαζπγθξνηεκέλε Γεμηά. Απφ ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ 

Δ.. ην 1952 εγθαηληάδεηαη κία ελδεθαεηήο πεξίνδνο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηε Γεμηά 

αξρηθά απφ ην θφκκα ηνπ Δ.. θαη απφ ην 1956 απφ ην θφκκα ηεο Δζληθήο Ρηδνζπαζηηθήο 

Έλσζεο (ΔΡΔ) κε αξρεγφ ηνλ Κ. Καξακαλιή, πνπ βάζηζε ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηνλ έιεγρν ηνπ 

θξάηνπο θαη ζηε ζπλδξνκή ηνπ ζηξαηνχ. Ζ θπβέξλεζε Παπάγνπ κε ην Ν. 2500/1954 

πξνρψξεζε ζε εθθαζαξίζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζε αιιαγέο ζηελ εγεζία ηνπ ζηξαηνχ 

θαη ηεο αζηπλνκίαο. ηηο 4-10-1955 ν Παπάγνο πεζαίλεη θαη ν βαζηιηάο Παχινο αλαζέηεη 

ζηνλ Κ. Καξακαλιή ηελ εληνιή ζρεκαηηζκνχ λέαο θπβέξλεζεο. Ο Καξακαλιήο ην 1956 

ηδξχεη λέν πνιηηηθφ θφκκα ηελ ΔΡΔ θαη δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ λα δηεμαρζνχλ λέεο εθινγέο 

ην 1956, πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ νπνίσλ πξνρψξεζε ζε ςήθηζε λένπ εθινγηθνχ λφκνπ, 

πνπ πξνέβιεπε φηη νη ςήθνη ησλ ζηξαηησηηθψλ-δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζα ζπλππνινγίδνληαλ 

ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ ζα ςήθηδαλ θαη φρη ζε απηή φπνπ είραλ ηα εθινγηθά ηνπο δηθαηψκαηα. 

Μία ξχζκηζε πνπ νδεγνχζε ζηελ αιινίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ςεθνθνξίαο εηο βάξνο ησλ 

πνιηηψλ πνπ είραλ κφληκε δηακνλή θαη ε νπνία ζηηο εθινγέο ηνπ 1956 ράξηζε ζηελ Δ.Ρ.Δ. 

δέθα επηπιένλ βνπιεπηηθέο έδξεο.
16

 

Ζ ΔΡΔ ζα δηαηεξήζεη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο κέρξη ην 1963 θαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζα δηαηεξήζεη κε ην κέξνο ηεο ην κηζφ ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. Μεηά 

                                                
15

Υαξαιάκπεο, 1989, ζ. 154, 181-182 θαη Σζνπθαιάο, 2005, ζ. 93, 95. 
16

Νηθνιαθφπνπινο, 2006, ζ. 21, 36-43, 133, 166, 179, 181, 192, 195-197, 202-204, Meynaud, 

η. Α, 2002, ζ. 97-99, 118, 122, 124-130, 168-169, 173, 273, 275 θαη Κψζηαο Κσζηήο, «Σα 

θαθνκαζεκέλα παηδηά ηεο ηζηνξίαο», εθδφζεηο Πφιηο, Αζήλα, 2013, ζ. 722. 
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ηηο εθινγέο ηνπ 1958 ε πφισζε κεηαμχ ΔΡΔ θαη Δληαίαο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο (ΔΓΑ), ε 

νπνία εθπξνζσπψληαο ηελ Αξηζηεξά είρε θαηαιάβεη ηε ζέζε ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο, ζα αλαδσππξψζεη ηελ αληίζεζε «εζληθνθξφλσλ» θαη «κε εζληθνθξφλσλ» 

θαη ζα νδεγήζεη: ζηελ πηνζέηεζε αζηπλνκηθψλ κέηξσλ-δηνηθεηηθψλ εθηνπίζεσλ ελαληίνλ ησλ 

κειψλ ηεο ΔΓΑ, ζηελ ίδξπζε ην 1959 ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζληθήο Αζθαιείαο θαη ην 

1960 ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο Πιεξνθνξηψλ θαη Γηαθσηίζεσο κε απνζηνιή ην 

ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αζρνινχληαλ κε δηψμεηο ελαληίνλ ηεο Αξηζηεξάο, ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηξαηνχ σο θέληξνπ εμνπζίαο, ζηε δηεμαγσγή αληηθνκκνπληζηηθνχ 

αγψλα κέζα απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ κε ελίζρπζε παξαθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ ησλ αληηζπγθεληξψζεσλ. Μία ηαθηηθή πνπ ζπλερίζηεθε θαη ηελ 

πεξίνδν πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 1961 φηαλ απνθαζίζηεθε ε εθαξκνγή απφ ηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ ηνπ ζρεδίνπ «Πεξηθιήο» γηα άζθεζε ζπζηεκαηηθήο βίαο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

εθινγηθήο επηξξνήο ηεο ΔΓΑ θαη ηελ αιινίσζε ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο κε 

απνηέιεζκα ε ΔΡΔ λα εμαζθαιίζεη ηε λίθε (176 έδξεο) ζηηο εθινγέο ηνπ 1961, νη νπνίεο 

ζηηγκαηίζηεθαλ σο εθινγέο «βίαο θαη λνζείαο», πνπ έιαβε ρψξα ζε ππεξβάιινπζα κνξθή 

αθφκε θαη γηα ηα δεδνκέλα εθείλεο ηεο επνρήο (πνζνζηφ 79% ησλ ςήθσλ ζηξαηησηηθψλ-

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ππέξ ηεο ΔΡΔ, έθδνζε παξάλνκσλ πηζηνπνηεηηθψλ κφληκεο θαηνηθίαο, 

δηπινςεθίεο, ρνξήγεζε αδεηψλ γηα αιιαγή ηεο εθινγηθήο θαηνηθίαο ζε νπαδνχο ηεο Γεμηάο, 

βηαηνπξαγίεο θαηά νπαδψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο απφ παξαθξαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Γεμηάο θαη 

απφ ηα Σάγκαηα Δζληθήο Αζθαιείαο).17 

Ζ Γεμηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αδηάιεηπηεο θπξηαξρίαο ηεο ηελ πεξίνδν 1952-1963 δηαζθάιηζε 

ηε λίθε ηεο ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην αληηθνκκνπληζηηθφ νπινζηάζην 

ελαληίνλ ησλ εθινγηθψλ ηεο αληηπάισλ, ζέζπηζε εθινγηθνχο λφκνπο πνπ επλννχζαλ ηε 

δηαηήξεζή ηεο ζηελ εμνπζία (ςήθνη θιεξσηψλ, «ε επηηεξνχκελε δψλε απνθιεηζηηθφ ηηκάξην 

ηεο Γεμηάο») θαη αμηνπνίεζε ηελ ζπλδξνκή ηεο θξαηηθήο κεραλήο (δεκφζηα δηνίθεζε, 

έλνπιεο δπλάκεηο, ζψκαηα αζθαιείαο). Δπίζεο, παξέηεηλε ηελ ηζρχ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ 

(πνιηηηθνί θξαηνχκελνη, δηνηθεηηθή εθηφπηζε, πηζηνπνηεηηθά θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ) θαη 

κεηά ηελ ιήμε ηνπ εκθπιίνπ, πξνρψξεζε ζε ζηειέρσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε νπαδνχο 

ηεο θαη παξάιιεια ζε εθθαζαξίζεηο πξνζσπηθνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε θξηηήξην ηα 

θνκκαηηθά θξνλήκαηα ησλ ππαιιήισλ, ρνξήγεζε εμνπζία ζηα ζψκαηα αζθαιείαο 

                                                
17Νηθνιαθφπνπινο, 2006, ζ. 230, 256-257, 260-261, 267-268, 274-277, 282 θαη Meynaud, 

2002, η. Α, ζ. 130, 141-142, 144 & η. Β, ζ. 242. 
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(αζηπλνκία, ΚΤΠ) λα παξαθνινπζνχλ-επεκβαίλνπλ ζηε δσή ησλ πνιηηψλ, λα θαηαξηίδνπλ 

θαθέινπο πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ, λα εθαξκφδνπλ κία απηαξρηθή πνιηηηθή εθθνβηζκνχ-

θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ησλ Αξηζηεξψλ κε απνηέιεζκα παξάιιεια κε ην χληαγκα 

ηνπ 1952 λα ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε έλα «Παξαζχληαγκα», πνπ επέηξεπε απζαίξεηεο δηψμεηο, 

παξαβίαζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ νπαδψλ ηεο Αξηζηεξάο.
18

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1961 ηδξχεηαη ε Έλσζε Κέληξνπ (ΔΚ). Δμέθξαζε ηα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, πνπ γλψξηζαλ νηθνλνκηθή άλνδν ηε δεθαεηία ηνπ 1950, θαη πξνζπάζεζε λα 

δηαθνξνπνηεζεί ηφζν απφ ηελ ΔΡΔ φζν θαη απφ ηελ ΔΓΑ θαη λα επηθξαηήζεη σο ν αληηδεμηφο 

πφινο ζηε δηαηξεηηθή ηνκή Γεμηάο/Αληηδεμηάο. Οη εθινγέο ηνπ 1961 νδήγεζαλ ζε κία πεξίνδν 

πνιηηηθήο θξίζεο εμαηηίαο ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο, πνπ μεθίλεζε κε 

ηνλ αλέλδνην αγψλα ηνπ Γ. Παπαλδξένπ, ζπλερίζηεθε κε δηαδειψζεηο-ζπγθεληξψζεηο-

απεξγίεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο εμσηεξηθεπφηαλ ε θνηλσληθή δπζαξέζθεηα ελαληίνλ ηεο 

θπβέξλεζεο, θαη κε κία δηαηάξαμε ησλ ζρέζεσλ πξσζππνπξγνχ-Αλαθηφξσλ θαη θνξπθψζεθε 

κεηά ηε δνινθνλία Λακπξάθε ην 1963 νδεγψληαο ηνλ Κ. Καξακαλιή λα ππνβάιιεη ηελ 

παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο.
19

 

ηηο εθινγέο ηνπ 1963 κε ην Ν. 4322/1963 νη ςήθνη ησλ ζηξαηησηηθψλ-δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

πξνζκεηξήζεθαλ ζηηο πεξηθέξεηεο, φπνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη. Νηθεηήο ησλ εθινγψλ 

αλαδεηθλχεηαη ε ΔΚ κε κηθξή δηαθνξά, αιιά ε ζεκαζία ηεο λίθεο έγθεηηαη ζην φηη αλέηξεςε 

κία παγησκέλε απφ ην 1952 θαηάζηαζε. ηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο πνπ έγηλαλ ην 1964 ε 

ΔΚ θεξδίδεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ 52,72% έλαληη 35,26% ηεο ΔΡΔ–ΚΠ 

(εθινγέο ηνπ 1963 πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ ζηξαηησηηθψλ-δεκνζίσλ ππαιιήισλ ππέξ ηεο 

ΔΡΔ ελψ ζηηο εθινγέο ηνπ 1964 ππέξ ηεο ΔΚ), κία λίθε πνπ απνηεινχζε απνρξψζα έλδεημε 

ππέξβαζεο ηεο ηδενινγηθήο θπξηαξρίαο ηεο εζληθνθξνζχλεο. Ζ θπβέξλεζε ηεο ΔΚ 

πξνρψξεζε ζε θάπνηα βήκαηα εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο δεκφζηαο δσήο: επήιζε ραιάξσζε ησλ 

έθηαθησλ κέηξσλ, θαηήξγεζε νξηζκέλνπο θαηαπηεζηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο ηεο 

Γεμηάο, ειαηηψζεθε ε αζηπλνκηθή θαηαπίεζε, δηέιπζε παξαθξαηηθέο νξγαλψζεηο, έζεζε ηελ 

Κ.Τ.Π. ππφ θπβεξλεηηθφ έιεγρν, επέθεξε πεξηνξηζκέλεο κεηαβνιέο ζηελ εγεζία ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο απνθεχγνληαο λα ζίμεη ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ Αλαθηφξσλ, απειεπζεξψζεθε 

                                                
18Meynaud, 2002, η. Α, ζ. 173, 176-180, 207-217, 302-307, 316-317, 405-406, 531-532 & η. 

Β, ζ. 245-246, 286-287 θαη Κσζηήο, 2013, ζ. 733. 
19Νηθνιαθφπνπινο, 2006, ζ. 45-48, 293-300 θαη Meynaud, 2002, η. Α, ζ. 320, 343. 
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έλαο αξηζκφο πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ, ηα πηζηνπνηεηηθά λνκηκνθξνζχλεο δελ εμαιείθζεθαλ 

αιιά δεηνχληαλ κε ιηγφηεξε απζηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, επηρείξεζε έλαλ 

«απνθαξακαλιηζκφ» ηεο δηνίθεζεο. Παξ’ φια απηά φκσο νη πξαθηηθέο θαη ε ινγηθή ηνπ 

«Παξαζπληάγκαηνο» δελ εθξηδψζεθαλ θαη ζπλερίζηεθαλ κέρξη ηε δηθηαηνξία.
20

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1965 ν βαζηιηάο αξλήζεθε λα επηθπξψζεη ηα δηαηάγκαηα γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρεγνχ ηνπ Γ.Δ.. θαη ηνπ ππνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο θαη ηελ αλάιεςε 

ηεο ζέζεο ηνπ δεπηέξνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ πξσζππνπξγφ κε απνηέιεζκα λα έξζεη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηνλ Γ. Παπαλδξένπ, ν νπνίνο ππέβαιε πξνθνξηθά ηελ παξαίηεζε ηνπ, πνπ 

έγηλε δεθηή απφ ηα Αλάθηνξα πξηλ ζηαιεί ην γξαπηφ θείκελν ηεο. Ζ εμσζεζκηθή παξέκβαζε 

ησλ Αλαθηφξσλ ζηνλ πνιηηηθφ βίν ηεο ρψξαο, νδήγεζε ζηνλ ζρεκαηηζκφ αλαθηνξηθήο 

θπβέξλεζεο, ελψ ε ΔΚ κεηά απφ απνρσξήζεηο βνπιεπηψλ δηαζπάζηεθε. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1965 έσο ηελ 21 Απξηιίνπ 1967 ηνπνζεηήζεθαλ ηξεηο βαζηιηθέο θπβεξλήζεηο θαη 

πξνθεξχρζεθαλ εθινγέο γηα ηηο 28-5-1967 ησλ νπνίσλ ηελ επνπηεία ην ηέκκα αλέζεζε ζε 

θπβέξλεζε ηεο ΔΡΔ. Οη εθινγέο απηέο δελ δηελεξγήζεθαλ πνηέ, θαζψο ε πξννπηηθή λίθεο ηεο 

ΔΚ νδήγεζε ζην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα. Σελ πεξίνδν 1965-1967 αλαβηψλνπλ νη 

πξαθηηθέο θαη νη κεραληζκνί «ηνπ θξάηνπο ηεο Γεμηάο»: απνκαθξχλζεηο ππαιιήισλ πνπ 

πξέζβεπαλ ηηο ζέζεηο ηεο ΔΚ, επλντθή κεηαρείξηζε πξνο ππαιιήινπο πνπ πξφζθεηληαλ ζηηο 

θπβεξλήζεηο ηεο πεξηφδνπ, πειαηεηαθνί δηνξηζκνί κνλίκσλ ή ζπκβαζηνχρσλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, δηνξηζκνί κε παξάθακςε ηεο ππνρξέσζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ.
21

 

Μέζα απφ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα ηνπ 1964 ηέζεθε ππφ κνξθή θνηλσληθνχ αηηήκαηνο ε 

αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο απαηηψληαο λα ιεηηνπξγήζεη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη λα επέιζεη ηαχηηζε πεξηερνκέλνπ (δηθαησκάησλ) θαη κνξθήο (δηαδηθαζηψλ), ψζηε 

λα εμνβειηζηνχλ νη εγθαζηδξπκέλεο απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα εμσζεζκηθέο κνξθέο ζπλαίλεζεο-

θπξηαξρίαο. Μπξνζηά ζηελ πξννπηηθή απηή ην κεηεκθπιηαθφ θξάηνο αληέδξαζε 

επηβάιινληαο ην θξάηνο έθηαθηεο αλάγθεο, απνδεηθλχνληαο φηη παξά ηελ πξνζπάζεηα 

                                                
20Νηθνιαθφπνπινο, 2006, ζ. 304-305, 309-310, 324-329, 339, 342-343, Meynaud, 2002, η. Α, 

ζ. 151, 154, 328-329, 352-355 & η. Β, ζ. 15, 22-25, 571 θαη Κσζηήο, 2013, ζ. 734, 772, 791. 
21Νηθνιαθφπνπινο, 2006, ζ. 348, 351-352, 368, 370-371 θαη Meynaud, 2002, η. Β, ζ. 15, 72-

74, 81-85, 102, 104-110, 211-213, 234, 245-246, 256-260. 
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αιιαγήο δελ θαηέζηε εθηθηή ε ππέξβαζε ησλ φξσλ θαη νξίσλ ηεο θαρεθηηθήο 

κεηεκθπιηνπνιεκηθήο δεκνθξαηίαο.
22

 

Σν δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο γηα λα εμαζθαιίζεη ηνλ έιεγρν ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

αληηθαηέζηεζε ηα πξφζσπα πνπ ζηειέρσλαλ ηηο αλψηεξεο δεκνζηνυπαιιειηθέο ζέζεηο 

ηνπνζεηψληαο ζε πνιιέο απφ απηέο ζηξαηησηηθνχο (είηε ζε επίζεκεο ζέζεηο π.ρ. γεληθνί 

γξακκαηείο ππνπξγείσλ, λνκάξρεο, δηεπζπληέο θξαηηθψλ νξγαληζκψλ είηε άηππα γηα λα 

αζθνχλ έιεγρν επί ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ) θαη ζεζκνζέηεζε λνκνζεηηθέο 

πξάμεηο, πνπ αλαηξνχζαλ βαζηθέο δηθαηηθέο αξρέο θαη εκπέδσλαλ θιίκα 

ηξνκνθξαηίαο/εθθνβηζκνχ/πξνγξαθψλ ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ζηνρεχνληαο ζηελ 

απνζφβεζε θάζε κνξθήο αληίδξαζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. Γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

ππνηαγή ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ζην λέν θαζεζηψο επεδίσμε λα αζθήζεη 

νινθιεξσηηθφ έιεγρν επί απηνχ θαη λα αλαηξέζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, αλέζηεηιε 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο ππέξ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ εγγπήζεηο, πηνζέηεζε κέηξα 

ηξνκνθξαηίαο ελαληίνλ ηνπο. Με ηνλ ππ’ αξ. 4/10 Μαΐνπ 1967 λφκν πξνρψξεζε ζε κνξθέο 

εθθαζαξίζεσλ ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ (θαη ζηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη ζην θαζεγεηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ παλεπηζηεκίσλ): ζεζκνζέηεζε καδηθψλ απνιχζεσλ επηηάζζνληαο ηελ 

απηνδίθαηε ιχζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ, 

θαηάξγεζε ζπκβνπιίσλ θαη επηηξνπψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, επέθηαζε ηεο 

δεκνζηνυπαιιειηθήο δηαζεζηκφηεηαο κε ηαπηφρξνλε δηεχξπλζε ηεο ανξηζηίαο ησλ ιφγσλ, 

πνπ ζα επέζπξαλ ηελ επηβνιή απηνχ ηνπ δηνηθεηηθνχ κέηξνπ. Δπίζεο, κε ηελ ΗΥ ζπληαθηηθή 

πξάμε ηεο 18/22αο Ηνπιίνπ 1967 ζεζπίζηεθαλ δηαηάμεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκνθξνζχλεο 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνβιέπνληαο σο πνηλή ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο έιιεηςεο 

λνκηκνθξνζχλεο ηελ άξζε ηεο κνληκφηεηαο θαη ηελ απφιπζε ηνπ ππαιιήινπ. Οη ππάιιεινη 

ππνρξεψζεθαλ λα ππνγξάςνπλ κία αηνκηθή δήισζε λνκηκνθξνζχλεο ζηελ νπνία έπξεπε λα 

δειψζνπλ φηη θαηαδηθάδνπλ ηνλ θνκκνπληζκφ θαη φηη ππφζρνληαλ πίζηε ζην λέν θαζεζηψο. 

Σέινο, κε ηελ ζπληαθηηθή πξάμε πνπ εθδφζεθε ζηα ηέιε Απγνχζηνπ 1967 πξνβιέθζεθε ε 

ηεηξάκελε άξζε ηεο κνληκφηεηαο φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ήηαλ δπλαηή ε απφιπζε ηνπ ππαιιήινπ κε ππνπξγηθή απφθαζε. Σαπηφρξνλα 

θαηαξγήζεθε ην δηθαίσκα άζθεζεο ελδίθσλ βνεζεκάησλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 

θαηά ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ/πνηλψλ, πνπ επηβάιινληαλ δπλάκεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

                                                
22

Υαξαιάκπεο, 1989, ζ. 227, 245-251, Νηθνιαθφπνπινο 2006, ζ. 21-22 θαη Καηζνχιεο θ.α., 

1988, ζ. 26, 63-65. 
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ζπληαθηηθψλ πξάμεσλ. ζνλ αθνξά ζην ηνκέα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαηήξγεζε ην 

ζχζηεκα ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξρψλ ησλ ΟΣΑ θαη παξαρψξεζε 

απφιπηε εμνπζία δηνίθεζεο ησλ ΟΣΑ ζηνλ ππνπξγφ Δζσηεξηθψλ.
23

 

Ζ δηθηαηνξία ινηπφλ αλέηξεςε ηελ πξννπηηθή ηεο πξαγκάησζεο ηνπ ζεζκηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ θαη ηνπ εμνβειηζκνχ ησλ εμσζεζκηθψλ θξαηηθψλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη ηε 

δπλακηθή ηνπ αηηήκαηνο γηα δεζκεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ. πγρξφλσο φκσο δελ 

εκπφδηζε, αιιά ππνβνήζεζε ηελ νηθνλνκηθή ζπλέρεηα, πνπ είρε αξρίζεη λα δηαγξάθεηαη απφ 

ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ην θαζεζηψο ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ ζπλέρηζε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο εμσζεζκηθήο ζπλαίλεζεο θαη ηηο 

εμσζεζκηθέο πξαθηηθέο ππέξ ησλ επλννχκελσλ ηνπ θαζεζηψηνο, κε απνηέιεζκα απηή ε 

θαηάζηαζε λα ζηαζεξνπνηεζεί, λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηθηαηνξίαο θαη 

λα αθήζεη ην αξλεηηθφ ηεο ζηίγκα ζηελ ηάζε πνπ έιαβε ν εθζπγρξνληζκφο ζηε 

κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν επαλαθέξνληαο ηνπο εμσζεζκηθνχο φξνπο ζπλαίλεζεο θαη ηνλ 

έληνλν θξαηηζκφ.
24

 

 

1.4 Κιεξνδνηήκαηα ηεο πεξηόδνπ 1830-1974 ζηε κεηαπνιηηεπηηθή επνρή 

 

Απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα κέρξη ην 1974 δελ ππήξμε νπζηαζηηθή βνχιεζε ε δεκφζηα δηνίθεζε σο 

ζεζκφο λα ρεηξαθεηεζεί απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία, λα αλαπηπρζεί απηφλνκα θαη λα ηαζνχλ νη 

δπζιεηηνπξγίεο ηεο. ηελ πνξεία ησλ εηψλ δηακνξθψζεθε έλαο πδξνθεθαιηθφο θξαηηθφο 

κεραληζκφο, πνπ ζηειερψζεθε απφ πξνζσπηθφ κε ζπληερληαθά, πειαηεηαθά, επηιεθηηθά θαη 

εμσ-ππεξεζηαθά θξηηήξηα, πνπ αλαπαξάγεηαη απηφκαηα ζηε βάζε απηήο ηεο ινγηθήο, 

παγηψλνληαο κία θαηάζηαζε πνπ ε απφπεηξα εμνξζνινγηζκνχ ηεο πξνζθξνχεη ζην ηίκεκα ηνπ 

                                                
23Meynaud, 2002, η. Β, ζ 418-436, 569-572, 652-655.  
24

Υαξαιάκπεο, 1989, ζ. 243-244, 253, 255, 258-263, 303-305 θαη Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο 

θ.α, Ζ Διιάδα ζε εμέιημε, Δμάληαο, Αζήλα, 1986, ζ. 145. 
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πνιηηηθνχ θφζηνπο θαη ζε αληηζηάζεηο πνπ εθπνξεχνληαη απφ δπλάκεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ επηζπκνχλ ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θαζεζηεθπίαο θαηάζηαζεο.
25

 

Σέινο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζηελ Διιάδα απφ ην 1830 κέρξη θαη ην 1974 εγθαζηδξχζεθε έλα 

ζεζκηθφ ζχζηεκα, πνπ ζεζκηθά θαη λνκηθά πξνβαίλεη ζην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηε δεκφζηα 

θαη ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, αιιά ζηελ πξάμε απηφο ν δηαρσξηζκφο αλαηξείηαη. Γεκφζην θαη 

ηδησηηθφ αιιεινεπηθαιχπηνληαη θαη ηα φξηα δηαρσξηζκνχ ηνπο θαζίζηαληαη λεθειψδε, κε 

απνηέιεζκα ε δεκφζηα ζθαίξα λα κεηαβάιιεηαη ζε πεδίν επηθπξηαξρίαο θαη άισζεο απφ ηα 

ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Ζ παζνγέλεηα απηή εδξαηψζεθε σο δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο θαη ζα ζεκαδέςεη ηελ πνξεία ηνπ θαη κεηά ην 1974.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25

Σζνπθαιάο, 2005, ζ. 95, 104-105, 114-116, 131, Σζνπθαιάο, 1999, ζ. 29, 106-108, 132-

135, 140 θαη Γεκήηξεο σηεξφπνπινο, Κξάηνο θαη κεηαξξχζκηζε ζηε ζχγρξνλε Ν. Δπξψπε: 

Διιάδα, Ηζπαλία, Ηηαιία, Πνξηνγαιία, Πνηακφο, Αζήλα, 2007, ζ. 111. 
26

Σζνπθαιάο, 1999, ζ. 334-340 θαη Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 52. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

1974-1981: Η πνξεία ηνπ ΠΑΟΚ πξνο ηελ εμνπζία 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, 

ηζηνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηφδνπ 1974-1981 κέζα ζηηο νπνίεο ην ΠΑΟΚ 

εκθαλίζηεθε ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην ηεο ρψξαο, δφκεζε ηελ πνιηηηθή-ηδενινγηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα θαη δηακφξθσζε ην θνκκαηηθφ-εθινγηθφ ζψκα, πνπ ηνπ ράξηζε ηελ θπβεξλεηηθή 

εμνπζία ην 1981. Ζ ζηξαηεγηθή θαη ε ξεηνξεία ηνπ ΠΑΟΚ θαηά ηελ πεξίνδν 1974-1981 

ράξαμε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη δεκηνχξγεζε ην ππφζηξσκα πάλσ ζην νπνίν δνκήζεθε ε 

θπβεξλεηηθή ηνπ πνιηηηθή εηδηθά απέλαληη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηελ πεξίνδν 1981-1989 θαη 

ηαπηφρξνλα θαιιηέξγεζε αληηιήςεηο-λννηξνπίεο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο 

πνιηηηθήο.
27

 πσο αλαθέξνπλ νη Κ. Διεπζεξίνπ θαη Υ. Σάζζεο «ην ΠΑΟΚ απνηειεί έλα 

θφκκα πνπ εμέθξαζε θνηλσληθά ζπκθέξνληα, γελλήζεθε κέζα ζε θνηλσληθέο αληηπαξαζέζεηο 

ηηο νπνίεο απηφ πνιηηηθνπνίεζε.».
28

 

 

2.2 Πξνζδνθίεο-αηηήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαηά ηελ πξώηε 

πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο 

 

Ζ δηθηαηνξία θαζήισζε ηελ θίλεζε θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ, πνπ εγεκνλεχζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 απφ ηα θνηλσληθά εθείλα 

ζηξψκαηα, ηα νπνία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 απνηεινχζαλ πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, 

κε απνηέιεζκα κεηά ην 1974 νη θνηλσληθέο απηέο δπλάκεηο λα επαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην 

                                                
27

πνπξδαιάθεο, 1998, ζ.175. 
28

Κψζηαο Διεπζεξίνπ-Υξχζαλζνο Σάζζεο, ΠΑΟΚ. Ζ άλνδνο θαη ε πηψζε (;) ελφο 

εγεκνληθνχ θφκκαηνο, αββάιαο, Αζήλα, 2013, ζ. 194. 
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ηα ζπζζσξεπκέλα αηηήκαηα ηνπο ηφζν ζε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν 

θαη λα δηεθδηθήζνπλ κε πξσηφγλσξν ξηδνζπαζηηζκφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο.
29

 

Απφ ηε κία επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ είραλ ήδε θαηαθηήζεη έλα αλψηεξν βηνηηθφ 

επίπεδν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 πξνζδνθνχζαλ θαη απαηηνχζαλ ηελ εμαζθάιηζε ελφο 

ζπλερψο βειηηνχκελνπ νηθνλνκηθνχ-θνηλσληθνχ επηπέδνπ δσήο θαη απφ ηελ άιιε νη κε δεμηέο 

δπλάκεηο, πνπ κεηεκθπιηαθά είραλ ππνζηεί απνθιεηζκνχο θαη δηαθξίζεηο απφ ην ιεγφκελν 

«θξάηνο ηεο Γεμηάο» δεηνχζαλ απνθαηάζηαζε-δηθαίσζε δηεθδηθψληαο ζέζε ζην πνιηηηθφ 

πξνζθήλην, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ, δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη κεξίδην ζηνπο πφξνπο θαη ηα πξνλφκηα, πνπ εθείλε δηέλεηκε.
30

 

Σα πξψηα κεηαπνιηηεπηηθά ρξφληα εγεηηθφ πνιηηηθφ ξφιν ζπλέρηδαλ λα έρνπλ πνιηηηθέο 

δπλάκεηο ηεο θεληξνδεμηάο, πνπ είραλ πξσηαγσληζηήζεη κεηά ηνλ εκθχιην πφιεκν. Σν θφκκα 

ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κε εγέηε ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή θαη απαξηηδφκελν απφ 

ζηειέρε ηεο πξνδηθηαηνξηθήο ΔΡΔ θαη ηεο ΔΚ ηαπηίδνληαλ κε ηελ πξνδηθηαηνξηθή δεμηά θαη 

θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχζε λα απνηηλάμεη απφ πάλσ ηνπ ην ζηίγκα ηνπ δηακνξθσηή ηνπ 

κεηεκθπιηαθνχ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο.
31

 Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη νη κλήκεο 

απφ ην θαζεζηψο δηαθξίζεσλ ηνπ κεηεκθπιηαθνχ θαζεζηψηνο, φπσο ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ 

ληθεκέλσλ απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, δηαηεξνχληαλ δσληαλέο, νδεγνχζε ηε 

κεηαπνιηηεπηηθή ειιεληθή θνηλσλία λα ακθηζβεηεί θαηά πφζν ε Νέα Γεκνθξαηία ζα 

κπνξνχζε λα ππεξβεί ηηο αγθπιψζεηο ηνπ κέρξη ηφηε δηακνξθσκέλνπ πνιηηηθνχ status quo θαη 

λα πηνζεηήζεη κία νπδέηεξε πνιηηηθή απέλαληη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, ρσξίο λα 

κεζνδεχεη ηελ αθχξσζε ησλ πνιηηηθψλ-νηθνλνκηθψλ-θνηλσληθψλ δηεθδηθήζεψλ ηνπο.
32

 

 

                                                
29

Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 122-128 θαη Μάλεζεο θ.α, 1986, ζ. 145. 
30

Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 31, 53-54, 122-123, 125-128 θαη Γεκεξηδήο, 1995, ζ. 167. 
31

Kevin Featherstone, Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, ε πξφθιεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, Οθηψ, 

Αζήλα, 2007, ζ. 45-47, 70-72 θαη πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 103. 
32

Υξηζηφθνξνο Βεξλαξδάθεο θ.α.-Γηψξγνο Κνληνγηψξγεο θ.α., Σξηάληα ρξφληα δεκνθξαηία: 

ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ηξίηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο 1974-2004, Σκήκα Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη εθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα, 2004, η. Α, ζ. 26-27, 

Υξήζηνο Λπξηληδήο θ.α., Κνηλσλία θαη πνιηηηθή: φςεηο ηεο Γ' ειιεληθήο δεκνθξαηίαο 1974-

1994, Θεκέιην, Αζήλα, 1996, ζ. 109-110 θαη Μάλνο Παπάδνγινπ, χγρξνλε πνιηηηθή εγεζία, 

Παπαδήζεο, Αζήλα, 2012, ζ. 178-179. 
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2.3 Η ίδξπζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηελ ειιεληθή 

πνιηηηθή ζθελή 

 

Μέζα ζε απηέο ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ απνθαζίδεη λα 

ηδξχζεη έλα λέν θφκκα, πνπ λα δηαθνξνπνηείηαη ηφζν απφ ηηο ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο ηεο 

Γεμηάο θαη ηνπ θέληξνπ φζν θαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο παξαδνζηαθήο αξηζηεξάο θαη λα κελ 

θαηαηξχρεηαη απφ βαξίδηα ηεο πξνδηθηαηνξηθήο επνρήο, ψζηε λα απνηειέζεη θνξέα κίαο λέαο 

πνιηηηθήο πξαθηηθήο θαη έθθξαζεο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνπ ζα κπνξνχζε λα εθθξάζεη ην 

ξηδνζπαζηηζκφ εθείλσλ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, πνπ δηεθδηθνχζαλ κεηά απφ δεθαεηίεο 

απνθιεηζκνχ ηελ θνηλσληθή-πνιηηηθή ηνπο άλνδν.
33

 

Με ηελ ηδξπηηθή ηνπ δηαθήξπμε ηεο 3
εο

 επηεκβξίνπ 1974 ην ΠΑΟΚ αληαπνθξίλεηαη ζην 

πλεχκα ηεο επνρήο, πνπ απαηηνχζε εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ θξάηνπο. Ωζνχκελν απφ ηελ αλάγθε 

λα εκθαληζηεί σο ερζξφο ησλ δπλάκεσλ ηεο Γεμηάο ζέηεη ηα ζεκέιηα ελφο θφκκαηνο καδψλ, 

θάλεη έλα δεκνθξαηηθφ άλνηγκα ζηνπο πνιίηεο -ηνπο θαιεί λα «απην-νξγαλσζνχλ», λα 

ζπκκεηέρνπλ δειαδή ζηηο θνκκαηηθέο δηαδηθαζίεο- θαη ηθαλνπνηεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ην επί 

ρξφληα θαηαπηεζκέλν αίηεκα ηνπο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή αλαγλσξίδνληάο ηνπο 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ηνπ θφκκαηνο.
34

 

ηελ ηδξπηηθή ηνπ δηαθήξπμε ην ΠΑΟΚ επεζήκαλε φηη ε ρψξα ήηαλ εμαξηεκέλε απφ ηηο 

ΖΠΑ θαη ην ΝΑΣΟ, πνπ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο δηακφξθσζαλ φξνπο ζηε 

ρψξα, πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα αλαηξέςεη απηνχο 

ηνπο φξνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ελέηαζζε ηε δηάβξσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. 

Τπνζρέζεθε ινηπφλ λα εμπγηάλεη ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, λα εμαιείςεη ην παξαθξάηνο θαη ην 

θνκκαηηθφ θξάηνο, λα εμαζθαιίζεη ηνλ έιεγρν ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ-ζσκάησλ αζθαιείαο 

απφ ηελ θπβέξλεζε, λα πινπνηήζεη ην ζηφρν ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο κε ελίζρπζε ηεο 

                                                
33

πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 19, 102, Διεπζεξίνπ-Σάζζεο, 2013, ζ. 47, 51, Γεκεξηδήο, 1995, ζ. 

172-173, Featherstone, 2007, ζ. 53-55, 71, Παπάδνγινπ, 2012, ζ. 179-180 θαη Μηράιεο 

πνπξδαιάθεο, ΠΑΟΚ: δνκή, εζσθνκκαηηθέο θξίζεηο θαη ζπγθέληξσζε εμνπζίαο, Δμάληαο, 

Αζήλα, 1988, ζ. 338. 
34

Διεπζεξίνπ-Σάζζεο, 2013, ζ. 47, 51-54 θαη πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 18, 25-26. 
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ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηελ νπνία θαίλεηαη λα ηελ αληηκεησπίδεη σο έλα ρψξν, φπνπ ην 

θίλεκα έπξεπε λα εδξαηψζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ παξά σο θξαηηθφ ζεζκφ.
35

 

Σν ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν 1975-1977 θαηαθέξλεη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ 

πνιηηηθή ζθελή, θαζψο ην ξηδνζπαζηηθφ θνηλσληθφ θίλεκα ηεο επνρήο ην αληηκεηψπηζε σο ην 

φρεκα κε ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη θνηλνβνπιεπηηθή θσλή. Ζ δηάλνημε 

πξννπηηθήο αλφδνπ ζηελ εμνπζία νδεγεί ην ΠΑΟΚ λα αιιάμεη ηελ εηθφλα ηνπ πηνζεηψληαο 

κία πνιηηηθή ζηξαηεγηθή δχν θαηεπζχλζεσλ, ελφο αξηζηεξνχ πνιηηηθνχ ιφγνπ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θηλήκαηνο θαη ελφο κεηξηνπαζέζηεξνπ δεκφζηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ. Έηζη ην ΠΑΟΚ 

κεηαηξέπεηαη απφ θίλεκα δηακαξηπξίαο ζε έλα θφκκα, πνπ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ 

εμνπζία, θαη πξάγκαηη ζηηο εθινγέο ηνπ 1977 θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο θαηαθέξλνληαο λα καδηθνπνηήζεη ηελ θνκκαηηθή ηνπ βάζε θαη ζπγθξνηψληαο 

έλα καδηθφ εθινγηθφ ζψκα, πνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1981 ζα ην θαηαζηήζεη θπβεξλεηηθφ 

θφκκα.
36

 

 

2.4 Η δόκεζε ηεο ηαπηόηεηαο-ζηξαηεγηθήο ηνπ ΠΑΟΚ 

 

Ζ πηψζε ηεο ρνχληαο κπνξεί κελ λα ζήκαλε ηππηθά ην ηέινο ηνπ κεηεκθπιηαθνχ θξάηνπο ηεο 

Γεμηάο, αιιά δελ ήηαλ δπλαηφ λα δηαγξάςεη ηηο κλήκεο απφ εθείλεο ηηο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, πνπ είραλ βηψζεη ην ζθιεξφ ηνπ πξφζσπν. ηε κεηαπνιίηεπζε ε θνπιηνχξα ηνπ 

«θξάηνπο ηεο Γεμηάο» δίλεη ηε ζθπηάιε ζηελ θνπιηνχξα ησλ αληηπάισλ ηνπ θξάηνπο ηεο 

Γεμηάο, νη νπνίνη ζπζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ αληηδεμηζκνχ, εθδειψλνληαο ηελ 

αληίζεζε ηνπο ζην status quo, πνπ εθπξνζσπνχζε ε Γεμηά.
37

 

Σν ΠΑΟΚ γηα λα αλαδεηρζεί σο ν εθθξαζηήο ηεο αληηδεμηάο αιιαγήο δφκεζε ηελ πνιηηηθή 

ηνπ ζηξαηεγηθή πάλσ ζηε δηαηξεηηθή ηνκή Γεμηάο/Αληηδεμηάο, ρξεζηκνπνηψληαο ππέξ ηνπ ηηο 

ηζηνξηθέο κλήκεο θαη ηα νξάκαηα ησλ γελεψλ ηνπ εκθπιίνπ, ηνπ αλέλδνηνπ, ηνπ 
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πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 176-177, 196-198, 337-343 θαη Διεπζεξίνπ-Σάζζεο, 2013, ζ. 58-

60. 
36

Διεπζεξίνπ-Σάζζεο, 2013, ζ. 55 θαη πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 18, 34-37, 42-43 θαη 

πνπξδαιάθεο, 1988, ζ. 178-180. 
37

Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 29-30, 92-96 θαη Βνχιγαξεο, 2008α, ζ. 75-77. 
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αληηδηθηαηνξηθνχ αγψλα. Καηάθεξε ινηπφλ λα πξνζθέξεη κία λέα εθδνρή-αλάγλσζε ησλ 

παιηψλ δηαηξέζεσλ-ξήμεσλ εηζάγνληαο κία απινπνηεκέλε δηρνηφκεζε ηνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ 

αλάκεζα ζε δεμηέο δπλάκεηο απφ ηε κία θαη αληηδεμηέο δπλάκεηο απφ ηελ άιιε, απνλέκνληαο 

ζην ίδην ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππέξκαρνπ ησλ ηειεπηαίσλ.
38

 

Σν ΠΑΟΚ ρξεζηκνπνίεζε ην αληηδεμηφ επηρείξεκα, γηα λα απνθηήζεη ζπλνρή, γηα λα 

ζπγθξνηήζεη ηελ πνιηηηθή-ηδενινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα έλαληη ελφο Άιινπ, ελφο «ερζξνχ» θαη 

γηα λα εδξαηψζεη ηε ζέζε ηνπ σο έλα ελ δπλάκεη θπβεξλεηηθφ θφκκα θαηαθέξλνληαο λα 

θπξηαξρήζεη ηφζν εζσηεξηθά ζηνλ ρψξν ησλ κε δεμηψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ φζν θαη 

απέλαληη ζηε ζπληεξεηηθή παξάηαμε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Μέζα απφ ηε δηαίξεζε 

Γεμηάο/Αληηδεμηάο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θξφληηδε λα ππελζπκίδεη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ην ξφιν ηεο Γεμηάο θαη θαηά επέθηαζε ηηο ζπληεξεηηθέο ηεο ζέζεηο γηα ηνλ 

πνιηηηθφ-ζεζκηθφ εθζπγρξνληζκφ. Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ 

αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ πνπ επηθαινχληαλ ε Γεμηά, ην ΠΑΟΚ πξνέβαιε ηελ αλάγθε 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ επηηπρήο άλνδνο ηνπ ΠΑΟΚ ην 1977 ζηε ζέζε 

ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ην θαζηέξσζε σο ηνλ αληηδεμηφ πφιν εμνπζίαο, έλα κφξθσκα 

κε δεισκέλα φξηα πξνο ηα δεμηά αιιά φρη πξνο ηα αξηζηεξά, εληφο ηνπ νπνίνπ 

ζπζζσκαηψζεθαλ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο.
39

 

Ζ δηαηξεηηθή απηή ηνκή ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζα δνκεζεί πάλσ ζηελ πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

γηα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο-θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Οπζηαζηηθά ην αληηθείκελν ηεο δηακάρεο ζα 

απνηειέζεη ην πνηνο ζα επηθξαηήζεη ζηνλ αγψλα γηα ηελ θαηάιεςε-κνλνπσιηαθή δηαρείξηζε 

ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηελ θάξπσζε ησλ πιηθψλ θαη άπισλ πξνλνκίσλ-πφξσλ ηνπ.
40
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168, 179, 188, πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 104, Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 94, Featherstone, 2007, ζ. 

50 θαη Βνχιγαξεο, 2008α, ζ. 25-27, 77-79. 
39

Γεκεξηδήο, 1995, ζ. 175, 179, 188, 191, Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 94-98, Διεπζεξίνπ-Σάζζεο, 

2013, ζ. 134-135 θαη πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 177. 
40

Γεκεξηδήο, 1995, ζ. 191-194, 197-198. 



21 

2.5 Σν εθινγηθό ζώκα ηνπ ΠΑΟΚ 

 

Ζ Νέα Γεκνθξαηία σο θπβέξλεζε ζηφρεπε ζε ειεγρφκελν εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεζκψλ, ε 

πνιηηηθή ηεο δελ επηβεβαίσλε ηελ νξηζηηθή ξήμε κε ην παξειζφλ ηεο θαη ηαπηφρξνλα 

αδπλαηνχζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηελ πεξίνδν πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 1981, κε 

απνηέιεζκα ε δεκνηηθφηεηά ηεο ζηαδηαθά λα θαηαβαξαζξψλεηαη. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηα 

δεηήκαηα νηθνλνκηθήο-θνηλσληθήο πνιηηηθήο θπξηάξρεζαλ ζηνλ πνιηηηθφ αληαγσληζκφ, κε ην 

ΠΑΟΚ λα ππφζρεηαη εθδεκνθξαηηζκφ ηεο δεκφζηαο δσήο, θηιεξγαηηθή λνκνζεζία, 

κεηαξξχζκηζε ζηνπο ηνκείο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο-παηδείαο θαη παξνπζηάδνληαο ηε 

δηαίξεζε Γεμηάο/Αληηδεμηάο σο αληηπαξάζεζε γηα ηε δηαλνκή θαη αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Οη δηαθεξχμεηο ηνπ ΠΑΟΚ βξήθαλ απήρεζε ζηα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, πνπ δηεθδηθνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή-θνηλσληθή ηνπο άλνδν, ηα νπνία 

ζπκκεξίζηεθαλ ην ζρέδην ηνπ ΠΑΟΚ λα απνηειέζνπλ ηηο «δπλάκεηο ηεο Αιιαγήο», πνπ ζα 

εθζξφληδαλ ηε δεμηά κεηά απφ κία πνξεία 40 εηψλ.
41

 

Σν ΠΑΟΚ επεδίσμε λα αλαπαξαζηήζεη ηνλ θνηλσληθφ-πνιηηηθφ ρψξν ηεο επνρήο δηαηξεκέλν 

ζε δχν θνκκάηηα, «εκείο» θαη «νη άιινη», κέζα απφ κία απφιπηε δηρνηφκεζή ηνπ γχξσ απφ 

ηνλ άμνλα κίαο θχξηαο αληίζεζεο, ζηελ νπνία ππνηάρζεθαλ φιεο νη άιιεο πνπ ππήξραλ ζηελ 

θνηλσλία εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ηεο αληίζεζεο κεηαμχ πξνλνκηνχρσλ θαη κε πξνλνκηνχρσλ. 

ηε δηπνιηθή απηή αληίζεζε ελζσκαηψζεθαλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ κε 

δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ status, πνπ νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο ηζνπεδψζεθαλ θαη 

απηνπξνζδηνξίδνληαλ κέζα απφ ηελ αληίζεζή ηνπο κε ηνλ αληίπαιν πφιν, ηνλ ερζξφ. Οη κε 

πξνλνκηνχρνη απνηέιεζαλ ινηπφλ κία ηαπηφηεηα, πνπ πξνζδηνξίδνληαλ αξλεηηθά. 

Παξνπζηάδνληαλ ζαλ έλα ζπιινγηθφ κφξθσκα, πνπ κνηξάδνληαλ θνηλά ζπκθέξνληα θαη 

απεηινχληαλ απφ έλαλ θνηλφ ερζξφ, ηνπο πξνλνκηνχρνπο, νη νπνίνη ηαπηίζηεθαλ κε ηνλ 

θαπηηαιηζκφ, ηνλ ηκπεξηαιηζκφ, ηα πξνλφκηα, ηελ μέλε εμάξηεζε, ηηο ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο 

θαη ηε Γεμηά. Μέζα απφ απηή ηελ ηαθηηθή θαηάξγεζεο ησλ δηαθνξψλ ζην πνιηηηθφ-θνηλσληθφ 

πεδίν θαη εμαιείθνληαο απφ ηνλ πνιηηηθφ ηνπ ιφγν ηηο αλαθνξέο ζε θνηλσληθέο ηάμεηο ην 

ΠΑΟΚ κπφξεζε λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη κεγάια ηκήκαηα ηνπ 

θεληξναξηζηεξνχ εθινγηθνχ ζψκαηνο, λα ηα νκνγελνπνηήζεη πνιηηηθά θαη λα ηα πείζεη φηη 
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Featherstone, 2007, ζ. 70-71, Μάλεζεο θ.α, 1986, ζ. 37-38, πνπξδαιάθεο, 1988, ζ. 176-

177, 248 θαη Γεκεξηδήο, 1995, ζ. 192. 
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ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα ηθαλνπνηήζεη ηα αηηήκαηά ηνπο. Με απηή ηελ ηαθηηθή θαηάθεξε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα καδηθφ εθινγηθφ ζψκα, πνπ ηνπ εμαζθάιηζε ηελ εθινγηθή λίθε ην 1981.
42

 

Ζ θαηαζθεπή ησλ κε πξνλνκηνχρσλ εμππεξέηεζε ηελ αλάγθε ηνπ ΠΑΟΚ λα δνκήζεη έλα 

επξχ εθινγηθφ ζψκα απνθεχγνληαο λα ηαπηηζηεί κε κία απνθιεηζηηθά θνηλσληθή 

ηάμε/ζηξψκα. ε απηφ ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν κπνξνχζαλ λα (απηφ)εληαρζνχλ θνηλσληθέο 

νκάδεο, πνπ ζεσξνχζαλ φηη δελ αλήθαλ ζηελ θπξίαξρε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε (φζνη 

κέρξη ηφηε ήηαλ εθηφο πνιηηηθνχ παηρληδηνχ ιφγσ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ην θξάηνο ηεο 

Γεμηάο, φζνη δελ θαηάθεξαλ λα κεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 

1950-1960, κεηαλάζηεο πνπ επέζηξεθαλ) θαη δηεθδηθνχζαλ πνιηηηθή-θνηλσληθή αιιαγή. 

Δπξέα ινηπφλ ηκήκαηα ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο, ηεο δεκνζηνυπαιιειίαο, ηεο κηθξνκεζαίαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απηναπαζρνινχκελνη, επαγγεικαηίεο, εξγάηεο, αγξφηεο, κηζζσηνί, 

βηνηέρλεο, κηθξνεπαγγεικαηίεο γίλνληαη ζπκκέηνρνη ζην εγρείξεκα ηεο «Αιιαγήο», πνπ 

επαγγειίδνληαλ ην ΠΑΟΚ.
43

 

ε απηή ηε ινγηθή θηλείηαη θαη ε απφ ην 1978 δηάθξηζε πνπ δηαηππψλεη ζηελ «Δζληθή Λατθή 

Δλφηεηα» κεηαμχ «νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο» (θαηεζηεκέλν) θαη «κε πξνλνκηνχρσλ» (φιεο νη 

θνηλσληθέο ηάμεηο). Σν ΠΑΟΚ εθκεηαιιεχηεθε θαη δηεχξπλε ην ρψξν ηεο θνηλσληθήο 

κεηνλεμίαο, έηζη ψζηε θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε λα (απηφ)ηνπνζεηνχληαη θαη λα ζπλππάξρνπλ 

νκαιά εηεξφθιηηεο θνηλσληθέο νκάδεο. ηνλ πνιηηηθφ ηνπ ιφγν γηα λα ην θαηαθέξεη απηφ 

ρξεζηκνπνίεζε πξν ηνπ 1977 φπσο είδακε ηε δηάθξηζε « πξνλνκηνχρνη» θαη «κε 

πξνλνκηνχρνη» θαη ζηελ πξν ηνπ 1981 πεξίνδν, γηα λα δηεπξχλεη ηελ θνηλσληθή ηνπ 

ππνζηήξημε ελφςεη εθινγψλ, ηνλ φξν «κηθξνκεζαίνη», έλαο φξνο ηφζν ειαζηηθφο ζηνλ νπνίν 

κπνξνχζε λα εληαρζεί ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Οη «κηθξνκεζαίνη» αλαθεξχρζεθαλ 

ζε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο «Αιιαγήο».
44
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Διεπζεξίνπ-Σάζζεο, 2013, ζ. 56, 68-69, 123-126, 132, πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 48, 103-104, 

Γηάλλεο Λνχιεο, Ζ θξίζε ηεο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, ηδέξεο, Αζήλα, 1995, ζ. 44-47 θαη 

Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 89-90. 
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Διεπζεξίνπ-Σάζζεο, 2013, ζ. 125-126, πνπξδαιάθεο, 1988, ζ. 245 θαη πνπξδαιάθεο, 

1998, ζ. 48-49. 
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2.6 Η «Αιιαγή» 

 

Σν ΠΑΟΚ ζηηο εθινγέο ηνπ 1981 πξνηάζζεη σο πξνεθινγηθφ ζχλζεκα ηελ «Αιιαγή». Απφ 

ην 1977 εληάρζεθε ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ θφκκαηνο λα εθθξάζεη φιεο ηηο κάδεο, πνπ δηςνχλ γηα 

ηε κεγάιε αιιαγή. ην πκβφιαην κε ην Λαφ δηαθήξπζζε «έθζαζε ν θαηξφο γηα ηε κεγάιε 

αιιαγή ζηε ρψξα». Σν ζχλζεκα απηφ αφξηζην, απξνζδηφξηζην θαη ρσξίο λα εμεηδηθεχεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θνηλσληθψλ αιιαγψλ, πνπ ζα πξνσζνχζε ην ΠΑΟΚ σο θπβεξλεηηθφ 

θφκκα, είρε αξλεηηθφ, ειαζηηθφ θαη πνιχζεκν πεξηερφκελν, απνθεχγνληαο λα 

ζπγθεθξηκελνπνηήζεη πσο ζα κεηαθξαζηνχλ ζηελ πξάμε ηα αηηήκαηα γηα εθδεκνθξαηηζκφ, 

εθζπγρξνληζκφ, αλαδηαλνκή. Γηα ηνλ θάζε ςεθνθφξν κπνξνχζε λα ιάβεη δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν, θαζψο ην ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν 1974-1981 κέζα απφ ηνλ πνιηηηθφ ηνπ ιφγν θαη 

ηηο ππνζρέζεηο ηνπ θαιιηέξγεζε ζηε κεηαπνιηηεπηηθή ειιεληθή θνηλσλία ηελ βεβαηφηεηα φηη 

ε άλνδφο ηνπ ζηελ εμνπζία ζα ζεκάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηφζν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 

πξνζδνθηψλ ηεο, πνπ αλέκελαλ ηελ πινπνίεζή ηνπο ήδε απφ ηελ κεηεκθπιηαθή επνρή, φζν 

θαη ησλ θάζε είδνπο δηεθδηθήζεσλ-ζπκθεξφλησλ ησλ επί κέξνπο θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ 

ακαιγάκαηνο ηνπ εθινγηθνχ ηνπ ζψκαηνο.
45

 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζην «πκβφιαην κε ην Λαφ» αλαγνξεχεηαη ζε κνριφ θαη κέζν ηεο 

Αιιαγήο. Σν ΠΑΟΚ ππνζρέζεθε λα κεηαηξέςεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε απφ δπλάζηε-ηηκσξφ 

ζε ζπκπαξαζηάηε ηνπ ιανχ, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε ζπκθηιίσζε ηνπ ιανχ κε ην θξάηνο, 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα θαηαξγεζνχλ νη φξνη πνπ δεκηνχξγεζε ην θξηηήξην ηεο 

«εζληθνθξνζχλεο». Σα θαθψο θείκελα θαη νη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

(αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ζπγθεληξσηηζκφο, γξαθεηνθξαηία, δηαθζνξά, θνκκαηηζκφο) 

θαηαινγίδνληαη απφ ην ΠΑΟΚ ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Γεμηάο, ε νπνία δηαηεξεί απηέο ηηο 

παζνγέλεηεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, γηα λα εμππεξεηεί δηθέο ηεο ζθνπηκφηεηεο. Σν ΠΑΟΚ 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο κίαο πγηνχο, ζχγρξνλεο θαη δεκηνπξγηθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, πνπ ην ίδην ζα επηδηψμεη λα δνκήζεη κέζσ ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα ν 

εθδεκνθξαηηζκφο εμεηδηθεχηεθε ζηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: λα πινπνηεζεί ε απνθέληξσζε, 

λα κεησζεί ε γξαθεηνθξαηία, λα βειηησζεί ε νξγάλσζε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο, λα 
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Διεπζεξίνπ-Σάζζεο, 2013, ζ. 47, 136-137, πνπξδαιάθεο, 1988, ζ. 263-265, 

πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 45, Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 92-94, 143-145, Λπξηληδήο-

Νηθνιαθφπνπινο, 1990, ζ. 58-59, Λνχιεο, 1995, ζ. 54-56 θαη Βνχιγαξεο, 2008α, ζ. 36. 
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αλαδηαξζξσζεί πιήξσο ε ζρέζε ηεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζηε 

βάζε δεκνθξαηηθψλ αξρψλ εμνβειίδνληαο ην θαζεζηψο δηαθξίζεσλ (πνιίηεο-δεκφζηνη 

ππάιιεινη α΄ θαη β΄ θαηεγνξίαο) θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ είρε εηζαγάγεη ην «θξάηνο ηεο 

Γεμηάο», λα αμηνπνηεζεί ην δεκνζηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, ε ππεξεζηαθή ηνπ ζηαδηνδξνκία-

εμέιημε λα βαζηζηεί ζηελ αξρή ηεο αμηνθξαηίαο θαη ε δεκνζηνυπαιιειηθή ζρέζε εξγαζίαο λα 

δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.
46

 

Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 1981 ηφληδε «γηα ην ΠΑΟΚ ν αγψλαο ησλ 

πξννδεπηηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ, ν αγψλαο γηα ηελ Αιιαγή είλαη κνλνκέησπνο, 

ζηνρεχεη ηε Γεμηά», «ήξζε ε ψξα φπνπ ν ιαφο ζα βάιεη ηε Γεμηά ζην πεξηζψξην ηεο 

ηζηνξίαο». Ζ «Αιιαγή» νπζηαζηηθά εμέθξαζε ην αίηεκα ησλ «κε πξνλνκηνχρσλ»-

«κηθξνκεζαίσλ» λα απνκαθξπλζεί ε Γεμηά απφ ηελ εμνπζία θαζψο ην ΠΑΟΚ θαηάθεξε λα 

πείζεη ηελ θνηλή γλψκε φηη ε Γεμηά σο δχλακε ηεο ζπληήξεζεο θαη ερζξφο ηνπ ιανχ 

«ζπκπχθλσλε φιεο εθείλεο ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο, πνπ έπξεπε λα αλαηξαπνχλ, γηα λα 

ηθαλνπνηεζνχλ ηα αηηήκαηα ησλ κε πξνλνκηνχρσλ».
47

 

Σν ΠΑΟΚ ινηπφλ θαηαθέξλνληαο λα εθθξάζεη ηνλ ξηδνζπαζηηζκφ ηνπ αξηζηεξνχ ρψξνπ 

κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ελζάξθσζε ηελ αληηδεμηά δχλακε, πνπ ζα έθεξλε ζηε ρψξα 

ηελ «Αιιαγή». Κεξδίδεη ηηο εθινγέο θαη αλεβαίλεη ζηελ εμνπζία ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1981 κε 

πνζνζηφ 48% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκά ηνπ, ην «πκβφιαην κε 

ην Λαφ», είρε εμαγγείιεη ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ ζε κία πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εθινγηθνχ ηνπ ζψκαηνο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πάληεο: εζληθή 

αλεμαξηεζία, εδαθηθή αθεξαηφηεηα, ιατθή θπξηαξρία, δεκνθξαηία, απηφλνκε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε, βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, θξάηνο δηθαίνπ, αλαδηαλνκή 

εηζνδήκαηνο, εηζαγσγή ηεο ΑΣΑ, θνηλσληθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, δφκεζε 

θξάηνπο πξφλνηαο, εθδεκνθξαηηζκφ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο. Μεηά ηελ εθινγηθή ηνπ λίθε γηα πξψηε θνξά θαιείηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ 

αζθάιεηα ηεο ζέζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο, λα δνθηκαζηεί ζηελ άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο 

εμνπζίαο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξνζκνλή, πνπ θαιιηέξγεζε ζην εθινγηθφ ηνπ ζψκα κέζα 

απφ ηηο ππεζρεκέλεο κεηαξξπζκίζεηο. Παξάιιεια φκσο ζα θιεζεί θαη ην εθινγηθφ ζψκα ηνπ 
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πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 177-179 θαη πκβφιαην κε ην Λαφ, Γηαθήξπμε θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο, Γξαθείν Δθδφζεσλ ΚΔ.ΜΔ.ΓΗΑ. ΠΑΟΚ, 1981, ζ. 18, 22, 25, 99, 101-105. 
47

Διεπζεξίνπ-Σάζζεο, 2013, ζ. 136-138, Μάλεζεο θ.α, 1986, ζ. 39, Παπάδνγινπ, 2012, ζ. 

183, Λπξηληδήο-Νηθνιαθφπνπινο, 1990, ζ. 58-59 θαη πνπξδαιάθεο, 1988, ζ. 263-264. 
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ΠΑΟΚ λα απνδείμεη αλ ηειηθά ήηαλ θαη έηνηκν λα δερηεί θαη πξφζπκν λα αλαιάβεη ην 

θφζηνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ ζα επέθεξαλ δνκηθέο αιιαγέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
48
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Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 70, 143-145, πνπξδαιάθεο, 1988, ζ. 259-262 θαη Λπξηληδήο-

Νηθνιαθφπνπινο, 1990, ζ. 58-59. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Η δηνηθεηηθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη πξάμε ηνπ ΠΑΟΚ θαηά 

ηελ πεξίνδν 1981-1989 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Σν ΠΑΟΚ κεηά ηελ εθινγηθή ηνπ λίθε ην 1981 πξνρψξεζε ζε κία ζεηξά δηνηθεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ επί ρξφληα δηνηθνχκελν απφ ηε δεμηά παξάηαμε θξαηηθφ κεραληζκφ. 

Κξίλνπκε ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί ε δηνηθεηηθή πνιηηηθή ηνπ εληαία γηα ηελ πεξίνδν 1981-

1989 κέζα απφ κία πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί παξάιιεια ην θαίλεζζαη θαη ην είλαη ησλ 

επηκέξνπο δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο απηέο απνηππψζεθαλ ζε θαλνληζηηθή κνξθή 

θαη πινπνηήζεθαλ κέζα απφ ηελ πνιηηηθή πξάμε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ. 

 

3.2 Μεηαξξπζκίζεηο ζε επίπεδν δνκώλ 

 

3.2.1 Κξαηηθνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ 

 

Σν ΠΑΟΚ κεηά ηελ εθινγηθή ηνπ λίθε ην 1981 πξνρψξεζε ζε θξαηηθνπνηήζεηο 

επηρεηξήζεσλ ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ δηεπξχλνληαο ηνλ ήδε εθηεηακέλν δεκφζην ηνκέα. 

Απηή ε επηινγή ηνπ ππαγνξεχζεθε απφ ηελ επηδίσμε λα ζέζεη ππφ θξαηηθφ έιεγρν 

ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (ΛΑΡΚΟ, ΠΤΡΚΑΛ, νξπρεία Λαπξίνπ, ΑΓΔΣ 

Ζξαθιήο) θαη απφ ηελ αλάγθε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ βξίζθνληαλ ζην φξην ηεο ρξενθνπίαο. Με ην Ν. 1386/1983 ελέηαμε ηηο 

ηειεπηαίεο ζην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ίδξπζε ηνλ 

Οξγαληζκφ Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ, πνπ ζα αλαιάκβαλε ηε δηαδηθαζία εμπγίαλζήο 

ηνπο, ψζηε λα επαλατδησηηθνπνηεζνχλ. Ο Ο.Α.Δ. κέρξη θαη ην 1990 δελ πέηπρε ην ζηφρν ηνπ. 

Αληίζεηα κέζα απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ηερλεηά κε βηψζηκεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ είραλ ππέξνγθν νηθνλνκηθφ θφζηνο. Μέζα απφ ηηο θξαηηθνπνηήζεηο ην 

ΠΑΟΚ κπφξεζε λα ηθαλνπνηήζεη αηηήκαηα γηα επέθηαζε ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο 

κνληκφηεηαο εληάζζνληαο ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζην θαζεζηψο ηνπ 
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δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο θαη γηα ηαθηνπνίεζε θνκκαηηθψλ ζηειερψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο 

ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.
49

 

 

3.2.2 Καηάξγεζε ζέζεσλ γεληθώλ δηεπζπληώλ θαη αλαπιεξσηώλ γεληθώλ 

δηεπζπληώλ 

 

Με ην Ν. 1232/1982 παξελέβε ζηελ θνξπθή ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο θαηαξγψληαο ηηο 

αλψηεξεο ζέζεηο ησλ γεληθψλ δηεπζπληψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ γεληθψλ δηεπζπληψλ. Σν 

ΠΑΟΚ δπζπηζηνχζε γηα ηελ λνκηκνθξνζχλε απέλαληη ζηε λέα θπβέξλεζε ησλ ππαιιήισλ, 

πνπ θαηείραλ κέρξη ηφηε απηέο ηηο ζέζεηο, θαη πξνέθξηλε λα ηνπο νδεγήζεη ζε 

ζπληαμηνδφηεζε. Μέζα απφ απηή ηελ κεηαξξχζκηζε ηζνπέδσζε ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρηθή 

ππξακίδα θαη δεκηνχξγεζε έλα θελφ ζηε δηαζχλδεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ κε ην 

δεκνζηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ζε θάζε ππνπξγείν.
50

 

 

3.2.3 Νέεο δηνηθεηηθέο δνκέο-ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ πξσζππνπξγνύ 

 

Γηα λα θαιπθζεί ην θελφ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε δηνηθεηηθή ππξακίδα, κε ην Ν. 1585/1985 

ηδξχζεθαλ λέεο δηνηθεηηθέο βαζκίδεο, πνιηηηθά γξαθεία ππνπξγψλ, εηδηθέο γξακκαηείεο, φπνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ πνιηηηθνί κεηαθιεηνί ππάιιεινη (ζχκβνπινη ππνπξγψλ, εηδηθνί γξακκαηείο 

ππνπξγείσλ), ζηειέρε θίια πξνζθείκελα ζην ΠΑΟΚ, ηα νπνία βξέζεθαλ έηζη ζηελ θνξπθή 

ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο θαη αλέιαβαλ νπζηαζηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο, πνπ αληηζηνηρνχζαλ 

ζηελ θαηαξγεκέλε βαζκίδα ησλ γεληθψλ δηεπζπληψλ. Σν πνιηηηθφ πξνζσπηθφ επηιέγνληαλ 

απφ ηα ίδηα ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε, πνπ ζα επηθνπξνχζε, θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο θπβεξλεηηθνχ ζηειέρνπο-πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηαπηίδνληαλ. Ο ηξφπνο επηινγήο ηνπ 
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Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 170-171, 176, Featherstone, 2007, ζ. 212-213, Πάλνο Καδάθνο, 

Αλάκεζα ζε θξάηνο θαη αγνξά, Παηάθεο, Αζήλα, 2001, ζ. 358-359, 360-364, Θεφδσξνο 

αθειιαξφπνπινο, Ο ακπληηθφο θξαηηζκφο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ζην παξάδεηγκα ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, researchgate, 2011, ζ. 597, Υξπζάθεο Ηνξδάλνγινπ, Κξάηνο 

θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ: κηα θξηηηθή ηεο παξαδεδεγκέλεο ζνθίαο, Πφιηο, Αζήλα, 2013, ζ. 

50 θαη Λπξηληδήο-Νηθνιαθφπνπινο, 1990, ζ. 142-143. 
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modernisation and party competition in Greece, West European Politics, 19:1, 1996, ζ. 103 

θαη σηεξφπνπινο, 2007, ζ. 134, 140, 193. 
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θαη νη ζπρλνί θπβεξλεηηθνί αλαζρεκαηηζκνί θαηά ηελ πεξίνδν 1981-1989 επέθεξαλ κία 

ζπλερή ελαιιαγή ησλ πξνζψπσλ, πνπ αλαιάκβαλαλ αξκνδηφηεηεο ζην θάζε ππνπξγείν, κε 

απνηέιεζκα λα θινλίδεηαη ε αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο.
51

 

Δπίζεο, κε ηνπο λφκνπο Ν. 1266/1982, Ν. 1299/1982, Ν. 1558/1985 απμήζεθαλ νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ν αξηζκφο ζπκβνχισλ/ζπλεξγαηψλ ζην πνιηηηθφ ηνπ 

γξαθείν, ηδξχζεθαλ λέα ππνπξγεία θαη ζπιινγηθά θπβεξλεηηθά φξγαλα (ΚΤΔΑ, ΚΤΤΜ) 

επαπμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνπξγηθψλ ζέζεσλ θαη ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ 

(αλαπιεξσηέο ππνπξγνί, πθππνπξγνί, γεληθνί/εηδηθνί γξακκαηείο, ζχκβνπινη, ζπλεξγάηεο).
52

 

 

3.3 Μεηαξξπζκίζεηο ζε επίπεδν αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

3.3.1 Νέν ζύζηεκα πξνζιήςεσλ 

 

Σν ΠΑΟΚ θαηήξγεζε ηνπο δηαγσληζκνχο, πνπ δηεμάγνληαλ απφ ην θάζε ππνπξγείν γηα ηελ 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη κε ην Ν. 1320/1983 εηζήγαγε έλα λέν ζχζηεκα πξνζιήςεσλ γηα 

ηε ζηειέρσζε ησλ κεζαίσλ/ρακειψλ βαζκίδσλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ ζηφρεπε ζην 

λα ηππνπνηήζεη θαη λα αληηθεηκεληθνπνηήζεη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. Σν 

ζχζηεκα απηφ ζηεξίδνληαλ ζηελ κνξηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

κνξηνδνηνχζε ππεξβνιηθά θνηλσληθά (γάκνο, παηδηά) θαη δεκνγξαθηθά θξηηήξηα (κεγαιχηεξε 

ειηθία) ζε ζρέζε κε ηα αθαδεκατθά πξνζφληα. Με απηφ ηνλ ηξφπν νδεγνχζε ζε πξνζιήςεηο 

ππνςεθίσλ κε θξηηήξηα νηθνλνκηθνθνηλσληθά παξά κε αθαδεκατθά απνθιείνληαο απφ ηνλ 

δεκφζην ηνκέα ππνςήθηνπο, πνπ είραλ πςειά εθπαηδεπηηθά πξνζφληα, ελψ παξάιιεια νη 

ξπζκίζεηο ηνπ δελ απέηξεπαλ ηηο πξνζιήςεηο κε πειαηεηαθά θξηηήξηα. Ο Ν. 1320 

εθαξκφζηεθε κία θνξά ην 1984 θαη πεξηέπεζε ζε αρξεζία. Σν 1987 ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
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1735, πνπ επεδίσμε λα δηνξζψζεη ηελ αδηθία ζε βάξνο ησλ πην κνξθσκέλσλ ππνςήθησλ γηα 

δηνξηζκφ, ν νπνίνο ζηελ πξάμε δελ εθαξκφζηεθε θαλ.
53

 

 

3.3.2 Η κεηακόξθσζε ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ 

 

Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο επί δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ εθζπγρξνλίζηεθαλ ηφζν ζε επίπεδν 

ζρέζεσλ δεκφζηαο δηνίθεζεο-πνιηηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πξφζιεςεο/ππεξεζηαθήο 

ζηαδηνδξνκίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σν ΠΑΟΚ απνίθηζε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 

εθαξκφδνληαο κία δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή ζε ζρέζε κε ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ παξειζφληνο, ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Απφ ην 1981 νη δηαπξνζσπηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ βνπιεπηψλ/θνκκαηαξρψλ θαη ςεθνθφξσλ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απξφζσπεο 

δηαδηθαζίεο, φπνπ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο δνκήζεθαλ αλάκεζα ζην θφκκα θαη ζηνπο 

ςεθνθφξνπο. Οη πνιίηεο ππέβαιαλ ηα αηηήκαηά ηνπο πηα φρη ζην βνπιεπηή πνπ είραλ ςεθίζεη 

ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο, αιιά ζηελ θνκκαηηθή νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο ηνπο, θαζψο ε 

θνκκαηηθή γξαθεηνθξαηία είρε αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ πάηξσλα.
54

 

 

3.3.3 Η πνιηηηθή πξαθηηθή ησλ πξνζιήςεσλ 

 

Σν ΠΑΟΚ κε ηελ άλνδφ ηνπ ζηελ εμνπζία ην 1981 ηνπνζέηεζε 4000 νξγαλσκέλα ζηειέρε 

απφ ηηο θιαδηθέο νξγαλψζεηο ηνπ ζε θπβεξλεηηθέο-δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ θνξπθή ηεο 

δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, πνπ κέρξη ηφηε απνηεινχζε απνθιεηζηηθφ 

πεδίν δηαρείξηζεο απφ ηε Γεμηά. Με απηή ηελ θίλεζε απψιεζε απφ ηνλ θνκκαηηθφ νξγαληζκφ 

ηνπ ηα αλσηέξνπ-κεζαίνπ επηπέδνπ ζηειέρε ηνπ εγθαηληάδνληαο ηελ θνκκαηηθνπνίεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ. Γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηελ παξνπζία απηψλ ησλ θνκκαηηθψλ 

ζηειερψλ (πξαζηλνθξνπξνί) ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ηνπο απέδσζε αξκνδηφηεηεο επνπηείαο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, γηα λα επέιζεη ε ππνζρφκελε Αιιαγή, 
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θαζψο ιφγσ ηεο θνκκαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο αλαγλσξίδνληαλ σο αδηακθηζβήηεηνη 

ππεξαζπηζηέο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κε πξνλνκηνχρσλ.
55

 

Παξά ηελ ζέζπηζε λένπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ην ΠΑΟΚ εμαθνινχζεζε ηηο πξνζιήςεηο 

ππαιιήισλ ζηα κεζαία-ρακειά θιηκάθηα ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ κε ακηγψο θνκκαηηθά 

θξηηήξηα, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ ηνπνζέηεζε θνκκαηηθψλ θίισλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ππξακίδαο. Ο «εκεηεξηζκφο» ηνπ ΠΑΟΚ επηρεηξήζεθε κε πην ζπζηεκαηηθφ-

κεζνδηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ κε ηε βνήζεηα ησλ ηνπηθψλ/θιαδηθψλ νξγαλψζεσλ, 

πνπ πηζηνπνηνχζαλ ηελ θνκκαηηθή ηαπηφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα δηνξηζκφ. Οη 

νξγαλψζεηο απηέο απνηέιεζαλ ην ζηήξηγκα γηα ηελ είζνδν ηνπ θηλήκαηνο ζηελ θξαηηθή 

κεραλή.
56

 

Σν ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν 1981-1989 ζπλέρηζε ην ξφιν ηνπ θξάηνπο-εξγνδφηε, πνπ 

εληείλνληαλ πξηλ ηελ δηεμαγσγή βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ζηνρεχνληαο ζηελ εμππεξέηεζε 

εθινγηθψλ ζθνπψλ θαη ζηελ απνζπκπίεζε θνηλσληθψλ πηέζεσλ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

θαηεγνξίεο αλέξγσλ, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα απνξξνθεζνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (πηπρηνχρνη 

Ννκηθψλ, Πνιηηηθψλ, Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, απφθνηηνη ιπθείνπ, 

εζσηεξηθνί κεηαλάζηεο), κε απνηέιεζκα ηε δεθαεηία ηνπ 1980 λα ζπληειεζηεί κία 

εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Πξνρψξεζε ζε εθηεηακέλεο 

καδηθέο πειαηεηαθέο πξνζιήςεηο (κφληκνη, έθηαθηνη, ζπκβαζηνχρνη νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή 

έξγνπ) αλεμάξηεηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Δηδηθά νη έθηαθηνη ππάιιεινη απνηεινχζαλ 

κία απφιπηα ρεηξαγσγήζηκε εθινγηθά νκάδα ςεθνθφξσλ, πνπ ιφγσ ηεο πξνζδνθίαο ηνπο γηα 

κνληκνπνίεζε πξνζέδελαλ ηελ πνξεία ηεο εξγαζηαθήο ηνπο εμαζθάιηζεο κε ηε δηαηήξεζε 

ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία. Καζψο νη πξνζιήςεηο ζην δεκφζην πξνυπέζεηαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

κέινπο ζε θάπνηα απφ ηηο θιαδηθέο απμήζεθαλ ξαγδαία ηα κέιε ηνπο (ην 1977 27000 κέιε, ην 

1980 65000, ην 1984 250000 απφ ηα νπνία ην 70% εληάρζεθαλ κεηά ην 1981 θαη ην 89% 

είραλ θάπνηα επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ην Γεκφζην).
57
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Σν ΠΑΟΚ, ινηπφλ, εθκεηαιιεπφκελν ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ζεζκνπνίεζε ηελ πξαθηηθή 

ηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηεηαθψλ αηηεκάησλ γηα καδηθνχο δηνξηζκνχο παξαθάκπηνληαο ηε 

λνκνζεζία κεηαηξέπνληαο ην «Γξαθείν Αιιειεγγχεο» ζε γξαθείν αλεχξεζεο εξγαζίαο. 

Μέζα απφ απηή ηελ ηαθηηθή ν δεκφζηνο ηνκέαο θαηαθιείζηεθε απφ ην πξάζηλν πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο εθζπγρξνλίζηεθαλ ιακβάλνληαο ηε κνξθή ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ.
58

 

 

3.3.4 Τπεξεζηαθά ζπκβνύιηα-Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο 

 

Σν ΠΑΟΚ κε ην Ν. 1586/1986 θαζφξηζε ηελ ηεξαξρία ησλ δνκψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ (δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα, γξαθεία) θαη παξάιιεια κείσζε ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ πξναγσγή ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή. Οη ηνπνζεηήζεηο ησλ 

πξντζηακέλσλ ζηηο δνκέο απηέο απνθαζίδνληαλ απφ πεληακειή ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα γηα 

ηξηεηή ζεηεία, κία ξχζκηζε πνπ εμππεξεηνχζε ηε δπλαηφηεηα αλαθχθιεζεο ησλ 

πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ/ηκεκάησλ ησλ ππνπξγείσλ. Με ηνλ ίδην λφκν ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ν ηξφπνο επηινγήο ησλ κειψλ ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ, ψζηε ηα ηξία κέιε λα 

δηνξίδνληαη απφ ηνλ ππνπξγφ θαη ηα δχν λα είλαη αηξεηά. Σα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ινηπφλ 

ήηαλ νπζηαζηηθά ειεγρφκελα απφ ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε, ψζηε λα ειέγρνληαη νη 

ηνπνζεηήζεηο ησλ πξντζηακέλσλ πξνθξίλνληαο ζηηο ζέζεηο απηέο θνκκαηηθά εληαγκέλνπο ζην 

ΠΑΟΚ ππαιιήινπο, πνπ ππνζηεξίδνληαλ είηε απφ ηνλ εθάζηνηε ππνπξγφ είηε απφ ηνπο 

ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Σα θνκκαηηθά φξγαλα ζε ηνπηθφ, 

λνκαξρηαθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν, ηα θνκκαηηθά ζπλδηθάηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηα 

ελδνυπνπξγηθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θξφληηδαλ λα δηακεζνιαβνχλ θαη λα αζθνχλ επηξξνή 

ζε φιν ην θάζκα ησλ δεκνζηνυπαιιειηθψλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ (κεηαζέζεηο, 

απνζπάζεηο, πξναγσγέο), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εχλνηα ππέξ ησλ θνκκαηηθψλ νπαδψλ ηνπ 

ΠΑΟΚ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νη πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη ζπλέδεζαλ ηελ 
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ππεξεζηαθή ζηαδηνδξνκία ηνπο κε ην θφκκα ηνπ ΠΑΟΚ κε απνηέιεζκα ε πνιηηηθνπνίεζε 

λα επεθηαζεί θαη ζηα θαηψηεξα θιηκάθηα ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο.
59

 

 

3.3.5 Δληαίν κηζζνιόγην-βαζκνιόγην 

 

Μέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπ εληαίνπ βαζκνινγίνπ θαη κηζζνινγίνπ ζην δεκφζην ηνκέα, ε 

βαζκνινγηθή δνκή θαηά ηνλ Τ.Κ. πξνέβιεπε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ αλάινγα κε 

ην επίπεδν ζπνπδψλ (Αλψηαηεο, Αλψηεξεο, Μέζεο θαη ηνηρεηψδνπο Δθπαίδεπζεο). Οη 

ζέζεηο δηαβαζκίδνληαλ ζε 15 ζπλνιηθά βαζκνχο, πνπ δηαθξίλνληαλ ζε νξγαληθνχο βαζκνχο, 

εληαίνπο θαη κε. Ζ πξναγσγή ζε κε εληαίνπο βαζκνχο πξνυπέζεηε ηελ χπαξμε θελήο ζέζεο 

θαη ζπλεπαγφηαλ αιιαγή θαζεθφλησλ, δεδνκέλα πνπ δελ ίζρπαλ γηα ηελ πξναγσγή ζηνπο 

εληαίνπο. Δπίζεο, ν κηζζφο ζπλδένληαλ κε ην βαζκφ.
60

 

Με ην Ν. 1586/1986 εηζήρζε ην εληαίν βαζκνιφγην κε ην νπνίν ν βαζκφο απνζπλδέζεθε απφ 

ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία θαη ηα θαζήθνληα. Γεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ 

κε θξηηήξην ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο (Π.Δ., Σ.Δ., Γ.Δ., Τ.Δ.), πνπ θαηαλέκνληαλ ζε 

ηζάξηζκνπο βαζκνχο. ινη νη βαζκνί ήηαλ εληαίνη πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη δελ απαηηνχληαλ ε 

χπαξμε θελήο ζέζεο γηα ηελ πξναγσγή, ν θάζε βαζκφο δελ αληηζηνηρνχζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα κε εμαίξεζε ην άξζξν 5 παξ. 1 θαη ε πξναγσγή ζηνλ επφκελν βαζκφ εμαξηηφηαλ 

απφ ηελ πιήξσζε ηεο ηππηθήο πξνυπφζεζεο ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ 

πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηνλ πξνεγνχκελν βαζκφ. Δπίζεο, κεηαμχ νκνηφβαζκσλ 

θαηαξγήζεθε ε αξραηφηεηα. Με ην Ν. 1505/1984 εηζήρζε ην εληαίν κηζζνιφγην. Οη ππάιιεινη 

θαηαηάζζνληαλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζηελ νπνία είραλ 

πξνζιεθζεί θαη ζε κηζζνινγηθά θιηκάθηα ζην εζσηεξηθφ θάζε θαηεγνξίαο. Ζ κεηάβαζε ζην 

αλψηεξν κηζζνινγηθφ θιηκάθην εμαξηηφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ρξφλν ππεξεζίαο. Σν εληαίν 

βαζκνιφγην θαη κηζζνιφγην νδήγεζαλ ζε κία ππεξζπζζψξεπζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηνπο 
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αλψηεξνπο βαζκνχο δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα κία αδηαθνξνπνίεηε δεκνζηνυπαιιειηθή 

κάδα απφ άπνςε θαζεθφλησλ.
61

 

Σν εληαίν κηζζνιφγην ςεθίζηεθε ελφςεη ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 1985. Σν ίδην ην 

θπβεξλψλ θφκκα πνπ εηζεγήζεθε ην λφκν ηνλ θαηαζηξαηήγεζε ζηελ πξάμε ζπλερίδνληαο ηελ 

ηαθηηθή ηεο ρνξήγεζεο επηδνκάησλ/νηθνλνκηθψλ πξνλνκίσλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, 

κία ηαθηηθή πνπ εληάζεθε ελφςεη εθινγψλ. ηελ πξάμε ινηπφλ θαηεγνξίεο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ δηαθνξεηηθψλ ππνπξγείσλ ή αθφκε θαη εληφο ηνπ ίδηνπ ππνπξγείνπ εκθάληδαλ 

κηζζνινγηθέο δηαθνξέο, πνπ έθηαλαλ αθφκε θαη ζε ζεκείν δεκηνπξγίαο πξνθιεηηθψλ 

κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ, θαζψο θαηνρπξψζεθαλ αθφκε θαη δηαθνξεηηθνί-πξνλνκηαθνί 

ηξφπνη θνξνιφγεζεο ησλ επί κέξνπο ακνηβψλ (επηδφκαηα, πιαζκαηηθέο ππεξσξίεο, 

λπρηεξηλά, εμαηξέζηκεο, εηθνληθά έμνδα θηλήζεσο).
62 

 

3.4 Ίδξπζε ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

 

Με ην Ν. 1388/1983 ηδξχζεθε ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.), πνπ 

πεξηειάκβαλε δχν ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.) 

θαη ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δπηκφξθσζεο (Η.Γ.Δ.). Ζ Δ..Γ.Γ. ηδξχζεθε κε ζηφρν λα 

απνθνηηήζνπλ απφ ηνπο θφιπνπο ηεο επίιεθηα ζηειέρε, πνπ ζα απνηεινχζαλ ηε δηνηθεηηθή 

ειίη ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο θαηά ην πξφηππν ηεο γαιιηθήο Ecole Nationale D’ 

Administration. Οη απφθνηηνί ηεο ζα είραλ πξνλνκηαθφ θαζεζηψο ηαρείαο βαζκνινγηθήο 

εμέιημεο θαη ζα θαηαιάκβαλαλ ζέζεηο δηνηθεηηθήο εγεζίαο. Σν Η.Γ.Δ. ζα αλαιάκβαλε ηε 

δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαηά ην 

δηνξηζκφ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζηαθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο πςειψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ 

ηε δηαξθή επηκφξθσζε/θαηάξηηζε/εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα εληζρπζεί 

                                                
61

Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 209, σηεξφπνπινο, 2007, ζ. 135, Spanou, 1996, ζ. 103-104 θαη 

Φισξάηνο, 2005, ζ. 276-277. 
62

Λπξηληδήο-Νηθνιαθφπνπινο, 1990, ζ. 179, 186-187, Καιιηφπε παλνχ, Γίλνληαο ψζεζε 

ζηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, Βεξνιίλν, 2012, ζ. 4 θαη Φισξάηνο, 2005, ζ. 41-42. 



34 

ε ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο κεηαβαιιφκελεο εζσηεξηθέο 

πξνθιήζεηο θαη ζηηο εμσηεξηθέο αλάγθεο πξνζαξκνγήο.
63

 

 

3.4.1 Η πνξεία ηεο Δ..Γ.Γ. 

 

Οη ζηφρνη ηεο Δ..Γ.Γ. δελ κπφξεζαλ λα επηηεπρζνχλ, θαζψο πξνζέθξνπζαλ ζε 

πξνζθφκκαηα, πνπ έζεζαλ νκάδεο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο θαη θπβεξλεηηθνί 

παξάγνληεο. Ζ επίηεπμε ησλ δηαθεξπγκέλσλ ζηφρσλ ηεο νπζηαζηηθά ζα άιιαδε άξδελ ηνλ 

κέρξη ηφηε δηακνξθσκέλν ηξφπν δηάξζξσζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ εηδηθά ζε 

επίπεδν ζέζεσλ επζχλεο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε ηζρπξέο αληηζηάζεηο απφ δπλάκεηο, πνπ 

αληηζηξαηεχνληαλ ηηο απφπεηξεο επαγγεικαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη αμηνθξαηίαο, γηαηί ζα 

ζίγνληαλ θαηνρπξσκέλα ζπκθέξνληά ηνπο.
64

 

Οη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνψζεζε ην ΠΑΟΚ, (ηζνπέδσζε ηεο ηεξαξρίαο, 

ζχλζεζε Τ.., εληαίν κηζζνιφγην/βαζκνιφγην) νδήγεζαλ ζην λα δηαθνξνπνηνχληαη νη 

απφθνηηνη κφλν σο πξνο ην βαζκνινγηθφ ρξνληθφ πξνβάδηζκα νθηψ εηψλ, πνπ ηνπο 

απνλεκφηαλ, θαζψο δελ εληάζζνληαλ ζε θάπνην εηδηθφ κηζζνινγηθφ θαζεζηψο, δελ ππήξρε 

ζρεδηαζκφο-κέξηκλα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε επηηειηθέο ζέζεηο επζχλεο νχηε εηδηθφ 

θαζεθνληνιφγην γηα λα θαηνρπξψλεη ηηο αξκνδηφηεηέο, πνπ έπξεπε λα ηνπο αλαηεζνχλ.
65

 

Ο ηξφπνο πνπ αμηνπνηήζεθαλ νη απφθνηηνη ηεο ζρνιήο ζηελ πξάμε αθχξσλε ην ζηφρν 

δεκηνπξγίαο κίαο δηνηθεηηθήο ειίη, πνπ ζα αλαγελλνχζε θαη ζα εθζπγρξφληδε ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε εθ ησλ έζσ, θαζψο θαη απηνί εληάρζεθαλ αδηαθξίησο ζε ππεξεζίεο, πνπ ππεξεηνχζε 

ε κάδα ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο, αθνκνηψζεθαλ, θαη φληαο κεηνλφηεηα ζε θάζε 

ππεξεζία ππνζθειίζηεθαλ θαη δελ κπφξεζαλ νχηε νη ίδηνη λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

δηαθνξνπνίεζή ηνπο ζην δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ 
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ηνπνζεηήζεθαλ, αιιά νχηε λα επηθέξνπλ θαηαιπηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ιεηηνπξγία 

απηψλ.
66

 

 

3.4.2 Η πνξεία ηνπ Ι.Γ.Δ. 

 

Σν Η.Γ.Δ. επίζεο δελ κπφξεζε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ίδξπζήο ηνπ κέζα απφ ηηο 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ηνπ. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ έιαβαλ ρψξα, δελ 

δηακνξθψζεθαλ κε θξηηήξην ηηο πξαγκαηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

ψζηε λα ππάξρεη θαη ζπγθεθξηκέλνο, νπζηαζηηθφο θαη επσθειήο γηα ηελ θάζε ππεξεζία 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηκφξθσζεο νχηε θαζνξίδνληαλ θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα επηιέγνληαη εθείλνη απφ θάζε ππεξεζία, πνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επηκφξθσζήο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο ηεο γλψζεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο. Έηζη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Η.Γ.Δ. θαηέιεμαλ λα είλαη γεληθψλ γλψζεσλ-

ελεκεξσηηθά θαη λα απεπζχλνληαη ζε έλα πιήξσο αλνκνηνγελέο ζχλνιν ππνςεθίσλ 

(ππάιιεινη δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ, θαηεγνξηψλ, εηδηθνηήησλ, βαζκνχ).
67

 

 

3.5 Η απνθεληξσηηθή-απηνδηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε 

 

Ζ απνθέληξσζε πεξηιακβάλνληαλ ζην πξφγξακκα ηνπ ΠΑΟΚ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

θφκκαηνο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζε δχν θάζεηο: ε πξψηε ηελ πεξίνδν 1982-1984 

θαη ε δεχηεξε ην 1986.
68

 

Σα κέηξα πνπ ζεζκνζέηεζε ην ΠΑΟΚ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1982-

1984 (Ν. 1270/1982, Ν. 1235/1982, Ν. 1416/1984) ζηφρεπαλ ζε ξεηνξηθφ επίπεδν ζην λα 

εληζρπζεί ε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, ε ζπλεξγαζία, ε απηφλνκε αλαπηπμηαθή δπλακηθή ησλ 

δήκσλ-θνηλνηήησλ θαη ε ιατθή ζπκκεηνρή ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζα απφ κία ζεηξά λέσλ 

ηνπηθψλ ζεζκψλ. Καηαξγήζεθε ν έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο πνπ λνκηκνπνηνχληαλ λα αζθεί ν 

λνκάξρεο επί ησλ απνθάζεσλ ησλ ΟΣΑ. Υνξεγήζεθαλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο 
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ΟΣΑ θαη δφζεθαλ θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ζπλελψζεηο 

δήκσλ-θνηλνηήησλ. Γεκηνπξγήζεθαλ λένη ζεζκνί δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο, αλαπηπμηαθνί 

ζχλδεζκνη, δηακεξηζκαηηθά θαη ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα.
69

 

ηελ πξάμε ην 1982 ην ΠΑΟΚ έπαπζε ηνπο δηνξηζκέλνπο απφ ηε Ν. Γεκνθξαηία λνκάξρεο 

θαη δηφξηζε ζηηο ζέζεηο απηψλ θνκκαηηθά ζηειέρε ηνπ, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πεηζάξρεζε 

ησλ αηξεηψλ δεκάξρσλ ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, κε απνηέιεζκα ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

λα κελ απνδεζκεπζεί ζηελ νπζία απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηξξνή ηνπ λνκάξρε θαη ηεο 

λνκαξρίαο. Με ην Ν. 1235/1982 νη λνκάξρεο έγηλαλ κεηαθιεηνί ππάιιεινη, πνπ δηνξίδνληαλ 

θαη παχνληαλ απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην. Σα λνκαξρηαθά ζπκβνχιηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηα νπνία ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ησλ ΟΣΑ θαη ηνπηθψλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

πξνήδξεπε ν λνκάξρεο, αλ θαη είραλ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ λνκαξρηαθψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε θάζε λνκφ, ζηελ πξάμε δελ κπφξεζαλ λα 

αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ λνκάξρε.
70

 

Δπίζεο, νη πνιηηηθέο απνθέληξσζεο ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζήο ηνπο ζπλάληεζαλ εκπφδηα, 

φπσο γξαθεηνθξαηηθέο/ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ λέσλ ζεζκψλ, ζηέξεζε 

πφξσλ θαη αξκνδηνηήησλ απφ ηα δηακεξηζκαηηθά θαη ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα, ζπλχπαξμε 

ζπληξερνπζψλ θαη απνθιεηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ θαη δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

εμάξηεζεο ηνπο απφ ηελ θπβέξλεζε. Οπφηε ζηελ νπζία ε εθαξκνγή ηνπο εκπνδίδνληαλ απφ 

ην ζπγθεληξσηηθφ νξγαλσηηθφ ζχζηεκα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηηο ίδηεο ηεο αληηθάζεηο 

ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηελ απηνδηνίθεζε.
71

 

Σν ΠΑΟΚ είρε ππνζρεζεί ηελ ίδξπζε λνκαξρηαθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο ρσξίο 

λα δεζκεπηεί ρξνληθά. Με ην Ν. 1622/1986 εμαγγέιζεθε ε ίδξπζε λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο (Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 2
νπ

 βαζκνχ). κσο δελ θαηαξγήζεθε ν δηνξηζκέλνο 

λνκάξρεο θαη νη ππεξεζίεο ηεο λνκαξρίαο θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ ζα εμεηδίθεπαλ 

ηελ ίδξπζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο δελ εθδφζεθαλ πνηέ παγηψλνληαο ηελ 
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άξλεζε/έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο ηνπ ΠΑΟΚ γηα θαζηέξσζε αηξεηήο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο ηε δεθαεηία ηνπ 1980, πνπ ζα πινπνηεζεί ηειηθά ην 1994. Οη κφλεο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ πνπ εθαξκφζηεθαλ αθνξνχζαλ ηελ δεκηνπξγία 13 δηνηθεηηθψλ 

πεξηθεξεηψλ, φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ δηνξηζκέλνη απφ ηελ θπβέξλεζε γεληθνί γξακκαηείο 

πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο ζπζηήζεθαλ ππφ ηελ πίεζε ηεο αλάγθεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Ο.Κ. (Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα, Κνηλνηηθά Πιαίζηα 

ηήξημεο).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Γηακόξθσζε ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ κέζα από ηηο δηνηθεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΠΑΟΚ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζε δχν εθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε (έθζεζε ΚΔΠΔ, 1987 θαη έθζεζε ΤΠΠΚ, 1990) 

δηαπηζησλφηαλ φηη κέζα απφ ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ είραλ εθαξκνζηεί, ε 

δεκφζηα δηνίθεζε παξνπζίαδε ηέηνηαο κνξθήο παζνγέλεηεο, πνπ είρε πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε 

θξίζεο-αθαηαιιειφηεηαο-αληθαλφηεηαο, πνπ είρε πάξεη ελδεκηθφ ραξαθηήξα. Ξεθηλψληαο 

απφ απηή ηε δηαπίζησζε ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε ηηο εθθάλζεηο απηήο ηεο 

«θξίζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε» ηε δεθαεηία ηνπ 1980.
73

 

 

4.2 Κνκκαηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

 

Σν ΠΑΟΚ κε ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο ηνπ 

πνιηηηθνπνίεζε/θνκκαηηθνπνίεζε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Καηάθεξε λα αιψζεη ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε θνκκαηηθνπνηψληαο ηα αλψηεξα, αιιά θαη κεζαία-ρακειφηεξα επίπεδα ηεο 

δεκνζηνυπαιιειίαο, δηακνξθψλνληαο κία δεκφζηα δηνίθεζε, φπνπ νη γξαθεηνθξαηηθέο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο απνηεινχζαλ νδεγφ θαη θπξίαξρε πξαθηηθή. Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

απνηέιεζαλ κία κεηαβιεηή απφ ηελ νπνία εμαξηηφηαλ ηφζν νη ζρέζεηο δεκφζηαο δηνίθεζεο-

πνιηηψλ (δηνξηζκνί, ζπλαιιαγέο πνιηηψλ κε δεκφζηεο ππεξεζίεο ) φζν θαη νη ππεξεζηαθέο 

κεηαβνιέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη είραλ δηηηφ ζηφρν αθελφο ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ θνκκαηηθψλ νπαδψλ ηνπ ΠΑΟΚ θαη αθεηέξνπ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ 

θνκκαηηθψλ αληηπάισλ ηνπο.
74
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4.3 πλέπεηεο ηεο θνκκαηηθνπνίεζεο ζηνλ επαγγεικαηηζκό ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ 

 
ζνλ αθνξά ζην δεκνζηνυπαιιειηθφ ζψκα ν αληίθηππνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηε 

ζηειέρσζε-δηάξζξσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είρε σο απνηέιεζκα νη θνηλσληθνπνιηηηθέο 

αληηζέζεηο θαη ν θνκκαηηθφο αληαγσληζκφο λα εκθσιεπηεί θαη ζην πεδίν ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ επεξεάδνληαο θαηαιπηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη νδεγψληαο ζηελ αλαπαξαγσγή 

ελφο θαχινπ θχθινπ αδπλακίαο θαηάθηεζεο δεκνζηνυπαιιειηθνχ επαγγεικαηηζκνχ θαη 

αλάπηπμεο θνπιηνχξαο δεκνζηνυπαιιειηθνχ ήζνπο. Σν πλεχκα ησλ δηνηθεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη θπξίσο νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε 

αληαλαθινχζε έλα κεησκέλν αίζζεκα επζχλεο έλαληη ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ, πνπ νη 

ίδηνη νη δεκφζηνη ππάιιεινη ην κεηέγξαςαλ ζηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην θνξέα 

απαζρφιεζήο ηνπο. ην εζσηεξηθφ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ δεκηνπξγήζεθαλ αληίπαιεο 

νκάδεο, πνπ δηαπιέρζεθαλ κε ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαη θαηαρξψκελνη ηελ εμνπζία ηεο ζέζεο 

ηνπο επεδίσμαλ λα ηδηνπνηεζνχλ θξαηηθνχο πφξνπο θαη πξνλφκηα ζηε ινγηθή ελφο άθξαηνπ 

ηδησηηθνχ πινπηηζκνχ θαη ελάληηα ζε θάζε έλλνηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
75

 

Ζ ινγηθή «ηεο θαηάιεςεο ηνπ θξάηνπο απφ ηνπο δηθνχο καο» γέλλεζε ηελ αιαδνλεία ηεο 

εμνπζίαο, πνπ ζην πιαίζηφ ηεο δεκφζηνη ππάιιεινη θνκκαηηθά εληαγκέλνη ζην ΠΑΟΚ 

δίλνληαο πξνβάδηζκα ζηελ θνκκαηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη φρη ζην δεκφζην ιεηηνχξγεκά ηνπο 

εληάρζεθαλ ζηα πειαηεηαθά δίθηπα θαη αλέιαβαλ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή κεηαμχ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη πνιηηψλ/θνηλσληθψλ νκάδσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θάζε ινγήο 

αηηεκάησλ. Αθελφο άλνημε έλαο θχθινο δηαθζνξάο-ρξεκαηηζκνχ θαη αθεηέξνπ εγθαηληάζηεθε 

κία κνξθή ελδνδηνηθεηηθήο πειαηεηαθήο ζρέζεο, θαζψο ε πξνζπκία ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ λα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ βαζίδνληαλ ζε κία 

ζρέζε ζπλαιιαγήο-πξνζδνθίαο εμαζθάιηζεο σθειεκάησλ ζην ελδνδηνηθεηηθφ πεδίν. 

Σαπηφρξνλα ζε κία επνρή έληνλεο θνκκαηηθήο πφισζεο θαη εκθνξνχκελνη απφ έλα αίζζεκα 

απνθαηάζηαζεο ηεο δηθαηνζχλεο κεηά ηελ επί ρξφληα κνλνπψιεζε ησλ θξαηηθψλ πξνλνκίσλ 

απφ ηε ζπληεξεηηθή παξάηαμε ηεο Ν. Γεκνθξαηίαο δεκφζηνη ππάιιεινη πξνζθείκελνη ζην 
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ΠΑΟΚ απνδχζεθαλ ζε κία πξνζπάζεηα εμνπδεηέξσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο-θνκκαηηθψλ 

αληηπάισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη φζσλ απεηινχζαλ ην κεξίδην 

θξαηηθήο εμνπζίαο, πνπ εθείλνη βαζηδφκελνη ζηελ θνκκαηηθή ηνπο ηδηφηεηα ζθεηεξίζηεθαλ, 

γηα λα ηελ αμηνπνηήζνπλ πξνο φθεινο ηνπ θφκκαηνο ηνπ ΠΑΟΚ, ησλ νπαδψλ ηνπ θαη ησλ 

ηδίσλ.
76

 

Δηδηθά ζηε δεχηεξε θπβεξλεηηθή ζεηεία ν θξαηηθφο κεραληζκφο κεηεμειίρζεθε ζε θένπδν, ζε 

αηνκηθή ηδηνθηεζία. Ζ ζηξνθή ηεο ειιεληθή θνηλσλίαο πξνο κία θνπιηνχξα ηδηψηεπζεο θαη 

επηδίσμεο ηνπ αηνκηθνχ πινπηηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ 

αηηκσξεζίαο ελέηεηλαλ ηελ ζπλχθαλζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο κε ηηο 

πξνζσπηθέο επηδηψμεηο-ζηξαηεγηθέο ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ, ησλ βνπιεπηψλ, ηνπ 

πνιηηηθνχ-δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηδησηψλ, πνπ επεδίσμαλ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηνλ 

θξαηηθφ κεραληζκφ, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηδησηηθνχο ζθνπνχο θαη λα απνκπδήζνπλ 

θξαηηθνχο πφξνπο δεκηνπξγψληαο ζηνπο θφιπνπο ηνπ έλα δίθηπν ζπλαιιαγήο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ/θνκκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Απφ ην 1987 ν δεκφζηνο ηνκέαο 

ζπγθέληξσζε πάλσ ηνπ ηα βιέκκαηα σο έλαο ρψξνο δηαθζνξάο, ζθαλδάισλ, νηθνλνκηθήο 

θαθνδηαρείξηζεο, πνπ θνξπθψζεθε κε ην ζθάλδαιν Κνζθσηά ην 1989. Ζ ιήμε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ επηζθξαγίζηεθε απφ ηελ απνκάγεπζε ηεο «Αιιαγήο», πνπ 

θαηέιεμε λα ζηηγκαηίζεη ην ήζνο άζθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο.
77 

 

4.4 Δμάξηεζε-ππνηαγή ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζην θόκκα ηνπ ΠΑΟΚ 

 

Ο ζεζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηέζεθε ππφ ηνλ πιήξε πνιηηηθφ έιεγρν ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηα 

φξηα θνκκαηηθνχ θαη θξαηηθνχ κεραληζκνχ έγηλαλ δπζδηάθξηηα. Κηλνχκελν ζην ίδην κήθνο 

θχκαηνο κε ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, θξφληηζε λα απνκεηψζεη ηελ αλεμαξηεζία-

απηνλνκία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη λα εληείλεη ηελ εμάξηεζε-ππνηαγή ηεο, ψζηε λα 
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κπνξεί λα ηελ ρεηξαγσγεί πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 

θφκκαηνο. Σν ΠΑΟΚ αληηκεηψπηζε ηε δεκφζηα δηνίθεζε σο έλα εξγαιείν, σο έλα πεδίν 

ηδηνθηεζίαο-λνκήο θαη φρη σο απηνηειή ζεζκφ, πνπ ζα έπξεπε λα ηνλ δηαρεηξηζηεί πξνο 

φθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Καηά ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζήο ηνπ δελ επεδίσμε λα 

ηελ θαηαζηήζεη έλαλ πνιηηηθά νπδέηεξν, απηνπξνζδηνξηδφκελν, εμσηεξηθά δηαθνξνπνηεκέλν 

ζεζκφ κε δηθή ηνπ ζηνρνζεζία, αμίεο, ιεηηνπξγηθή απηνλνκία. Γελ άθεζε πεξηζψξηα ζην 

δεκνζηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ λα αλαπηχμεη έλα esprit de corps, ψζηε λα θαηαζηεί έλα 

απηφλνκν θαη εμεηδηθεπκέλν ζε επηκέξνπο ηνκείο επαγγεικαηηθφ ζψκα, θαζψο έλαο θξαηηθφο 

κεραληζκφο πνπ ζα ζπγθέληξσλε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα είρε θαη κεγαιχηεξε δχλακε 

αληίζηαζεο ζηηο πηέζεηο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Σν δεκνζηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ 

ππνηάρζεθε ζην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, εηεξνπξνζδηνξίδνληαλ απφ απηφ, δηαζπάζηεθε ζε 

νκάδεο αλά ππνπξγείν, αλέπηπμε κία ινγηθή ζπληερληαθήο δηεθδίθεζεο πξνλνκίσλ-

επηδνκάησλ θαη αλακνλήο αληαιιαγκάησλ γηα ηηο ππεξεζίεο, πνπ πξφζθεξε ζηα θπβεξλεηηθά 

ζηειέρε. Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ δελ ζηάζεθε απέλαληη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κε δηάζεζε 

λα εληνπίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο-

νξγάλσζήο ηεο. Αληίζεηα, κέζα απφ ηελ αιιεινδηείζδπζε θαη αιιειεμάξηεζε θφκκαηνο-

θξάηνπο ηζνπέδσζε ηηο κεηαμχ ηνπο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο θαη κεηαθχηεπζε ηελ 

θνκκαηηθνθξαηηθή ινγηθή ζην πεδίν ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ππνηάζζνληάο ηνλ ζηελ 

ππεξεζία ηεο θνκκαηηθήο ηνπ νξγάλσζεο, αιιά ρσξίο λα ηνλ θάλεη απνηειεζκαηηθφηεξν.
78

 

 

4.5 Σν θξάηνο-πάξνρνο 

 

Σν ΠΑΟΚ ελίζρπζε ηηο ηάζεηο θξαηηζκνχ δηεπξχλνληαο ηνλ δεκφζην ηνκέα, άζθεζε 

θνηλσληθή πνιηηηθή κέζσ απηνχ θαη αλαπαξήγαγε ηηο κέρξη ηφηε κνξθέο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο. Σν θξάηνο απνηέιεζε κία πεγή απφ ηελ νπνία αληινχζε ηνπο απαξαίηεηνπο 

πφξνπο, «ηα ιάθπξα ηεο εμνπζίαο», γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο κε ηνπο νπαδνχο ηνπ, ηνπο «εκέηεξνπο», εμαζθαιίδνληάο ηνπο 

πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζε παξνρέο (εξγαζηαθή αζθάιεηα, επηδνηήζεηο, δηεπθνιχλζεηο, 
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επηδφκαηα). Ζ ινγηθή απηή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΠΑΟΚ είρε αληίθηππν θαη ζηηο αηνκηθέο 

ζηξαηεγηθέο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ επεδίσμαλ ζηε βάζε απηήο ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ άληιεζε πξνζσπηθψλ σθειεκάησλ θαη 

επλντθψλ ξπζκίζεσλ απνζηαζηνπνηνχκελνη απφ ηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Γεκηνπξγήζεθε κία θξαηηθνδίαηηε θνηλσλία, πνπ πξνζέβιεπε ζηελ πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο-

παξφρνπ.
79

 

 

4.6 Σν θξάηνο-εξγνδόηεο 

 
Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ε δηνηθεηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ ζπλεγνξνχζε ππέξ ηεο ζπλέρηζεο 

ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο-εξγνδφηε, γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο θνηλσληθέο πηέζεηο ηεο αλεξγίαο 

θαη γηα λα αζθήζεη εηζνδεκαηηθή-θνηλσληθή πνιηηηθή κέζσ ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην 

επεθηείλνληαο παξάιιεια ηνλ εθινγηθφ ηνπ θχθιν θαη αιιάδνληαο ηνπο ζπζρεηηζκνχο ζην 

δεκνζηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ππέξ ηνπ ΠΑΟΚ. πλερίζηεθε ινηπφλ ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κέζα απφ ηηο θξαηηθνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ, ηηο 

πξνζιήςεηο κε ην ζχζηεκα κνξίσλ, κε πειαηεηαθνχο δηνξηζκνχο, κε επαλαιακβαλφκελα 

θχκαηα πξνζιήςεσλ εθηάθησλ ππαιιήισλ-ζπκβαζηνχρσλ, πνπ ζηελ πνξεία 

κνληκνπνηνχληαλ (Ν. 1476/1984), θαη παξάιιεια βειηηψζεθαλ ηα επίπεδα κηζζψλ, «ησλ 

νηνλεί πξνζφδσλ» κέζα απφ ηηο απμήζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ.
80

 

 

4.7 Οη θαηλνκεληθέο αιιαγέο ζηελ Απηνδηνίθεζε 

 

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε παξέκεηλε πξνζδεδεκέλε δηνηθεηηθά-νηθνλνκηθά ζην άξκα ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο, νη δνκέο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ δήκσλ-θνηλνηήησλ ειάρηζηα άιιαμαλ 

θαη ε ιεηηνπξγία ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο έκεηλε ζηα ραξηηά, ελψ δελ ππήξμε κέξηκλα 

γηα ηε ζηειέρσζε ησλ λνκαξρηψλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Ζ εμνπζία πνπ αζθνχζε ν λνκάξρεο 
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παξέκελε άζηθηε, θαζψο σο ζηέιερνο ηνπ ΠΑΟΚ απνηεινχζε βξαρίνλα ηεο θπβέξλεζεο, γηα 

λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ θπβεξλεηηθή πεηζαξρία ησλ 

δεκάξρσλ. Σαπηφρξνλα νη φπνηεο πξνζπάζεηεο πξνφδνπ ηεο απνθεληξσηηθήο πνιηηηθήο 

ηνξπηιίδνληαλ απφ ηελ ππεξεζηαθή ζπκπεξηθνξά ππαιιήισλ ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ησλ 

ππνπξγείσλ θαη ησλ λνκαξρηψλ, πνπ ππνδήισλε φηη δελ απνδέρνληαλ ηελ κεηαβίβαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζην λνκάξρε ππνβνεζψληαο έηζη θαη αξηζκφ ππνπξγψλ πνπ 

δελ δέρνληαλ λα εθρσξήζνπλ αξκνδηφηεηέο ηνπο.
81

 

 

4.8 Δθδεκνθξαηηζκόο σο εμηζσηηζκόο 

 

Σν ΠΑΟΚ πξνέβαιε φηη κέζα απφ ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζηφρεπε λα 

πξνσζήζεη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε ε αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο λα ππνζηαζηνπνηνχληαη ζηνπο θφιπνπο ηεο. Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

αξρψλ φκσο ζηελ πξάμε έιαβε κία ηδηφκνξθε εμεηδίθεπζε ιατθηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη πήξε 

ηε κνξθή ηνπ ηζνπεδσηηθνχ εμηζσηηζκνχ θαη ηεο αληηηεξαξρηθήο λννηξνπίαο. Σν θαζεζηψο 

ησλ ππαιιήισλ νκνγελνπνηήζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κία δηνηθεηηθή δνκή κε κεησκέλεο 

ηεξαξρηθέο δηαθνξέο. Ζ ζκίθξπλζε ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο πξνζέθεξε δπλαηφηεηεο γηα 

επηηάρπλζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο θαξηέξαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Δπίζεο, πεξηνξίζηεθε δξαζηηθά ε θιηκάθσζε ησλ ακνηβψλ αλάκεζα ζηηο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο 

θαη απνζπλδέζεθε ν βαζκφο απφ ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ. Οπζηαζηηθά ε 

βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ απηνκαηνπνηήζεθε, απνζπλδέζεθε 

απφ κεηαβιεηέο, φπσο ε ππεξεζηαθή απφδνζε/παξαγσγηθφηεηα θαη ηα πξνζφληα. Καηέζηε 

απφιπηα εμαζθαιηζκέλε θαη αθνινπζνχζε κία γξακκηθή πνξεία ζπλαξηψκελε κε ηα έηε 

πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο.
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4.9 πγθεληξσηηζκόο θαη θάζεηνο δηαρσξηζκόο πνιηηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ-

εθηειεζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

 

Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο δηνίθεζεο πνπ εθαξκνδφηαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνκκαηηθνχ 

κεραληζκνχ ηνπ ΠΑΟΚ κεηαθέξζεθε θαη ζην πεδίν ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Μέζα απφ 

ηε δεκηνπξγία επηθεληξσκέλσλ ζηελ θνξπθή δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη λέσλ θέληξσλ εμνπζίαο 

δεκηνπξγήζεθε ε απαξαίηεηε ππνδνκή γηα λα εμαζθαιίδεηαη ν πνιηηηθφο έιεγρνο ηεο 

δεκνζηνυπαιιειίαο «εθ ησλ άλσ» θαη παξάιιεια ζεκειηψζεθε ε θάζεηε δηάθξηζε κεηαμχ 

πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ-εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ δηακφξθσζε ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ, ε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ, ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ ζπζζσξεχηεθαλ ζην θπβεξλεηηθφ επηηειείν (πξσζππνπξγφο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ, 

ππνπξγνί, πνιηηηθφ πξνζσπηθφ) πεξηζσξηνπνηψληαο ηνπο αλψηεξνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο.
83

 

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ξφιν ηνπ εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ, 

ην πξσζππνπξγηθφ ζηπι δηαθπβέξλεζεο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, πνπ ιεηηνπξγνχζε σο ν 

θπξίαξρνο θνξέαο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη φρη σο primus inter pares θαη επεδίσθε λα 

δηακνξθψλεη πξνζσπηθά ηηο πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο θαηά ππνπξγείν, θαη νη ζπρλνί 

αλαζρεκαηηζκνί πνπ ζπληειέζηεθαλ ηελ πεξίνδν 1981-1989 νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε κίαο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο νπνίαο ζπλππήξραλ θαη δξνχζαλ παξάιιεια 

δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο: ν πξσζππνπξγφο, νη ππνπξγνί, ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη, ηα θνκκαηηθά ζηειέρε. Απηφ ην πεδίν επλννχζε ηηο έξηδεο κεηαμχ πνιηηηθνχ θαη 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη δεκηνπξγνχζε θιίκα αζηάζεηαο, αβεβαηφηεηαο, δνπιηθφηεηαο 

ζηα ζηειέρε, αζπλέρεηαο ζην έξγν ηεο θπβέξλεζεο, πνπ δελ επλννχζε ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηεχζπλζε-ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Απελαληίαο δεκηνπξγνχληαλ δπζιεηηνπξγίεο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πξνβιήκαηα ζπλνρήο-ζπληνληζκνχ.
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4.10 Δπηπηώζεηο ζε επίπεδν δνκώλ-ιεηηνπξγίαο-αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε κέζα απφ ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΠΑΟΚ δελ κπφξεζε λα 

επηθέξεη ηαχηηζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ βεκπεξηαλνχ κνληέινπ. Αληίζεηα ζπλέρηζε λα 

θέξεη ην έλδπκα ηνπ βεκπεξηαλνχ πξνηχπνπ θαη λα ιεηηνπξγεί κε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο, 

δηεπξχλνληαο ην ράζκα κεηαμχ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη δηνηθεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
85

 

Με ηελ ηαθηηθή πξνζιήςεσλ ηνπ ΠΑΟΚ ν θξαηηθφο κεραληζκφο ζπλέρηδε λα απνθηά 

απμαλφκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ, πνπ πξνζιακβάλνληαλ ρσξίο λα εμεηάδνληαη θξηηήξηα 

πξνζφλησλ, ηθαλνηήησλ, επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. Ζ ηνπνζέηεζή 

ηνπ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηλφηαλ ρσξίο ζρεδηαζκφ κε απνηέιεζκα ε πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά αλεπαξθήο, αθαηάιιειε θαη αλαπνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ησλ 

ππεξεζηψλ λα ππνζθάπηεη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Παξάιιεια ε δεκηνπξγία 

λέσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη ε θαηάξγεζε ησλ ζέζεσλ γεληθψλ δηεπζπληψλ επηδείλσζαλ ηα 

πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνπ εληείλνληαλ απφ ηελ ζπλερή 

ελαιιαγή ησλ πξνζψπσλ ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα ε αξρή ηεο ζπλέρεηαο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δηνίθεζεο λα θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή.
86

 

Δπίζεο, ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηάξζξσζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

δηαηεξήζεθαλ νη αλαρξνληζκνί, ηα πξνβιήκαηα θαθνδηνίθεζεο θαη δπζιεηηνπξγηψλ 

(γξαθεηνθξαηία, ζχλζεηεο-ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, αιιεινεπηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ), πνπ 

απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε ζηελ πνξεία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξνθιήζεηο πξνζαξκνγήο ζηα επξσπατθά πξφηππα θαη λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηα πξνλφκηα, 

πνπ παξείρε ν θνηλνηηθφο πξνυπνινγηζκφο. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε παξέκελε «ππαλάπηπθηε» 

απφ ιεηηνπξγηθή θαη νπζηαζηηθή ζθνπηά.
87

 

Ο θξαηηθφο κεραληζκφο ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί κε νδεγφ ηνλ λνκηθηζκφ θαη ηνλ θνξκαιηζκφ, 

δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ πνπ ηππηθά εκθάληδε έλα άθακπην πξνζσπείν πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ππφ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ (ηππνιαηξία/πνιπλνκία), ελψ ππνδφξηα ζπλερίδνληαλ 
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κε αθάζεθην ξπζκφ νη πειαηεηαθέο πξαθηηθέο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ λνκνζεηηθψλ 

εμαηξέζεσλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε ησλ λνκνζεηεκέλσλ θαλφλσλ. Ζ θπβέξλεζε ηνπ 

ΠΑΟΚ επέδεημε αλνρή/ζπλελνρή ζε απηή ηελ ηαθηηθή απέρνληαο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

κεραληζκψλ ειέγρνπ, ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ππνζάιπνληαο 

ηελ αλαπαξαγσγή ηεο αλνκίαο θαη ηεο αζπλέπεηαο ξεηνξηθήο-λνκνζεηηθψλ επηηαγψλ-έξγσλ. 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζπλέρηδε λα θηλείηαη ρσξίο έλα ζχζηεκα κεηξήζηκσλ ζηφρσλ, 

πξνζαλαηνιίδνληαλ πξνο ηελ ηήξεζε ηεο ηππηθήο λνκηκφηεηαο θαη φρη πξνο ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο/απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνηέιεζε έλα ρψξν, φπνπ δελ θαηέζηε εθηθηφ λα 

εθαξκνζηνχλ νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο νπδεηεξφηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο επειημίαο, 

ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, εληαίνη, γεληθνί θαη απξφζσπνη θαλφλεο απέλαληη 

ζε φινπο ηνπο πνιίηεο.
88

 

Σέινο, φπσο είδακε ε ίδξπζε ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ. δελ κπφξεζε λα απνηειέζεη κνριφ αλαβάζκηζεο 

ησλ δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ ζα είρε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

πνηνηηθή-πνζνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ζηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη 

ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο δεκνζηνυπαιιειίαο. Ζ αδπλακία απηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην εμηζσηηθφ 

βαζκνιφγην-κηζζνιφγην, ηηο πειαηεηαθέο κεζφδνπο, πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ζηηο 

ελδνυπεξεζηαθέο κεηαβνιέο, θαη ην θιίκα έληνλεο θνκκαηηθνπνίεζεο θαιιηέξγεζαλ ζηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο κία λννηξνπία εμνπζηαζηηθήο ζρέζεο ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

πνιίηεο, πνπ απείρε απφ ην πξφηππν ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ-ππεξέηε ησλ πνιηηψλ, θαζψο 

θαη κία θνπιηνχξα αδηαθνξίαο, επηινγήο ηεο άγλνηαο, ηεο αλεπζπλφηεηαο, ηεο 

αλαξκνδηφηεηαο, ηεο απαμίσζεο ηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο θαη ηεο θαηαβνιήο ήζζνλνο 

πξνζπάζεηαο κέζα ζε έλα επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ παξείρε θαζεζηψο αδηαηάξαθηεο 

εξγαζηαθήο αζθάιεηαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Αμηνιόγεζε ηεο ακθίζεκεο κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

ΠΑΟΚ 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα ηνπ ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν 1981-1989 ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κία ζεηξά αληηθαηηθψλ, ακθηιεγφκελσλ, αλαθφινπζσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ δηνηθεηηθή 

ηνπ πνιηηηθή πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο-παξεκβάζεηο, πνπ είραλ σο έλα βαζκφ 

ζεηηθφ αληίθηππν ζε επηκέξνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αιιά ζην ζχλνιφ ηεο ε 

πνιηηηθή ηνπ δελ κπφξεζε λα επηθέξεη κεηακνξθσηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ. Ζ «Αιιαγή» δελ επήιζε ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε.
90

 

 
5.2 Θεηηθά ζηνηρεία ηεο δηνηθεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΟΚ 

 

Μέζα απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΠΑΟΚ άιιαμε ε παξαδνζηαθή κνξθή ηνπ κεηαπνιεκηθνχ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ βαξχλνληαλ απφ ηελ θιεξνλνκηά ηεο Γεμηάο, θαη επήιζαλ 

νξηζκέλεο αιιαγέο, πνπ γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ηφηε ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ απνηέιεζαλ 

εθζπγρξνληζηηθέο ηνκέο. Σν ΠΑΟΚ πέηπρε ηελ εγθαζίδξπζε θξάηνπο δηθαίνπ γηα φινπο 

ηνπο πνιίηεο αλαγλσξίδνληαο ηνπο αηνκηθά-πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη αλνίγνληαο ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαηξέησο ηφζν ζε επίπεδν ζπλαιιαγψλ φζν θαη επίπεδν 

απαζρφιεζεο.
91

 

Απφ ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ κεηαξξπζκίζεηο εθείλεο πνπ ζεσξνχληαη φηη είραλ θάπνηα ζεηηθή 

ζπκβνιή θαη πξνζπάζεζαλ λα εηζθέξνπλ λεσηεξηζηηθά ζηνηρεία είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ., ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο-πνιίηε, πνπ λνκνζεηηθά απνηππψζεθε ζην Ν. 

1599/1986 κέζσ ηνπ νπνίνπ ζεζπίζηεθαλ κέηξα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε ίδξπζε ησλ δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ, ηα βήκαηα 

                                                
90
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πνπ έγηλαλ γηα ηελ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ ελίζρπζε 

ηνπηθψλ ζεζκψλ ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη ηε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ.
92

 Παξά ην 

γεγνλφο, φκσο, φηη απνηέιεζαλ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο-βήκαηα, φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, ε απνδφκεζε θαη ε δηαζηξέβισζε πνπ ππέζηεζαλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπο ηηο εθηξνρίαζαλ απφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο, γεγνλφο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ζέηεη 

ππφ ακθηζβήηεζε ην ζεηηθφ ηνπο πξφζεκν. 

 

5.3 Υσιόηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΟΚ 
 

5.3.1 Απνπζία νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηνηθεηηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ 

 

Σν ΠΑΟΚ δελ επεδίσμε λα θαηαζηξψζεη θαη λα εθαξκφζεη ζπγθξνηεκέλα, κε ζπλέπεηα, 

πξνζήισζε θαη επαγγεικαηηζκφ έλα ζπλεθηηθφ θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα δηνηθεηηθψλ 

αιιαγψλ, πνπ λα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία θαη λα πινπνηεζεί κε ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή. Οη ζηφρνη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ δελ πξνζδηνξίδνληαλ ζεηηθά, αιιά αξλεηηθά, 

θαζψο δηαθαηέρνληαλ απφ έλα πλεχκα δηαθνξνπνίεζεο πξνο ηηο δηνηθεηηθέο πνιηηηθέο, πνπ 

είραλ εθαξκφζεη νη θπβεξλήζεηο πξηλ ην 1981, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη δελ είρε θάπνην 

ζρέδην κεηαξξχζκηζεο καθξάο πλνήο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη αιιαγέο πνπ πξνψζεζε, δελ ζηφρεπαλ ζην λα αλαδηαξζξψζνπλ θαη λα 

εμαιείςνπλ ηηο παζνγέλεηεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, σο απηφλνκνπ ζεζκνχ πνπ έρξεδε 

ζηνρεπκέλεο κεηαξξχζκηζεο ζε ηνκείο πνπ δηαπηζησκέλα ρψιαηλαλ, αιιά απνηέιεζαλ ην 

κέζν, ψζηε λα επηηεπρζνχλ αιιφηξηνη ζθνπνί ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο ζπλαιιαθηηθήο 

κνξθήο εγεζίαο, πνπ επέιεμε λα πηνζεηήζεη.
93

 

Ο εξαζηηερληζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ 

γηλφηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζηάζκηζε-κειέηε ησλ επηπηψζεσλ νθέινπο-δεκίαο, πνπ ζα 
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επέθεξαλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά έηεηλαλ λα ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπκηθνχ 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κε ππξνηερληθνχ ηχπνπ κεηαξξπζκίζεηο-εθδειψζεηο αληηδεμηζκνχ, 

πνπ πξνβάιινληαλ φηη ηθαλνπνηνχζαλ αηηήκαηα δεκνθξαηίαο-ζπκκεηνρήο-θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, πνπ εθθξεκνχζαλ απφ ηελ κεηεκθπιηαθή θπξηαξρία ηεο δεμηάο παξάηαμεο. Οη 

δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο απνδείρζεθαλ άζηνρεο, πξφρεηξεο, ζπγθπξηαθέο, 

απνζπαζκαηηθέο, θνληφθζαικεο, επθαηξηαθέο, βξαρπρξφληνπ νξίδνληα θαη πεξηνξηζκέλεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Έηεηλαλ λα πεξηπιέθνπλ θαη λα επηηείλνπλ παξά λα επηιχνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη αδπλαηνχζαλ λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθή βειηίσζε 

ζηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε λα παξαρζνχλ πνιιαπιάζηα νθέιε 

γηα ην ζχλνιν ηνπ δηνηθεηηθνχ ηζηνχ. ε επίπεδν θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ δεκηνπξγνχζαλ 

κία επίθαζε λνκηκφηεηαο, δηαθάλεηαο, αμηνθξαηίαο θαη δεκνθξαηίαο, ελψ ζηελ πξάμε 

δηέπνληαλ απφ έλα πλεχκα πειαηεηαθψλ κεζνδεχζεσλ, αλαμηνθξαηίαο, λεπνηηζκνχ, 

κεηξηνθξαηίαο, αηηκσξεζίαο. Απέηπραλ λα θαηαζηήζνπλ ηε δεκνζηνυπαιιειία έλα απηφλνκν 

επαγγεικαηηθφ ζψκα κε δηθή ηνπ δηνηθεηηθή εγεζία, πνπ ζα κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη, λα 

ζηεξίμεη δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πξνάζπηζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο αληηζηεθφκελν ζηνπο πεηξαζκνχο ηεο εμνπζίαο. Γεγνλφο πνπ δηαπηζησκέλα 

αληρλεχεηαη ζηε δεχηεξε ζεηεία, φπνπ ε θαηάζηαζε ζην δεκφζην ηνκέα εθηξαρχλζεθε θαη 

εμέζξεςε θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη ζθαλδάισλ.
94

 

 

5.3.2 Αληηθαηηθόηεηα ηνπ ζώκαηνο ησλ δηνηθεηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ 

 

Ζ δηνηθεηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ απνηέιεζε έλα ζχζηεκα κε δηηηφ ραξαθηήξα, έλα θξάκα 

λεσηεξηθψλ-παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε επίπεδν θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη πνιηηηθψλ 

πξαθηηθψλ, πνπ ε ζπλχπαξμή ηνπο ζην ίδην πιαίζην νδεγνχζε ηηο κεηαξξπζκίζεηο λα 

αησξνχληαη κεηαμχ κεξηθήο επηηπρίαο θαη κεξηθήο απνηπρίαο. Σν ΠΑΟΚ πηνζέηεζε 

αληηθαηηθέο θαη αιιειναλαηξνχκελεο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε απνηέιεζκα ηα λεσηεξηθά 

ζηνηρεία, πνπ πξνζπαζνχζαλ λα εηζθέξνπλ νη ξηδνζπαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ, έραλαλ ηε 
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δπλακηθή ηνπο βνπιηάδνληαο κέζα ζηα παξαδνζηαθά, αλέπηπζζαλ ηζρλά απνηειέζκαηα θαη 

πξφδηδαλ ηελ αζπλέπεηα θαη ηελ αηνικία ηεο πνιηηηθήο ηνπ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα 

αληηθαηηθφηεηαο απνηεινχλ: ε δεκηνπξγία ηεο Δ..Γ.Γ., πνπ ζηφρεπε ζηελ δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δεκνζηνυπαιιειίαο θαη παξάιιεια ε εηζαγσγή ζεζκψλ φπσο ην εληαίν βαζκνιφγην-

κηζζνιφγην πνπ είραλ αθξηβψο αληίζεην ζηφρν, ηελ απνδηαθνξνπνίεζε ηεο 

δεκνζηνυπαιιειίαο, ε ζπλχπαξμε ζηελ απνθεληξσηηθή ηνπ πνιηηηθή ζηνηρείσλ 

ζπγθεληξσηηζκνχ θαη απνθέληξσζεο.
95

 

 

5.3.3 Η δηαζηξεβισκέλε κεηαγξαθή ηνπ εθδεκνθξαηηζκνύ ππό ην πξίζκα 

ηεο παξσρεκέλεο θνπιηνύξαο 

 

Σν πξφγξακκα δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ΠΑΟΚ ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ξεηνξηθή 

ηνπ ζηφρεπε ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ ηνλ αληηδηέζηεηιε ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ. Ωο δηαθεξπγκέλνο ζηφρνο ινηπφλ πξνβάιινληαλ ε αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ 

ηνπ πιαηζίνπ, πνπ δηείπε ην ππεξεζηαθφ θαζεζηψο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ 

δεκηνπξγνχζε αληζφηεηεο, αδηθίεο θαη πξνλνκηνχρεο νκάδεο ππαιιήισλ, θαζψο θαη ε 

ελίζρπζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δεκνζηνυπαιιειίαο κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο ππεξεζηαθήο αλέιημεο κε βάζε ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ππεξεζηαθήο απφδνζεο-ηθαλφηεηαο.
96

 

Ζ κνξθή εθδεκνθξαηηζκνχ πνπ πξνψζεζε ε δηνηθεηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ ζα ιέγακε φηη 

θαηά θχξην ιφγν επζπγξακκίζηεθε κε ηελ παξσρεκέλε θνπιηνχξα θαη ηηο αμίεο ηεο. Ζ 

θνπιηνχξα απηή εκθνξνχληαλ απφ ην ζχλδξνκν ηνπ κηθξνκεζαίνπ, αληηζηξαηεχνληαλ ηελ 

αξηζηεία, θαη αληηκεηψπηδε ηηο αιιαγέο σο κία κνξθή παηγλίνπ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Τπφ 

ην πξίζκα απηήο ηεο θνπιηνχξαο νη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο αληηθαηφπηξηδαλ κία 

ακπληηθή ινγηθή θαη πξνζαλαηνιίδνληαλ ζην λα πινπνηήζνπλ «ην πάλδεκν ζχλζεκα ηνπ 

εθδεκνθξαηηζκνχ, πνπ αληηζηνηρνχζε ζε αηηήκαηα παγίσζεο θαη επέθηαζεο ησλ κεραληζκψλ, 

πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία, αζθάιεηα θαη απαζρφιεζε. Ζ ζπκβνιηθή ρξνηά κε ηελ νπνία 
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πεξηβιήζεθε απηφο ν φξνο ιεηηνχξγεζε σο θαζνιηθφ πξφζρεκα γηα πεξαηηέξσ 

¨εθδεκνθξαηηζκφ¨ ζηελ θαηαλνκή ηεο πξνζφδνπ», αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο, απφδνζεο, 

πνηφηεηαο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο.
97

 

 

5.3.4 Ρηδνζπαζηηζκόο-Μέηξα ρσξίο κεηαξξύζκηζε 

 

πλνιηθά νη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν 1981-1989 πεξηνξίζηεθαλ 

ζε αιιαγέο εληφο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαηλνηχπνπ θαη φρη ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηλνηχπνπ. Γελ 

κπφξεζαλ λα επηθέξνπλ αιιαγέο θηινζνθίαο νχηε δηαξζξσηηθέο-δνκηθέο-ξεμηθέιεπζεο ηνκέο 

ζηνλ ηξφπν ζηειέρσζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, γηαηί ηα 

κέηξα ήηαλ επηδεξκηθά, γηάηξεπαλ ζπκπηψκαηα απνθεχγνληαο ζπλεηδεηά λα ζίμνπλ ηηο πεγέο 

ησλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ ξήμεηο, πνπ κπνξεί λα είραλ εθινγηθφ θφζηνο. Σν ΠΑΟΚ έθαλε 

βήκαηα εηζάγνληαο νξηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ είραλ κία εθζπγρξνληζηηθή δπλακηθή, 

αιιά ζηελ πξάμε απηέο αδξαλνπνηνχληαλ, ηεικαηψλνληαλ κέζα απφ ηελ απνρή ηεο 

θπβέξλεζεο λα ηνπο παξάζρεη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε θαηά ηε δηαδξνκή ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο. Σν ΠΑΟΚ ηηο ζέζπηζε θαη ηηο εγθαηέιεηςε ζε κία πνξεία θζνξάο, πνπ ηηο κεηέηξεπε ζε 

έξκαηα ηνπ ιατθηζηηθνχ θαη αληηεθζπγρξνληζηηθνχ πλεχκαηνο ηεο επνρήο, κε απνηέιεζκα λα 

θαξθηλνβαηνχλ θαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, αιιαγέο ρσξίο 

πξνζηηζέκελε αμία. Σν ΠΑΟΚ ινηπφλ κέζα απφ ηε δηνηθεηηθή ηνπ πνιηηηθή θαηλνκεληθά 

πξνσζνχζε αιιαγέο, αιιά ζηελ νπζία δηαηήξεζε αλέπαθεο θαη επηδείλσζε ηηο παζνγέλεηεο 

ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Έκνηαδε λα θσπειαηεί κε δεκέλε βάξθα.
98
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5.4 Οη ζπλέρεηεο κε ην παξειζόλ 

 

Μέζα απφ ηηο εθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο πεξηφδνπ 1950-1990 

κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηηο ζπλέρεηεο κε ην παξειζφλ, πνπ παξνπζίαδε ε δεκφζηα δηνίθεζε 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ηφζν ζε επίπεδν δνκήο-ιεηηνπξγίαο-αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φζν θαη ζε 

επίπεδν ζρέζεσλ δεκφζηαο δηνίθεζεο-θπβεξλψληνο θφκκαηνο-θνηλσλίαο. 

Οη εθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (Μαξαγθφπνπινπ 1950, 

Βαξβαξέζνπ 1952, Georges Langrod 1964, Γεκήηξε Αξγπξηάδε 1970) επεζήκαλαλ θαηά 

επαλάιεςε σο πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηα αθφινπζα: δηνηθεηηθφο 

ζπγθεληξσηηζκφο, θνκκαηηζκφο/πειαηεηαθέο ζρέζεηο, έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ/θπξψζεσλ, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, λνκηθηζκφο, θνξκαιηζκφο, πδξνθεθαιηζκφο, 

αλαμηνθξαηία, απνπζία εληαίσλ-αληηθεηκεληθψλ-γεληθψλ θαλφλσλ, έιιεηςε 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ επαγγεικαηηζκνχ-ήζνπο, θνκκαηηθά θξηηήξηα ζηηο 

πξνζιήςεηο/ππεξεζηαθή εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, ηφληδαλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

γηα: πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ θαη πξνζνληνχρνπ πξνζσπηθνχ κε αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

(δηαγσληζκφ), απνθέληξσζε, ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, δεκηνπξγία κίαο δηνηθεηηθήο ειίη κέζα απφ ηελ ίδξπζε εηδηθήο ζρνιήο. Σέινο, 

ζπληζηνχζαλ ηελ θαηάζηξσζε ελφο καθξνπξφζεζκνχ/ζπλεθηηθνχ ζρεδίνπ δηνηθεηηθήο 

αλαδηακφξθσζεο, πνπ ζα έπξεπε λα αλαηεζεί ζε αλεμάξηεηα απφ θφκκαηα πξφζσπα.
99

 

Κάλνληαο θαλείο απνινγηζκφ ηεο δηνηθεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΟΚ ζπλάγεη φηη αλ θαη ζε 

ξεηνξηθφ επίπεδν εκθνξείηαη απφ αμίεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ, εκθαλίδεη 

ζπλέρεηεο κε ην παξειζφλ ηφζν ζε επίπεδν κεζφδσλ φζν θαη ζε επίπεδν ζθνπηκνηήησλ. Ζ 

κνξθή πνπ έιαβαλ νη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζηελ πξάμε ζπληζηνχζαλ επαλαιήςεηο 

πξαθηηθψλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ παξειζφληνο, πνπ είηε παξέκεηλαλ ακεηάιιαθηεο ζηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν είηε ην ΠΑΟΚ ηηο εθζπγρξφληζε, κε απνηέιεζκα ε δεκφζηα δηνίθεζε ηελ 

πεξίνδν 1981-1989 λα απνηειεί έλα πεδίν, φπνπ αλ θαη είραλ εγθαζηδξπζεί νη αξρέο ηνπ 
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θξάηνπο δηθαίνπ, νη εμσζεζκηθέο δηαδηθαζίεο, νη ςεθνζεξηθέο πειαηεηαθέο εμαξηήζεηο δελ 

είρε θαηαζηεί εθηθηφ λα εθξηδσζνχλ.
100

 

Σν ΠΑΟΚ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ άλνημε κελ ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ θνηλσλία 

ηεξκαηίδνληαο ηελ απηαξρηθή λννηξνπία ησλ παξειζφλησλ εηψλ, αιιά δελ ήηαλ πξφζπκν λα 

απνθφςεη ηνλ νκθάιην ιψξν δεκφζηαο δηνίθεζεο-θφκκαηνο, δελ εγθαηέιεηςε ην ζηφρν ηεο 

θνκκαηηθήο απνίθηζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Μέζα απφ ηελ δηνηθεηηθή ηνπ πνιηηηθή 

ελέηεηλε ηνλ θξαηηζκφ, φμπλε ηελ πνιηηηθνπνίεζε/θνκκαηηθνπνίεζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

ηελ νπνία ππέηαμε πιήξσο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 

θφκκαηνο. Οπζηαζηηθά δειαδή αθελφο κεηαβιήζεθαλ νη εκέηεξνη, νη απνδέθηεο πνπ 

λνκηκνπνηνχληαλ λα αληινχλ ηα θξαηηθά πξνλφκηα θαη αθεηέξνπ άιιαμε απιψο ρέξηα ε 

αζθπθηηθή πνιηηηθή θεδεκνλία επί ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, άιιαμε ην πξφζσπν ηνπ 

πάηξσλα-δηαρεηξηζηή ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, κεηακνξθψζεθαλ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη 

πεξάζακε απφ ην θξάηνο ηεο Γεμηάο ζην «θαζεζηψο ηνπ ΠΑΟΚ», φπνπ ην θξηηήξην ησλ 

πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ κεηακνξθψζεθε ζε θξηηήξην θνκκαηηθψλ θξνλεκάησλ. 
101

 

Σν ΠΑΟΚ πηνζέηεζε ηηο ίδηεο αλαπνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο ηνπ παξειζφληνο, γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηηο νπνίεο ζηειίηεπε ηφζν πξηλ ην 

1981 φζν θαη ζην πεληαεηέο πξφγξακκα νηθνλνκηθήο-θνηλσληθήο αλάπηπμεο 1983-1987 σο 

κεζφδνπο ειέγρνπ, πνπ επηλφεζε ην θξάηνο ηεο Γεμηάο: ζπγθεληξσηηζκφο, έιεγρνο εθ ησλ 

άλσ, «λνκηθίζηηθε» λννηξνπία, θνξκαιηζκφο, ζρεδηαζκφο-πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ απνθιεηζηηθά απφ ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν. Δπίζεο, ζπλέρηζε κέζα απφ ηελ 

πνιηηηθή πξαθηηθή ηελ παξάθακςε ησλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ ην ίδην λνκνζεηνχζε, 

δηεπξχλνληαο ην ράζκα κεηαμχ ηππηθψλ θαη άηππσλ δηαδηθαζηψλ. Ζ δφκεζε ελφο θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε νπδέηεξα-ακεξφιεπηα κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
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πνιηηψλ απνδείρζεθε κέζα απφ ηελ πιήξε δηάζηαζε θπβεξλεηηθψλ ζρεδίσλ θαη έξγσλ φηη 

δελ επηδηψρζεθε επί ηεο νπζίαο νχηε απφ ην Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κφκκα.
102

 

5.4.1 Δπηβεβαίσζε ησλ ζπλερεηώλ κε ην παξειζόλ κέζα από ηηο εθζέζεηο 

εκπεηξνγλσκόλσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη 1990 

 

πσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο εθζέζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980-

αξρέο 1990 ην ΠΑΟΚ αμηνπνίεζε κελ ηα πνξίζκαηα ησλ πξνγελέζηεξσλ εθζέζεσλ, γηα λα 

θαηαζηξψζεη ην πεληαεηέο πξφγξακκα νηθνλνκηθήο-θνηλσληθήο αλάπηπμεο 1983-1987, αιιά 

ζε επίπεδν πνιηηηθήο δξάζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ην ΠΑΟΚ απνδείρζεθε αλαθφινπζν. 

ηηο εθζέζεηο κεηά ην 1987 νη πξηλ ην 1980 παζνγέλεηεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζπλερίδνπλ 

λα θαηαγξάθνληαη σο ακεηάιιαθηα ζην ρξφλν πξνβιήκαηα, πνπ εμαθνινπζνχλ αθάζεθηα λα 

ηαιαλίδνπλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε απνδεηθλχνληαο φηη ε δηνηθεηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ δελ 

κπφξεζε λα ηελ εθζπγρξνλίζεη. ηηο εθζέζεηο ινηπφλ (ΚΔΠΔ 1988, Τπνπξγείν Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζεο 1990, Ενιψηα 1990) εμαθνινπζνχλ λα επηζεκαίλνληαη σο πξνβιήκαηα: 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ρακειή παξαγσγηθφηεηα, νξγαλσηηθέο αδπλακίεο, ιεηηνπξγηθνί 

αλαρξνληζκνί, αλαμηνθξαηία, λεπνηηζκφο, δηάρπζε επζπλψλ/αηηκσξεζία, αλάγθε 

αλαβάζκηζεο-εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο-ιεηηνπξγηψλ, 

πνιηηηθνπνίεζε/θνκκαηηθνπνίεζε, λνκηθηζκφο, πδξνθεθαιηζκφο, γξαθεηνθξαηία, αλάγθε 

βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο-πνιίηε, ζπλερηδφκελε αδπλακία θαηάθηεζεο 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ επαγγεικαηηζκνχ θαη αλεπάξθεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ κε 

ηελ ηζνπεδσηηθή-εμηζσηηθή ινγηθή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ επηδείλσζαλ ηελ ήδε ρακειή 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ 1987 ε 

δεκφζηα δηνίθεζε επί δηαθπβέξλεζεο ΠΑΟΚ είρε πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε θξίζεο, ε νπνία 

ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ 1990 είρε πάξεη ελδεκηθφ ραξαθηήξα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

Δπηκεξηζκόο ησλ επζπλώλ γηα ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο 

πεξηόδνπ 1981-1989 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ θπβεξλεηηθή κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε δελ 

δεκηνπξγήζεθε in vitro. Ο ηξφπνο πνπ κνξθνπνηήζεθε θαη εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε γηα λα 

γίλεη αληηιεπηφο απαηηεί λα ηνπνζεηεζεί θαλείο ζην ηζηνξηθφ-πνιηηηθφ πιαίζην ηεο δεδνκέλεο 

επνρήο θαη λα αληηιεθζεί ηνλ ηξφπν πνπ ην θφκκα ΠΑΟΚ ζπλάξζξσζε ηε ζρέζε ηνπ κε ην 

θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία. ην πιαίζην απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο ην ΠΑΟΚ άζθεζε θαη 

δέρηεθε επηξξνέο-πηέζεηο θαη ππφ ην θσο απηήο ηεο ψζκσζεο πξέπεη λα γίλεη ν θαηαινγηζκφο 

ησλ επηκέξνπο «επζπλψλ» γηα ηε κνξθνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θαη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζε ν θξαηηθφο κεραληζκφο κέζα απφ απηή ηελ πεξίνδν 1981-

1989. 

 

6.2 H ζπλάξζξσζε ηνπ ΠΑΟΚ κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία-ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο-ηηο νκάδεο ζπκθεξόλησλ 

 

Σν ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν 1974-1981 είρε επηδνζεί ζε κία πιεηάδα ππνζρέζεσλ πξνζπαζψληαο 

λα ηθαλνπνηήζεη ζε ξεηνξηθφ επίπεδν ην πνιππιεζέο-εηεξνγελέο εθινγηθφ ζψκα, πνπ ηνπ 

ράξηζε ηελ πξψηε ηνπ εθινγηθή λίθε ην 1981. Μία ηαθηηθή πνπ ζηελ θπβεξλεηηθή ηνπ πνξεία 

ζα επηθξέκεηαη ζαλ δακφθιεηνο ζπάζε πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ. Ζ ακθηζεκία ηεο 

«Αιιαγήο», πνπ επαγγειίζηεθε, ζπλπθάλζεθε κε κία πνηθηινκνξθία ππνζρέζεσλ-

αηηεκάησλ-πξνζδνθηψλ, πνπ δεηνχζαλ ηθαλνπνίεζε είηε ζε πιηθφ επίπεδν είηε ζε επίπεδν 

εζηθήο-ηζηνξηθήο δηθαίσζεο ζην πιαίζην κίαο θνηλσλίαο, πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 είρε 

γλσξίζεη κία ηαρεία θνηλσληθή-νηθνλνκηθή άλνδν ρσξίο πξνγελέζηεξν θνηλσληθφ-πνιηηηθφ-

ζεζκηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη έηξεθε πξνζδνθίεο πεξαηηέξσ βειηίσζεο, ηηο νπνίεο ην ΠΑΟΚ 

κέζα απφ ηε δεκαγσγία ηνπ θξφληηζε λα ηξνθνδνηεί. Ζ ίδηα ε δηαηξεηηθή ηνκή Γεμηάο-

Αληηδεμηάο ζηελ νπνία βάζηζε ηελ πνιηηηθή ηνπ νπζηαζηηθά ππέθξππηε απφ ηελ αξρή ηελ 
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επηδίσμε ησλ νπαδψλ ηνπ κέζα απφ ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ ΠΑΟΚ λα απνθηήζνπλ ηελ 

απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηνπ θξάηνπο (πφξνη, πξνλφκηα, εξγαζηαθή αζθάιεηα) απνθιείνληαο 

ηαπηφρξνλα ηνπο κέρξη ηφηε λνκείο ηνπ. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή-πξάμε ηνπ ΠΑΟΚ 

κνξθνπνηήζεθε ινηπφλ κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ην αζαθέο 

πνιηηηθφ ηνπ πξφγξακκα ππφ ηελ πίεζε πνπ ηνπ αζθνχζαλ νη ςεθνθφξνη ηνπ θαη φζνη 

πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ην θφκκα απαηηψληαο ηελ πξαγκάησζε ησλ ππνζρέζεσλ ηνπ ππφ 

ην δηθφ ηνπο πξίζκα εξκελείαο.
104 

 

Σν ΠΑΟΚ ήδε απφ ην 1975 επεδίσθε ηελ θνκκαηηθή δηείζδπζή ηνπ ζην ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα, θαζψο απνηεινχζε έλα καδηθφ ρψξν απφ φπνπ ζα κπνξνχζε λα αληιήζεη ζεκαληηθή 

ζηήξημε ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ εμνπζία, νπφηε ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο ε 

θνκκαηηθνπνίεζή ηνπ. πγθξφηεζε ινηπφλ δηθέο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηελ 

ΠΑΚΔ ζε επίπεδν ΓΔΔ θαη ηελ ΠΑΚΓΤ ζε επίπεδν ΑΓΔΓΤ, πνπ κεηά ην 1981 

θπξηάξρεζαλ ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη απνηέιεζαλ βξαρίνλεο ηνπ θφκκαηνο, πνπ 

ζηήξηδαλ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηπθιά θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ γηα 

πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ κειψλ ηνπο, δηαζθαιίδνληαο αθελφο ηελ θπξηαξρία ηνπο ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη αθεηέξνπ ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο ηνπ 

ΠΑΟΚ. Ζ ππνζηήξημε απηή βέβαηα δελ ήηαλ άδνιε. Ωο αληάιιαγκα ηελ πεξίνδν 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πξνέβαιαλ θαη απέζπαζαλ ζπληερληαθά 

πξνλφκηα ππέξ ησλ κειψλ ηνπο. Ζ πξνζθείκελε ζην ΠΑΟΚ εγεζία ηεο ΑΓΔΓΤ δηεθδίθεζε 

θαη πέηπρε λα απνζπάζεη ηελ θαηάξγεζε ησλ ζέζεσλ γεληθψλ δηεπζπληψλ, ην εληαίν 

βαζκνιφγην-κηζζνιφγην, πνπ εμππεξεηνχζαλ κελ ηα ζπκθέξνληα ηεο κεγάιεο κάδαο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ απαιιαγκέλνη απφ ην άγρνο ηεο αμηνιφγεζεο εμαζθάιηδαλ κία 

βέβαηε κηζζνινγηθή-βαζκνινγηθή πνξεία, αιιά δελ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
105
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Ο θξαηηθφο κεραληζκφο κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηέιεζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα εληφο ηνπ 

νπνίνπ νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ δηαηεξνχζαλ πξνλνκηαθή ζρέζε κε ηελ θπβέξλεζε θαη ην 

θφκκα ηνπ ΠΑΟΚ (πρ δεκφζηνη ππάιιεινη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο) κπνξνχζαλ λα 

απνζπάζνπλ πξνλφκηα, πξνζφδνπο ππέξ ησλ κειψλ ηνπο. Γηα ηηο νκάδεο απηέο ε έληαμε ζηελ 

Δ.Κ. θαη ε ελδερφκελε αλαδηάξζξσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαηά ηα επξσπατθά πξφηππα 

απνηεινχζε απεηιή γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Ο ιατθηζηηθφο ιφγνο ηνπ ΠΑΟΚ, ε 

θαηλνκεληθά αληηεπξσπατθή ζηάζε ηνπ θαη ε δηάθξηζε πξνλνκηνχρνη-κε πξνλνκηνχρνη 

θαηεχλαζαλ ηνπο θφβνπο απηψλ ησλ νκάδσλ θαη δεκηνχξγεζαλ επεπίθνξν έδαθνο, γηα λα 

εθδεισζνχλ ζπληερληαθά ζπκθέξνληα θαη λα πξνβιεζνχλ σο λφκηκα ιατθά αηηήκαηα, πνπ 

επηδεηνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο κέζα απφ ην θξάηνο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο εθινγηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ κειψλ απηψλ ησλ νκάδσλ απαηηνχζε νη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο λα 

θηλεζνχλ ζε έλα πλεχκα, πνπ δελ ζα αλέηξεπαλ ηηο αδπλακίεο-αλεπάξθεηεο ηνπ status quo ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε (αηππία, αδηαθάλεηα, δηαηξεηφηεηα) κέζα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

νπνίσλ δηαζθαιίδνληαλ ε αλαπαξαγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Σν ΠΑΟΚ 

επζπγξακκίζηεθε κε απηέο ηηο απαηηήζεηο, φπσο θάλεθε απφ ηε δηνηθεηηθή ηνπ πνιηηηθή. 

Υξεζηκνπνίεζε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ γηα λα εμππεξεηήζεη απαηηήζεηο ηεο θνκκαηηθήο ηνπ 

πειαηείαο, ζέζπηζε επλντθέο ξπζκίζεηο ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο (εηδηθή θνξνινγηθή-

κηζζνινγηθή-εξγαζηαθή-αζθαιηζηηθή κεηαρείξηζε) ή απείρε απφ ξπζκίζεηο, πνπ ζα έζηγαλ 

θεθηεκέλα ζπκθέξνληά ηνπο θαη νπηζζνρψξεζε απφ δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα θέξνπλ ηνκέο θαη λα απεηιήζνπλ εδξαησκέλα ζπκθέξνληα.
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6.3 Οη αληηζηάζεηο ησλ θνξέσλ ηεο παξσρεκέλεο πνιηηηθήο θνπιηνύξαο 

 

Ζ δηνηθεηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ δελ δεκηνπξγήζεθε ζε πνιηηηζκηθφ θελφ. Γηα λα 

εξκελεπζεί πξέπεη λα ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο 
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θνηλσλίαο θαη πσο εθείλε λνεκαηνδφηεζε ηελ έλλνηα ηεο «Αιιαγήο» ζην δεδνκέλν ηζηνξηθφ 

πιαίζην. Σα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ αληηπξνζψπεπε ην ΠΑΟΚ ήηαλ εθθξαζηέο ηεο 

παξσρεκέλεο θνπιηνχξαο, ηεο θνπιηνχξαο ηνπ underdog, κία έλλνηα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην 

ζψκα ησλ κε πξνλνκηνχρσλ, πνπ ζπγθξφηεζε ην ΠΑΟΚ. Με ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ νη 

εθθξαζηέο απηήο ηεο θνπιηνχξαο ηελ πεξίνδν 1981-1985 εδξαίσζαλ ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπο 

ζην πνιηηηθφ-θνηλσληθφ πεδίν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξσρεκέλεο θνπιηνχξαο, θξαηηζκφο, 

άκπλα-αληίζηαζε ζηηο ξηδηθέο αιιαγέο, μελνθνβία, εζσζηξέθεηα, επηδίσμε εξγαζηαθήο 

πξνζηαζίαο-αζθάιεηαο κέζα απφ έλαλ ηζρπξφ θαη ηζνπεδσηηθφ εμηζσηηζκφ, ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηηο ιατθηζηηθέο-πειαηεηαθέο πξαθηηθέο, κεηαθπηεχηεθαλ ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ζηε δηνηθεηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ. Ο εθδεκνθξαηηζκφο γηα 

απηέο ηηο αληηκεηαξξπζκηζηηθέο δπλάκεηο ηζνδπλακνχζε κε ηε δηακφξθσζε ελφο θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ, φπνπ ζα επηθξαηνχζε ν ηζνπεδσηηθφο εμηζσηηζκφο. Ζ επηδίσμε ηεο 

απνδεκησηηθήο δηθαηνζχλεο γηα ηηο αδηθίεο ηνπ παξειζφληνο κέζα απφ κία ηδηνηειή ζηάζε 

κνλνπψιεζεο ησλ πξνλνκίσλ ηνπ θξάηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε απηψλ ησλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ λα θαηνρπξψζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ πνιηηηθή-νηθνλνκηθή-

θνηλσληθή ζθελή ππφ ηεο ζθηά ηεο έληαμεο ζηελ Δ.Κ., πνπ ηελ εθιάκβαλαλ σο απεηιή 

(θνηλσληθφ αδηαρψξεην), ηα πξνζέδεζαλ ζην άξκα ηνπ ΠΑΟΚ. Σν ΠΑΟΚ αληαπνθξίζεθε 

ζεηηθά ζηηο βιέςεηο ηνπο ζε πξνεθινγηθφ επίπεδν θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζξηακβεπηηθή λίθε, 

πνπ ηνπ εμαζθάιηζαλ, ην έθεξε αληηκέησπν κε ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο θαηαβάιεη ην αληίηηκν 

ηεο λίθεο, πνπ ζπλίζηαην ζηε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο κέζα απφ κέηξα 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πιένλ φηαλ απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο.
107

 

Τπφ ην βάξνο απηψλ ησλ απαηηήζεσλ εμεγνχληαη νη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΠΑΟΚ 

πνπ εκθνξνχληαλ απφ ηηο αμίεο ηεο παξσρεκέλεο θνπιηνχξαο θαη απέβεζαλ ρακέλεο 

επθαηξίεο απφ ηελ άπνςε ηεο ίαζεο ησλ παζνγελεηψλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Απφ ην 1981 

ε δηαπάιε κεηαμχ ησλ δχν πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ εθζπγρξνληζηηθή-παξσρεκέλε εμεγεί 

θαη ηελ πξνζπάζεηα ζέζπηζεο νξηζκέλσλ ζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο ε απνθέληξσζε, ε 

Δ..Γ.Γ., πνπ βξήθαλ ζθνδξή αληίζηαζε απφ ηνπο θνξείο ηεο παξσρεκέλεο θνπιηνχξαο θαη 

ε δπλακηθή ηνπο αλαθφπεθε. Ζ πεξηέιεπζε ηνπ ΠΑΟΚ ζε θαηάζηαζε «εθινγηθήο νκεξίαο» 
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απφ ηνπο ηειεπηαίνπο κέζα απφ κία κνξθή ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο, πνπ ην ίδην εμέζξεςε, 

ζπλέβαιε ζηελ ειιηπή ππνζηήξημε απφ κέξνπο ηνπ ζε κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ ηνκέο ζε θάπνηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
108

 

Ζ αίζζεζε θξαηαηάο αζθάιεηαο πνπ απέθηεζαλ απηά ηα ζηξψκαηα ηελ ηεηξαεηία 1981-1985 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηξνθή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

ζηνλ αηνκηθφ πινπηηζκφ, ηνλ αηνκνθεληξηθφ ακνξαιηζκφ, ζηελ ινγηθή ηνπ «ν ζθνπφο αγηάδεη 

ηα κέζα» γηα ηελ επίηεπμε αηνκηθψλ επηδηψμεσλ θαη ε ζπλεπαθφινπζε απαμίσζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πνπ ην ΠΑΟΚ απέθπγε λα ππεξαζπίζεη, εμαλέκηζαλ θάζε ειπίδα 

επίηεπμεο βεκάησλ πξνφδνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, θαζψο νη εθθξαζηέο ηεο παξσρεκέλεο 

θνπιηνχξαο ζηε δεχηεξε θπβεξλεηηθή ζεηεία ηνπ ΠΑΟΚ απηνλνκήζεθαλ γηα λα 

πξναζπίζνπλ ηα θεθηεκέλα ηνπο θαη πηνζέηεζαλ πξαθηηθέο, πνπ ζπλάξζξσζαλ ηηο δηνηθεηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο κε ηελ εζηθή θξίζε ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
109

 

 

6.4 Η νξγαλσηηθή εμέιημε ηνπ ΠΑΟΚ 

 

Σν ΠΑΟΚ μεθίλεζε σο έλα θίλεκα ην 1974 κε κία ξηδνζπαζηηθή/ζνζηαιηζηηθή ξεηνξηθή, 

πνπ ππνζρφηαλ θνηλσληθή-πνιηηηθή αιιαγή. Απφ ην 1975 πνπ πξνζαλαηνιίζηεθε πξνο ηελ 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο ν ξηδνζπαζηηζκφο ηνπ ππνρψξεζε, έγηλε ειεγρφκελνο. Σν ΠΑΟΚ 

απέθηεζε έλαλ δηθπή ραξαθηήξα εμειηζζφκελν ζε έλα θφκκα δχν θαηεπζχλζεσλ, πνπ απφ ηε 

κία ζην εζσηεξηθφ ηνπ πηνζεηνχζε έλαλ αξηζηεξφ πνιηηηθφ ιφγν θαη απφ ηελ άιιε ζηε 

δεκφζηα πξαθηηθή έλαλ κεηξηνπαζέζηεξν, αιιά έληνλα πνισηηθφ ιφγν ελαληίνλ ηεο δεμηάο 

παξάηαμεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπζπεηξψζεη γχξσ ηνπ ηηο εηεξνγελείο θνηλσληθέο κνλάδεο, πνπ 

επεδίσθε λα εληάμεη ζην εθινγηθφ δπλακηθφ ηνπ. Απηή ε δηγισζζία ζα κεηαθεξζεί θαη ζην 

επίπεδν ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο κεηά ην 1981 πνπ ην ΠΑΟΚ αθελφο άξρηζε λα γίλεηαη 
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θφκκα ηνπ θξάηνπο, θφκκα θπβεξλεηηθήο ινγηθήο θαη αθεηέξνπ θιήζεθε λα εμεηδηθεχζεη 

κέζα απφ ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο ηνπ ηελ «Αιιαγή».
110

 

Ήδε απφ ην 1977 εληάζζνληαο ζηνπο θφιπνπο ηνπ βνπιεπηέο ηεο πξψελ Έλσζεο Κέληξνπ 

πξνεηνηκαδφηαλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο θαη απφ ην 1981 θαη κεηά ε δηαηήξεζε ηεο 

θαηέζηε απηνζθνπφο. Οη εθινγηθέο αλάγθεο ηνπ απέθηεζαλ πξνηεξαηφηεηα θαη απαηηνχζαλ 

ζπκβηβαζκνχο-ππνρσξήζεηο, απνρή απφ αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηαξάμνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ην εθινγηθφ ηνπ ζψκα, φπσο πξνψζεζε αμηνθξαηηθψλ δηνξηζκψλ, ζχλδεζε 

κηζζνχ-βαζκνχ κε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Οη δηνηθεηηθέο ηνπ 

κεηαξξπζκίζεηο ππνηάρζεθαλ ινηπφλ ζηε ινγηθή ηνπ εθινγηθηζκνχ, ηνπ θπβεξλεηηζκνχ θαη 

ηνπ ηαθηηθηζκνχ.
111 

 

6.5 Οη 3 ζπληζηώζεο ηνπ ΠΑΟΚ 

 

Σν ΠΑΟΚ ήδε απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1974 βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο απηννξγάλσζεο 

ζπκπεξηέιαβε ζηνπο θφιπνπο ηνπ ρσξίο δηαθξίζεηο-απνθιεηζκνχο πνιηηηθά πξφζσπα κε 

εηεξφθιεηε πνιηηηθή θαηαγσγή (παιαηνθνκκαηηθνί, ηξνηζθηζηέο, ηερλνθξάηεο, αξηζηεξνί). 

Μία κνξθή νξγάλσζεο πνπ ηνπ επέηξεςε κελ λα επεθηαζεί πνζνηηθά κε γνξγνχο ξπζκνχο, 

αιιά ηνπ θιεξνδφηεζε ιεηηνπξγηθέο-εζσηεξηθέο αδπλακίεο, πνπ απνηππψζεθαλ θαη ζηε 

δηνηθεηηθή θπβεξλεηηθή ηνπ πνιηηηθή, ε κνξθή ηεο νπνίαο κπνξεί λα εξκελεπζεί κέζα απφ ην 

πξίζκα ηεο ηξηπνιηθήο βάζεο ηνπ, ηερλνθξάηεο, παιαηνθνκκαηηθνί, αξηζηεξνί, θαη ηεο 

επηινγήο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ λα αλαζέζεη ην πεδίν ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ζηνπο παιαηνθνκκαηηθνχο.
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Απφ ην 1977 ην ΠΑΟΚ αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο ζπλνρήο εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο εληαίαο ηδενινγηθήο-θνκκαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ ησλ βνπιεπηψλ ηνπ, πνπ θηλνχληαλ κε δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επφκελε εθινγή ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά ε εγεζία 

ηνπ ΠΑΟΚ απέθπγε λα ηα ιχζεη, γηαηί ζα επέθεξαλ αξηζκεηηθή απψιεηα ζεκαληηθψλ γηα ην 

θφκκα ζηειερψλ. Ζ απφθαζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ λα εληάμεη ζην θφκκα ηνπο πξψελ 

βνπιεπηέο ηεο Δ.Κ. θαη ε ηδηαίηεξε βαξχηεηα πνπ πξνζέδηδε ζην πξφζσπν ηνπο, γηαηί 

«ήμεξαλ λα καδεχνπλ ςήθνπο», «είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα νξγαλψλνπλ εθινγέο», επηδείλσζε 

ηελ θαηάζηαζε θαζψο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο έγηλε ζαθέο φηη επηθξάηεζε ε άπνςε πνπ 

πξνέηαζζε ηελ αλάγθε ην ΠΑΟΚ λα γίλεη εθινγηθά απνηειεζκαηηθφ, γηα λα θαηαθηήζεη ηελ 

εμνπζία. ηηο εθινγέο ηνπ 1981 ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ άλνημε ην θφκκα ζε πνιηηηθνχο. πνπ 

καδί κε ηελ πξνζδνθία ςήθσλ, έθεξαλ ζην θφκκα θαη ηηο παιαηνθνκκαηηθέο πξαθηηθέο-

λννηξνπίεο ηνπο νδεγψληαο ην ΠΑΟΚ λα επηζηξέςεη ζην παξειζφλ. Ζ πιήξεο επηθξάηεζε 

απηψλ ησλ κεζφδσλ κεηά ην 1981 ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ νπζηαζηηθά έζεζε 

θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν έπξεπε λα θηλεζεί ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ.
113

 

Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζηηο θπβεξλεηηθέο ζέζεηο ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο επέιεμε λα 

ηνπνζεηήζεη παιαηνθνκκαηηθνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ε αλακφξθσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

δελ ήηαλ πξνηεξαηφηεηα ζε αληίζεζε κε ηνπο ηερλνθξάηεο. Οη παιαηνθνκκαηηθνί δφκεζαλ κε 

ηέηνην ηξφπν ηε δηνηθεηηθή πνιηηηθή, ψζηε λα εμππεξεηείηαη ν ζηφρνο ηνπο, πνπ ήηαλ ε 

δηακφξθσζε ελφο θξαηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ ζα απνηεινχζε έλα εξγαιείν γηα ηελ 

δηαηήξεζε-αλαπαξαγσγή ηνπ θφκκαηνο ζηελ εμνπζία. Δθαξκφδνληαο ηηο γξαθεηνθξαηηθνχ 

πηα ηχπνπ πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη κεζφδνπο δξνχζαλ ππέξ ηεο εμαζθάιηζεο ηεο επφκελεο 

εθινγηθήο λίθεο ηνπ ΠΑΟΚ, πνπ απνηεινχζε δηαθχβεπκα θαη γηα ηνπο ηερλνθξάηεο θαη ηνπο 

αξηζηεξνχο, αλ θαη δελ ζπκκεξίδνληαλ ηηο παιαηνθνκκαηηθέο πξαθηηθέο.
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6.6 Η εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ θόκκαηνο θαη ηεο θπβέξλεζεο 

 

Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζεκειίσζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο κία αξρεγηθή-εγεκνληθή, 

πξνζσπνπαγή θαη ζπγθεληξσηηθή δνκή εμνπζίαο. Σν ίδην πξφηππν αθνινχζεζε θαη ζην ζηπι 

δηαθπβέξλεζεο, πνπ εθάξκνζε σο πξσζππνπξγφο ηελ πεξίνδν 1981-1989. Δπεδίσμε λα έρεη ν 

ίδηνο θαη ν ζηελφο θχθινο ησλ έκπηζησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ηνλ πιήξε έιεγρν ζηε δηακφξθσζε-

εθηέιεζε ηεο ζπλνιηθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ππνβαζκίδνληαο 

ηνπο ππνπξγνχο θαη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην. Παξάιιεια θαηάθεξε λα θαξπψλεηαη ηελ 

επηηπρία ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, δηαηεξψληαο φκσο ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο, ψζηε ζε 

επίπεδν θαηαινγηζκνχ επζπλψλ ν ίδηνο λα κέλεη ζην αππξφβιεην θαη ε επζχλε λα θαζίζηαηαη 

ζπιινγηθή. Σν ζπγθεληξσηηθφ ζηπι θνκκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο αλαπαξάρζεθε θαη ζην 

πλεχκα, ην χθνο, ηε ινγηθή ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ πξνψζεζε ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε. Έηζη εμεγνχληαη νη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο ζπγθεληξψζεθε ε 

εμνπζία δηαρείξηζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γχξσ απφ ηα κέιε ηνπ θπβεξλεηηθνχ πφινπ 

επί ησλ νπνίσλ ν πξσζππνπξγφο θαη νη ζχκβνπινί ηνπ θξφληηδαλ λα αζθνχλ απφιπην έιεγρν, 

λα ηνπο έρνπλ ππφ δηαξθή επηηήξεζε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη κέζα απφ ηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ θαη ηνπο θξαηηθνχο πφξνπο ζα ηθαλνπνηνχληαη νη θνκκαηηθέο αλάγθεο γηα 

ζπληήξεζε-αλαπαξαγσγή-δηεχξπλζε ηνπ πειαηεηαθνχ δηθηχνπ θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

επφκελε εθινγηθή επηηπρία απνθεχγνληαο θηλήζεηο, πνπ ελδερνκέλσο ζα επέζπξαλ πνιηηηθφ 

θφζηνο.
115

 

Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ θαηά ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο 1981-1989 ζπληέιεζε 

αιιεπάιιεινπο αλαζρεκαηηζκνχο (16 αλαζρεκαηηζκνί θαη κέζνο φξνο θάζε θπβέξλεζεο 

ήηαλ πεξίπνπ 6 κήλεο), επηθέξνληαο κία ζπρλή ελαιιαγή ζηα πξφζσπα ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ζρήκαηνο θαη ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, γεγνλφο πνπ είρε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε ζπλέρεηα 

ησλ επηρεηξνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ θάζε ππνπξγφ, θαζψο νη πνιηηηθφο ρξφλνο, πνπ ηνπ 

αλαινγνχζε θαζίζηαην πεξηνξηζκέλνο. Μία ηαθηηθή πνπ θαηά ηελ πξψηε ζεηεία δελ 

ιεηηνχξγεζε ζεηηθά γηα ηελ ζπλνρή-απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, θαζψο 

αλαπαξάγνληαλ έλαο θαχινο θχθινο ζπγθεληξσηηζκνχ ζην πξφζσπν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

πξσζππνπξγνχ θαη ελαιιαγήο πξνζψπσλ ζηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ζην πιαίζην κίαο 

αηειέζθνξεο πξνζπάζεηαο λα θαηαζηεί επηηπρέο ην θπβεξλεηηθφ έξγν κε απηέο ηηο πξαθηηθέο. 

                                                
115

Βνχιγαξεο, 2008β, ζ. 210-211, Υαξαιάκπεο, 1989, ζ. 292, 309-311, Παπάδνγινπ, 2012, 

ζ. 184-185, 192-193, 290, 293-294, Απγεξηλφο, 2013, ζ. 28-32, 120, 209-211, Κνληηάδεο-

Αλζφπνπινο, 2008, ζ. 117-118, 123-124, 131-132 θαη πνπξδαιάθεο, 1998, ζ. 32-33. 



63 

ηε δεχηεξε ηεηξαεηία απηή ε ηαθηηθή απέηπρε παηαγσδψο, θαζψο δηαθνξεηηθνί δξψληεο 

εληφο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ε θπβέξλεζε, ην θφκκα, νη βνπιεπηέο κε ηνπο πξνζσπηθνχο 

κεραληζκνχο ηνπο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη ηνπηθέο ειίη, νη εγεζίεο 

ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ-ζπλδηθάησλ, αλέπηπμαλ απηφλνκε δξάζε κε θξηηήξην ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο απνδεηθλχνληαο ζηελ πξάμε φηη ην ζηπι άζθεζεο ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ 

Αλδξέα Παπαλδξένπ δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη ηηο θπγφθεληξεο δπλάκεηο, πνπ ζπγθξνχνληαλ 

ζηε βάζε ηθαλνπνίεζεο πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ-επηδηψμεσλ, γεγνλφο πνπ θαηέιεμε ζε 

έλα απνδηαξζξσκέλν θαη δηεθζαξκέλν πεξηβάιινλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ.
116

 

 

6.7 Οη ζηόρνη ησλ δηνηθεηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ΠΑΟΚ 

 

Σν ΠΑΟΚ κέζα απφ ηε δηνηθεηηθή ηνπ πνιηηηθή πξνζπάζεζε λα επηηχρεη ζηφρνπο, πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα επνδσζνχλ ηαπηφρξνλα. Δπεδίσμε παξάιιεια λα εκθπζήζεη πλεχκα 

επαγγεικαηηζκνχ ζην δεκνζηνυπαιιειηθφ ζψκα θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ αθελφο γηα λα δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο επαλεθινγήο ηνπ θαη αθεηέξνπ γηα 

λα αζθήζεη εθκεηαιιεπφκελν ηνπο θξαηηθνχο πφξνπο θνηλσληθή πνιηηηθή κε ηε κνξθή ηνπ 

θξάηνπο-εξγνδφηε θαη παξφρνπ. Οη ζηφρνη απηνί ακθηηαιαληεχνληαλ αλάκεζα ζηελ 

θνκκαηηθή ηδενινγία γηα κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε βαζχηεξν εθδεκνθξαηηζκφ 

ηνπ θξάηνπο, ζηελ θπξίαξρε κέξηκλα ηνπ γηα δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο θαη ζηελ αλάγθε 

αληαπφθξηζεο ζηηο πξνζδνθίεο, πνπ θαιιηέξγεζε ζηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, πνπ ην ζηήξημαλ 

θαη αλέκελαλ ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πνιππφζεηεο-πνιχζεκεο «Αιιαγήο» ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Δηδηθά γηα ην ηειεπηαίν ε αλάγθε ήηαλ πηεζηηθή θαζψο ην ΠΑΟΚ εηδηθά θαηά ηελ πξψηε 

ζεηεία έλησζε ηελ αλάγθε λα λνκηκνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη λα 

εμαζθαιίζεη θπξίαξρε ζέζε εληφο απηνχ δηακνξθψλνληαο έλα ηζρπξφ-πηζηφ εθινγηθφ ζψκα. 

Πξνζπαζψληαο λα ζπκβηβάζεη ηφζν εηεξφθιεηνπο/αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ εθ ηνπ απνηειέζκαηνο θάλεθε φηη δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζην ζηελφ θνκκαηηθφ 

ζπκθέξνλ, πξνρψξεζε ζε θηινιατθέο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, εγθαηλίαζε ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ηφζν γηα ηελ είζνδν φζν θαη γηα ηελ ελδνδηνηθεηηθή 
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εμέιημε ησλ ππαιιήισλ θαη δηακφξθσζε κία παζνγελή ζρέζε θξάηνπο θαη θφκκαηνο. Ζ 

ζχκθπζε φισλ απηψλ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξηφξηζε, αθχξσζε ζηελ πξάμε, 

δηαζηξέβισζε ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο καηαίσζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. πλέηεηλε ζην λα παξακέλνπλ ακεηάβιεηα ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ζθπξειάηεζε κία κνξθή δεκνζηνυπαιιειηθήο λννηξνπίαο-

πξαθηηθήο, πνπ θαηέιεμε ζε κία παζνινγηθή θαηάζηαζε, έιεμε ζην αληίζεην άθξν ηεο 

θενπδνπνίεζεο ηνπ δεκνζίνπ, ηεο δηαθζνξάο, ηεο θαπιφηεηαο θαη ηεο θξίζεο ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ ήζνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

πκπεξάζκαηα 

 

Οη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνψζεζε ην ΠΑΟΚ αληαλαθινχλ ηα φζα αλαθέξεη ν 

Πνπιαληδάο: «ην θπξίαξρν θφκκα εηζβάιιεη ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε, πξνσζεί εθεί ηα πηφληα 

ηεο, κνλνπσιεί ηηο ζέζεηο-θιεηδηά γηα ηα κέιε ηνπ ή ηνπο νπαδνχο ηνπ, εθηνπίδεη ή 

εμνπδεηεξψλεη ηνπο αλππφηαθηνπο ζε παξαθακπηήξηεο γξακκέο, ζπάδεη ηελ παξαδνζηαθή 

ηεξαξρία ηνπ ζψκαηνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ιπγίδεη ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο έηζη πνπ 

λα κπνξεί λα δξα φζν γίλεηαη πην άλεηα. Λφγσ ηεο άκεζεο πνιηηηθνπνίεζεο ηεο δηνίθεζεο 

απφ ηε κία κεξηά νη δεκφζηνη ππάιιεινη πνιψλνληαη νη ίδηνη πξνο ην θπξίαξρν θφκκα θαη απφ 

ηελ άιιε ην ηειεπηαίν πξνσζεί ζηε δηνίθεζε ηνπο αλζξψπνπο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κία ακνηβαία ψζκσζε κε δηπιή θαηεχζπλζε αλάκεζα ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 

θαη ζην θπξίαξρν θφκκα. Οη εγεηηθνί θχθινη ηνπ θφκκαηνο θαη ε θπβέξλεζε απαξηίδεηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν απφ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο. Απηφ έρεη κία ζεηξά απφ επαθφινπζα: 

δεκηνπξγία νιφθιεξεο ζεηξάο πνιχκνξθσλ ζπληερληαθψλ ζπκθεξφλησλ βαζηζκέλσλ ζηελ 

θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ, ζηε δηαλνκή παρπιψλ ακνηβψλ, ζηε δηαζπάζηζε ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο γηα θνκκαηηθνχο ζθνπνχο, ζηελ εκπνξία επηξξνψλ αλάκεζα ζην θπξίαξρν θφκκα 

θαη ζην θξάηνο, ζηε ζπκθεξνληνινγία ηνπ θπξίαξρνπ θφκκαηνο. Ζ απψιεηα ηεο 

θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο ζεκαίλεη ζηέξεζε απφ νιφθιεξε ζεηξά πιηθά πξνλφκηα, αιιά θαη 

θίλδπλν απνζχλζεζεο γηα έλα θφκκα, πνπ ε ζπνπδαηφηεηά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν ηνπ κέζα ζην θξάηνο.».
118

 

Κξίλνληαο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ΠΑΟΚ δελ είρε σο ζηφρν λα 

απνθνκκαηηθνπνηήζεη νχηε λα επηθέξεη ξηδηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ 

δηνηθεηηθή ηνπ πνιηηηθή άιιαμε ηε ζρέζε πνιηηψλ θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ην θξάηνο 

(ζρέζε ζπκθηιίσζεο). Ζ πνιηηηθή ησλ εθθαζαξίζεσλ-πξνγξαθψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε πνπ 

εθαξκφζηεθε απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο κέρξη ην 1974 (καδηθέο απνιχζεηο-απνηάμεηο 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ δελ ζπλέπιεαλ κε ην εθάζηνηε θαζεζηψο) κπήθε ζην πεξηζψξην 

ηεο ηζηνξίαο δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε κία πνιηηηθή, φπνπ νη αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ δελ ζα 
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εθαξκφδνληαλ επηιεθηηθά αλάινγα κε ηελ θνκκαηηθή ηνπνζέηεζε ησλ πνιηηψλ/δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. Σν ΠΑΟΚ πξνψζεζε δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ πεξηείραλ λεσηεξηθά θαη 

παξαδνζηαθά ζηνηρεία, αιιά ππνζηήξημε επηιεθηηθά εθείλεο, πνπ ζα επέθεξαλ ειεγρφκελεο 

αιιαγέο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, γεγνλφο πνπ εμεγεί ην θαηλφκελν ηεο αλαηκηθήο επηηπρίαο-

εζθεκκέλεο ελ κέξεη απνηπρίαο νξηζκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ δπλάκεη κπνξνχζαλ λα 

επηθέξνπλ ξηδηθέο αιιαγέο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εθινγηθνχ ηνπ ζψκαηνο, πνπ αλ θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 απνηεινχζε κία ζχγρξνλε-

εμσζηξεθή θνηλσλία, απέλαληη ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ζηνπο δηαλεκφκελνπο απφ απηφλ 

πφξνπο επέδεημε κία θαηξνζθνπηθή ζηάζε. Ζ δπλακηθή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ νξηνζεηήζεθε 

κέζα ζε έλα πιαίζην, πνπ δελ ζα απεηινχζε θνκκαηηθά ζπκθέξνληα ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηελ 

αλάγθε ηνπ λα ειέγρεη ην θξάηνο, γηα λα εμππεξεηεί ςεθνζεξηθνχο ζθνπνχο εμαζθαιίδνληαο 

ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζηελ εμνπζία. Τπφ ηε ζθηά απηψλ ησλ ζηφρσλ ην ΠΑΟΚ επέθηεηλε 

ηηο θξαηηθέο δνκέο εληζρχνληαο ην ξφιν ηνπ θξάηνπο-εξγνδφηε/παξφρνπ, αιιά επέηεηλε ηηο 

παζνγέλεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δεκηνχξγεζε έλαλ εθηεηακέλν, αιιά αλίζρπξν 

θξαηηθφ κεραληζκφ, πνπ θαηέζηε ζεξάπσλ ησλ θνκκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Ζ πνξεία ηεο 

δηνηθεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΟΚ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 απέδεημε φηη ε βειηίσζε ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνιηηηθά θαη ςπρνινγηθά δελ ήηαλ πξαγκαηνπνηήζηκε.
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